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 ملخص الدراسة:

 

لى هدفت الدراسة الى معرفة أثر التنوع فى استخدام العمالت االفتراضية ودورها فى التغلب ع
ما أثر ، وتمثلت مشكلة الدراسة فى االجابة على السؤال الرئيسى معوقات التجارة االلكترونية 

تحقيقاً و  ؟التنوع فى استخدام بعض العمالت االفتراضية في التغلب على معوقات التجارة االلكترونية
بقت الدراسة فى العام ط  أستخدم الباحثان المنهجان االستقرائى واالستنباطى ،  الدراسةلهدف 
عينة من بعض العامليين فى البنوك المصرية باالضافة الى بعض على  2019 -2018الدراسى 

والختبار الفرض  . عضاء هيئة التدريسأرجال االعمال وبعض المهتمين باالنترنت وبعض السادة 
الرئيسي للدراسة وما ينبثق عنه من فرضيات فرعية تم تصميم قائمة إستقصاء تضمنت خمسة 

وسيط في التبادل عبر و الفتراضية مخزن للقيمة االعملة وتوصلت الدراسة الى اعتبار  محاور.
كما  تميز باألمان والسرعة والثقة في المؤسسات وعدد من البورصات العالمية ،كما تاالنترنت 

العملة االفتراضية وسيله من وسائل الدفع االلكتروني الفعالة في التجارة  توصلت الى اعتبار
ن أتوفير أنظمة دفع الكترونية ذات كفاءة يمكن ، و  معظم الشركات في العالملدى ونية االلكتر 

تنظيم التعامل بالعملة . واوصت الدراسة ب عامالت االلكترونيةمفراد والمؤسسات في اليعتمد عليها األ
داول رصد مخاطر ومنافع تو  هاية بمراقبتها وتقنيتها واالشراف عليلاالفتراضية وايجاد اليات كف

 .العملة االفتراضية 
 

 الكلمات المفتاحية:
 . البتكوين –التجارة االلكترونية  –فتراضية العملة اال
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Abstract 
 

The study aimed to investigate the effect of diversity in the use of 
virtual currencies and their role in overcoming the obstacles of 
electronic commerce. The problem of the study was formulated in the 
following main question "What is the effect of diversity in the use of 
some virtual currencies on overcoming the obstacles of e-
commerce?" To achieve the aim of the study, the researchers used the 
inductive and deductive methods. The study was conducted in the 
academic year 2018-2019 on a sample of some clerks in Egyptian 
banks in addition to some businessmen and some interested in the 
Internet and some members of the teaching staff. To test the main 
hypothesis of the study and its sub-hypotheses, a survey list was 
designed that included five domains. The study revealed that the 
virtual currency is considered a store of value and a medium in an 
online exchange, as it is characterized by safety, speed, and 
confidence in some organizations and some global exchanges. The 
study also found that virtual currency is considered an effective 
electronic payment method in e-commerce for most companies in the 
world, and providing efficient electronic payment systems that 
individuals and organizations can rely on in electronic transactions. 
The study recommended organizing the dealings in the virtual 
currency, finding mechanisms to monitor it, its technology, and 
supervising it, monitoring the risks and benefits of trading the virtual 
currency. 

Keywords: 
 Virtual currency – e-commerce - bitcoin. 
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 مقدمة الدراسة : 
تززززداد العالقزززات االقتصززززادية بزززين الززززدول فزززي النمزززو وذلززززك بسزززبب الكميززززات الهائلزززة مززززن 

الدوليززززة ، أو  ةالسززززلع والخززززدمات التززززي تززززم تبادلهززززا بززززين مختلفززززة الززززدول مززززن خززززالل التجززززار 
الماليزززة المتداولزززة بزززين  ولبسزززبب النشزززاط المتزايزززد للشزززركات متعزززددة الجنسزززية وبسزززبب األصززز

ونتيجزززة لوجزززود تجزززارة دوليزززة بهزززذا الحجزززم الهائزززل البزززد مزززن وجزززود سياسزززات لتسزززهيل ، الزززدول 
اعمزززال التجزززارة الخارجيزززة والمزززدفوعات الدوليزززة ، ويجزززب ان تتسزززم هزززذ  المؤسسزززات بالمرونزززة 

سززززاعدها علززززي التكيززززف مززززع التغييززززرات المسززززتمرة فززززي العالقززززات االقتصززززادية الدوليززززة ، التززززي ت
ومززززن العوامززززل التززززي ينتظززززر ان تززززؤدي دورا هامززززا فززززي ازدهززززار التجززززارة الدوليززززة دخززززول شززززبكة 
االنترنززززت فززززي التجززززارة الدوليززززة وتززززؤدي دورا إيجابيززززا ، وتعززززد التجززززارة االلكترونيززززة أحززززد هززززذ  

&  متعزززددة علزززي التجزززارة فزززي الزززدول المتقدمزززة والناميزززة   بجزززاويالعوامزززل لمزززا لهزززا مزززن  ثزززار 
 ( 2017يوسف ،

ويعتبزززر االنترنزززت مزززن أهزززم تقنيزززات االتصزززاالت الحديثزززة التزززي تعمزززل علزززي تنزززامي حجزززم 
والمتقدمزززة أهميزززة الناميزززة التجزززارة االلكترونيزززة عالميزززا ، لزززذلك أيقنزززت الكثيزززر مزززن دول العزززالم 

وتعتبززززززر التجززززززارة . عززززززامال مززززززؤثرا فززززززي نمززززززو اقتصززززززادياتها التجززززززارة االلكترونيززززززة باعتبارهززززززا 
االلكترونيزززززة  وسززززززيلة مهمززززززة لزيززززززادة القززززززدرة التنافسزززززية فززززززي تززززززوفير المعلومززززززات وتسززززززويق 
المنتجززززززات للعززززززاملين ، كمززززززا بززززززدأت أيلبيززززززة الززززززدول المختلفززززززة بتهيئززززززة اقتصززززززادها وبيئتهززززززا 

االنترنززززت والتجززززارة والمؤسسززززات الخاصززززة بهززززا للتحززززول إلززززي االقتصززززاد الرقمززززي المبنززززي علززززي 
االلكترونيززززززة ، والبززززززد أن تعيززززززد الحكومززززززات النظززززززر فززززززي ممارسززززززاتها التجاريززززززة واالقتصززززززادية 
والتوجزززه نحزززو االنزززدماي االقتصزززادي العزززالمي واالنضزززمام إلزززي منظمزززة التجزززارة العالميزززة وكزززذلك 

ذ  مواكبزززة التطزززورات االقتصزززادية الحديثزززة ، واعتمزززاد التجزززارة االلكترونيزززة كواحزززد مزززن بزززين هززز
 ( ، أ 2018التحديات   مسلم ،

تعززززد النقززززود االفتراضززززية تطززززور لوسززززائل دفززززع المعززززامالت التجاريززززة فززززي شززززكل مقايضززززة 
ائزززززع مصزززززرفية ، وال يقصزززززد بهزززززا المكزززززاف  االلكترونزززززي ودونقزززززود سزززززلعية ونقزززززود ائتمانيزززززة ، و 

للنقزززود التقليديزززة التزززي تسزززتند فزززي أصزززولها إلزززي قزززيم مسزززاوية لقيمزززة عملزززة سزززيادية خاضزززعة 
لرقابزززة البنزززك المركززززي ، وتسزززمي بزززالنقود االلكترونيززززة النائبزززة ، وقزززد ثزززار حولهزززا جزززدااًل فززززي 
األوسززززاط العامززززة والعمليززززة حززززول مززززدى اعتبارهززززا القززززانوني والشززززرعي وكفاءتهززززا االقتصززززادية 
نظززرا لمززا تحققززه مززن شززهر  وقبززول عززام يزيززد بشززكل ملحززوظ فززي السززنوات األخيززرة   أحمزززد & 

فزززززي دراسزززززة تضزززززمنت  2019مزززززا ظهزززززرت العملزززززة االفتراضزززززية عزززززام ك، ( 2018وأخزززززرون ، 
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اقتزززرام عملزززة افتراضزززية يزززتم تزززداولها عبزززر االنترنزززت بحيزززد تلبزززي احتياجزززات قطاعزززات عديزززدة 
علزززززي رأسزززززها قطزززززاع المزززززال واالعمزززززال لتسزززززهيل العمليزززززات التجاريزززززة مثزززززل البيزززززع والشزززززراء 

عديزززد مزززن االسزززتخدامات بحيزززد والمحزززافظ االسزززتثمارية ، كمزززا تسزززارعت العملزززة االفتراضزززية بال
دخلززززت ضززززمن الخززززدمات الحكوميززززة مثززززل دفززززع وتسززززديد الضززززرائب المسززززتحقة وتسززززديد رسززززوم 

 ( 2018المعامالت  شديفات & الحوراني ، 
وممزززا سزززبق يتضزززا أن التجزززارة االلكترونيزززة هزززي نتزززاي لتطزززور أنظمزززة االتصزززاالت بشزززكل 

نيزززة سزززاهم بشزززكل كبيزززر فزززي تكزززوين كبيزززر كمزززا أن النمزززو الملحزززوظ فزززي تزززداول العمزززالت االلكترو 
حاجزززة إلزززي أنزززواع مختلفزززة مزززن العمزززالت وربمزززا عمزززالت افتراضزززية ، والتزززي يمكزززن اسزززتخدامها 

 كوسيلة دفع في ظل استخدام التجارة االلكترونية .
 
 

 مشكلة الدراسة : 
أدى التطززززور الهائززززل فززززي مجززززال تكنولوجيززززا المعلومززززات ومجززززال الحاسززززبات ، سززززواء  فززززي 
تطززززور األجهزززززة أو البرمجيززززات ذات اامكانيززززات الهائلززززة ، واالنتشززززار الهائززززل لإلنترنززززت، الززززى  
زيزززادة  كفزززاءة األنظمزززة وقزززدرتها علزززى تبزززادل السزززلع والخزززدمات بزززين مختلزززف الزززدول مزززن خزززالل 

االمزززززر الزززززذى ادى الزززززى وجزززززود العمزززززالت ، م العمزززززالت المختلفزززززة التجزززززارة الدوليزززززة واسزززززتخدا
االفتراضزززية لتحقيزززق  العائزززد االكبزززر مزززن التبزززادل التجزززارى واالقتصزززادى بزززين المنظمزززات والزززدول 

قبزال كبيزر، نطزاق علزى فزي اسزتخدامها التوسزع إلزى أدى ممزا  المنشزتت مزن العديزد وا 
ألقززززت هززززذ  التطززززورات ب ثارهززززا علززززى ، وقززززد والصززززغيرة عليهززززا لالسززززتفادة مززززن ذلززززك   الكبيززززرة

 اقتصاديات الدول بشكل عام والهيئات والمؤسسات بشكل خاص .
إن تطززززور تكنولوجيززززا المعلومززززات يعززززد مززززن الوسززززائل التززززي تعمززززل علززززي تطززززور البشززززرية 
وتوسززززع إمكاناتهززززا وطاقتهززززا ، وانعكسززززت هززززذ  السززززلع التكنولوجيززززة المختلفززززة علززززي المجتمززززع 

لبشززززر خززززالل القززززرن الحززززادي والعشززززرين يعززززي  االنسززززان علززززي العززززالمي ، ونتيجززززة لحركززززة ا
تكنولوجيزززا المعلومزززات هزززو التطزززور قزززوة تززز ثير أوتزززار التقزززدم ، كمزززا ان العامزززل األساسزززي وراء 

االتصززززاالت، وصززززاحبها ظهززززور وتطززززور التجززززارة وتطززززور الهائززززل فززززي تكنولوجيززززا المعلومززززات 
عظزززم البلزززدان الناميزززة بسزززبب وجزززود االلكترونيزززة ، ولكزززن هزززذ  التجزززارة مازالزززت فزززي بزززدايتها لم

شزززرية وتكنولوجيزززة وييرهزززا مزززن بمعوقزززات فزززي تطبيقهزززا والممثلزززة بمعوقزززات سياسزززية وماليزززة و 
 ( 2019المعوقات  إسماعيل & واخرون 
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كمززززا أدى التوسززززع فززززي اسززززتخدام شززززبكة االتصززززاالت الحديثززززة ، إلززززي إزالززززة الحززززدود بززززين 
هزززذا التوسزززع علزززي تطزززوير  ليزززات وأدوات  جميزززع الزززدول وجعزززل العزززالم قريزززة واحزززدة ، كمزززا عمزززل

تعامزززل فزززي الحيزززاة اليوميزززة  وتعزززد التجزززارة االلكترونيزززة إحزززدى أدوات شزززبكة االنترنزززت ، وأدى 
ظهورهزززا إلزززي تغيزززر جزززوهري ببيئزززة االعمزززال ، وتعزززد التجزززارة االكترونيزززة أداة ذات طزززابع ييزززر 

لتجاريزززة التزززي تزززتم مزززن ملمزززوس ، نتيجزززة ييزززاب التوثيزززق المسزززتندي أليلزززب مراحزززل العمليزززات ا
بشزززكل متسزززارع ومزززن المتوقزززع أن يكزززون لزززه  خاللهزززا كمزززا أخزززد حجزززم التجزززارة االكترونيزززة يتزايزززد

العزززززالم الرقمزززززي   بجيزززززاوي & يوسزززززف ،  دورا حيويزززززا كوسزززززيله رئيسزززززية ألداء االعمزززززال فزززززي
2017 ). 
والعملزززة االفتراضزززية تقزززوم علزززي أسزززاس التشزززفير القزززائم علزززي معزززادالت رياضزززية تكزززون  

ظزززام نعلزززي شزززكل خوارزميزززات ، بحيزززد يزززتم الحفزززاظ علزززي القيمزززة الماليزززة للعملزززة مزززن خزززالل 
سالسزززل الكتزززل ، ونظزززام التحقزززق مزززن الزززدفع المبسزززط ، ممزززا يتطلزززب االمزززر إلزززي فهزززم الجوانزززب 
التقنيزززة والماليزززة التزززي تقزززوم عليهزززا العملزززة ك ليزززة التعامزززل معهزززا ، وكيفيزززة اعتبارهزززا عملزززة ، 

تزززي تمثلهزززا العملزززة مزززرورا بالجانزززب القزززانوني المسزززؤول عزززن الرقابزززة وحجزززم العزززرض النقزززدي ال
 ( 2018علي هذ  العملة ، وما هي التشريعات المنظمة لها   شديفات & الحوراني ، 

تعزززد العملزززة االفتراضزززية المشزززفرة مزززن االبتكزززارات الماليزززة التزززي أدت الزززي ثزززورة فزززي عزززالم 
ة حززززول العززززالم علززززي المسزززززتوي المززززال ، وقززززد تززززم اسززززتخدامها مززززن خززززالل مؤسسززززات عديززززد

االقتصزززادي ، وذلزززك بعزززد أن بلزززذ التعامزززل بهزززذ  العملزززة مزززا يزيزززد عزززن حجزززم اقتصزززاديات دول 
قائمزززة بزززذاتها ، وتعزززد هزززذ  النقزززود قفزززز  تكنولوجيزززة تهزززدد بتغييزززر النظزززام المزززالي العزززالمي كمزززا 

ل ومزززا أنهزززا تشزززكل خطزززر فقزززدان السزززيطرة علزززي السزززيادة النقديزززة مزززن أيزززدي الحكومزززات والزززدو
فززززي ذلززززك مززززن فززززرص وتحززززديات ، كمززززا تتطلززززب تغييززززر جززززذري لقطاعززززات الوسززززاطة الماليززززة 

 .( 2018ونموذي اعمالها  أحمد & وأخرون ،
 

نتيجززززة التطزززززورات الهائلزززززة فزززززي تكنولوجيزززززا المعلومزززززات واالتصزززززاالت الخاصزززززة باألنترنزززززت 
وظهزززززور التجزززززارة االكترونيزززززة بزززززين مختلزززززف دول العزززززالم وأصزززززبحت وسزززززيلة لزيزززززادة القزززززدرة 
التنافسزززية فزززي تسزززويق المنتجزززات عبزززر البلزززدان، والبزززد مزززن وجزززود وسزززيلة دفزززع مناسزززبة لهزززذ  

الفتراضززززززية فززززززي ظززززززل المعوقززززززات الخاصززززززة بالتجززززززارة المعززززززامالت التجاريززززززة مثززززززل العملززززززة ا
 االلكترونية وعلية تكمن مشكلة الدراسة فى االجابة على التساؤل الرئيسى التالى : 

 ما أثر التنوع فى استخدام بعض العمالت االفتراضية في التغلب على معوقات التجارة االلكترونية   -
 ويتفرع من السؤال الرئيسى السابق االسئلة الفرعية التالية : 
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 ما فاعلية استخدام العمالت االفتراضية ؟ -1
 هل توجد عالقة بين العملة االفتراضية والتجارة االلكترونية ؟ -2
 ما االثار المترتبة على انتشار العملة االفتراضية في األسواق االلكترونية؟ -3
 جارة االلكترونية؟ماهي معوقات الت -4
 

 هدف الدراسة :
يعتبززززر الهززززدف االساسززززى لهززززذة الدراسززززة هززززو بيززززان أثززززر التنززززوع فززززى اسززززتخدام العمززززالت 
االفتراضززززية ودورهززززا فززززى التغلززززب علززززى معوقززززات التجززززارة االلكترونيززززة ، ويتفززززرع مززززن الهززززدف 

 الرئيسى مجموعة من األهداف الفرعية هى : 
االلكترونيزززززة وبيزززززان االثزززززار السزززززلبية للمعوقزززززات توضزززززيا وتحديزززززد معوقزززززات التجزززززارة -1

 التي تواجه مجال التجارة االلكترونية وسبل معالجة ذلك .
 التعرف على حجم تداول العملة االفتراضية . -2
 معرفة دور العملة االفتراضية في التغلب على معوقات التجارة االلكترونية . -3
 عة عمل التجارة االلكترونية .التعرف على طبيعة العملة االفتراضية وطبي -4
 .ألنترنت بين االفراد أو المؤسساتتسهيل المعامالت المالية والتسويقية عبر ا -5
 –اليززززت كززززوين –االيثريززززوم  –  البتكززززوين معرفزززة اثززززر اسززززتخدام العمززززالت االفتراضزززية  -6
 فى التغلب على معوقات التجارة االلكترونية . الريبل (

 

 أهمية الدراسة:
تحليزززززل المعوقزززززات الخاصزززززة بتطبيزززززق التجزززززارة االلكترونيزززززة وتحديزززززد أهميزززززة التجزززززارة  -1

 االلكترونية ودورها في بيئة االعمال .
 تمكين المستهلك أينما كان من الطلب الفوري للسلع والخدمات . -2
 سرعة المعامالت المالية عبر االنترنت سواء بين االفراد أو المنظمات . -3
ول بديلززززة للنقززززود القانونيززززة لمززززا هززززو متوقززززع مززززن أهميززززة النقززززود إمكانيززززة وجززززود حلزززز -4

 االفتراضية المتزايدة.
فزززي التغلزززب علزززي معوقزززات التجزززارة ا تسزززليط الضزززوء علزززي العملزززة االفتراضزززية ودورهززز -5

 االلكترونية.
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 منهج البحد: 
تحقيقززززًا لهززززدف البحززززد ووصززززواًل ألفضززززل الطززززرق لمعرفززززة أي العمززززالت االفتراضززززية تززززؤدى 
الزززززى التغلزززززب علزززززى معوقزززززات التجزززززارة االلكترونيزززززة ، وفزززززي محاولزززززة مزززززن البزززززاحثين الختبزززززار 

 فروض البحد، سوف يتم االعتماد على األسلوبين التاليين: 
 

 األسلوب األول: المنهج االستقرائي 
وذلززززك مززززن خززززالل الدراسززززة النظريززززة المكتبيززززة لفبحززززاد والكتابززززات السززززابقة فززززي مجززززاالت 
التجزززارة االلكترونيزززة والعمزززالت االفتراضزززية ، وبالتزززالي تحقيزززق الهزززدف األساسزززي للبحزززد وهزززو 
معرفززززة اى مززززن العمززززالت االفتراضززززية تززززؤدى الززززى التغلززززب علززززى معوقززززات التجززززارة االلكترونيززززة 

 مدى صحة فروض البحد .  وتجميع البيانات الختبار
 

 األسلوب الثاني: المنهج االستنباطي
والزززذي يعتمزززد علزززى التفكيزززر االسزززتنتاجي ومزززن ثزززم فقزززد تزززم اسزززتخدام المزززنهج االسزززتنباطي 

 في محاولة صياية ااطار النظري للدراسة واشتقاق فروض البحد. 
 

 نطاق الدراسة: 
 يتمثل نطاق الدراسة بما يلي: 

 الحدود الزمانية: 
 .  2019 -2018طبقت هذة الدراسة فى العام الدراسى 

 الحدود البشرية: 
عينززززة مززززن بعززززض العززززامليين فززززى البنززززوك المصززززرية الحكوميززززة والخاصززززة باالضززززافة الززززى 

ين وبعززززض المهتمززززين باالنترنززززت وبعززززض السززززادة اعضززززاء ثمر بعززززض رجززززال االعمززززال والمسززززت
 ت المصرية الحكومية والخاصة .ين  بكليات التجارة بالجامعايهيئة التدريس واالكاديم
 الحدود الموضوعية: 

 - اسززززتخدام العمززززالت االفتراضززززية  البتكززززوين أثززززر تقتصززززر هززززذ  الدراسززززة علززززى معرفززززة  
 في التغلب على معوقات التجارة االلكترونية؟ الربيل (  -اليت كوين -االيثريوم  
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 مصطلحات الدراسة : 
 

 العملة االفتراضية: 
الكترونية تتداول عبر االنترنت فقط دون وجود كيان مادي ملموس لها، وال توجد عملة هي 

سلطة أو هيئة مركزية تقوم بإصدارها كالدوالر او اليورو، ويمكن استخدامها في عمليات الشراء 
 (2019والبيع عبر االنترنت او تحويلها العمالت األخرى  المية، 

العملزززة التزززي تكزززون علزززى شزززكل الكترونزززي ب نهزززا  ( (Alexander,2018كمزززا عرفهزززا 
فقززط، وتزززتم فزززي عمليزززات علزززى االنترنزززت وتسززجل كزززل التحزززويالت، والحركزززات فزززي دفتزززر األسزززتاذ 

 العام .
كمززززا تعززززرف علززززي انهززززا عملززززة مشززززفرة تصززززل الكترونيززززا ويززززتم تززززداولها عبززززر االنترنززززت 

والطلزززب ،  وتتمتزززع بقيمزززة ماديزززة ومعنويزززة ييزززر ملموسزززة ، تنزززتج منهزززا منزززافع قابلزززة للعزززرض
جميزززع العمليزززات الماليزززة      تتميزززز برقابزززة البرمجيزززات الذكيزززة المتقدمزززة التزززي تحزززافظ علزززي 

التزززي تزززتم مزززن خاللهزززا علزززي شزززكل قواعزززد بيانزززات محاسزززبية تسزززمي سالسزززل الكتزززل   شزززديفات 
 ( 2018& الحوراني   

نيزززة ومزززن التعريفزززات السزززابقة يمكزززن تعريزززف العملزززة االفتراضزززية علزززي انهزززا عملزززة الكترو 
مشزززفرة يمكزززن اسزززتخدامها فزززي عمليزززات البيزززع والشزززراء عبزززر االنترنزززت وتكزززون معنويزززة ييزززر 
ملموسزززززة ال توجزززززد هيئزززززة أو سزززززلطة مركزيزززززة تقزززززوم بإصزززززدارها وتخضزززززع لرقابزززززة البرمجيزززززات 

  .الذكية مثل سالسل الكتل
 

 التجارة االلكترونية: 
أداء االعمززززال الكترونيززززا حيززززد التجززززارة االلكترونيززززة بانهززززا  ECعرفززززت اللجنززززة االوربيززززة  

تقزززوم علزززي أسزززاس التبزززادل االلكترونزززي للبيانزززات مكتوبزززة ، او مرئيزززة أو مسزززموعة كمزززا أنهزززا 
تتضززززمن العديززززد مززززن األنشززززطة التجاريززززة الخاصززززة بتبززززادل عمليززززات البيززززع والشززززراء والتسززززليم 

دمات بالنسزززززبة للمحتويزززززات الرقميزززززة والتحزززززويالت االلكترونيزززززة لفمزززززوال وتشزززززمل السزززززلع والخززززز
 ( 2019التقليدية ويير التقليدية   إسماعيل واخرون ،
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بانهززا المعززامالت التجاريززة التززي تززتم  ( Laudon & Traver ,2008) هززاكمززا عرف
بززززين االفززززراد والهيئززززات وتعتمززززد علززززي معالجززززة ونقززززل البيانززززات الرقميززززة مززززن خززززالل شززززبكات 

 .فتوحة مفتوحة مثل االنترنت والتي تسما بالدخول إلي الشبكات الم
 

كمزززا تعزززرف التجزززارة االلكترونيزززة ب نهزززا مجموعزززة عمليزززات البيزززع والشزززراء التزززي تزززتم عبزززر 
االنترنززززززت وتشززززززمل تبززززززادل المعلومززززززات وصززززززفقات السززززززلع االسززززززتهالكية والتجهيزززززززات وكززززززذلك 
خززززدمات المعلومززززات الماليززززة والقانونيززززة باسززززتخدام مجموعززززة مززززن الوسززززائل اتمززززام الصززززفقات 

 .(2017باهي، الوالشبكات المعلوماتية  مثل الهاتف والفاكس 
 

مجموعزززززة مزززززن "ومزززززن التعريفزززززات السزززززابقة يمكزززززن تعريزززززف التجزززززارة االلكترونيزززززة ب نهزززززا 
ااجززززراءات التززززي تززززتم بهززززا عمليززززات البيززززع والشززززراء المتبادلززززة السززززلع والخززززدمات والمعلومززززات 

  ".عبر شبكة االنترنت
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 خطة الدراسة:
 فيما تبقي منه في اآلتي:يتم تنظيم البحد 

 

 أواًل: عرض وتحليل الدراسات السابقة: 
 المجموعة االولى : الدراسات الخاصة بالعملة االفتراضية -
 .لمجموعة الثانية : الدراسات الخاصة بالتجارة االلكترونيةا -
 التعليق على الدراسات السابقة . -

 

: للدراسة ثانيًا: ااطار النظري  
 

 العملة االفتراضية -1
 .مميزات النقود االفتراضية  -
 .مخاطر العملة االفتراضية  -
 .أهداف العملة االفتراضية  -
 .صائص العملة االفتراضيةخ -
 .أنواع العملة االفتراضية  -

 

 التجارة االلكترونية -2
 أهمية التجارة االلكترونية -
 أنواع التجارة االلكترونية  -
 جاالت استخدام التجارة االلكترونية م -
 أدوات دفع التجارة االلكترونية -
 شروط تطبيق التجارة االلكترونية  -
 مميزات التجارة االلكترونية  -
 معوقات التجارة االلكترونية  -

 

 ثالثًا: الدراسة الميدانية.
 تصميم االستبيان -
 نتائج التحليل االحصائي -

المقترحة. المستقبلية توصيات والبحودالخالصة والرابعا:   
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 أواَل: عرض وتحليل الدراسات السابقة:
قام الباحثان بتقسيم الدراسات السابقة المرتبطة بالبحد الى مجموعتين رئيسيتين تناولت كل 

 :مجموعة محور من المحاور الرئيسية فيه ، حيد تم تقسيم هذة الدراسات الى مجموعتين هما
 الخاصة بالعملة االفتراضية.المجموعة االولى: الدراسات 

 المجموعة الثانية: الدراسات الخاصة بالتجارة االلكترونية
 

 المجموعة االولي: الدراسات الخاصة بالعملة االفتراضية: 
 

 ((Veronica , 2013دراسة  -
هدفت هذ  الدراسة الي بيان أثر نمو العملة الرقمية وتسليط الضوء علي التكوين في الثورة 

، وأن الثورة الرقمية اخترقت كل ركن من أركان الحيا  الحديثة في السنوات العشر  االقتصادية
الماضية ، كما سردت الدراسة األموال الرقمية الموجودة خاري سيطرة الحكومات والتي يوجد بها 
قيمة ثابتة والتي تستطيع اتفاقها دون الكشف عن هويتها ، وتوصلت الدراسة إلي كيفية معالجة 

وجود المشاكل التي تثيرها الكثير من من  يمكوين علي الر بتمن خالل العملة االفتراضية ال التضخم
الناقدين لهذ  العملة وهي عدم استقرار األسعار وجاذبيتها لجميع أنواع المجرمين  ويياب المصالا 

ملة قيمتها قد تفقد هذ  الع هالوطنية لدعم العملة في االزمات المالية ، ومن االخطار المتوقعة أن
 .وتصبا منقرضة في أي وقت 

 

 ) Thuakral , 2017دراسة   -
تكوين مع سرد القضايا التي يتم من خاللها استخدام بعرض مزايا الإلي هدفت الدراسة 

حداد األخيرة في بعض الدول المختلفة مثل انخفاض سعر الفائدة األتكوين ، وأكدت الدراسة أن بال
فى من قبل البنك المركزي األوروبي ، كذلك خروي بريطانيا من االتحاد األوروبي ، كل ذلك تسبب 

التوجه إلي االستثمار بالبتكوين كمضاربين ،  إليأدى ذلك و تكوين ، بفي سعر ال حدود طفرات
تكوين مثل العمالت األخرى ولكن يتم إنتاجها إلكترونيا بأن يتم طباعة ال ت الدراسة أنه ال يجبأشار و 

ل الرياضية ، ومن المميزات سائعن طريق االستفادة من القدرة الحسابية للكمبيوتر باستخدام الم
األكثر تقدما في الثورة الرقمية لها هي أنها واحدة من العمالت الالمركزية االولي في العالم والتي 

تكوين جاء بعد االزمة المالية والعالمية لبأن ا إلي نشائها من خالل الحكومة ، وتوصلت الدراسةيتم إ
لتكون العملة االلكترونية التي ستعالج تلك االزمات ، جعلت تلك االزمة  2008ت بعد دثالتي ح

أسعار  ية علإجراء بعض الدراسات التجريبية حول ت ثير العوامل االقتصادي امكانيةالمالية العالمية 
 .البتكوين
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  )  (Ahheh , 2017دراسة  -
هدفت الدراسة الي التعرف علي اليات عمل النقود االلكترونية ، والتي تستخدم نطاق االنترنت 
، حيد أن العملة االفتراضية تشكل تهديدا الستقرار النظام المالي ، واستعرض الباحد كيفية قبول 

فع نظام الدفع اليتكوين كوسيلة للدفع والتبادل مع الدوالر األمريكي واليورو األوربي ، وأكد أن منا
من ويساهم في االستقرار المالي والنمو االقتصادي ، وأن المدفوعات بالعملة  تكمن في أنه 

االفتراضية تلعب دور حيوي في دعم المعامالت المالية ، إضافة إلي أنها تسهل عمليات التجارة 
المالية ، وتوصلت  وتعمل علي نقل القيمة النقدية بين االعمال التجارية والمستهلكين والمؤسسات

الدراسة إلي ان أفضل وسيلة الحتواء المخاطر الناتجة عن استخدام أنظمة الدفع االلكتروني هي 
الدراسة كيفية تنظيم السجالت المالية االلكترونية  تناولتالمؤسسات الخاضعة للتنظيم المالي ، كما 

 عمليات الدفع االلكتروني .في اليتكوين وكيفية توفير الكفاءة العالية للجهات التي تنظم 
 

 (2018، عبد السالم  دراسة  -
نش تها وبعض االحكام الشرعية المتعلقة و هدفت الدراسة إلي بيان تعريف العمالت االفتراضية 

 مثلبهذ  العمالت وتناولت الدراسة أنواع العمالت االفتراضية ذات القيمة الجيدة في األسواق 
البتكوين والعالقة التي تربطهما مع العمالت االفتراضية البديلة  عنتكوين مع كيفية التنقيب الب

حيد  منعبارة عن عمالت تشبه العملة الحقيقية البديلة وتوصلت الدراسة أن العمالت االفتراضية 
ول عملة افتراضية وهي أساس العمالت أتكوين بالمزايا والخصائص ولكنها رقمية، وأن ال

 االفتراضية.
 

 ( 2018، خرون أحمد وا دراسة  -
واقع اليتكوين من حيد نش تها والخصائص والمزايا والسلبيات الي معرفة هدفت هذ  الدراسة 

، كما هدفت إلي معرفة االثار االقتصادية المحتملة لليتكوين خاصة والنقود االفتراضية عامة علي 
ب لهذ  العمالت المدى القريب والبعيد ومساعدة خبراء القانون والشريعة في إصدار حكم مناس

االفتراضية ومعرفة دورها في المستقبل بناء علي المعطيات المتوفرة لدى الباحثين وتوصلت الدراسة 
إلي عدة نتائج منها تعتبر العمالت االفتراضية نوعا من النقود االلكترونية التي تكتسب قيمة من 

عة واألمان والثقة في نقل القيم حجم الطلب عليها ، ويوجد السبب للطلب المتزايد توافر نسبي للسر 
مع عدم وجود تحكم ووسيط مركزي وقانوني بهذ  العمليات ، كما ان هذ  العمالت عرضة لمخاطر  
حقوقية ، فهي عرضة لالنقسامات التي تؤثر في قيمتها واستقرارها  ، كما أن عدم وجود تنظيم 
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، يعمل علي ضياع الحقوق في حالة  ورقابة لهذ  العمالت وبقائها رهينة لقوي السوق والمضاربات
اختالل الموازين بين المتعاملين وينصا بالتعامل مع هذ  النقود في حاالت الضرورة التي تقدر 

 قدرها .ب
 

 ( 2018، شديفات & الحوراني    دراسة -
هدفت هذ  الدراسة التعرف علي اليتكوين العملة االفتراضية المشفرة التي تم استخدامها 

ها رسميا في دول عديدة ، والتعرف علي حجم التداول لليتكوين باألنظمة والتشريعات واالعتراف ب
الخاصة بالبنوك المركزية ، والتعرف علي دور اليتكوين في الت ثير علي سعر الصرف للعمالت 
األخرى ، والتعرف علي طبيعة اليتكوين في تعزيز تطبيقات صيذ التمويل ااسالمي  ، وتوصلت 

تطور وسائل الدفع في العالم عبر التاريخ أدى الي تغيير شكل النقود من النقود  أن الدراسة إلى
لعمالت االفتراضية تتيا لالعادية إلي الدفع بالعملة االفتراضية ، ومن السمات أن التجارة االلكترونية 

ساطة التطبيق وسهولة التقييم الخاصة بها تجعل العالم مثل قرية صغيرة تجعل العمليات أكثر ب
وسهولة مع التقليل من المخاطر المحتملة التي تشكلها تلك العمالت االفتراضية ومن اايجابيات 
الخاصة بهذ  العملة ب نها تعمل علي تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في الضرائب والت مين 

 الصحي، وييرها من المستحقات التي تتهرب منها الكثير من الشركات في القطاع الخاص .
 

 الدراسات الخاصة بالتجارة االلكترونية:  : المجموعة الثانية
 

 ( 2016، التهامي  دراسة  -
هدفت هذ  الدراسة إلي دراسة تحليلية لمفهوم التجارة االلكترونية وتحديد معوقات انتشار 

علي التجارة االلكترونية والتعرف علي طبيعة التجارة االلكترونية واالثار االقتصادية واالجتماعية 
وتوصلت الدراسة النتشار حركة  ها،مجتمع مدينة دمياط ودراسة كيفية تنمية التجارة االلكترونية في

ولكن توافر شبكة اتصاالت متطورة مع دراسة حالة األسواق وتوافر المنتج ، و التجارة االلكترونية 
، حيد ان كثير  يواجه البعض من مستخدمي االنترنت في مجال التجارة االلكترونية مشكلة اللغة

د استخدام البعض ألدوات نمن المواقع والتعامالت التجارية االلكترونية تكون باللغة اانجليزية . وع
التعامل المالي الحديد واستمرارها بالتعامالت المالية التقليدية ، توجد مخاطرة في التجارة 

 ،ألمان بالنسبة لطرق السدادفر عنصر ااااللكترونية مع اختراق بعض المواقع التجارية وعدم تو 
ساهمت التجارة االلكترونية بدمياط في تحسن مستوي المنتجات المحلية مع تنويع الصادرات و 

 واألسواق في الداخل والخاري ودعم القطاعات التقنية وتوفير فرص عمل جديدة .
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 ( 2017، محمد (دراسة  -
هدفت هذ  الدراسة الي تسليط الضوء علي مفهوم التجارة االلكترونية وما يميزها في توسيع 
نطاق أعمالها ، ابراز أهم الخدمات التي تقدمها المصارف االلكترونية ، التطرق الي مميزات 
ومعوقات المصارف االلكترونية ، تطوير واستخدام األساليب والوسائل التي تدعم ذلك وتوصلت 

يتم تسهيل عمليات التجارة االلكترونية من خالل وسائل الدفع االلكتروني من أنة اسة الي الدر 
خالل شبكات االتصال واجهز  الحواسب ، برامج التطبيق الضرورية لدعم التجارة االلكترونية ، 
 تسهل الوسائل االلكترونية خدمات الثقة واألمان من السرقة واالحتيال فضال عن انها تعد وسيله

تحقيق من نقص السيولة ، كما ان تطوير وتوفير أنظمة الدفع االلكترونية ذات كفاءة عالية لل
 التعامل الكترونيا. ديساعد االفراد والمؤسسات في التسديد عن

 

 ( 2017، & يوسف  يحياوي راسة د -
هدفت الدراسة إلي التعرف علي التجارة االلكترونية بين قطاعات االعمال االقتصادية كبير  

مقارنة البيئة التجارية التقليدية بالبيئة التجارية الجديدة وكذلك الحجم بين التعامالت االلكترونية ، 
ترونية خاصة في الدول المتمثلة بالتجارة االلكترونية ، وتحديد أهم االثار االقتصادية للتجارة االلك

العربية ، تحديد التحديات والعقبات التي تواجهها عملية تطبيق التجارة االلكترونية خاصة في 
أن الدول المتقدمة استطاعت استغالل بعض النتائج وهي: وتوصلت الدراسة إلي ، الدول العربية 

تلفة ، وتم تحقيق إيرادات ضخمة تقنية التجارة االلكترونية بشكل مثالي واخترقت أسواق العالم المخ
جدا ريم السلبيات المرافقة للتجارة االلكترونية والتي تؤثر بشكل كبير علي النظام المحاسبي ، 
وتحاول الشركات في الدول المتقدمة بشكل دؤوب التخلص من تلك السلبيات بشتي الطرق وذلك 

 ص ولدولتها بشكل عام .مما تحققه التجارة االلكترونية من عوائد ضخمة لها بشكل خا
 ( ، ب2018، مسلم  دراسة  -

هدفت الدراسة إلي تحديد معدالت تطور التجارة االلكترونية عالميا ، وتحديد معدالت تطور 
التجارة االلكترونية في الجزائر ، وأهم التحديات والعقبات التي تواجه عمليه تطبيق التجارة 

دراسة االلكترونية في الجزائر ومعرفة أهم سبل تطوير التجارة االلكترونية  في الجزائر وتناولت ال
بعض المعوقات التي تخص التجارة االلكترونية مثل العوائق البشرية والعوائق التشريعية والقانونية 
تطبيق التجارة االلكترونية البد من اتباع استراتيجية هادفة للوصول إلي الهدف المرجو وهناك 

، وهي توفير بنية  بعض الحلول المقترحة لتبني التجارة االلكترونية وتعظيم العوائد االقتصادية
معلوماتية متبينة عن طريق تبني نظم وشبكات حديثة في قطاعات االتصاالت كنظام فعال قادر 
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علي توفير اتصاالت في ياية السرعة والكفاءة ، إصدار تشريعات وقواعد مالئمة لتوفير الحماية 
لقانونية التي تعترض والثقة لجميع المتعاملين وكذلك تحرير التجارة االلكترونية من العوائق ا

انتشارها ، تفعيل الشركة مع المستثمرين األجانب خاصة الدول الرائدة في مجال التجارة االكترونية 
من أجل تبادل الخبرات وتكوين ااطارات في مجال تصميم البرمجيات ونظم حماية أمن المعلومات 

 .اع المصرفي ، تحديد وسائل الدفع االلكترونية من أجل النهوض وتطوير القط
 

 (2019واخرون، إسماعيل &  دراسة  -
هدفت هذ  الدراسة إلي بيان وتحليل المعوقات التي تتعرض لها الشركات العامة في مجال 

وتوصلت الدراسة إلي وجود عدة نتائج  بدولة العراقالتجارة االلكترونية وسبل معالجتها في مدينة 
منها أن المعوقات السياسية والمالية والبشرية والتكنولوجيا والقانونية تفسر التغيرات الموجودة 

عدة اقتراحات منها العمل علي تدريب وت هيل العاملين في  من الدراسة تبالتجارة االلكترونية وقدم
، كما أوصت بالعمل  قترونية في كورد سكان في العراالشركات العاملة علي تطبيق التجارة االلك

علي إصدار قوانين تحدد طبيعة ونطاق عمل التجارة االلكترونية في ااقليم ويجب علي الحكومة 
 تشجيع وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بهدف دعم التكنولوجيا للتجارة االلكترونية .

 

 :والوقوف على الفجوة البحثية  التعليق على الدراسات السابقة
تم تقسيم الدراسات السابقة إلي مجموعتين المجموعة االولي دراسات بالعملة االفتراضية أما 

تها ، وبعد االطالع علي اومعوقااللكترونية المجموعة الثانية فهي دراسات خاصة بالتجارة 
ية حيد قامت الدراسات بتعريف المجموعة االولي من الدراسات السابقة الخاصة بالعملة االفتراض

تكوين ونش تها وبعض االحكام الشرعية الخاصة بهذ  العمالت ، كما بالعملة االفتراضية وخاصة ال
تكوين كوسيلة للدفع والتبادل بين الدوالر األمريكي باستعرضت الدراسات السابقة كيفية قبول ال

وعالقته بعرض النقد ، وتوضيا دور  والدوالر األوروبي ، والتعرف علي حجم التداول لليتكوين
تكوين باألنظمة والتشريعات الخاصة بالبنوك المركزية وأيضا دور  في الت ثير علي سعر صرف بال

العمالت وتوصلت الدراسات أن العملة االفتراضية هي عمالت تشبه العملة الحقيقية من حيد 
 .الخصائص 

 

على لهذ  العمالت، كما اكدت الدراسات وان البتكوين هي أول عملة افتراضية وهي أساس 
المنافع المتعددة للعملة االفتراضية من حيد األمان ومساهمته في االستقرار المالي والنمو 

على تسهيل عمليات التجارة  وكذلك العملعلى دعم المعامالت المالية، العمل االقتصادي، و 
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لقدرة هذ  النقود على التطبيق وسهوله عملية التقنية الخاصة بها تعمل على نتيجة االلكترونية، و 
 تقليل المخاطر المحتملة من تطبيق النقود التقليدية 

 

تم استعراض و بالدراسات الخاصة بالتجارة االلكترونية ومعوقاتها  تأما المجموعة الثانية فتعلق
مثل عدم  هاية والمميزات الخاصة بها ومعوقاتلتعرف علي مفهوم التجارة االلكترونلهذ  الدراسات 

الموثوقية في هذا النوع من التجارة ، عدم توافر البنية التحتية التي تحتاي اليها شبكات االتصاالت 
، زيادة مستوي المخاطر في هذا النوع من التجارة ، قلة األنظمة والتشريعات الملزمة لكافة الدول 

التكنولوجية والقانونية واالقتصادية والبشرية والسياسية وييرها من في العالم وييرها من المعوقات 
 ق تحقيق أهداف التجارة االلكترونية والمعوقات التي تع

 

وتوصلت هذ  الدراسات إلي ان الدول المتقدمة هي التي قامت باستخدام تقنية التجارة 
ية عن طريق استخدام استراتيجيات االلكترونية بشكل أمثل ريم السلبيات المرافقة للتجارة االلكترون

هادفة للوصول إلي الهدف االقتصادي المرجو ، وتوفير البنية عن طريق نظام فعال قادر علي 
توفير اتصاالت في ياية السرعة والكفاءة ، وتبادل الخبرات في مجال تصميم البرمجيات ونظم 

العالية تساعد هذ  العوامل في حماية أمن المعلومات ، ووسائل الدفع االلكتروني ذات الكفاءة 
التغلب علي معوقات التجارة االلكترونية في الدول المتقدمة ، لوجود الكثير من المخاطر في التجارة 
االلكترونية واختراق بعض المواقع التجارية وعدم توافر عنصر بالنسبة لطرق السداد البد من وجود 

جارة االلكترونية وسهولة استخدامها مثل العملة عملية سداد تتسم بالكفاءة في تسهيل عمليات الت
االفتراضية في  تالعمالأثر التنوع في االفتراضية ونتيجة لذلك جاءت الفجوة البحثية وهي دراسة 

 التغلب علي معوقات التجارة االلكترونية .
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 للدراسة ثانيا: ااطار النظري
 

 العملة االفتراضية -1
 مميزات النقود االفتراضية   1/1

 -( مميزات النقود االفتراضية كما يلي :2019حدد  المية،
الرسوم المنخفضة: التعامل فيه لن يدفع مصاريف النقل والتحويل مثل التي تتقاضاها البنوك  -

 وشركات بطاقات االئتمان، فلن يكون هناك وسيط بين العميل وبين التاجر لنقل المال .
في أي وقت والي أي مكان، بخصوصية تامة  السرعة والخصوصية والسرية: حيد يمكن نقلها -

 دون ان تمر على هيئة رقابية او بنك .
العالمية : ال ترتبط بموقع معين فيمكن التعامل معها ك نها عملة محلية وال توجد دولة تستطيع  -

 أن تحظرها لعدم خضوعها لسيطرة أساسا.
يستطيع احد معرفة هوية  الشفافية : يشاهد الجميع بشفافية تامة ولكن في الوقت نفسة لن -

 .مالكها
األمان: يمكن للمستخدمين تشغيل ممارسات األمان لحماية أموالهم ، أو استخدام مزودى خدمة  -

 يقوموا بتوفير درجات عالية من األمان ضد السرقة .
 
  مخاطر العملة االفتراضية  2/1

 -التالي :( مخاطر العملة االفتراضية علي النحو 2018واخرون ، & عرض   أحمد 
 صعوبات التنقيب: تحتاي إلى قدرات حاسوبية عالية وتكاليف امتالك لفجهزة . -
المدمج ومخاطر فقدان كلمه السر: فهي أكثر عرضة للقرصنة، كما ان  صالتخزين على القر  -

 من ممتلكات . ايهفالمدمجة يعني ضياع ماألقراص ضياع ا
عن النقود االلكترونية التي تشترط في إصدارها تعاقد مع  فعدم وجود تنظيم قانوني: تختل -

 الجهات المركزية.
موقف الدول الرسمي من النقود االفتراضية: اتفقت الدول علي أن العملة االفتراضية ليست  -

تم االعتراف بها أحيانا كعملة داخلية ينقود قانونية ، ولكن تتخذها الدول بطريقة ودية تجاها و 
 .او خدمة مالية 
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 أهداف العملة االفتراضية   3/1
األهداف الرئيسية للعملة االفتراضية على   ( Kaustubh & Alshwarya ,2017 )أوضا

 النحو التالي:
 توفير الوقت والجهد بالشؤن المالية التي تتم في المعامالت المالية . -
إلى رموز لمنا لية اإخفاء تفاصيل متعاملي هذ  العملة وتحويل البيانات والعملية الم -

 الخصوصية واالستقاللية.
 تخفيض التكلفة التشغيلية للحركات المصرفية . -
 القضاء على قيود العمالت من خالل تصنيف العملة االفتراضية . -

 

 خصائص العملة االفتراضية:  4/1
( الخصائص المتعلقة بالعملة االفتراضية على النحو التالي: 2018حدد  شديفات، الحوراني ،

- 
 إمكانية التعامل بها في أي وقت ومهما كانت الظروف  -
 إمكانية التحقق من هوية الطرف االخر  -
إدخال الطم نينة في نفوس المستخدمين، عن طريق التحقق من صالحية النقود، أنها تم  -

 .استخدامها عن طريق أصحابها الشرعيين
 اختراقهاتحقيق وسائل األمان الالزمة عند استخدامها بحيد يصعب  -
 

 أنواع العملة االفتراضية   5/1
 -يمكن تصنيف أنواع العملة االفتراضية على النحو التالي: 

البتكوين وهو عبار  عن رمز رقمي مشفر يتم التنقيب عنه، ويعطى رموز مقابل حل مشكلة  -
رقمية ، ويساهم في تنفيذ المعامالت وتشفير وحفظ سجل المعلومات الخاص بها   شديفات 

 (.2018الحوراني ، ، 
دا : تدعي عملة إكس ويعقد بذلك انها عملة مجهولة المصدر، وتعتمد على شبكة االنترنت  -

على مبدأ النظير للنظير ويتم استخدامها بجميع العمليات المالية لففراد والشركات  
(David,2018) 

نوان خاص لعملية علي ع الحتوائهاااليثريوم : يتم استخدامها في جميع العمليات المالية  -
االنترنت عن طريق عقود خاصة تعتمد علي الذكاء ب التحويالت ويتم تنفيذها

 (Financial Growth Publications,2018)االصطناعي
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اليت كوين: تعتبر من العمالت المرخصة عبر االنترنت وتتميز بعدم وجود تكاليف عند التداول  -
ة جميع أنشطة العملة خاري أي سيطرة مركزية في العمليات التجارية والمالية، وتتم مزاول

 (Zoran,2014)حكومية وتتميز بانها ذات إمكانيات معالجة سريعة جدا  
االيثيريوم كالسيك: تحفظ هذ  العملة لفطراف المتعاقدة حقوقها، تم إطالقها عندما بدأ صندوق  -

مليون  68ار ما يقرب رأس المال االستثماري لمنظمة العمالت الرقمية الالمركزية باالستثم
تطور وتدوالر في العقود االلكترونية الذكية، مما أتام الفرصة للقرصنة، اال انه تم تفادي هذا 

  (Newswire ,2017)العملة المشفرة االيتيريوم العادية إلى الكالسيكية 
حلقي ، ويتم االيوتا : قامت باستبدال قواعد البيانات للكتل الحسابية البلوكين بالرسم البياني ال -

التعامل بها عن طريق النوافذ الرقمية االلكترونية عبر االنترنت ، وال يترتب علي تداول تلك 
العملة رسوم ، ويتم استخدام الرسم البياني الذكاء االصطناعي من أجل إتاحة التعامل مع 

  (Alexander,2018 )أكثر من معاملة في وقت واحد 
والهدف منها تحرير قيود الشبكة المالية أي بطاقات   (XRP) الربيل: هو اسم للعملة الرقمية -

االئتمان وييرها من المؤسسات التي تقيد الوصول لفموال بدفع الرسوم، وتستخدم في جميع 
  (Alexander,2018 )األنشطة المالية والتجارية 

الكار دانو: هي بلوكشين المركزية، تستخدم العقود الذكية، وهدفها تقديم المزيد من المميزات  -
  (  Pistorius,2017 )المتطورة للعملة االلكترونية 

 التجارة االلكترونية  -2
 أنواع التجارة االلكترونية  1 /2

 ( 2017، يوسف ، بجاوى   منهاهناك أنواع مختلفة للتجارة االلكترونية 
 (B,C)تعامل بين الشركة والمستهلك:  -

 .ن اهم أنواع التجارة االلكترونيةعد ميتقتصر علي عمليات عرض المنتجات وعمليات التسويق و 
 (B,B)تعامل بين شركة وشركة أخرى :  -

قية تبادل السلع والمعلومات بين الشركات وترتبط بعقود رسمية وقانونية وتتميز المبادالت بالموثو 
 .تقتصر علي فئة محددة من الشركات قل المعلومات وتكون المبادالت معقدة ألنهانمان أالعالية و 

 (B,A) التعامل بين مؤسسه تجارية والحكومة: -
مدفوعات التراخيص التجارية ، رسوم الجمارك  يركز علي عمليات إثبات ومدفوعات الضرائب ،
 .لكترونياً إمن مشتريات من المؤسسات التجارية  بااضافة إلي ما تقوم به المؤسسات الحكومية
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  (C,C) التعامل بين مستهلك ومستهلك: -
 .البعض من خالل مزادات عبر شبكة االنترنت هميساعد هذا النوع االفراد ب نه يبيعوا لبعض 
 (A,C)التجارة االلكترونية عبر الهاتف النقال:  -

جهز  هاتف نقال يمكنها أ يتم بواسطة استخدامو  التعامل هنا يكون بين المستهلك والتليفون النقال
السلع  ىموقع واالطالع عل ىفي االتصال شبكة االنترنت والوصول أل بشكل يساعدالعمل 

جراء عملية الشراء   والتجارة االلكترونية.المعروضة وا 
 

 مجاالت استخدام التجارة االلكترونية 
  (2019 إسماعيل واخرون، يمكن توضيا مجاالت استخدام التجارة االلكترونية 

 تجارة التجزئة:  -
يشمل تجارة الكتب والمجالت عن طريق البحد عن اسم الكتاب ومعرفة محتوا  والسعر وتتم 

 .عملية الدفع الكترونياً 
 .التوزيع: بيع البرامج وأجهز  الحاسب والمنتجات الرقمية  -
 المعامالت التجارية:  -

التبادل التجاري بين الشركات والمستهلك، فتقوم الشركات بعرض المنتجات وترويجها وتقوم بعملية 
 .التبادل التجاري بالمراحل المختلفة وتبادل المستندات وتقديم خدمات ما بعد البيع 

 البنوك والتمويل:  -
سعار العمالت تقوم بعض البنوك بتقديم خدمات الكترونية مثل االستعالم عن حساب ومتابعه أ
 .وتمويل عمليات الشراء والبيع الخاصة بالتجارة االلكترونية وبيع وشراء األسهم 

 
 أدوات دفع التجارة االلكترونية 

نتيجة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات ثم استخدام عدة عوامل للدفع وتمثل اهم 
 (2017  عزي ، خيثر ، ليهذ  الوسائل ماي

 عند استالم السلع المشترة عبر االنترنت السداد نقدا  -
 بطاقات البالستيكية الالدفع باستخدام  -
 الدفع باستخدام البطاقات الذكية  -
الدفع باستخدام الشبكات االلكترونية عن طريق إرسال رسالة الكترونية مؤمنة إلي البنك  -

 مة الشيك إلي حساب معين يامل الشيك ويقوم البنك بعدها بتحويل قحبغرض اعتماد 
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الدفع عن طريق النقود االلكترونية : كغطاء الكتروني للنقود التقليدية وفقد مجموعة من  -
البرامج يشترك فيها مع بنك معين ويخلق هذا الدفع عن عملية الشيك االلكترونية في أن 

 .صالحية تسري ألكثر من عملية واحدة
 

 شروط تطبيق التجارة االلكترونية 
 ( الشروط الواجب توافرها لتطبيق التجارة االلكترونية كما يلي :2018  طرشي ، بوفليا ،  حدد
االعتماد على تكنولوجيا المعلومات سواء باستخدامات الحاسبات االلكترونية أو باالتصاالت  -

 علي مختلفة أنواعها 
عادة توزيع الوظائف فيها، - مع االخذ في  يتطلب االمر إعادة هيكلة للمؤسسات التجارية وا 

 االعتبار ، الكفاءة والتركيز الشديد علي مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 األثمنة الكاملة لجميع العمليات اادارية داخل المؤسسة  -
انخفاض في حجم العمالة مقارنة مع حجم العمليات التي يتم تنفيذها بل ان االتجا  هو  -

 التحول إلى نوع من العملة  
 المنتجات التي يتم تداولها هي منتجات حسب الطلب وتمتاز بالكفاءة اانتاجية  -
 لشفافية والوضوم في كافة العمالت التي تجريها المؤسسة التجارية ا -
شباع ريباته  هكسب العميل عن طريق بناء منظومة تكفل التعامل الذكي معه لتلبية متطلبات - وا 

 .لمحافظة علية ل
 

  ترونيةأهمية التجارة االلك
 ( أهمية التجارة االكترونية فيما يلي : 2017أوضا   بوجعدار ، 

تتميز باتساع أسواقها فهي ال تعترف بالحدود المكانية والجغرافية، فالشركات تقوم بعرض  -
 .السلع والخدمات علي المستهلكين خالل مواقع االنترنت 

السرعة في إتمام المعامالت وهو ما يعمل علي توفير الوقت والجهد والمال وتحقيق الفوائد  -
ااعالنات التجارية االلكترونية للسلع والخدمات تكون تكلفتها أقل بكثير  للبائع والمشترى 

تساعد الشركات على تقليل مخاطر تراكم مخزونها من  من استخدام وسائل االعالم التقليدية
 بالطلبيات  والخدمات وذلك نتيجة معالجة المعلومات الخاصة السلع

 .توفير بدائل االختبار للمستهلك من خالل المواقع االلكترونية -
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 مميزات التجارة االلكترونية 
طرشي ، محمد ، بو قليا ،   (   2017بوجعدار ،    ( 2017حدد   محمد ، صفاء نادية ، 

 رة االلكترونية تتلخص في االتي :(  أبرز مميزات التجا2018نبيل ،  
تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق األسواق المحلية ، وتحول العالم إلي سوق مفتوم أمام المستهلك 
دون النظر إلي الموقع الجغرافي تخفيض تكلفة العمليات عن طريق عن طريق التحسين والتنسيق 

 .واالتصال في التبضع والمبيعات كما أنها تقلل من تكاليف المراسالت البريدية واالعالن 
 .نتشار االنترنت في كل دول العالم ولة في توافر المعلومات ال سه -
 24سهولة توفير الوقت والجهد ، يسما للمشتري بممارسة  أنشطة التجارة االلكترونية لمدة  -

 .لعديد من البدائل فتعمل علي تحسين الشفافية في األسواق فى ا ساعة في اليوم
يع المشتري الحصول علي افضل األسعار من زيادة المنافسة السريعة في السعر بحيد يستط -

 .خالل توفير معلومات مفصلة عن المنتجات المختلفة 
 .أفضل للزبائن والحصول علي رضائهمتقديم استفسارات للمستهلك  بسرعه ، مما يوفر خدمات  -

  معوقات التجارة االلكترونية
 أوال المعوقات التكنولوجية 

 المعوقات التكنولوجية  كما يلي :( بتحديد 2018 ، قامت دراسة   أحمد
 .ضعف البنية التحتية لالتصاالت وعدم مواكبتها لتطورات التقنية العالمية  -
 .ضعف البنية التحتية االلكترونية مثل نوعية وسرعة شبكة االنترنت ونقل المعلومات  -
ترنت االفتقار إلي النظم المصرفية القادرة علي حل مشكالت السداد والدفع عن طريق االن -

 .وبطاقات االئتمان
قصور الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في مجال تقنية المعلومات وتطبيقات التجارة  -

ومات لتطوير االلكترونية ، حيد يمثل العنصر البشرى ركيزة أساسية في تسخير تقنية المعل
 .التجارة االلكترونية

 

  المعوقات االقتصادية
 ( ، ب2018فيما يلي   مسلم ، وتتمثل المعوقات االقتصادية 

صور أسواق رأس المال لدعم وتمويل مشروعات التجارة االلكترونية ، النة في ظل يياب  -
  .رؤوس األموال يصعب علي االفراد الحصول علي الفرص في مشروعاتهم التجارية االلكترونية

و بينها وبين حدودية حجم التجارة االلكترونية سواء بين الشركات التجارية نفسها ، أم -
 .الموردين
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ت ثر حجم التجارة االكترونية بالعوامل المالية خاصة الرسوم والضرائب التي تفرض علي  -
 .الشركات في قطاع التجارة االلكترونية 

 .ضعف الخبرات التجارية والمساعدات التقنية لتحويل االعمال التجارية إلي أعمال الكترونية  -
 .القدرة علي حل مشكالت السداد والدفع عن طريق األنترنت الي افتقار النظم المصرفية  -

 

 معوقات االجتماعية 
 ( 2017اوي، يوسف ،بيجتتمثل المعوقات االجتماعية فيما يلي  

ضعف الثقافة والوعي االلكتروني بين أفراد المجتمع ، حيد تلعب الثقافة والمعرفة بالتجارة  -
االلكترونية دورا في انتشارها وتطورها ، ويعد مستوى ونوعية التعليم في أي بلد وسيلة مهمة 

 .في نشر الثقافة واالستخدام االلكتروني 
العنصر البشرى من الركائز  يعتبر، حيد  اً قصور الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة الكتروني -

 األساسية في تسخير تقنية المعلومات لخدمة المجتمع.
 معوقات قانونية 

تشكل التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم التجارة االكترونية أحد أهم البنية التحتية لقيام 
لنامية تحديات في وضع التشريعات عالم سواء المتقدمة والونمو التجارة االلكترونية ، وتواجه دول ا

والضوابط القانونية  التي تتالءم مع اعمال التجارة االلكترونية ، ويمكن انجاز التحديات القانونية 
في بيئة التعامالت االلكترونية وفق مراحل إتمام العملية التجارية االلكترونية التالية   إسماعيل 

 (2019واخرون ، 
 المرحلة االولي :

عملية التعاقد وتظهر عقبات وتحديات أهمها مدى موثوقية المشترى من حقيقة وجود  تنسيق 
 .الموقع أو السلعة 

 

 المرحلة الثانية : 
ء عن طريق البريد اإبرام العقد عن طريق تلقي االيجاب والقبول في العقود االلكترونية سو 

 .االلكتروني أو مواقع الويب
 

 المرحلة الثالثة : 
المتعاقدين من تسليم السلعة أو الخدمة والوفاء يشمل البضاعة وهذ  التحديات تنفيذ طلبات 

 .ترتبط بمشكلة أمن المعلومات عبر شبكة االنترنت
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 ًا: الدراسة الميدانية ثالث
 

والختبار الفرض الرئيسي للدراسة، وما ينبثق عنه من فروض فرعية تم تصميم قائمة إستقصاء 
تضمنت خمسة محاور، يعبر المحور األول منها عن الفرض الفرعي األول ويهدف لمعرفة فاعلية 
استخدام العمالت االفتراضية ، والمحور الثاني يعبر عن الفرض الفرعي الثاني ويهدف الى معرفة 

قة العمالت االفتراضية بالتجارة االلكترونية ، والمحور الثالد منها يعبر عن الفرض الفرعى عال
الثالد ويهدف الى معرفة االثار المترتبة على انتشار العمالت االفتراضية ، ويعبر المحور الرابع 

ور الخامس عن الفرض الفرعى الرابع ويهدف الى معرفة معوقات التجارة االلكترونية ، ويعبر المح
عن الفرض الفرعى الخامس ويهدف الى معرفة اثر استخدام العمالت االفتراضية على التجارة 

 التالية: من خالل النقاط الدراسة الميدانية  انيتناول الباحثااللكترونية وسوف 
 زمن الدراسة :  -
 .عينة الدراسةمفردات  -
 حساب ثبات المقياس. -
 مقايس إجابات الدراسة. -
 الدراسة.فروض  -
 اختبار فروض الدراسة . -

 

  زمن الدراسة -1
باالنترنت  المهتميني عل 2019 -2018العام الدراسى  يتم تطبيق  الدراسة الميدانية في

 الربيل(  -اليت كوين -االيثريوم   - استخدام العمالت االفتراضية  البتكوين أثر معرفةلين يواالكاديم
 .االلكترونيةفي التغلب على معوقات التجارة 

 

 :مفردات عينة الدراسة -2
عينة من بعض العامليين فى البنوك المصرية الحكومية والخاصة  تتكون عينة الدراسة من:

باالضافة الى بعض رجال االعمال والمستثمرين وبعض المهتمين باالنترنت وبعض السادة اعضاء 
وقد تم  ، هيئة التدريس واالكاديميين  بكليات التجارة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة 

 120 ، فقد تم توزيع بهمللباحثين االتصال  أتياحكمية ممن اختيار عينة الدراسة بطريقة 
إستمارة، وبعد تلقى القوائم من المستجوبين تم فحص ومراجعة ااجابات للت كد من استكمالها، 
ومن مدى مصداقيتها، وقد تم استبعاد عدد من القوائم لعدم استكمال ااجابة أو لعدم جدية وصدق 

 ( إحصائية مفردات عينة الدراسة .1ااجابة ويوضا الجدول رقم  
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 ( إحصائية مفردات عينة الدراسة1جدول رقم  

 الفئات

عدد 

القوائم 

 الموزعة

عدد 

القوائم 

 المتلقاة

عدد 

القوائم 

 المرفوضة

عدد 

القوائم 

 الصحيحة

 نسبة القوائم

الصحيحة الى 

 الموزعة %

45 57 رجال االعمال والمستثمرين  10 44 77  

باالنترنتالمهتمين   45 72  5 22 48 

اعضاء هيئة التدريس واالكاديميين  

جامعات المصرية بكليات التجارة بال

.الحكومية والخاصة  
81  51  1 14 77 

 67 80 16 96 120 اإلجمالى

 

 حساب ثبات المقياس. -3
للمحاور، كما بالجدول  %81.60تم حساب ثبات المقياس بطريقة الفا كرونباخ وقد وجد أنه 

 يعتبر المقياس ثابت الى حد كبير.(، وبذلك 2رقم  
 ( ثبات المقياس بطريقة ألفا  كرونباخ2جدول رقم  

 

 معامل الفا كرونباخ عنوان المحور
 0. 701 اثر فاعلية استخدام العمالت االفتراضية .المحور األول : 

 0 .821 بالتجارة االلكترونية. اثرعالقة العمالت االفتراضيةالمحور الثاني : 

 0 .764 .االثار المترتبة على انتشار العمالت االفتراضية.المحور الثالد : 

 0 .873  : معوقات التجارة االلكترونية المحور الرابع 

اثر استخدام العمالت االفتراضية على التجارة  المحور الخامس : 
 0 .921 االلكترونية

 %81.60 الدرجة الكلية للثبات

 

 مقايس إجابات الدراسة: -4

( 3تم استخدام الميزان التقديري وفقا  لمقياس ليكرت الخماسي، وذلك كما بالجدول رقم    
(Subedi ,2016). 
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 الميزان التقديرى وفقا لمقياس ليكرت الخماسي (3جدول  
 

 االتجا  العام  المتوسط المرجا  االستجابة  م
 عدم الموافقة بشدة   1.80الى  1من  ال اوافق بشدة  1
 عدم الموافقة  2.60الى  1.81من  ال اوافق  2
 المحايدة   3.40الى  2.61من  محايد 3
 الموافقة   4.20الى  3.41من  اوافق  4
 الموافقة بشدة   4.20أكبر من  اوافق بشدة  5

 فروض الدراسة: -5

فززززي ضززززوء الهززززدف الرئيسززززي للبحززززد، ومززززا يتبعززززه مززززن أهززززداف فرعيززززة يمكززززن صززززياية 
 كما يلي:فى صورتة العدمية الفرض الرئيسي للبحد 

إحصززززائية بززززين اسززززتخدام أى مززززن العمززززالت االفتراضززززية فززززى  يوجززززد تزززز ثير ذات داللززززةال  "
 ة مزززنمجموعززز ينبثزززق مزززن هزززذا الفزززرض الرئيسزززي" التغلزززب علزززى معوقزززات التجزززارة االلكترونيزززة 

 :ة مصاية فى صورتها العدمية التالي ةض الفرعيو الفر 
 الفرض الفرعي األول:

 االفتراضية " تاستخدام العمالعند إحصائية  يوجد ت ثير ذات داللة"" ال 
 الفرض الفرعي الثاني:

االفتراضززززية فززززى التغلززززب  تاسززززتخدام العمززززالعنززززد إحصززززائية  يوجززززد تزززز ثير ذات داللززززة"" ال 
 على معوقات التجارة االلكترونية ""

 الفرض الفرعي الثالد:
فزززى االسزززواق االفتراضزززية  تاسزززتخدام العمزززالعنزززد إحصزززائية  يوجزززد تززز ثير ذات داللزززة"" ال 

 "" االلكترونية 
 الفرض الفرعي الرابع:

االفتراضززززية فززززى التغلززززب  تاسززززتخدام العمززززالعنززززد إحصززززائية  يوجززززد تزززز ثير ذات داللززززة"" ال 
 على معوقات التجارة االلكترونية ""

:الخامسالفرض الفرعي   
  البتكززززوين االفتراضززززية  تاسززززتخدام العمززززالعنززززد إحصززززائية  يوجززززد تزززز ثير ذات داللززززة"" ال 

 على التجارة االلكترونية "" الريبل ( –اليت كوين –االيثريوم  –
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 االجابة على فروض الدراسة :  -6
اختبزززززار المحزززززور األول الزززززذي يمثزززززل الفزززززرض الفرعزززززي األول بالدارسزززززة والزززززذي يتمثزززززل  -

 :فاعلية استخدام العمالت االفتراضية في:مدي 
 (4جدول رقم  

 المتوسطات واالنحراف المعياري

 البيززززززززززان م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوي

 موافق 0.89 3.9 .هناك معرفة جيدة فى األسواق المالية المصرية بالعمالت الرقمية  1

 موافق 0.94 3.7 .هناك إتجا  من الحكومة المصرية  للتوعية بالتعامل بالعمالت الرقمية 2

تتميز العمالت االفتراضية بقدرتها على التطبيقية وسهولة عملية التقييم  3
 موافق بشدة 0.99 4.2 .الخاصة بها 

 حيادي 1.12 3.3 .تجعل العمالت االفتراضية العمليات البنكية أكثر بساطة وسهولة  4

 موافق بشدة 0.54 4.3 .يمكن ااعتماد على العمالت الرقمية  في سداد مستحقات الحكومة 5

تعمل العمالت االفتراضية علي تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في  6
 موافق 1.12 3.6 الصحي .الضرائب والت مين 

 يير موافق 0.92 2.4 .هناك إطار قانونى معتمد بمصر للعمالت الرقمية  7

العملة االفتراضية تقوم علي أساس التشفير القائم علي معادالت  8
 موافق بشدة 1.13 4.2 يصعب اختراقها. رياضية تكون علي شكل خوارزميات

العمليات التجارية ودفع وتسديد العمالت االفتراضية تعمل علي  تسهيل  9
 موافق بشدة 0.64 4.7 الضرائب المستحقة.

وهذا يتسبب في عدم االقبال  العمالت االفتراضية ال تتبع أي بنك مركزي 10
 حيادي 1.50 2.9 علي التعامل بها من قبل بعض الشركات.

 موافق 0.98 3.72 المجموع
 عمزززززالت االفتراضزززززيةال السزززززتخداميمكزززززن القزززززول أن هنزززززاك  أثزززززر ذو داللزززززه احصزززززائية  -

 (. 0.98( وانحراف معياري         بلذ     3.72بمتوسط حسابي بلذ  
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اختبززززار المحززززور الثززززاني الززززذي يمثززززل الفززززرض الفرعززززي الثززززاني بالدارسززززة والززززذي يتمثززززل  -
 .بين العملة االفتراضية والتجارة االلكترونيةالعالقة  في:

 (5جدول رقم  

 المعياريالمتوسطات واالنحراف 
ويمكزززن القزززول بززز ن هنزززاك أثزززر ذو داللزززة احصزززائية للعالقزززة بزززين العملزززة االفتراصزززية والتجزززارة  -

 (.0.99( وانحراف معياري بلذ  4.07االلكترونية بمتوسط حسابي بلذ  
 

 البيززززززززززان م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوي

ضعف الثقافة والوعي االلكتروني بين أفراد المجتمع ينتج عنه  1
 موافق بشدة 0.64 4.6 مشاكل كثيرة فى التجارة الكترونية .

بة من عوامل فشل التجارة االكترونية نقص الكوادر البشرية المدر  2
 موافق بشدة 0.87 4.5 والمؤهلة الكترونياً 

 موافق بشدة 0.87 4.4 العمالت االفتراضية لها دور هام في التجارة االلكترونية. 3

راضية تغيير شكل النقود من النقود العادية إلي الدفع بالعملة االفت 4
 موافق 1.28 3.9 يوثر علي التجارة االلكترونية

 موافق بشدة 0.55 4.7 رونية.من المخاطر المحتملة للتجارة االلكتتقلل العمالت االفتراضية  5

يوثر تغيير شكل النقود من النقود العادية إلي الدفع بالعملة  6
 موافق بشدة 1.16 4.3 االفتراضية علي التجارة االلكترونية.

ة يجب التعامل مع المواقع المعروفة في مجال التجارة االكتروني 7
 موافق بشدة 0.93 4.6 .جيدة والمعروفة لدى فئة كبيرة من الناس التي تمتلك سمعة

 موافق 0.99 3.4 ية في أي وقت ومهما كانت الظروف يمكن عمل تجارة الكترون 8
 موافق 0.92 3.9 يمكن التحقق من هوية الطرف االخر في المعامالت التجارية. 9

 غير موافق 1.67 2.4 االلكترونية.العمالت االفتراضية تقلل من فرص التجارة  10
 موافق 0.99 4.07 المجموع
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بالدارسزززة والزززذي يتمثزززل اختبزززار المحزززور الثالزززد الزززذي يمثزززل الفزززرض الفرعزززي الثالزززد   -
 انتشار العملة االفتراضية في االسواق االلكترونية فاعلية في :

 ( 6جدول رقم  
 المتوسطات واالنحراف المعياري

 

المتوسط  البيززززززززززان م
 الحسابي

االنحراف 
 المستوي المعياري

 حيادي 1.44 2.6 العملة االفتراضية سبب رئيسي في سرقة المواقع االلكترونية. 1
 ييرموافق 1.54 2.4 العمالت االفتراضية تساعد في السطو علي الحسابات الشخصية. 2

يؤدي انتشار العملة االفتراضية الي ازدياد القيمة السوقية وعدد  3
 ييرموافق 1.39 2.1 المستخدمين بشكل مستمر.

تساعد العمالت االفتراضية علي إمكانية المعامالت مع البرمجيات  4
موافق  0.55 4.7 التقنية واألجهزة

 بشدة

ساعد انتشار العمالت االفتراضية علي زيادة االستقرار المالي  5
 حيادي 0.78 3.1 .والسياسي

خالية من الضغط المفرط والسيطرة التي  العمالت الرقمية االفتراضية 6
موافق  0.93 4.6 .تؤثر على عالم االستثمار

 بشدة

خال تماما من المؤسسات البيروقراطية الحكومة  الرقميةالعملة  تخزين 7
موافق  1.13 4.2 .والبنك المركزي

 بشدة

العمالت االفتراضية تساعد في معالجة األزمات االقتصادية والتحكم  8
موافق  0.64 4.7 بالمستوي العام لالسعار.

 بشدة

والغ  تسهم العمالت االفتراضية في انتشار حاالت النصب والخداع  9
 ييرموافق 1.65 2.5 التجاري.

 ييرموافق 1.33 2.3 تساعد العمالت االفتراضية في تخطى دور الدوله النقدى واالقتصادى. 10

 موافق 1.14 3.32 المجموع

ضززززية فززززي اويمكززززن القززززول بزززز ن هنززززاك أثززززر ذو داللززززة احصززززائية النتشززززار العملززززة االفتر 
بلزززززززذ ( وانحزززززززراف معيزززززززاري 3.32 حسزززززززابي بلزززززززذ االسزززززززواق االلكترونيزززززززة بمتوسزززززززط 

 1.14). 
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اختبززززار المحززززور الرابززززع  الززززذي يمثززززل الفززززرض الفرعززززي الرابززززع بالدارسززززة والززززذي يتمثززززل  -
   معوقات التجارة  االلكترونيةفي: 

 (7جدول رقم  
 المتوسطات واالنحراف المعياري

  

قضززززاء علززززي معوقززززات التجززززارة ويمكززززن القززززول بزززز ن هنززززاك أثززززر ذو داللززززة احصززززائية لل -
 .(0.90  بلذ ( وانحراف معياري4.30 حسابي بلذ بمتوسط  االلكترونية

المتوسط  البيززززززززززان م
 الحسابي

االنحراف 
 المستوي المعياري

ية للبنية التحتية لالتصاالت وعدم مواكبتها لتطورات التقن يؤثر ضعف 1
 موافق بشدة 0.64 4.6 العالمية على التجارة االلكترونية.

 موافق بشدة 0.87 4.5 يةؤثرنوعية وسرعة اانترنت ونقل المعلومات على التجارة االلكترونت 2

وبطاقات افتقار النظم المصرفية والدفع عن طريق االنترنت يعوق  3
 موافق بشدة 0.87 4.4 االئتمان حركة التجارة االلكترونية.

يؤثر عدم وجود الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في مجال تقنية  4
 موافق 1.31 4 المعلومات وتطبيقاتها علي التجارة االلكترونية.

 موافق بشدة 0.55 4.7 . انخفاض مستوي دخل األفراد يسبب ضعف في حركة التجارة االلكترونية 5
 موافق بشدة 1.17 4.3 .عدم وعي األفراد بالوسائل التكنولوجية يعوق التجارة االلكترونية 6

بعض األشخاص يمثل عائق الستخدام التجارة  ضعف اللغة عند 7
 موافق بشدة 0.93 4.6 االلكترونية.

ني قانو يبتعد األفراد عن ممارسة التجارة االلكترونية لعدم وجود سند  8
 موافق 0.99 3.6 للمعامالت التجارية االلكترونية.

رة معوقات التجاااللكتروني ويياب السرية من أكبر تعتبر مشكلة األمان  9
 موافق بشدة 0.66 4.6 االلكترونية.

عدم توافر شركات  منه لنقل البضائع والسلع عبر حدود الدول يعوق  10
 موافق 0.98 3.7 حركة التجارة االلكترونية.

 موافق بشدة 0.90 4.30 المجموع
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اختبززززار المحززززور الخززززامس الززززذي يمثززززل الفززززرض الفرعززززي األول بالدارسززززة والززززذي يتمثززززل  -
 -اليزززززت كزززززوين -االيثريزززززوم   -أثزززززر اسزززززتخدام العمزززززالت االفتراضزززززية  البتكزززززوين  فزززززي:

 الربيل (  على التجارة االلكترونية
 الخامسالمحور : (8جدول رقم  

 المتوسطات واالنحراف المعياري

 

المتوسط  البيززززززززززان م
 الحسابي

االنحراف 
 المستوي المعياري

 0.64 4.6 دفع  منة ضد النصب االلكترونى.تعتبر العمالت اافتراضية وسيلة  1
موافق 
 بشدة

ال فى تداول البطاقات تقضي العمالت االفتراضية على مشكلة ااحتي 2
 0.87 4.5 .االئتمانية

موافق 
 بشدة

 0.93 4.2 استخدام البيتكوين يمنع التراجع أو ابطال العملية بعد البدء بها. 3
موافق 
 بشدة

حتيال المعامالت بالعمالت االفتراضية النعدام خطورة االيقبل التجار علي  4
 حيادي 0.85 3 والنصب االلكتروني.

رض استخدام العمالت االفتراضية يمنا التجار االستقاللية التامة في ع 5
 موافق 0.87 3.9 المبيعات لعدم وجود مؤسسة مركزية تتحكم في بيانات التجار.

 حيادي 1.45 2.7 سيط.بالعمالت االفتراضية بصورة مباشرة بدون و تتم المعامالت التجارية  6

يمكن تطوير نموذي العملة االفتراضية من قبل أي شخص أو جهه  7
 0.93 4.6 لالستعماالت والخدمات المستقبلية.

موافق 
 بشدة

 تعتبرالعمالت االفتراضية مال مبرمج ونظام معترف به دوليا ساهم في 8
 1.13 4.2 االلكترونية.انتشارالتجارة 

موافق 
 بشدة

ارة التج طريق انتشاربيشكل اعاقة  البيتكويناالرتفاع واالنخفاض في سعر  9
 0.64 4.7 االلكترونية

موافق 
 بشدة

 1.62 2.4 العمالت االفتراضية اسعارها في تقلب حاد وسريع . 10
غير 
 موافق

البتكوين باستخدام يمكن ألي شخص متصل باالنترنت انتاي عملية  11
 1.26 1.7 برنامج مجاني مفتوم المصدر.

 غير
موافق 
 بشدة

 موافق 1.02 3.68 المجموع
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ويمكززززن القززززول بزززز ن هنززززاك أثززززر ذو داللززززة احصززززائية للعالقززززة بززززين العملززززة االفتراصززززية  -
 (1.02 بلذ ( وانحراف معياري 3.68 حسابي بلذ والتجارة االلكترونية بمتوسط 

 : 2Chi والختبار فرضيات البحد تم استخدام اختبار 
العمالت ستخدام ال اختبار الفرض االول لمعرفة ما اذا كان يوجد أثر ذو دالله احصائية -1

( أن الوزن النسبي لتقييم 4كما هو موضا بالجدول رقم   االفتراضية في التجارة االلكترونية
% وقيمة االحتمال 60( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد %74.4  اآلداء والمهام يساوى 

مما يدل علي الموافقة من قبل عينه الدراسه علي فقرات  0.01وهي أقل من  0.000تساوي 
الستخدام العمالت االفتراضية فى التجارة وجود أثر علي قبول الفرض و االستبيان مما يدل 

 .االلكترونية
 

للعالقة بين العملة اختبار الفرض الثاني لمعرفة ما اذا كان يوجد أثر ذو دالله احصائية  -2
( أن الوزن النسبي لتقييم 5كما هو موضا بالجدول رقم  االفتراضية والتجارة االلكترونية 

% وقيمة االحتمال 60( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد %81.4 اآلداء والمهام يساوى  
مما يدل علي الموافقة من قبل عينه الدراسه علي فقرات  0.01وهي أقل من  0.000تساوي 

 .عالقة بين العملة االفتراضية والتجارة االلكترونيةوجود علي قبول الفرض و االستبيان مما يدل 
 

نتشار العمالت اختبار الفرض الثالد لمعرفة ما اذا كان يوجد أثر ذو دالله احصائية ال    -3
( أن الوزن النسبي لتقييم 6كما هو موضا بالجدول رقم   ةااللكترونىاالسواق  االفتراضية في

% وقيمة 60( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد % 66.4   اآلداء والمهام يساوى
مما يدل علي الموافقة من قبل عينه الدراسه  0.01وهي أقل من  0.000االحتمال تساوي 

النتشار العمالت االفتراضية في وجود أثر قبول الفرض و علي علي فقرات االستبيان مما يدل 
 .االسواق االلكترونية

 

الستخدام العمالت لمعرفة ما اذا كان يوجد أثر ذو دالله احصائية  الرابعاختبار الفرض  -4
( أن 7كما هو موضا بالجدول رقم  االفتراضية في القضاء علي معوقات التجارة االلكترونية 

( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد %86.0اآلداء والمهام يساوى   الوزن النسبي لتقييم
مما يدل علي الموافقة من قبل  0.01وهي أقل من  0.000% وقيمة االحتمال تساوي 60

وجود أثر ذو دالله احصائية علي قبول الفرض و عينه الدراسه علي فقرات االستبيان مما يدل 
 اء علي معوقات التجارة االلكترونية.الستخدام العمالت االفتراضية في القض
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العمالت  ستخداملمعرفة ما اذا كان يوجد أثر ذو دالله احصائية ال الخامساختبار الفرض    -5
على التجارة االلكترونية كما هو  الربيل (  -اليت كوين -االيثريوم   - االفتراضية  البتكوين

( وهو %73.6   والمهام يساوى ( أن الوزن النسبي لتقييم اآلداء8موضا بالجدول رقم  
  0.01وهي أقل من  0.000% وقيمة االحتمال تساوي 60أكبر من الوزن النسبي المحايد 

علي قبول الفرض مما يدل علي الموافقة من قبل عينه الدراسه علي فقرات االستبيان مما يدل 
 الربيل (  -كوين اليت -االيثريوم   - ستخدام العمالت االفتراضية  البتكوينالوجود أثر و 

 .ةعلى التجارة االلكتروني
 

 علي اسئلة االستبيان 2Chi( : اختبار 9جدول  
 

الوزن  رضززززززززززالف
 النسبي

قيمة 
االحتمال 

P 

الداللة 
االحصائي

 ة
ستخدام العمالت االفتراضية ال يوجد أثر ذو دالله احصائيةال 

ذو داللة  0.000 0.744 في التجارة االلكترونية
 احصائية

يوجد أثر ذو دالله احصائية للعالقة بين العملة االفتراضية ال 
ذو داللة  0.000 0.814 والتجارة االلكترونية

 احصائية
نتشار العمالت االفتراضية يوجد أثر ذو دالله احصائية ال ال 

ذو داللة  0.000 0.664  في االسواق االلكترونىة
 احصائية

احصائية الستخدام العمالت االفتراضية يوجد أثر ذو دالله ال 
ذو داللة  0.000 0.860 في القضاء علي معوقات التجارة االلكترونية

 احصائية
العمالت االفتراضية  ستخداميوجد أثر ذو دالله احصائية الال 

على التجارة  الربيل (  -اليت كوين -االيثريوم   -  البتكوين
 االلكترونية

ذو داللة  0.000 0.736
 احصائية

 
 
 
 



 2020 يوليو – الثالثالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 

113 
 

 
 رابعًا : الخالصة والتوصيات والبحود المستقبلية المقترحة :

 خالصة البحد
الفتراضية نوعا من أنواع النقود االلكترونية وتكتشف قيمة نتيجة الطلب المتزايد اتعتبر العملة  -

عليها ويتميز باألمان والسرعة والثقة في نقل القيم مع عدم وجود تحكم وسيط مركزي أو قانوني 
 .بهذ  العمليات 

مخزن  توسع استخدام العملة االفتراضية في المؤسسات وعدد من البورصات العالمية ، وتعتبر -
 .للقيمة وهي وسيط في التبادل عبر االنترنت عبر دول العالم المختلفة 

 تعتبر العملة االفتراضية وسيله من وسائل الدفع االلكتروني الفعالة في التجارة االلكترونية  -
معظم الشركات في العالم يزاولون التجارة االلكترونية ب نواعها ، التجارية والخدمية والبنكية  -

 .من األنشطة وييرها 
بوجود ت ثير للمعوقات التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية علي تطبيق التجارة  -

  .االلكترونية للشركات
عامالت مفراد والمؤسسات في الن يعتمد عليها األأتوفير أنظمة دفع الكترونية ذات كفاءة يمكن  -

 .االلكترونية
ع وشراء للسلع والخدمات عبر شبكة االنترنت اال انها ريم أن التجارة االلكترونية عملية بي -

تتطلب الكثير من الوسائل المادية والمعنوية وتتطلب حرصا كافيا من المشرع في ضمان حقوق 
 .المتعاملين سواء الباعة من خالل ضمان حقوقهم باعتبارهم مستهلكين

المشترين علي مستوي ل الي ساهم التجارة االلكترونية في توسيع قاعدة العمالء والوصو -
 .العالم
 

 البحد توصيات
 .هايليات كفلية بمراقبتها وتقنيتها واالشراف عل تنظيم التعامل بالعملة االفتراضية وايجاد  -
  .رصد مخاطر ومنافع تداول العملة االفتراضية وتحقيق السبل المثلي لضبط التعامل بها -
 .العمل علي تدريب وت هيل العاملين في الشركات العامة علي تطبيق التجارة االلكترونية  -
 .العمل علي إصدار قانون يحدد طبيعة ونطاق عمل التجارة االلكترونية  -
 .االستفادة من تجارب الدول في مجال التجارة االلكترونية  -
 ا.والحماية من أخطارهة لكترونياال لعمليات ضرورة إيجاد ضمانات تشريعية وقانونية لت مين ا -
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 القضاء علي معوقات التجارة االلكترونية واستخدامها بشكل موسع. -
 .المسار االلكتروني لعملية االقراض كمرحلة تجريبية بالتوازي مع المسار التقليديتبنى  -
 ربط التجارة االلكترونية بالعمالت االفتراضية المختلفة. -
 باهمية استخدام العمالت االفتراضية في التجارة االلكترونية. عمل برامج توعية لالشخاص -

 
 البحود المستقبلية المقترحة

 دراسة أثر استخدام العمالت االفتراضية ب نواعها علي االقتصاد المصري. -
 دراسة ت ثير المستوى العلمي والثقافي علي انتشار التجارة االلكترونية. -
 لي استخدام العمالت االفتراضية فى التجارة االلكترونية.دراسة اآلثار االقتصادية المترتبة ع -
 دراسة مستوي الربا فى الشركات عند استخدام العمالت االفتراضية فى التجارة االلكترونية. -
 عمل دراسات ميدانية علي استخدام العمالت االفتراضية في قطاعات متعدد  -
 ي قطاع محدد .عمل دراسات تطبيقية علي استخدام العمالت االفتراضية ف -
 دراسة العالقة بين العمالت االفتراضية وانتشار الجرائم. -
 دراسة موقف البنوك االسالمية وييرها من العمالت االفتراضية. -
 عمل دراسات للقضاء على عوامل االختراق والقرصنة للعمالت االفتراضية. -
 في مصر. دراسة استخدام العمالت االفتراضية في تحسين  داء المؤسسات الحكومية -
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 المراجع:
 

 :المراجع باللغة العربية : أوال
(: " الكفززززاءة 2018احمززززد، منيززززر مززززاهر & عبززززد اب، أحمززززد سززززفيان & بززززن شززززريف سززززهيل  

تكززززوين نموذجززززا " مجلززززة باالقتصززززادية للعمززززالت االفتراضززززية المشززززفرة: ال
إسززززراء الدوليززززة للماليززززة الدوليززززة ااسززززالمية، المجلززززد التاسززززع، العززززدد 

 .137-95ص  األول ص
 

(: " 2019إسززززماعيل، دربزززززاز أنزززززور & بززززإدارة، سزززززردار عتمزززززان & مجيززززد، عزززززامر عبزززززد اب  
تحليزززل معوقزززات تطبيقيزززة التجزززارة االكترونيزززة: دراسزززة تطبيقيزززة لعينزززة 

" مجلزززة االنبزززار  2017مزززن الشزززركات العاملزززة فزززي مدينزززة أربيزززل لعزززام 
اادارة  كليززززززززة –للعلززززززززوم االقتصززززززززادية وااداريززززززززة، جامعززززززززة االنبززززززززار 

 .192 -168، ص ص 25، العدد 11واالقتصاد، مجلد 
 

(: " تحزززديات الجبايزززة الرقميزززة فزززي ظزززل التجزززارة االلكترونيزززة"، دراسزززات، 2017البزززاهي، نزززوال  
 .140 -133، ص ص 57 دجامعة عمار ثلجي باأليواط، العد

 
تصززززاديات التجززززارة االلكترونيززززة وأثارهززززا علززززى اق(: “2017بجززززاوي، نعيمززززة & يوسززززف، مززززريم  

االعمزززززال العربيزززززة " المجلزززززة الجزائريزززززة للتنميزززززة االقتصزززززادية، جامعزززززة 
 . 192-179، ص ص 6قاصدي مربام _ ورقلة، العدد 

 
( :" التجززززارة االلكترونيززززة ووسززززائل الحمايززززة مززززن مخززززاطر الززززدفع 2017بوجعززززدار ، هاشززززمي  

االلكترونزززي مجلزززة العلزززوم اانسزززانية ، جامعزززة محمزززد  خيضزززر سزززكرة ، 
 .144-131، ص ص 64العدد 

 
( التجزززارة االلكترونيزززة فزززي مدينزززة دميزززاط: دراسزززة فزززي 2016التهزززامي، ايمزززن عبزززد المطلزززب  

، مجلززززة كليززززة اآلداب، جامعززززة بورسززززعيد كليززززة “الجغرافيززززا االقتصززززادية 
 .463-405اآلداب، العدد الثامن، ص ص
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نموذجززززا " (: " تقنيززززات العملززززة االفتراضززززية: البتكززززوين 2018شززززديفات، عمززززر محمززززد حطززززاب  
رسزززززالة دكتزززززورا ، كليزززززة الدراسزززززات العليزززززا، جامعزززززة العلزززززوم ااسزززززالمية 

 العالمية.
 

( : " التجززارة االلكترونيززة فززي الززدول العربيززة بززين 2018طرشززي، محمززد & بززو قلززيا ، نبيززل   
الواقزززع والمززز مول " مجلزززة اقتصزززاديات شزززمال إفريقيزززا ، جامعزززة حسزززبيه 

ات شزززمال إفريقيزززا ، العزززدد مختبزززر العولمزززة واقتصزززادي -بزززن بزززو علزززي  
  .46-37، ص  19

 
(: " العمزززززالت االفتراضزززززية، حققهزززززا وأحكامهزززززا الفقهيزززززة دراسزززززة 2018عبزززززد السزززززالم، ياسزززززر  

، 1فقهيززززة مقارنززززة " الطبعززززة االولززززي، سلسززززلة مطبوعززززات المجموعززززة 
بنززززززك الجزيززززززرة، دار الميززززززامن للنشززززززر والتوزيززززززع، الريززززززاض، المملكززززززة 

 العربية السعودية.
(: " محاولزززة تحليزززل انعكاسزززات التجزززارة االلكترونيزززة 2017ضزززر & خيثزززر، هزززوارد  عززززى، األخ

علزززززززززى إداء اادارة المصزززززززززرفية": الحالزززززززززة الجزائريزززززززززة إلزززززززززى مجلزززززززززة 
اقتصزززاديات شزززمال إفريقيزززا، جامعزززة حسزززبية بزززن علزززي مخيزززر العولمزززة 
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