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 الملخص

على التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية )التكنولوجيا المالية( إن االبتكارات القائمة 
تتطور بسرعة. ومع ظهورها، ستكون هناك فرص ومخاطر على االستقرار المالي 
ينبغي أن ينظر فيها صانعو السياسات والهيئات التنظيمية والمشرفون، وهذا أمر هام 

لية ا حتى اآلن من خالل دورة مابصفة خاصة ألن العديد من االبتكارات لم يتم اختباره
صناع  ىعلوينبغي ة المبكرة سوابق هامة. كاملة، وقد تتخذ القرارات في هذه المرحل

بهدف  ،التنظيمية كاعتماد زيادة التقنيات الماليةأطرهم تقييم كفاية مواصلة السياسات 
 المنافع مع الحد من المخاطر. وفي هذا الصدد، فإن التحليل يركز علىتسخير 

المخاطر التي يمكن تصورها. ومع ذلك، ينبغي للهيئات الدولية والسلطات الوطنية أن 
تنظر في أخذ التكنولوجيا المالية في الحسبان في تقييماتها الحالية للمخاطر واألطر 
التنظيمية في ضوء تطورها السريع. والواقع أن العديد من السلطات قد أجرت بالفعل 

 مع أنشطة التكنولوجيا المالية.تغييرات تنظيمية للتكيف 
 .التحديات ؛العمالت االفتراضية ؛التكنولوجيا المالية :الكلمات المفتاحية

Abstract  

          Technology-based innovations in financial services 

(financial technology) are evolving rapidly. As they emerge, there 

will be opportunities and risks for financial stability that should 

be considered by policy makers, regulators and supervisors. This 

is especially important because many innovations have not yet 

been tested through a full financial cycle. Decisions at this early 
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stage may take precedents. Policymakers should continue to 

assess the adequacy of their regulatory frameworks, such as the 

adoption of increased financial techniques, with a view to 

leveraging benefits while reducing risk. In this regard, the 

analysis focuses on perceived risks. However, international 

bodies and national authorities should consider taking into 

account their current risk assessments and regulatory frameworks 

in the light of their rapid development. Indeed, many authorities 

have already made organizational changes to adapt to financial 

technology activities. 

Key Words : Financial technology; Virtual Currencies; 

Challenges. 
 مقدمة
في سياق انفجار على نطاق واسع من التكنولوجيا الجديدة واالبتكار هدفت إلى       

تعطيل سوق المؤسسات المالية التقليدية في تقديم الخدمات المالية، حيث أن عدد من 
في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وحدها  (fintech)شركات التكنولوجيا المالية 

في السنوات األخيرة. وعالوة على ذلك، نما االستثمار في  0444نمت إلى أكثر من 
بليون دوالر في جميع أنحاء العالم في  40بليون دوالر إلى  8.1هذا القطاع من 

 .(1) السنوات الخمس األخيرة فقط
 تكنولوجية سريعة في سعيها إلى تلبية وتشهد صناعة الخدمات المالية تغيرات

وتوقع الفرص التجارية، وطلبات المستهلكين وتوقعاتهم، وعلى وجه  االحتياجات
 4441في عام  Bitcoin، بدءا من (VC)الخصوص، فإن ظهور العملة االفتراضية 

انفجرت بسرعة في النظام البيئي المالي الناشئة تتألف من العطاءات القانونية  ،(2)
غير الحكومية. ويظهر هذا الظهور اإلمكانات المثيرة لنظم الدفع من نظير إلى نظير، 
ونقل األموال، وأنظمة الدفع بواسطة الهاتف النقال، وفرص االستثمار ليس فقط 

 .(VC)أيضا للمستثمرين في النشاط التجاري  ، ولكن(VC)للمشترين والبائعين من 
ومع ذلك، فإن ظهور العمالت االفتراضية جلبت أيضا مخاوف كبيرة حول األنشطة 
غير القانونية واالحتيالية المحتملة المتعلقة بهذه العمالت. وبناء على ذلك، اضطرت 

لى التركيز عالم إالحكومات والهيئات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء ال
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المخاوف بشأن أمور من بينها  على آثار هذه العمالت. وقد هيمن على هذا التركيز
استخدام العملة االفتراضية في أنشطة غير مشروعة مثل االتجار بالمخدرات وأنشطة 

 .(3)غسل األموال وسرقة العمالء وانتهاكات البيانات 
ويمكن أن تشكل العمالت االفتراضية أيضا تهديدات للعمالت الحكومية المدعومة من 

وفي ضوء ذلك، يبدو أن التحديات القانونية والتنظيمية  .(4)الحكومة واالقتصاد العالمي 
المتنامية تبدو واضحة التوازن بين النهج الذي يعزز التنمية المسؤولة لتكنولوجيا مبتكرة 

ة محتملة مع إطار قانوني وتنظيمي فعال يحمي المستهلكين والشركات تحفز فوائد كبير 
 والنظام المالي.

ومما سبق نتساءل: إلى أي مدى يمكن اعتبار العملة االفتراضية كتحدي يواجه 
 الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية؟.

 أجزاء: أربعةوسنتناول في هذه المداخلة 
 العملة االفتراضية؛ : خلفية تطورالمبحث األول

المبادرات القانونية والتنظيمية الرئيسية التي تعالج التحديات المتصلة  الثاني: المبحث
 بالعمالت االفتراضية؛ 

 ؛التنظيم المبكر ومشاكل تنفيذ القانون  :الثالث المبحث
 خلفية تطور العملة االفتراضية المبحث األول:

 -الغامض  bitcoinصاحب  - Satoshi Nakamoto، أثار 4441في عام     
ثورة محتملة في العمالت العالمية وأنظمة الدفع والخدمات المالية واألعمال التجارية 
لشركات التكنولوجيا المالية والتنظيم من خالل نشر ورقة من ثماني صفحات بعنوان 

bitcoin  (5): نظام النقد االلكتروني النظير إلى نظير . 
 الورقة أطروحة واضحة بما فيه الكفاية:قدمت هذه   

واقتراح "إصدار نقدي مقابل نظير نقدي من شأنه أن يتيح المدفوعات عبر اإلنترنت 
تم إنشاء أول  ،إلرسالها مباشرة من طرف إلى آخر دون المرور عبر مؤسسة مالية

bitcoin   بعد أن أصدرت  شبكة ناكاموتو  4442في عام(Bitcoin Network) 
، وهو البرنامج والبروتوكول الذي أنشأ وأطلق، كانت رقمية تعتمد على التشفيرعملة 
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(Bitcoin Network)  تحت التطوير النشط من قبل مجموعة من المساهمين، يرأسها
، كمشروع   2014، الذي تم تعيينه في عامWladimir J. van der Laanحاليا 

ومة ، وال تخضع إلى رقيب مثل "حكأي ال يتحكم بها غير مستخدميها"مفتوح المصدر"، 
 .(6)أو مصرف مركزي" كبقية العمالت الموجودة في العالم 

العمالت االفتراضية والنظم اإللكترونية ونظم الدفع ما هي العملة  المطلب األول:
 (7)االفتراضية؟ 

ويالحظ مكتب المساءلة الحكومية األمريكية أنه "ال توجد تعريفات قانونية القتصاد أو 
 عملة افتراضية".

ومع ذلك، "العملة االفتراضية هي، عموما، وحدة رقمية للتبادل ال تدعمها مناقصة 
قانونية تصدرها الحكومة. ويمكن استخدام العمالت االفتراضية كليا في االقتصاد 
االفتراضي، أو يمكن استخدامها بدال من العملة التي تصدرها الحكومة لشراء السلع 

 قتصاد الحقيقي ".والخدمات في اال
العملة االفتراضية بأنها "تلك العمالت التي تعمل كعملة في بعض  FinCENتعرف 

 البيئات، ولكن ليس لديها وضع العطاء القانوني في أي والية قضائية".
العملة االفتراضية بأنها "وسيلة تداول يتم تداولها عبر  Mythili Ramanتعرف   

 ". شبكة، وعادة ما تكون اإلنترنت غير مدعومة من قبل حكومة
 تنظيم مدفوعات اإلنترنت المطلب الثاني:

خالل العقدين الماضيين، أصبحت القدرة على قبول الدفعات عبر اإلنترنت بشكل آمن 
ثقة، إعادة النظر وحماية ال التجارية العالمية، لذلك، أمرا بالغ األهمية بالنسبة لألعمال

يصبح مسألة حاسمة في تنظيم خدمات الدفع، ومن المسلم به عموما أن التنظيم المالئم 
هو مقدمة أساسية لقبول المستهلك لوسائل الدفع الجديدة، بما في ذلك الخدمات 

بة على ثار األخالقية المترتالمصرفية المتنقلة والمدفوعات. "الالئحة يجب أن تعكس اآل
 .bitcoin (8)أنظمة الدفع والعمالت االفتراضية مثل 
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المبادرات القانونية والتنظيمية الرئيسية التي تعالج التحديات  المبحث الثاني:
 المتصلة بالعمالت االفتراضية

 أو حكومية مؤسسة أو مركزي  بنك وجود ولعدم االفتراضية، النقود لطبيعة نظرا   
 ألنه بالدولية، تتسم التي تعامالتها ُتنظم و ُتشرف و النقود، هذه تصدر رسمية دولية
 إطار أي لها وليس تشريعات، ألية تخضع وال منظمة ليست فهي إلكترونيا، تداولها يتم
 عددا هناك فإن ولذا ،)رقميا ( إلكترونيا مخزنة مالية قيمة مجرد بل قانونية، حماية أو
 فإن ثم ومن النقود، لهذه القانونية الطبيعة لمعرفة إيضاحها يحسن التي الجوانب من
 الموقف يبين ثم الدولي، المستوى  على بها التعامل قبول لمدى أوال يعرض المبحث هذا

 .(9)تجاهها  الرسمي الدولي
 (10)قانون الدولة الموحد: قانون تنظيم العملة االفتراضية  المطلب األول:

، نشر المؤتمر الوطني للمفوضين المعني بقوانين الدولة الموحدة 4482وفي فيفري 
(NCCUSL)  مشروع مناقشة لقانون تنظيم عمل العمالت االفتراضية )"قانون

( VC) األعمال التجارية"(، كما هو الحال مع مشاريع أخرى مماثلة، قانون األعمال
، غيل أي نشاط تجاري، أينما كان موجودايهدف إلى توفير قانون موحد للدولة يحكم تش

يشارك في "عمل العملة االفتراضية". ويعرف مصطلح عمل العملة االفتراضية على 
نطاق واسع ليشمل تقديم خدمات تحويل العمالت وتخزينها افتراضيا، وتقديم تحويل 

و أ العملة االفتراضية، أو تقديم الخدمات والمنتجات األخرى التي تساعد سكان دولة
والية قضائية الكتساب أو تحويل أو تحويل العملة االفتراضية. كما يقدم تعريفات عامة 
لمصطلحات مثل العملة االفتراضية، والنشاط التجاري للعملة االفتراضية، وما يشكل 

 تحويل العملة االفتراضية. 
 التطورات التنظيمية الدولية المطلب الثاني:

خارج الواليات المتحدة، تظهر قوانين ولوائح وسياسات العملة االفتراضية على مستوى 
العالم، وسنستعرض عددا من الدول القضائية التي لها تأثير كبير على صناعة 

 :(11)الخدمات المالية العالمية 
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 (. لجنة الرقابة المصرفية،0"، )UK(. المملكة المتحدة "4(. االتحاد األوروبي، )8) 
 (. الجزائر.2) ( .اليابان،5الصين، و ) (.0و )

وفي حين أن هذا االستقصاء ليس شامال بأي شكل من األشكال، فإن عددا قليال من  
البلدان لديها لوائح محددة تنطبق على استخدام العملة االفتراضية؛ فإن ما ال يقل عن 

ة في تنظيم درجات متفاوتأربعين والية قضائية، باستثناء االتحاد األوروبي، قد خاضت ب
 .(12)العملة االفتراضية 

 ( 13)االتحاد األوروبي: سلطة البنك األوروبي: أوال
، أنشأ االتحاد األوروبي )السلطة 4441وفي أعقاب األزمة المالية العالمية لعام 

هو:" المساهمة في إنشاء دليل القواعد ” EBA“المصرفية األوروبية(، الغرض من 
الموحد في القطاع المصرفي الذي يهدف إلى توفير مجموعة واحدة من األوروبية 

القواعد االحترازية المنسقة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء االتحاد األوروبي".  
مكلفة بتعزيز "التقارب من الممارسات الرقابية وتقييم ” EBA“وعالوة على ذلك، فإن 

ي االتحاد األوروبي "، وهو أول المخاطر ومواطن الضعف في القطاع المصرفي ف
منظمة تنظيمية للخدمات المالية فوق الوطنية في العالم، وفي وقت قصير من وجودها، 

  قد أثرت بشدة على العمالت االفتراضية” EBA“كانت 
تحذيرها للمستهلكين على العمالت ” EBA“، أصدرت 4482أوال، في ديسمبر 

هو إصدار "تحذير لتسليط الضوء على االفتراضية. وكان السبب المؤكد للنشر 
أو االحتفاظ   Bitcoinالمخاطر المحتملة.]المرتبطة[ ببيع العمالت االفتراضية مثل 

 .بها أو تداولها
 (14) المملكة المتحدة: ثانيا

، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن برنامج يبحث في الفوائد 4480وفي أوت 
 االفتراضية والتكنولوجيا األساسية، مع التركيزوالمخاطر الخاصة المرتبطة بالعمالت 

، نشرت الحكومة أسئلة وطلبت 4480بشكل خاص على مسألة التنظيم ، وفي نوفمبر 
التعليق العام كما قامت بجمع وجهات النظر واألدلة على هذه األسئلة وتلقت أكثر من 

ت طوري العمالردا من "أفراد الجمهور الذين يستخدمون العمالت االفتراضية، م 844
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االفتراضية،  وأصحاب األعمال التجارية ذات الصلة بالعملة االفتراضية  والبنوك 
 وشركات الدفع واألكاديميين وغيرها من اإلدارات والوكاالت الحكومية ".

، نشرت وزارة الخزانة تقريرا بعنوان "العمالت االفتراضية: االستجابة 4485وفي مارس 
لنداء المعلومات" )"تقرير خزانة الخزينة"(، الذي لخص استجابة أصحاب المصلحة 
بشأن فوائد ومخاطر العملة االفتراضية، الخطوات المتعلقة بتنظيم العملة االفتراضية 

رة الخزانة إلى أن المشاركين أشاروا إلى عاملين على وجه المحتملة، وأشار تقرير وزا
 وجيا الماليةالتكنولالخصوص، وهما "أبرزهما التحديات الرئيسية التي تواجهها شركات 

في المملكة المتحدة" وأشار معظم المجيبين إلى عدم وجود تنظيم إطارا للعمالت 
عل من نسبة للشركات، وجاالفتراضية، معلقا أن هذا قد تسبب في بعض الشكوك بال

الصعب على الصناعة إثبات مصداقيتها وشرعيتها "،وكان العامل السائد الثاني هو 
واجهت صعوبات في فتح الحسابات المصرفية في  التكنولوجيا الماليةأن شركات 

 المملكة المتحدة.
 (15) لجنة بازل للرقابة المصرفية ثالثا.

"، CPMIالمدفوعات البنية التحتية للسوق "هي لجنة اإلشراف على المصارف، ولجنة 
تهدف إلى "تعزيز التنظيم والسياسة العامة والممارسات " في نظام المدفوعات، )في 

ثار عند النظر في "اآل (، أصدر المجلس تقريرا عن العمالت االفتراضية،4485نوفمبر 
بتكارات شئة عن االالمحتملة للفائدة على البنوك المركزية" في جميع أنحاء العالم والنا

" إلى أن المسائل التنظيمية للعمالت CPMIفي العمالت االفتراضية. وخلص تقرير "
االفتراضية على أساس دفاتر األستاذ الموزعة تغطي ثالثة مجاالت رئيسية هي: "حماية 
المستهلك، والقواعد االحترازية والتنظيمية لمختلف أصحاب المصلحة، وقواعد تشغيل 

" إلى أنه نظرا لطبيعة العمالت CPMIللدفع". وعالوة على ذلك، خلص تقرير"كآليات 
، والتي عادة ما تكون عبر اإلنترنت، وبالتالي ال تقتصر على الواليات االفتراضية

القضائية الوطنية، قد يكون من المهم إتباع نهج عالمي من أجل فعالية التنظيم، ومع 
جة إلى نهج عالمي حال دون اتخاذ إجراءات ذلك، شدد تقرير اللجنة على أن الحا
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 معينة على المستوى الوطني، مع تحديد خمس فئات عامة على األقل من اإلجراءات
(16): 

 المعلومات / االحساس األخالقي؛  -
 تنظيم كيانات محددة؛  -
 تفسير األنظمة القائمة؛  -
 تنظيم أوسع؛  -
 الحظر؛  -

 (17) الصين: رابعا
المركزي الصيني أن جميع المؤسسات المالية الصينية  ، أعلن البنك4482في ديسمبر 

وذكر إشعار من بنك  وأنظمة المدفوعات منعت من التعامل مع العملة االفتراضية،
" أن الحظر فرض ألنه ال توجد "الدولة أو السلطة المركزية  PBOCالشعب الصيني "

، وذكر بنك الشعب الصيني أنه" كان يخطط لزيادة جهوده للحد bitcoin"بدعم من 
من استخدام العملة االفتراضية لغسل األموال "، وأبلغ األفراد أنهم" ال يزالون أحرار في 

، ولكن يجب أن يكون على بينة من المخاطر التي تنطوي عليها  bitcoinالتجارة في 
مية يني" يعتزم إضفاء الصبغة الرس"،وأوضح اإلشعار بالتفصيل أن بنك الشعب الص

على تنظيم التبادالت التي تتعامل بالعملة االفتراضية ". وعالوة على ذلك، أعلنت أكبر 
أنها تحظر استخدام  4480يناير  2متاجر التجزئة على اإلنترنت في الصين، في 

bitcoin  على منصات التسوق عبر اإلنترنت، مما يجعل االستخدام العمليbitcoin 
حتى أكثر صعوبة في الصين، على الرغم من اهتمام المستثمرين الهائل في العمالت 

 االفتراضية داخل البالد.
 (18) اليابان .خامسا

حيث وصلت   bitcoinحيث تم فهم ضرورة حماية المستخدمين، والتوسع في استخدام 
إلى مستوى ال يمكن تجاهله من قبل المنظمين الماليين، ومن الواضح أن حجم سوق 

لم يكن لها تأثير  the Mt Goxالعمالت االفتراضية ال يزال صغيرا نسبيا وأن قضية 
كبير على االقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن االستخدام المتزايد لهذه العمالت غير 
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ر المحتملة التي قد تحث في المستقبل. وبدأ مجلس النظام المنظمة حذر من المخاط
العمل على التغييرات ذات الصلة بخدمات  (Kai-Shingi-Kinyu)المالي الياباني 

. وتناولت 4480التسوية عن طريق إنشاء لجنة دراسات متخصصة في أواخر عام 
ك، الذي أعقب ذل لجنة الدراسات مسألة تنظيم العملة االفتراضية، الفريق العامل الذي

. وركز التقرير النهائي للفريق العامل، 4485كان مسؤوال عن المناقشة منذ صيف عام 
، في المقام األول على حماية المستعملين وشدد على ضرورة 4485الذي نشر ديسمبر 

وضع قواعد بشأن الفصل بين العمالت االفتراضية / كفاية رأس المال. وفي اآلونة 
، مقترحا إدخال تعديل على 4482روع قانون إلى البرلمان في مارس األخيرة، قدم مش

؛ تمت الموافقة عليه من قبل مجلس (Ho-Kessai-Shikin)قانون خدمات الدفع 
في نهاية ماي،  (Sangiin)في نهاية أفريل ومجلس المستشارين  (Shugiin)النواب 

ل ا مباشرا بقضايا غس، ويرتبط هذا التعديل ارتباط4482جوان  2وقد صدر أخيرا في 
في عام  Elmauالتي عقدتها مجموعة  7األموال المشار إليها في قمة مجموعة ال 

، والتي تناولتها فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية بشأن غسل األموال. 4485
هناك عدة أنواع  (.Ho-HanShu)ورافق ذلك تعديل لقانون منع نقل العائدات الجنائية 

المتعلقة بالعمالت االفتراضية في اليابان. أوال، هناك مسألة طبيعة  من المشاكل
العمالت االفتراضية ووضعها القانوني. ثانيا، يجب دراسة اللوائح المطبقة على الجهات 
الفاعلة المالية العاملة على العمالت االفتراضية. وثالثا، يجب أن تؤخذ في االعتبار 

 the Mt/ المستعملين، التي ظهرت نتيجة لحالة  المسائل المتعلقة بحماية العمالء

Gox. 
 موقف المشرع الجزائري من العملة االفتراضية:: سادسا

، مثل الرقمية العمالت مع توّسع انتشارها العالمي، يزداد اهتمام الجزائريين بتداول
عمالت أخرى، ما دفع الحكومة إلى تحديد موقفها النهائي من  84بيتكوين وأثريوم و

المادة ، حيث (19) هكذا تداوالت على سلعة افتراضية أو "مشفرة" ليس لها تغطية نقدية
العملة االفتراضية  .شراء العملة االفتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها: يمنع  887

هي تلك التي يستعملها مستخدمو اإلنترنت عبر شبكة اإلنترنت، وهي تتميز بغياب 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/28/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/28/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
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 الدعامة المادية كالقطع واألوراق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية،
 .(20) بقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهايعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم، ط

ودافعت الحكومة الجزائرية عن موقفها بالقول في المادة ذاتها إن "الجزائر تسعى إلى 
التي يمكن أن تستعمل في  اإللكترونية التعامالت إقامة نظام مراقبة أكثر صرامة لتتبع

لمضمونة اتجارة المخدرات أو التهرب الضريبي أو لتبييض األموال، بفضل السرية 
 .(21) "لمستخدمي العمالت المشفرة

 التنظيم المبكر ومشاكل تنفيذ القانون  المبحث الثالث:
 فإن ية،القانون غير المواد وشراء األموال غسل تسهيل في واضحة سهولة بسبب       

bitcoin حكومات لفلمخت التنظيمية الوكاالت جانب من للتدقيق متزايد بشكل تتعرض 
 والدولية. الفيدرالية والحكومات المتحدةالواليات 

 (22) طريق الحرير المطلب األول:

يقال إن طريق الحرير يمثل تحديا أساسيا لنظام الحظر العالمي. يتم تشكيل هذا   
التحدي من خالل الصعوبات التكنولوجية، فتعقيدات طريق الحرير قد تعاملت مع 

ظام الحظر التي تبحث لتنظيم وتوسيع هذا النوكاالت تنفيذ القانون والهيئات التشريعية 
 العالمي، فجهود تنفيذ القانون في هذا المجال هو إشكال محكوم عليها بالفشل.

إن طريق الحرير هو واحد فقط من هذه المواقع التي تستخدم إلدامة النشاط غير 
تشير  ةالمشروع، ويعرف هذا الجزء من اإلنترنت عادة باسم "الويب المظلم"، وهي عبار 

 .Googleإلى محتوى ال يمكن الوصول إليه أو فهرسته من قبل محركات البحث مثل 
 Mt. Gox Asset (23) المطلب الثاني:

، وهي  Mt. Gox، ضبطت السلطات األمريكية أصول 4482في ماي من عام  
يشترك في  Goxفي العالم،حيث كان   bitcoinواحدة من أكبر التبادالت بواسطة 

أعمال نقل األموال دون ترخيص مناسب. وعلى وجه الخصوص، وفي أواخر 
 41موقعها على شبكة االنترنت ثم قدمت لإلفالس في  Gox، أغلقت 4480فيفري 
بعد خرق   bitcoinمن عمالء  754،444، بعد أن خسر ما يقرب من 4480فبراير 
 أمني.

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/29/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/29/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 (24) مستقبل العمالت االفتراضية الثالث:المطلب 

وهكذا،  لألعمال التجارية،متفائلون  bitcoinبعد تطورات السوق االفتراضية، مطوروا 
، وفقا للعملة المشفرة، فالمطورين هم أول bitcoinفكرة أخذت من  GitHubأطلقت 

من يعتمدوا التكنولوجيا الجديدة، ويعملون مع األجهزة الحديثة ومعظمهم لديهم حساب 
 . GitHubعلى 

ع أن تنمو القطع النقدية االفتراضية التي من شأنها دعم الشركات الكبيرة، فمن المتوق
 وبالتالي قامت كل من:

American Express   ،بإيجاد عملة حقيقية ،Amex  مما يمكن العمالء من ،
 استهالك أكثر مما يمكن أن تحمله؛

 Amazon  واحدة من  أكثر المخازن على االنترنت شهرة في العالم، أطلقت العملة ،
"، يمكن استخدامها من قبل المستخدمين  Coins Monday االفتراضية الخاصة بها، "

 لمخازن أمازون، لشراء التطبيقات واأللعاب.
Facebook " لديه شيء مثل القطع النقدية الرقمية، أو Facebook Credit ." 

 خاتمةال 
على وجه الخصوص آخذ في  Bitcoinاستخدام العمالت االفتراضية و  إن   

االزدياد، ومع ازدياد عولمة االقتصاد والتجارة، فإن العمالت التي ال ترتبط بسيادة تتسم 
على نطاق عالمي إلى أن العملة  Bitcoinبجاذبية متزايدة. قد يشير تزايد اعتماد 

 -بما في ذلك حكومة الجزائرية -موجودة للبقاء. ونتيجة لذلك، لم تعد الحكومات 
. وتشير الزيادة األخيرة في التطورات Bitcoinتتجاهل العمالت االفتراضية مثل 

 التنظيمية للعمالت االفتراضية إلى أن الحكومة تفهم ذلك. 
تكنولوجيا المالية الناشئة التي تتعامل بواسطة العمالت  يجب أن تكون جميع الشركات

االفتراضية على بينة من المتطلبات الضريبية المعمول بها للعمالت االفتراضية. في 
نهاية المطاف، ألن تنظيم العملة االفتراضية هو تطور جديد نسبيا والحكومة ال تزال 

 تحاول فهم كامل للتكنولوجيا.
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 : ةالدراس نتائج  :أوال
 :اآلتي في الدراسة هذه نتائج أهم إجمال يمكن

يجب إنشاء بيئة تنظيمية تضمن حماية المستهلكين وتحافظ على سالمة النظام  -
 المالي ونظام السالمة الضريبي. 

إيجاد توازن بين مخاطر وفوائد استخدام العملة االفتراضية من خالل المزيد من  -
الجريمة الرقمية وفي الوقت نفسه إنشاء خطوط التعاون بين الوكاالت لمكافحة 

رشادات قضائية واضحة لصناعة العمالت االفتراضية.  وا 
يجب على السلطات الحكومية إنفاذ القانون في مراقبة استخدام العمالت االفتراضية،  – 

ومن األهمية بمكان أن تقوم الوكاالت ذات المعرفة المتخصصة في السوق بمهمة 
 لة وتعزيز مصالحها االقتصادية.حماية أمن الدو 

 تحديد الثغرات في المعايير الدولية المتعلقة بالعمالت االفتراضية.  -
تنسيق القانون الجنائي الموضوعي واإلجرائي )بما في ذلك أطر األدلة اإللكترونية(  -

 في مجال الجريمة السيبرانية والتحقيق الرقمي على المستوى الدولي.
 للمعايير واألطر القانونية الدولية المتعلقة بالمستوى الوطني . التنفيذ السليم - 
بناء القدرات، ال سيما في البلدان النامية، من أجل زيادة فعالية األطر القانونية  -

 والتنظيمية .
ركات الشبذل الجهود لرفع مستوى الوعي بين الحكومات والهيئات التنظيمية و  -

 .تكنولوجيا المالية الناشئة
حديد المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا العمالت االفتراضية من أجل وضع نهج قائم ت -

 على المخاطر لمنع وكشف ورصد التدفقات المالية غير المشروعة.
. ناشئةالشركات تكنولوجيا المالية ال بناء القدرات التقنية بين أجهزة إنفاذ القانون و -

عة لمعالجة التدفقات المالية غير المشرو وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يستند أي نهج 
إلى فهم مشترك يتمثل في أن الكشف عن األرباح غير المشروعة المكتسبة أو المنقولة 
في البيئة الرقمية ومنعها وتتبعها ستكون عملية مستمرة للتصدي للتحديات التكنولوجية 

وأن  تصاد الرقميالجديدة. ومن الضروري أيضا مراعاة تعقيد النظام اإليكولوجي لالق
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نأخذ في االعتبار أن التنظيم الكثيف يمكن أن يكون له أثر سلبي على تطوير 
 تكنولوجيات وخدمات جديدة، وفي النهاية، يقوض فوائد اإلنترنت والتقنيات الرقمية.

 : اقتراحات الدراسة :ثانيا  
 قد المستحدثة النقود هذه وألن والمجتمعات، لألفراد المالية التعامالت نظرا ألهمية

 :اآلتي تقترح الدراسة فإن والجديدة، المتعددة نظرا لمزاياها للبعض مغرية تكون 
 فإن أي حل يجب أن يعتمد على أربع ركائز أساسية: 

يجب أن يكون لدى الشركات تكنولوجيا المالية الناشئة سياسات محددة بشكل جيد  -
دارتها.   بشأن التحكم في المخاطر التكنولوجية الجديدة وا 

مراكز المعرفة ومراكز االبتكار هي نقاط اتصال رئيسية للشركات تكنولوجيا المالية  -
في  المشورة لتحسين الفصل الناشئة والصناعة لتبادل وجهات النظر المشتركة وجمع

 القضايا القانونية.
يجب على الشركات تكنولوجيا المالية الناشئة العمل على زيادة المعرفة وقدرة  -

موظفيها فيما يتعلق باالبتكار الرقمي، وكذلك تطوير عقلية تعاونية. باختصار، يجب 
اص من اآلن التعامل مع كل قرار يتخذه أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخ

فصاعدًا بشعور كبير من المسؤولية، مع األخذ في االعتبار ثالثة مبادئ توجيهية 
 رئيسية.

 أواًل، يجب وضع العميل في مركز أي مبادرات ذات طموح لتحقيق النجاح. 
ثانيًا، ال تزال التطورات في التكنولوجيا والمشهد التنافسي غير مؤكدة ، فإننا نحتاج إلى 

خاص لصعود تحديات جديدة. وأخيًرا ، يعد التعاون والتواصل بين جميع  ايالء اهتمام
أصحاب المصلحة أمًرا حيوًيا لتحقيق أقصى استفادة من رقمنة التمويل، مع الحفاظ 

 على االستقرار المالي وضمان حماية المستهلك الكافية.
 الهوامش والمراجع المعتمدة
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