
ومع كل ما س���بق ذكره، فيما يخص الجانب 
الجنائي، فإن على حاملي وحدة البت كوين 
أال يتوقع���وا أي ن���وع م���ن اإلنق���اذ م���ن جانب 
الحكومة في حال تكبدهم الخس���ائر سواء 

كبيرة أم صغيرة.

يبق���ى مس���تقبل عمل���ة الب���ت كوي���ن غي���ر 
مؤك���د. وبالرغ���م م���ن وج���ود بع���ض المزايا 

للعمالت الرقمية، فإنه ال يوجد أي سبيل لمعرفة مدى انتشار هذه العمالت في النهاية وإلى أي مدى 
يمكن تنظيمها قانونيا أو قبولها كعمالت موازية في أي دولة.

ع���الوة على ذل���ك، من الممكن أن يتوقف العمل بالبت كوين في حال ظهور عملة رقمية أخرى تقدم 
مزاي���ا أكث���ر تفضيال. لذا، يجب عل���ى مالكيها أو مالكيه���ا المحتملين أن يكونوا عل���ى دراية باألخطار 

المحيطة بها.

المصادر:
• إصدارات بنك الكويت المركزي الخاصة بالعملة والمال	
• 	 Investopedia و  Reuters :مقاالت من الصفحة االلكترونية لكل من
• الصفحات االلكترونية:	

blockchain.info
bitcoin.com
bitcoin.org

ظهرت  التي  المتعددة  الرقمية  العمالت  إحدى  كوين  البت 
العمالت  باقي  مع  الحال  هو  وكما  األخيرة.  السنوات  في 
الرقمية، لم يتم إصدار عملة البت كوين أو تنظيمها من قبل 
كبيرة  مبالغ  خسارة  فيها  للمستثمرين  يمكن  حكومة.  أي 
أن  لمعرفة  بحاجة  العملة  لهذه  مستخدم  وأي  األموال،  من 
»توعية  مفاده:  واضح  تحذير  يصاحبه  كوين  البت  استخدام 

المشتري«.

محاور العدد:
• تعريف كل من العملة والمال والبت كوين 	
• ماذا يقول مؤيدو عملة البت كوين؟	
• االستخدام الجنائي والقواعد التنظيمية	
• استثمار يحمل مخاطرة	

إضاءات نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
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البت كوين إضاءات مالية ومصرفية

قيمة الضرائب أو الرسوم بعملة البت كوين.

وال تلع���ب الحكوم���ة أي دور ف���ي إصدار الب���ت كوين، أو 
ف���ي مراقبة التعامالت التي تتضم���ن البت كوين، إال إذا 
انط���وت تعامالتها عل���ى جريمة. وأخي���رًا، فإنه في دولة 
الكوي���ت لم يت���م تقديم أي ضم���ان لقيم���ة ودائع البت 
كوي���ن كما ه���و الحال بالنس���بة لضم���ان الودائع داخل 
دول���ة الكويت، كما ل���م يتم تقدي���م أي ضمان من قبل 

أي حكومة.

ماذا يقول مؤيدو عملة البت كوين؟

يتم إنش���اء عملة البت كوين عند حل عمليات حسابية 
معقدة بواس���طة أجهزة الحاس���ب اآللي. وقد تم ش���رح 
التصميم األصلي للعملة في ورقة بحثية كتبها شخص 
يدع���ى »ساتوش���ي ناكاموتو« في الع���ام 2008، وتبقى 
ش���خصية هذا المؤلف يحيطها ش���يء م���ن الغموض. 
وكلم���ا ازداد ع���دد وح���دات العمل���ة المصدرة )تس���مى 
عملي���ة إص���دار العملة من قب���ل مؤيديه���ا »التعدين«( 
تزداد صعوبة حل العمليات الحسابية بشكل مضاعف 

وتتطلب من الحاسب اآللي قوة معالجة أكبر بكثير.

ويس���مح التصميم الداخلي بأن تص���ل إجمالي الكمية 
الُمصدرة إلى 21 مليون وحدة بت كوين، ومن المتوقع 
أن يت���م تعدي���ن آخر عملة ب���ت كوين في الع���ام 2140. 
ويمك���ن صرف عملة البت كوين في أي جزء من الوحدة 

بما يتطلبه إتمام الصفقة من قيمة.

الب���ت كوين هي إحدى العمالت الرقمية المتعددة التي 
ظه���رت في الس���نوات األخيرة. س���وف نش���رح في هذه 
النش���رة، ماهية البت كوين وكيف يعمل وكيف يعتقد 
البعض بفائدته للجميع. وفي نفس الوقت، سوف نلقي 
الضوء على المش���اكل والمخاطر الواجب معرفتها من 

قبل مستخدمي وحاملي عملة البت كوين. 

م��ا ه��ي العمل��ة؟ م��ا ه��و الم��ال؟ وه��ل يمث��ل                        
البت كوين إحداهما؟

عندما يش���ير االقتصاديون إلى العملة، فهم يقصدون 
ذل���ك الج���زء م���ن ع���رض األم���وال الت���ي ينتجه���ا البنك 
المركزي مباش���رة، وأهمها العمالت الورقية والمعدنية 

المتداول���ة. ف���ي نظام النق���د المعاصر، تمث���ل العمالت 
الورقي���ة والمعدني���ة ج���زءا صغي���را من إجمال���ي عرض 
النقود. معظم األفراد لديهم حس���اب جاري أو حس���اب 
خ���الل  م���ن  المدفوع���ات،  إلتم���ام  يس���تخدمونه  رات���ب 
البطاقات المدينة، بدون الحاجة إلى س���حب األموال أوال 
من الحس���ابات المصرفية الخاصة بهم. إن هذه الودائع 
تمث���ل »مخ���زن للقيم���ة« و»وس���يط للتب���ادل« جنبا إلى 
جنب مع العمالت الورقية والمعدنية )األموال( في دولة 
الكويت، على سبيل المثال، وفقا للبيانات الصادرة عن 
بنك الكويت المركزي في نهاية أغس���طس 2015، فإن 
كل من العمالت الورقي���ة والمعدنية تمثالن فقط 15 % 
من أموال الدولة المتوفرة على الفور للتعامالت المالية.

في أي دولة، ما يتم اعتباره كعملة وأموال يتم تحديده 
من ِقب���ل الحكومة. وفي الوالي���ات المتحدة، فإن الدوالر 
األمريك���ي ُيع���د قانوني���ا ه���و وس���يط التب���ادل الوحيد 
المقب���ول بش���كل ع���ام وكوح���دة للحس���اب. إن عرض 
م���ا يتم إنفاق���ه بال���دوالر األمريكي يتكون م���ن كل من 
العمالت الورقية والمعدنية وتعامالت حسابات الودائع. 
وف���ي دول���ة الكوي���ت، تلع���ب كل م���ن العمل���ة الورقية 
بالدين���ار الكويتي والعمل���ة المعدنية وكذل���ك الودائع 

تحت الطلب نفس الدور.
ويعتب���ر مؤيدو البت كوين أنها ُتعد عملة ألنها تهدف 
إلى تس���هيل إتمام الصفقات. ولك���ن، ال يمكن تعريف 
الب���ت كوي���ن كعملة أو نقود في أي دولة بس���بب عدم 
إع���الن أية حكومة عن قبولها بش���كل ع���ام. ال يوجد أي 
حكومة على س���بيل المثال، تقبل اس���تالم أو تحصيل 



البت كوين إضاءات مالية ومصرفية

وم���ن خصائ���ص ه���ذه العمل���ة أنه خ���الل إتم���ام عملية 
التش���فير للصفق���ات والتحقق المش���ترك، يمكن إجراء 
المدفوع���ات االلكترونية من طرف إلى آخر بدون اللجوء 
إلى وس���يط مثل المؤسس���ات المالية، وكنتيجة لذلك 
سوف يوفر األشخاص الذين يتعاملون من دول مختلفة 
فروق أسعار العملة ألن الجميع يتعامل بنفس العملة. 
باإلضاف���ة إل���ى أن الصفق���ات المحلية تصب���ح أرخص ألن 
رس���وم التعام���ل بعمل���ة البت كوي���ن هي أق���ل بكثير 
م���ن الرس���وم الت���ي يت���م تحصيلها م���ن خ���الل أنظمة 

المدفوعات اإللكترونية الحالية مثل الكي- نت. 

االستخدام الجنائي والقواعد التنظيمية

الهامة لهذه العملة وهي تتش���ارك بهذه الخاصية مع إن إمكانية إخفاء اسم حاملها تقريبا ُيعد من الخصائص 
العم���الت الرس���مية، فالعم���الت النقدي���ة والورقية، على 
س���بيل المث���ال، مجه���ول مصدرها ألن مس���تخدمها ال 
يكتب االس���م عليها. على العكس تماما من الصفقات 
التي تتم باس���تخدام األموال في الحس���ابات المصرفية 

فهي بالتأكيد معروفة الهوية أو المصدر.

إن العملي���ة التنظيمي���ة لعمل���ة البت كوي���ن تعني أن 
يكون اس���تخدامها مشابه للورقة النقدية أو المعدنية 
أي ب���دون اس���م ُملح���ق ب���كل وح���دة منها أو ج���زء من 

الوحدة.

وم���ع ذلك، يت���م تخزين جميع صفق���ات البت كوين في 
دفتر أستاذ عام مفتوح تعرف ب� »سلسلة من القوالب«، 
ومع مرور الوقت، يصبح باإلمكان ربط هوية المستخدم 

بالصفقة التي أتمها. وعليه، يجب أال يعتقد مستخدمو 
عملة البت كوين أن استخدام هذه العملة سوف يبقى 

مجهول تماما. 

وبالرغ���م م���ن ذلك، فق���د جذب���ت خاصية إخفاء االس���م 
ش���بكات الجريمة حول العالم، حي���ث قامت العديد من 
المنظمات اإلجرامية باستبدال إتمام صفقات بتسليم 
حقائ���ب مليئة بال���دوالر األمريكي واعتب���رت البت كوين 
ه���ي العملة الخاص���ة به���م. إن عملية غس���يل األموال 
باس���تخدام البت كوين أصبحت بال ش���ك أس���هل وأقل 

كلفة.

تع���د القضية الجنائي���ة المرتبطة بالموق���ع االلكتروني 
»طري���ق الحرير« من أكثر الجرائم س���يئة الس���معة التي 
ارتبطت بهذه العملة، حي���ث عمل هذا الموقع بصفته 
س���وق سوداء للتجارة عبر االنترنت، يتم فيه بيع وشراء 
المخدرات الغير قانونية من ضمن أش���ياء أخرى، إلى أن 
تم إغالق���ه في أكتوب���ر 2013 من قبل وح���دة التحريات 

الفيدرالية األمريكية.

وم���ن الجرائم الكبرى األخ���رى التي تتضمن اس���تخدام 
البت كوين، هي اكتش���اف خس���ارة إحدى أكبر شركات 
الت���داول له���ذه العملة )موق���ع الكتروني لبيع وش���راء 
الب���ت كوي���ن( وه���ي ش���ركة »ماون���ت جوك���س« الت���ي 
خس���رت ما يقارب 500 مليون دوالر أمريكي تمثل قيمة 
عمل���ة الب���ت كوين الت���ي يمتلكها عمالء ه���ذا الموقع، 
حي���ث تمت س���رقتهم نتيج���ة اخت���راق أمن���ى للنظام. 
وفي يوليو 2015، تم اعتقال الرئيس الس���ابق للشركة 

ويدعى »مارك كاربلس« لعالقته باختفاء هذه العملة.
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يوجد العديد من التساؤالت الصعبة الموجهة لواضعي 
القوانين بس���بب النشاط اإلجرامي المرتبط باستخدام 
ه���ذه العملة. ه���ل يتم وضع قواني���ن تنظيمية لصرف 
عمل���ة البت كوين؟ ه���ل يتم حماية ودائ���ع البت كوين 
بنف���س الطريقة الت���ي يحمي بها البن���ك ودائعه؟ هل 
يجب مراقب���ة أنظمة المدفوعات من قبل الحكومة؟ ما 
هي إمكانية تقديم الوس���ائل الخاص���ة بحماية العميل 
الذي يستخدم عملة البت كوين مثل إيصاالت االستالم، 

الكشوف وشكاوى العمالء؟

ف���ي الوق���ت الحال���ي، ال توج���د إجاب���ات قاطع���ة لتل���ك 
التس���اؤالت. ف���ي العدي���د م���ن الح���االت، يج���ب أن يتخذ 
واضعو القوانين القرار بكيفية تصنيف البت كوين. إذا 
ما تم اعتبارها نقودًا رس���مية، يجب تنظيم العديد من 
المفاهيم المرتبطة بوس���ائل الدفع. إن مؤيدي العملة 
يحاولون التقليل من القوانين التنظيمية قدر اإلمكان، 
ألنها قد تكون مكلفة لهم عند التنفيذ، وبذلك تقلل 
من خاصية )التكلفة البسيطة( المرتبطة بهذه العملة. 
وعلى المدى الطويل، يمكن للقوانين التي تعزز حماية 

العميل أن تشجع عدد أكبر من المستخدمين.

حالي���ا، ال���دول الت���ي أق���رت بع���دم قانوني���ة اس���تخدام 
الب���ت كوي���ن كعملة ه���ي آيس���لندا، بوليفي���ا، فيتنام 
واألكوادور. وسوف تصبح العملة غير قانونية قريبا في 
كل من روسيا والصين، بينما يسمح لألفراد باستخدام 
الب���ت كوين، يحظ���ر على المؤسس���ات المالية إتمام أي 
صفقات أو التعامل بهذه العملة الرقمية. وفي معظم 
دول العال���م ل���م يت���م إص���دار أي رد فعل رس���مي بهذا 

الخص���وص. ويمكن القول إن���ه بينما يتم التحقيق عند 
حدوث أي نش���اط إجرامي مرتب���ط بالبت كوين، ال توجد 
أي آليات لحماية المس���تخدمين اآلخري���ن. لذا، من يختار 

التعامل بهذه العملة فهو يتحمل المخاطرة لوحده.

استثمار يحمل مخاطرة

بينما يت���م تصميم عملة البت كوين بهدف تس���هيل 
إتم���ام الصفقات، ف���إن العديد من األفراد قاموا بش���راء 
وبيع البت كوين ألسباب تتعلق بالمضاربة حيث يأملون 
في تحقي���ق أرباح مالية كلم���ا ازدادت قيم���ة العملة ارتباطا 
بالعم���الت الرئيس���ية مث���ل ال���دوالر األمريكي. وف���ي الواقع، 
وكنتيج���ة للع���رض المحدود ومس���تويات االهتم���ام القوية 
والتي تكون غالبا مجتمعة مع التغطية اإلعالمية فإن قيمة 
الب���ت كوين أصبحت متقلبة للغاية. وبعض المس���تثمرين 

قد صنعوا ثروات منها وآخرون خسروا ثروات.

يوضح الشكل الالحق أسعار البت كوين منذ بداية عام 
2011 بالدوالر األمريكي. وهو يعطي إش���ارة واضحة عن 
مدى تقلب س���عر البت كوين، فعلى الرغم من االرتفاع 
الهائل للس���عر ف���ي نهاية ع���ام 2013، يس���تمر وجود 
تأرجح كبير في األسعار خالل فترات قصيرة من الوقت.

يوج���د لدينا كل األس���باب لالعتقاد بأن قيم���ة البت كوين 
بال���دوالر األمريكي س���وف تس���تمر بالتقل���ب. وإن المقدرة 
على اس���تخدام هذه العملة كوس���يلة لتبادل العمالت 

م���ن  العدي���د  يش���تري  س���وف  ل���ذا  مح���دودة،  تبق���ى 
مستخدمي البت كوين هذه العملة للمضاربة.

إن األخب���ار التي تنش���ر حول القص���ص المرتبطة بهذه 
العملة أو التحقيقات الجنائية المرتبطة باس���تخدامها 

يك���ون لها تأثير كبير على أس���واق هذه العملة. ويجب 
على المس���تثمرين أن يتوقعوا التقلب���ات الكبيرة في 

هذا االستثمار.

سعر البت كوين بالدوالر األمريكي

Coindesk.com  :المصدر


