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مراحل تطور النقود 
1-نظام المقایضة 

2-النقود المعدنیة 



مراحل تطور النقود 
3-العملة الورقیة 

( ( ATM  4-الصراف اآللي

5-النقود االلكترونیة  



نشأة العملة الرقمیة 
بدأ التفكیر في خلق عملة وھمیة

( افتراضیة ) منذ عام 2007م من 
قبل مبرمج مجھول الھویة یعرف 

باسم ( ساتوشي ناكاموتو )، 
قام ناكاموتو في عام 2008 بنشر 

ورقة بحث ذكر فیھا فكرة استخدام عملة رقمیة وصفھا بأنھا نظام نقدي 
إلكتروني یعتمد في التعامالت المالیة المباشرة بین مستخدم وآخر دون وجود 

وسیط بینك و بین التاجر لنقل المال ، ان طرح ھذه الفكرة كان محاولة من 
ناكاموتو لخلق عملة غیر خاضعة للرقابة والھدف من ذلك تحریر االقتصاد 

العالمي لتالفي مشاكل النظام النقدي التقلیدي  



في عام 2009 قام ناكاموتو بطرح عملة الـ: 
،BitCoin   وذلك من خالل اصدار برنامج 

حاسوبي . 
ان فكرة ھذه العملة ھو تنصیب تطبیق خاص 

بالُعملة التي ترغب في استخدامھا یتولى مھمة 
تولید “ُعنوان” یتم استخدامھ إلرسال واستقبال 

التحویالت. 
وعلیھ فإنك ستحتاج إلى أن ُتقنع من یملكھا بأن 

ُیعطیك أو یبیعك بعضا من الُعمالت التي 
بحوزتھ.



تعریف العملة الرقمیة 
لیس ھناك اتفاق عام حول تعریف العملة الرقمیة 
والسبب یرجع الى الغموض الذي یحیط بالمفاھیم 
والمصطلحات الجدیدة حول ھذا النوع من النقود 

، لذلك النرى استخدام موحد لھذا المصطلح ، 
 Virtual ) ففي بعض الدراسات یطلق علیھا

cash ) اي النقد االفتراضي ، والبعض اآلخر 
یسمیھا ( electronic money ) وبعضھا 

(electronic cash ) ویسمیھا البعض ( 
 . (  digital cash

(  العقابي وآخرون ،  ص82 )  



تعریف العملة الرقمیة 
یمكن تعریف العملة الرقمیة على انھ ( تمثیل رقمي لقیمة 

یمكن تحویلھا أو تخزینھا او تداولھا الكترونیا ال تصدر 
عن البنك المركزي او الھیئات الحكومیة ولیست 

بالضرورة ان تكون متعلقة بعملة ورثیة اخرى مثل ( 
الدوالر او الیورو ...... الخ ) والناس یقبل بھا كوسیلة دفع 

) ( بارون وآخرون ، 2015 ، ص1 ) 
او انھا ( القیمة النقدیة لعملة تصدر بشكل الكتروني من 

قبل القطاع العام او الخاص ، و یتم تخزینھا في جھاز 
الكتروني ، و یمكن اعتبار ھذه النقود احد اشكال االدوات 

المالیة الرقمیة التي تقوم ببعض مھمات ووظائق النقود 
التقلیدیة . ( الزلمي ، 2010 ، ص547 ) 



خصائص العملة الرقمیة
 تتمیز العملة الرقمیة بالخصائص التالیة : 

1-ان للنقود االلكترونیة قیمة نقدیة مخزنة الكترونیا : ان العملة الرقمیة عبارة بیانات 
مشفرة یتم وضعھا الكترونیا خالفا للنقود القانونیة .

2-العملة الرقمیة ثنائیة االطراف : یتم نقلھا بین طرفین اثنین فقط ( المستھلك و المنتج او 
التاجر ) دون الحاجة الى طرف ثالث .

3-العملة الرقمیة لیست متجانسة : یستطیع اكثر من مصدر صنع او خلق ھذا النوع من 
العملة ، لذلك فمن البدیھي ان تكون قیمتھا مختلفة .

4-العملة الرقمیة عملة خاصة : بخالف النقود القانونیة التي یتم اصدارھا من قبل البنك 
المركزي ، فان العملة الرقمیة یتم اصدارھا في غالبیة الدول عن طریق شركات او 

مؤسسات خاصة .  ( الرشید ، 2014 ، ص109 )
 یمكن ان تستخدم العملة الرقمیة باصغر الوحدات النقدیة وذلك من اجل تیسیر شراء-5

 ( السلع والخدمات ذات القیمة القلیلة . ( الجزراوي ، 2011 ، ص22



انواع العملة الرقمیة 
بعد انشاء اول عملة رقمیة في عام 2009 وھي ( البتكوین ) تم انشاء العدید من العمالت 

الرقمیة على مستوى العالم ، 
ت اسم العملة  سنة االنشاء
1 بتكوین 2009
2 الیت كوین 2011
3 بیركوین 2012
4 برایم كوین  2013
5 الریبل 2013
6 كوارك  2013
7 ماستر كوین  2013
8 Nxt 2013
9 اورورا كوین 2014
10 االثیریوم 2015



ھذا باالضافة الى مئات االنواع من ھذه العملة وباسعار مختلفة ، و من اشھر 
وافضل ھذه العمالت 

 بتكوین                                                                       بتكوین كاش 

 اثیریوم                                                                    اثیریوم كالسیك 

الداش                                                                              الیت كوین 

                                                                                      الریبل   



مزایا العملة الرقمیة 
على الرغم من تعدد اشكال العملة الرقمیة اال انھا تتمتع بعدة مزایا منھا :
1-السرعة في انجاز الدفع والتحویالت المالیة والتي تتم فور ضغط الزر 

على لوحة المفاتیح في الحاسوب . (حداد و اخرون ، 2005، ص60 )
2-السریة والخصوصیة ، یستطیع االطراف ان یقوموا بالعدید من عملیات 
البیع والشراء والتحویل المالي بواسطة العملة الرقمیة دون ان یكون ملزما 

على تقدیم معلومات كما في المعامالت المصرفیة  . ( شافي ، 2007 ، 
ص88 )    

3-التخضع للحدود الجغرافیة للدول ، حیث یمكن تحویل العملة الرقمیة من 
بلد الى آخر بسھولة و دون تعقیدات واالھم من ھذا بدون كلفة . ( عبد 

الحفیظ ، 2010 ، ص42 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



مخاطر استعمال العملة الرقمیة 
1-ٍ اعتداءات اجرامیة كالسرقة االحتیالیة للمعلومات 

المالیة .
2-اعتداءات من قبل مقتحمین كالعبث بالمواقع 

االلكترونیة و تعطیلھا .
3-وجود عیوب في تصمیم النظام مما یؤدي الى السماح 

لبعض مستخدمي النظام باالطالع على الحسابات . 
4- سوء استعمال النقود من قبل مالكھ بشكل مقصود او 

غیر مقصود ، ومن الممكن ان یزداد التھدید بسوؤ 
االستعمال في حال لم تقم الجھات المصدرة لھذه العملة 

باعطاء المستھلك معلوملت كافیة حول المخاطر االمنیة 
المحدقة باستخدام ھذه العملة 



مخاطر استعمال العملة الرقمیة 
5- استخراج نسخ مزیفة عن العملة 

الرقمیة و ذلك بعد الحصول على 
تفاصیل العملة االصلیة بطریقة غیر 

مشروعة . ( شافي ، 2007 ، ص88 )
6- ارتفاع وانفخاض سعرھا بدرجة 

كبیرة على عكس النقود القانونیة التي 
یتمتع بدرجة عالیة من االستقرار .



مفھوم السیاسة النقدیة
السیاسة النقدیة ھي تلك السیاسة التي تھدف الى تغییر 

كمیة المعروض من النقود ومن ثم سعر الفائدة ، 
بغرض تحقیق االھداف االقتصادیة للدولة ، التي ترمي 
الى تحقیق التوظیف الكامل للموارد ثم تحقیق معدل نمو 
مقبول مع استقرار في المستوى العام لألسعار .           

( شاویش ، 2011 ، ص156-155 ) .



ادوات السیاسة النقدیة :
ان البنوك المركزیة ( كمطبق للسیاسة النقدیة ) تقوم بالسیطرة على 

المعروض النقدي سواءا بطریقة مباشرة مثل تقلیل االصدار 
النقدي او زیادتھا تو من خالل الرقابة على البنوك التجاریة وذلك 

من خالل وسائل مختلفة تسمى بأدوات السیاسة النقدیة و تشمل ھذه 
االداوات :

1-عملیات السوق المفتوحة :  
2-االحتیاطي النقدي :

3-سعر الخصم : 



تأثیر العملة الرقمیة على السیاسة النقدیة 
ان العملة الرقمیة تؤثر على السیاسة النقدیة من خالل تأثیرھا على أدواتھا 

وأھدافھا، فالعملة الرقمیة تؤثرعلى وظیفة اإلصدار للبنك المركزي؛ لن 
الطلب على النقود الورقیة سیتأثر بسبب اصدار انواع مختلفة من العملة 

الرقمیة ، وبالتالي فإن عائدات البنك المركزي ستنخفض من عملیات 
اإلصدار.

- كذلك تؤثر العملة الرقمیة على وظیفة البنك المركزي بصفتھ بنك البنوك ، 
إذ یشرف على الجھاز المصرفي وینظمھ ھذا باالضافة الى العدید من 

الوظائف األخرى التي یقوم بھا البنك المركزي و التي ستتأثر في ظل انتشار 
العملة الرقمیة والذي سیؤدى إلى تراجع البنك المركزي عن القیام بدوره . 



- تأثیر العملة الرقمیة على وظیفة البنك 
المركزي في مراقبة وتوجیھ االئتمان: حیث 
یقوم البنك المركزي بالتحكم في االئتمان و 

یوجھھ نحو قطاعات معینة، ولكن مع ظھور 
العملة الرقمیة فإن أي محاولة یقوم بھا البنك 

المركزي ستكون بال جدوى، ألن العمالت 
الرقمیة یصعب السیطرة علیھا أو توجیھھا، 

ونتیجة لذلك سیتراجع دور البنك المركزي في 
توجیھ عملیات االئتمان داخل الدولة . ( فتحي 

، 2017 ، ص2 )  



تاثیر العملة الرقمیة على ادوات السیاسة النقدیة 
ان تطور العملة الرقمیة وحلولھا محل النقود القانونیة او الورقیة تؤثر على االدوات التي 

یستخدمھا البنك المركزي لتطبیق السیاسة النقدیة و كاآلتي :
أ-تأثیر العملة الرقمیة على عملیات السوق المفتوحة : ان قیام االفراد باستخدام العملة 
الرقمیة یدفعھم تدریجیا الى االستغناء عن النقود القانونیة  مما یؤدي الى قیام البنوك 
التجاریة برد النقود الزائدة عن حاجتھا الى البنك المركزي وذلك بھدف زیتدة نسبة 

االحتیاطي النقدي  لدیھ وھذا یؤدي الى الحد من قدرة البنوك التجاریة على القیام ببیع 
االوراق المالیة من اجل امتصاص جزء من  السیولة الموجودة لدى البنوك التجاریة 

ومن ثم التأصیر على مقدرتھا على منح االئتمان ، ان تأثیر العملة الرقمیة على عملیات 
السوق المفتوحة تتوقف على مدى شیوع استخدام العملة الرقمیة من قبل االفراد فكلما 

كان التعامل بالعملة الرقمیة كبیرا یكون تأثیرھا كبیرا على فعالیة سیاسة السوق المفتوحة 
والعكس صحیح . ( شایب ،2012 ، ص12 )



ب- تأثیر العملة الرقمیة على سیاسة االحتیاطي القانوني :
 كلما زاد استخدام العملة الرقمیة ادى الى زیادة حجم االحتیاطي القانوني ، وھذا یؤدي الى زیادة 

سیولة البنوك التجاریة  فیتقلص الطلب على االحتیاطي المحتفظ بھ لدى البنك المركزي ، لذلك فإن 
استخدام العملة الرقمیة یؤثر تاثیرا سلبیا على فاعلیة سیاسة االحتیاطي القانوني.( فتحي ، 2017 ، 

ص3 )
ج- تأثیر العملة الرقمیة على سعر الخصم : 

ان االفراد یستطیعون شراء العملة الرقمیة مقابل العملة القانونیة  ، وان ھذه النقود تدخل الى 
خزینة البنوك التجاریة ألن مصدري العملة الرقمیة یقومون بایداع االموال التي حصلوا علیھا 

جراء بیع العملة الرقمیة في البنوك التجاریة ، ویقوم االخیرة بزیادة احتیاطاتھا لدى البنك 
المركزي بسبب زیادة السیولة لدیھ مما یؤدي الى زیادة احتیاطي البنوك التجاریة یزید عن الحجم 

المرغوب فیھ ، وفي ھذه الحالة فان البنوك بختار بین امرین:
اوال : شراء االصول من المؤسسات غیر البنكیة و منح المزید من القروض .

ثانیا : شراء مزید من االصول من البنك المركزي .



ان زیادة الطلب على على االصول في اسواق المال سوف یؤدي الى 
انخفاض سعر الفائدة ولھذا السبب فان البنوك التجاریة تفضل الخیار الثاني ، 

و مادام البنوك المركزیة یقوم بتثبیت سعر فائدة بعض االصول قصیرة 
االجل فان البنوك التجاریة تقوم بشراء تلك االصول من البنك المركزي ، و 
بھذا الشكل تقوم البنوك باستخدام االموال الزائدة لدیھ في تخفیض خصومھا 

في مواجھة البنك المركزي ، وفي حالة عرض مزید من العملة الرقمیة دون 
تخفیضھا في مكان آخر سیكون من الصعب على البنك المركزي ان یتحكم 
في مستوى سعر الفائدة . لذلك یمكن القول بأن سعر إعادة الخصم لن یكون 
لھ تأثیرا كبیرا في السیطرة على حجم االئتمان وذلك  بسبب ارتفاع السیولة 

النقدیة لدى البنوك التجاریة ما سیخفض من حاجتھا إلى البنك المركزي . 
(شایب ،2012 ، ص12-11)



التوصیات :
1-العمل على تنمیة ثقافة المجتمع فیما یخص استخدام العملة الرقمیة كذلك ایجابیاتھا 

و سلبیتھا ، و ذلك من اجل حمایتھم من النصب واالحتیال . 
2-ان بعض انواع العمالت الرقمیة یساھم في خلق مشاكل ، مثل غسیل األموال، 

لذلك یجب العمل على اصالح ھذه االنواع من المشاكل عن طریق اصالحات 
. (  KYC) جذریة عن طریق اضافة نظام

3-العمل على مكافحة الجرائم التي تحدث جراء استخدام العملة الرقمیة دولیا . 
4-قیام الدول بطرح العمالت الرقمیة في االسواق المحلیة والعالمیة و باشراف البنك 

المركزي لكي یقلل من التأثیرات السلبیة التي تواجھ السیاسة النقدیة  و یكون بدیال 
عن بعض العمالت المشبوھة  . 

5-وجود تنظیم قانوني دولي لمسألة إصدار العملة الرقمیة ألن تلك العملة ذات طابع 
دولي وال یمكن حصر التعامل بھا داخل الحدود الجغرافیة لدولة معینة . 



شكرا لكم


