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Abstract 

Despite all the fears surrounding cryptocurrencies, the rates of transactions increased and became an 

undeniable reality, and with the developments of the events that the world is going through, especially since 

the emergence of the new Corona virus and its declaration of a global pandemic, several important questions 

have emerged regarding dealing in these currencies considering the current epidemic. This study aims to know 

the extent to which dealing in cryptocurrencies has been affected by the emergence of the new Corona virus, 

and will it become a haven for transactions considering the closure decisions adopted by the countries of the 

world, or whether the uncertainty of the current situation increases the fear of dealing with it, especially as it 

depends on the forces of demand and supply. The study found that transactions in these currencies decreased 

at the beginning of the crisis, due to fears of a depreciation in their value, which prompted individuals to sell 

them on stock exchanges, but with the policies of closure and travel ban, dealing in these currencies increased 

again. Central banks tended strongly considering this crisis to think about maximizing benefit from dealing in 

these currencies. 
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 يةالعالم دور العمالت المشفرة فى التعامالت المالية فى ظل مستجدات االوضاع
 

 إيمان مصطفى فؤاد 

 جمهورية مصر العربية  ،  أسيوط،  فرع أسيوط()جامعة األزهر ،  كلية التجارة )بنات(،  قسم اإلقتصاد

 
 

 لصستخالم
 

ال يمكن انكاره ، ومع تطورات االحداث   واقعا   وأصبحتها بالتعامالت  تمعدال ت زاد المشفرة ،العمالت كل التخوفات التى تحيط بمن رغم بال

هذه  التعامل بالتى يمر بها العالم وخاصة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد واعالنه وباءا عالميا ظهرت عدة تساؤالت هامة فيما يخص 

هور فيروس كورونا المستجد ، وهل ل بالعمالت المشفرة بظمعرفة مدى تأثر التعامتستهدف هذه الدراسة  .العمالت فى ظل الوباء الحالى

لتخوف من سيصبح مالذا آمنا للتعامالت فى ظل قرارات االغالق التى تبنتها دول العالم ، أم أن عدم اليقين الذى يتسم به الوضع الحالى يزيد من ا

عمالت انخفض فى بداية االزمة وذلك  ن التعامالت بهذه ال توصلت الدراسة الى ا .التعامل بها وخاصة انها تعتمد على قوى الطلب والعرض

ة  للتخوفات من انخفاض قيمتها مما دعا االفراد الى بيعها فى البورصات ولكن مع سياسات االغالق ومنع السفر زاد التعامل بهذه العمالت مر

 . عمالتفاده من التعامل بهذه ال التفكير فى تعظيم االست  . واتجهت البنوك المركزيه بشده فى ظل هذه االزمة الىأخرى
 

 

 .العمالت االفتراضية، البلوك تشين، كورونا المستجد، النظام النقدى الجديد كلمات دالة:
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 مقدمة 
 

شهههد النظههام النقههدى العههالمى تطههورات كبيههرة فههى السههنوات 

، من أبرزهها مها يتعلهظ بظههور العمهالت االفتراضهية الماضية

ة المرتبطههة بهههذه العمههالت المشههفرة، ورغههم المخههاوف العالميهه 

نظههرا للتقلبههات الشههديدة فههى قيمتههها وعههدم خ ههوعها الشههراف 

أن مهن وعلهى الهرغم ، ورقابة مهن البنهوك المركزيهة او الهدول

غالبية دول العالم لم تسمح رسميا بهذه العمالت، بل إن بع هها 

اعتبر التعامل بها مخالفا لألنظمهة ويعاقهب عليهها، فعلهى سهبيل 

الصين موقفا حذرا من البيتكهوين منهذ ظهورهها، المثال اتخذت 

حيث أصدر بنك الشهعب المركهزا الصهينم أمهرا يمنهع جميهع 

ة مهههن التعامهههل بعملهههة البنهههوك والمؤسسهههات الماليهههة الصهههيني

، البيتكوين، أما الواليات المتحهدة األمريكيهة فتجهرم اسهتخدامها

اال انها حازت ثقة بعض المتعاملين داخهل فهى شهبكة االنترنهت 

رفعهت زاد الطلب عليها بشكل كبير ولكن محدوديهة العهرض و

سعرها بشهكل كبيهر حيهث وصهل سهعر وحهدة البيتكهوين وههى 

 .دوالر امريكهى 30100المشهفرة  أشهر العمالت االفتراضهيه

لقههد أصههبحت العمههالت المشههفرة معروضههة للتههداول فههى سههوق 

فوركس بل ووفقا لقانون العرض والطلب أصبح تداولها يهزداد 

كبيههر حيههث وصههل سههعر وحههدة البيتكههوين مههؤخرا الههى بشههكل 

دوالر أمريكم وألن العدد الذى يمكن انتاجه مهن ههذه  30100

ذلهك يهؤدى الهى زيهادة التنهافس للحصهول العمالت محدود فإن 

كما زاد عدد الشركات المختصهة بهالعمالت االفتراضهيه  عليها.

شههركة فههى  1166 2020حيههث وصههل عههددها فههى منتصهه  

المسهتجد وبهاءا مع اعالن فيروس كورونا  ينيه فقط.امريكا الالت

عالميا  ظهرت عدة نسهاؤالت بخصهوأ أثهر فيهروس كورونها 

المشههفرة ، وهههل يمكهن أن تكههون هههذه المسهتجد علههى العمهالت 

العمالت أداة مساعدة لتيسير التعهامالت فهى ظهل ههذا الوبهاء   

البحث االجابهة عنهه ، حيهث سهيتناول فهى هذا وهو ما سيحاول 

رة وأنواعهههها جهههزء االول تفصهههيال لماهيهههة العمهههالت المشهههفال

ومميزاتههها ومخاطرههها وآليههة عملههها ، ثههم يههأتى الجههزء الثههانى 

 .ليتناول وضع هذه العمالت فى ظل انتشار هذا الفيروس

 
 ف البحثهد

 

يهدف البحث الى اسهتعراض مهدى تهأثير مسهتجدات االوضهاع 

 ة والنظهامديه نقعلهى السهاحة الجائحهة كورونها  وظهورالراهنة 

النقدى الحالى ، كمها يسهتعرض دور العمهالت االفتراضهية فهى 

 .ظل هذه المستجدات

 
 أهمية البحث

 

تنبع اهمية البحث من كونه يبحث فى مستجدات األوضاع وما 

تؤثر عليه وخاصة فيما يتعلظ بالمعامالت المالية والنظام 

ة وتستمر أهمي .هذا الوباءالنقدى الحديث و السيما فى ظل 

كونه يبحث عما اذا كانت العمالت االفتراضيه البحث فى 

فى ستصبح هى المجال االكبر للمعامالت االقتصادية والمالية 

ظل وباء ينادى بتقليل المعاماالت المالية واالقتصاديه المادية 

  .ويحول العالم باكمله الى العالم الخلوى

 
 مشكلة البحث

 

ديدا من العمالت يعرف يواجه العالم منذ سنوات عدة نوعا ج

فتراضيه او المشفرة والتى تتسم ببعض السمات بالعمالت اال

الخاصة والجديده على قواعد المدفوعات والتى على الرغم من  

عولمة ومات والمعلمخاطرها اال انها تناسب ثورة تكنولوجيا ال

، ومع اعالن فيروس لمالتى يعيشها العا المالية واالقتصادية

القرار أمام  عالميا أصبح االقتصاديون ومتخذواكورونا وباءا 

 : تتمثل فى وتلخص مشكلة البحث تساؤالت هامة والتى 
 

o  هل تتأثر تعامالت العمالت المشهفرة بتطهورات االحهداث

 الراهنه متمثال فى جائحة كورونا  

o  الطريهظ الجديهد هل تعد التعامالت بالعمالت المشفرة هى

مهع قهرارات االغهالق المناسب لالزمهة الحاليهة وخاصهة 

 ت  ومنع السفر وانتشار الوفيا

 
 خطة البحث

 

تنقسم خطة البحث الى بيان ماهية العمالت المشفرة 

وخصائصها وآلية عملها ، كما تتطرق خطة البحث الى 

حجم التعامالت بالعمالت المشفرة وواقع التعامل بها توضيح 

مة كما يستعرض البحث التنظيمات والقواعد المنظ .دوليا

أثر  فيوضحالجزء الثانى منه للتعامل بهذه العمالت . أما 

  .فيروس كورونا المستجد على التعامالت بالعمالت المشفرة

 
 ومناقشتهاالنتائج 

 

 ماهية العمالت المشفرة وأشهرها أوال:

أدت ثورة تكنولوجيا المعلومات الى ظهور ما عرف بالعمالت 

 2009لها بشده منذ عام المشفرة االفتراضية والتى انتشر تداو

، وهى عمالت افتراضية يتم تداولها من خالل االنترنت 

ويعرف البنك الدولى هذه العمالت بأنها "  .وأشهرها البيتكوين

ة فى وحدة الحساب تمثيالت رقمية ذات ذات قيمة محدد

 ,Bank for International Settlement)الخاصة بها" 

أصول  ات الدوليه بأنها "بينما يعرفها بنك التسوي، (2018

ومن ثم يمكن تبسيط تعريفها بأنها عمالت غير  " ، ممثلة رقميا  

ملموسة تستخدم كوسيط للتبادل وتعتمد على علم التشفير 

لقد   .( Bank of Albania, 2017) كأساس لوجودها وعملها

أصبحت العمالت المشفرة معروضة للتداول فى سوق فوركس 

الطلب أصبح تداولها يزداد بشكل بل ووفقا لقانون العرض و

  30100كبير حيث وصل سعر وحدة البيتكوين مؤخرا الى 

دوالر أمريكم وألن العدد الذى يمكن انتاجه من هذه العمالت 

تعتمد  الى زيادة التنافس للحصول عليها.محدود فإن ذلك يؤدى 

 آلية عمل العمالت المشفره على نظام البلوك تشين
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(Blockchainأو سلس )وهى تقنية ظهرت عام  لة الكتل

تقوم على استخدام تقنية التشفير لتوليد ونقل االموال  2008

وتخزين وحدات القيمة عبر استخدام سلسلة الكتل لجعل 

بلوك تشين عباره عن سجل أو دفتر وال .المعامالت آمنة

حسابات الكترونى للمعامالت االقتصادية والمالية غير قابل 

آخر أن أى تعامل اقتصادى أو مالى  للتالعب به. وبمعنى

يحدث على النظام يتم تسجيله وتشفيره فى كتلة والتى يتم 

 ا فتتكون سلسلة الكتل او البلوك تشين.ربطها بالكتل األخر

  2018 بنهاية عام 1300المشفرة من  لعمالتارتفع عدد ا

 . مع ذلك، يتم 2020من عام  فبراير ىف 2650 ىليصل إل

 منصات التداول ىة فقط من هذه العمالت فمائال فى 35تداول 

م المائة ف 55 ب م تستأثر حالياالبتكوين الت من أهمهاالعالمية 

تليها  ا، عالميالقيمة السوقية لألصول المشفرة المتداولة  من

هبه ) "Ethereum" و "Ripple"معالمشفرة من نو األصول

 البداية لقبول تكان 2012فم عام  .(2020، عبد المنعم

لدى التجار الرسميين على  عكال الدفشكل من أشك نالبيتكوي

 عأول موق(WordPress) ع ، وكان موقنتنترالمواقم ا

فم هذه العملة، ولكن سرعان ما تبعته  عإلكترونم يقبل الدف

وقد  ،  Microsoft خرى بما فم  شركةاالة ئشركات التجز

لعملة نحو قبول البيتكوين وااالولى اعتبرت هذه الخطوة هم 

البنك ) مشروعة عكطريقة دف عواس قعلى نطاالمشفرة دوليا و

العمالت المشفرة بعدة وتتسم   . (2020 ، المركزى االردنى

 : ((Nian and Chuen, 2015 منها سمات
 

o  عمالت غير ملموسة : فههى عمهالت افتراضهية ال يمكهن

 لمسها باليد والتعامل بها بشكل ملموس.

o مكن لحكومة أو مؤسسة ما عمالت ال مركزية : حيث ال ي

تههتحكم فههى انتاجههها ، كمهها أنههها غيههر تابعههه الى بنههك أن 

 مركزى .

o  أساسهم ووحيهد علهى التكنولوجيها وخهدمات تعتمد بشهكل

 االنترنت .

o  تتم التعامالت بها فى السوق الخلوى االفتراضهى وال تهتم

 بأى شكل على أرض الواقع .

o  صههادرة أولى فهههى غيههر تصههدر عههن األشههخاأ وبالتهها 

 .المركزية الدولية من قبل البنوكم مونة 
 

 العالمية :الموجودة على الساحة ت المشفرة ومن أشهر العمال
 

o ( البيتكوينBitcoin ظهرت عام : )وهى األشهر  2009

 واالعلى سعرا على اإلطالق.

o ( االيثريههومEthereum ظهههرت عههام: )وتحتههل  2015

مهههن حيهههث أف هههل وأشههههر العمهههالت المركهههز الثهههانى 

 فتراضية .اال

o ( الريبلRipple وظهرت عام : )وتحتل المرتبهة  2013

 االفتراضى.الثالثة فى هذا العالم 
 

العملة وهى  ت رقمية صادرة من البنك المركزاالعموهناك 

بنك المركزا بالعملة ويحافظ الها يتحكم اللالرقمية التم من خ

 وقد يستلزم إصدار عملة بهذه .عليها، بدون مكافئ نقدا مادا

إصدار كمية ثابتة من العملة الطريقة من البنك المركزا 

فائدة يحددها نشاط السوق، أو وضع معدل ت الوالسماح بمعد

ل الشراء الفائدة ثابت والسماح للسوق بتحديد مبلغ المال من خ

وبينما  .(Stewart et al., 2017) صول الحالية والبيع بهااالب

 ،الرقمية  ا بالعمالتأبدى عدد من البنوك المركزية اهتمام

لم يتم تشغيل  -وتت من مشاريع تجريبية فم الصين وهولندا 

ت الرقمية التم يصدرها البنك المركزا بالكامل فم العمال

 .حتى االن مجموعة العشرين

 آلية عمل العمالت المشفرةأ. 
 

جهاز  على ثبيتهأساسا على برنامج يتم تقوم آلية العمل ت

يوفر حماية بالغة ، وهو برنامج ينتخدمالمسالكمبيوتر الخاأ ب

بفعل التبادالت السرية فم بعض الدول، حيث تنتقل قيمة العملة 

من حاسوب إلى آخر بشكل مباشر بال وسيط أو رسوم تحويل، 

فبمجرد أن يقوم المستخدم بتحميل وتفعيل تطبيظ البيتكوين يبدأ 

ل التطبيظ فم إنتاج عمالت غير قابلة للتكرار من خال

متخصصة يطلظ عليها عمليات التعدين، ويتم  رمجاتمب

تشغيلها على خوادم خاصة، ُصممت إلصدار كمية محددة 

بصورة سنوية، حيث يمكن ألا شخص إنتاج عمالت 

البيتكوين باستخدام التطبيظ وهو مجانم ومتوفر لكافة منصات 

التشغيل، ولكن يتم تعديل الكميات المنتجة من قبل موقع الشبكة 

يتم  .يتم اإلفراط فم إنتاجها من دون التنبؤ بذلك م فاللرئيسا

تخزين العمالت التم تم إنتاجها فم المحفظة اإللكترونية 

الخاصة بكل مستخدم، كما يتم إضافة توقيع إلكترونم إلى 

عملية التحويل، وبعد دقائظ يتم التحقظ من المعاملة من قبل 

فم شبكة  تخزينها بشكل مشفرالنظام الخاأ بها، ثم يتم 

ومن المفترض أن كل معاملة تتم بالبيتكوين يتم  .نالبيتكوي

المعامالت  حيث يتم تسجيلشين، تبلوك التسجيلها على 

الحسابات التم يتم استخدامها فم عملية التعدين، ووتدوينها، 

والتبادل، وعدد وحدات البيتكوين التم تم تداولها، وذلك لتحليل 

 .كرارهالمعامالت والتأكد من عدم ت

 
 مزايا التعامل بالعمالت المشفرةب. 

 

ديد من المزايا ههع (ههةاالفتراضيالمشفرة )الت ههههل العمههتحم

ى تتمثل ههى الحالههادى والمالههها للنظام االقتصههتقدمه

 :  (,Krause  (2016فى
 

o  انخفهههاض تكلفهههة المعهههامالت الماليهههة لههههذه العمهههالت

لهك ذيعهود  نيهة .االفتراضية بشهكل كبيهر ان لهم تكهن مجا

 اللت التههم تههتم مههن خهه اللغيههاب الوسههطاء فههم المعههام

مثههل خههرى ألا عل الههدفئوسهها الفت المشههفرة بخهه الالعمهه 

ت الماليههة، كمها يمكههن أن يعههزى االوالحهو عبطاقهات الههدف

ال للمتطلبههات ثهه متالاب انخفههاض التكلفههة إلههى غيههاب بسهه 

ل ئمة وسهاشأنها الحفاظ علهى سهالالتنظيمية وإن كان من 

 ع.الدف

o :هراء كلهها  حيث انشفافية المعامالت عمليهات البيهع والشه
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 .معلنة ومعروفة لجميهع المسهتخدمين

o  سرعة أداء المعامالت حيهث ان اتمهام التعهامالت الماليهة

واالقتصههادية تههتم بمجههرد ال ههغط علههى ازرار الحاسههب 

 االلى .

o  المشههفرة الحاجههة إلههى ت الء: تلغههم العمهه طاغيههاب الوسهه

 ههااللت التم تهتم مهن خالالمعام وجود وسطاء ماليين فم

على تكلفة المعاملهة التهم تهتم  بدوره ايجابا سوالذا ينعك

 تخدام هذه العمالت .باس

o فم ضوء تهدنى تكهالي  المعامالهت،  :دعم الشمول المالى

ضههافة إلههى عههدم الحاجههة إلههى وسههطاء، اعتمههادا علههى إلبا

ل تكنولوجيها المهن خه  ،  Peer to Peerللنهدقاعهدة النهد 

 Technology Ledgerسههتاذ الموزعههةألا حسههابات

Distributed  ، يهث لىى حمر الذى يعزز الشمول الماالا

تكهالي  الخهدمات الماليهة  تسهم تلك التكنولوجيا فم تدنيهة

   .ا عن سرعة تنفيذ تلك الخدماتعوض

 
 التعامل بالعمالت المشفرةمخاطر . ج
 

عمالت الالتعامهههل بههه قهههدمها يالتهههم  مزايهههاالهههرغم مهههن العلهههى 

، إال أن لها مخهاطر كبيهرة كهأداة ماليهة سهواء علهى يهالفتراضا

األفههراد المتعههاملين أو االقتصههاد الكلههم للههدول، أو علههى األمههن 

 :القومم أي ا ، وتكمن مخاطرها فم
 

o   المساهمة فم تمويل العمليات غير المشهروعة: رغهم أن

والخصوصية ميزة إال أنها تُسهل تمويل العمليهات السرية 

غير القانونية، فخصوصية هذه العملة جعلتهها المشبوهة و

غسل األموال وبيهع المنتجهات المسهروقة مقصدا لعمليات 

 .والممنوعة، وتمويل الجماعات اإلرهابية

o  تراجههع دور الحكومههات: يتوقههع البههاحثون أنههه فههم حههال

النقود االفتراضية، ومع نمهو استمرار انتشار ونجاح هذه 

المعهامالت الدوليهة عبهر حجم التجارة اإللكترونم وزيادة 

ور الحكهومم فهم اإلنترنت فإنها ستعمل على انخفاض الد

االقتصاديات المعاصرة، وما يتبع ذلك مهن مخهاطر علهى 

 .السياسات النقدية والمالية للدول

o إذا المركزيهة البنهوك أمهام تحديات المشفرة تثير العمالت 

 النقههدا المعههروض مراقبههة علههى قههدرتها أثههرت فههم مهها

 .النقدية تنفيذ السياسة على موبالتال

 
 واقع التعامالت بالعمالت المشفرة فى بعض الدول. د
 

 أوروبا. 1
 

فى ضوء توجه أوروبا بشكل متزايهد إلهى التكنولوجيها الرقميهة 

بدأ البنك المركهزا األوروبهم  فم اإلنفاق واالدخار واالستثمار

ن ، وسيكو2020أكتوبر منذفم تجربة التعامل باليورو الرقمم 

و الرقمم مشابها لعملهة البيتكهوين، لكنهه سهيكون خاضهعا اليور

أصهبحت فرنسها كمها  .للرقابة، بعكس العمالت الرقمية المشفرة

الدولة األولهى التهم نجحهت فهم تجربهة اليهورو الرقمهم، الهذا 

وكتشهين، حيهث اختبهر بنهك فرنسها المركهزا بيهع يعمل على بل

فهم   (CBDC) ركهزااألوراق المالية للعملة الرقمية للبنك الم

 .2020 مايو 14

 

 فنزويال. 2
 

تعتبر فنزويال أولى الدول التى لجأت الى استخدام العمالت 

االلكترونية وخاصة بيتكوين ، و أعلنت خدمة تحديد الهوية 

والهجرة الفنزويلية "سايم" اعتماد "بيتكوين"، احد العمالت 

حصول اإللكترونية المعروفة، كوسيلة للدفع فى إجراءات ال

ن  فإ من ثموعلى جواز سفر، وذلك بسبب أزمة كورونا، 

فنزويال ستكون أول الدول فى امريكا الالتينية بل فى العالم 

تقوم باعتماد البيتكوين كوسيلة للدفع، وقالت سايم "بالنظر إلى 

ما يحدث بسبب أزمة كورونا فإن العمالت الرئيسية تعانى من 

اد على بيتكوين طريقة لدفع أنهيار، ولذلك فإنه سيمكن االعتم

  (Johnson, 2020).ويلىرسوم جواز سفر فنز

 

 الصين. 3
 

يبهات رتعلى اتخهاذ الت 2014منذ عام  الشعبى نعمل بنك الصي

لخفهض تكهالي   )اليوان الرقمى( عملة رقمية  الالزمة إلصدار

التقليدية، وتعزيز سهيطرة صهناع السياسهة  تداول النقود الورقية

إطهالق ههذه العملهة، قهدم بنهك  سهبيل وفهىد. على عرض النقهو

بهدمج  ىبشهكل أساسه  اع تتعلهظتهربهراءة اخ 84 بمالشع ينالص

م فه المتواجدة حاليها  المالىالعملة الرقمية بالبنية التحتية للقطاع 

باسهتخدام العمهة  ع ههذهتهراتتعلظ بعض بهراءات االخو. ينالص

خدام سهتبا دمجالبنهوك، وبه  ينعامالت ما بالمم تسوية الرقمية ف

محههافظ العمههالت الرقميههة بحسههابات  العملههة الرقميههة ف دمههج

 Banking Retail Accounts.  التجزئة الحالية

 

 الدول العربية. 4
 

تجهت السلطات اإلشرافية فم العديد من الدول العربية إلى ا

الُمشفرة الصادرة عن األفراد وقامت حظر استخدام األصول 

ن التعليمات الرقابية التم تحذر فم هذا السياق بإصدار العديد م

تمحورت التعليمات كما  من خطر التعامل بهذه األصول.

الرقابية الصادرة عن عدد من البنوك المركزية العربية فم كل 

من األردن، والبحرين، والجزائر، والعراق، وُعمان، وقطر، 

 :(2019)أميرة حسانين ،  لبنان، ومصر، والمغرب حولو
 

o قبل البنوك واألفراد. صول الُمشفرة منحظر استخدام األ 

o  معاقبة التجار الذين يقومون بالتعامهل باألصهول الُمشهفرة

بموجههب قههانون مكافحههة غسههل األمههوال بههبعض الههدول 

 العربية.

o  علهى التحذير من كون تعامالت األصول الُمشفرة تنطوا

 مخاطر عالية لتقلب األسعار.

o  وة إبههراء عههدم قبههول األصههول الُمشههفرة كعملههة تتمتههع بقهه

 قانونم.

o  عهههدم قبهههول األصهههول الُمشهههفرة ألغهههراض المعهههامالت

 التجارية الرسمية.
 

عربيهة بدراسهة مهدى جهدوى الدول اله اهتمهت  جدير بالذكر انهه
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إطالق عمالت رقمية صادرة عهن بنوكهها المركزيهة. فهم ههذا 

اإلطار يعتبر مشروع "عابر" للتعاون ما بين كهل مهن مؤسسهة 

مصههرف اإلمههارات العربيههة المتحههدة النقههد العربههم السههعودا و

ز المركههزا لدراسههة إصههدار عملههة رقميههة مشههتركة مههن أبههر

 .(2020 أحمهد قاسهم ، ) دالمشروعات اإلقليمية فم ههذا الصهد

يقوم مشروع عهابر علهى دراسهة مهدى إمكانيهة اسهتخدام تقنيهة 

سلسههلة الكتههل إلطههالق عملههة رقميههة موحههدة بههين الههدولتين 

شاركة فم المشهروع داخهل وخهارج واستخدامها بين البنوك الم

الحدود. تعتمد تقنية سلسهلة الكتهل علهى اسهتخدام قاعهدة بيانهات 

. تحتهوا كهل ركةبين البنكين المركزيين والبنوك المشا موزعة

كتلة على طابع زمنم ورابط إلهى الكتلهة السهابقة بحيهث يصهبح 

مههن المسههتحيل تعههديلها. سههوف يههتم اسههتخدام هههذه التقنيههة فههم 

يههدف المشهروع إلهى  عمليات المطابقة والتسهوية بهين البنهوك.

دراسة العمالت الرقمية وكيفية إصدارها وتداولها، فهم عمليات 

وك باسهتخدام تقنيهة سلسهلة الكتهل، بنه المطابقة والتسويات بين ال

وفهههم التقنيههات المسههتخدمة والتههأثيرات الفنيههة والتشههغيلية علههى 

دراسهة تهأثير إصهدار عملهة مركزيهة  البنية التحتيهة الحاليهة، و

يُنفهذ ههذا  .(2020، أحمهد قاسهم) رقمية على السياسات النقديهة

المشههروع علههى ثههالث مراحههل، تتمثههل المرحلههة األولههى فههم 

العملههة الرقميههة مههن خههالل سلسههلة الكتههل لتسههوية سههتخدام ا

المدفوعات ما بين البنكين المركزيين فم السعودية واإلمارات، 

يلم ذلك فم المرحلة الثانيهة اسهتخدامها لتسهوية المعهامالت مها 

بين كل بنك مركزا والبنوك الوطنية فم الدولة، ثم يعقهب ذلهك 

م تسهههوية رقميهههة فههه فهههم المرحلهههة الثالثهههة اسهههتخدام العملهههة ال

مصهرف ) المدفوعات البينية مها بهين البنهوك فهم كلتها الهدولتين

 .(2019 ، اإلمارات العربية المتحدة المركزا

 
 دور البنوك المركزية فى التعامل مع هذه العمالت. هـ
 

هه على مسهتوى العالهههوك المركزيهههاتجهت البن م الهى التفكيهر هه

هفههى تخطههى المخاط هر التههى ترتبهههه هبالعمل هههه ط بالتعامهههه الت هههه

هل آمن مهن خههههة ايجاد حههرة ومحاولههههالمشف هالل استحهه  داثهه

هة ي هالت الرقميههه هر مهن العمهه هختلنههههوع آخههه ه  فهى كونههه ا هه

هص   هوالتهههى عرفهههت بههه  ةههههه يوك المركزهادرة عهههن البنههه هههههه

Currency Digital  Bank Central أو (CBDC)  التههههم

نهها "شهكل جديهد مهن أشهكال يعرفها بنك التسويات الدوليهة بكو

النقههود الرقميههة الصههادرة عههن البنههوك المركزيههة تختلهه  عههن 

االحتياطيههات أو أرصههدة التسههوية التههم تحههتفظ بههها البنههوك 

 تستطيع هذه .( (ECB, 2019التجارية لدى البنوك المركزية"

تحسههين  فههىالعمههالت الرقميههة أن تسههاعد البنههوك المركزيههة 

إلهى  ، وزيهادة الشهمول المهالممستويات كفاءة نظهم المهدفوعات

جانههب مكافحههة الجههرائم الماليههة ممثلههة فههم عمليههات غسههيل 

هاألم هكموال وتمويههل اإلرهههاب. ههه ها يمكنهههه هتمكيا ههه هن البنههه وك ههه

هدول المتقدمههة فم الههالمركزي هة مهن التغلهه هب علهى تحديهه ت اهه

هع هدم القههه هدرة علههه هليههل الحى تقهه هى الفعهد األدنه ههه هال ألسههه عار ههه

هائالف مهها يسههمح ب Lower Bound) (The Effective دةههه

لكن فم المقابل تشير الدراسات إلى  بتحفيز جانب الطلب الكلم.

أن العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية التهم يسهمح 

بتداولها على نطهاق واسهع للمؤسسهات واألفهراد قهد ينهتج عنهها 

ة ودائهع كذلك تقلبات وخروج لألموال المحهتفظ بهها فهم صهور

االحتفاظ بأموالهم فهم  من البنوك التجارية مع تف يل أصحابها

صورة العملة الرقمية للبنك المركهزا كونهها فهم كهل األحهوال 

ستكون أقل خطهورة ال سهيما فهم حالهة األزمهات، وههو مها قهد 

ي ر بعمليهة خلهظ النقهود التقليديهة ويهؤثر علهى إدارة السياسهة 

 مصهرفية متكهررة الحهدوث النقدية، كما قهد يهؤدا إلهى أزمهات

(AMF and BIS, 2020).  بناء  على ما سبظ، تسهعم العديهد

من البنوك المركزية إلى دراسة الفهرأ التهم يوفرهها إصهدار 

مثههل هههذه العمههالت وفههظ أطههر تشههاركية تعدديههة مههع البنههوك 

المركزيههة األخههرى، ومراكههز األبحههاث، وخبههراء الصههناعة، 

التقييم الدقيظ لتلك المكاسهب  والتقنية، واألكاديميين وذلك بهدف

د أيههة مخههاطر محتملههة. تتفههاوت البنههوك وكههذلك التحههوط ضهه 

المركزية الدولية فيما بينها من حيث مستوى التقدم الُمحرز فهم 

فهم  هذا المجال، والتوقيت الزمنم المتوقع إلصدار هذه العملهة.

لآلثهار  دراسهة أعمهظهذا الصدد، يعمل حاليا  بنك إنجلترا علهى 

عميههظ تبههة علههى القيههام بإصههدار عملههة رقميههة مههن خههالل تالمتر

البحث والتعاون داخهل البنهك وبالتعهاون مهع مؤسسهات شهريكة 

أخههرى. كمهها يههدرس بنههك االحتيههاطم الهنههدا انن مهها إذا كههان 

باإلمكههان اسههتخدام العمههالت الرقميههة المدعومههة مههن البنههوك 

 المركزية كعمالت قانونية.

 
خاصة بالعمالت المشفرة التنظيمات والتشريعات ال. هـ

 والمستقرة
 

تبذل المؤسسات الدولية وواضعى المعايير العالمية جهودا 

حيث .كبيرا بشأن وضع أطر لتنظيم التعامل بالعمالت المشفرة 

إلى توفر عدد من  ت يحتاجهذه العمالب التعامل نجاح  ان 

المتطلبات الداعمة التم تتعلظ بوجود بيئة قانونية قوية تحكم 

مالت العمالت الرقمية وما يستتبع ذلك من ضرورة توافظ تعا

عمليات  الموضوعة لمكافحةتعامالتها مع األطر القانونية 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب وحماية البيانات واعتبارات 

اد األوروبم حزمة  من اإلجراءات فم أطلظ االتح .الخصوصية

مجهولة مواجهة العمالت االفتراضية والمدفوعات النقدية 

المصدر. ومن هذه اإلجراءات بطاقة الدفع المسبقة، وتدابير 

تعزيز الرقابة على وسائل الدفع غير المصرفية مثل 

المدفوعات اإللكترونية مجهولة المصدر، والعمالت 

موال، والمشتريات عن طريظ االفتراضية، وتحويل األ

أما مجموعة العشرين فقد تبنت  .البطاقات المدفوعة مسبق ا

مجموعة من المبادرات تستهدف مراقبة التداعيات االقتصادية 

والمالية للعمالت المشفرة ، حتى يمكن االستفادة من الفرأ 

 التى تتيحها وفى نفس الوقت تجنب مخاطرها الحالية والناشئة.

تعمل لجنة بازل للرقابة المصرفية على تقييم آثار العمالت 

القطاع المصرفم وما  المشفرة المباشرة وغير المباشرة على

 .تخاذها حيال مخاطرهاإحترازيه الواجب جراءات اإلهى اإل
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أثر فيروس كورونا المستجد على التعامالت  ثانيا: 
 فرة بالعمالت المش

اختلفت وجهات النظر البحثية فيما يخص مدى تأثر التعامالت 

، فهناك أبحاث فى ظل هذه الجائحةبالعمالت المشفرة 

وين تؤدى أداء  ضعيفا فى مخاطر ههكت أن البيتههأوضح

، كما انها ال تعد مالذا آمنا فى هذا الوقت الذى يتسم التحوط

 ةههبعدم اليقين ولكنها تتحرك بما يتماشم مع طور األزم

(2020 Corbet et al., ) بمعنى انها ترياق مالم يحمم

المواطنين من التقلبات االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

لة لتخزين القيمة بأمان فم سلعة رقمية بعيد ا عن وتوفر وسي

فى نفس الوقت توضح دراسات  متناول األقوى واألكثر تحديد ا.

أخرى أن حجم التعامالت بالعمالت المشفرة حتى وان انخفض 

فى بداية االزمة الى انها سرعان ما زادت مع انتشار 

 ولتحديد مدى تأثر التعامالت .(,Johnson  (2020الفيروس

، بسبب فيروس باعتبارها أعلى عملة مشفرة تداوال ،بالبيتكوين

كورونا المستجد سوف نتناول بيانات التداول بدءا من نوفمبر 

. وتستخدم خمس عمالت الختبار التغيرات فى نشاط 2019

، اليورو االوروبم، تداول البيتكوين وهى الدوالر االمريكى

الر االسترالى. ويتم ، الدو، الجنيه االسترلينىبانىالين اليا

ويتم . التداول فى بورصات خاصة بالعمالت المشفرة لكل عملة

حساب متوسط تعامالت البيتكوين لكل عمله بناء على عدد 

، عدد وحدات البيتكوين التى تم تداولها ، الحد المعامالت

 .صفقة واحدة االقصى لوحدات البيتكوين التى تم تداولها فى

تالف مقدار تداول البيتكوين اخ (1)يت ح من الجدول 

بالعمالت الخمس المختلفة حيث بلغ أكبر تداول فى سوق 

حيث بلغ اجمالى عدد البيتكوين فى بورصة الين اليابانى 

  1189215معاملة ،يليه اليورو بعدد  2653148معامالته 

ى معاملة ، ولكن اجمال 887588معاملة ثم الدوالر االمريكى 

ة المعنية لم يوضح لنا مدى تأثر حجم عدد المعامالت فى الفتر

فمن الهام توضيح حجم التعامالت التعامل بوجود الوباء لذا 

 (.2على مدى يومى كما فى الجدول رقم )
 

 
 .فى البورصات الخاصة بهذه العمالت المشفرة 2020حتى مارس  2019اجمالى عدد التعامالت بالبيتكوين فى الفترة من أكتوبر : (1جدول )

 
 

Total 

Oct 2019-Mar 2020 

Period 3 

Jan-Mar 2020 

Period 2 

Dec 2019 

Period 1 

Oct-Nov 2019 

Currency Exchange 

3,289,592 2,054,517  347,487  887,588  US$  Kraken  

4,538,364 2,827,589  521,560  1,189,215  €  Kraken  

9,811,619 6,136,089  1,040,382  2,635,148  ¥  Coincheck  

87,346 45,145  13,721  28,480  £  Coinfloor  

179,415 108,961  19,378  51,076  A$ BTC Markets 
 

Source: (Johnson, 2020). 
 
أن هناك انخفاض فى مستوى التعامل  (2)جدول يوضح و

حيث حاول المستثمرون بيع  2019بالبيتكوين فى ديسمبر 

لى االرتفاع مرة أخرى مع ولكنها عادت اأسهمهم بسرعة.

وبدء تنفيذ قرارات االغالق على مستوى  انتشار الفيروس

ن العالم ، وهو ما يع د وجهة النظر الخاصة بأن البيتكوين ل

تتأثر بالظروف الراهنة والناجمه عن فيروس كورونا المستجد 

بدأ استقالل تعامالت البيتكوين عن  2020فى مارس  .

هنه بل وبدأ النظر الى تأثير فيروس الظروف االقتصادية الرا

 كورونا المستجد على اقتصادات العالم خارج سوق البيتكوين

Szepietowski Virginia, 2020) ).  

 
 

 
 

فههى  2020حتههى مههارس  2019فههى الفتههرة مههن أكتههوبر اجمالى عدد التعامالت اليومى للبيتكوين : (2جدول )

 .البورصات الخاصة بهذه العمالت المشفرة
 
 

Period 3 

Jan-Mar 2020 

Period 2 

Dec 2019 

Period 1 

Oct-Nov 2019 

Currency Exchange 

22,577  11,209  14,551  US$  Kraken  

31,072 16,825  19,495  €  Kraken  

67,430  33,561  43,199  ¥  Coincheck  

 496  443  467  £  Coinfloor  

 1,197 625 837  A$ BTC Markets 
 

Source: (Johnson, 2020). 
 

 
 

مع  متشابه Rippleو  Ethereumبالنسبة إلى والوضع 

دور   ولكن مع تفاعالت أضع . هذا يبين وضع البيتكوين

التحوط للعمالت المشفرة فم مواجهة حالة عدم اليقين التم 

، تتصرف العمالت المشفرة فم البداية .COVID-19أثارها 
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 لتصبح تحوط ا مع تعمظ ها تبدأمثل األصول التقليدية ، لكن

على فرض الحكومات قيود ا إضافية ومع . COVID-19تأثير 

من المرجح أن تزيد القيود من الطلب على التعامالت والسفر ف

 Blockchainتقنية  بيتكوين وولكن الاألصول غير التقليدية. 

التم تأتم مع  قادرة نظري ا على التخفي  من بعض المشكالت

ومع  سياسات االغالق التى  الوباء.جديدة التم جلبها الحقائظ ال

يجب تم اتباعها فى العالم وكذلك عدم اليقين الذى يجوب العالم 

ت مين العمالت  هم ع فم اعتبارأن ي على المستثمرين

. لن COVID-19 مراحل المشفرة فم محافظهم اعتماد ا على

الوباء ،  تقدم العمالت المشفرة مزايا فقط من حيث التحوط ضد

ا كأداة للدفع وتحويل األموال  ولكن يمكن استخدامها أي  

(Demir et al., 2020) . 

 
 الخالصة

تلعب العمالت المشفرة دورا ال يمكن تغافله فى السنوات 

األخيرة حيث بلغ حجم تعامالتها ماليين المعامالت بل وتخطى 

ال  دوالر للوحده الواحده من البيتكوين  30سعرها حاجز ال 

ومع اعالن فيروس كورونا  .كأكبر عملة مشفرة متداولة عالميا

رات اغالق ووق  حركة وباءا عالميا وما نتج عنه من قرا

الطيران مما أثر على حركة المعامالت المالية فى العالم وهنا 

اختلفت وجهات النظر الخاصة بكون التعامل بالعمالت 

تزيد بحكم المشفرة مالذا آمنا فى هذه االحداث أم انها س

ومن  .طبيعتها الخفيه من حالة عدم اليقين الى تسود العالم

البيانات الخاصة بحجم التعامالت اليومية للعمالت المشفرة 

ات ح ان التعامالت انخف ت فى بداية االزمة وذلك بسبب 

تخوفات المستثمرين من انخفاض سعرها ولكن سرعان ما زاد 

 .ية انتشار الفيروسمرة أخرى مع بداحجم التعامالت بها 

ل بهذه العمالت بالرغم من حظر اغلب البنوك المركزية التعام

اال ان الكثير منها اتجه نحو التفكير فى هذه العمالت وكي  

، يمكن تقنين استخدامها لتصبح تحت طائلة السلطات النقدية

وقررت العديد من هذه البنوك استحداث ما عرف بالعملة 

 .ةللتعامالت الحديث الرقمية كخطوة قانونية

 

 البحث توصيات
 

o نية ل مان تحديد هوية تطوير األطر الرقابية والقانو

العمالء، وإقرار التشريعات الالزمة للكش  عن هوية 

 .مستخدمم هذه العمالت االفتراضية

o دراسة للدراسات المستقبلية ضرورة وجود المزيد من ا

الوباء الحركة المشتركة لألصول المالية التقليدية مع 

ومقارنة النتائج مع حالة العمالت المشفرة. حيث انه مع 

، سيزداد عدد المالحظات ويمكن أن يوفر مرور الوقت

رؤى جديدة لسلوك العمالت المشفرة فم المراحل 

 الالحقة من الوباء.

o  االستفادة من االبتكارات الحديثة فم مجال الهوية الرقمية

 .المالموالعمليات الرقمية للنهوض بالشمول 
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