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 س المحتوياتفهر

  الجلسة العلمية األولى

 (1العمالت االفتراضية: تأصيل وأحكام فقهية )
 

  –التأصيل الفقهي للعمالت الرقمية 
 
 15 ................................................................................................................................. البتكوين نموذجا

 شيخ، جامعة عجمان، اإلماراتالدكتور غسان محمد ال 
 

 51 ......................................................................................................................................................... التأصيل الفقهي للعمالت االفتراضية

 الدكتور عبدهللا راض ي الشمري، جامعة حائل، السعودية 
 

 85 .................................................................................................................. ت العصرإصدار العمالت االفتراضية بين ضوابط الشرع ومتطلبا

 الدكتور إسماعيل عبد عباس الُجميلي، كلية اإلمام األعظم "رحمه هللا" الجامعية، العراق. 
 

 107 ............................................................................................................................................ الحكم الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية

 وزارة التربية والتعليم، اإلماراتأ. أسامة أسعد أبو حسين،  
 

 135 ....................................................................................................................... حكم إصدار العمالت الرقمية من منظور السياسة الشرعية

 الدكتور محمد محمود أبو ليل، الجامعة األردنية، األردن 
 

  الثانيةلمية الجلسة الع

 (2العمالت االفتراضية: تأصيل وأحكام فقهية )
 

منّية وأثُره في أحكام العمالت االفتراضّية
ّ
عليل بالث

ّ
 157 ................................................................................................................................... الت

 األستاذ الدكتور محمد سماعي، جامعة الشارقة، اإلمارات 
 

رِعي
َّ
ُمَها الش

ْ
هُي وُحك

ْ
َها الِفق

ُ
كيف

َ
 واِقُعَها وت

ُ
 االفِتراِضية

ُ
 173 ....................................................................................................................... الُعُمالت

 الدكتور عمر عبد عباس الُجميلي، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، دبي، اإلمارات 
 

 193 ................................................................................................ دراسة فقهية -دى تحققها في العمالت االفتراضية وظائف وشروط النقود وم

 الدكتور مراد رايق رشيد عوده، جامعة الجوف، السعودية 
 

 221 ......................................................................................................................................... العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

 الدكتور بندر بن عبدالعزيز اليحيى، جامعة املجمعة، السعودية 
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  الثالثةالجلسة العلمية 

 ضوابط ومعايير شرعيةالعمالت االفتراضية: 

 265 ....................................................................................................... ملية اصدار النقود والعمالت الرقمية "دراسة تحليلية نقدية"ضوابط ع

 الدكتور محمد علي صالح سميران، جامعة الشارقة، اإلمارات 
 

 281 ................................................................................................................................................... الضوابط الشرعية للعمالت االفتراضية

 صالح أبو عين، جامعة امللك خالد، السعوديةالدكتورة منتهى  
 

 299 ............................................................................................................................................. ضوابط ومعايير شرعية-الُعمالت االفتراضية

 الدكتور أيمن صالح مرعي السامرائي، جامعة بوليتكنك أبوظبي، اإلمارات 
 

 319 .................................................................................................................................. رعية للتعامل مع العمالت االفتراضيةالضوابط الش

 الدكتورة خالدة ربحي عبدالقادر الناطور، جامعة القصيم، السعودية 
 

  -ضوابط إنشاء العمالت في الفقه اإلسالمي 
 
 351 ............................................................................................................. عملة البتكوين نموذجا

 أ. سامي مطر الحمود، الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، اإلمارات 

 

 

  الرابعةالجلسة العلمية 

 الواقع واآلثارالعمالت االفتراضية: 

 371 .................................................................................................................................................. اول النقود االفتراضيةاآلثار الشرعية لتد

 ، الجزائر.1األستاذ الدكتور أحمد معبوط، جامعة الجزائر  
 

 401 .................................................................................................................. زكاة العـمالت االفـتراضية معالجاتها الفقهية وآثارها االقتصادية

 بدالحليم عبادة، وأ. مساعد راشد الجمهور، جامعة اليرموك، األردن.الدكتور إبراهيم ع 
 

ريعِة والواِقع
َّ
 الش

َ
 بين

ُ
ة  الرقميَّ

ُ
 425 ...................................................................................................................................................... العمالت

 أ. محمد ربيع محمد الحافي، باحث في االقتصاد اإلسالمي، اإلمارات 
 

 -العمالت االفتراضية وآثارها الشرعية 
 
 453 .................................................................................................................... -حالة البتكوين نموذجا

 الدكتورة ملياء محمد رسالن، جامعة الفالح، اإلمارات 
 

ات ا" النظُر املآليُّ وعالقته بالحكم على املستجدَّ  481 ................................................................................................... "العملة االفتراضية أنموذج 

 أ. ظالل أم الخير أحمد تيسير كعيد، جامعة الشارقة، اإلمارات 
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  الخامسةالجلسة العلمية 

 بعاد واألطر القانونيةاألالعمالت االفتراضية: 

 519 ......................................................................................................................................................................... أبعاد العملة االفتراضية

 األستاذ الدكتور علي أحمد املهداوي، واألستاذ الدكتور إسماعيل كاظم العيساوي، جامعة الشارقة، اإلمارات 
 

 531 ..................................................... دراسة على ضوء موقف املشرعين الفرنس ي واألوربي طبيعة القانونية للعمالت االفتراضية:صعوبة تحديد ال

 الدكتور محمد الهادي املكنوزي، جامعة أبوظبي، اإلمارات 
 

 551 .......................................................................................................................... تشريع الجزائري...الواقع و اآلفاقالعمالت اإلفتراضية في ال

 الدكتور محمد بالق، جامعة ابن خلدون، الجزائر 
 

 565 ................................................................................................................................................... اإلطار القانوني لتداول العمالت الرقمية

 ماراتالدكتور مراد بن صغير، جامعة الشارقة، اإل  
 

 593 .................................................................................................................... الطبيعة القانونية للعمالت االفتراضية واملوقف التشريعي منها

 الدكتور جمال عبدالعزيز العثمان، محامي، ومستشار قانوني، ومحاضر جامعي، اإلمارات 

 

  السادسةالجلسة العلمية 

 الجرائم المستحدثة وسبل مكافحتهاالعمالت االفتراضية: 

 623 ...................................................................................................................... الجهالة في العمالت االفتراضية: دراسة فقهية قانونية مقارنة

 وش، جامعة اإلمارات العربية املتحدة.األستاذ الدكتور الحاج محمد الد 
 

 653 ................................................................................................................................ مخاطر العمالت االفتراضية في نظر السياسة الجنائية

 األستاذ الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، جامعة حلوان، مصر 
 

 689 ......................................................................................................................ية ملارد الدفع الرقمي الحاضر واملستقبلالحاجة ملظلة تشريع

 الدكتورة هايدي عيس ى حسن، جامعة القاهرة، مصر 
 

 729 ................................................................................................................ تبييض األموال عن طريق العمالت اإلفتراضية كجريمة مستحدثة

 ، املركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريس ي تيسمسيلت، الجزائرالدكتور شامي يسين 
 

 747 ..................................................................... في التشريع اإلماراتي واملقارن "دراسة مقارنة" جرائم العمالت االفتراضية واستراتيجيات مكافحتها

 سيف الدين محمود أبو نحل، محاضر جامعي ومستشار قانوني، اإلمارات.الدكتور  

 

 



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

10 

 

 

 

  السابعةالجلسة العلمية 

 االشكاالت واآلثار االقتصاديةالعمالت االفتراضية: 

 777 ....................................................................................................................... االفتراضية في السياسة النقدية للبنوك املركزية أثر العمالت

 األستاذ الدكتور عبدالعزيز شويش عبدالحميد، وأ. إبراهيم محمد أحمد، جامعة تكريت، العراق 
 

 793 ........................... عن استخدام العملة االفتراضية  على االقتصاد الجزائري  العمالت االفتراضية: الفرص والتحديات، دراسة حالة صدمة ناتجة

 الدكتور حمزة عمي سعيد، واألستاذ الدكتورة أحالم بوعبدلي، جامعةغرداية، الجزائر 
 

 819 ........................................................................................................... لعالميالعمالت االفتراضية إشكالياتها وآثارها على االقتصاد املحلى وا

 الدكتور أحمد إبراهيم دهشان، جامعة الزقازيق، مصر 
 

 849 .............................................................................................. العمالت االفتراضية: بين مطرقة التسارع التكنولوجي وسندان املخاطر التقنية

 ة الشارقة، اإلماراتالدكتور طارق محمد السقا، جامع 
 

  الثامنةالجلسة العلمية 

 التطلعات المستقبليةالعمالت االفتراضية: 

 

 879 ..................................................................................................................... مستقبل النقود في العالم اإلسالمي "الدينار اإلسالمي املشفر"

 عويس ي أمين، د. معتوق جمال، ود. العيفة عبدالحق، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر د. 
 

نموذجا( دراسة شرعية اقتصادية
ُ
 909 ....................................... مالية العملة االفتراضية ومدى انطباقها على النقود من حيث الوظائف )البتكوين أ

 أ. السنية حكوم، واألستاذ الدكتور باحمد رفيس، جامعةغرداية، الجزائر. 
 

 943 ........................................... محددات اإلفصاح والتقرير عن آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت االفتراضية في التقارير املالية ملنشآت األعمال

 الدكتور نصر الدين أحمد محمد سراج، جامعة الجوف، السعودية. 
 

ي سـوق سوق املستقبليات كآلية مستحدثة إلدارة املخاطر الناشئة عن التذبذب السعري للعمالت االفتراضية دراسة على سوق مسـتقبليات البيتكـوين فـ

 CME ................................................................................................................................................................... 957شيكاكو لألوراق املالية 

 الدكتور عادل زيات، والدكتورة سمرة دومي، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر. 

 
  979 .................................................................................................................................................................................... توصيات املؤتمر
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 لجان المؤتمر

 :العليااللجنة 

 املؤتمرمدير جامعة الشارقة، رئيس  أ. د. حميد مجول النعيمي 

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية ديق أحمد املصطفى الشيخأ.د. الص 

 نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالطيب أ.د. معمر علي 

 نائب مدير الجامعة لشؤون املجتمع د. صالح طاهر الحاج 

 لية الشريعة والدراسات اإلسالميةعميد ك أ.د. عواد الخلف 

 اللجنة التنظيمية:

 رئيس اللجنة عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أ.د. عواد الخلف 

  نائب رئيس اللجنة مدير مركز الشارقة اإلسالمي لدراسات االقتصاد والتمويل د. ابراهيم علي املنصوري 

  رئيس قسم الفقه وأصوله أ. د. إسماعيل العيساوي  
 
 عضوا

 عضو  رئيس قسم أصول الدين د. محمد مصلح الزعبي 
 
  ا

 مدير مكتب املؤتمرات أ. فاطمة حسن سجواني  
 
  عضوا

  مدير إدارة العالقات العامة أ. خالد عبدهللا الرابوي  
 
 عضوا

 مدير املركز اإلعالمي د. شريفة املرزوقي  
 
 عضوا

 سكرتير املؤتمر أخصائي تدريب، مركز الشارقة اإلسالمي لدراسات االقتصاد والتمويل أ. محمد غانم 

 ة:اللجنة العلمي

  رئيس اللجنة رئيس قسم الفقه وأصوله أ. د. إسماعيل العيساوي 

 مدير مركز الشارقة اإلسالمي لدراسات االقتصاد والتمويل د. إبراهيم علي املنصوري  
 
 مقررا

 األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أ.د. محمد سميران  
 
 عضوا

 ت اإلسالميةاألستاذ بكلية الشريعة والدراسا أ.د. حسن الرفاعي  
 
 عضوا

 األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أ.د. قطب الريسوني  
 
 عضوا

 األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أ.د. نجم الدين قادر  
 
 عضوا

 األستاذ املشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية د. محمد محمود العموش  
 
 عضوا

 رك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالميةاألستاذ املشا د. قذافي عزات   
 
 عضوا

 األستاذ املشارك بكلية القانون  د. آالء يعقوب يوسف  
 
 عضوا

 األستاذ املساعد بكلية إدارة األعمال د. محمد شيخ البيتي  
 
 عضوا
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 المتحدثون الرئيسون

 

 

 فضيلة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد

 لمالية المصرفية اإلسالمية رئيس الهيئة العليا الشرعية لألنشطة ا

 بالمصرف المركز بدولة اإلمارات
 

 
 

 

 

 فضيلة الدكتور أسيد محمد الكيالني
عضو المجلس الشرعي ليهئة المحاسبة والمراجعة 

 أيوفي -للمؤسسات المالية اإلسالمية 

 م. علي أحمد غريب

 المدير التنفيذي لشركة كويتي كوين، 

 دولة الكويت
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 الفهرس

 األولىالعلمية  الجلسة

 (1العمالت االفتراضية: تأصيل وأحكام فقهية )

 رئيس الجلسة: األستاذ الدكتور إسماعيل كاظم العيساوي

رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 

 جامعة الشارقة

 :ملأوراق الع
  –التأصيل الفقهي للعمالت الرقمية 

 
 15 ................................................................................................................................. البتكوين نموذجا

 الدكتور غسان محمد الشيخ، جامعة عجمان، اإلمارات 
 

 51 ......................................................................................................................................................... التأصيل الفقهي للعمالت االفتراضية

 الدكتور عبدهللا راض ي الشمري، جامعة حائل، السعودية 
 

 85 .................................................................................................................. إصدار العمالت االفتراضية بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصر

 راق.الدكتور إسماعيل عبد عباس الُجميلي، كلية اإلمام األعظم "رحمه هللا" الجامعية، الع 
 

 107 ............................................................................................................................................ الحكم الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية

 أ. أسامة أسعد أبو حسين، وزارة التربية والتعليم، اإلمارات 
 

 135 ....................................................................................................................... حكم إصدار العمالت الرقمية من منظور السياسة الشرعية

 الدكتور محمد محمود أبو ليل، الجامعة األردنية، األردن 

 

 

 



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 البتكوين نموذجا   –التأصيل الفقهي للعمالت الرقمية 
 

 الدكتور غسان محمد الشيخ

 ، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، أستاذ الفقه اإلسالمي وأصوله

 رات، اإلماجامعة عجمان

 الفهرس الرئيسي

فقـد مـرت اإلنسـانية فـي  :الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على خاتم األنبياء واملرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

ملقايضـــة مـــن خـــالل تعامالتهـــا النقديـــة واملاليـــةت مـــن أجـــل تلبيـــة احتياجاتهـــا مـــن الســـلع والخـــدمات، بعـــدة مراحـــلت بـــدأت با

مبادلـــة الســـلعة بالســـلعة، ومـــع تطـــور املجتمعـــات اإلنســـانية أصـــبحت املقايضـــة عـــاجزة عـــن الوفـــاء باحتياجـــات اإلنســـان، 

 فــي مبــادلتهم، ثــم انتقلــوا إلــى النقــود 
 
فتعامــل النــاس بــالنقود الســلعية، و ــي الســلع التــي تعــارف النــاس اســتخدامها وســيطا

البرونــــز، ثــــم اهتــــدوا إلـــى الــــذهب والفضــــة )الــــدينار والـــدرهم( فــــي تعــــامالتهم ذات القــــيم املعدنيـــة املصــــنوعة مــــن النحـــاس و 

املرتفعة، أما في املبـادالت قليلـة الـثمن، فقـد تعـاملوا بـالفلوس املضـروبة مـن غيـر النقـدين الـذهب والفضـة، كالنحـاس، ثـم 

 عــــام ألســــباب تتعلــــق بتطــــور الحيــــاة، تعــــاملوا بــــالنقود الورقيــــة، ثــــم بــــالنقود املصــــرف
 
م النقــــود 2007ية، ثــــم ظهــــرت أخيــــرا

 (.Bitcoin« )البتكوين»االفتراضية وكان أشهرها 

 أهمية البحث وأهدافه:

بظهـور النقــود االفتراضــية الرقميــة التــي مــن أشــهرها كمــا أسـلفنا البتكــوين، وتعامــل النــاس وهــا فــي البيــع و الشــراء والصــرف 

عي فيهــــا، و ــــي قضــــية كبيــــرة، ونازلــــة مــــن النــــوازل، ومســــتجد مــــن وغيرهــــات أضــــحى  مــــن الضــــروري البحــــث عــــن الحكــــم الشــــر 

حســـم مـــن قبـــل  ـــخ  أو دراســـة واحـــدة، بـــل  ـــي قضـــية 
ُ
املســـتجدات، وفـــي تقـــدير الباحـــث، إنـــه مـــن الصـــعوبة بمكـــان أن ت

 بحاجة إلى مجمع فقهي واجتهاد جماعي، ولكن هذا ال يمنع من فتح الباب، ووضع لبنات أولية من أجل البناء عليها، و 
 
أيضـا

 من طلبة العلم
 
 .لعل هذه الدراسة تقدم بعض املؤشرات التي يمكن أن تساعد في بيان الحكم الشرعي ملن كان أهال

 الدراسات السابقة:

: فتــــوى دار اإلفتـــاء املصــــرية، وفتــــوى دار أربــــعظهـــرت بعــــض الفتــــاوى والدراســـات فــــي موضــــوع البتكـــوين، أمــــا الفتــــاوى فهـــي 

وكلهــا  وآخرهــا فتــوى دائــرة األوقــاف والعمــل الخيــر فــي دبــي، رئاســة الشــؤون الدينيــة فــي تركيــا، اإلفتــاء الفلســطينية، وفتــوى 

قالت بالتحريم، وسوف نبحثها ونناقشها خالل البحـث إن شـاء هللا تعـالى، وأمـا الدراسـات السـابقة فقـد اطلعـت علـى بحـث 

الفقهيـــة املتعلقـــة بـــالعمالت اإللكترونيـــة، وفيـــه ، بعنـــوان األحكـــام (1)للـــدكتور عبـــد هللا بـــن محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب العقيـــل

                                                           

  http://iefpedia.com/arab/?p=40125اإلنترنت  أستاذ مساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة. منشور على ( 1)

http://iefpedia.com/arab/?p=40125
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وإنمـــــا ركـــــزت الدراســـــة علـــــى األحكـــــام املتعلقـــــة بـــــالعمالت « البتكـــــوين»جهـــــد طيـــــب لكـــــن البحـــــث، لـــــم يتنـــــاول دراســـــة حكـــــم 

بعنــــــوان النقــــــود  (1)اإللكترونيـــــة وهــــــذه األمــــــور متفرعــــــة عــــــن حكــــــم البتكــــــوين، وهنـــــاك بحــــــث للــــــدكتور عبــــــد هللا البــــــاحوت

هومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، و ي دراسة قيمة، لكنها لم تصل إلى حكم البتكوين، ولـم تنـاقش األدلـة االفتراضية مف

التـــي يمكـــن االعتمــــاد عليهـــا فـــي جــــواز أو حرمـــة البتكـــوين، وهنــــاك أيضـــا بيـــان صــــدر عـــن منتـــدى االقتصــــاد اإلســـالمي بشــــأن 

عــن أســئلة تتعلــق بــالبتكوين مــن أجــل الوصــول إلــى حقيقتهــا مشــروعية التعامــل بــالبتكوين، وكــان البيــان عبــارة عــن إجابــة 

 وماهيتها، ملساعدة الباحثين في الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح. 

 منهج البحث

اتبـــــع الباحـــــث منـــــاة  البحـــــث العلميـــــة املتبعـــــة فـــــي كتابـــــة البحـــــول الفقهيـــــة، و ـــــي املـــــن   االســـــتقرائي، واملـــــن   التحليلـــــي 

باسـتقراء النصـوص الشـرعية وأقـوال العلمـاء ـ القـدامى واملعاصـرين ـ فـي النقـود ومفهومهـا  االسـتنباطي، فقـد قـام الباحـث

ـق قواعـد ومعـايير موضـوعية 
ْ
وحقيقتها ووظائفها وخصائصها، ثـم قـام الباحـث بتحليـل عميـق لهـذه األقـوال والنصـوص وف

 ج ذكرها في نهاية البحث.ن  عليها علماؤنا رحمهم هللا تعالى في تفسير النصوص، وخل  بعد ذلك إلى نتائ

عند التأمل الدقيق والتفكير العميق فـي حكـم البتكـوين، نجـد أن السـبيل السـتنباط ومعرفـة حكمهـا، هـو النظـر فـي الفـروق 

علـــى أنهـــا تقـــوم مقـــام الـــذهب والفضـــة فـــي كـــل  (2)بينهـــا وبـــين األوراق النقديـــة التـــي نتعامـــل وهـــا، والتـــي تـــم اعتمادهـــا واالتفـــاق

 صدرت فيها قرارات من مجامع الفقه اإلسالمي. أحكامهات وقد 

 الستنباط حكم عملة البتكوين )
 
(، ال بد من النظـر فـي الفـروق بينهـا وبـين األوراق النقديـة وكـذلك اآلثـار املترتبـة Bitcoinإذا

 جوهريـــة
 
حقيقيـــة معتبـــرة  علـــى قبولهـــا والتعامـــل وهـــا، فـــلذا وجـــدنا مـــن خـــالل املقارنـــة واملناقشـــة والنظـــر والتـــرجيح ... فروقـــا

 
 
تتعلـــق بوظـــائف النقـــود وإصـــدارها وخصائصـــهات فلنـــه ال خيـــار لنـــا ســـوى التســـليم بتحـــريم هـــذه العملـــة، وإن كانـــت فروقـــا

ليســت جوهريــة، ويمكــن اســتدراكها بوضــع ضــوابط معينــة مــن شــأنها أن تزيــل الفــروق وتجعلهــا عملــة مقبولــة مــن الناحيــة 

 بأنـه يجـب عنـدها أن نـذهب هـذا املـذهب، ويجـب أن نعلـم أن املسـارعة إلـى الشرعية والقانونية، فلن الباحث يعتقد 
 
جازما

التحــريم بشــكل مطلــق لــيس مــن الصــواب، وإنمــا الصــواب دراســة هــذه العملــة دراســة معمقــة ثــم تجريــدها مــن املخالفــات 

 الشرعية من خالل تعديلها ووضع شروط تجعلها صحيحة.

 مـــا Bitcoin« )البتكـــوين» كمـــا أن الباحـــث يكـــاد يجـــزم بـــأن هـــذه العملـــة
 
( وغيرهـــا مـــن العمـــالت اإللكترونيـــة، ستصـــبح يومـــا

ولقــــد أدرك علماؤنــــا املعاصــــرون هــــذه  معتمــــدة لــــدى جميــــع الــــدولت ذلــــك ألن التطــــور ســــنة مــــن ســــ ن هللا فــــي هــــذا الكــــون.

ض املخالفـات الشـرعية الحقيقة، بدليل أنهم صححوا الكثير من املعامالت املالية التـي كانـت فـي أصـلها محرمـةت لوجـود بعـ

 صـــحيحة ال شـــ هة فيهـــا، واألمثلـــة علـــى ذلـــك كثيـــرة 
 
كـــالغرر وغيـــره، فعمـــدوا إلـــى تجريـــدها مـــن هـــذه املخالفـــات، فغـــدت عقـــودا

                                                           

م فــي املجلــة العلميــة  2017/ 1/1منشــور بتــاريخ أســتاذ مشــارك فــي كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة فــي جامعــة محمــد بــن ســعود اإلســالمية، البحــث  ( 1)

  http://iefpedia.com/arab/?p=40014منشور على اإلنترنت  ين شمس.لالقتصاد والتجارة في جامعة ع

 دون خالف يذكر.  (2)

http://iefpedia.com/arab/?p=40014
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، منهــا  اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك
 
التــي أول مــا ظهــرت فــي بريطانيــا باســم عقــد )الليلنــ ( حتــى أن اللجنــة الدائمــة لكبــار  (1)جــدا

ســعودية قالــت للوهلــة األولــى بــالتحريم، ثــم بعــد دراســة هــذا العقــد وتنقيتــه ممــا يشــوبه مــن الغــرر واملخالفــات العلمــاء فــي ال

الشــرعية، صــدر قــرار مــن املجــامع بجــوازه، ولقــد تتبعــت  صــي  هــذا العقــد فــي رســالتي للماجســتير، فأحصــيت إحــدى عشــرة 

 صي  التمويل في املصارف اإلسالمية هكذا. صيغة له، وأثبت باألدلة جواز تسع صور منها، وهذا مثال وأغلب 

  خطة البحث: 

 لآلتي: 
 
 احتوت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة وفقا

 مقدمة

 املبحث األول: التطور التاريخي لنشأة النقود

: تاريخ النقود قبل اإلسالم 
 
 أوال

: تاريخ النقود في اإلسالم 
 
 ثانيا

 داملبحث الثاني: طبيعة النقو

: مفهوم النقود 
 
 أوال

: أنواع النقود
 
 ثانيا

 املبحث الثالث: وظائف النقود وتكييفها

: وظائف النقود 
 
 أوال

: التكييف الفقهي للنقود الورقية
 
 ثانيا

 املبحث الرابع: حقيقة البتكوين والعمالت اإللكرتونية وحكمها الشرعي

: حقيقة عملة البتكوين
 
 أوال

: الحكم الشرعي لعم
 
 لة البتكوينثانيا

 الخاتمة: نتائج البحث 

  

                                                           

 وما بعدها 29م، ص2010غسان الشيخ، اإلجارة املنتهية بالتمليك دراسة مقارنة، دار القلم، دمشق، الطبعة األولى، ( 1)
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 املبحث األول

 التطور التاريخي لنشأة النقود

إن االطالع على التطور التاريخي لنشـأة النقـود واملراحـل التـي مـرت وهـا مـن األهميـة بمكـانت كونـه يسـاعدنا علـى فهـم حقيقـة 

الرقميـــة، وســـوف يتنـــاول الباحـــث فـــي هـــذا النقـــود وطبيعتهـــا، وهـــذا بـــدوره يســـهم فـــي البحـــث عـــن حكـــم البتكـــوين والعمـــالت 

 أمرين هما:   بش يء من اإليجاز املبحث 

: تاريخ النقود قبل اإلسالم.
 
 أوال

: تاريخ النقود في اإلسالم.
 
 ثانيا

 تاريخ النقود قبل اإلسالم:أول  

 
 
ر   ، قهاع تعهالىَ َو 

 
 من سنن هللا تعالى في هذا الكون أن جعل الناس يحتاجون إلى بعضهم  بعضها

هْو  
 
هْمْ    ْعض  ها ب  َبْعـض  َدَرَجـات   ْعن 

 
َ
ـــا َيْجَمُعـــون ْيـــر  ِممَّ

َ
 خ

َ
ـــك  َرّبِ

ُ
ِرُيا َوَرْحَمـــت

ْ
ـــا ُســـخ  َبْعُضـــُهْم َبْعض 

َ
ِخـــذ

َّ
[ قـــال البيضـــاوي رحمـــه هللا: أي أوقعنـــا بيـــنهم 32﴾]الزخرف:ِلَيت

 في حوائجهم فيحصل بينهم تآلف وتضام ينتظم
 
 .(1)بذلك نظام العالم التفاوت في الرزق ليستعمل بعضهم بعضا

 ألخيــه اإلنســانت ألنــه ال يســتطيع أن يلبــي احتياجاتــه املعيشــية دون أن 
 
فاإلنســان منــذ العصــور األولــى كــان وال يــزال محتاجــا

 فهـــو 
 
 أو راعيـــا

 
 فهـــو يحتـــاج إلـــى أدوات الحـــرل والـــري مـــن الصـــناع، وإن كـــان صـــيادا

 
 إن كـــان مزارعـــا

 
يســـتعين بـــاآلخرين، فمـــثال

 لهذا االحتياج ظهر بين الناس منذ القـدم مـا يعـرف باملقايضـة أي يحتاج إلى ا
 
لحبوب والثمار من املزارعين وهكذات وتحقيقا

 يشـتري حاجتـه مـن املـزارع بمـا يملكـه مـن لحـوم وأصـواف وجلـود، وهكـذا ... 
 
مبادلة السلعة بالسلعة بمعنى أن الصياد مـثال

 .(2)إلخ

 مــن الــدهر إال 
 
وأول مــن أشـــار إليهــا جعفـــر بــن علـــي  ،أنـــه اعترضــه بعـــض الصــعوبات فـــي التطبيــق لقــد ســاد هـــذا النظــام حينـــا

 ـ ويمكن تلخي  عيوب املقايضة في اآلتي:  (4)بعدة قرون« آدم سميث»ـ الذي سبق  (3)الدمشقي

 صعوبة توافق الرغبات وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة. أـ 

 صعوبة االهتداء إلى نسب مبادلة السلع بعضها ببعض. بـ 

 للثروة. صعوب جـ 
 
 ة احتفاظ السلع بقيمتها لتكون مستودعا

                                                           

أبــو سـعيد عبــد هللا بــن عمـر بــن محمــد الشــيرازي البيضـاوي، أنــوار الت ليــل وأسـرار التأويــل، تحقيــق: محمـد عبــد الــرحمن املرعشــلي، دار  ناصـر الــدين ( 1)

 .5/90هـ، 1418بيروت، لبنان،  –إحياء الترال العربي، الطبعة: األولى 

 .23م، ص1984، 2عبد هللا بن منيع، الورق النقدي، دون ذكر لدار النشر، ط  (2)

 .21، اإلشارة إلى محاسن التجارة، صجعفر بن علي الدمشقي ( 3)

 .  50، 49هـ، مطابع رابطة العالم اإلسالمي، مكة،  1407، سلسلة دعوة الحق، جمادى األخرة 2رفعت العوض ي، من الترال االقتصادي للمسلمين   (4)
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بنظــــــام النقــــــود الســــــلعية و ــــــي الســــــلع التــــــي تعــــــارف النــــــاس  أّدت هــــــذه الصــــــعوبات إلــــــى االستعاضــــــة عــــــن نظــــــام املقايضــــــة

 في التبادل، وهذا الوسـيط كـان يختلـف مـن منطقـة إلـى أخـرى، وكـان للبيئـة والطبيعـة أثـر فـي تعيـين هـذا 
 
استخدامها وسيطا

، والشـعوب التـي تعـيش فـي الصـحراء واملراعـي الو 
 
سيط، فالشعوب التي تعـيش علـى شـواطل البحـار اتخـذت األسـماك نقـودا

اتخـــذت الحيوانـــات والجلـــود نقـــودا، وفـــي وســـط آســـيا اتخـــذوا الشـــاي، وفـــي اليابـــان كـــان األرز، وفـــي شـــمال أوربـــا الفـــرو، وفـــي 

 ادل العيني أو الكمي. الجزيرة العربية اإلبل ... إلخ، وهذا ما يسمى بالتب

ولكن مع تطور الحياة البشـرية ظهـر عجـز النقـود السـلعية فـي مسـايرة هـذا التطـور، كمـا لـوحل بـأن هـذه النقـود ال تصـلح    

 في كل املجتمعات، وإنما  ي محصورة على املجتمع الذي توجد فيه تلك السلع.

والبرونـــز، ثـــم انتقلـــوا إلـــى اســـتخدام الـــذهب والفضـــة ملـــا انتقـــل النـــاس إلـــى النقـــود املعدنيـــة، فبـــدؤوا باســـتخدام النحـــاس 

خدم مـا يعـرف بـالفلوس 
ُ
يتمتعان به من مميلات وخصائ  ال توجد في غيرهما، وبسبب ارتفاع قيمة الذهب والفضة، است

 فـــي الســـلع القليلـــة الـــثمن ومحقـــرات األشـــياء، وهـــذه الفلـــوس
 
 و  ـــي نقـــود معدنيـــة مـــن غيـــر الـــذهب والفضـــة تســـتخدم أثمانـــا

 للسلع والخدمات ما دامت رائجة
 
 . (1)تعارف عليها الناس وجعلوها ثمنا

فــي الحقيقــة ال مطمــع فــي معرفــة تــاريخ النقــود عنــد األمــم الســابقة علــى وجــه الدقــة والجــزم وكــل مــا ذكــره املؤرخــون هــو مــن 

ليونــــان عرفــــت النقــــود ق.م. وأن ا 546 – 570قبيــــل الظــــن، يقــــال إن الليــــديين هــــم أول مــــن عــــرف النقــــود املســــكوكة ســــنة 

 546والفــرس عرفتهــا مــن ليــديا علــى أثــر تغل هــا عليهــا ســنة  267ق.م وأن الرومــان عرفتهــا ســنة  406الذهبيــة والفضــية ســنة 

 . (2)ق.م

  

                                                           
  وافق الرغبات فمتى وجدة الرغبة لكن هذا ال يعني أن نظام املقايضة لم يعد يستخدما، فالعبرة بت 

 تم استخدام املقايضة حتى في عصرنا الحالي.    

ومــا بعــدها بتصــرف، األردن. عمــر كامــل،  176م، ص2001، 4محمـد عثمــان شــبير، املعــامالت املاليــة املعاصــرة فــي الفقـه اإلســالمي، دار النفــائس، ط  (1)

 22، ص1999، 1ر واالقتصاد اإلسالمي، دلة البركة، طالنقود والنظام النقدي الدولي بين االقتصاد املعاص

 وما بعدها، بتصرف. 60أحمد حسن، األوراق النقدية ص ( 2)
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 النقود يف اإلسالم: ثانيا  

ا كنقـود وإنمـا كـذهب كان الناس قبل البعثة يتعاملون بالدراهم الفارسية والدنانير الرومية، ولكـن لـم يكونـوا يتعـاملون وهـ

، فكــل عشــرة دراهــم تــزن 
 
، وتــزن الــذهب بــوزن تســميه دينــارا

 
ذي وزن معــين، وكانــت قــريش تــزن الفضــة بــوزن تســميه درهمــا

ســبعة دنــانير، فكــانوا يتبــايعون بــالتبر علــى هــذه األوزان، فلمــا جــاء اإلســالم أقــّر الرســول الكــريم صــلوات ربــي وســالمه عليــه، 

 .(1)ر على ما كان الناس يتعاملون بهأوزان الدراهم والدناني

بــالرفيق األعلــى، بقــي األمــر علــى مــا هــو عليــه حتــى جــاء عهــد ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضــ ي هللا عنــه ملسو هيلع هللا ىلص وبعــد أن لحــق النبــي 

وأرضـاه، حيـث سـّك عملـة مـن غيـر الـذهب والفضـة ُعرفـت بـالفلوس وجعلهـا علـى هيئـة الـدنانير الروميـة وكتـب علـى بعضـها 

وفكـر أن يجعـل «. هللا ربـي»، «بسـم هللا»، «محمد رسـول هللا»، «الحمد هلل»بعض اآلخر عبارات متنوعة منها: اسمه وعلى ال

 .(2)الدراهم من جلود اإلبل، فقيل له: إذن ال بعير، فأمسك

 إلـى وفي زمن عبد امللك بن مروان ُضربت الدنانير والدراهم اإلسـالمية ألول مـرة، وكـان سـبب ذلـك أن عبـد امللـك أرسـل ك
 
تابـا

فغضـــب ملـــك الـــروم  ت«قـــل هـــو هللا أحـــد»وبعـــض اآليـــات القرآنيـــة مثـــل ملسو هيلع هللا ىلص وكـــان فيـــه بيـــان لفضـــل رســـول هللا  ،ملـــك الـــروم

فجــاء الــرد مــن عبــد امللــك بتــرك الــدنانير  تكــف عــن ذلــك وإال ذكــرت نبــيكم فــي دنانيرنــا بمــا تكــرهقــائال:  وأرســل إلــى عبــد امللــك 

 .(3)سالميةالرومية وضرب الدنانير والدراهم اإل 

 أن يقــوم بــذلك ســوى الدولــة، قــال النــووي 
 
ثــم بعــد ذلــك تــوالى ســّك النقــود وأصــبح ذلــك مــن مهــام الدولــة وال يجــوز شــرعا

، وإنمـــا جعـــل ذلـــك مـــن مهـــام الدولـــةت ألنهـــا مـــن املصـــالح العامـــة، وألنهـــا (4)«إن ضـــرب النقـــود مـــن أعمـــال اإلمـــام»رحمـــه هللا: 

وحجـم السـلع والخـدمات  ،ة والتي من مهامها خلق التوازن بين الكتلة النقدية مـن جانـباألقدر على إدارة السياسة النقدي

 من جانب آخرت وبالتالي ال يكون هناك تضخم أو انكماش. 

 ظهــرت العملــة اإللكترونيــة، التــي 
 
وبعــد ذلــك ظهــرت النقــود الورقيــة وبعــدها النقــود املصــرفية والنقــود اإللكترونيــة وأخيــرا

 بالتفصيل عند حديثه عن أنواع النقود. سيتناولها الباحث

إن املتأمل للتطور التاريخي لنشأة النقود، يدرك بأن النقود مـرت بمراحـل متعـددة، واتخـذت عـدة أشـكالت فتـارة كانـت مـن 

مـر السلع، وتارة كانت من املعادن غير الثمينة كالنحاس وغيره، وتارة كانت من املعدنين الثمينين الذهب والفضة، ثـم آل األ 

إلى النقـود الورقيـة واملصـرفية واإللكترونيـة... إلـخ، وهـذا يـدل علـى أن النقـود مـا ينبيـي حصـرها فـي النقـدين الثمينـين، وأن 

 الثمنية كما تكون بالخلقة تكون باالصطالح. 

 

 
                                                           

   4، 3شذور العقود في ذكر النقود، ص املقريزي،  ( 1)

 24:  1986حسان الحالق، تعريب النقود والدواوين، دار الكتاب املصري القاهرة، ط،  ( 2)

 .10م، ص 1967، منشورات املكتبة الحيدرية، 5علي املقريزي، النقود اإلسالمية، ط تقي الدين أحمد بن ( 3)

 . وحصر إصدار النقود من قبل الدولة، له أثر كبير في حكم البتكوينت ألنها عادة ال تخضع في إصدارها للدولة. 285/ 1روضة الطالبين:  ( 4)
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 املبحث الثاني

 ودــــــة النقـــطبيع

علـى استبصـار األحكـام الشـرعية، فـالحكم علـى الشـ يء  من األهمية بمكان بيـان ماهيـة النقـود وحقيقتهـات ألن ذلـك يسـاعدنا

 النقود عند االقتصاديين والقانونيين وفقهاء الشريعة اإلسالمية. موجز بفرع عن تصوره، وفيما يأتي تعريف 

 مفهوم النقود: أول  

 النقد في اللغة: تطلق على عدة معان، منها:  . أ

لنقد أصل يدل علـى إبـراز يـ يء وبـروزه، مـن بـاب نقـد الـدراهم: وهـو تمييل الدراهم وإخراج الزيف منها، قال ابن فارس: ا .1

 .(1)تمييلها والكشف عن حالها في جودتها أو زيفها أو غير ذلك

، ومنـــه قـــول ســـيدنا جـــابر رضـــ ي هللا عنـــه فـــي قصـــة بيعـــه الجمـــل (2)خـــالف النســـيئة .2
 
 موجـــال

 
: فنقـــد الـــثمن إعطـــاؤه نقـــدا

 .(3))فنقدني ثمنه(ملسو هيلع هللا ىلص لرسول هللا 

 .(4)ن الذهب والفضة وغيرهما مما يتعامل بهالعملة م .3

 تعريف النقود في االصطالح  . ب

تعريــف النقــود عنــد االقتصــاديين: تعــّددت تعريفــات النقــود فــي االقتصــاد التقليــدي وتنوعــت، وذلــك بحســب رؤيــة كــل  .1

 :(5)باحث للنقود، ووظائفها وخصائصها، وفيما يأتي بعضها

  :كوسيط للتبادل ومقياس للقيمةالنقود  ي أي ي يء ي»عرفها أحدهم فقال 
 
 عاما

 
 قبوال

 
 «. كون مقبوال

  كوسيلة مبادلة أو أداة تقييم»وعرفها فريق آخر 
 
 «.بأنها أي ي يء شاع استعماله وتم قبوله عموما

  كقاعدة لقياس القيم، أو كوسيلة لدفع الديون »أو  ي ،
 
 واسعا

 
 «. ي يء يالقي قبوال

  وبصورة رئيسيةكل ما ي»ويرى آخرون بأن النقود  ي 
 
 «.  ؤدي وظائف النقود اعتياديا

  

                                                           

  467/ 5م: 1979 -هـ 1399للغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، ط أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، موجم مقاييس ا (1)

 425/ 3، مادة نقد: بيروت، الطبعة األولى –محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، لسان العرب، دار صادر  ( 2)

م، 1987 –هـــــ 1407بيـــروت، الطبعــــة الثالثــــة،  –ر، اليمامــــة ، دار ابــــن كثيــــالبخـــاري، صــــحيح  محمـــد بــــن إســــماعيل أبــــو عبـــد هللا البخــــاري الجعفــــي، ( 3)

  968/ 2تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان جاز: 

، مـادة لعربيـةإبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامـد عبـد القـادر ـ محمـد النجـار، املوجـم الوسـيط، دار النشـر: دار الـدعوة، تحقيـق/ مجمـع اللغـة ا ( 4)

 م  944/ 2نقد: 

، إصــــدار إدارة التطــــوير «آثــــار التغيــــرات فــــي قيمــــة النقــــود وكيفيــــة معالجتهــــا فــــي االقتصــــاد اإلســــالمي»راجــــع هــــذه التعريفــــات فــــي: مو ــــ ى آدم عيســــ ى،  ( 5)

 .19م، ص1993والبحول، مجموعة دلة البركة، 
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كــر فيهــا أنهــا وســيط 
ُ
لــدى التأمــل فيمــا ســبق نجــد أن تعريفــات االقتصــاديين للنقــود، ُروعــي فيهــا وظائفهــا وخصائصــها فقــد ذ

. ويمكننــــا مــــن خــــالل تلــــك التعــــاريف تعريــــف النقــــود: 
 
 عامــــا

 
ي يــــ يء بـــــأنها أ»للتبــــادل، وأنهــــا مقيــــاس للقيمــــة، وأن لهــــا قبــــوال

 من األفراد
 
 عاما

 
 للقيمة، ويلقى قبوال

 
 للتبادل، ومعيارا

 
 «.يستخدم عادة وسيطا

 . (1)«أي ي يء تكون له القدرة على إبراء الذمة»عّرفوها بقولهم : تعريف النقود عند القانونيين .2

القتصاديون في تعاريفهم التي نالحل في تعريف القانونيين للنقود أنهم يهتمون بجانب إبراء الذمة، وهو جانب مهم أغفله ا

، وتضـفي عليـه قـوة 
 
سبق ذكرهات لذلك تم التفريق بين العملة والنقـود، فالعملـة  ـي كـل مـا تعتبـره السـلطة الحاكمـة نقـودا

، وأمـا النقـود فهـي أعـم مـن العملـة، فهـي تشـمل العملـة وكـل مـا يتراضـ ى عليـه 
 
 عامـا

 
القانون صفة إبـراء الذمـة، فتلقـى قبـوال

 للقيمالناس با
 
 للتبادل ومقياسا

 
 فـي (2)ختيارهم ويتخذونه وسيطا

 
عد النقود املصـرفية فـي العصـر الحـديث نقـودا

ُ
. ومن هنا ت

عد من النقود في مفهوم القانونيينت وذلك ألن الناس غير ملزمين بقبولها.
ُ
 مفهوم االقتصاديين، وال ت

 تعريف النقود عند الفقهاء  .3

 في تعريف النقود إلى فريقين:  يمكن القول بأن الفقهاء انقسموا

ذهبــــوا إلــــى أن النقــــود تطلــــق علــــى الــــذهب والفضــــة  3الفريـــق األول: وهــــم جمهــــور الفقهــــاء )املالكيــــة والشــــافعية والحنابلــــة(

فقــط، بــدليل أنهــم لــم يقولــوا بثمنيــة الفلــوس و ــي النقــود املضــروبة مــن غيــر الــذهب والفضــة. وقــالوا ال يجــري فيهــا الربــا، 

 للمــال فــي املضــاربة. وهــذا يعنــي أنهــا يــرون الثمنيــة فــي الــذهب والفضــة وأنهــا ذاتيــة ولــيس فيهــا زكــ
 
اة وال تجــوز أن تكــون رأســا

 خلقية ال تتعدى.

والســــيما اإلمــــام محمــــد بــــن حســــن  (1)، والســــادة الحنفيــــة(4)الفريــــق الثــــاني: وهــــم ســــيدنا عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــ ي هللا عنــــه

رجحهـا اإلمـام  (5)، وقول عند اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى4ورواية عن اإلمام مالك ،(3)واإلمام الجصاص الرازي  (2)الشيباني

                                                           

 .11الغرير للطباعة والنشر، ص، دار 1988محمد حافل عبده الرهوان، النقود والبنوك، ط ( 1)

 وما بعدها. 158عبد الحميد الغزالي، ومحمد خليل برعي، مقدمة في االقتصاديات الكلية، مكتبة القاهرة الحديثة، ص ( 2)

لفكـر، ســنة علـي الصـعيدي العــدوي املـالكي، حاشــية العـدوي علــى شـرح كفايــة الطالـب الربــاني، تحقيـق يوســف الشـيخ محمــد البقـاعي الناشــر دار ا ( 3)

. محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق محمد علـيش، الناشـر دار الفكـر، 2/183هـ، مكان النشر بيروت: 1412النشر 

رفــة . محمــد الخطيــب الشــربيني، مغنــي املحتــاج إلــى مع 256/ 6بيــروت:  1989. محمــد علــيش، مــنح الجليــل، دار الفكــر، 61/ 3مكــان النشــر بيــروت: 

. أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي، روضــة الطــالبين وعمـــدة 25-2/17معــاني ألفــاظ املنهــاج، الناشــر دار الفكــر، مكــان النشــر بيــروت: 

س . محمـد بـن إدريـ3/380م : 1991هــ/1412عمـان، الطبعـة: الثالثـة،  -دمشـق -املفتين، تحقيـق: زهيـر الشـاويش، الناشـر: املكتـب اإلسـالمي، بيـروت

. منصـــور بـــن يـــونس بـــن إدريـــس ال هـــوتي، كشـــاف 3/98هــــ، مكـــان النشـــر بيـــروت: 1393الشـــافعي أبـــو عبـــد هللا، األم، الناشـــر دار املعرفـــة، ســـنة النشـــر 

. عبـد هللا بـن 235/ 2، مكـان النشـر بيـروت:  1402القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع، تحقيـق هـالل مصـيلحي مصـطفى هـالل، الناشـر دار الفكـر، سـنة النشـر  

 126/ 5: 1405بيـروت، الطبعـة األولـى ،  –أحمد بن قدامة املقد  ي أبو محمـد، املغنـي فـي فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني، الناشـر : دار الفكـر 

 وما بعدها.  190، انظر: د. أحمد حسن: األوراق النقدية،  190/ ،4 –

 ال بعيــــر، فأمســـك. انظــــر: فتـــوح البلــــدان: قـــال رضـــ ي هللا عنــــه: هممـــت أن أجعــــل الـــدراهم مــــن جلـــود اإلبــــل،  ( 4)
 
، ورواه عبـــد الــــرزاق  456فقيـــل لـــي: إذا

 من طريق معمر ويحيى عن أيوب عن ابن سيرين.  93/ 3الصنعاني في تفسيره: 
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، فهــذا الفريــق أطلــق النقــود علــى الــذهب والفضــة وعلــى أي يــ يء اتفــق النــاس علــى ثمنيتــه (7)واإلمــام ابــن تيميــة (6)الخطــاب

 يمكن أن تكون اصطالحية كما تكون خلقية. ويقوم مقامهما في معامالت الناس ومبادالتهم. وهذا يعني أنهم يرون الثمنية 

وهـــذا هـــو الـــراجح، فالدراســـات التاريخيـــة لتطـــور النقـــود تؤيــــد هـــذا القـــولت ألن اســـتعمال النـــاس للـــذهب والفضـــة عملــــة 

للتبــادل، إنمــا جــاء نتيجــة لتطــور النظــام النقــدي مــن نظــام املقايضــة إلــى النقــود الســلعية إلــى النقــود املعدنيــة إلــى النقــود 

 ية إلى النقود املصرفية....... كما أنه ال دليل في القرآن وال في السنة على قصر النقود على الذهب والفضة. الورق

 ال بعير، فأمسك 
 
 .(8)فسيدنا عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه قال: هممت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل، فقيل له: إذا

وا بيــــنهم الجلـــود حتــــى تكــــون لهــــا ســـكة وعــــين لكرهتهمــــا أن تبــــاع بالــــذهب وقـــال اإلمــــام مالــــك رحمــــه هللا: لـــو أن النــــاس أجــــاز 

 .(9)والورق نظرة

وقــــال اإلمــــام الجصــــاص رحمــــه هللا:  كــــون الــــذهب والفضــــية أثمانــــا، لــــيس مــــن علــــل املصــــالحت ألن كونهمــــا أثمانــــا إنمــــا كــــان 

 .(10)باصطالح الناس عليه

يعــرف لــه حــد  طبعــي وال شــرعي، بــل مرجعــه إلــى العــادة واالصــطالحت  وأمــا الــدرهم والــدينار فمــا»وقــال ابــن تيميــة رحمــه هللا: 

 ملــــا يتعــــاملون بــــه، والــــدراهم والــــدنانير ال تقصــــد 
 
وذلــــك ألنــــه فــــي األصــــل ال يتعلــــق املقصــــود بــــه، بــــل الغــــرل أن يكــــون معيــــارا

                                                                                                                                                                                                         

باعـة والنشــر شـمس الـدين أبـو بكـر محمـد بـن أبـي سـهل السرخسـ ي، املبســوط للسرخسـ ي، تحقيـق: خليـل محـي الـدين املـيس، الناشـر: دار الفكـر للط ( 1)

، ابــن عابــدين، حاشــية رد املختــار علــى الــدر املختــار شــرح تنــوير األبصــار فقــه أبــو  350/ 2م: 2000هـــ 1421والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، الطبعــة األولــى، 

ن عبـــد الواحـــد ، كمـــال الـــدين محمـــد بـــ 266/ 5م، مكـــان النشـــر بيـــروت: 2000 -هــــ 1421حنيفـــة، الناشـــر دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر، ســـنة النشـــر 

، وانظـــر: مو ـــ ى أدم عيســـ ى، آثـــار 123/ 7السيوا ـــ ي املعـــروف بـــابن الهمـــام فـــتح القـــدير، الناشـــر: دار الفكـــر، الطبعـــة: بـــدون طبعـــة وبـــدون تـــاريخ: 

 وما بعدها.  34التغيرات في قيمة النقود، 

 350/ 2املبسوط:  ( 2)

: عجيـل جاسـم النشـمي، الناشـر: وزارة األوقـاف والشـئون اإلسـالمية دولـة الكويـت، أحمد بن علي الرازي الجصاص، الفصول في األصول، املحقق  (3)

  141/ 4الطبعة: األولى: 

  5/ 3مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدني، املدونة الكبرى، املحقق: زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان:  (4)

  126/ 5ابن قدامة، املغني:  (5)

ربـي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، املرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، اإلنصاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـالف، دار إحيـاء التـرال الع (6)

                                                                                                            15/ 5دون تاريخ:  -الطبعة: الثانية 

   252- 251/  19مجموع الفتاوى،  ( 7)

  456فتوح البلدان:  ( 8)

  5/ 3املدونة الكبرى:  ( 9)

  141/ 4الفصول في األصول:  ( 10)



 وقائع املؤتمركتاب 
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...
 
التــي ال يتعلــق وهــا غــرل، ال  والوســيلة املحضــة»إلــى أن قــال: « لنفســها، بــل  ــي وســيلة إلــى التعامــل وهــات ولهــذا كانــت أثمانــا

 .(1)«بمادتها وال بصورتها يحصل وها املقصود كيفما كانت

 ثانيا : أنواع النقود

ســـبق الحـــديث عـــن تـــاريخ نشـــأة النقـــود، وتـــم ذكـــر بعـــض أنـــواع النقـــود، حيـــث تنوعـــت أشـــكالها وصـــورها وأنماطهـــات بســـبب 

تســارعها، ومـن هنـا نعلـم أن النظـام النقـدي منـذ ظهـوره فــي توسـع احتياجـات اإلنسـان وتطـور االقتصـاد، وتزايـد املبـادالت و 

تطور مسـتمر، وهـو مر ـح ملزيـد مـن التطـور، وقـد وصـل اليـوم إلـى مـا يسـمى بـالعمالت اإللكترونيـة والتـي مـن أشـهرها اليـوم 

 موضوع هذه الدراسة، وتتمة للفائدة نذكر أنواع النقود كاملة فيما يأتي: « عملة البتكوين»

 ية:النقود السلع .1

تعد النقود السلعية من أقدم أنواع النقود، فمنذ أن أدرك الناس صعوبة املقايضة وعيووها، اتجهوا إلـى اتخـاذ سـلعة مـن 

 في املبادالت، ومن هنا يمكن القول بأن النقود السلعية   ي عبارة عن سلع معينة 
 
 لتكون وسيطا

 
 عاما

 
السلع مقبولة قبوال

 بيــنهم فــي مبــادالتهم ومعــامالتهم، كاملاشــية بأنواعهــا، والقمــح وامللــح، والتمــر، وكــذلك يتعــارف عليهــا النــاس تســتعمل وســي
 
طا

يمكــــن أن تكــــون مــــن املعــــادن النفيســــة كالــــذهب والفضــــة، ومــــن أهــــم خــــواص هــــذه النقــــود تعــــدد وجــــوه االســــتفادة منهــــا، 

 يمكــن اســتهالكها، ويمكــن ركووهــا والحراثــة عليهــا، و ــي فــي الوقــت نفســ
 
ه تقــوم بوظيفــة النقــود، وهــذا يعنــي أن فاملاشــية مــثال

 .(2)النقود السلعية تستمد قيمتها من ذاتها

 النقود املعدنية:  .2

 ألن النقـــود الســـلعية لـــم تـــؤد إلـــى تالفـــي عيـــوب املقايضــــةت فقـــد اتجـــه النـــاس إلـــى النقـــود املعدنيـــة فبـــدؤوا باســــتخدام 
 
نظـــرا

 .(3)النحاس والبرونز

)تعريـــف النقـــود املعدنيـــة بأنهـــا  ويمكـــن
 
، وإمـــا عـــدا

 
 للتبـــادل إمـــا وزنـــا

 
(، وملـــا كـــان 4عبـــارة عـــن قطـــع معدنيـــة تســـتعمل وســـيطا

عن غيرهما من النقود املعدنية، بسبب ما يتمتعان به من الخصائ ، فلنهمـا قـد صـيغا بأشـكال  الذهب والفضة متميلين

ت النقـــ
ّ
ود مــن معـــدني الــذهب والفضـــة معينــة ليســهل التعامـــل وهمــا، ولتتســـاوى كميتهمــا فـــي جميــع النقــد املضـــروب، فســك

 (.5واستعمال في التبادالت واملعامالت بالعد)

                                                           

لناشـر: مجمـع امللـك تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، ا (1)

   252- 251/  19م: 1995هـ/1416فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النشر: 

 وما بعدها 102حسن أحمد، األوراق النقدية،  (2)

   178عثمان شبير، املعامالت املالية املعاصرة،  ( 3)

 . 110ل وإدارة األعمال، موجم مصطلحات االقتصاد واملا ( 4)

 وما بعدها. 18محمد القري، مقدمة في النقود والبنوك،   (5)
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خدم مـــا يعـــرف بـــالفلوس و ـــي نقـــود معدنيـــة مـــن غيـــر النقـــدين للتعامـــل وهـــا فـــي 
ُ
وبســـبب ارتفـــاع قيمـــة الـــذهب والفضـــة، اســـت

 للســـلع
 
والخـــدمات مـــا دامـــت  الســـلع القليلـــة الـــثمن ومحقـــرات األشـــياء، وهـــذه الفلـــوس تعـــارف عليهـــا النـــاس وجعلوهـــا ثمنـــا

 رائجة، وهو ما يسمى بالعملة املساعدة التي أصدرتها وزارة املالية.

 النقود الورقية:  .3

وملــا توســعت املعــامالت التجاريــةت لجــأ النــاس إلــى إيــداع أمــوالهم فــي خــزائن لــدى الصــاغة والصــيارفة ورجــال الــدين، وكــان 

تزايد الثقة بجهات إصدار هـذه الصـكوك الورقيـة اكتفـى وهـا  املودعون يحصلون على صكوك ورقية وهذه اإليداعات، ومع

 فــي التبــادالت التجاريــة، ثــم رأت الــدول املعاصــرة إصــدار تلــك األوراق 
 
التجــار املودعــون فــي معــامالتهم، فاســتعملوها وســيطا

 على شكل نقود لتأخذ الصبغة الرسمية، وقد مرت النقود الورقية بثالل مراحل:  

ائبة: و ي التي ال يـتم إصـدارها فـي نطـاق الدولـة املحليـة إال بعـد إيـداع رصـيد كامـل لهـا مـن الـذهب والفضـة، النقود الورقية الن .أ 

 بدين على الدولة. 
 
 و ي تعد صكوكا

النقود الورقية الوثيقة: و ي نقود ورقية مغطاة بالذهب والفضة، تغطية جزئية غير كاملة، ولكن تسـتمد قوتهـا فـي الجـزء غيـر  .ب 

 ة الدولة التي أصدرتها. املغطى من قو 

، وتســـتمد قوتهـــا الشـــرائية  .ج 
 
النقـــود الورقيـــة اإللزاميـــة: و ـــي التـــي لـــيس لهـــا غطـــاء معـــدني مـــن النقـــدين الـــذهب والفضـــة مطلقـــا

 .(1)وقيمتها من الدولة والقانون الذي فرضها عملة للتداول 

علـن عـن عـدم قابليـة  1914لعامليـة األولـى وهذا النوع من النقود هو الشائع اليوم، وترجع بداية تداولها إلى الحـرب ا
ُ
حيـث أ

 .(2)صرف األوراق النقدية إلى ذهب وتحللت بنوك اإلصدار من االرتباط بين إصدار هذه األوراق وكمية الذهب

وأصبحت الدولة الحديثة تعتمد في إصدار عملتها على قوتها االقتصـادية، ومـدى قـدرتها علـى إنتـاج السـلع والخـدمات، ومـا 

مــن العمــالت الصــعبة، ومــا عنــدها مــن مخــزون ذهبــي، ولــم يعــد األمــر مــرتبط بالــذهب وحــده بــل يمكــن لهــا أن تصــدر  تمتلكــه

 النقود دون وجود أي غطاء من الذهب كما تفعل بعض الدول اليوم.  

 .النقود املصرفية: 4

 مــن و ــي األوراق التجاريــة التــي تصــدرها البنــوكت كالشــيكات والكمبيالــة والســند اإلذنــي، وأ
 
صــبح النــاس يتعــاملون وهــا بــدال

، وإنمـا  ـي مجـرد أمـر صـادر مـن 
 
النقود الورقية، ويجب التنبيه هنا على أن هذه األوراق التجارية ال تعتبر في حـد ذاتهـا نقـودا

 مــن النقــود لوــخ  آخــر، وهــو حامــل الورقــة الصــادرة مــن البنــك، 
 
صــاحب الوديعــة فــي البنــك لهــذا البنــك أن يــدفع مبلغــا

 .(3)ي فرد أن يمتنع عن قبول تلك األوراقويحق أل 

 

                                                           

   151وهبة الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة،   (1)

  121أحمد حسن، األوراق النقدية،  ( 2)

   65محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك،  (3)
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 .النقود اإللكترونية:5

مع التطور التكنلوجي ودخول شبكة اإلنترنت في حياة الناس، وازديـاد التواصـل االجتمـاعي مـن خـالل الشـبكة العنكبوتيـة، 

 مــــن ا
 
لـــذهاب إلــــى األســــواق  توســـعت املعــــامالت التجاريـــة، وظهــــر وقـــع تجــــاري جديـــد غيــــر تقليـــدي، وأصــــبح الواحـــد منــــا بـــدال

 علـــى اقتنـــاء أي ســـلعة أو خدمـــة مـــن أي دولـــة فـــي 
 
والبحـــث عـــن الســـلعة ودفـــع ثمنهـــا بـــالنقود الورقيـــة املتداولـــة، أصـــبح قـــادرا

العـــالم عـــن طريـــق مـــا عـــرف بالتجـــارة اإللكترونيـــةت وألن هـــذه املعـــامالت تـــتم عـــن بعـــد فـــال بـــد مـــن إيجـــاد بـــديل عـــن النقـــود 

 
 
 للمتبايعين، فظهرت على الساحة االقتصادية النقود اإللكترونية. الورقية التي تتطلب حضورا

 
 حقيقيا

وأول ظهور لها كان بصورة بطاقات االئتمان، وبطاقات مسبقة الدفع، وبطاقات الصراف اآللي التي يصدرها البنك املحلي 

فـي تقــديم بطاقــات « ركيـان إكســبرسفيـلا ، ماســتركارد، أمي»بالتعـاون مــع شـركات عامليــة، ثـم توســعت الشـركات العامليــة مثــل 

 االئتمان، و ي في حقيقتها نقود ورقية تحملها وسائط إلكترونية.

( و ــي نظــام دفــع إلكترونــي علــى شــبكة اإلنترنــت لتســوية  pay palثــم ظهــرت طريقــة الــدفع اإللكترونــي باســتخدام طريقــة )

عامــل فيــه أن يظهــر بياناتــه املاليــة مثــل رقــم بطاقــة مقابــل الســلع والخــدمات لألفــراد والشــركات ســهل وآمــن، وال يحتــاج املت

االئتمان، وتاريخ صالحيتها ونوعها أو رقم الحساب البنكـي، كمـا هـو الحـال فـي بطاقـات االئتمـان، لكـن ال بـد لطرفـي العقـد أن 

 فــي ) 
 
البــائع  تقــوم بخصــم قيمــة املشــتريات مــن حســاب املشــتري وإضــافته لحســاب pay pal)ألن )  pay pal)يفتحــا حســابا

 .(1)مقابل عملة التحويل بين الحسابين

 «: النقود الرقمية».العمالت اإللكترونية 6

بعــد النقــود اإللكترونيــة ظهــرت العمــالت اإللكترونيــة أو الرقميــة التــي يــتم إنتاجهــا بواســطة برمجــة إلكترونيــة... وعلــى رأس 

جهولـــة ظهـــرت علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة تســـمي م مـــن جهـــة م 2007فقـــد ظهـــرت ألول مـــرة عـــام « البتكـــوين»هـــذه العمـــالت 

 عـــــن حقيقتهـــــا، هـــــل  ـــــي رجـــــل أو امـــــرأة أو جهـــــة اعتباريـــــة  فكـــــل 
 
نفســـــها )ساتويـــــ ي ناكـــــاموتو( وفـــــي الحقيقـــــة ال نـــــدري شـــــيئا

االحتماالت واردة، على كل حال الجهة تعلن عن نفسها أنها رجل يدعي أن اسمه )ساتويـ ي ناكـاموتو( اسـتطاع اختـراع آليـة 

 البتكوين. عمل عملة

علــن عــن املوقــع الرســمي لعملــة البتكــوين  2008وفــي عــام 
ُ
 عنوانــه   Bitcoinم أ

 
ثــم نشــر املــدعو )ساتويــ ي ناكــاموتوا( بحثــا

شــــرح فيــــه طريقــــة عمــــل البتكــــوين، وبــــين فيــــه خصــــائ  هــــذه العملــــة  (2)«البتكــــوين: نظــــام عملــــة النــــد للنــــد اإللكترونيــــة»

 ومميلاتها.

خمسـين بتكـوين، وفـي العـام نفسـه تمـت عمليـة  ()من خالل ما يسـمى التعـدين« ي ي ناكاموتوساتو »م أنتج  2009وفي عام 

أول تحويــل وهــذه العملــة بــين )ساتويــ ي ناكــاموتو( وبــين )هــال فينــي( املبــرمج الفعلــي آلليــة عمــل عملــة البتكــوين، وتــم تقــدير 

                                                           

م، دار كنـوز إشـبيليا  2011، 1رة اإللكترونيـة وأحكامهـا فـي الفقـه اإلسـالمي دراسـة فقهيـة تأصـيلية تطبيقيـة، طسلطان بن إبراهيم الهاشمي، التجا ( 1)

 وما بعدها.  450في اململكة العربية السعودية: 

)2(  www.bitcoin.org/bitcoin.pdf  

nakamoto-satoshi-is-https://bitcoinnewsarabia.com/who 

https://bitcoinnewsarabia.com/who-is-satoshi-nakamoto
https://bitcoinnewsarabia.com/who-is-satoshi-nakamoto
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وكــان ذلــك علــى أســاس كلفــة الطاقــة الكهربائيــة بتكــوين،  1309٫03قيمــة وحــدة البتكــوين مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد بـــ

 التي استهلكها الحاسوب في إنتاج البتكوين.

تـــم إنشـــاء ســـوق الكترونـــي لعمليـــة صـــرف البتكـــوين مقابـــل العمـــالت العامليـــة كالـــدوالر وغيـــره، ثـــم كانـــت أول  2010وفـــي عـــام 

ألــف  20حتــى وصــل ســعر البتكــوين الواحــد آالف بتكــوين، ثــم تتالــت عمليــات الشــراء  10عمليــة شــراء لقطعــة بيتــلا مقابــل 

اإلجماليـة لجميـع البتكـوين  وقـد تجـاوزت القيمـة اإلسـمية (1)بتوقيـت أبـوظبي 02:33 - 2017ديسمبر  8دوالر في يوم الجمعة 

 .(2)م2018كانون الثاني )يناير(  1مليار دوالر بتاريخ  167 املوجود في العالم

م 2013لــى تــرخي  بنــك ألول مؤسســة صــرف أوربيــة لعملــة البتكــوين، وفــي عــام م وافــق االتحــاد األوربــي ع 2012وفــي عــام 

 يمكـن االسـتثمار فيـه، وكـذلك اعترفـت وهـا أملانيـا، وأول جهـاز 
 
اعتبر القضـاء فـي واليـة تكسـاس األمريكيـة عملـة البتكـوين مـاال

 ا. صراف آلي تم إنشاؤه في والية ساندييغو األمريكية من أجل صرفها بالدوالر أو شرائه

  

                                                                                                                                                                                                         
()    م  1991وكلمة التعدين لفل مجازي يقصد به استخراج البتكوين من تطبيقاتها املبنية على تقنية بلوك شين، اخترعها هابر وستورنت عام

تمتــــاز بقــــدرتها علــــى إدارة قائمــــة متلايــــدة باســــتمرار  قاعــــدة بيانــــات موزعــــة ، ويطلــــق عليهــــا فــــي اللغــــة العربيــــة سلســــلة الكتــــل و ــــي عبــــارة عــــن 

كــــل كتلــــة علــــى الطــــابع الزمنــــي ورابــــط إلــــى الكتلــــة الســــابقة، ُصــــممت سلســــلة الكتــــل بحيــــث يمكنهــــا املســــماة )كتــــل(. تحتــــوي  الســــجالت مــــن

 القيـــام 
 
املحافظـــة علـــى البيانـــات املخزنـــة ضـــمنها والحـــؤول دون تعـــديلها، أي أنـــه عنـــدما تخـــزن معلومـــة مـــا فـــي سلســـلة الكتلـــة ال يمكـــن الحقـــا

 بتعديل هذه املعلومة.

(1)  https://www.skynewsarabia.com 

(2)  http://www.bbc.com/arabic/business-42281544  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/
https://www.skynewsarabia.com/
http://www.bbc.com/arabic/business-42281544
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 املبحث الثالث

 وظائف النقود وتكييفها

 في النقطتين اآلتيين:  (1) نتناول في هذا املبحث الحديث عن وظائف النقود والتكييف الفقهي لألوراق النقدية

 أول : وظائف النقود

ط الضــوء عنــد عــرل العلمــاء ملفــاهيم النقــود، لــوحل أنهــم عرفوهــا بوظائفهــا وخصائصــها، وفــي هــذا العنصــر يمكــن تســلي

على وظائفها بشكل دقيقت ألنها املعيار في اعتبار النقدية في عملة البتكوين، فقد اعتمد عليه أغلـب الفقهـاء املعاصـرين فـي 

 .(2) تكييف النقود الورقية

يــرى علمــاء االقتصــاد أن للنقــد ثــالل خصــائ  متــى وجــدت متحققــة فــي مــادة ذاتيــة اعتبــرت »يقــول الشــيخ عبــد هللا املنيــع: 

 للثروة  هذه
 
 عاما للقيم، ومستودعا

 
 للتبادل العام، ومقياسا

 
، وهذه الخصائ  أن تكون وسيطا

 
 .  (3) ...«املادة نقدا

 وفيما يأتي بيان لوظائف النقود: 

النقـود مقيــاس لقــيم الســلع والخــدمات فـي التبــادل، فهــي أداة يمكــن بواســطتها التعبيــر عـن قــيم األشــياء املختلفــة، فكمــا يقــاس  .1

 .(4) بوحدة املتر وأجزائها، كذلك تقاس قيمة أي ي يء بوحدة النقود وأجزائها الطول 

 لالختيـار وتمكنـه مـن  .2
 
 واسـعا

 
النقود وسيط للتبادل، أي أنها وسيلة يتداول األفـراد وهـا السـلع والخـدمات، وتعطـي حاملهـا مجـاال

 . (5)شراء ما يريد في أي مكان

مسـتودع لقـيم السـلع، حيـث يبيـع اإلنسـان مـا يزيـد عـن حاجتـه مـن السـلع ويحــتفل  النقـود أداة لالحتفـاظ بـالقيم، بمعنـى أنهـا .3

بقيمها من النقود الستعمالها في شراء السلع التي يحتاج إليهـا فـي فتـرات الحقـة وهـذا شـريطة احتفـاظ النقـود بقيمتهـا النسـبية 

 .(6) لفترة طويلة

 للمدفوعات املؤجلة وتسوية للديون، األصل 
 
 للقـيم فـي الحاضـر، وفـي املـدفوعات النقود معيارا

 
في النقود أن تكون مقياسا

اآلجلـة، لكـن تغيـر قيمتهـا سـواء باالرتفـاع أو االنخفـال جعلهـا غيــر صـالحة فـي حسـاب قيمـة املـدفوعات اآلجلـة، ففـي أعقــاب 

م من هبوط قيمتها، الحرب العاملية األولى بقيت النقود تؤدي وظيفتها كمقياس للقيم الحاضرة، ووسيط في التبادل بالرغ

                                                           

ك إلــى: محمــد زكــي شــافعي، فــي كتابــه هنــاك مجموعــة مــن العلمــاء املعاصــرين الــذين تحــدثوا بالتفصــيل عــن وظــائف النقــود، ويمكــن الرجــوع فــي ذلــ ( 1)

، وعـــوف الكفـــراوي فـــي كتابـــه النقـــود واملصـــارف فـــي 20، وعلـــي الســـالوس فـــي بحثـــه اســـتبدال النقـــود والعمـــالت: 16-14مقدمـــة فـــي النقـــود والبنـــوك: 

،  152ه املعــامالت املاليــة املعاصــرة: ، ووهبــة الزحيلــي فــي كتابــ180، ومحمــد عثمــان شــبير فــي كتابــه املعــامالت املاليــة املعاصــرة: 21النظــام املصــرفي: 

  17،وعبد هللا املنيع في كتابه النقد الورقي: 23،وعمر كامل في كتابه النقود والنظام النقدي الدولي: 40وأحمد حسن في كتابه األوراق النقدية: 

،  40، وأحمد حسن فـي كتابـه األوراق النقديـة: 52 –42القيمة: ، ومو  ى آدم عيس ى في كتابه آثار التغيرات 17عبد هللا املنيع في كتابه النقد الورقي:  (2)

  180، والدكتور محمد عثمان شبير في كتابه املعامالت املالية املعاصرة:  152ووهبة الزحيلي في كتابه املعامالت املالية اإلسالمية: 

  17عبد هللا املنيع في كتابه النقد الورقي:  (3)

 23ام النقدي الدولي، عمر كامل، النقود والنظ ( 4)

  42أحمد حسن، األوراق النقدية،  ( 5)

 152وهبة الزحيلي، فقه املعامالت،  ( 6)
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 فـي املــدفوعات اآلجلــة، واسـتعملوا الــذهب والفضــة أو أّي وحــدات 
 
 مــن الــدول واألفـراد رفضــوا اعتبارهــا مقياســا

 
إال أن كثيـرا

 .(1) أخرى ذات قيمة ثابتة

 ثانيا : التكييف الفقهي للنقود الورقية

 وحـــر  (2) إن البحـــث فـــي التكييـــف الفقهـــي للنقـــود الورقيـــة
 
تـــل بحثـــا

ُ
ر وانتهـــىت وإنمـــا أذكـــره هنـــا بليجـــاز شـــديد مـــن أجـــل قـــد ق

 الفائدة ورسم صورة متكاملة عن موضوع النقود. 

  ي:  (3) اختلف الفقهاء املعاصرون في تكييف النقود الورقية على ثمانية أقوال

يمتهـــا مـــن الـــذهب أو القــول األول: أن األوراق النقديـــة ســـند بــدين يمثلـــه الـــرقم املـــدون عليهــا، تلتـــلم الجهـــة املصـــدرة بــدفع ق

 الفضة، حسب نوع غطاء هذه األوراق، فليس لهذه األوراق قيمة ذاتية وإنما قوتها من غطائها. 

ونـــوقش هـــذا القـــول بـــأن األوراق النقديـــة أصـــبحت عملـــة قانونيـــة إلزاميـــة تصـــدر دون غطـــاء ذهبـــي، وال تلتـــلم الدولـــة بـــدفع 

 قيمتها من الذهب والفضة. 

اق النقديـــة ســـند بـــدين خـــاص، تختلـــف عـــن حقيقـــة الـــدين الـــذي ال ينمـــو مـــا دام فـــي ذمـــة املـــدين وال الثـــاني: إن األور  القـــول 

 ينتفع به صاحبه، أما األوراق النقدية فلنها نامية ينتفع وها صاح ها انتفاعه باألموال الحاضرة.

 ويرد على هذا القول ما ورد على القول األول. 

 د ودائعت ألن غطاؤها من الذهب والفضة وديعة لدى الجهة املصدرة.القول الثالث: إن األوراق النقدية مستن

 ويرد على هذا القول بأن الغطاء الذهبي قد أليي كما هو معروف. 

 القول الرابع: إن األوراق النقدية قامت مقام الذهب والفضةت ألنها مغطاة بالذهبت لذلك تأخذ حكمها وتقوم مقامها. 

راق النقدية إنما تستمد قوتها مـن قـوة اقتصـاد الدولـة املصـدرة لهـا، أمـا الغطـاء الـذهبي فقـد ويرد على هذا القول بأن األو 

 أليي أو هو أحد العوامل التي يعتمد عليها في اإلصدار.

القــول الخــامس: إن األوراق النقديــة مــن عــرول التجــارة، وليســت مــن الــذهب وال مــن الفضــةت لــذلك تجــري عليهــا أحكــام 

 با فيها وال تصح أن تكون رأس مال املضاربة. عرول التجارة فال ر 

                                                           

  181محمد عثمان شبير، املعامالت املعاصرة،  ( 1)

الــد املصــلح، موضــوع ومــا بعــدها، خ 49، عبــد هللا منيــع، الــورق النقــدي، 325عــالء الــدين زعتــري، النقــود وظائفهــا األساســية وأحكامهــا الشــرعية،   (2)

ومــا بعــدها. محمــد عثمــان شــبير،  63أحكــام النقــود الورقيــة وتغيــر قيمــة العملــة، التضــخم النقــدي، مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي، العــدد الثالــث، 

 وما بعدها.  189املعامالت املالية املعاصرة، 

 وما بعدها.  63دي، صفحةملزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى: خالد املصلح، كتاب التضخم النق ( 3)
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 للســلع والخــدمات وألزمــت وهــا، وتلقاهــا النــاس بــالقبول 
 
 ومعيــارا

 
ويــرد علــى هــذا القــول بــأن الدولــة املعاصــرة اعتبرتهــا نقــودا

ثمنيتهـا لترتـب  العام، واهتموا بحفظها واتخذوها أداة الختلان ثرواتهم فيها، كمـا أن لهـا قيمـة ثمنيـة اصـطالحية، فلـو أبطلنـا

 .(1) على ذلك ضياع أموال الناس، وتعطيل كثير من األحكام الشرعية كعدم وجوب الزكاة وإباحة الربا فيها

 وال فضــة، وأقــرب األشــياء 
 
قــّوم الســلع والخــدمات و ــي ليســت ذهبــا

ُ
القــول الســادس: إن األوراق النقديــة عملــة رائجــة، وهــا ت

 وها الفلوس فكالهما نقد اصطالح
 
 ي.ش ها

ويرد على هـذا القـول بـأن الفلـوس ال يتعامـل وهـا فـي شـراء السـلع الثمينـة وإنمـا تسـتعمل فـي املحقـرات. ويجـاب علـى ذلـك بـأن 

كـــل مـــن األوراق النقديـــة والفلـــوس يشـــتركان فـــي صـــفة الثمنيـــة االصـــطالحية، وقـــد ثبـــت بـــأن الفلـــوس اســـتخدمت فـــي شـــراء 

 خس ي في املبسوط. األشياء النفيسة كما صرح بذلك املقريزي والسر 

القول السابع: إن األوراق النقدية نقد خاصت فهي ال تشبه الذهب والفضة من كل وجـه، وال تشـبه الفلـوس مـن كـل وجـه، 

 ولذلك نثبت لها أحكام ملفقة من أحكام الذهب والفضة وأحكام الفلوس. 

 وها من حيث 
 
 الجملة، ال إثبات أحكام ملفقة لها. ويرد على هذا القول بأن الواجب إلحاقها بأقرب األشياء ش ها

 
 
القــول الثــامن: إن األوراق النقديــة نقــد قــائم بذاتــه يجــري عليــه مــا يجــري علــى الــذهب والفضــة، ويعتبــر كــل نــوع منهــا جنســا

، متعــدد األجنــاس بتعــدد جهــات اإلصــدار، وذلــك ألن األوراق النقديــة تــؤدي وظــائف النقــدين الــذهب والفضــة فــي 
 
مســتقال

. كونهما أث
 
 لألشياء اصطالحا

 
 مانا

وهذا القول هو الراجح الذي استقر عليه جمهور الفقهاء املعاصرين، وبه أخذت املجامع الفقهيـة، مجمـع الفقهـي فـي مكـة 

 . (2) املكرمة، ومجمع الفقه اإلسالمي في جدة

  

                                                           

 191محمد عثمان شبير، املعامالت املالية املعاصرة،  ( 1)

  3/1650، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 334، صفحة 8مجلة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد  (2)
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 الرابع املبحث

 حقيقة البتكوين والعمالت اإللكرتونية وحكمها الشرعي

  

قـــة عملـــة البتكـــوين، وحكمهـــا الشـــرعي، هـــو فـــي الحقيقـــة دراســـة لســـائر العمـــالت اإللكترونيـــة األخـــرى مثـــل إن دارســـة حقي 

وقيـل أكثــر  711، وغيرهـا مــن العمـالت الرقميــة والتـي بلغــت أكثـر مــن Litecoinواليتكــوين  Rippleو ريبـل  Ethereumإثيريـوم 

ختلفـة، سـوى فـي أمـور فنيـة ال تـؤثر فـي جـوهر الحكـم الشـرعيت ت ألنها في جوهرها واحدة غير م(1) عملة حول العالم 1100من 

 لذلك سوف يتم االقتصار على دراسة البتكوين، وفيما يأتي بيان لحقيقتها وخصائصها ووظائفها: 

 أول : حقيقة البتكوين

 تعريف عملة البتكوين . أ

 ُعرفت عملة البتكوين بتعاريف كثيرة منها: 

 بالضـرورة مرتبطـة وليسـت عامـة، عـن سـلطة أو مركـزي  بنـك عـن صـادرة ليسـت نقديـة لقيمـة رقمـي إنهـا تمثيـل 

 أو وتخزينهـا نقلهـا ويمكـن للـدفع، كوسـيلة اعتبـاريين أو طبيعيـين لـدى أ ـخاص مقبولـة ولكنهـا الورقيـة، بالعملـة

 (2)تداولها إلكترونيا

 عليـه الحصـول  كـنويم وحـدة حسـاب، باعتبـاره خاصـين مطـورين بواسـطة يصـدر للقيمـة، رقمـي وقيل:  ي تمثيـل 

 علـى طـرفين اتفـاق األغرال عند من متنوعة ملجموعة إلكترونيا، ويستخدم به والتعامل إليه والوصول  وتخزينه

 (3) .استعماله

 العـادة، فـي عليـه يسـيطرون مطـورين يصـدر عـن) الالمركـزي  (املـنظم غيـر الرقمـي النقـد أنـواع وقيـل:  ـي أحـد 

 (4 محدد. ) افتراض ي عأعضاء مجتم بين مقبوال ويكون  ويستخدم

وبنــاء علــى التعريفــات الســابقة، يمكــن القــول بــأن عملــة البتكــوين:  ــي وحــدة رقميــة مشــفرة، لهــا قيمــة ماليــة متقّومــة غيــر   

مخترعهـــا وواضـــع نظامهـــا مجهـــول، يـــتم إدارتهـــا مـــن قبـــل مســـتخدمها دون أي وســـيط أو ســـلطة  (5) مرتبطـــة بـــأي عملـــة أخـــرى 

                                                           

 وما بعدها. 29قتصادية، ص عبد هللا من سليمان بن عبد العزيز الباحوت، النقود االقتراضية، مفهومها وأنواعها وآثارها اال (1)

https://arincen.com/The-most-famous-digital-coins-1143 

(2)  EBA Opinion on "virtual currencies", European Banking Authority, 4 July 2014 

(3) Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, International Monetary Fund, January 2016, p7. 

(
4
) Virtual Currency Schemes, European Central Bank, October 2012, p:13, Virtual Currency Schemes-a further analysis, 

European Central Bank, February 2015, p 4. 

 9القتصاد اإلسالمي بشأن عملة البتكوين: منتدى ا ( 5)

https://arincen.com/The-most-famous-digital-coins-1143
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ترونيــــة فقــــط )الحواســــب واألجهــــزة الذكيــــة( ويكــــون إصــــدارها عــــن طريــــق التعــــدين، وحجــــم مركزيــــة، عبــــر الوســــائط اإللك

مليـــون وحـــدة بتكـــوين فقـــط، وتـــؤدي وظـــائف النقـــود الورقيـــة كاملـــة، وقـــد اعترفـــت وهـــا قـــوانين بعـــض  21اإلصـــدار مقـــدر بــــ 

 . (1) الدول 

 ب. العناصر التي يحتوي عليها التعريف

 . وحدة رقمية مشفرة1

 0.001( ميللي بتكوين، وتساوي  mBTC( من أجزائها) BTCعملة البتكوين ويرمز لها في األسواق املالية بـ ) يقصد بالوحدة،

 مـــن عملـــة البتكـــوين و) 
 
 مـــن عملـــة البتكـــوين، و  0.000001( وتســـاوي  uBTCجـــزءا

 
( ساتويـــ ي وتســـاوي  Satoshi (،جـــزءا

 من عملة البتكوين.   0,00000001
 
 جزءا

لــيس لهــا وجــود طبيعــي مــادي حســ ي فيليــائي كــالنقود الورقيــة، بــل  ــي عملــة افتراضــية بالكامــل،  ــي  ويقصــد بالرقميــة، أنهــا

ظهرهــــا املحــــافل اإللكترونيــــة الخاصــــة وهــــا
ُ
، ويقصــــد باملشــــفرة أن اختــــراق محافظهــــا اإللكترونيــــة وســــرقة (2)مجــــرد أرقــــام ت

 للقـــوة التشـــفيرية فيهـــا وعمـــل ا
 
ملعـــدنين فـــي توثيـــق العمـــالت والتحـــويالت. وهـــذا محتوياتهـــا يكـــاد يكـــون شـــبه مســـتحيلت نظـــرا

 يجعلها تتميل بخاصية األمان ـ بالطبع فلن هذا الحديث طبقا ملا ُيقال عنها من جهات ال يمكن الوثوق وها ـ 

 . لها قيمة مالية متقّومة 2

أنهــا مقبولــة فــي عمليــات بيــع  فقــد ثبــت لهــا فــي الواقــع العملــي منفعــة ماليــة تبادليــة، ورواج نســبي فــي عــدد مــن الــدول، فقــط لــوحل

 عن صرفها بالعمالت الورقية كالدوالر وغيره. هـذا وقـد اعترفـت بعـض الـدول وهـا 
 
حقيقية في العديد من املتاجر حول العالم، فضال

 بحسب الظاهر.
 
 وقبلتها في أداء الضرائب والرسوم الحكومية، وهذا يعني أنها اكتسبت النقدية اصطالحا

 عملة أخرى . غير مرتبطة بأي 3

( وغيرهـات كونهـا مرتبطـة pay balهـذا قيـد يخـرج عملـة البتكـوين عـن النقـود اإللكترونيـة وسـائر الـدفع اإللكترونيـة مثـل )   

بالعملة الورقية التي تصدرها الدولة، بخالف عملـة البتكـوين فلنهـا غيـر متربطـة بـأي عملـة أخـرى. وهـذا القيـد باإلضـافة ملـا 

 ( ) لبتكوين وهو ما يسمى التعريف بالحد.سبق ُيعد بيانا ملاهية ا

                                                           

(1)  https://bitcoinnewsarabia.com/what-is-bitcoin/ 

(2) www.historyofbitcoin.org 
() يكـون بالحــد أو بالرسـم، والحــد نوعـان: تــام ونـاق ، أمــا التـام: فيكــون بـالجنس القريــب  والفصـل القريــب، وأمـا النــاق :  قـال املناطقـة: التعريــف

فيكـــون بـــالجنس والفصـــل القريـــب، والرســـم نوعـــان: تـــام ونـــاق ، أمـــا التـــام: فيكـــون بـــالجنس القريـــب وخاصـــته والعـــرل، وأمـــا النـــاق : فيكـــون 

ه البعيــد أو مــع عرضــه العــام، أو بــذكر عرضــيات لــه تخــت  جملتهــا بحقيقتــه، وقــد أدخلــوا التعريــف اللفظــي بخاصــته الالزمــة وحــدها، أو مــع جنســ

والتعريــف باملثــال والتعريــف بالتقســيم تحــت الرســم، والجــنس: مفهــوم ذهنــي كلــي يشــمل  كثيــرين مختلفــين بالحقــائق، والنــوع: مفهــوم كلــي يشــمل 

يشــمل مـــن املاهيـــة الجـــزء الـــذي يميـــله عـــن ســائر األنـــواع، والخاصـــة: مفهـــوم كلـــي يشـــمل صـــفات  كثيــرين متفقـــين بالحقيقـــة، والفصـــل: مفهـــوم كلـــي

الشـــــ يء الخارجـــــة عـــــن ماهيتـــــه والخاصـــــة بـــــه، والعـــــرل العـــــام: مفهـــــوم كلـــــي يشـــــمل صـــــفات الشـــــ يء الخارجـــــة عـــــن ماهيتـــــه وغيـــــر خاصـــــة بـــــه.انظر: 

 م دمشق. 1998،  5طوما بعدها.  / دار القلم/  66-39عبدالرحمن حبنكة، ضوابط املعرفة، 

https://bitcoinnewsarabia.com/what-is-bitcoin/
https://bitcoinnewsarabia.com/what-is-bitcoin/
http://www.historyofbitcoin.org/
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 .مخترعها وواضع نظامها مجهول 4

 إن الجهة التي اخترعت وابتكرت عملة البتكوين، وآلية عملها املعقدة سواء في اإلصدار أو التوثيق أو عمليـة التبـادل، جهـة

 عــن تضــارب األقــوال حولهــا، وهــذا  مجهولــة الهويــة، ال نــدري عنهــا إال ال ــلر اليســير الــذي ال يغنــي وال يســمن مــن جــوع،
 
فضــال

. (1)واملــتحكم وهــذه العملــة مجهــول، وبالضــرورة يمكنــه أن يغيــر قواعــد اللعبــة متــى شــاء وإن ادعــى غيــر ذلــك املصــدر يعنــي أن 

 وهذا أيضا قيد يخرج جميع العمالت املعروفة اليوم. 

 ر الوسائط اإللكترونية فقط )الحواسب واألجهزة الذكية(.  يتم إدارتها من قبل مستخدمها دون أي وسيط أو سلطة مركزية، عب4

أي ال يوجــــد وســــيط يــــنظم عمليــــات التبــــادل، فهــــي كمــــا يقــــول مخترعهــــا تعمــــل بنظــــام النــــد للنــــد، فــــال يوجــــد طــــرف ثالــــث ال 

حكــومي وال غيـــره، وهـــذا يعنـــي أن عملـــة البتكــوين تنتقـــل مـــن  ـــخ  آلخـــر دون تــدخل أي وســـيط أو ســـلطة مركزيـــة تمنـــع أو 

مح وهــذه املبادلــة، وهــذا يعطــي املتعامــل حريــة فــي الــدفع والتحــويالت إلــى أي مكــان فــي  العــالم دون أي قيــد علــى اإلطــالق، تســ

وتتمتــع كــذلك بميــلات أخـــرى منهــا ســرعة التحـــويالت وانخفــال الرســوم أو انعــدامها،  فـــالتحويالت مــن خاللهــا ال تســـتغرق 

سـجل موحـد مـن غيـر تحديـد الهويـة الحقيقيـة للمتعاقـدين، وإنمـا يـذكر فـي  ثوان معدودة، وكما أن عملياتها كلها مسجلة في

املفتـاح العـام للمحفظـة اإللكترونيـة لكـل منهمـا الـذي هـو بمثابـة عنـوان للمحفظـة، وهـذا « Block chain»السـجل املوحـد 

 فيمــا يتعلــق ُيعــد ميــلة أخــرى لهــا و ــي املحافظــة علــى الســرية والخصوصــية الوخصــية. وهــذا ربمــا يليــي عمــل البنــ
 
وك كليــا

 بتحويل األموال.

 مثـــل املتــاجرة بـــالجنس والبشـــر 
 
ســتخدم فـــي التعــامالت املحرمـــة دوليــا

ُ
ولكــن مـــن جهــة أخـــرى ميــلة الالمركزيـــة والســرية، قـــد ت

واملخـــدرات واألســـلحة وتمويـــل اإلرهـــاب وغســـيل األمـــوال وغيرهـــا مـــن األمـــور املحرمـــة وغيـــر املشـــروعةت وذلـــك فـــي ظـــل غيـــاب 

 ملركزية التي تشرف وتنظم التعامالت والتحويالت املالية الضخمة. السلطة ا

، ما جرى من دعم السوق اإللكتروني 
 
« طريق الحريـر»ومما يؤكد حقيقة إمكانية املتاجرة بالسلع والخدمات املحرمة دوليا

، فقـــد دعـــم البتكـــوين بقــــوة وســـاهم فـــي ارتفـــاع قيمتهــــا، وملـــا 
 
أغلقتـــه الواليـــات املتحــــدة الـــذي يتعامـــل بأشـــياء محرمـــة دوليــــا

 انخفضت قيمتها بشكل حاد. 

وجميـــع عمليـــات البتكـــوين تلـــك التـــي ســـبق الحـــديث عنهـــا إنمـــا تـــتم مـــن خـــالل مواقعهـــا اإللكترونيـــة أو تطبيقاتهـــا وبرامجهـــا 

 الخاصة وها واملحملة على أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية. 

 .(2)مليون وحدة البتكوين فقط 21ر مقدر بـ . يكون إصدارها عن طريق التعدين وحجم اإلصدا5

يمكن ألي  خ  أو جهة اعتبارية أن تقوم بعملية إصدار البتكوين أو مـا يسـمى بالتعـدين، ولفـل التعـدين مجـازي يقصـد 

م، ويطلـق عليهـا 1991به استخراج البتكـوين مـن تطبيقاتهـا املبنيـة علـى تقنيـة بلـوك تشـين، اخترعهـا )هـابر وسـتورنت( عـام 

                                                           

 من هذا البحث. 42انظر املزيد حول هذه النقطة صفحة  ( 1)

(2) https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki


 وقائع املؤتمركتاب 
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مـــة متلايـــدة باســـتمرار تمتـــاز بقـــدرتها علـــى إدارة قائ قاعـــدة بيانـــات موزعـــة اللغـــة العربيـــة سلســـلة الكتـــل، و ـــي عبـــارة عـــن فـــي 

املسماة )كتل( تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة السابقة، ُصممت سلسلة الكتل بحيـث  السجالت من

يمكنها املحافظة علـى البيانـات املخزنـة ضـمنها والحـؤول دون تعـديلها، أي إنـه عنـدما تخـزن معلومـة مـا فـي سلسـلة الكتلـة ال 

 القيـــــام 
 
. ويمكـــــن القـــــول بأنهـــــا تقنيـــــة متطـــــورة حديثـــــة فـــــي توثيـــــق اإللكترونـــــي وأمـــــن (1)بتعـــــديل هـــــذه املعلومـــــةيمكـــــن الحقـــــا

 املعلومات، قد يكون من املستحيل كسرها في ظل التقنيات املتوفرة اليوم.

 وخبــرة فــي البرمجــة والرياضــيات وأجهــزة حواســب متطــورة، كمــا أنهــا تســتهلك
 
عــدين، فلنهــا تتطلــب جهــدا

ّ
طاقــة  أمــا عمليــة الت

 إذا  10عالية ... وقد ينجح املعدن في التعدين، وقـد يبـوء بالفشـل، ويـتم الحصـول علـى وحـدات البتكـوين كـل 
 
دقـائق تقريبـا

مليــــون وحــــدة  21كانــــت عمليــــة التعــــدين ناجحــــة، ويســــتمر ذلــــك حتــــى انتهــــاء الكميــــة املحــــددة لعمليــــة البتكــــوين والتــــي تبلــــ  

 . (2)ط قيمتها بسبب زيادة اإلنتاج كما يحصل في العملة الورقيةالبتكوين، وفائدة هذا التحديد عدم هبو 

ولتبســـيط  األمـــر أكثـــر وتفـــادي املصـــطلحات التقنيـــة، يمكـــن القـــول: بأنـــه عنـــدما يكـــون لـــديك بيتكـــوين فـــي محفظتـــك وتريـــد 

أ ــخاص  إرســالها الــى محفظــة  ــخ  آخــر فــلن خــوارزم بيتكــوين تقــوم بتشــفير العمليــة بشــكل معقــد، وترســلها الــى أجهــزة

آخرين )املعدنين( ملحاولة فك هذه الشـفرة مـن أجـل إتمامهـا وللمحافظـة علـى أمـن وسـالمة العمليـة، ومقابـل هـذه املراقبـة 

 مـن هـذا لكـن بصـفة عامـة هـذه 
 
عدين، واألمـر هـو أكثـر تعقيـدا

ّ
التي يقومون وها يتم مكافئتهم بالبيتكوين، وهذا ما يسمى بالت

 هو أفضل تبسيط لألمر.

 وظائف النقود الورقية كاملة. . تؤدي6

 مــــن »ســــبق البيــــان بــــأن النقــــود الورقيــــة 
 
 عامــــا

 
 ــــي أي يــــ يء يســــتخدم عــــادة كوســــيط للتبــــادل ومعيــــار للقيمــــة ويلقــــى قبــــوال

 فــي عملــة البتكــوين، وبالضــرورة تــؤدي وظـــائف « األفــراد
 
وبعــد النظــر والتأمــل فــي  هــذا التعريــف يمكــن القـــول بأنــه متحققــا

، ألن مفهــــوم النقــــود الورقيــــة مبنــــي علــــى وظائفهــــا األربعــــة و ــــي أنهــــا مقيــــاس لقــــيم الســــلع والخــــدمات فــــي (3)النقــــود الورقيــــة

 التبادل، وأنها وسيط للتبادل، وأنها أداة لالحتفاظ بالقيم، وأنها قاعدة للمدفوعات املؤجلة وتسوية للديون.

                                                           

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki  

 15ي طرق استحدال العمالت اإللكترونية، انظر: منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن عملة البتكوين: ملزيد من التفصيل ف  (2)

www.bitcoinnewsarabia.com/what-is-bitcoin-mining-part 

 باسـتخدام بيتكـوين، حيـث أعلـن عـن قبـول  16وعية البتكوين: منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشر  ( 3)
 
وبدأت الدول العربيـة فـي وقـت متـأخر نسـبيا

ومـــن ثـــم شـــركة أنظمـــه معلومـــات فـــي  هـــذه العملـــة ألول مـــرة فـــي األردن فـــي بـــار شـــاي فـــي العاصـــمة عمـــان، وتلـــى ذلـــك مطعـــم بيتـــلا وصـــراف آلـــي فـــي دبـــي، 

أمــــا بالنســــبة للعملــــة  ط التــــي تقبــــل البتكــــوين فــــي تعامالتــــه،مــــن أوائــــل األســــواق فــــي الكويــــت و الشــــرق األوســــ ســــوق الســــفير كمــــا أصــــبح فلســــطين،

 فقــرات إخباريــة تتحــدل عنهــا ولــو بشــكل طفيــف، كمــا بــدأت مواقــع متخصصــة فــي أخبــار 
 
اإللكترونيــة فــي املشــهد اإلعالمــي العربــي فقــد بــدأت مــؤخرا

ين فـــي الشــــرق التـــابع ملجموعـــة إعالميـــة كبيـــرة، وعلـــى مســـتوى الشـــبكات االجتماعيـــة يمكـــن للمســـتخدم  بيتكـــوين نيـــوز عربيـــة بيتكـــوين مثـــل موقـــع

الـذي ُيعـد أول شـبكة اجتماعيـة للعملـة الرقميـة فـي العـالم العربـي، حيـث يمكـن العثـور  askbitcoiner األوسط وشمال أفريقيـا التفاعـل علـى موقـع

بة لالستفسارات حول العملة الرقمية، وتقنية البلوك شين، وعلى صعيد الشركات التـي تـوفر خـدمات للبيتكـون بـالوطن العربـي فمنهمـا: على األجو 

املؤسسـة فـي   (BitFils):باإلنجليليـة، املؤسسـتان فـي دبـي. باإلضـافة إلـى )بـت فلـس( باإلنجليليـة (BitOasis) ، و)بـت اويسـس(باإلنجليليـة (Yellow ) يلـو

 . انظر:localbitcoins.comالكويت، ويمكن شراء وتداول البتكوين محليا عن طريق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.bitcoinnewsarabia.com/what-is-bitcoin-mining-part
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 ملوقع
 
ألف شركة في جميع أنحاء العالم تقبل  100جار، فلن أكثر من األمريكي الذي يعال  مدفوعات )بيتكوين( للت (Bit Pay) ووفقا

 العملة الرقمية
 
 .1 حاليا

 وعند التأمل والنظر يمكن القول بأن ثمة فروق بينها)عملة البتكوين( وبين األوراق النقدية نجملها في اآلتي:     

عـــن أرقـــام تظهرهـــا املحفظـــة اإللكترونيـــة  الوجـــود الفيليـــائي: عملـــة البتكـــوين لـــيس لهـــا وجـــود مـــادي محســـوس، بـــل  ـــي عبـــارة .1

الخاصـــة وهـــا، فهـــي عمليـــة فـــي عـــالم االفتراضـــ ي، بينمـــا األوراق النقديـــة محسوســـة ولهـــا وجـــود حقيقـــي فيليـــائي، ومصـــنوعة مـــن 

، ســــيما وأن الــــراجح فــــي الثمنيــــة أنهــــا ممكــــن أن تكــــون شــــيئا 
 
أوراق ومــــواد أخــــرى. وهــــذا الفــــارق كمــــا هــــو وا ــــح لــــيس جوهريــــا

 
 
 .اصطالحيا

الضبط والتحكم: عملـة البتكـوين ال يوجـد لهـا هيئـة مركزيـة تضـبطها وتـتحكم بلصـداراتها وقيمتهـا وحركتهـا، بـل ال يوجـد طـرف  .2

ثالـــث فـــي تنظـــيم التبـــادالت، فالتعامـــل وهـــا يكـــون عـــن طريـــق النـــد للنـــد، بخـــالف األوراق النقديـــة فـــلن الدولـــة املعاصـــرة تشـــرف 

ة النقديــة مــن خــالل البنــك املركــزي.  وهــذا فــارق جــوهري، يترتــب عليــه غــرر فــاحش بشــكل مباشــر علــى كــل مــا يتعلــق بالسياســ

 ومعامالت غير مشروعة كما سوف نرى عند ذكر أدلة تحريم البتكوين.

عدين، بواسطة أي  خ  أو جهة  .3
ّ
 من خالل ما يسمى الت

 
اإلصدار: إصدار عملة البتكوين يتم ـ كما سبق اإلشارة إليه ـ برمجيا

يها خبرات في البرمجيات والرياضـيات ومـا إلـى ذلـك، بينمـا إصـدار النقـود الورقيـة يـتم مـن خـالل البنـك املركـزي بعـد اعتبارية لد

النظــر واملقارنــة الدقيقــة بــين نســبة الســلع والخــدمات إلــى نســبة الكتلــة النقديــة املوجــودة فــي الســوق. وقــد   ســابق البيــان بــأن 

، وهذا له أثر وا ح في الحكم على البتكوين. الفقهاء قرروا أن عملية إصدار النقود  ي 
 
 من مهام الدولة حصرا

آالف وحــدة بتكــوين، ثــم  10بقيمــة « بيتــلا»م عنــدما تــم شــراء  2010وأول عمليــة شــراء فعليــة حــدثت بعملــة البتكــوين عــام 

الـذي   shobify.comوقـعتوالت التعامالت بعد ذلك، ومن أشهر املتاجر اإللكترونيـة التـي تقبـل التعامـل بعملـة البتكـوين م

 ألف تاجر بمختلف السلع والخدمات.   70يقدم خدماته ألكثر من 

 . اعترفت وها قوانين بعض الدول 6

اختلفـت مواقــف الــدول مــن عملــة البتكــوين بــين القبــول والــرفض، والضــبابية فــي بعــض األحيــان، أول دولــة تعاملــت بشــكل 

فــي أداء الضــرائب، ثــم تبعتهــا الحكومــة األملانيــة فاعترفــت وهــا، كمــا  وذلــك 2016رســمي وقبلــت عملــة البتكــوين  ــي سويســرا 

قبلــت محكمــة العــدل األوربيــة البتكــوين فــي أداء الضــرائب، وفــي هــذا الســياق، نظــرت محكمــة فيدراليــة فــي واليــة كولــورادو 

لســداد بقيمتهــا وقــت األمريكيــة فــي قضــية شــراء وحــدات بتكــوين باألجــل وعنــد تــاريخ الســداد قفــزت قيمتهــا، فــرفض املــدين ا

 . (2)الوفاء، وقد حكم القاض ي بالسداد بقيمتها وقت الوفاء

                                                                                                                                                                                                         

https://ar.wikipedia.org 

(1)  https://goo.gl/4ZvjyT 

 وما بعدها،  15لى األنترنت، بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعية البتكوين، منشور ع ( 2)

  https://bit.ly/2UibK1fانظر: 

 وعبد هللا العقيل، األحكام الفقهية باملتعلقة بالعمالت اإللكترونية، بحث منشور على االنترنت،

https://ar.wikipedia.org/
https://goo.gl/4ZvjyT
https://goo.gl/4ZvjyT
https://bit.ly/2UibK1f
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اإللكترونـــي أن الـــدول التـــي صـــرحت بـــأن البتكـــوين غيـــر قانونيـــة  ـــي: بـــنغالديش، وبوليفيـــا،  Wikipediaوقـــد جـــاء فـــي موقـــع  

، بيـــد أنـــك تشـــعر مـــن (1)رهـــا غيـــر قانونيـــةواإلكـــوادور، وقيرغيلســـتان، ونيبـــال، والجزائـــر، أمـــا أغلـــب دول العـــالم، فلنهـــا ال تعتب

 التصريحات التي ينقلها أن مواقف أكثر دول العالم ضبابية غير وا حة.   

 ثانيا : الحكم الشرعي لعملة البتكوين

 لقد صدرت فتاوى كثيرة بخصوص حكم التعامل بالبتكوين، من أشهرها أربع فتاوى كلها تقول بالتحريم:   

 .(2)ون الدينية في تركيا األولى فتوى رئاسة الشؤ 

 (.3) م2017/ 12/ 14والثانية فتوى دار اإلفتاء الفلسطينية بتاريخ 

 .(4) م2017/  12/ 28والثالثة فتوى دار اإلفتاء املصرية بتاريخ 

5)م 1/2018/ 30والرابعة فتوى الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في دبي بتاريخ 
(. 

يفهـم مـن عرضـه لألقـوال ميلـه إلـى قـول القـائلين بـالجواز وإن كـان لـم  (6) اإلسـالمي ذكـر قـولين فـي البتكـوينكما أن منتـدى االقتصـاد 

د أدلة القائلين بالتحريم، دون أن يذكر أي اعترال على أدلة املجيلين مع أن بعضها ظاهر الضعف. 
ّ
 يصرح، فقد فن

قـوالن، وكـل قـول لـه أدلتـهت وهـذا يسـتوجب الرجـوع إليهـا مـن  بناء على ما تقدم يمكن القول بأن للعلمـاء فـي حكـم البتكـوين

أجــل تحليلهــا ومناقشــتها مناقشــة علميــة موضــوعية للوصــول إلــى الحكــم الشــرعي للبتكــوين، وســوف يــذكر الباحــث جميــع 

 األدلة التي سيقت في الفتاوى أو التي يمكن االحتجاج وها، وفيما يأتي تفصيل ذلك: 

 ز التعامل بالبتكوين واستدل بثالثة أدلة:  ذهب إلى جوا 1القول األول:

                                                                                                                                                                                                         

 ghttps://ar.wikipedia.orانظر: 

 https://bit.ly/2Hz9qBIللمزيد انظر:   ( 1)

 »قالــت بــأن التعامــل بــالبتكوين ( 2)
 
هــم « غيــر مناســب دينيــا

ّ
علــى حــد قولهــا وال نــدري مــاذا يقصــدون وهــذه العبــارة هــل يقصــد وهــا التحــريم أم الكراهــة، يعل

 . 20ل ذكرهم املناط. هذا وهللا أعلم. نقال عن بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي صيريدون التحريم وهذا هو الظاهر من خال

 https://bit.ly/2UibK1fانظر: 

 العربية فقد صرح بالتحريم نقال عن الهيئة العليا للشؤون الدينية . TRTأما موقع 

 https://bit.ly/2UkjjVqانظر: 

 لالطالع على ن  الفتوى كامال (3)

 http://staff.ppu.edu/jawad/files/316. أو .  https://goo.gl/rfjP83انظر: 

 لالطالع على ن  الفتوى كامال  (4)

 http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14139انظر: 

   https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043ى ن  الفتوى كامال انظر: لالطالع عل  )5(

 وما بعدها.  23بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي، ص  ( 6)

https://ar.wikipedia.org/
https://bit.ly/2Hz9qBI
https://bit.ly/2UibK1f
https://bit.ly/2UkjjVq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FrfjP83&h=ATNGYCA4VswIXI-SapTReW0tD0OuVHCwo2-oeFhU24RDUZWRwjHhwxUOyxZei3P5PnjHe12ca2Z-ylGlm84TJuCKm1IBEMrFY9hksdlIQA3-KkjqbEkIURI7Up-I-9E6W6HhBM66v8IVJvV_5jOa6gtTIh1XlLbwijBo9C_nAENApx1DJteD8XP2g4My71fNNQh5jP0QBucDaYyNs-3B4rcz-9ha1hikOJG0dbI5Xus3CAllhmLN8kn4clmI6E4Bk_dCG7YJGnOXf0uaaGAepNuI9QkafwFiTL0
http://staff.ppu.edu/jawad/files/316
http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14139
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043
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 الدليل األول: إن األصل في األشياء اإلباحة. 

يــرد علــى هــذا الــدليل أو القاعــدة بأنهــا صــحيحة فــي حــال لــم يكــن هنــاك محظــور شــرعي، أمــا وقــد وجــد، وهــو الغــرر الفــاحش 

 حريم. والجهالة التي ال يمكن أن تقرها الشريعة اإلسالمية، فلننا ملزمون بالت

ت بحكـم مـا آلـت إليـه فـي الواقـع مـن أنـه يتملـك وهـا غيرهـا مـن العمـالت والسـلع 
 
الدليل الثاني: إن البتكوين مال متقوم شـرعا

 والخدمات. 

 يرد على هذا الدليل أمران: 

 مـــن حيـــث الظـــاهر، ال نســـتطيع التســـليم بـــذلك مـــن حيـــث الواقـــع والحقيقـــةت 
 
ألن األول: لـــو ســـلمنا بيبـــوت قيمتـــه اصـــطالحا

النــاس الــذين تعــاملوا بــالبتكوين مغــرر وهــم ولــم يتفطنــوا إلــى خطــورة جهالــة املصــدر وإمكانيــة الــتحكم بلنتــاج هــذه العملــة، 

 وهذا سبب كاف في نزع صفة املالية والنقدية االصطالحية عنها.

، يبقى عندنا جهالـة املصـدر التـي تجعـل التعامـل معـه
 
غيـر جـائزت ملـا يترتـب عليهـا مـن  الثاني: لو سلمنا بأنها مال متقوم شرعا

 غرر ومخاطر.

الـدليل الثالـث: إن البتكـوين يقـوم بوظـائف النقـود أو العمـالت فــي الجملـة رغـم عـدم إصـدارها مـن جهـة حكوميـة وال يوجــد 

 حد اقتصادي أو شرعي للنقود يمنع من ذلك. 

ت، لكــن جهالــة جهــة املصــدر وإصــرارها علــى ويمكــن الــرد علــى هــذا الــدليل، بــأن البتكــوين يــؤدي وظــائف النقــود أو العمــال  

 ولــو كانــت تــؤدي 
 
عــدم اإلعــالن عــن نفســها، وتعــّديها علــى مهــام البنــك املركــزي فــي الدولــة، يجعــل التعامــل بــالبتكوين حرامــا

 وظائف النقود.

يصـــــلح  القــــول الثـــــاني: ذهــــب إلـــــى تحــــريم التعامـــــل بــــالبتكوين، واســـــتدل بأدلــــة كثيـــــرة، منهــــا الضـــــعيف، ومنهــــا القـــــوي الــــذي

 لالحتجاج، وفيما يأتي التفصيل:  

 

 أ: األدلة الضعيفة

 الدليل األول: إن عملة البتكوين ليست من السلعت ألنها ال تشبع أي رغبة استهالكية.

 ويرد على هذا الدليل بأن البتكوين عملة وليست سلعة، ولم يقل أحد بأنها سلعة.

                                                                                                                                                                                                         

عقيــل أســتاذ مســاعد فــي قســم الفقــه بكليــة الشــريعة بالجامعــة اإلســالمية، فــي بحثــه املنشــور علــى االنترنــت، ممــن قــال بــالجواز الــدكتور عبــد هللا ال ( 1)

األحكــــام الفقهيــــة املتعلقــــة بــــالعمالت اإللكترونيــــة، والــــدليل الــــذي ذكــــره مختصــــر جــــدا يتمثــــل بــــأن البتكــــوين يقــــوم بوظــــائف النقــــود فقــــط، وركــــز 

  http://iefpedia.com/arab/?p=40125كوين فيما لو قلنا بجوازها. اهتمامه على األحكام التي تترتب على البت

http://iefpedia.com/arab/?p=40125
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، أال تتــدخل البنــوك املركزيــة فــي تنظــيم العملــةت وهــذا يــؤدي إلــى أضــرار ومخــاطر الــدليل الثــاني: إن الهــدف الرئيســ ي لعملــة البتكــوين

 جمة. 

 ويرد على هذا الدليل بأنه ال يصح أن نجزم بذلكت ألنه هناك احتماالت كثيرة، والدليل إذا تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل.

قية، وبالتالي يجب القول بتحريم التعامل بالبتكوين، والحقيقة أن الدليل الثالث: إن عملة البتكوين ال تؤدي وظائف النقود الور 

 هذا الدليل ضعيف، ألن البتكوين يؤدي وظائف النقود، وتوضيح تفاصيل دليلهم وهذا الخصوص والرد عليها على النحو اآلتي: 

بلــ1
ُ
ت قبــوال عامــات ألنهــا مغطــاة بالــذهب .أمــا قــولهم بــأن القبــول العــام غيــر متحقــق فــي البتكــوين، بخــالف األوراق النقديــة حيــث ق

 والفضة أو بقوة اقتصاد الدولة املصدرة لها.

ويرد على هذا الدليل: بأن القبول العام لألوراق النقدية ال عالقـة لـه اآلن بالغطـاء الـذهبي لزوالـه، كمـا أنـه لـيس مـن لـوازم القبـول 

 ثيرة لها قبول عام بصرف النظر عن الدولة وقوتها االقتصادية. العام للعملة القوة االقتصادية للدولة املصدرة، فهناك أشياء ك

 .وقولهم بعدم ثمنية البتكوينت ألن علة الثمنية غير متوفرة فيها. 2

ويــرد علــى هــذا الــدليل بــأن الــراجح مــن أقــوال العلمــاء كمــا ســبق بيانــه أن الثمنيــة كمــا تكــون بأصــل الخلقــة تكــون باالصــطالح، وهــو 

 ت التجارية املختلفة التي جرت وتجري بعملة البتكوين. متوفر بدليل التعامال 

 ويمكن الرد على هذا اإليراد بما سبق ذكره عند مناقشة أدلة املجيلين. 

 ولهـذا كثيـر مـن 3
 
.وقولهم بأن النقود مقياس لقـيم السـلع والخـدمات وهـذا غيـر متحقـق فـي البتكـوينت لـذلك ال تصـلح أن تكـون نقـدا

 لة البتكوين. املؤسسات لم تعترف بعم

ويــرد علــى هــذا الــدليل بأنــه غيــر صــحيحت بــل الوا ــح أن البتكــوين مقيــاس للســلع والخــدماتت بــدليل الواقــع، كمــا أنــه ال يشــترط أن 

 توافق جميع املؤسسات على كونها مقياس لقيم السلع والخدمات، بل يكفي اعتراف بعضها. 

 بعملة البتكوين  .وقولهم بأن النقود مستودع للثروة، وهذا غير متحقق4
 
 أيضا

ويــرد علــى هــذا الكــالم بأنــه يمكــن أن تكــون البتكــوين مســتودع للثــروةت وهنــاك كثيــر مــن أغنيــاء العــالم تقــدر أمــوالهم وهــذه العمليــة 

 وغيرها من العمالت. 

 .وقولهم بأن النقود قاعدة للمدفوعات املؤجلة، وعملة البتكوين ال يمكن أن تكون كذلك. 5

 لدليل أمران: ويرد على هذا ا

تع األول: أنه ال فرق بين البتكوين والنقود الورقيةت ألنها تش هها تماما في هذا الشأن، مع األخذ بعين االعتبار أن النقود الورقية تتم

 بالقبول العام. 

 الثاني: أن الواقع أثبت أنها تصلح، فقد ذكرنا بأن القضاء األمريكي قض ى وها في قضاء الديون. 
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رابع: إن عملة البتكوين ليس لها وجـود حقيقـي حسـ ي فيليـائي وإنمـا وجودهـا وهمـي ومجهـول وغيـر معلـومت مـا يعنـي انعـدام الدليل ال

 الثقة.

 ويرد على هذا الدليل شيئان: 

 األول: النقدية ال تتطلب الوجود الحس ي والواقع دليل ظاهر على ذلك.

 نوية كما هو الحال في املنافع. الثاني: يمكن تصور املالية في األمور االعتبارية املع

 الدليل الخامس: إن التعامالت بالبتكوين تعتريها مخاطر كثيرة، من أهمها: 

.مخــاطر تقلــب أســعار البتكــوين، الــذي يــؤدي بــدوره إلــى عــدم االســتقرار النســبي فــي قيمتهــا، والواقــع أكبــر دليــل علــى هــذا التقلبــات 1

 وانخفاضــا، فقــد ر 
 
أيناهـــا تــنخفض فــي يـــوم واحــد أكثــر مـــن نصــف قيمتــه الســـوقية، وهــذا يجعــل املعاملـــة الحــادة فــي قيمتهــا صـــعودا

 شبيهة باملقامرة، فقيمتها كما هو مالحل تتحدد بناء على حجم املضاربات. 

 ويرد على هذا الدليل أمران: 

 األول: إن هذا التقلب صعودا وانخفاضا ال يؤثر في جوهر الثمنية. 

حققــة حتــى لــو كانــت هنــاك تقلبــات حــادة لقيمتهــا، كمــا أن هــذه التقلبــات موجــود فــي ســائر التعــامالت فــي الثــاني: إن املقــامرة غيــر مت

 العمالت االئتمانية املعاصرة، ولم يقل أحد بأنها مقامرة ال تجوز. 

 وذ2
 
لك من خالل السرية التـي .مخاطر في ترويج املعامالت غير القانونية أو غير الشرعية كاملتاجرة باألشياء املحرمة واملمنوعة دوليا

 تتمتع وها البتكوين. 

 ويرد على هذا الدليل عدة أمور منها: 

ت ال يؤثر في الحكم الكلي. 
 
 األمر األول: بأن االستعماالت غير القانونية في البتكوين أمر عارل وليس جوهريا

ظــروا إلــى املــآالت فــي العقــود واملعــامالت، الســيما ويمكـن أن يجــاب علــى هــذا اإليــراد بــأن جمهــور الفقهــاء أخــذوا بمبـدأ ســد الــذرائع ون

مذهب الحنابلة واملالكية وهذا رأي كثير من الفقهاء املعاصرين كالعالمة املرحوم الدكتور فتحي الدريني والعالمة املرحوم الدكتور 

 (. 1وهبة الزحيلي )

 اإلجابــة علـــى مــا ســـبق بــأن مـــذهب الشــافعي وقريبـــا منــه مـــذهب ا
 
لحنفيــة لـــم يوافــق علـــى مــا ذهـــب إليــه الحنابلـــة ولكــن يمكــن أيضـــا

 واملالكية، وهم أيضا لهم أدلتهم في هذا الخصوص. 

                                                           

، عبــد هللا الكيالنــي، نظريــة الباعــث وأثرهــا فــي النقــود والتصــرفات فــي الفقــه اإلســالمي، مطــابع، وزارة 163وهبــة الزحيلــي، الفقــه اإلســالمي وأدلتــه،     (1)

  117اف والشؤون املقدسات اإلسالمية، األوق
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 عـن 
 
األمر الثاني: إن االستعماالت غير القانونيـة للبتكـوين هـو أمـر حاصـل أيضـا فـي العديـد مـن العمـالت االئتمانيـة املعاصـرة، فضـال

 لك ال يوجد من يقول بالتحريم. قابلية النقود االئتمانية املعاصرة للتلوير، ومع ذ

ويــرد علــى هــذا اإليــراد بــأن حــدول مثــل هــذه املخالفــات قليلــة ويمكــن إدراكهــا ومحاســبة املخــالفين فــي تعــامالت العمــالت االئتمانيــةت 

 لسهولة اكتشافها بخالف البتكوين. 

 لكثير من
 
 الدراسات.  األمر الثالث: إن االستخدامات غير القانونية ... قابلة لالنحسار وفقا

 يرد على هذا اإليراد بأننا ال نستطيع القول بالجواز مع وجود املخالفات الشرعية. 

 .مخاطر اختراق سجالت ودفاتر الحسابات الخاصة بالبتكوين، مما يؤدي إلى ضياع أموال طائلة.3

والسرقة كما يؤكد الخبراء مـن الصـعوبة  والحقيقة أن هذا الدليل ال يصلح لالحتجاجت ألنه عارل وليس من لوازمهات ألن االختراق

بمكان، بل إن األمر فـي البتكـوين آمـن منـه فـي األوراق النقديـة والنقـود اإللكترونيـة فيمـا يتعلـق وهـذا الخصـوص، وعلـى ذلـك لـم يقـل 

 أحد بتحريمها. 

ي البتكـوين هـو  ـخ  واحـد الدليل السادس: إن عملة اإلصدار في البتكوين تتضـمن مقـامرةت وذلـك أن الـذي يسـتطيع التعـدين فـ

 بســبب اســـتهالك  10فقــط كــل 
 
، ومــاال

 
دقــائق، والبــاقي ال يــنجح فــي عمليــة التعــدين فــي الوقــت نفســه، وهــذا يعنــي أنهــم خســروا جهــدا

 الطاقة الكهربائية للحواسب املستخدمة، وال يخفى أن هذا من القمار. 

كييــف عمليــة التعــدين علــى أســاس عقــد الجعالــة، وكمــا هــو معلــوم ال وهــذا الــدليل فــي الحقيقــة ال يصــلح أن ُيحــتج بــهت ألنــه يمكــن ت

، وهو عقد جائز عند جمهور الفقهاء.
 
، وكذلك ال يشترط أن يكون العامل معينا

 
 (1)يشترط فيها أن يكون العمل معلوما

 الدليل السابع: إن عدم اعتراف قانون الدولة بعملة البتكوينت يجعلها تفقد صفة الثمنية. 

احتجاج ال تتفق مقدمته مع نتيجتهت ألن عدم اعتراف الدولة بعملة البتكوين ال عالقة له بالنقدية وإنما كل ما يفيده عـدم وهذا   

 االعتراف، وأن الدولة غير مسؤولة عن حاالت الغش والغبن التي قد تقع فيه بعض أفرادها نتيجة التعامل بالبتكوين. 

: األدلة القوية التي تفيد تحري
 
 م البتكوينثانيا

الدليل األول: إن التعامل بعملة البتكوين دون إذن من الدولة )ولي األمر( أو الجهة املختصـة التـي تمثلهـا فـي الوقـت الحاضـر البنـك 

املركــزي الــذي يضــطلع بمهــام السياســة النقديــة فــي الدولــة املعاصــرة ُيعــد بم للــة االعتــداء علــى مهــام ولــي األمــر، واعتــداء علــى إرادة 

 التي أنابت حاكمها عنها في تدبير شؤونها العامة.  األمة

 وإلجالء هذا الدليل بنحو أكبر، كان من الضروري بيان وظائف املصرف أو البنك املركزي والتي يمكن إجمالها في اآلتي: 

 . وظيفة اإلصدار النقدي: 1

                                                           

 ،م(1994، 1)مطابع الصفوة، ط 3/326املوسوعة الفقهية الكويتية:  (1)
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صدرها الجهـاز التشـريعي للدولـة، وتمثـل هـذه الوظيفـة يقوم املصرف املركزي بوظيفة إصدار النقود وفق القوانين واللوائح التي ي   

والقانون ال يسمح ألي بنـك آخـر القيـام التي يقوم وها املصرف املركزي، ولذلك يطلق عليه )بنك اإلصدار(   أحد الوظائف األساسية

خطـة  ذلك يقـوم البنـك بوضـعيقـوم بلصـدار العملـة الورقيـة بمـا يتفـق والسياسـة العامـة للدولـة وبـ وهـذه الوظيفـة، فالبنـك املركـزي 

 إصدار وحجم نقد التداول.

 . وظيفة بنك الحكومة2

 يقوم البنك املركزي بمجموعة من الوظائف لصالح الحكومة تتمثل في:

 االحتفاظ بحسابات املؤسسات واملصالح الحكومية. .أ 

  تلقي إرادات الحكومة من مصادرها املختلفة من ضرائب ورسوم وغيرها. .ب 

 م حيث يقوم بلصدار القرول العامة نيابة عن الحكومةإدارة الدين العا .ج 

  يقرل الحكومة عن طريق أذونات الخزينة. .د 

 .يمد الحكومة بالعمالت ملواجهة االلتلامات الخارجية .ه 

 .يكون املستشار املالي للحكومة في السياسة املالية للدولة .و 

   يمثل الدولة لدى الهيئات املالية الدولي. .ز 

 . وظيفة بنك البنوك3 

حيث تودع البنوك التجارية فيه نسبة معينة من أرصدتها النقدية، وتلجأ إليه لالقترال منـه بوصـفه املقـرل األخيـر )املـالذ األخيـر( 

إذا احتاجـــت إلـــى ســـيولة وهـــذا القـــرل يكـــون بفائـــدةت لـــذلك، يقـــال عنـــه بنـــك البنـــوك، ولـــه أهميـــة كبيـــرة فـــي نظـــام البنـــوك التجاريـــة 

 ا يأتي: ويمكن حصر هذه املهام فيم

 مسؤول عن االحتياطات النقدية للمصاريف التجارية .أ 

 اإلشراف على عمليات املقاصة .ب 

 آخر ملجأ لالقترال .ج 

 . وظيفة الرقابة على البنوك4

يكون البنك املركزي مخّول باالطالع على جميع األعمال والخدمات التي تقدمها البنوك العاملة فـي الدولـة مـن أجـل مراقبـة عملهـات   

 وق املودعين من جهة واملساهمين من جهة أخرى.لضمان حق

 . وظيفة املستشار5

حيـــث يقـــّدم البنـــك املركـــزي املشـــورة للدولـــة قبـــل عقـــد قـــرول محليـــة أو خارجيـــة كمـــا يقـــدم املشـــورة لهـــا فـــي رســـم السياســـة املاليـــة 

 واالقتصادية وكيفية تنفيذها.
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 . معالجة املشاكل االقتصادية6

 للدولــة يتخــذ البنــك املركــزي التــدا  
 
 داخليــا

 
بير املناســبة ملعالجــة املشــكالت االقتصــادية واملاليــة املحليــة التــي تشــكل تحــديا

 في ذلك على املتخصصين والخبراء في مجال االقتصاد واملال.
 
 معتمدا

 . وظيفة حفل احتياطيات الدولة7

 ت األجنبية من الوظائف املهمة للبنوك املركزية االحتفاظ باحتياطي البلد من الذهب والعمال 

 . وظيفة التحكم في عرل النقود االئتمانية8

أصـبحت الشــيكات الصــادرة عــن البنـوك التجاريــة تتمتــع بــالقبول العـام لــدى النــاس كــأداة فـي الوفــاء بااللتلامــات ممــا جعــل 

اجاتــــه، البنـــوك التجاريـــة قــــادرة علـــى مــــا يســـمى )خلــــق النقـــود( وذلــــك عنـــدما تعطــــي العميـــل دفتــــر شـــيكات لوفــــاء ديونـــه وح

ويصبح صاحب وديعة ائتمانية مقابل دفع فوائد ربويـة، فـي حـين ال يوجـد لهـا مقابـل مـن النقـود، فيترتـب علـى ذلـك زيـادة فـي 

كمية النقود املتداولـة فـي الدولـة دون إصـدار حقيقـي مـن البنـك املركـزي، فـلذا لـم تضـبط عمليـة خلـق النقـود أدى ذلـك إلـى 

قــع الدولــة فــي أزمــات اقتصــادية خانقــة، فالــذي يقــوم باإلشــراف علــى عمليــة عــرل التضــخم حيــث تفقــد العملــة قيمتهــا وت

 النقود هو البنك املركزي.

 أدوات البنك املركزي في تحقيق مهامه

يســتخدم البنــك املركــزي فــي تحقيقــه مهامــه ســواء مــا تعلــق منهــا بلدارتــه للسياســة النقديــة أو الرقابــة واإلشــراف علــى الجهــاز 

 ن األدوات التقليدية مثل: املصرفي، مجموعة م

 عمليات السوق املفتوحة  .1

 إعادة خصم األوراق التجارية  .2

 وضع سقوف االئتمان  .3

 نسب السيولة   .4

 تحديد نسب االحتياطي النقدي  .5

 مراقبة أسعار الصرف  .6

 مبادلة العمالت األجنبية  .7

 تحديد سعر الفائدة  .8

 إال 
 
 كبيرا

 
 أن األدوات الفاعلة بالدرجة األولى  ي: هذه األدوات يؤثر كل منها في األخرى تأثيرا

 سعر الفائدة بأشكالها املختلفة  .1

 الخصم  .2

 د. اإلصدار النقدي  .3
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 إلى تـوازن ميـلان املـدفوعات بمـا يـؤدي 
 
 للسيطرة على التضخم ووصوال

 
وذلك كله وهدف السيطرة على عرل النقود تمهيدا

 .1إلى تحقيق نمو مطرد في االقتصاد

 البنك املركزي ه
 
و الذي يتولى صك العملة النقديـة للدولـة وإصـدارها، وأداء العمليـات املصـرفية للحكومـة، واإلشـراف إذا

على سالمة النظام النقدي واالئتماني واملصـرفي، وتنظـيم املصـارف واملؤسسـات املاليـة األخـرى والرقابـة عليهـا ودعمهـا عنـد 

ية للدولة وتنفيذها بما مـن شـأنه دعـم النظـام االقتصـادي الحاجة بما يضمن تنظيم وتوجيه السياسة االئتمانية واملصرف

 وحمايته.

بناء على ما سـبق، يمكـن القـول بـأن إصـدار النقـود، والـتحكم بتجـم الكتلـة النقديـة املتداولـة فـي الدولـة، وكـذلك الحفـاظ 

اك تضــــخما أو علــــى التــــوازن بــــين حجــــم النقــــود املتداولــــة مــــن جهــــة، والســــلع والخــــدمات مــــن جهــــة أخــــرىت كــــي ال يكــــون هنــــ

انكماشا، هذه األعمال جميعها، إنما  ي من مهام البنـك املركـزي، وقـد نـ  قـانون جميـع الـدول علـى ذلـك، وهـذا يتفـق مـع 

 قول جمهور الفقهاء على أن إصدار النقود من مهام ولي األمر كما سبق ذكره. 

عـدين، يـؤثر فـي حركـة التـداول و 
ّ
ضـبط املعـرول مـن النقـود االئتمانيـةت مـا يعيـق والتعامل بالبتكوين سواء بالصـرف أو بالت

 عمل البنك املركزي ويوقعه في اضطراب. 

ويمكن أن يرد علـى هـذا الـدليل بـأن غيـاب جهـات التنظـيم والرقابـة الحكوميـة غيـر مـؤثر فـي الحكـم الكلـيت ألن جميـع قـوانين 

 )بلوك تشين( البتكوين معلن عنها، ومعروفة للمتعاملين من خالل التطبيقات الخاصة وها 

ويجــاب عــن هــذا اإليــراد بأنــه غيــر مســلم بــهت ألن الفقهــاء اتفقــوا علــى أن إصــدار النقــود بــل السياســة النقديــة كلهــا مــن مهــام 

ولــي األمــر الــذي يفــول )البنــك املركــزي( بلصــدار النقــود )التعــدين( هــو تعــّد علــى مهــام ولــي األمــر، ومــن جهــة أخــرى معرفــة 

 حركة تداول النقود، بل إنه يعود بالخالل على سائر السياسة النقدية للدولة. القوانين ال تمنع من اضطراب

صدر )وأقصد هنـا واضـع آليـة البتكـوين ونظامهـا( للبتكـوين وجهالـة الضـامن لهـا واملـتحكم وهـا، 
ُ
الدليل الثاني: إن جهالة امل

 ال يمكن أن ترض ى الشريعة اإلسالمية
 
 وجهالة كبيرة جدا

 
 فاحشا

 
وها. وهذا الدليل والذي سبقه هـو مـن أقـوى  تستلزم غررا

 األدلة على التحريم 

 يقــول: إن جهالــة املصــدر وجهالــة الضــامن لهــا واملــتحكم وهــا، غيــر مــؤثرة علــى الحكــم الكلــي، كمــا أنــه يمكــن 
 
ولكــن لعــل قــائال

 وقوتها.  تعويض الثقة التي يمنحها االعتماد الحكومي بتقنية بلوك تشين التي تمنح ثقة عالية بطبيعتها

ويرد على هذا اإليراد أن الجهة التي اخترعت البتكوين ونظامها وآلياتها املعقدة في اإلصدار والتوثيق وعملية التبادل، جهـة 

، وأكاد أجزم إن لـم يعـرل النـاس عـن التعامـل بـالبتكوينت فلنـه يوشـك 
 
مجهولة الهوية وال نعرف في حقيقة األمر عنها شيئا

 احتيال  ي األكبر في تاريخ اإلنسانية منذ أن خلق هللا األرل ومن عليها. أن تكون هنالك عملية 

                                                           

 وما بعدها.  542غسان الشيخ، اختالط الحالل بالحرام في تعامالت املصارف اإلسالمية   (1)
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صـــدر واملـــتحكم وهـــا، وإن ادعـــت بـــأن نظامهـــا ال يســـمح ألحـــد 
ُ
إن هـــذه الجهـــة املجهولـــة املخترعـــة للبتكـــوين،  ـــي بالضـــرورة امل

الكــذب والقاعــدة املعروفـــة  " إن الــتحكم أو التالعــب وهـــات ألن مــوازين العلــم واملنطـــق تقــول لنــا هـــذا خبــر يحتمــل الصـــدق و 

 فالدليل" وإلى اآلن لم يصدر قرار علمـي عـن أي هيئـة علميـة دوليـة معتمـدة موثوقـة، تسـتبعد 
 
 فالصحة أو مدعيا

 
كنت ناقال

التحكم والتالعب بنظام عملة البتكوين، نعم سمعنا البعض يقول بأنه في الوقت الراهن ال يمكن نقض أو التحكم بنظام 

 من الجائز، البتكوين 
 
من أي  خ  كان، أما في املستقبل فاألمر غير مستبعد، وما هو مستحيل عادة اليوم قد يكون غدا

بل حتى لو قام فريق من الخبراء املوثوقين وأكدوا عدم إمكانية التحكم أو التالعب بنظام البتكوين، فلنه يبقـى احتمـال أن 

 علــى الــتحكم بــهت ك
 
ونــه املختــرع والواضــع لهــذا النظــام، والــذي يزيــد مــن هــذا الفــرل عــدم يكــون واضــع هــذا النظــام قــادرا

. فضال عن أنه تم اختراق هذا النظام فعال كما سبق البيان. 
 
 اإلفصاح عن هويته وبقائه مجهوال
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 الخاتمة: 

 نتائج البحث

 ة البتكوين، إلى نتيجتين:لقد توصل الباحث بعد هذه الجولة في عالم النقود وخصائصها ووظائفها، وبعد النظر في حقيق

 النتيجة األولى

 ي حرمة البتكوين في وضعها وشروطها ونظامها الحالي الذي سلطنا الضـوء عليـه فيمـا سـبق، وتـتلخ  أدلـة التحـريم فـي   

 األدلة السابقة وال سيما الدليلين األخيرين.

 والنتيجة األخرى 

لكترونيةت فـالتطور سـنة مـن سـ ن هللا تعـالى فـي هـذا الكـونت لـذلك يجـب  ي أنه في قابل األيام ال بد أن يكون هناك عملة إ   

 فـــي إمكانيـــة تنقيـــة نظـــام وآليـــة البتكـــوين ممـــا يشـــووها مـــن مخالفـــات شـــرعية، كمـــا فعـــل علماؤنـــا املعاصـــرون 
 
أن نفكـــر مليـــا

 بالتمليك وغيرها.  بالنسبة لصي  التمويل في املصارف اإلسالمية مثل املرابحة لآلمر بالشراء، واإلجارة املنتهية

 DNB coinوما يؤيد هذا التوجه، أن البنك املركزي الهولندي قام منذ عامين بابتكار عملته الرقمية الخاصة التي عرفت بـ

للتعــــامالت الداخليــــة، وهـــــدف دراســــة كيفيــــة عملهـــــا، واســــتنتج أن تكنولوجيــــا بلـــــوك تشــــين قــــد تكـــــون مجديــــة فــــي تســـــوية   

 .1 املعامالت املالية املعقدة

مـن هنـا أعتقــد بأنـه يمكــن اعتمـاد عملـة إلكترونيــة شـبيهة بعملــة البتكـوين، بعـد تهــذي ها وتنقيتهـا مــن املخالفـات الشــرعية،  

وبشرط أن تقوم الدولة باإلشراف عليها من خالل األنظمة املالية املركزية، وكذلك اعتمـاد أنظمـة قويـة لحمايـة نظـام هـذه 

هـــذا الســـياق التعـــاون الـــدولي مـــن أجـــل صـــياغة قـــوانين تضـــبط العمـــالت اإللكترونيـــة العملـــة اإللكترونـــي، ويجـــب أيضـــا فـــي 

 وأليات عملها وتداولها ومآالها بحيث تكون موحدة. 

 هذا وهللا أعلم

 

 

 

 

 

                                                           
1   https://goo.gl/WsMeS3   

https://goo.gl/WsMeS3
https://goo.gl/WsMeS3
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 املصادر واملراجع

تحقيـق / إبـراهيم مصـطفى ـ أحمـد الزيـات ـ حامـد عبـد القـادر ـ محمـد النجـار، املوجـم الوسـيط، دار النشـر: دار الـدعوة،  .1

 م  944/ 2، مادة نقد: مجمع اللغة العربية

ابـن عابــدين. حاشـية رد املختــار علــى الـدر املختــار شــرح تنـوير األبصــار فقــه أبـو حنيفــة، الناشــر دار الفكـر للطباعــة والنشــر،  .2

 م. 2000 -هـ 1421مكان النشر بيروت، سنة النشر 

 -هــ 1399، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، ط أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، موجم مقاييس اللغة .3

 م  1979

أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، روضـة الطـالبين وعمـدة املفتـين، تحقيـق: زهيـر الشـاويش، الناشـر: املكتـب  .4
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 التأصيل الفقهي للعمالت الفرتاضية

 

 راضي الشمري د. عبد اهلل

 استاذ الفقه املساعد بقسم الثقافة اإلسالمية 

 ، السعوديةبكلية التربية بجامعة حائل

 الفهرس الرئيسي

 لخ::امل

ا، تعتبـــر مســـائل املعـــامالت املاليـــة مـــن أدق وأجـــل مســـائل الفقـــهت إذ إنهـــا تتعلـــق بحيـــاة النـــاس، مـــع كثـــرة املعـــامالت وتنوعهـــ

 وتجدد مسائلها.

ومن املسائل املهمة اليوم في املعامالت املالية املعاصرةت العمالت االفتراضيةت و ي نوع جديد من أنـواع العمـالت النقديـة، 

وهذا بحث بعنوان )التأصيل الفقهي للعمالت االفتراضية( تناول فيه الباحث في التمهيد املقصود بالنقود الورقية، ثم في 

تحــدل حقيقــة العمــالت االفتراضــية ونشــأة العمــالت االفتراضــية وفــي املبحــث الثــاني بــين الفــرق بــين العمــالت  املبحــث األول 

 االفتراضية والنقود الورقية من خالل األمور التالية:

 .الفرق بينهما من جهة االصدار 

 .الفرق بينهما من جهة املصارفة 

 .
 
 الفرق بينهما من جهة كونها ثمنا

 بخاتمة بين فيها أبرز النتائج التي توصل إليها في بحثه. وختم الباحث بحثه 

 ومن أهمها: 

  أن النقود ليس لها حد طبعي وال شرعي بل مرجعه إلى العادة واالصطالح، وأن كل ي يء يلقى قبوال عامـا، كوسـيط

.
 
 للتبادل، ومقياس للقيمة، مهما كان ذلك الش يء، وعلى أي حال يكون فلنه يعد نقدا

  االفتراضـــــية ال توجـــــد لهـــــا ســـــلطة إصـــــدار، أو هيئـــــات تنظيمـــــه مثـــــل البنـــــوك املركزيـــــة، وبالتـــــالي فهـــــي وأن العمـــــالت

مجهولــة املصــدر، وال تخلــو مــن الغــرر، ووجــه الغــرر وهــذا أحــد أســباب عــدم اعتبارهــا عملــة تأخــذ أحكــام العمــالت 

 عنها.
 
 الورقية، وتكون بديال

 ي الوســيط للتبــادل، ووهــا تقــاس قــيم الســلع، فلنهــا تأخــذ أن العمــالت االفتراضــية إذا حصــل رواجهــا، وأصــبحت  ــ

 عنها، وتعطى نفس األحكام التي أعطيت لألوراق النقدية.
 
 أحكام األوراق النقدية وتصبح بديال
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 املقدمة

 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فــلن مــن أفضــل نعــم هللا علــى العبــد أن يوفقــه إلــى طلــب العلــم ويســهل لــه ســبل ذلــك، وإن مــن أعظــم أبــواب طلــب أمــا بعــد: 

، وقـــد أواله 
 
، ودعـــوة

 
، وكتابـــة

 
، وتعليمـــا

 
العلـــم علـــم الفقـــهت إذ الفقـــه فـــي ديـــن هللا مـــن أعظـــم مـــا تقـــرب بـــه إلـــى هللا تعـــالى، تعلمـــا

 ل بيان األحكام، وتمييل الحالل من الحرام.العلماء كل اهتمامهم، وبذلوا فيه جهودهم من أج

.
 
 من الفقه، وحاجة الناس إليها ماسة جدا

 
 وإن من أجل مسائل الفقه، مسائل املعامالت املالية، فهي تمثل جزء  كبيرا

ائك وإن مـــن املســـائل املهمـــة اليـــوم فـــي املعـــامالت املاليـــة املعاصـــرةت العمـــالت االفتراضـــية، فمـــع هـــذا التطـــور الســـريع، والشـــ

للمعــامالت، فــي عصــر التقنيــة اإللكترونيــة علــى شــكل غيــر مســبوق، والــذي انتقلــت معــه النقــود إلــى واقــع جديــد، ومتطــور، 

ومـــن ذلـــك وجـــود مـــا يعـــرف بـــالعمالت االفتراضـــية، و ـــي نـــوع جديـــد مـــن أنـــواع العمـــالت النقديـــة، وقـــد بـــدأت هـــذه العمـــالت 

 للسلع.االفتراضية باالنتشار بين الناس، وأصبح كثير من 
 
، وجعلها ثمنا ، وشراء 

 
 الناس يتبادلونها فيما بينهم، بيعا

 لحاجــة النــاس إلــى 
 
مــن أجــل ذلــك أصــبح مــن املهــم معرفــة حقيقــة هــذه النقــود، ومحاولــة وضــع التصــور الفقهــي لهــا، نظــرا

 ذلك، وكثرة تساؤلهم عن حكمها.

ية( والـــــذي أتشـــــرف بــــأن أتقـــــدم بــــه إلـــــى مـــــؤتمر ومــــن هنـــــا جــــاء هـــــذا البحــــث بعنـــــوان )التأصـــــيل الفقهــــي للعمـــــالت االفتراضــــ

 )العمالت االفتراضية في امليلان( واملقام في كلية الشريعة بجامعة الشارقة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 أهمية الدراسة.

 جدة املوضوع، حيث يعتبر من النوازل واملستجدات الفقهية. .1

 ملعرفة األحكام الفقهية املتعلقة وها. بداية انتشار العمالت االفتراضية وحاجة الناس .2

 في االقتصاد وسيتطور مع الوقت ومن املمكن أن يحل محل العمالت الورقية. .3
 
 أن هذه املوضوع أصبح واقعا

 مشكلة الدراسة.

 
 
 تتمثل مشكلة البحث في كون هذه املسألة من النوازل الفقهية، والتي تحتاج إلى توصيف فقهي من حيـث التعامـل وهـا بـدال

 من النقود املتداولة وإزالة الغمول واالشكاالت التي تحتف وها.

 أهداف الدراسة.

 الرغبة في جمع املسائل الفقهية املتعلقة وهذا املوضوع املهم والجديد. .1

 حاجة املكتبة اإلسالمية ملثل هذه الدراسة. .2

 ة.إيجاد العالقة بين النقود التي ذكرها الفقهاء املتقدمين والعمالت االفتراضي .3



 

 

53 

 منهجية الدراسة.

املـن   االسـتقرائي ألقـوال الفقهـاء، واملـن   التحليلـي. ويقـع البحـث فـي تمهيـد ومبحثـين، حيـث يشـتمل التمهيـد علـى: مفهـوم 

 النفود، نشأتها، أنواعها.

 املبحث األول: حقيقة العمالت االفتراضية وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: حقيقة العمالت االفتراضية.

 ب الثاني: نشأة العمالت االفتراضية.املطل

 املبحث الثاني: الفرق بين العمالت االفتراضية والنقود الورقية.

 املطلب األول: الفرق بينهما من جهة االصدار.

 املطلب الثاني: الفرق بينهما من جهة املصارفة.

.
 
 املطلب الثالث: الفرق بينهما من جهة كونها ثمنا
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 التمهيد:

 أول : تعريف النقود.

ْيء  َوُبــُروِزِه.. ومــن البــاب: نقــد الــدرهم، وذلــك أن -كمــا قــال ابــن فــارس-النقــود لغــة: النقــد فــي اللغــة 
َ

: " أصــل يــد علــى ِإْبــَراِز يــ 

 .(1) يكشف عن حاله في جودته أو غير ذلك

 . (2) ونقد الدراهم: هو تمييلها والكشف عن حالها في جودتها أو زيفها 

اد: هو الذي يعرف، الجيد والرديء منهاوالناقد 
َّ
ق
َ
 .(3) والن

دته الدراهم، ونقدت له الدراهم، أي: أعطيته فانتقدها، أي قبضها "
َّ
ق
َ
 .(4)قال الجوهري: " ن

: تطلق النقود عند الفقهاء على عدة معان، منها:
 
 النقود اصطالحا

، يطلقـــــون النقـــــد ويـــــرادون بـــــه خـــــالف النســـــيئة، ويطلـــــق بمعنـــــى اإلقبـــــال  -1
 
والتســـــليم وإذا كـــــان الشـــــ يء املعطـــــى نقـــــودا

 . (5)فيقولون: نقدت الرجل الدراهم، بمعنى أعطيته ... فانتقدهات أي قبضها

 يطلق النقد عند الفقهاء ويريدون به الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو لم يكونا. -2

املغشـــــوش مــــن النقـــــود روايتـــــانت : "وفـــــي إنفــــاق -رحمـــــه هللا-يطلقــــون لفـــــل النقــــود علـــــى الفلـــــوس، يقــــول ابـــــن قدامــــة  -3

أظهرهمــا، الجــواز، نقــل صــالح عنــه فــي دراهــم يقــال لهــا املســيبية، عامتهــا نحــاس إال شــيئا فيهــا فضــة، فقــال: "إذا كــان 

 .(6)شيئا اصطلحوا عليه مثل الفلوس، اصطلحوا عليها، فأرجو أال يكون وها بأس"

: -رحمـه هللا-ؤدي وظائفهمـا، وفـي هـذا يقـول اإلمـام مالـك إطالق النقود على الذهب والفضة وكل ما يقـوم مقاهمـا، ويـ -4

"ال خيـر فيهـا نظـرة بالـذهب وال بـالورق، ولـو أن النـاس أجـازوا بيـنهم الجلـود حتـى تكـون لهـا سـكة وعـين لكرهتهـا أن تبـاع 

 .(7)بالذهب والورق نظرة"

مــه أحكــام الــدرهم مــن وجــوب الزكــاة فيمــا : "ومــا ســماه النــاس درهمــا وتعــاملوا بــه تكــون أحكا-رحمــه هللا-ويقــول ابــن تيميــة 

 
 
يبل  مائتين منه والقطع بسرقة ثالثة دراهم منه إلى غير ذلك من األحكام، قل ما فيه الفضـة أو كثـر، وكـذلك مـا سـمي دينـارا

"(1). 

                                                           

 (.467/ 5ييس اللغة )مقا( 1)

 (.461موجم مصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء )ص:( ينظر: 2)

 .( املصدر السابق3)

 (.544)ص: ( الصحاح، 4)

 (.461موجم مصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء )ص:( ينظر: 5)

 .(39/ 4( املغني )6)

 .(5/ 3( املدونة )7)
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: " أمـــا الـــدرهم والـــدينار فمـــا يعـــرف لـــه حـــد طبعـــي وال شـــرعي بـــل مرجعـــه إلـــى العـــادة واالصـــطالحت وذلـــك 
 
ألنـــه فـــي ويقـــول أيضـــا

األصل ال يتعلق املقصود بهت بل الغرل أن يكون معيارا ملا يتعاملون به والدراهم والدنانير ال تقصد لنفسها بل  ي وسـيلة 

إلـــى التعامـــل وهـــا ولهـــذا كانـــت أثمانـــات بخـــالف ســـائر األمـــوال فـــلن املقصـــود االنتفـــاع وهـــا نفســـهات فلهـــذا كانـــت مقـــدرة بـــاألمور 

يلة املحضـــــة التـــــي ال يتعلـــــق وهـــــا غـــــرل ال بمادتهـــــا وال بصـــــورتها يحصـــــل وهـــــا املقصـــــود كيفمـــــا الطبعيـــــة أو الشـــــرعية والوســـــ

 . (2)كانت"

ووهذا يظهر أن الفقهاء يطلقون مصطلح النقود على أي وسيلة تعامل وها الناس، وجعلوها وسيلة للتبادل بينهم، ولو كانت 

 من الجلود.

، فقــد عــرف الشــيخ عبــد هللا بــن ســليمان بــن منيــع النقــد (3) ا االتجــاهوقــد اســتقر اســتعمال املعاصــرين فــي دراســتهم علــى هــذ

، وعــرف الــدكتور (4)بقولـه: "هــو كـل يــ يء يلقــى قبـوال عامــا، كوسـيط للتبــادل، مهمــا كـان ذلــك الشـ يء، وعلــى أي حــال يكـون"

، وعرفهــــا (5)علــــي الســــالوس النقــــود بقولــــه: " ــــي أي يــــ يء يكــــون مقبــــوال قبــــو" عامــــا، كوســــيط للتبــــادل، ومقيــــاس للقيمــــة"

وعرفهــا الــدكتور ، (6)الــدكتور محمــد األشــقر بقولــه: "مــا اتخــذه النــاس وســيطا للتبــادل، ومخزنــا للقــيم، ومقياســا لألســعار"

محمـــد عثمـــان شـــبير بقولـــه: " والنقـــود فـــي االصـــطالح: تطلـــق علـــى جميـــع مـــا تتعامـــل بـــه الشـــعوب مـــن دنـــانير ذهبيـــة، ودراهـــم 

سيلة للتبادل، ومعيار للسلع والخدمات، على أيـة حـال كانـت، ومـن أيـة مـادة اتخـذت، فضية، وفلوس نحاسية ... فالنقود و 

 .(7)سواء من الذهب أو الفضة أو الجلود أو الخشب أو الحجارة أو الحديد، ما دام الناس قد تعارفوا على اعتبارها نقود"

ومنـه مـا جـاء عـن اإلمـام -الفقهـاء فـي ذلـك  وهذه التعريفات التي اختارها املعاصرون،  ي في األساس مستوحاة مما جاء عن

، وال تخــرج عــن نظــرة العلمــاء القــدامى إال مــن جانــب الصــياغة، أمــا مــن حيــث -رحمهــا هللا-مالــك وشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

.
 
 املضمون، فهي متقفة مع كالمهم تماما

ود عنــــد علمــــاء االقتصــــاد  ــــي: " كــــل وكــــذلك النظــــرة االقتصــــادية املعاصــــرة للنقــــود، ال تخــــرج عــــن النظــــرة الفقهيــــة، فــــالنق

 .(8)وسيط للمبادالت، ويتمتع بقبول عام في الوفاء بااللتلامات"

                                                                                                                                                                                                         

 .(372/ 5( الفتاوى الكبرى )1)

 .(251/ 19( مجموع الفتاوى )2)

 (.41نظرية النقود في الفقه اإلسالمي املقارن، د. ريان خليل توفيق، )ص:( ينظر: 3)

 (.19، عبد هللا بن منيع، )ص:( الورق النقدي4)

 (.21، )ص:( النقود واستبدال العمالت، د. علي السالوس5)

 (.1/267عمر سليمان األشقر وآخرون، )، د. ( بحول فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة6)

 (.146، د. محمد شبير، )ص:( املعامالت املالية املعاصرة في الفقه اإلسالمي7)

 (.34، د. ناظم الشمري، )ص:( النقود واملصارف8)
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وهــذا يؤكــد لنــا أن الوظيفــة األساســية للنقــود تتمثــل فــي اســتخدامها أداة فــي تبــادل مختلــف الســلع والخــدمات، و ــي تعطــي 

جيـــل، لـــذا فلنهـــا تضـــمن االئتمـــان الفـــوري والنهـــائي الحـــق لصـــاح ها فـــي تســـوية املـــدفوعات، وســـداد الـــديون بـــدون بـــطء أو تأ

 ورقية أو إلكترونية.
 
، أو نقودا

 
 أو فضة، أو جلودا

 
 لاللتلامات، من أي ي يء كانت سواء كانت ذهبا

 
 
وعليه: فيمكن القول بأن العمالت االفتراضية متى ما تحققت فيها الوظيفة األساسية للنقـود الورقيـة، وأصـبحت وسـيطا

النـــاس، وتمتعـــت بـــالقبول العـــام، واكتســـبت الثقـــة بالشـــروط التـــي ســـيأتي ذكرهـــا، فلنهـــا تأخـــذ أحكـــام النقـــود للتبـــادل بـــين 

   .
 
 تماما

ثانيا : نشأة النقود
(1)

. 

الحــديث عــن نشــأة النقــود ذو أهميــة بالغــة حينمــا نريــد أن نتحــدل عــن العمــالت االفتراضــيةت وذلــك مــن أجــل تحديــد مــدى 

النقود ســواء املتداولــة اليــوم، أو بــالنقود كمصــلح فقهــي، وهــل تعتبــر النقــود االفتراضــية أحــد ارتبــاط النقــود االفتراضــية بــ

 املراحل التي مّرت وها النقود حتى اليوم  ومن ثّم نستطيع أن نحدد ماهية هذه العمالت، وأحكامها الفقهية.

ف علـــى طبيعـــة هـــذه العمـــالت، وكيـــف فمـــن املهـــم قبـــل الخـــول فـــي أي مســـألة فقهيـــة، ومنهـــا العمـــالت االفتراضـــية هـــو التعـــر 

نشــأتت وتتبــع مراحــل التطــور التــاريخي للــورق النقــدي، حتــى نتعــرف علــى الصــفات الالزمــة للنقــود التــي يتعامــل وهــا النــاس 

اليــــوم، وهــــل  ــــي الزمــــة للعمــــالت االفتراضــــية أم ال ت وذلــــك ملــــا لهــــذا األمــــر مــــن فائــــدة فــــي فهــــم التكييــــف الفقهــــي للعمــــالت 

 االفتراضية.

ر فيهــا مــن حــال إلــى حــال، حتــى وصــَل إلــى مــا نحــن عليــه اآلن، ومــا لقــ ــة، تطــوَّ د مــرَّ النظــام النقــديُّ القــائم اآلن بمراحــَل تاريخيَّ

ا حــين   أن نصــل فــي وقــت  قريــب إلــى الحــال التــي ال نحتــاج أن نحِمــل نقــود 
َ
ــأ  مــن علمــاء االقتصــاد تنبَّ

 
ر، حتــى إنَّ كثيــرا زال يتطــوَّ

ق، ولعّل النقو   د االفتراضية أحد هذه التنبؤات.نتسوَّ

 لحاجـة  النـاس 
 
والنقود الورقية التي يتداولها الناس اليوم تعتبر آخـر أشـكال الوسـائل التـي يتبـادل النـاس وهـا السـلع، ونظـرا

بـــة مـــن التـــاريخ
ْ
ـــلع فـــي بدايـــة البشـــرية، فقـــد نشـــأ بيـــنهم نظـــام ُعـــرف باملقايضـــةت ألنَّ النـــاس فـــي تلـــك الِحق   إلـــى تبـــاُدل الّسِ

ْ
كانـــت

 النــاس أنَّ هــذه الطريقــة فيهــا مــن 
َ
ــلع َوَجــد ان، وكثــرة الّسِ

َّ
 محــدودة، ومــع نمــّوِ الســك

ْ
ــلع كانــت معــامالتهم املاليــة بســيطة، والّسِ

ح في كّلِ زمان ومكان.
ُ
ِة ما تمنع ِمن استعمالها كطريق  عام يصل

َّ
 املشق

ــلعية، وذلــ  للمقايضــة و ــي: النقــود الّسِ
 
ك أنَّ النــاس قــد اختــاروا بعــَض الســلع لتســتعمَل اســتعمال وهنــا اختــار النــاُس بــديال

ــــةت  ــــر اســــتعمالها، وتشــــتدُّ الحاجــــة إليهــــا فــــي بيئــــة خاصَّ
ُ
 مــــن أجــــل ذلــــك ِســــلع  َيكث

ْ
ِقيــــت

ُ
األثمــــان فــــي معظــــِم عقــــود املبادلــــة، وانت

 كالحبوب الغذائية، وامِللح، والجلود، وما إلى ذلك.

                                                           

( نظريـة النقـود فــي 33-23منيـع، )ص:( الـورق النقـدي، عبـد هللا بـن 160-147املعـامالت املاليـة املعاصـرة فـي الفقـه اإلسـالمي، د. محمـد شــبير، )ص: ( 1)

 (.60-34الفقه اإلسالمي املقارن، د. ريان خليل توفيق، )ص:
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لع في التبادل فيه ِمن مشـاكِل الَحْمـل والنقـل مـا ال ولكن ملا ازدادِت حاجة الناس لكثرِت املبا دالت، وكان استعمال هذه الّسِ

ــد  
ْ
ق
َ
ــُعر النــاس بحاجـة إلــى اختيــار ن

َ
 عنــد التبـادل، ش

 
ـى، وكــذلك لــيس كـل الســلع تكــون مرغوبـة بــين النــاس كــي تجـد رواجــا

َ
ف
ْ
َيخ

 الناس فيه.
ُ
ر ِثقة

َّ
ه، وتتوف

ُ
 حمل

ُّ
 يخف

ــه النــاُس إلــى اســ وجَّ
َ
، واألوانــي، ولســهولِة وهنــا ت ع الُحلــّيِ

ْ
ــة كأثمــان  فــي املبــادالت لِقيمتهــا الذاتيــة فــي ُصــن

تخداِم الــذهب والِفضَّ

ا للِقيمة يعتمد النـاُس عليهـا فـي جميـِع الـبالد واألقطـار، وقـد مـرَّ علـى هـذا  خارها، حتى أصبَح هذاِن املعدنان عيار  حْمِلها، واّدِ

رات كثيـــرة، فـــي بدايـــة  ظـــام تطـــوُّ ِ
ّ
ــــة كأثمـــان  كـــان النـــاس يســـتعملونهما علـــى شـــكِل ِقطـــع متباينــــِة الن

اســـتخداِم الـــذهب والِفضَّ

ا، أو مصوغة في صورة الُحلي، أو األواني وغيرها، وكان التعاُمل وها يتمُّ بالوزن.  تبر 
ْ
 الحجم، والوزن، والنقاء، سواء كانت

ـــَرع النـــاُس فـــي َســـْبِك النقـــود ِمـــن الـــذهب فـــي بعـــِض الـــبالد، و 
َ
ـــة فـــي بـــالد أخـــرى، كوحـــدات متســـاوية فـــي الحْجـــم ثـــم ش مـــن الِفضَّ

 لِقيمـة مـا 
 
 القطعـة االسـمية مسـاوية

ُ
 قيمـة

ْ
ـَهد بسـالمتها، وقابليتهـا للتـداُول، وكانـت

ْ
م رسمي َيش

ْ
والوزن والنقاء، مختومة بخت

ة  .(1) تحتويه ِمن ذهب أو ِفضَّ

لة معدنية على شكل نجمات، وفي مطلع القـرن الخـامس وكان امللك فيدون ملك أرغون و ي مدينة يونانية أول من سك عم

قبل امليالد أمر داريوس ملك الفرس بسك قطعة نقدية من الـذهب الخـال  وحـدد العالقـة بـين الـذهب والفضـة )بمعـدل 

واجهـة ، ومـع ثقـة النـاس وهـا، وكثـرة تـداولها، إال أنـه (2)( ومنذ ذلك التاريخ أخذت النقود تكثـر وتنمـو بـوتيرة متصـاعدة2/131

بعـــض الصـــعوبات واملشـــاكل، ومـــن تلـــك املشـــاكل ســـهولة وصـــعوبة تخزينهـــا علـــى األثريـــاء ولهـــذا فقـــد بـــدأ النـــاس فـــي أوربـــا فـــي 

 مــن هــذه النقــود عنــد بعــض الصــاغة علــى أســاس أنَّ هــؤالء الصــيا  َيمِلكــون 
َ
القــرن الســابع عشــر بليــداع الكميــاِت الكبيــرة

 عن السرقة والضـياع، فـي نظ
 
ـدوا بـرّدِ خزائَن بعيدة ـة، ويتعهَّ

َّ
 بمـا أْوَدعـوه بدق

 
يـِر أن ُيعطـَيهم هـؤالء الصـاغة شـهادة، أو إيصـاال

 الطلب.
َ
 هذه املعادن عند

 البيعـات، فكـان املشـتري بـدل أن 
َ
ع الـثمن عنـد

ْ
ستعَمل في دف

ُ
 هذه اإليصاالت ت

ْ
 الناس وهؤالء الصاغة صارت

ُ
 ِثقة

ْ
وملا ازدادت

م إلــى  ِ
ّ
ا ُيســل  بالصــاغة الــذين يــدفع الِقيمــة نقــد 

 
هــا ِثقــة

ُ
َبل
ْ
 تظهيــره للغْيــر، وكــان البــائُع َيق

َ
ا ِمــن هــذه اإليصــاالت بعــد البــائع ســند 

 أْصدروها.

 تتــداول 
ْ
ت بحيــث انتفــى تــدويُن اســم مــوِدع الســبائك عليهــا، فأصــبحت

 
ر األمــُر، وأصــبحت هــذه اإليصــاالت متشــاوهة ثــم تطــوَّ

سليم مع بقاء تعهُّ 
َّ
د الت ة.بدون تظهير، بل بمجرَّ  الطلب بسبائك ذهبيَّ

َ
 ِد الصاغة بالوفاء وها عند

مـا كـان املرِجـُع 
َّ
بولها، وإن

َ
ة تلزم بق

َ
ط
ْ
 رسمية، وال ُسل

 
م تكن لها صورة

َ
ة، فهي في بدايِة أمرها ل  األوراق النقديَّ

ُ
فـي  هذه  ي بداية

ها إلى ِثقة البائع أو الدائن بَمن أصدرها. بولها ورّدِ
َ
 ق

                                                           

 . https://www.alukah.net/sharia/0/29095/#ixzz5cDIZAtTu( ينظر: 1)

 (.47ه اإلسالمي املقارن، د. ريان خليل توفيق، )ص:نظرية النقود في الفق( ينظر: 2)

https://www.alukah.net/sharia/0/29095/#ixzz5cDIZAtTu
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ر تداول اإليص
ُ
ى وحين كث سـمَّ

ُ
ة ت ْوراق إلـى صـورة  رسـميَّ

َ
 هـذه األ

ْ
رت طـوَّ

َ
االت في السوق في مطلع القرِن السابع عشـر املـيالدي، ت

 )البنكنوت(.

كمـا سـبق -ولم يكن املسلمون قد عرفوا بعد النقد الورقي )الكاغد( وال النقد الكتابي، فقد نشأ النقد الـورقي )البنكنـوت(  

 .(1) ليا والصيا  في إنكلتراعلى أيدي الصيارفة في إيطا -ذكره

فقـــد كـــان املســـلمون يتعـــاملون فـــي عصـــر الرســـالة، وعصـــر الخلفـــاء الراشـــدين، وأوائـــل العصـــر األمـــوي بـــالنقود التـــي كانـــت 

ســـائدة قبـــل اإلســــالم، و ـــي الــــدينار البيلنطـــيت وهــــو عملـــة ذهبيــــة، والـــدرهم الساســــانيت وهـــو عملــــة مـــن الفضــــة، حتـــى زمــــن 

وان والــــذي أُمــــم العلمــــة اإلســــالمية وحررهــــا مــــن التبعيــــة األجنبيــــة، وســــك الــــدنانير والــــدراهم الخليفــــة عبــــد امللــــك بــــن مــــر 

 .(2) هـ(74اإلسالمية، وكان ذلك عام )

ولم يستطع أحد مـن البـاحثين تحديـد بـدايات ظهـور النقـود الورقيـة، إال أنهـم يعتقـدون أنهـا موغلـة فـي القـدم، فقـد وجـدت 

 .مليالد بستة قرونهذه النقود لدى البابليين قبل ا

وأهـل الصـين ال يتبـايعون بـدينار وال درهـم، وجميـع »فـي رحلتـه أنـه رأى الصـينيين يتعـاملون وهـا إذ يقـول:  (3)وذكر ابن بطوطـة

ما يتحصل من ذلك يسـبكونه قطعـا امـا ذكرنـاه، وإنمـا بـيعهم وشـراؤهم بقطـع  اغـد، كـل قطعـة منهـا قـدر الكـف، مطبوعـة 

خمــس والعشــرون قطعــة منهــا بالشــت، وهــو بمعنــى الــدينار عنــدنا، وإذا تمزقــت تلــك الكواغــد فــي بطــابع الســلطان، وتســمى ال

 . (4)يد إنسان، حملها إلى دار ادار السكة عندنا، فأخذ عوضها جددا "

وفــــي التــــاريخ الحــــديث أيضــــا ظهــــرت النقــــود الورقيــــة إلــــى جانــــب النقــــود املعدنيــــة، وكــــان اســــاس ظهورهــــا، يــــرتبط بــــالتخلي 

 .  (5)عن التعامل بالنقود املعدنية، كمرحلة متأخرة من مراحل التطور في التعامل النقدي بالنقود السلعية التدريجي

 بغطـاء 
 
َل َمن أصـدرها كـأوراق  نقديـة، وكانـت هـذه األوراق النقديـة آنـذاك مغطـاة ويقال: إنَّ بنك "استاك هوم" بالسويد أوَّ

 بال
 
 البنك الذي أصدرها، ومدعومة

َ
 ُيصـِدر هـذه األوراق إال بقـدر كاِمل عند

َّ
ذهب بِنسبة مائـة فـي املائـة، وكـان البنـك يلتـلُم أال

ه ِمــن الــذهب، وكــان لكــّلِ َمــن يحمــل هــذه األوراق أن يــذهَب وهــا متــى شــاء إلــى البنــك، ويحــول مــا شــاء منهــا إلــى ســبائِك 
َ
مــا عنــد

 .(6)الذهب

                                                           

 (.1/146بحول في قضايا فقهية معاصرة، محمد تقي العثماني )ينظر:  ( 1)

 ( [.14/ 6(، املجموع شرح املهذب )195ينظر: األحكام السلطانية )ص:  ( 2)

 مـــن البلـــدان، وقّيـــد مشـــاهداته فـــي تلـــك الراحلـــة بكتـــاب محمــد بـــن عبـــد هللا ابـــن بطوطـــة، رحالـــة مـــؤرب، ولـــد فـــي طنجـــة بـــاملغرب، ســافر وطـــ ( 3)
 
اف كثيـــرا

 ( [.6/235(، اإلعالم )5/227) هـ ( ] ينظر الدرر الكامنة779سماه: تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، )ت  

 (.2/719تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار )ينظر:  ( 4)

 (.57د في الفقه اإلسالمي املقارن، د. ريان خليل توفيق، )ص:نظرية النقو ينظر:  ( 5)

 (.8اإلسالم والنقود، د. رفيق املصري )ص: ينظر:  ( 6)
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 أضــع
ْ
 النقــود تزايــد إلــى حــّدِ أنَّ األوراق بلغــت

ْ
ــا حمــل إنكلتــرا إلــى تعطيــِل وقــد بــدأت  مقــدار الــذهب املوجــود فــي الــبالد، ممَّ

َ
اف

 حــرب ســنة 
َ
 إلــى جــواز التحويــِل فــي ســنة  1914تحويــل هــذه األوراق إلــى الــذهب بعــد

ْ
، ولكــن بشــْرط: أنَّ مــا 1925م، ثــم عــادت

ـة النـاس ال يَ  ـِدرون علـى تحويـل أوراقهـم إلـى ُيطلب من البنك تحويله ال يكـون أقـل ِمـن ألـف وسـبعمائة جنيـه بمـا جَعـل عامَّ
ْ
ق

هم لم يحتفلوا بذلك لشيوِع األوراق كنقد  قانوني تنفُعهم في متاجراتهم األهلية.  الذهب، ولكنَّ

 سـنة 
 
م مـع حـدول أزمـة 1931وقد بدأت قاعدة الذهب تواجه صعوبات كثيرة بعد اندالع الحـرب العامليـة، ثـم انهـارت تمامـا

 الكساد الكبير.

م، حينما أعلـن الـرئيس األمريكـي نيكسـون عـن وقـف تحويـل 1971خر دولة تخلت عن قاعدة الذهب في سنة وكانت أمريكا آ

 الدوالر إلى ذهب.

 ذاتيــــة 
 
 لهــــا قيمــــة

ْ
د قصاصــــة ليســــت ي علــــى آِخــــِر شــــكل ِمــــن دْعــــم األوراق بالــــذهب، وأصــــبحت هــــذه النقــــود ُمجــــرَّ ضــــ ِ

ُ
ووهــــذا ق

ة ِشــــرائية بنــــاء علــــى  عتَبــــر قــــوَّ
ُ
ــــة، حتــــى كِســــلعة، وإنمــــا ت ر النقــــود الورقيَّ ِثقــــة األفــــراد فيهــــا وأمــــر القــــانون، فاكتَمــــل بــــذلك تطــــوُّ

ة للنقود في االقتصاد املعاصر.  العامَّ
َ
ل الصورة ِ

ّ
مث

ُ
ا ائتمانية خاِلصة، بحيث أصبحِت النقود الورقية ت  نقود 

ْ
 أصبحت

ا لكــون النقــود الورقيــة أصــبحت  ــي البــديل للنقــدين   منهمــا بــالعمالت  ، وصــار «الــذهب والفضــة»ونظــر 
 
وتعامــل النــاس بــدال

وانبـرى علمـاء الشـريعة إلطـالق األحكـام « التكييف الفقهي للنقود الورقية»الورقية املعروفة فقد واجهت الفقهاء مشكلة 

علــى هــذا النــوع الجديــد مــن النقــود علــى ضــوء تكيــيفهم وتصــنيفهم لهــذه النقــود، وهــذا التكييــف يهمنــا فــي بيــان التكييــف 

 لعمالت االفتراضية.الفقهي ل

 فـــي هـــذه املســـألة، وقـــد ذكـــر الشـــيخ عبـــد هللا بـــن منيـــع فـــي رســـالته املوســـومة بــــ )الـــورق النقـــدي: 
 
وقـــد اختلـــف الفقهـــاء كثيـــرا

 :(1) حكمه( أن أقوال الفقهاء املعاصرين في هذه املسألة على خمسة أقوال –فيمته  –تاريخه  –حقيقته 

 ْين على الجهة التي أصدرتها: القول األول: أن هذه النقود سندات دَ 

 القول الثاني: أنها عرل من عرول التجارة وسلعة من السلع.

 القول الثالث: أنها تشبه الفلوس املسكوكة من غير الذهب والفضة )كالنحاس والنيكل ...(.

 القول الرابع: أنها متفرعة من الذهب والفضة،  ي بديل عنهما.

 ة نقد قائم بذاته، له حكم النقدين الذهب والفضة. القول الخامس: أن النقود الورقي

ولكـــل قـــول مـــن هـــذه األقـــوال حجتـــه، ودليلـــه، ولعـــل القـــول األخيـــر هـــو األقـــرب، وهـــو مقتضـــ ى قـــول طائفـــة مـــن الفقهـــاء مـــن 

بـــــن ، وا(6)، ابـــــن تيميـــــة(5)، وهـــــو بعـــــض أهـــــل العلـــــم كـــــابن حجرالهيتمـــــي(4)، والحنابلـــــة(3)، الشـــــافعية(2)، واملالكيـــــة(1)الحنفيــــة

 .(7)القيم

                                                           

 (.81-45الورق النقدي )( ينظر: 1)
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 لألشياء "
 
 .(8)يقول السرخس ي: " أما عندنا فالفلوس النافقة الرائجة بم للة األثمان الصطالح الناس على كونها ثمنا

قـــال فــــي املبســــوط : " وأمثــــال متســــاوية كـــالفلوس الرابحــــة وتجــــب املماثلــــة فيهــــا حتــــى إذا بـــاع فلســــا بغيــــر عينــــه بفلســــين بغيــــر 

ن بيع فلس بفلس جائز بل لوجوب املماثلـة فـلن إحـدى الفلسـين يبقـى بغيـر يـ يء ملـا كانـت أمثـاال أعيانهما ال يجوز للرسنة فل

متساوية بصفة الرواج فيكون ذلـك ربـا وإذا كـان كـل واحـد منهمـا بعينـه فكـأن املتعاقـدين أعرضـا عـن االصـطالح علـى كونهـا 

 .(9)أمثاال متساوية "

أعيانهمـــا ال يجـــوز ألن الفلـــوس الرائجـــة أمثـــال متســـاوية قطعـــا الصـــطالح  ويقـــول: " فأمـــا بيـــع فلـــس بغيـــر عينـــه بفلســـين بغيـــر 

الناس على سقوط قيمة الجودة فيها ليكون أحد الفلسين فضال خاليا عن العول مشروطا في البيع وذلك هو الربا بعينه 

"(10). 

مينــة، وعلــى األول تخــرج الفلــوس وقــال العــدوي: " واختلــف فــي علــة الربــا فــي النقــود، فقيــل: غلبــة الثمنيــة، وقيــل: مطلــق الث

 .(11)الجدد، فال يدخلها الربا، ويدخلها على الثاني "

وقــال الزركشــ ي: " ويــتلخ  مــن ذلــك أن مــن ذلــك الفلــوس النافقــة، هــل تجــري مجــرى األثمــان فيجــري فيهــا الربــا  إن قلنــا: 

، وهـــو ظـــاهر مـــاحكى عـــن أبـــي الخطـــاب فـــي خالفـــه ال
 
 إلـــى إن العلـــة فـــي النقـــدين الثمنيـــة مطلقـــا

 
صـــغير أو ال يجـــري مجـــراهت نظـــرا

، وذلك يخ  الذهب والفضـة، وهـو قـول أبـي الخطـاب فـي خالفـه الكبيـر  علـى قـولين، فعلـى الثـاني ال 
 
العلة ماهو ثمن غالبا

قـدين يجري الربا فيهـا إال إذا اعتبرنـا أصـلها، وقلنـا: العلـة فـي النقـدين الـوزن، كالكاسـدة، وعلـى روايـة الطعـم والثمنيـة فـي الن

 . (12)يجري الربا في كل مطعوم قوتا كان أو أدما، أو فاكهة، أو دواء "

وهــذه النقــول تــدل علــى أن الفلــوس إذا كانــت رائجــة واصــطلح النــاس عليهــا كانــت بم للــة األثمــان، وكــذلك النقــود إذا كانــت 

، وكونهـا ثمـن لألشـياء، فـالرواج رائجة، وأصبحت  ي الوسيط للتبادل، ووها تقـاس قـيم السـلع، فلنهـا تأخـذ أحكـام النقـدين

                                                                                                                                                                                                         

 (.183-12) ( املبسوط1)

 .(  2/183(، حاشية العدوي )4/28( شرح مختصر خليل، للخري ي )2)

 .(9/380( املجموع )3)

 .(  4/28( املغني )4)

 .(2/378( الفتاوى الكبرى )5)

 .(29/471( مجموع الفتاوى )6)

 .(2/137( إعالم املوقعين )7)

 (.25-2) ( املبسوط8)

 (.183-12) ( املبسوط9)

 .( املصدر السابق10)

 .(2/183( حاشية العدوي )11)

 .(421/ 3( شرح الزركش ي على مختصر الخرقي )12)
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في الفلوس  ي العلة التي جعلـت الفقهـاء يعطونهـا أحكـام الـذهب والفضـةت ألن الثمنيـة تكـون صـفة الزمـة لهـا، ووهـذا تكـون 

 بمعنى النقدين الذهب والفضة، وكذلك النقود الورقية اليوم. 

 للتبــادل، ويــدل علــى صــحة هــذا القــول مــا ســبق تقريــره مــن كــالم أهــل العلــم بــأن ال
 
نقــود  ــي كــل مــال اتخــذه النــاس وســيطا

وأصبح يؤدي وظائف النقدين، والنقود الورقية قد أصبحت ثمنـا، ووهـا تقـوم األشـياء ويحصـل الوفـاء واإلبـراء وهـا، فيكـون 

ا بذاته يأخذ صفة الثمنية. ا قائم   لها حكم الذهب والفضة وتعتبر نقد 

ية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين الذهب والفضة، ووهـذا صـدر قـرار مجلـس ووهذا يتبن رجحان القول: بأن النقود الورق

 1407صــفر  13 - 8مجمــع الفقــه اإلســالمي املنعقــد فــي دورة مــؤتمره الثالــث بعمــان عاصــمة اململكــة األردنيــة الهاشــمية مــن 

 م. 1986أكتوبر  16إلى  11هـ/

ن، وهــو القــول الــذي تــنظم معــه املعــامالت املاليــة املختلفــة، وهــذا القــول هــو القــول الــذي يرجحــه عامــة الفقهــاء املعاصــري 

وهو املتفق مـع مقاصـد الشـريعة، وهـو القـول الـذي تـدل عليـه األدلـة، والقـول بخـالف هـذا يتنـافى مـع مقتضـيات الشـرعية، 

لرائجــــة وال ســــيما بعــــد أن عــــم التعامــــل وهــــذه األوراق النقديــــة بــــين الشــــعوب اإلســــالمية، وأصــــبحت  ــــي العملــــة الوحيــــدة ا

الســائدة، واألقــوال األخــرى إمــا أن يكــون مــن الزم األخــذ بــه الوقــوع فــي الحــرج والضــيق وإيقــاع النــاس فــي مشــقة عظيمــة فــي 

معــامالتهم ممــا يتنـــافى مــع مقاصــد الشـــرعية املقتضــية لجلــب املصـــالح ودرء املفاســد، وقواعــدها العامـــة التــي جــاءت برفـــع 

 الحرج والضيق عن الناس.

ن الزم األخـــذ بـــه مصـــدامة ثوابـــت الـــدين، وفـــتح أبـــواب الربـــا علـــى مصـــاريعها، وإســـقاط الزكـــاة عـــن غالـــب وإمـــا أن يكـــون مـــ

األمــوال املتمولــة فــي وقتنــا هــذا، ووهــذا يتضــح ضــعف هــذه األقــوال ورحيــان القــول أن النقــود الورقيــة نقــد قــائم بذاتــه، لــه 

 حكم النقدين الذهب والفضة.  

ا بذاته، له حكم الذهب والفضة، فيترتب عليه األحكام اآلتية:وبناء على القول بأن النقود وتعت ا قائم   بر نقد 

 جريان الربا بنوعيه )الفضل والنسيئة( في األوراق النقدية وغيرها من األثمان كالفلوس، وهذا يقتض ي ما يأتي: - 1

ــــا، كبيــــع ريــــال ال يجــــوز بيــــع الــــورق النقــــدي بعضــــه بــــبعض أو بغيــــره مــــن األجنــــاس النقديــــة األخــــرى نســــيئ  -أ
 
ة مطلق

 سعودي بعملة أخرى نسيئة بدون تقابض.

، كبيـــع عشـــرة ريـــاالت ســـعودية بأحـــد   -ب
 

ال يجـــوز بيـــع الجـــنس الواحـــد مـــن العملـــة الورقيـــة بعضـــه بـــبعض متفاضـــال

 عشر.

ا بيــد، كبيــع الريــال الســعودي بالــدوالر بأربعــة   -ت ــا إذا كــان ذلــك يــد 
 
أو يجــوز بيــع بعضــه بــبعض مــن غيــر جنســه مطلق

 أقل أو أكثر.
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ا أو كانـــت تكمـــل النصـــاب مـــع غيرهـــا مـــن األثمـــان أو العـــرول  - 2 وجـــوب الزكـــاة فـــي األوراق النقديـــة إذا بلغـــت قيمتهـــا نصـــاب 

 .(1) املعدة للتجارة

 وبناء على هذا:

ام فــــالعمالت االفتراضــــية إذا حصــــل رواجهــــا، وأصــــبحت  ــــي الوســــيط للتبــــادل، ووهــــا تقــــاس قــــيم الســــلع، فلنهــــا تأخــــذ أحكــــ

 عنها، وتعطى نفس األحكام التي أعطيت لألوراق النقدية. 
 
 األوراق النقدية وتصبح بديال

: أنواع النقود.
 
 ثالثا

إلـى األقسـام  -وهـو مـا يهمنـا هنـا-النقود تنقسم إلى أنـواع كثيـرة، وباعتبـارات مختلفـة، و ـي تنقسـم باعتبـار املـادة املكونـة لهـا 

 التالية:

: النقود السلعية غ
 
يـر املعدنيـة: و ـي النقـود التـي اسـتخدمها النـاس فـي أول األمـر، كـالحبوب الغذائيـة، وامِللـح، والجلـود، أوال

 وما إلى ذلك. 

: النقود السلعية املعدنية: و ـي النقـود التـي تسـتمد قيمتهـا مـن صـفاتها الذاتيـة، أو مـن الرغبـة فـي حيازتهـا كسـلعة، وفـي 
 
ثانيا

 .(2) لحديد والنحاسمقدمة هذه النقود الذهب والفضة وا

دّوِن هذه املراحل باختصار شديد
ُ
 ونستطيع أن ن

: النقود االئتمانية: و ي عدة أنواع:
 
 ثالثا

النقود الورقية: وقد سبق الحديث عن كيفية نشأتهات و ي أوراق نقدية تصدرها الدولة بقانون وتطرحهـا للتـداول و ـي  -1

 بالـذهب أو الفضـة، وغيـر قاب
 
لـة للصـرف وهمـا، وتسـتمد قوتهـا مـن القـانون ال مـن ذاتهـا، إذ ليسـت لهـا قيمـة غير مغطاة نهائيا

 .(3) ذاتية، وإذا ألغت الدولة التعامل وها أصبحت بال قيمة

ومــــن خــــالل هــــذا التعريــــف للنقــــود الورقيــــة يتــــبن لنــــا أن أهميــــة تــــدخل الدولــــة فــــي أمــــر إصــــدار األوراق النقديــــة ومراقبتــــه، 

النقد القوة، والثقة من جهـة التعامـل بـه، وأن ذلـك مـن أهـم شـروط عنـد الفقهـاء فـي اعتبـار  وتحديده، ودور ذلك في اعطاء

 لتبادل السلع بين الناس، وأثر هذا األمر على التأصيل الفقهي للعمالت االفتراضية.
 
 صالحا

 
 النقد وسيطا

 وسيأتي مزيد بيان لهذا األمر في املباحث التالية.

دائع الجارية تحت الطلب والتي تحتفل وها املصارف في حساباتها، إما من عملية إيداع نقـود النقود املصرفية: و ي: الو  -2

 .(4) ورقية، أو تحويالت مصرفية، أو ما تقوم املصارف بتوليده منهما

                                                           

 (.81-45ينظر: الورق النقدي )( ينظر: 1)

 (.49نظرية النقود في الفقه اإلسالمي املقارن، د. ريان خليل توفيق، )ص:( ينظر: 2)

 (.160املعامالت املالية املعاصرة في الفقه اإلسالمي، د. محمد شبير، )ص:( ينظر: 3)

 .(83، د. حياة البرهماتي، )ص:(، أسباب التضخم األوراق النقدية49، د. هائل عبدالحفيل، )ص:( تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية4)
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النقــود البالســتكية: مــن خــالل التطــور الســريع والهائــل فــي النقــود، ظهــر هــذا النــوع مــن النقــود، والتــي تكــون علــى شــكل  -3

طاقــــات بالســــتكية يســــتغني وهــــا حاملهــــا عــــن حمــــل الــــورق النقــــدي، وقــــد ُعرفــــت هــــذه البطاقــــات بأنهــــا: " مســــتند يعطيــــه ب

يمكنـه مـن شـراء السـلع، أو الخـدمات ممـن يعتمـد املسـتند،  –بنـاء علـى عقـد بينهمـا  –مصدره، لوـخ  طبيعـي أو اعتبـاري 

 .(1)واع هذا املستند ما يمكن من سحب نقود من املصارف"دون دفع الثمن حاال، لتضمنه التلام املصد بالدفع، ومن أن

ـن  ِ
ّ
وُعّرفت: " بأنها: " أداة دولية للدفع االئتماني املـدار، ذات نطـاق عـام، ناتجـة عـن عقـد ثالدـي، تصـدر مـن بنـك تجـاري، تمك

 .     (2)حاملها من إجراء عقود خاصة والحصول على خدمات خاصة"

االقتصـــاديون فـــي تعريـــف النقـــود اإللكترونيـــة، فمـــنهم مـــن ضـــيق التعريـــف وقصـــرها علـــى النقـــود االلكترونيـــة: اختلفـــت  -3

شكل محدد، ومنهم من توسع في املفهوم وجعلها شاملة لكل تعامل مالي يتم عن طريق وسائل التقنية الحديثـة، بـل إن مـن 

 س على الورق واملعدن.االقتصاديين من قال إن النقود اليوم مبنية على التقنية والرياضيات والعلوم، ولي

 :(3) ومن التعاريف التي ذكرها االقتصاديون للنقود إلكترونية 

عّرفهــا البنــك املركـــزي األوربــي: بأنهـــا مخــزون الكترونـــي لقيمــة نقديــة علـــى وســيلة تقنيـــة يســتخدم بصـــورة شــائعة للقيـــام  -أ

جـراء الصـفقة وتسـتخدم كـأداة محمولـة بمدفوعات ملتعهدين غيـر مـن أصـدرها، دون الحاجـة إلـى وجـود حسـاب بنكـي عنـد إ

.
 
 مدفوعة مقدما

وُعّرفــت بأنهــا: قيمــة مخزونــة بطريقــة إلكترونيــة علــى وســيلة إلكترونيــة كبطاقــة أو ذاكــرة حاســب آلــي، ومقبولــة كوســيلة  -ب

للـــــدفع بواســـــطة متعهـــــدين غيـــــر املؤسســـــة التـــــي أصـــــدرتها، ويـــــتم وضـــــعها فـــــي متنـــــاول املســـــتخدمين الســـــتعمالها كبـــــديل عـــــن 

 لعمالت النقدية والورقية، وذلك وهدف إحدال تحويالت إلكترونية ملدفوعات ذات قيمة محددة.ا

 بحيـــث ال تكـــون قيمتهـــا أقـــل مـــن القيمـــة املودعـــة، وتكـــون 
 
 ماليـــا

 
فهـــذه النقـــود تخـــزن علـــى وســـيط الكترونـــي، وتمثـــل إيـــداعا

 وشــــركة  PayPalلشــــركات العامليــــة: شــــركة مقبولــــة كوســــيلة دفــــع الشــــركات املاليــــة غيــــر الشــــركة املصــــدرة، ويمثلهــــا مــــن ا

CashU . 

                                                           

 (.717هـ( , )7/1412( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )1)

 (.128( البطاقات اللدائنية )ص: 2)

(3 )European Commission (1998), “Proposal for European Parliament and Council Directives on the taking up, the pursuit and the 

prudential supervision of the business of electronic  money institution”, Brussels, COM (98) 727, P. w  (، النقـود 14، وينظـر: بحـث )ص

 (، محمود عبيد صالح الس هاني، ص )
 
 (.40والسياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي، )تجربة السودان أنموذجا
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تتصــف بــنفس الخصــائ  التــي تتصــف وهــا  -والتــي ســيأتي تعريفهــا-ومــن التعــاريف املــذكورة نــرى أن العمــالت االفتراضــية 

النقــود اإللكترونيــة مــن جهــة املاهيــة والحقيقــة، وعليــه يمكــن قيــاس العمــالت االفتراضــية علــى النقــود إلكترونيــة وإعطائهــا 

 منهما تعتبر وسيلة تبادل للسلع عن طريق الوسائل اإللكترونية. ن
ُ
 كال

ّ
 فس الحكم الفقهي بجامع أن

يعمــد لجعــل العمــالت االفتراضــية إحــدى املراحــل التــي مــرت وهــا النقــود اإللكترونيــة، و ــي  (1) وهــذا مــا جعــل بعــض البــاحثين

 عـن النقـود الورقيـة املرحلة الثالثةت وعليه فـيمكن أن نعطـي للعمـالت االفتراضـية 
 
حكـم النقـود اإللكترونيـة فـي كونهـا بـديال

 وقائمة مقامها.

هـذا القيــاس، ويـذكر عــدة فـروق بــين العمـالت االفتراضــية والنقـود اإللكترونيــة، (2) ولكـن فــي املقابـل يــرفض بعـض البــاحثين

 ومن تلك الفروق:

ه مثل البنوك املركزيـة تقـف خلفهـا، ولكـن يمكـن أن العمالت االفتراضية ال توجد لها سلطة إصدار، أو هيئات تنظيم -1

اسـتخدامها مثــل أي عملــة أخــرى للشــراء مــن خــالل اإلنترنــت أو حتــى تحويلهــا إلــى العملــة التــي تريــد دوالر أو يــورو أو ريــال 

دوال عن طريق قنات إلكترونية فقط. 
َ
ت
ُ
 أما النقود اإللكترونية فيه في األساس نقود تصدرها دول وت

 بين الناس بشكل أكبر من العمالت االفتراضية.أن النقود اإل -2
 
 وتلقى رواجا

 
 وتعامال

 
 أكثر انتشارا

 
 لكترونية تعتبر حاليا

 وغير ذلك من الفوارق.

وحــين املوازنــة بــين االتجــاهين نجــد أن االتجــاه الــذي يـــذهب إلــى كــون العمــالت االفتراضــية تحمــل نفــس خصــائ  النقـــود  

ث مــن أطــوار النقــود اإللكترونيــة هــو قــول قــوي، ولــه مــا يعضــده، ولكــن يعكــر عليــه اخــتالف اإللكترونيــة، أو  ــي الطــور الثالــ

جهــة اإلصـــدار فـــالنقود اإللكترونيـــة  ـــي نقـــود صـــادرة بـــأذن الســـلطان )البنـــك املركـــزي(، وهـــو مـــا يكســـ ها الثقـــة بـــين النـــاس، 

 للتبــــادل بيــــنهم، وهــــذا بخــــالف العمــــالت االفتراضــــية وال
 
 معتبــــرا

 
تــــي الزالــــت مجهولــــة املصــــدر، وتفتقــــد إلــــى ويجعلهــــا وســــيطا

الحمايـــة، إال فـــي بعـــض الـــدول، وهـــذا يجعـــل الثقـــة وهـــا ضـــعيفة، والجهالـــة والغـــرر فيهـــا ظـــاهرة، وعنـــدي أن هـــذا وهـــو الفـــرق 

 الحقيقي بين العمالت االفتراضية والنقود اإللكترونية.

 فـــي اعتبـــار العملـــة وتلـــك وعلـــى هـــذا: فالـــذي يتـــرجح لـــي أن العمـــالت االفتراضـــية لـــم تتـــوفر فيهـــا ال
ُ
 الالزمـــة

ُ
 والضـــوابط

ُ
شـــروط

 الشروط  ي:

: أن تكون صادرة بلذن السلطان )البنك املركزي(.
 
 أوال

 للقيم والسلع.
 
 ومقياسا

 
 عاما

 
: أن قوة شرائية ووسيطا

ُ
 ثانيا

 لالدخار.  
 
 أمينا

 
: أن تكون مستودعا

 
 ثالثا

                                                           

 (.12ترونية، د. عبد هللا العقيل )ص: ( األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت اإللك1)

 (.47-46( العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية، ياسر آل عبد السالم )ص: 2)
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 ولاملبحث األ

 حقيقة العمالت الفرتاضية

 مطلبان:وفيه 

 املطلب األول: حقيقة العمالت الفرتاضية.

 أول : تعريف العمالت.

 العمالت لغة: ُعُمالت وُعْمالت جمع عملة: و ي نقد يتعامل به الناس.

: أجرة العمل.
ُ
ة
َ
: النقد، والُعْمل

ُ
ة
َ
 والُعْمل

 .(1)ويقال: هما وجهان لعملة واحدة: متالزمان يكمل أحدهما اآلخر

 
 
:  ـــي وحـــدة التبـــادل التجـــاري، وتمثـــل العملـــة شـــكال يســـهل التبـــادل التجـــاري مقارنـــة باألســـلوب التبـــادلي العمـــالت اصـــطالحا

القديم القـائم علـى تبـادل السـلع، و ـي تختلـف و تتنـوع مـن دولـة إلـى أخـرى، كالـدوالر األمريكـي، والفرنـك السويسـري، الريـال 

 . (2)السعودي، والدرهم اإلماراتي

 ضية.ثانيا : تعريف الفرتا

 االفتراضية: مصدر )ف ر ل(.

ْرِضّيات وتطلق ويراد وها:
َ
ة مفرد: جمع ف ْرضيَّ

َ
 وف

هـــذا ُيثبـــت خطـــأ  -رأي علمـــّي لـــم يثبـــت بعـــد، افتـــرال علـــى ســـبيل الجـــدل " كـــان قـــانون الجاذبيـــة فرضـــّية ثبـــت صـــحتها  - 1

تك ".  فرضيَّ

 .(3) فكرة يؤخذ وها في البرهنة على قضية أو حل مسألة  - 2

 : تعريف العمالت الفرتاضية اصطالحا :ثالثا  

العمالت االفتراضية عبـارة عـن عملـة إلكترونيـة يمكـن تشـبه العمـالت التـي تصـدرها الـدول مـن حيـث العمـل، ولكنهـا رقميـة 

إلكترونية بشكل كامل، و ي أرقام على الشاشات، وليس لها وجود يمكـن مالمسـته باليـد، فهـي وحـدات إلكترونيـة مشـفرة، 

زية تعمل بنظام "النّد للنّد"، ويتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها بدون سلطة مركزية أو وسطاء، يـتم تـداولها غير مرك

                                                           

 (.2/1555موجم اللغة العربية املعاصرة، د. أحمد مختار عبدالحميد عمر ) ( 1)

، وعنه: العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية، ياسر  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9ينظر:  ( 2)

 (.31آل عبد السالم )ص: 

 (.2/1555موجم اللغة العربية املعاصرة، د. أحمد مختار عبدالحميد عمر ) ( 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
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عبــــر اإلنترنــــت عبــــر وســــائط اإللكترونيــــة فقــــط مثــــل أجهــــزة الحاســــب اآللــــي، واألجهــــزة الذكيــــة، والتابلــــت، ونحوهــــا، للتبــــادل 

  .(1) التجاري وشراء سلع عينة أو منافع مختلفة

 املطلب الثاني: نشأة العمالت الفرتاضية.

والتـي تعتبـر  ـي أسـاس  Bitcoinعندما نريد الحديث عن نشأة العمالت االفتراضية البد أن نتحـدل عـن عملـة )البيتكـوين( 

م حينمـــــا بـــــدأ رجـــــل مجهـــــول ســـــمى نفســـــه ۲۰۰۷العمـــــالت االفتراضـــــية، حيـــــث يعـــــود تـــــاريخ العمـــــالت اإللكترونيـــــة إلـــــى عـــــام 

( يقـــال إنـــه يعـــيش فـــي اليابـــان بعمـــل آليـــة العملـــة اإللكترونيـــة األولـــى املســـماة Satoshi Nakamotoاكـــاموتو( ))ساتويـــ ي ن

م تــم ۲۰۰۸بـــ)البيتكوين(، بينمــا أشــارت توقعــات إلــى أن هــذا االســم يطلــق علــى فريــق عمــل ال علــى  ــخ  واحــد، وفــي عــام 

 ((www.bitcoin.org تسجيل املوقع الرسمي الخاص وهذه العملة على الرابط:

( بنشــر ورقــة عمــل بعنــوان: )البيتكــوين: نظــام عملــة "النــّد للنــّد" اإللكترونيــة( فــي موقــع خــاص Satoshiثــم قــام ساتويــ ي )

 .(2)بالتشفير االلكتروني بين فيه طريقة عمل عملة )البيتكوين( وحمايتها من التلييف واإلنفاق املزدوج

( وهـــو مصـــطلح يعنـــي العملـــة املشـــفرة، والـــذي crypto-currencyه اســـم ))فـــالبيتكوين( هـــو أول تطبيـــق ملفهـــوم يطلـــق عليـــ

 كانت فكرته في البداية يتمحور حول إيجاد شكل جديد للنقود، يعتمد على التشفير كبديل عن السلطة املركزية. 

عملــة  50املعــّدن ( بلنتــاج أول عملــة : )البيتكــوين( بطريقــة التعــدين التــي ينــال وهــا Satoshiم قــام ساتويــ ي )2009وفــي عــام 

ــد بــين "ساتويــ ي" وبــين "هــال 
ّ
ــد للن

ّ
 تمــت أول عمليــة تحويــل عمــالت )البيتكــوين( مــن الن

 
)بيتكــوين(، وفــي نفــس العــام أيضــا

 فيني" املبرمج الفعلي لنظام )البيتكوين(.

دوالر أمريكـــي  1" بتقـــدير عملـــة )البيتكـــوين( مقابـــل الـــدوالر األمريكـــي بواقـــع )"new libertyوفـــي نفـــس العـــام قامـــت شـــركة 

 لهـــا بقيمـــة الطاقـــة الكهربائيـــة التـــي تســـتخدمها الكمبيـــوترات للعمليـــات الحســـابية التـــي تنـــتج  1309,03
 
بيتكـــوين( احتســـابا

 هذا العدد من عملة )البيتكوين(.

 أن سعر عملة )البيتكوين( اليوم خاضع للعرل والطلب، وهو من يتحكم بتحديد سعره.
 
 علما

سوق الكتروني لصرف عملة )البيتكوين( مقابل العمالت العاملية، وفي نفس العام أيضا تم شراء تم إنشاء  ۲۰۱۰وفي عام 

آالف )بيتكـــوين(، وتوالـــت التعـــامالت فـــي نفـــس العـــام حتـــى وصـــلت  ۱۰أول ســـلعة )بيتكـــوين(،  ـــي عبـــارة عـــن )بيتـــلا( مقابـــل 

 م.۲۰۱۳ل مليار دوالر في عام القيمة السوقية للعملة ما يعادل مليون دوالر أمريكي حتى وصلت ما يعاد

                                                           

(1   )currency-www.techopedia.com/definition/6702/digitalbitcoin-is-www.bitcoin.org/ar/faq#what,  وعنـــــه: األحكـــــام الفقهيـــــة املتعلقــــــة .

 (.12ية، د. عبد هللا العقيل )ص: بالعمالت اإللكترون

د. عبـد هللا  مفهوم األعمال املصرفية االلكترونية وأهم تطبيقاُتها، أ.د . محمود أحمد الشرقاوي، األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت اإللكترونية، ( 2)

  www.bitcoin.org/bitcoin.pdf (. وورقة العمل متاحة في شبكة االنترنت في املوقع الرسمي للعملة12العقيل )ص: 

http://www.techopedia.com/definition/6702/digital-currency
http://www.bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin
http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf
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قـــام االتحـــاد األوروبـــي باملوافقـــة علـــى مـــنح رخصـــة بنـــك ألول مؤسســـة صـــرف أوروبيـــة العملـــة )البيتكـــوين(،  ۲۰۱۲وفـــي عـــام 

 مـــن أشـــكال املـــال الـــذين يمكـــن ۲۰۱۳وأصـــدر القضـــاء فـــي واليـــة تكســـاس األمريكيـــة عـــام 
 
م حكمـــا باعتبـــار "بيتكـــوين" شـــكال

يــه، كمــا اعترفــت وزارة املاليــة األملانيــة فــي نفــس العــام بعملــة )البيتكــوين( واعتبرتهــا نــوع مــن أنــواع اســتخدامه واالســتثمار ف

املـــال الخـــاص، وفرضـــت الضـــرائب علـــى حيازتـــه، وتـــم إنشـــاء أول جهـــاز صـــراف فـــي واليـــة ســـاندييغو األمريكيـــة لشـــراء عملـــة 

 )البيتكوين( وكذلك صرفها للدوالر.

ت رســــمية بــــلغالق مواقــــع )البيتكــــوين( ومحاكمــــات أصــــحاوها بأســــباب مختلفــــة إال أن ورغــــم مــــا أصــــاب العملــــة مــــن تــــدخال 

تحــويالت العملـــة بلغــت قيمـــة عاليـــة تفــوق التحـــويالت التـــي تــتم عـــن طريـــق شــركات تحويـــل األمـــوال العامليــة مثـــل "ويســـترن 

 .(1) يونيون"

 مـن هـو وراء إنشـاء عملــة )البيتكـوين(، علـى الــر 
 
غم مـن كثـرة األقاويـل والكــالم حـول هويـة عــدة وحتـى اآلن لـم يعـرف تحديــدا

أ خاص أفراد، وكذلك االشتباه بمنظمات قامت بلنشاء عملة البتكوين(، فعلى الـرغم ممـا قـام بـه )ساتويـ ي( إال أنـه قـام 

الحقيقيــة يثيــر  Satoshiم بــدون توضـيح املزيــد حــول نفسـه، وال زال التكــتم علـى  خصــية ساتويـ ي ۲۰۱۰بتـرك املشــروع فـي 

وك حولها، خاصـة إذا مـا علمنـا أن بروتوكـول وبرنـامج )البتكـوين( منشـورين بشـكل مفتـوح، ويمكـن ألي مطـور حـول الشك

(، وعمـــل إصـــدار معـــدل خـــاص بـــه مـــن برنـــامج )البتكـــوين(، تمامـــا كـــاملبرمجين codeالعـــالم أن يطلـــع علـــى املصـــدر البرمجـــي )

 مقارنـة بـالتغييرات التـي قـام املبرمجـون ( على انتSatoshiالحاليين، وهذا ربما جعل تأثير ساتوي ي )
 
اج هذه العملـة محـدودا

 ( ال يتحكم بلنتاج هذه العملة.Satoshiاآلخرون،  بل ربما يفيد بأن ساتوي ي )

ويبـــدو أن صـــاحب فكـــرة هـــذه العملـــة يريـــد أن يغيـــر العـــالم ويقـــدم شـــيئا جديـــدا، وفـــي نفـــس الوقـــت يخشـــ ي مـــن أي مالحقـــة 

يريــد أن تركــز النــاس علــى الفكــرة بغــض النظــر عــن الوــخ  الــذي قــام وهــذا العمــلت ولهــذا فــتح  قضــائية أو قانونيــة، أو أنــه

املجــال ملعرفــة أســرار وطريقـــة عمــل )البتكــوين(. وأيــا كـــان الســبب فلنــه يعتبـــر مــن األمــور الســلبية عـــدم الكشــف عــن هويـــة 

 للتعق
 
يــد الــذي يكتنفهــا، وربمــا وبعــد نجاحهــا مختــرع )البتكــوين( ويبــدو لــي أن وراءهــا منظمــات أو دول ولــيس  ــخ  نظــرا

أتوقـــع أنهـــا تجـــارب ويســـتفاد مـــن الفكــــرة بشـــكل مـــنظم ولـــيس بشـــكل فـــردي وبعــــد ذلـــك يقضـــ ي عليهـــا إال إذا تغيـــرت قواعــــد 

 .(2)اللعبة

 

                                                           

، العمــالت االفتراضــية حقيقتهــا وأحكامهــا الفقهيــة، ياســر آل (13األحكــام الفقهيــة املتعلقــة بــالعمالت اإللكترونيــة، د. عبــد هللا العقيــل )ص: ينظــر:  ( 1)

ويــل الحركــات اإلرهابيــة، حســن محمــد، مقــال منشــور فــي مركــز امللــك فيصــل للبحــول والدراســات (، البيتكــوين، ودورهــا فــي تم31عبــد الســالم )ص: 

 م. 2017اإلسالمية، أغسطس 

 (.45( ينظر: العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية، ياسر آل عبد السالم )ص: 2)
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 املبحث الثاني

 الفرق بني العمالت الفرتاضية والنقود الورقية، وفيه ثالثة مطالب: 

 

 جهة الصدار. املطلب األول: الفرق بينهما من

 تمهيد:

 ال يمكــــن أن تنفــــك الحيــــاة عنــــه اليــــوم، 
 
مــــّر معنــــا فيمــــا ســــبق الحــــديث عــــن األوراق النقديــــة، وأن التعامــــل وهــــا صــــار واقعــــا

 للتبادل بين الناس، و ي العملة الوحيدة الرائجة السائدة حتى أخـذت هـذه النقـود حكـم الـذهب 
 
 مقبوال

 
وأصبحت وسيطا

 
 
 بذاته، وأن هذا هو القول الذي تدل عليه األدلة وهو الـذي يحقـق مقاصـد الشـريعة اليـوم، والفضة، وإن كانت نقدا

 
قائما

والقول بخالف هـذا يتنـافى مـع مقتضـيات الشـرعية املقتضـية لجلـب املصـالح ودرء املفاسـد، وقواعـدها العامـة التـي جـاءت 

 برفع الحرج والضيق عن الناس.

بـل بجميـع أنـواع النقـود املوجـودة اليـوم كـالنقود اإللكترونيـة، والنقـود املوجـودة فـي وهذا الحكم ال يتعلق بالنقود الورقية 

 عــن 
 
 مــن أنواعهــا وإمــا لكونهــا بــديال

 
البطاقــات املمغنطــة، والتــي أصــبحت تأخــذ نفــس حكــم األوراق النقديــة إمــا لكونهــا نوعــا

 النقود الورقية تحقق ذات العمل التي تقوم به النقود الورقية.

 لتبـادل السـلع بـين إذا تقرر 
 
هذا، فهل يمكن أن نقول بأن العمالت االفتراضية تأخذ حكم األوراق النقدية في كونها وسيطا

 الناس 

 هذا ما سأحاول تجليته في املطالب التالية:  

 املطلب األول: الفرق بينهما من جهة الصدار.

 ة  ي جهة اإلصدار لهما.من أهم الفروق الجوهرية بين العمالت االفتراضية والنقود الورقي

وقــد ســـبق الحـــديث عــن األوراق النقديـــة، واملراحـــل التــي مـــرت وهـــا هــذه األوراق، كانـــت فـــي بدايــة إصـــدارها مغطـــاة بالـــذهب 

، وقد بدأت قاعدة الذهب تواجه صعوبات كثيرة حتى تم إلغاء هذا الغطاء بشكل كامل.
 
 كامال

 
 
بالــذهب، أصــبحت تســتمد قوتهــا مــن ســلطان الدولــة، ولهــذا فــلذا مــا  وبعــد أن أصــبحت النقــود الورقيــة غيــر مغطــاة نهائيــا

 الغت الدولة هذه النقود فلنها تصبح ورقة تافهة ال قيمة لها.
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وتختلـــف قيمـــة النقـــود الورقيـــة مـــن دولـــة ألخـــرى، وهـــذا راجـــع إلـــى الغطـــاء الـــذي تســـتخدمه كـــل دولـــة حـــين إصـــدار النقـــود 

مـي حينمـا تريـد الدولـة إصـدار النقـود الورقـة إال إنـه مـؤثر علـى قيمـة النقـود حـين الورقية، وهذا الغطاء وإن أصبح غيـر الزا

 إصدارها، وتداولها بين الناس.

 :(1)ومن أنواع الغطاء الذي تستخدمه الدول 

 كميات الذهب لدى الدولة. -1

 قوة اقتصاد الدولة وكثرة صادراتها خاصة النفط. -2

 العمالت األجنبية. -3

 للثقة وها كوسيط لتبـادل السـلع، ووهـا تقـاس قـيم السـلع، وهـذا القبـول والـرواج وهذا هو الذي جعل 
 
النقود الورقية محال

لألوراق النقدية أكس ها صفة النقدية والثمنية، وجعلها تقوم بوظائف النقود التـي يقـوم وهـا النقـدان. وإن لـم يكـن أصـلها 

.
 
 وجوهرها نقدا

 من كونها ذا قيمة في ذاتها، بـل هـو ألمـر خـرج عنهـات واملتمثـل فـي وجـود قـانون وسر هذا القبول للنقود الورقية ليس مستم
 
دا

)البنـــــك املركـــــزي( يحميهـــــا، ويلـــــزم أو يـــــأذن للتعامـــــل وهـــــا، كـــــذلك هـــــذا القبـــــول مســـــتمد مـــــن ثقـــــة النـــــاس وهـــــا كقـــــوة شـــــرائية 

 عندهم للتبادل.
 
 مقبوال

 
 وكمستودع أمين لالدخار، وكونها وسيطا

 عن النظريات
 
، (2)والتي وقع الخالف فيها بين علماء االقتصاد في سر القابلية العامة العتبار النقد كوسـيط التبـادل وبعيدا

إال إن القــول بــأن النقــود تســتمد قيمتهــا مــن تشــريع الدولــة )البنــك املركــزي( دون النظــر إلــى قيمــة املــادة املصــنوعة منهــا، هــو 

تهـا وكمياتهـا وتفـرل التعامـل وهـا، والنـاس فـي هـذا ال يفرقـون بـين مـا قول مؤثر، " فالدولة  ي مـن تسـبك النقـود وتحـدد قيم

 .(3)كان من معدن نفيس، أو كان من معدن رخي "

توصـف بأنهـا عبـارة عـن أرقـام علـى الشاشـات، ولـيس لهـا وجـود  -وكمـا سـبق ذكـره-وفي املقابل نجد أن العمـالت االفتراضـية 

رة، غير مركزيـة تعمـل بنظـام "النـّد للنـّد"، ويـتم إدارتهـا بالكامـل مـن قبـل يمكن مالمسته باليد، فهي وحدات إلكترونية مشف

مســتخدميها بــدون ســلطة مركزيــة أو وســطاء، يــتم تــداولها عبــر اإلنترنــت عبــر وســائط اإللكترونيــة فقــط مثــل أجهــزة الحاســب 

مختلفــــة، ولــــيس االشــــكال فــــي اآللــــي، واألجهــــزة الذكيــــة، والتابلــــت، ونحوهــــا، للتبــــادل التجــــاري وشــــراء ســــلع عينــــة أو منــــافع 

وكمـا يقـول جويـل كرتـزمن: " تغيـرت مـن  -العمالت االفتراضية كونها عبارة عن وحدات إلكترونيـة  فـالنقود الورقيـة نفسـها 

 للقيم ذات أصل ثابت ومحدد، وحقيقة محضة إلى شكل إلكتروني جديد ليس سـوى مجموعـات مـن 
 
 موحدا

 
كونها مقياسا

الحوســــبة األساســــية ... وأصــــبحت عبــــارة عــــن أرقــــام يمكــــن عرضــــها علــــى ماليــــين الشاشــــات  الواحــــد والصــــفر و ــــي وحــــدات

                                                           

 (.70، )ص:نظرية النقود في الفقه اإلسالمي املقارن، د. ريان خليل توفيق( ينظر: 1)

 (.41( الورق النقدي، عبد هللا بن منيع، )ص: 2)

 (.41( الورق النقدي، عبد هللا بن منيع، بتصرف )ص: 3)
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ولكـــــن اإلشـــــكال  ـــــي أن العمـــــالت  (1) الحاســـــوبية علـــــى ماليـــــين املكاتـــــب عبـــــر العـــــالم، ومـــــع ذلـــــك فلـــــيس لهـــــا مكـــــان فعلـــــي ..."

ها االقتصــــاد االلكترونــــي )النقــــود االفتراضــــية مجهولــــة املصــــدر، وهنــــا يــــأتي دور البنــــوك املركزيــــة فــــي ردم الهــــوة التــــي أوجــــد

إلكترونيــــة بجميــــع أنواعهــــا( حيــــث ســــاهم األخيــــر فــــي وجــــود انفصــــام تــــام بــــين )االقتصــــاد الحقيقــــي(  الــــذي يــــتم فيــــه صــــنع 

املنتجــات وتبـــادل الســلع والخـــدمات، وبـــين )االقتصــادي املـــالي( الـــذي تبــاع وتشـــتري فيــه املنتجـــات املاليـــة لغــرل واحـــد هـــو 

وكلمــــا زادت املكينــــة اآلليــــة لالقتصــــاد فــــي خلــــق النقــــود أصــــبح حجــــم النقــــو فــــي االقتصــــاد املــــالي يفــــوق  الــــربح املــــالي فقــــط،

 ! (2)مرة 50إلى  30االقتصاد الحقيقي من 

 مــن مقاصــد الشــريعة وهــو حمايــة النقــد )املــال( 
 
 عظيمــا

 
والــذي يشــكل  -وقيــام البنــوك املركزيــة وهــذه األمــر، يحقــق مقصــدا

وحفــــل املــــال هــــو أحــــد الضــــروريات الخمــــس التــــي جــــاءت الشــــريعة بحفظهــــا، ملــــا فــــي ذلــــك مــــن  مــــن العبــــث، -عصــــب الحيــــاة

الفســاد، وهــو مايؤكــد عليهــا علمــاء الشــريعة فــي فقــه املعــامالت املاليــة، ونحــن اليــوم بحاجــة ضــرورية إلعــادة صــياغة نظريــة 

يــر متكاملــة وغيــر مقاصــدية فــي النقــود النقــود وعالقتهــا بالربــا، وذلــك بســبب اللــبس الحاصــل فــي هــذا البــاب، ووجــود نظــرة غ

 الورقية وتعامالتها املالية.

فهــي مجهولــة املصــدر، وال يوجــد أي ضــمانات أنهــا ســتبقى كــذلك، فهنــاك بالفعــل العديــد مــن العمــالت البديلــة املســتوحاة 

اإللكترونـي للصـرافة من )البتكـوين(، ومـن األخبـار املهمـة والسـلبية عـن عملـة )البتكـوين( كعملـة افتراضـية، توقـف املوقـع 

)متجــــواس( املتخصصــــة فــــي تــــداول عملــــة )البتكــــوين( االفتراضــــية عــــن العمــــل، وكــــان موقــــع متجــــواس، وهــــو أكبــــر صــــرافة 

لتـــداول العملـــة االفتراضـــية، قـــد تعـــرل لـــبعض املشـــكالت الفنيـــة التـــي أدت إلـــى تعطـــل املوقـــع بالكامـــل، وأوقـــف متجـــواس 

 شاف نشاط غير معتاد. عمليات س حب العمالء )للبتكوين( بعد اكت

ويعد ما حدل انتكاسة بالنسـبة ألنصـار العملـة االفتراضـية الـذين يضـغطون فـي اتجـاه تبنيهـا علـى نطـاق أوسـع، وفـي غضـون 

ذلـــــك أصـــــدرت ســـــتة مواقـــــع صـــــرافة أخـــــرى التـــــداول العملـــــة االفتراضـــــية بيانـــــا مشـــــتركا تؤكـــــد فيـــــه علـــــى أنـــــه ال عالقـــــة لهـــــا 

 .(3)لسحب إلى تراجع حاد في قيمة البتكوينبـ)متجواس(، وأدى وقف عمليات ا

وكل هذا نتيجة لكون العمالت االفتراضية تتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها بدون سلطة مركزية، فـالنقود الورقيـة 

يتم التحكم وهـا عـن طريـق الدولـة )البنـك املركـزي( فالدولـة  ـي املسـؤولة عـن إصـدارها، والـتحكم وهـا مـن جميـع الجوانـب، 

 وهذا له دور في ضبط النقود الورقية وانتفاء الجهالة عنها.

                                                           

 (.23-21( موت النقود، لجويل كرتزمن، ترجمة، د. محمد العصيمي )ص: 1)

 (.30( موت النقود، لجويل كرتزمن، ترجمة، د. محمد العصيمي، بتصرف )ص: 2)

 (.31تراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية، ياسر آل عبد السالم )ص: ( العمالت االف3)
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، واعتبارهــا  -و ــي مســألة جهــة اإلصــدار –وعنــدي أن هــذه املســألة 
 
 ــي أهــم مســألة فــي توصــيف العمــالت االفتراضــية فقهيــا

 لتبادل السلع بين الناس.
 
 وسيطا

لفقهـاء علـى أن إصـدار النقـود مـن وظـائف والة نـ  ا -و ي أن تكون العمالت مضروبة مـن السـلطان-وألهمية هذه املسألة 

 الواجب عليهم حفظها من الغش وصيانتها عن اإلفساد.
ّ
 أمور املسلمين، وأن

: " ال يصـلح ضـرب الـدراهم إال فـي دار الضـرب بـلذن السـلطانت ألن النـاس إن رخـ  لهـم ركبــوا -رحمـه هللا-قـال اإلمـام أحمـد 

 .  (1)العظائم "

 .(2)ن كالم اإلمام أحمد: " فقد منع من الضرب بغير إذن سلطان ملا فيه من االفتيات عليه "يقول القاض ي أبو يعلى ع

ويقــول النـــووي: " قـــال أصــحابنا ويكـــره أيضـــا لغيــر اإلمـــام ضـــرب الـــدراهم والــدنانير وإن كانـــت خالصـــة ألنــه مـــن شـــأن اإلمـــام 

 .(3)وألنه ال يؤمن فيه الغش واإلفساد "

صـدار النقـود مـن غيـر الحـاكم الشـرعي أو مـن ينيبـه )البنـك املركـزي( إذا كـان الضـرر مـن ضـرب وقد اتفق الفقهاء على منـع إ

 
 
 .(4) النقود من غيره محققا

 يدل على أهمية أن تكون النقود مضروبة من قبل السلطان ما يلي:

 بـذوي الحقـوق وغـالء األسـعار وانق  -1
 
طـاع األجـالب وغيـر ذلـك أن في إصدار النقود مـن غيـر السـلطان افسـادا لهـا واضـرارا

 .(5)من املفاسد

 ملصـالح األمـة، وصـيانة نقودهـا، وحفـل معـامالت النـاس مـن الغـش   -2
 
 في قصـر إصـدار النقـود علـى السـلطان تحقيقـا

ّ
أن

 . (6)والفساد

، ويجوز التعامل وها، وتعطى أحكام النقود فالبد من أن يتحقق فيها ما يلي:
 
 والعملة كي تكون معتبرة شرعا

 
 
 : أن تكون صادرة بلذن السلطان )البنك املركزي(.أوال

 للقيم والسلع.
 
 ومقياسا

 
 عاما

 
: أن تكون ذات قوة شرائية ووسيطا

ُ
 ثانيا

 لالدخار.  
 
 أمينا

 
: أن تكون مستودعا

 
 ثالثا

                                                           

 (.4/133( الفروع البن مفلح )1)

 (.1/181( األحكام السلطانية )2)

 (.11/ 6( املجموع )3)

 (.4/342(، الفروع البن مفلح )1/181(، األحكام السلطانية )11/ 6(، املجموع )4/342( مواهب الجليل )4)

 (.11/ 6( املجموع )5)

 (.107( العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية، ياسر آل عبد السالم )ص: 6)
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 وم
 
 عامـا

 
 للقـيمت وهذا مالم يتوفر في العمالت االفتراضية فهي لم تصدر بلذن السلطان، وال يمكن أن تكون مستودعا

 
قياسـا

د بــين أمــرين أغل همــا أخوفهمــا( ، وقيــل (1) وذلــك ملــا تحتويــه مــن الغــرر والجهالــة، والغــرر هــو: )مــا انطــوت عنــا عاقبتــه أو تــردَّ

 .(2)هو: " ما كان مستور العاقبة "

 . (3)ع الغرر"عن بيع الحصاة وعن بي --قال: " نهى رسول هللا  --واألصل في الغرر ما جاء في حديث أبي حديث هريرة 

والنهــــي عــــن بيــــع الغــــرر أصــــل عظــــيم مــــن أصــــول كتــــاب البيــــوع، ويــــدخل فيــــه مســــائل كثيــــرة غيــــر منحصــــرة، كبيــــع املعــــدوم 

 . (4)واملجهول، وما ال يقدر على التسليم، وما ال يتم ملك البائع عليه، وأشباه ذلك مما يلزم منه الغرر من غير حاجة .... "

عقــود املاليــة، وقـــد يكــون الغــرر فــي صـــيغة العقــد، وقــد يكــون فـــي محــل العقــدت كالجهـــل وانتفــاء الغــرر شــرط مـــن شــروط ال

، فهـــذا بيـــع مجهـــول، ومـــن بيـــع الغـــرر عـــدم القـــدرة علـــى عـــدم (5)بجـــنس املحـــل، والجهـــل بنـــوع املحـــل، والجهـــل بصـــفة املحـــل

 التسليم.

 عنه غير مقدور عليه،
 
 غير معلوم، وموجوزا

 
 فهو غرر. فكل بيع كان املقصود منه مجهوال

والعمـــالت االفتراضـــية ال تخلـــو مـــن الغـــرر، ووجـــه الغـــرر فيهـــا عــــدم العلـــم بجهـــة اإلصـــدار، فهـــي أصـــدرت مـــن عـــدة جهــــات، 

 نظـــام  اقتصـــادي مركـــزي، وال تخضـــُع لســـلطات الجهـــات الرقابيـــة 
معروفـــة، وغيـــر معروفـــة، ولـــيس لهـــا اعتمـــاد  مـــاليا لـــدى أِيّ

تداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية )اإلنترنت( بال سيطرة وال رقابة ، كذلك ال يوجـد والهيئات املاليةت ألنها تعتمُد على ال

لهــا حمايــة قبــل األنظمــة، ومــع ذهاوهــا تضــيع الثــروة، وهــذا مظنــة للغــرر والخســارة، و ــي عاليــة املخــاط، والشــرع حينمــا نهــى 

د فــي أمــوالهم، والعمــالت االفتراضــية تقــوم " علــى عــن بيــع الغــرر إنمــا نهــى عنــه ملــا فيــه مــن املخــاطر التــي تضــر بمصــالح العبــا

ـة  بات قويَّ
ُ
، مما يجعل بيئِتها تشـهُد تذبـذ ا أو شراء  ة من خالل تداولها بيع  أساس املضاربة التي تهُدف لتحقيق أرباح  غير عاديَّ

 عـــن كـــون املواقـــع التـــي تمثـــل ِســـجالت قيـــد أو دفـــاتر حســـابا
 

ـــا، فضـــال ـــا وانخفاض  ة  ارتفاع  ت لحركـــة التعامـــل وهـــذه غيـــر مبـــررَّ

ــات االختــراق وةجمــات القرصــنة التــي تســتغل وجــود  العملــة بــالبيع أو الشــراء غيــر آمنــة َبْعــُدت لتكــرار ســقوِطها مــن ِقَبــِل عمليَّ

ــــة كبيــــرة " ــــات تـــداولها أو فــــي محافظهــــا الرقميــــة، ممــــا تســــبب فـــي خســــائر ماليَّ ، وربمــــا تكــــون (6)نقـــاِط ضــــعف  عديــــدة فــــي عمليَّ

مـــن خســـائر املصـــارف التجاريـــة بعـــد إلغـــاء قاعـــدة الـــذهب عـــن النقـــود الورقيـــة، فكمـــا أدى ذلـــك القـــرار إلـــى  خســـائرها أشـــد

                                                           

 (.4/ 3( حاشية البجيرمي على اإلقناع )1)

 (.194/ 13( املبسوط )2)

 (.1513( أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، برقم )3)

 (.2148 /7(   شرح املشكاة للطيبي )4)

 (.76( الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي للصديق الضرير )ص: 5)

(6 )http://www.dar-alifta.org. 
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نشــوء بيئــة ماليــة جديــدة نتجــت عنهــا تلــك الخســائر، فكــذلك هــذه العمــالت جعلــت املصــارف التجاريــة والنــاس أمــام بيئــة 

 ذب الكبير في قيمة تلك العمالت.جديدة ستسبب وسببت خسائر فادحة لبعض املتداولين وها، نتيجة للتذب

ووجـــــود هـــــذه املخـــــاطر فـــــي العمـــــالت االفتراضـــــية جعـــــل مؤسســـــة النقـــــد الســـــعودي والتـــــي تعمـــــل بمثابـــــة البنـــــك املركـــــزي فـــــي 

الســــعودية تحــــذر مــــن التعامــــل وهــــا، وقالــــت املؤسســــة، علــــى صــــفحتها فــــي "تــــويتر"، إن " تــــداول صــــرف العمــــالت، أو العملــــة 

لها مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت، قــد حــذرت منهــا املؤسســة، ملــا لتلــك التعــامالت مــن عواقــب ســلبية االفتراضــية التــي يــتم تــداو 

 مختلفة على املتعاملين".

 عــن املحافظــة علــى قيمتهــا، 
 
ففــي النقــود الورقيــة يكــون البلــد املصــدر للعملــة هــو املســؤول عــن العملــة الورقيــة، ومســؤوال

 للـــدول أن تزيـــد مـــن عـــرل
 
نقودهـــا إال إذا حافظـــت علـــى قيمـــة عملتهـــا مقابـــل مـــا ي مربوطـــة بـــه مـــن  ومـــن ثـــّم لـــم يكـــن ممكنـــا

 أن عــــرل النقــــود العــــالمي كــــان يزيــــد بمعــــدل قريــــب مــــن زيــــادة املعــــدل الحقيقــــي للنمــــو، أي أن 
 
غطــــاء، وهــــذا يعنــــي عمليــــا

، وأما في العمالت االفتراضـية 
 
 وينقصان معا

 
فهـذا غيـر ممكـن لصـعوبة االقتصاد الحقيقي واالقتصاد املالي كانا يزيدان معا

 هـذه 
ّ
التحكم وها، وبالتالي سيكون هناك عندنا مشكلة في النقـود املتدفقـة مـن العمـالت االفتراضـية دون ضـابط ت حيـث أن

 
 
العمالت االفتراضية تخلق من ال ي يء، وليس لهـا سـند أو غطـاء مـن أي يـ يء، وبالتـالي سـيكون النقـد مـع مـرور الوقـت نقـدا

 ،
 
 ال حقيقيـــا

 
وهـــذا لـــه آثـــار عظيمـــة ووخيمـــة علـــى االقتصـــاد، أحـــد آثارهـــا أن هـــذا الخلـــق للعمـــالت االفتراضـــية ووهـــذه وهميـــا

، والتضـخم أحـد أسـباوها هـو زيـادة كميـة النقـود، إذ أن زيادتهـا تـؤثر فـي زيـادة الطلـب (1)الطريقـة سـيليد مـن مشـكلة التضـخم

 اب املشاكل لألزمة االقتصادية في العالم. ي أحد أسب creation of moneyعلى العرل، ومسألة خلق النقود 

ومـــع تحـــذير كثيـــر مـــن االقتصـــاديين الغـــربين لخطـــورة خلـــق النقـــود، إال علمـــاء اإلســـالم ســـبقوا إلـــى التنبيـــه علـــى العالقـــة بـــين 

 .(2)كمية النقود وارتفاع األسعار منهم اإلمام الشافعي، واملقريزي 

ب رحمهـم هللا يكـره لامـام ضـرب الـدراهم املغشوشـة للحـديث الصـحيح جاء فـي املجمـوع للنـووي: " قـال الشـافعي واألصـحا

أن رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم قـال )مـن غشـنا فلـيس منـا( رواه البخـاري ومسـلم مـن روايـة أبـي هريـرة والن فيـه افسـادا 

 بذوى الحقوق وغالء األسعار وانقطاع األجالب وغير ذلك من املفاسد "
 
 .(3)للنقود واضرارا

ا هــو مضــمون النظريــة الكميــة للنقــودت وملخصــها: " إن قيمــة النقــود الورقيــة يمكــن أن يحــافل عليهــا بتحديــد كميتهــا وهــذ

"(4). 

                                                           

 ( [.168( التضخم: هو ضعف القوة الشرائية للنقود الورقية ] ينظر: املعامالت املالية املعاصرة في الفقه اإلسالمي، د. محمد شبير، )ص: 1)

 (.10/ 6( املجموع )2)

 (.277( أسباب التضخم األوراق النقدية، د. حياة البرهماتي، )ص:3)

 عن: اقتصاديات النقود والبنوك، صبحي قريصة، )ص: 279( أسباب التضخم األوراق النقدية، د. حياة البرهماتي، )ص:4)
 
 (.207( نقال
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ولـــذلك فـــلن املوقــــف الضـــبابي مــــن الحكومـــات واملؤسســــات املاليـــة حـــول العــــالم حـــول االعتــــراف الكامـــل وهــــذه العملـــة هــــو 

 أصعب ما تواجهه هذه العملة ومستخدميها.

، بـل يعـد مـن الضـرورات  -خاصة في هذا الوقت-فالحاجة إلى تنظيم إصدار هذه العمالت االفتراضية وعلى هذا 
 
ماسة جدا

التــــي جــــاءت وهــــا الشــــريعة، وهــــو مقصــــد عظــــيم مــــن مقاصــــدهات وذلــــك ألنــــه ال يمكــــن أن تســــتقيم معــــامالت النــــاس إال وهــــذا 

 التنظيم. 

اول هــذه العمــالت، و ــي خطــوة مهمــة فــي ضــبط هــذه العمــالت، وقــد اتجهــت بعــض الــدول اإلســالمية إلــى محاولــة تنظــيم تــد

ومـــن ذلـــك االتفـــاق املوقـــع بـــين اململكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، وقـــد ذكـــر الخبـــر أن الســـعودية 

 .(1) فرادواإلمارات تعتلم إصدار عملة رقمية للمعامالت عبر الحدود، ينحصر استخدامها بين البنوك، وليس بين األ 

 على ما سبق تقريره، وبناء على أن النقد هو كل ي يء يلقى قبوال عاما، كوسيط للتبادل، ومخزن للقيم، ومقيـاس 
 
وتأسيسا

لألسعار، مهما كان ذلك الشـ يء، وعلـى أي حـال يكـون، فـلن العمـالت االفتراضـية تأخـذ حكـم النقـود متـى تحققـت فيهـا هـذه 

 ا.الخصائ ، والشروط التي ذكرناها هن

 املطلب الثاني: الفرق بينهما من جهة املصارفة.

 تعريف الصرف.

 القــوم َصــرف 
ُ
الصــرف لغــة: يقــول ابــن فــارس: " الصــاد والــراء والفــاء معظــم بابــه يــدل علــى رجــع الشــ يء ، مــن ذلــك صــرفت

 .(2)وانصرفوا، إذا رجعتهم فرجعوا

 .(3)ه فانصرفوالصرف: رد الش يء من حالة إلى حالة، أو إبداله بغيره، يقال صرفت

:
 
 عند الفقهاء ُعّرف بعدة تعريفات منها: الصرف اصطالحا

 .(4) بيع جنس األثمان بعضه ببعض -1

 .(5) بيع األثمان بعضها ببعض -2

 .(6) بيع النقد بالنقد -3

                                                           

(1 )https://makkahnewspaper.com/article/620307 

 .(2/37( موجم مقاييس اللغة )2)

 (283( املفردات في غريب القرآن )ص: 3)

 (.2/37( االختيار لتعليل املختار )4)

 (.4/54( املغني )5)

 (.461( موجم مصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء )ص:6)
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 حكم الصرف:

 الصرف نوع من أنواع البيوع الجائزة، دل على مشروعيته الكتاب والسنة واإلجماع.

 .(1)]    ٹ ٹ ٹ ڍ   [ قوله تعالى: الدليل األول: 

 وجه االستدالل من اآلية الكريمة:

 دلت اآلية بعمومها على مشروعية الصرف.

قــــال: الــــذهب بالــــذهب، والفضــــة بالفضــــة، والبــــر بــــالبر،  --عــــن النبــــي  --الــــدليل الثــــاني: مــــا رواه عبــــادة بــــن الصــــامت 

 بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فـلذا اختلفـت هـذه األصـناف فبيعـوا كيـف والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثال 

 .(2)شئتم إذا كان يدا بيد

 وجه الداللة:

أمـر بتركـه إذا كـان نسـيئة فـدل علـى  --أن الصرف بيع، والبيع مع اتحاد الجـنس ال بـد فيـه مـن القـبض فـي املجلـس، والنبـي 

 فساده.

 الدليل الثالث: اإلجماع.

 .(3)على معينين، باإلجماع " -أي: الصرف-" ويصح  يقول الشربيني: 

 شروط الصرف:

 التقابض في مجلس العقد. -1

في الحديث السابق: " مثال بمثـل سـواء بسـواء، يـدا بيـد، فـلذا  --يشترط لصحة الصرف القبض في مجلس العقد، لقوله 

 اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".

ين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد "وقال ابن املن
َ
 .(4)ذر: " وأجمعوا على أن املتصارف

 التماثل عند اتحاد الجنسين. -2

 لصـــحة الصـــرف التماثـــل عنـــد اتحـــاد الجنســـين إذا بيـــع الـــذهب بالـــذهب، أو الفضـــة بالفضـــة، لقولـــه 
 
فـــي  --يشــترط أيضـــا

 ، فلذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".الحديث السابق: " مثال بمثل سواء بسواء، يدا بيد

                                                           

 (.461( موجم مصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء )ص:1)

 (.1587برقم ) ( أخرجه البخاري، باب الصرف وبيع الذهب،2)

 (.369/ 2( مغني املحتاج )3)

 (.133( اإلجماع )ص 4)
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وعلـى القـول وعلـى القـول بـأن العمـالت االفتراضـية أصـبحت فـي حكـم النقـود الورقيـة، وتجـري فيهـا أحكـام النقـود الورقيـة، 

ة مـــن ريـــال ودرهـــم بـــأن علـــة الربـــا فـــي النقـــدين الـــذهب والفضـــة مطلـــق الثمنيـــة وذلـــك متحقـــق فـــي العمـــالت الورقيـــة املختلفـــ

، فلنــه يشـترط التقـابض فــي مجلـس العقـد عنــد صـرف العمـالت االفتراضــية بغيرهـا مـن العمــالت ودينـار وجنيـه ودوالر وغيرهـا

 مختلفة. 
 
 الورقية كالدوالر والريال وغيرهما، أو بصرف العمالت االفتراضية بعضها ببعض، باعتبارها أجناسا

 ، كالبتكوين بعملة البتكوين.من الجنس الواحد ت االفتراضية وكذلك يشترط التماثل عند صرف العمال 

وحيــث إن صــرف العمــالت االفتراضــية بغيرهــا مــن العمــالت الورقيــة يكــون عبــر االنترنــت فلنــه يكفــي فيــه القــبض الحكمــي، 

كــة املكرمــة فــي وقــد صــدر قــرار مجلــس املجمــع الفقهــي التــابع لرابطــة العــالم اإِلســالمي فــي دورتــه الحاديــة عشــرة املنعقــدة بم

 بعض التطبيقات املعاصرة للقبض الحكمي لألموال وجاء فيه: 

ا: يعتبر القيد في دفاتر املصرف في حكم القبض ملن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيهـا  ثاني 

 الوخ  للمصرف أو بعملة مودعة فيه.

 نا .املطلب الثالث: الفرق بينهما من جهة كونها ثم

 كان أو سلعة "
 
 .(1)الثمن عند الفقهاء هو: "العول الذي يؤخذ على التراض ي في مقابلة املبيع عينا

 ويالحل في التعريف أن الثمن هو العول الذي يتراض ى عليه املتعاقدان.

 .(2)يه "وعند شراح القانون الثمن هو: " مبل  من القوم يلتلم املشتري بأدائه في مقابل انتقاله حق املبيع إل

، فلو لم يكن كذلك لم تعتبر 
 
فالثمن عندهم هو العول املقّدر للمبيع باتفاق املتابعين، وال بد لهذا العول أن يكون نقودا

 في القانون ".
 
 مبادلته بعول غير النقود بيعا

 
 
، وقـــد يكـــون حتـــى مـــاال

 
، أو مثليـــا

 
 منـــافع علـــى رأي وأمـــا عنـــد الفقهـــاء فـــالثمن أعـــم منـــه فـــي القـــانونت ألنـــه يكـــون نقـــودا

 
 قيميـــا

 . (3)الجمهور 

.
 
 والذي يهمنا هنا هو الثمن إذا كان نقودا

                                                           

 (.65( القاموس الفقهي،  سعدي أبو جيب )ص: 1)

 (.89( العقود املدنية الكبيرة، خميس خضر)ص: 2)

 (.64( ضوابط اثمن وتطبيقاته في عقد البيع )ص:3)
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وحيــث ســبق وأن ذكرنــا بــأن النقــد هــو كــل يــ يء يلقــى قبــوال عامــا، كوســيط للتبــادل، مهمــا كــان ذلــك الشــ يء، وعلــى أي حــال 

 ـــــي فـــــي الحقيقـــــة نقـــــود، فـــــلذا مـــــا  يكـــــون، فالـــــدراهم والـــــدنانير، أو الفلـــــوس، أو غيرهـــــا مـــــن األوراق التـــــي ظهـــــرت فـــــي عصـــــرنا

 استخدمها املشتري في عقد بيع وأّداها في مقابل املبيع شكلت هذه النقود الثمن الذي استحق به ذلك املبيع.

وحيـــث إن العمـــالت االفتراضـــية أصـــبحت اليـــوم تســـتخدم فـــي الـــدفع لشـــراء الســـلع والخـــدمات، واعترفـــت وهـــا بعـــض الـــدول 

فـي الواليـات املتحـدة عملـة رسـمية، تـم اسـتخدامها فـي كثيـر مـن املحـالت التجاريـة كاملطـاعم،  كأملانيا واعتبرها بعـض القضـاة

 والعقارات، وخدمات االنترنت، وغيرها.

 للتبادل.
 
 للسلع، مادام أن الناس تعارفوا على استخدامها واعتبروها وسيطا

 
 فهل يمكن اعتبار العمالت االفتراضية ثمنا

 للســلع، ولكــن يشــكل علــى هــذا أن والجــواب: يمكــن وهــذا االعتبــ
 
، وبالتــالي يمكــن أن تكــون ثمنــا

 
ار العمــالت االفتراضــية نقــودا

، ومـن تلـك الشـروط املتفـق عليهـا بـين الفقهـاء أن يكـون الـثمن 
 
 كثيـرة مـن أجـل اعتبـاره ثمنـا

 
الفقهاء اشترطوا للثمن شروطا

 عند املتعاقدين، بحيث ال يكون فيه جهالة أو غر 
 
 معلوما

 
 على تسليمه. معينا

 
 ر يؤدي إلى ال لاع، وأن يكون مقدورا

يقــــول ابــــن قدامــــة فــــي الشــــرح الكبيــــر: " يشــــترط أن يكــــون الــــثمن فــــي البيــــع معلومــــا عنــــد املتعاقــــدينت ألنــــه أحــــد العوضــــين، 

لـم يصـح فاشترط العلم به، كاآلخر، وقياسا على رأس مال السلم. فـلن باعـه السـلعة برقمهـا، وهمـا ال يعلمانـه، أو أحـدهما، 

 .(1)البيعت للجهالة فيه "

وقــال فــي املغنــي: " وألن الــثمن مجهــول ألنـــه إنمــا يتبــين بالتقســيط للــثمن علــى القيمـــة، وذلــك مجهــول فــي الحــال، فلــم يصـــح 

 .(2)البيع به، كما لو قال: بعتك هذه السلعة برقمها "

االسترسال، والبيع بما ينقع به السـعر، والبيـع  كما ن  الفقهاء على عدم صحة أنواع من البيوع لجهالة الثمن كما في بيع

 بالنسبة املئوية، أو ربط الثمن بمؤشرات البورصات العاملية.

قال في املبسوط: " وإذا اشترى الرجل عدل زطي أو جراب هروي بقيمته أو بحكمه فالبيع في هذا فاسد ال يجوز ألنه اشترى 

 . (3)بما ال يعرف "

.والثمن املجهول أشبه باملع
 
 دوم، واملعدوم ال يصح البيع معهت للغرر املنهي عنه شرعا

 للسلع وذلك ملا يلي: 
 
 والعمالت االفتراضية والحال هذه ال يصح جعلها ثمنا

مــن جوانــب عــدة، فهـي مجهولــة املصــدر، وال يمكــن أن  -كمــا ســبق بيانـه-أن هـذه العمــالت االفتراضــية الزالـت مجهولــة  -3

 من يتحكم وها، وهذه الجهالة تمنع من صحة جعلها ثمنا للسلع.تتحكم وها السلطات، وال يدرى 
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أن هذه العمالت يكثر فيها الغرر، ومن الغرر املوجود في العمالت االفتراضية، تصـويرها مـن قبـل مـن يملكهـا بأنـه ذات  -4

 قيمة كبيرة، والحقيقة خالف هذا.

ثــة وجعلهــا قابلــة للتــداول دون ضــوابط تضــبط أن األشــكال املســتحدثة العمــالت االفتراضــية عبــر التكنولوجيــا الحدي -5

التعامــل وهــا جعلـــت الســوق قابلــة لالرتفـــاع واالنخفــال بنـــاء علــى أشــياء غيـــر حقيقــة، واألســواق التـــي يفتــرل فيهـــا أن 

، جعلهــا عــاجزة عــن -وأمــام هــذا التــدفق للعمــالت االفتراضــية  –تقــوم بتحديــد األســعار بعــد موازنــة العــرل والطلــب 

 ذلك.

 لســــــلعة معينـــــة ثـــــم تختفــــــي، أو يهـــــبط ســـــعرها بشــــــدة، أن ســـــعر الع -6
 
مـــــالت إلكترونيــــــة متذبـــــذ بشـــــدة، وقــــــد تـــــدفع ثمنـــــا

واحتماالت الربح والخسارة فيهـا كبيـرة نتيجـة لتذبـذوها، وهـذا يجعـل التعامـل وهـا أقـرب للقمـار، إذ إن املعنـى الـذي مـن 

 أجله حّرم القمار متحقق فيها.

 أن ت -7
 
 للقيمــة إال بـــاعتراف ســـلطات أن مــن شـــروط اعتبــار النقـــود ثمنـــا

 
 للقيمـــة، وال تكــون النقـــود مقياســـا

 
كــون مقياســـا

الدولـــة وهـــات وذلـــك ألنـــه ال يمكـــن إال عـــن طريـــق الســـلطان )البنـــوك املركزيـــة( وإال لـــن تنضـــبط األمـــوال وقيمهـــا كمـــا هـــو 

 الحال في هذه العمالت االفتراضية.

 للسلع وأجاز شراء السلع وهات ألن العمالت االفتراضية وقد ذهب بعض الباحثين إلى صحة جعل العمالت اإللكترون
 
ية ثمنا

تعتبــــر مثــــل الفلــــوس فــــي الثمنيــــة فتجــــري عليهــــا أحكــــام النقــــود التــــي مــــن الــــذهب والفضــــة، فيجــــوز شــــراء الســــلع والخــــدمات 

 .(1)بالعمالت االفتراضية والدفع وها

 وهذا القياس مع الفارق ومناقش من ثالثة أوجه:

 للتبـــــادل، الوجـــــه األول: أن 
 
 للســـــلع، وجعلهـــــا النـــــاس وســـــيطا

 
الفلـــــوس  ـــــي نقـــــود ضـــــربت بـــــلذن الســـــلطان، وأصـــــبحت ثمنـــــا

 والعمالت االفتراضية تحاروها الدول اآلن، ولم يأذن السلطان بتداولها.

الوجــه الثــاني: أن العمــالت االفتراضــية لــيس لهــا وجــود حقيقــي يمكــن حيازتــه، وإنمــا  ــي مجــرد أرقــام وشــفرات إلكترونيــة، 

 وهذا بخالف الفلوس. 

 منهمـــا 
َّ
الوجـــه الثالـــث: أن قيـــاس العمـــالت االفتراضـــية علـــى النقـــود الورقيـــة أقـــرب مـــن قياســـها علـــى الفلـــوس بجـــامع أن كـــال

 لألشياء وتلقاه الناس بالقبول، وهذا تعريف النقود.
 
 أصبح ثمنا

                                                           

 (.157( العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية، ياسر آل عبد السالم )ص: 1)
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ذه العمـالت االفتراضـية، فقـد أصـبحت وعليه فلن الحاجة ماسة لتـدخل الـدول خاصـة اإلسـالمية منهـات مـن أجـل تنظـيم هـ

 للتبـادل بيـنهم، حيـث بلغـت التعـامالت وهـا 
 
، وتزداد الحاجة مع قبول الناس لهـا، وجعلهـا وسـيطا

 
 حقيقا

 
هذه العمالت واقعا

 مليار دوالر. 1.5

يضــرب لهـــم( أي وإصــدار النقــود، وتنظيمهــا، مــن أهـــم وظــائف والة األمــور املســلمين، يقــول ال هـــوتي: " )ينبيــي للســلطان أن 

الرعايا )فلوسا تكون بقيمة العدل في معامالتهم من غيـر ظلـم لهـم( تسـهيال علـيهم، وتيسـيرا ملعاشـهم )وال يتجـر ذو السـلطان 

في الفلوس، بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيـه(ت ألنـه تضـييق، )وال بـأن يحـرم علـيهم الفلـوس التـي بأيـديهم ويضـرب لهـم 

 .(1)س، وخسران عليهم "غيرها( ألنه إضرار بالنا

ولكـــن يبقـــى اإلشـــكال هـــو فـــي قبـــول النـــاس لهـــذه العمـــالت، حتـــى علـــى مســـتوى الشـــركات الكبـــرى، ولهـــذا فـــلن الحاجـــة ماســـة 

 لتنظيم هذه العمالت، والبد من تدخل البنوك املركزية من أجل تنظيمها.

 وعليه:

هــا أو ُمعظِمهــا، فــيمكن قبــول هــذه العمــالت االفتراضــية وإعطائهــا أحكــام النقــود الور  ِ
ّ
ِم كل

َ
ــت وهــا ُدوِل العــال

َ
ِرف
ُ
قيــة متــى مــا اعت

ا.  مباح 
ُ
 التعاُمَل وها عندئذ  يكون

منُع التحاُيَل وهات فلنَّ
َ
 ت
َ
ا ألنظمة  وقوانين

 وأصَبَح التعاُمُل وها خاضع 
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 الخاتمة:

يلقــى قبــوال عامــا، كوســيط  أن النقــود لــيس لهــا حــد طبعــي وال شــرعي بــل مرجعــه إلــى العــادة واالصــطالح، وأن كــل يــ يء -1

.
 
 للتبادل، ومقياس للقيمة، مهما كان ذلك الش يء، وعلى أي حال يكون فلنه يعد نقدا

ر فيهــا مـن حــال إلــى حــال، حتــى وصــَل إلــى مــا نحــن عليــه  -2 ــة، تطــوَّ أن النظـام النقــديُّ القــائم اليــوم اآلن مــرَّ بمراحــَل تاريخيَّ

ر.  اآلن، وما زال يتطوَّ

 بذاتـــه، لـــه حكـــم القــول الـــراجح مـــن أقـــ -3
 
 قائمـــا

 
وال الفقهـــاء فــي تكييـــف النقـــود الورقيـــة: أن النقـــود الورقيـــة تعتبــر نقـــدا

 النقدين الذهب والفضة.

:  ــــي وحــــدة التبــــادل التجــــاري، وتمثــــل العملــــة شــــكال يســــهل التبــــادل التجــــاري مقارنــــة باألســــلوب  -4
 
العمــــالت اصــــطالحا

ف و تتنــــوع مــــن دولــــة إلــــى أخــــرى، كالــــدوالر األمريكــــي، والفرنــــك التبــــادلي القــــديم القــــائم علــــى تبــــادل الســــلع، و ــــي تختلــــ

 السويسري، الريال السعودي، والدرهم اإلماراتي.

أن العمالت االفتراضية إذا حصل رواجها، وأصبحت  ي الوسيط للتبادل، ووها تقاس قيم السلع، فلنها تأخذ أحكـام  -5

 عنها، وتعطى نفس األحكام ا
 
 لتي أعطيت لألوراق النقدية.األوراق النقدية وتصبح بديال

أن العمــالت االفتراضـــية ال توجــد لهـــا ســلطة إصـــدار، أو هيئــات تنظيمـــه مثــل البنـــوك املركزيــة، وبالتـــالي فهــي مجهولـــة  -6

املصـــدر، وال تخلـــو مـــن الغـــرر، ووجـــه الغـــرر وهـــذا أحـــد أســـباب عـــدم اعتبارهـــا عملـــة تأخـــذ أحكـــام العمـــالت الورقيـــة، 

 عنها.
 
 وتكون بديال

 الواجب عليهم حفظها من الغش وصيانتها عن اإلفساد.  أن إصدار  -7
ّ
 النقود من وظائف والة أمور املسلمين، وأن

أن العمــالت االفتراضــية إذا أصــبحت فــي حكــم النقــود الورقيــة، فلنــه يشــترط التقــابض فــي مجلــس العقــد عنــد صــرف  -8

، أو بصــرف العمــالت االفتراضــية بعضــها العمــالت االفتراضــية بغيرهــا مــن العمــالت الورقيــة كالــدوالر والريــال وغيرهمــا

 مختلفــة،  وكــذلك يشــترط التماثــل عنــد صــرف العمــالت االفتراضــية مــن الجــنس الواحــد ، 
 
بــبعض، باعتبارهــا أجناســا

 كالبتكوين بعملة البتكوين.

 للقيمــة إال بـــاعتراف -9
 
 للقيمـــة، وال تكــون النقـــود مقياســـا

 
 أن تكــون مقياســـا

 
ســـلطات  أن مــن شـــروط اعتبــار النقـــود ثمنـــا

الدولـــة وهـــات وذلـــك ألنـــه ال يمكـــن إال عـــن طريـــق الســـلطان )البنـــوك املركزيـــة( وإال لـــن تنضـــبط األمـــوال وقيمهـــا كمـــا هـــو 

 الحال في هذه العمالت االفتراضية.
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 إصدار العمالت الفرتاضية بني ضوابط الشرع ومتطلبات العصر

 

 ميليالدكتور إسماعيل عبد عباس الج  

 كلية اإلمام األعظم "رحمه هللا" الجامعية، العراق

 الفهرس الرئيسي

 امللخ::

املعلومات أسهم وبشكل كبير في اصـدار العمـالت  مرت فلن ما شهدته الساحة االقتصادية من تطور ملحوظ في تكنولوجيا

ن والفقهــاء املعاصــرين بــين مؤيــد ومعــارل ومجــوز ومحــرم، و ــي فــي طريــق االفتراضــية التــي أصــبحت مثــار جــدل االقتصــاديي

االعتــراف بتــداولها فــي بعــض دول العــالم واعتمادهــا عملــة كغيرهــا، ممــا يجــب علــى املتخصصــين أن يتصــدوا لبيــان حقيقتهــا 

 علــى ديمومــة الحيــاة االقتصــادية ودفــع التعثــر أو األزمــة ا
 
القتصــادية التــي ربمــا وضــبط التعامــل وهــا بضــوابط الشــرع حفاظــا

 تحصل بسب ها إذا لم تضبط بضوابط أو لم تق ن بقانون.  

 لحجـــم التعامـــل بـــالعمالت االفتراضـــية ونمـــو التجـــارة وهـــا مـــع ضـــعف بنيتهـــا النقديـــة وعـــدم وجـــود جهـــة مركزيـــة تـــنظم 
 
ونظـــرا

ســــيؤدي إلــــى ازديــــاد حــــاالت  عملهــــا وإصــــدارها وتــــدعم التــــداول وهــــا واألخطــــر عــــدم وجــــود قــــانون يضــــبط املتعــــاملين وهــــا ممــــا

القرصــنة واملســاعدة علــى عمليــات تهريــب االمــوال وغســيلها، وغيــر ذلــك ممــا يلحــق مــن مخــاطر علــى سياســة النقــود للــدول 

 وهذا ما يحتاج الى دراسة عميقة لهذه العمالت.
 

 مشكلة الدراسة:

 :تسعى الدراسة لاجابة عن االسئلة االتية 

 ها الشرعي والقانوني.حقيقة العمالت االفتراضية وتكيف 

 .انواع العمالت االفتراضية وعالقتها بالنقود الرقمية 

 .بيان الضوابط الفقهية إلصدار النقود، وعدم انطباقها على العمالت االفتراضية 

  .ماذا لو اصبحت العمالت االفتراضية واقعا، وكيف يمكن للمؤسسات املالية االسالمية تكيفها والتعامل معها 
 

 راسة:اهداف الد

يســـــعى البحـــــث للكشـــــف عـــــن حقيقـــــة العمـــــالت االفتراضـــــية وكيفيـــــة اصـــــدارها وبيـــــان تكيفهـــــا الفقهـــــي، كمـــــا يبـــــين البحـــــث 

الضوابط الشرعية إلصدار النقود، ومدى مالئمة العمالت االفتراضية لهـا وكيفيـة مواجهـة ظـاهرة العمـالت االفتراضـية أو 

 ية، مع بيان حكم اصدار العمالت من دون اذن الحاكم.أسلمتها وفق القواعد املالية في الشريعة االسالم
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 املبحث األول

 حقيقة العملة الفرتاضية، وأنواعها وعالقتها بالنقود اللكرتونية

 

 املطلب األول: حقيقة العملة الفرتاضية

 من االيجاز.  وقبل بيان مفهوم العمالت االفتراضية يتحتم عليَّ بيان مفهوم االصدار والنقدت لذا سأبينهما بش يء

 أول : مفهوم الصدار: 

َر، وهو يطلق في اللغة على معان  منها:
َ
صد

َ
 االصدار: مصدر الفعل أ

 .االنفاذ واالذاعة والنشر: يقال: أصدر الكتاب: أنفذه وأذاعه ونشره 

  
َ
هـــم: َســـق َر الرعـــاُء دواوَّ

َ
ـــا عـــن الشـــ يِء: َصـــَرفه عنـــه، وأصـــد

 
َر فالن

َ
ْوَها وصـــرفوها عـــن االنصـــراف واالبتعـــاد: يقـــال: أصـــد

 املاِء.

 الفاسدة رائحة خبيثة اي: أخرجتها 
ُ
 .(1)االخراج: أصدرت الفاكهة

 
 
 مـن الفقهـاء أو االقتصـاديين ولكنـي وجـدتهم يسـتعملونه مضـافا

 
: فلـم أجـد مـن اسـتعمل هـذا املصـطلح مفـردا

 
أما اصطالحا

من النشر واإلخراجت ألن النقود يتم إخراجها ثم  كلصدار النقود أو السندات ولعلهم يقصدون بذلك معنى االصدار اللغوي 

.
 
 نشرها وهذه العملية تسمى إصدارا

  ثانيا : النقود:

، ويطلق في استعمال اللغويين على معاِن منها: د 
ْ
ق
َ
قود في اللغة: مأخوذة من الفعل نقد، ومصدره ن

ّ
 الن

  أو بثمن نقد 
 
سيئة، يقال أشتريت السلعة نقدا

ّ
.الحلول: وهو خالف الن  أي بثمن حال 

 لها  .(2)الفصل والتمييل يقال: نقد التاجر الدنانير الجيدة عن الرديئة، أي: فصلها وميَّ

                                                           

بيـدي، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، 4/448، 3هــ( ط1414ينظر: جمال الدين ابـن منظـور، لسـان العـرب: )بيـروت: دار صـادر ،  (1) ، مرتضـ ى، الزَّ

، مجمــع اللغـة العربيــة، املوجـم الوسـيط: تــأليف إبـراهيم مصـطفى وأحمــد الزيـات وحامــد 12/294مــن املحققـين،)دار الهدايـة(،  تحقيـق: مجموعـة

، أحمـد مختـار، موجــم اللغـة العربيـة املعاصـرة، بمسـاعدة فريـق عمـل، )عـالم الكتــب،  1/509عبـد القـادر ومحمـد النجـار، )القـاهرة: دار الـدعوة(، 

 .2/1277، 1م(، ط2008

، ابـــن 881، ص 2م(، ط1986ينظــر: أحمــد بــن فــارس، مجمــل اللغــة البــن فــارس، تحقيــق زهيــر عبــد املحســن ســلطان، )بيــروت: مؤسســة الرســالة،  ( 2)

 .3/425منظور، لسان العرب 
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 )) ــــد  الــــوازن الجيــــد: قــــال الجــــوهري وغيــــره: ))والــــدرهم نقــــد، أي وازن جّيِ
، وهــــو وهــــذا املعنــــي اقــــرب إلــــى العملــــة فــــي (1) 

م.   العصر الحاضرت إذ به توزن األشياء وتقوَّ

 الختالفهم في ماهيته فمنهم من ذهب إلى أن النقد الذهب  أما النقود
 
: فقد اختلفت تعريفات الفقهاء للنقد نظرا

 
اصطالحا

، ومــنهم مــن 
 
والفضــة فقــط مضــروب أو غيــر مضــروب، ومــنهم مــن ذهــب إلــى أن النقــد: املضــروب مــن الــذهب والفضــة حصــرا

ة وغيرهـا، وهـو الـراجح الـذي سـأعرف النقـود بـه، وهـذا توسع فجعل الذهب والفضة وما يقوم مقامها من العمالت الورقي

القول قد راعى املقاصد ولم يجمد على األلفـاظ، يقـول االمـام مالـك: ))لـو أن النـاس أجـازوا بيـنهم الجلـود حتـى تكـون سـكة 

))
 
ِظـــَرة

َ
فــاقهم علـــى مـــا ، وهــذا دليـــل علــى أن معيـــار النقديــة يرجـــع إلــى النـــاس وات(2)وعــين لكرهتهـــا أن تبــاع بالـــذهب والفضــة ن

م فـي 
َ
سـتخد

ُ
 ت
 
ى لـو أصـبحت الجلـود نقـودا

ّ
يمكن أن يكون أداة للتبادل وتقدير قيم االشياء وليس الذهب والفضة فقطت حت

هب والفّضـــة إلـــى آجـــل، وهـــذا فـــي بـــاب 
ّ
ل بالـــذ

َ
ســـتبد

ُ
بـــاُدالت املالّيـــة كـــأن ت

ّ
 ذلـــك، ولجـــرت عليهـــا أحكـــام الت

َ
جـــاز

َ
البيـــع والشـــراء ل

 تبـاُدل املـال باملـال نسـيئة الّصرف واملقصود من ا
ّ
ـراد بـه الكراهـة التحريمّيـةت إذ إن

ُ
مـا امل

ّ
لكراهـة فـي قـول اإلمـام مالـك هنـا إن

عاُمــل وهــا مــا يحــرم 
ّ
ــه يحــُرم عنــد الت

ّ
 فلن

 
ــاس علــى صــيرورتها نقــودا

ّ
 الجلــود إن تعــارف الن

ّ
ــاهد أن

ّ
فــاق، وموضــع الش

ّ
ُمحــَرم باالت

هب،
ّ
عاُمـــل ألِيّ نقـــد  آخـــر، مثـــل: الـــذ

ّ
قـــود  ـــي كـــّل مـــا يتعـــارف عليـــه  بالت

ّ
 الن

ّ
ـــه يقـــول: إن

ّ
والفّضـــة، وغيرهمـــا مـــن األثمـــان، وكأن

هب والفّضـــةت ســـواء  كـــان 
َّ
 فـــي الذّمـــة، وُيـــؤّدي وظيفـــة الـــذ

 
 فـــي تعـــاُمالتهم املالّيـــة، ويصـــلح ألن يكـــون دينـــا

 
ـــاس، وُيصـــبح ثمنـــا

ّ
الن

، أو غير ذلك.
 
، أو ورقّيا

 
 معدنّيا

املعاصـــرين النقـــد بتعريفـــات متقاربـــة منهـــا تعريـــف الـــدكتور عمـــر ســـليمان االشـــقر: ))مـــا  ولهـــذا فقـــد عـــرف جمهـــور الفقهـــاء

 لألسعار(( 
 
 للقيم ومقياسا

 
 للتبادل ومخزنا

 
 .(3)اتخذه الناس وسيطا

اما االقتصاديين فلم يكونوا بعيدين في تعريفهم للنقود عن تعريف الفقهاء القدامى واملعاصرين فقد عرفوها: ))أي ي يء 

 لتسـوية الـديون وابـراء الـذمم فهــو  يقبلـه
 
 بحكـم العـرف أو القـانون أو قيمـة الشـ يء نفسـه ويكـون صـالحا

 
 عامـا

 
الجميـع قبـوال

 .(4)عبارة عن النقود(( 

                                                           

، 4م(، ط1987يــــين، اســــماعيل الجــــواهري، الصــــحاح تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربيــــة، تحقيــــق: أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار، )بيــــروت: دار العلــــم للمال  ( 1)

، ابــن منظــور، 5/467م(، 1979، وينظــر: أحمــد بــن فــارس، موجــم مقــاييس اللغــة، تحقيــق عبــد الســالم محمــد هــارون، )بيــروت: دار الفكــر، 2/544

 .3/425لسان العرب 

 .3/5مالك بن أنس، املدونة الكبرى، تحقيق: زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية(،  ( 2)

شقر، بحول فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، ملجموعة مـن البـاحثين: دعمـر األشـقر، دمحمـد األشـقر، دأبـو رخيـة، دشـبير، )عمـان: دار عمر اال  ( 3)

 .1/267، 1هـ( ط1418النفائس، 

يــــدار، دروس فــــي ، محمــــد دو 14، ص 1م(، ط1996ينظــــر: إســــماعيل محمــــد هاشــــم، مــــذكرات فــــي النقــــود والبنــــوك، )بيــــروت: دار النهضــــة العربيــــة،  ( 4)

، نــــاظم الشــــمري، النقــــود واملصــــارف، )العــــراق: وزارة 190االقتصــــاد النقــــدي والتطــــور االقتصــــادي، )االســــكندرية: دار الجامعــــات املصــــرية(، ص 

 .32، ص 1هـ(، ط1408التعليم العالي، جامعة املوصل، 
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لـم ينصـوا علـى مـادة النقـود بـل  -القـدامى فـي الـراجح واملعاصـرين مـن الفقهـاء واالقتصـاديين–ومما سبق يتبـين أن الجميـع 

القبــول والتبــادل، إال أن املعاصــرين مــن االقتصــاديين قــد فــرق بــين النقــد والعملــة، فجعــل النقــد:  اكتفــى بمواصــفاتها مــن

شـــامل للقبـــول بحكـــم الشـــرع أو العـــرف أو القـــانون أو كـــان قيمـــة فـــي نفســـه، أمـــا العملـــة فقصـــروها علـــى النقـــد القـــانوني اي 

 (.1)الثابت بسلطة القانون مما له قوة ابراء في الوفاء بااللتلامات

ووهــذا يظهــر أن النقــود أعــم مــن العمــالت فالنقــد يثبــت بــالعرف والقــانون وقــوة الشــ إ بنفســه، والعملــة ال تكــون إال بفــرل 

 القانون.

 ثالثا : العملة الفرتاضية

لـــــم أجـــــد مـــــن فقهـــــاء العصـــــر مـــــن ضـــــبط العملـــــة االفتراضـــــية بتعريـــــفت لعـــــدم اعتبارهـــــا عملـــــة حقيقيـــــة بينمـــــا وجـــــدت مـــــن 

 لتصورها على غير حقيقتهـا أو العتبارهـا عملـة عنـده، وقـد املختصين باالقتصاد 
 
الوضعي من وصفها بأوصاف تباينت نظرا

اختلفــت تعريفــاتهم فـــي الصــياغة واأللفــاظ إال أنهـــا متقاربــة فــي املعنـــى فأغلــب مــن عرفهـــا قــد أطلــق عليهـــا صــفة الالمركزيـــة، 

 عبر االنترنيت، 
 
 ومن هذه التعريفات:واالفتراضية التشفيرية، املستخدمة الكترونيا

  عرفهــا البنــك املركــزي األوربــي بأنهــا: ))نــوع مــن األمــوال الرقميــة غيــر املنظمــة، والتــي تصــدر وعــادة مــا يســيطر عليهــا

 . (2)املطورون، يتم استخدامها وقبولها بين أعضاء مجتمع افتراض ي معين((

 بأنهــــا: ))وســــيلة للتبــــادل تعمــــل كعملــــة فــــي بعــــض البيئــــات، ولكنهــــا ال تملــــك جميــــع  الخزانــــة األمريكيــــة عرفتهــــا وزارة

 . (3)خصائ  العملة الحقيقية((

  (4) إلكترونيا على بطاقة ذات قيمة مخزنة أو جهاز آخر((وعرفت بأنها: ))رصيد مالي مسجل. 

  وال أي وســـيلة 
 
 متسلســـال

 
وعرفهـــا د. ياســـر عبـــدالرحمن بأنهـــا: ))عملـــة رقميـــة مجهولـــة املنشـــأ، كونهـــا ال تمتلـــك رقمـــا

أخــــرى تتــــيح تتبــــع مــــا أنفــــق للوصــــول إلــــى البــــائع أو املشــــتري مــــا يجعــــل منهــــا فكــــرة رائجــــة لــــدى كــــل املــــدافعين عــــن 

 .(5)عبر االنترنيت(( -مثل املخدرات–صوصية أو بائعي السلع والبضائع غير املشروعة الخ

                                                           

  االقتصـــاد النقـــدي، ومعهـــا اســـامة الفـــولي، )الحلبـــي الحقوقيـــة،، زينـــب عـــول هللا، اساســـيات 32ينظـــر: نـــاظم الشـــمري، النقـــود واملصـــارف، ص  ( 1)

 .47، ص 1م( ط2003

 عن  ( 2)
 
 ./https://bit-chain.comنقال

 عن  ويكيبيديا، املوسوعة الحرة،  (  3)
 
 https://ar.wikipedia.org/wiki نقال

(4 )       Al-Laham, Al-Tarawneh, Abdallat (2009). "Development of Electronic Money and Its Impact on the Central Bank Role and 

Monetary Policy". 

ة مطبوعـــــات ياســـــر عبـــــدالرحمن، العمـــــالت االفتراضـــــية حقيقتهـــــا وحكمهـــــا دراســـــة فقهيـــــة مقارنـــــة، )الســـــعودية: منشـــــورات بنـــــك الجزيـــــرة، سلســـــل (  5)

 .17، ص 1( ط2018املجموعة الشرعية، دار امليمان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://iisit.org/Vol6/IISITv6p339-349Al-Laham589.pdf
http://iisit.org/Vol6/IISITv6p339-349Al-Laham589.pdf
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  ونظــــام والـــذي أراه وهللا أعلـــم أنهــــا: وحـــدات رقميـــة مشــــفرة لـــيس لهـــا وجــــود مـــادي أو قيمـــة ذاتيــــة تفتقـــد للمركزيـــة

 باعتبارها عملة عند القائل وها. الحماية والرقابة
 
 تعمل على شبكة االنترنيت حصرا

 ملطلب الثاني: أنواع العمالت الفرتاضيةا

، وال يمكــــن (1)لقــــد كثــــرت العمــــالت االفتراضــــية وأصــــبحت تتلايــــد حتــــى تجــــاوزت االلــــف عملــــة افتراضــــية حتــــى االن  

حصــرها لعــدم وجــود قــانون يضــبط اصــدارهات ولهــذا تجــدها متفاوتــة مــن حيــث التعامــل وهــا واإلحجــام عنهــا، إال أنــه يمكــن 

 :(2)ار امكانية تحويل العملة االفتراضية إلى مال وعدم امكانيته إلىحصر انواعها باعتب

 :و ـــــي العملـــــة االفتراضـــــية التـــــي ال يمكـــــن تحويلهـــــا إلـــــى امـــــوال حقيقيـــــة، و ـــــي محـــــدودة فقـــــط  عمـــــالت افتراضـــــية مغلقـــــة

لــــى عملــــة للمعــــامالت فــــي األغــــرال االفتراضــــية ضــــمن تلــــك املجتمعــــات املغلقــــة فقــــط، فهــــذه العملــــة يمكــــن تحويــــل النقــــد إ

افتراضــية دون العكـــس، وهنـــاك تســـميات أخـــرى للعملـــة االفتراضـــية املغلقـــة مثـــل العملـــة االفتراضـــية غيـــر القابلـــة للتحويـــل 

 .والعملة ذات الدائرة املغلقة

ومن العمالت االفتراضية املغلقة: عمليات شراء األلعاب والتطبيقات واملتاجر اإللكترونية، فالخدمات واألغرال التي يـتم 

 دون ش
 
راؤها ضمن تلك التطبيقات واأللعاب يمكن مبادلتها بخـدمات وأغـرال أخـرى ضـمن نفـس التطبيـق أو اللعبـة طبعـا

أي ضرائب ناتجة عنها والحصول على هذه العملة االفتراضية عن طريق تحويل املال اليها في حين ال يمكـن تحويلهـا إلـى مـال 

الخاصــة بمجتمــع لعبــة  Goldلقــة التــي تمتلــك تطبيقــات واغــرال: عملــة حقيقــي، ومــن أبــرز هــذه العمــالت االفتراضــية املغ

World Of Warcraft  وكــذلك عملــةTokens  الخاصــة بمجتمــعVideo Arcade  إضــافة لعملــةLoyalty Points وهــذا ،

 النوع غير مقصود بالدراسة فلن أطيل في أنواعه.

  تحويلهـــــا إلـــــى امـــــوال نقديـــــة عبـــــر اســـــتخدام االجهـــــزة عمـــــالت افتراضـــــية مفتوحـــــة: و ـــــي العملـــــة االفتراضـــــية التـــــي يمكـــــن

ت لـذا فسأو ـح (3)املخصصة لتحويل العملة االفتراضية إلـى نقـد كالصـراف اآللـي وغيـره، وهـذا النـوع هـو املقصـود بالدراسـة

 أشهر انواعه.

                                                           

 . 14ينظر: عبدالستار ابو غدة، النقود الرقمية، الرؤية الشرعية واالثار االقتصادية، )الشبكة العنكبوتية: االنترنيت(، ص  (  1)

 من االقتصاديين من يقسمها باعتبار الجهة املصدرة لها إلى: ( 2)

زيـــة: و ـــي التـــي تكـــون ســــلطة اداريـــة واحـــدة ومحـــددة تتـــولى اصـــدارها وفــــق القواعـــد املوضـــوعة لهـــذا الغـــرل واســـتنادا الــــى عمـــالت افتراضـــية مرك

 سجالت حسابات مركزية وهذا النوع يشمل أغلب أنواع العمالت االفتراضية.

بــة علــى تــداولها وفيهــا التعامــل بــين املســتخدمين عمــالت افتراضــية غيــر مركزيــة: و ــي التــي ال يكــون لهــا ســلطة محــددة مركزيــة تتــولى اصــدارها والرقا

-https://academy.alvexo.ae/academy-basics/basic-articles/whatبشــكل مباشـــر ودون حاجــة لوســـيط و ــي التـــي تســمى بالســـرية. ينظـــر: 

is-virtual-currency . 

 . http://massai.ahram.org.eg/NewsQ/50/254058.aspx ،http://www.albawabhnews.com/2901170ينظر:  ( 3)

http://massai.ahram.org.eg/NewsQ/50/254058.aspx
http://www.albawabhnews.com/2901170
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 في األسواق  ي:
 
 ومن أبرز أنواع العملة االفتراضية املفتوحة وأكثرها تداوال

 البيتكوين  عملة(Bitcoin)ورمزها في منصات تداول العمالت هو : BTC  ،و ـي أشـهر العمـالت الرقميـة علـى اإلطـالق ،

وأهمها، بل  ي أكبر عملة رقمية في العالم مـن حيـث أحجـام التـداوالت والقيمـة السـوقية، و شـهدت بيتكـوين فـي العـام 

، حيــــث ازدادت قيمتهــــا بأضــــعاف كبيــــرة، وتعــــدُّ أول عملــــة
 
ال مركزيــــة فــــي العــــالم، و قــــام باختراعهــــا  املاضــــ ي عامــــا مــــذهال

ــــدعي ساتويــــ ي ناكــــاموتو عــــام  ســــنوات، ويــــتم ادارتهــــا بالكامــــل عــــن طريــــق  10اي منــــذ  2009 ــــخ  مجهــــول الهويــــة ي 

مستخدميها وحظيت بدعم كثيـر مـن مواقـع االنترنـت واملتـاجر االلكترونيـة تمتـاز بسـرعة انتشـارها وسـهوبة تعـدينها مـن 

 .(1)واملهم أنها تمتاز بسرعة التحويل وانخفال الرسوم خالل أجهزة الكمبيوتر 

 اإليثريوم  عملة (Ethereum ورمزها في منصات التداول هو ، ETH و ي عملة افتراضية ومنصـة ال مركزيـة فـي الوقـت ،

نفســــه، تســــمح بلنشــــاء العقــــود الذكيــــة، بطريقــــة تحــــاكي إبــــرام العقــــود التقليديــــة، لكنهــــا تتطلــــب شــــروطا ومتطلبــــات 

يــذيها دون الحاجــة إلــى ســلطة أو جهــة معينــة تــتحكم فــي عملياتهــا، اقترحهــا املبــرمج الرو ــ ي فيتاليــك بــوتيرين عــام لتنف

، 2015عملت شركة سويسرية على مشـروع عملـة "اإلثريـوم"، إلـى أن تـم إطالقهـا بشـكل رسـمي عـام  2014، وفي 2013

مليـون دوالر  50ت املنصـة لعمليـات اختـراق وسـرقة نحـو (مليـار دوالر، وقـد تعرضـ116تقّدر قيمتها السوقية بأكثر من  )

(، و ـــي ثـــاني أعلـــى عملـــة ETC( وإثريـــوم كالســـيك )ETH، وبعـــد هـــذا ال جـــوم تـــم تقســـيم اإلثريـــوم إلـــى إثريـــوم )2016فـــي 

 .(2)رقمية قيمة بعد البتكوين

   عملـــــة الريبـــــلRipple  ورمزهـــــاXRPوية املـــــدفوعات عبـــــر ، و ـــــي شـــــبكة عامليـــــة منخفضـــــة التكلفـــــة، تتـــــيح للبنـــــوك تســـــ

الحــدود فــي الوقــت اآلنــي بشــفافية وبتكلفــة أقــل، وتعــد مــن أشــهر وأهــم العمــالت الرقميــة الحاليــة حيــث تحتــل املرتبــة 

 .(3)م 2013الثالثة عامليا من حيث السيولة، وقامت بلنتاجها شركة تسمى )أوبن كوين(، في عام 

 ، وكـاردانو(Litecoin) الليتكـوين ، و(Bitcoin Cash) تكوين كـاشوغيرهـا مـن العمـالت التـي ال مجـال للتعريـف وهـا، كـالبي

(Cardano)وأيوتــا ، (IOTA)وداش ، (Dash)ونــيم ، (Nem)ومــونيرو ، (Monero)وبيتكــوين جولــد ، (Bitcoin Gold) ،

 .(4)(Stellar) ، وستاريل(NEO) ، ونيو(Qtum) وكوتم

 

 

 

                                                           

 .http://www.wired.com/magazine/2011/11/mf_bitcoin/ ،https://ar.wikipedia.org/wiki (  ينظر: 1)

 .  https://arincen.com/ethurium(  ينظر: 2)

 Arab@bit.net معلومات عن الربيل موقع 10ينظر: أهم  ( 3)

  coins-digital-usfamo-most-https://arincen.com/The-1143ينظر:  ( 4)

http://www.wired.com/magazine/2011/11/mf_bitcoin/
https://arincen.com/The-most-famous-digital-coins-1143
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 اللكرتونية املطلب الثالث: عالقة العمالت الفرتاضية بالنقود

إن بـين العمـالت االفتراضــية والعمـالت االلكترونيــة عمـوم وخصـوص مــن وجـه فيشــتركان فـي بعـض الصــور كسـهولة الحمــل 

ووجــود املخـاطر ألنهمـا صــناعة تكنولوجيـة، وغيرهــا،  سـهولة االســتخدام وسـرعة التعامـل،لخفـة وزنهمـا وصــغر حجمهمـا، و 

 فمنها:  وتختلف كل عملة عن االخرى في بعضها اآلخر،

  بينمـــا العمـــالت االفتراضـــية عمـــالت رقميـــة مشـــفرة ،
 
إن النقـــود االلكترونيـــة لهـــا قيمـــة نقديـــة حقيقيـــة مخزنـــة إلكترونيـــا

توضــع علــى وســائل إلكترونيــة أو علــى ذاكــرة الكمبيــوتر الوخ ــ ي لــيس لهــا أي وجــود مــادي أو قيمــة ذاتيــة، فــال تحتــوي 

 .(1)لف وورد أو اكسلعلى عمالت معدنية وال ورقية، بل  ي أشبه بم

  إن النقـــود االلكترونيـــة مركزيـــة وتابعـــة لبنـــك أو جهـــة معينـــة  ـــي التـــي تطورهـــا، بينمـــا العمـــالت االفتراضـــية الرقميـــة غيـــر

معروفـــة املصـــدر فـــال مركزيـــة لهـــا، وال يوجـــد كيـــان حكـــومي أو وحـــدة اقتصـــادية حكوميـــة تقـــرر كميتهـــا وكيفيـــة التعامـــل 

 .(2)وها

 يــة تمـــنح املتعــاملين وهـــا الحــق بتجميـــد معــامالتهم املاليــة بنـــاء علــى طلـــب املشــارك أو الســـلطات أو إن العمــالت االلكترون

االشـــتباه فـــي حـــدول غـــش أو غســـل لألمـــوال، بينمـــا العمـــالت االفتراضـــية تـــتم املعـــامالت املاليـــة وهـــا عبـــر نظـــام مـــوزع مـــن 

 .(3)غاؤها أو ايقافها أو التحقيق وهافي شبكة عاملية، وال يمكن إل Nodes او Peers الحواسيب تم تسميتها ب

  ،إن النقود االلكترونية تحظى بلجماع عالمي على قبولها والتعامل وهـا، أمـا العمـالت االفتراضـية فلـم تحـل بقبـول عـام

 بـــالقبول 
 
 وا ـــحا

 
وال زال موقـــف الـــدول منهـــا بـــين الـــرفض الصـــريح وغيـــر املعلـــن ومـــا زال معظـــم الـــدول لـــم تصـــدر موقفـــا

 .(4)والرفض

                                                           

ينظــر: محمــد ســعدو الجــرف، اثــر اســتخدام النقــود االلكترونيــة علــى الطلــب والســلع والخــدمات، بحــول مــؤتمر االعمــال املصــرفية االلكترونيــة بــين  (  1)

حمد عنـام، محفظـة النقـود ، شريف م1/196، 219 -189، جامعة االمارات العربية املتحدة، يبدأ من صفحة 1، املجلد 2003الشريعة والقانون، 

، جامعــة االمــارات 1، املجلــد 2003االلكترونيــة، رؤيــة مســتقبلية، للــدكتور، بحــول مــؤتمر االعمــال املصــرفية االلكترونيــة بــين الشــريعة والقــانون، 

 .1/121، 128 -101العربية املتحدة، يبدأ من صفحة 

مهــا وانواعهــا واثارهــا االقتصــادية، املجلــة العلميــة لالقتصــاد والتجــارة، كليــة التجــارة، ينظــر: عبــدهللا ســليمان البــاحول، النقــود االفتراضــية مفهو  (2)

، نبيل صالح العربي، الشـيك االلكترونـي والنقـود الرقميـة دراسـة مقارنـة، بحـول مـؤتمر االعمـال املصـرفية االلكترونيـة 31(، ص 1م، العدد)2017

 .1/71،  81 -63مارات العربية املتحدة، يبدأ من صفحة ، جامعة اال 1، املجلد 2003بين الشريعة والقانون، 

 ينظــر: شــيماء جــودت مجــدي، أحكــام التعامــل بــالنقود االلكترونيــة وأثرهــا علــى املعــامالت املعاصــرة، رســالة ماجســتير، مقدمــة إلــى كليــة الشـــريعة (  3)

 ، وما بعدها.64م، ص 2015والقانون في الجامعة االسالمية غزة، 

ي محــي الــدين القــره داعــي، العمــالت الرقميــة االلكترونيــة بــين الحــل والتحــريم، بــين الواقــع واملشــهود، دراســة فقهيــة اقتصــادية مــع بيــان ينظــر: علــ (  4)

، )منشورات خزانة املعرفة في املالية االسالمية، الدوحة، 
 
 .5م(، ص 2018البدائل املقبولة شرعا
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  إن النقــود االلكترونيــة يمكــن اســتيفاء املبــال  منهــا عــن طريــق االنترنيــت وغيــره مــن االجهــزة االلكترونيــة املخصصــة لهـــا

 في الوفاء بأثمان السلع والخدمات واملشتريات داخل التجارة االلكترونية، أما العمالت 
 
فهي االسرع واألفضل الكترونيا

هــا إال علــى عــن طريــق االنترنــت ممــا يعنــي اســتحالة تبــادل هــذه العملــة فــي حــال االفتراضــية فــال يمكــن اســتيفاء املنــافع من

 .(1)انقطاع شبكة االنترنت

  إن النقــود االلكترونيــة تحظــى برقابــة يمكــن معرفــة املســتخدم واملرســل لــه وآليــة االرســال وقــدر املــال املرســل فــال يمكــن

الفتراضــية فــال رقيــب عليهــا ويمكــن اســتخدامها فــي عمليــات اســتخدامها فــي عمليــات التهريــب وغســيل األمــوال، أمــا العمــالت ا

 -.(2)غير مشروعة كتمويل اإلرهاب وغسيل األموال وغيرها

  

                                                           

، محمــد ابــراهيم الشـافعي، االثــار النقديــة واالقتصـادية واملاليــة للنقــود االلكترونيــة، 1/71قــود الرقميـة (  ينظـر: نبيــل العربــي، الشـيك االلكترونــي والن1)

 -129، جامعــة االمــارات العربيــة املتحــدة، يبــدأ مــن صــفحة 1، املجلــد 2003بحــول مــؤتمر االعمــال املصــرفية االلكترونيــة بــين الشــريعة والقــانون، 

188 ،1/134 . 

 .5،  علي القره داعي، العمالت الرقمية االلكترونية، ص 31الباحول، النقود االفتراضية، ص  (  ينظر: عبدهللا 2)
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 حث الثانياملب

 الضوابط الفقهية إلصدار النقود ومدى انطباقها على العمالت الفرتاضية

 

 املطلب األول: الضوابط الفقهية إلصدار النقود

 للدولـة االسـالمية كـي تحقـق العـدل بـين إن اصدار النقود فـي االسـال 
 
 رمـزا

م وظيفـة سـيادية تتبناهـا الدولـةت ألن االصـدار يعـدُّ

األموال، وهذه الوظيفة السيادية ليست مطلقة بل  ي وظيفة مقيدة بضوابط الشرع والتي يمكن معرفتها من تتبع أقوال 

 العلماء وقواعدهم في فقه املعامالت املالية ومن أهمها:

فـلن ممـا يحفـل قيمـة النقـود ويحقـق العـدل فيهـا  األول: توحيد جهة االصدار النقدي وإناطة مسؤوليته بالدولـة:الضابط 

توحيد جهـة االصـدار وال يكـون ذلـك إال باحتكـاره بـولي االمـر واناطـة االصـدار بـه أو مـن يفوضـه وخاصـة عنـدما تكـون النقـود 

ال يجـوز مـة النقـود، وإذا تولـت الدولـة االسـالمية مهمـة االصـدار فـغير الذهب والفضة لعدم تناسـب قيمتهـا السـلعية مـع قي

وقــد كــان لفقهـــاء املســلمين فضــل الســـبق فــي تأصــيل هـــذا الضــابط وحصــر عمليـــة  لغيرهــا مــن الجهـــات القيــام وهــذه املهمـــة،

االضـرار باملصـالح اصدار النقود بوالة امور املسلمين كي تقوم الجهة املوحدة باصـدار الكميـة الكافيـة لتحقيـق العـدل دون 

توحيد جهـة اصـدار النقـود وضـبطها مـن أهـم الوسـائل التـي يتحقـق وهـا إقامـة العـدل فـي أمـوال النـاس العامة أو الخاصة، ف

ل في املبحث الرابع إن شاء هللا:(1)ومنع الظلم فيها  ، وسأذكر بعض أقوال العلماء على ذلك وسأفّصِ

  فــي دار الضــرب بــلذن الســلطان ألن النــاس إذا رخــ  لهــم فــي ذلــك قــال اإلمــام أحمــد: ))ال يصــلح ضــرب الــدراهم إال 

 .(2)ركبوا العظائم((
  واالحتيـــــاط عليهـــــا واالشـــــتداد علـــــى  -أي الســـــكة  -وقـــــال ابـــــن خلـــــدون  فـــــي مقدمتـــــه: ))والســـــلطان مكلـــــف بلصـــــالحه

 لغيــر اإلمــام ضــرب الــدراهم))، ويقــول اإلمــام النــووي: (3)مفســديها((
 
والــدنانير إن كانــت  قــال أصــحابنا: ويكــره أيضــا

((خالصة; ألنه من شأن اإلمام، وألنه ال يؤمن فيه الغش واإلفساد
(4)

. 

                                                           

ومــا بعــدها، خالــد 46، ص 1هـــ(، ط1410ينظــر: أحمــد حســن الحســني، تطــور النقــود فــي ضــوء الشــريعة اإلســالمية، )دار املــدني للطباعــة والنشــر،  ( 1)

، ابـراهيم العمـر، النقـود االئتمانيـة دورهـا 63، ص 1هــ(، ط1427المي، )مصـر: دار ابـن الجـوزي، عبدهللا املصلح، التضخم النقـدي فـي الفقـه اإلسـ

 . 249، ص 1هـ(، ط1414وآثارها في اقتصاد إسالمي، )الريال: دار العاصمة، 

، 1م( ط2003مؤسســة الرســالة،  علــي بــن ســليمان املــرداوي، الفــروع ومعــه تصــحيح الفــروع، تحقيــق: عبــد هللا بــن عبــد املحســن التركــي،  )بيــروت: ( 2)

2/457. 

 . 526، ص 1عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، )بيروت: دار القلم للطبع والنشر( ط ( 3)

 . 5/495يحيى بن شرف الدين النووي، املجموع شرح املهذب، )بيروت: دار الفكر(،  ( 4)
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  :تكــون بقيمــة العــدل فــي معــامالتهم ; مــن غيــر ظلــم ))وقــال ابــن تيميــة 
 
ولهــذا ينبيــي للســلطان أن يضــرب لهــم فلوســا

((لهم
(1)

. 

  :ت))وقال ال هوتي 
 
كـون بقيمـة العـدل فـي معـامالتهم مـن غيـر ظلـم ينبيـي للسـلطان أن يضـرب لهـم أي: الرعايـا فلوسـا

 فيضــربه فيتجــر فيــهت 
 
 ملعاشــهم، وال يتجــر ذو الســلطان فــي الفلــوس, بــأن يشــتري نحاســا

 
 علــيهم, وتيســيرا

 
لهــمت تســهيال

((ألنه تضييق
(2)

. 

 ألن فــي  وجــاء فــي املوســوعة الكويتيــة: ))حــق إصــدار النقــود هــو لامــام وحــده...وال يجــوز لغيــر اإلمــام ضــرب النقــود ت

ذلك افتياتا عليه((
(3)

. 

ووهــذا يتضـــح أن اصـــدار النقــود ممـــا يجـــب أن تتــواله الدولـــة أو مـــن تفّوضـــه كاملصــرف املركـــزي لتصـــدر مــا يكفـــي مـــن النقـــود 

لحاجــة املجتمــع ولتقــوم هــذه النقــود بوظائفهــا كمــا ينبيــي لصــالح الفــرد واملجتمــع علــى الســواء كــي تحقــق النمــو واالســتقرار 

 لة االسالمية.القتصاد الدو 

إن حفــل القيمــة الشــرائية للنقــود وتحقيــق اســتقرار نســبي  الضــابط الثــاني: تحقيــق ثبــات نســبي واســتقرار فــي قيمــة النقــود:

لها مـن أجـل ضـوابط النظـام النقـدي االسـالمي، وذلـك كـي ال تفقـد وظائفهـا املقصـودة، فـلن النقـود مقيـاس للقيمـة ومعيـار 

قيمــــة النقــــود علــــى القــــوة الشـــرائية يــــؤدي إلــــى افســــاد وتعطيــــل ألهــــم مــــوازين العــــدل  للمـــدفوعات فاالنخفــــال املســــتمر فــــي

ِقْســـــــِط﴾ واالمانـــــــة التـــــــي حـــــــث عليهـــــــا القـــــــران فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى:  
ْ
 ِبال

َ
ان

َ
يـــــــل ِ

ْ
ْيـــــــَل َوامل

َ
ك
ْ
ـــــــوا ال

ُ
ْوف
َ
َيـــــــاَل ( 4)َوأ

ْ
ك ِ
ْ
ـــــــوا امل

ُ
ْوف
َ
ـــــــْوِم أ

َ
 َوَيـــــــا ق

 
َ
ان

َ
يــــل ِ

ْ
ــــاَس  َوامل

َّ
ُســــوا الن

َ
ْبخ

َ
 ت
َ

ِقْســــِط َوال
ْ
ِســــِديَن﴾ ِبال

ْ
ْرِل ُمف

َ ْ
ــــْوا ِفــــي األ

َ
ْعث

َ
 ت
َ

ــــَياَءُهْم َوال
ْ
ش
َ
 للقيمــــة فــــلن  (5)أ

 
وملــــا كانــــت النقــــود مقياســــا

 .(7)في قيمتها افساد وبخس للموازين العامة ملا له من آثار سيئة على العدالة االجتماعية والصالح العام( 6)استمرار التآكل

                                                           

 .4/469، 3م(، ط 2005مر الجزار، )دار الوفاء، أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: أنور الباز، وعا (1)

 .2/233منصور ال هوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع، )بيروت: دار الكتب العلمية(،  (2)

 .41/178، 1هـ(، ط 1427-1404وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية الكويتية، )مصر: دار الصفوة،  (3)

 .152االية: سورة األنعام من  ( 4)

 .152سورة األنعام من االية:  ( 5)

التآكــل فــي النقــود: مصــطلح يســتعمل للتعبيــر عــن انخفــال القــوة الشــرائية للنقــود بســبب التضــخم، بحيــث تقــل القــوة الشــرائية للنقــود فتــرة بعــد  ( 6)

، 2015ماجسـتير، مقدمـة لكليـة االمـام االعظـم، بغـداد، فترة. ينظر: زيد ياسين الكونباكي، اصدار النقود فـي االقتصـاد االسـالمي والوضـعي، رسـالة 

 .242ص 

ومـا بعـدها، ابـراهيم العمـر،  40، ص 2هــ(ط1410ينظر: محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل. الدكتور محمد عمر شـابر، )عمـان: دار البشـير، ( 7)

 .249النقود االئتمانية 
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( 1)ر صــالح لقيــاس املــدفوعات وغيــر موثــوق وهــات ألنهــا فقــدت غطــاء االصــدارفاالضــطراب فــي قيمــة النقــود يجعلهــا معيــارا غيــ 

الذي به يحقق التوازن بين عملتي االصدار والتغطية وهذا ما يتطلب قيام السلطة النقدية بلدارة االصول لتتوافق عملية 

ة بتحقيـق العالقـة بـين كميـة االصدار مع قدرة االقتصاد الحقيقية وحاجة النشاط االقتصـادي للتوسـع فـي النقـود املصـدر 

النقود املتداولة )تدفقات نقدية( وحجم السلع والخدمات االقتصادية )تدفقات سلعية(، فالسياسة النقدية التي تهدف 

إلــى املحافظــة علــى اســتقرار قيمــة النقــود ال تعيــق امكانيــة أن تتعــرل اســعار بعــض البضــائع للتغييــر إذا بقيــت النســبة بــين 

داولـــة وكميـــة البضـــائع ثابتـــة فتـــلداد كميـــة النقـــود مـــع الزيـــادة فـــي معـــدل نمـــو االقتصـــاد الـــوطني وتـــنخفض كميـــة النقـــود املت

، وهـذا يعنـي أن قيمـة النقـود وقوتهـا الشـرائية ال تتوقـف علـى وجـود غطـاء ذهبـي بـل علـى املوازنـة بـين (2)كميتها مع االنكمـاش

 أثـــر التضـــخم علـــى (3)مجمـــوع هـــذه النقـــود ومجمـــوع الســـلع والخـــدمات فـــي االقتصـــاد
 
، وفـــي هـــذا يقـــول الـــدكتور شـــابرا مبينـــا

االقتصــاد الــوطني للدولــة: ))ويضــعف التضــخم فاعليــة النظــام النقــدي ويفــرل علــى املجتمــع كلفــة الرفاهيــة وهــو كــذلك 

لــى يزيــد مــن االســتهالك ويقلــل االدخــار... ويــؤدي إلــى ســوء تخصــي  املــوارد ويفســد القــيم ويعــزز املضــاربات علــى االســعار ع

 ضــرورة املحافظــة علــى اســتقرار قيمــة النقــود: ( 4) حســاب النشــاط االنتــاجي((
 
والــثمن ـ أي: ))ولهــذا يقــول ابــن القــيم  مبينــا

 ال يرتفـع وال يـنخفض; إذ لـو كـان الـثمن 
 
 مضـبوطا

 
النقود ـ هو املعيار الذي به يعرف تقويم األموال, فيجب أن يكون محدودا

ا ثمــن نعتبــر بـه املبيعــات, بــل الجميـع ســلع. وحاجــة النـاس إلــى ثمــن يعتبـرون بــه املبيعــات يرتفـع ويــنخفض كالسـلع لــم يكــن لنـ

حاجة ضرورية عامة, وذلك ال يمكن إال بسعر تعرف به القيمة, وذلك ال يكون إال بثمن تقّوم به األشـياء, ويسـتمر علـى حالـة 

مالت النــاس, ويقــع الخلـــف, ويشــتد الضــرر, كمـــا واحــدة, وال يقــّوم هــو بغيـــره ; إذ يصــير ســلعة يرتفـــع ويــنخفض, فتفســد معـــا

عـــدُّ للـــربح فعـــمَّ الضـــرر وحصـــل الظلـــم, ولـــو 
ُ
رأيـــت مـــن فســـاد معـــامالتهم والضـــرر الالحـــق وهـــم حـــين اتخـــذت الفلـــوس ســـلعة ت

 ال يزداد وال يـنق  بـل تقـّوم بـه األشـياء وال تقـّوم  ـي بغيرهـا لصـلح أمـر النـاس ((
 
 واحدا

 
صـدار ، فالتوسـع فـي اال (5)جعلت ثمنا

النقــدي يــؤدي إلــى آثــار ســيئة يتحقــق وهــا ظلــم النــاس بلنقــاص ثــرواتهم وبخــس امــوالهمت لــذا وجبــت العنايــة بــالنقود والعمــل 

علــى صــيانتها مــن كــل مــا يضــعف قيمتهــا أو يعطــل وظائفهــا واجــب الدولــة لتحقــق االســتقرار فــي النظــام النقــدي فيســلم مــن 

 تقلبات النقود التي تعصف بقوتها الشرائية.

                                                           

لنقديــة وشــبه النقديــة اململوكــة للســلطة النقديــة او يكــون التلامــا علــى جهــات اعتباريــة اقتصــادية وهــو الغطــاء الــذي يتمثــل فــي األصــول الحقيقيــة ا ( 1)

 ونقديـــة كالحكومـــات االجنبيـــة واملؤسســـات املصـــرفية. ينظـــر: علـــي عبـــدهللا شـــاهين، العوامـــل املـــؤثرة فـــي توليـــد النقـــود املصـــرفية مـــن منظـــور نظـــام

 .616، ص 627 -607م(، يبدأ من 2007، 2، العدد 15املجلد نقدي اسالمي، )مجلة الجامعة االسالمية، غزة، 

 .616ينظر: علي شاهين، العوامل املؤثرة في توليد النقود املصرفية ص  ( 2)

 .244ينظر: زيد الكوبناكي، اصدار النقود بين االقتصاد االسالمي والوضعي ص  ( 3)

مي، تحريـــر رفيـــق املصـــري، )الســـعودية: سلســـلة ابحـــال مركـــز االقتصـــاد االســـالمي، ينظـــر: محمـــد نجـــاة صـــديقي، بحـــول فـــي النظـــام املصـــرفي االســـال  ( 4)

 .165، ص 1م(، ط2001بجامعة امللك عبدالعزيز، مركز النشر العلمي، 

، 1ط م(،1991محمـــد ابـــن قـــيم الجوزيـــة، إعـــالم املـــوقعين عـــن رب العـــاملين، تحقيـــق: محمـــد عبـــد الســـالم إبـــراهيم، )بيـــروت: دار الكتـــب العلميـــة،  ( 5)

2/137. 
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 للتمويـــل وتحصـــيل األربـــاح:
 
لقـــد قـــرر الفقهـــاء عـــدم الجـــواز للدولـــة  الضـــابط الثالـــث: أن ال يتخـــذ اإلصـــدار النقـــدي مصـــدرا

باتخاذ االصدار النقدي وسيلة للتمويل وتحصيل االرباح ملا فيه من إفساد للنظام النقـدي لفقـده ثقـة النـاست إذ الواجـب 

 بحاجات الناس ومص
 
أن يراعى في الضرب املصلحة العامةت إلن التجارة فيها باب عظيم الحهم وأن يكون االصدار مرتبطا

مـــن أبـــواب ظلـــم النـــاس، وأكـــل أمـــوالهم بالباطـــل، ولـــذا ذكـــر بعـــض العلمـــاء أن التوســـع فـــي إصـــدار النقـــود دون تنظـــيم أو 

  مراقبــة يعــدُّ مــن التطفيــف املنهــي عنــه بقولــه تعــالى: 
َ
ين ِفــ ِ

ّ
ف
َ
ُمط

ْ
ل  ِلل هــو إنقــاص الشــيىء وتقليلــه، وهــو فــالتطفيف ، (1)﴾َوْيــ

واقــع فــي حــال تقليــل قيمــة مــا فــي أيــدي النــاس مــن أمــوال، أي ســرقة مبطنــة ألمــوال العامــة، فانعــدام الرقابــة والســيطرة مــن 

ــاَس 
َّ
ُســوا الن

َ
ْبخ

َ
 ت
َ

قبـل الدولــة علـى عمليــة اصـدار النقــود يـؤدي إلــى بخـس أمــوال املجتمـع، وهــذا مـا نهــى هللا عنـه فــي قولـه  َوال

 
َ
ِسِديَن﴾أ

ْ
ْرِل ُمف

َ ْ
ْوا ِفي األ

َ
ْعث

َ
 ت
َ

َياَءُهْم َوال
ْ
، فما أّصله العلماء تتحتم مراعاته في النقـود املعاصـرة لسـهولة إصـدارها، وكبيـر (2)ش

، وفــي هــذا يقــول ابــن تيميــة رحمــه هللا ))وال يتجــر ذو الســلطان فــي (3)ربحهــا ممــا يغــري الجهــات املصــدرة بالتوســع فــي إصــدارها

بــأني يشــتري نحاســا فيضـــربه فيتجــر بــه وال بــأن يحــرم علــيهم الفلـــوس التــي بأيــديهم ويضــرب لهــم غيرهــا، بـــل الفلــوس أصــال، 

يضـــرب بقيمتـــه مـــن غيـــر ربـــح فيـــه للمصـــلحة العامـــة....فلن التجـــارة فيهـــا بـــاب عظـــيم مـــن أبـــواب ظلـــم النـــاس، وأكـــل أمـــوالهم 

وســــا أفــــى أفســــد مــــا عنــــدهم مــــن األمــــوال بــــنق  بالباطــــل، فلنــــه إذا حــــرم املعاملــــة وهــــا حتــــى صــــارت عرضــــا وضــــرب لهــــم فل

 .(4)أسعارها فيظلمهم فيها، وظلمهم فيها بصرفها بأغلى من سعرها((

وقــــد نّبـــــه العلمـــــاء عمــــا يجـــــب مراعاتـــــه فــــي ضـــــرب الفلـــــوس مـــــن أن إصــــدار النقـــــود يجـــــب أن يكــــون اســـــتجابة لحاجـــــة األمـــــة 

بن القيم: ))ويمنـع مـن إفسـاد نقـود النـاس وتغييرهـا ويمنـع مـن ومصلحتها، ال لجني األرباح من إصدارها أو االتجار وها، قال ا

جعل النقود متجرا فلنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما ال يعلمه إال هللا بل الواجـب أن تكـون النقـود رءوس أمـوال 

 . (5)(يتجر وها وال يتجر فيها وإذا حرم السلطان سكة أو نقدا منع من االختالط بما أذن في املعاملة به(

 املطلب الثاني: مدى انطباق ضوابط الفقهاء في االصدار على العمالت االفتراضية

 مما سبق تبين أن الفقهاء متفقون على جواز اصدار النقود وفق الضوابط التي يمكن تلخيصها في:

 ليــة اصــدار إن اصــدار النقــود وظيفــة ســيادية تخــت  وهــا الدولــة وحــدها، أو مــن تخولــه، وأن تتــدخل االفــراد فــي عم

 في سلطته.
 
 على االمام وتدخال

 
 النقود يعدُّ تعديا

 .يجب على ولي االمر اصدار نقود ذات قيمة مستقرة تحقق العدل بين االموال 

 .للتمويل 
 
 إن اصدار النقود يجب أن ال يتخذ وسيلة لالرباح ومصدرا

                                                           

 .1سورة املطففين االية:  ( 1)

 .152سورة األنعام من االية:  ( 2)

لنشــر ينظــر: رفيــق املصــري، آثــار التضــخم علــى العالقــات التعاقديــة فــي املصــارف اإلســالمية والوســائل املشــروعة للحمايــة، )دار املكتبــي للطباعــة وا ( 3)

 .15، ص 1هـ(، ط1420والتوزيع، 

 .  10/129موع الفتاوي، ابن تيمية، مج ( 4)

 .350محمد ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق دمحمد جميل غازي، )القاهرة: مطبعة املدني(، ص  ( 5)
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 ة وهذه الحالة:وهذه الضوابط غير متوفرة في العمالت االفتراضية مما يجعلها غير مشروع

  فهــي إمـــا مجهولــة املصـــدر أو أن مطورهــا أ ـــخاص أو شــركات صـــغيرة، بــل إن العملـــة االفتراضــية بتكـــوين التــي تعـــدُّ مـــن

ر هـــذا النظـــام لكنـــه اشـــتهر علـــى يـــد ساتويـــ ي ناكـــاموتو  Satoshi أشـــهر العمـــالت فـــي العـــالم إلـــى االن لـــم يعـــرف مصـــّدِ

Nakamoto” ا عليـه، اضــافة ، فهـل هـو فـرد أم مؤسســة  ال أحـد ا للنظــام وال مسـيطر  يعـرف، ففـي النهايــة هـو لـيس مركـز 

إلى أن معظم دول العالم تمنع التعامل وها، وال يوجد دولة في العـالم اعتمـدتها أو جعلتهـا عملـة ثانويـة لهـا، فـال يمكـن أن 

مــن الغــرر والضــرر والغــش،  تكــون العمــالت االفتراضــية وهــذه الحالــة أحــد العمــالت التــي يمكــن التعامــل وهــا ملــا يلحقهــا

 وهذا مما ال يمكن التوقي عنه إال بوجود دولة أو بنك مركزي يتبنى اصدارها والتعامل وها.

  أما في مسألة تحقيق ثبات نسبي للعملـة فقـد  يكـون هنـاك صـعود وهبـوط للعملـة لكنـه ضـمن االسـتقرار املعـروف فقـد

لــم يكــن عــن جشــع التجــار بــل انمــا كــان ضــمن االســتقرار النســبي  وعهــد الخلفــاء ن لكنــه× ارتفــت االســعار فــي عهــد النبــي 

فاالرتفــاع لظــاهرة طبيعيــة نشــأت لقلــة العــرل أو زيــادة الســكان فهــي ليســت ظــاهرة اختالليــة، ولــذلك نقــل عــن ســيدنا 

 لـم يكـن عـن جشـع التجـار زاسـتغاللهم لحاجـة النـاس، بـل كـان الخـوف× سعيد بن املسيب  ان ارتفـاع االسـعار فـي عهـده 

مــن هللا واملســارعة ملســاعدة االخــرين ســمة الصــحابة نت ولــذلك كــان تجــار املســلمين يتحينــون االزمــات االقتصــادية لكــي 

، وقــد ذكــر العلمــاء (1)يوســعوا علــى النــاس ويســدوا حــاجتهم، إال أن ارتفــاع االســعار وانخفاضــها ضــمن االســتقرار النســبي

 للغرر الذي يتسامح فيه وال يؤثر، كأن تدأ
 
عو حاجة الناس إلى معاملة فيها غـرر لـو تركوهـا لتضـرروا فـي الحـال أو وصافا

(، فهنـــا يغتفـــر مـــا فـــي املعاملـــة مـــن غـــرر إزاء مـــا ينـــدفع بـــه عـــن النـــاس مـــن ضـــرر بســـبب اضـــطراب قيمـــة األوراق 2املـــآل)

 عملـــــة بتكـــــوين التـــــي تعـــــدُّ 3النقديـــــة وتذبـــــذوها)
 
أشـــــهر العمـــــالت (، امـــــا العمـــــالت االفتراضـــــية فلـــــيس لهـــــا اســـــتقرار فمـــــثال

  فارتفاعاتهـا هائلـة وتسـبقها أيـة عملـةت إذ ارتفعـت 
 
 كبيـرا

 
االفتراضية تتعرل لحركة تذبـذب قويـة، وتتغيـر اسـعارها تغيـرا

مــن بضــعة ســنتات الــى اآلف الــدوالرات فــي أقــل مــن عشــر ســنوات، متضــاعف بــأكثر مــن ألــف فــي املائــة مقارنــة بســعرها فــي 

دت هذا التذبذب "فلـيس مـن بداية ظهورها،  فغياب السياسة ال
َّ
نقدية التي تسعى لتحقيق االستقرار لقيمة النقود ول

الســــــــهل اعتمادهــــــــا كعملــــــــة بســــــــبب نســــــــبة التذبــــــــذب القــــــــوي وبســــــــبب صــــــــعوبة الــــــــتحكم بنســــــــبة ارتفــــــــاع وانخفــــــــال 

ب الحاصــل أسـعارها".فهي إمـا أن تـؤدي ألربـاح وعوائـد كبيـرة غيـر مبــررة  أو لخسـائر فادحـة بالغـة كـل هـذا نتيجـة التذبـذ

 لهذه العملة. 

  أما عدم جواز اتخاذ اصدار النقود وسيلة لتحصيل االرباح خشية فقد النـاس الثقـة بلفسـاد النظـام املـاليت ألن وظيفـة

املقامرة  ي الغالبة في العمالت االفتراضية وليست الوظيفة النقديـةت لـذا وصـفت رئيسـة االحتيـاطي الفيـدرالي )البنـك 

                                                           

اإلســـالم،  احمـــد بـــن تيميـــة، الحســـبة فـــي، 5/18، 1هــــ(، ط1332ســـليمان بـــن خلـــف البـــاجي، املنتقـــى شـــرح املوطـــل، )مصـــر: مطبعـــة الســـعادة، ينظـــر:  ( 1)

 .20، ص 1)بيروت: دار الكتب العلمية(، ط

يـة(،  ينظر: محمد بن أحمد بن رشـد، بدايـة املجتهـد ونهايـة املقتصـد، تحقيـق: أبـي  عبـد الـرحمن عبـد الحكـيم بـن محمـد، )القـاهرة: املكتبـة التوقيف  (2)

 .29/227، ابن تيمية، مجموع الفتاوى 9/258، النووي، املجموع 2/175

 وما بعدها. 8/3/635هـ، 1421: مجلة مجمع الفقهي االسالمي، املنبثق عن املؤتمر االسالمي في دورته الثانية عشر، الريال ينظر  (3)
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العمـــالت الرقميـــة بأنها:"أصـــل للمضـــاربة" فمـــن يـــدعو للتعامـــل وهـــا يرغـــب فـــي االتجـــار واملضـــاربة املركـــزي( جانيـــت يلـــين 

واالستثمار وهات ألنه هو االساس من إيجادها ومعلوم أن املضاربة قاسمة ظهر االقتصاد،، وهذا من االخطـار التـي يجـب 

، فهـي ال تسـخر املـال لخدمـة االنسـان وال تحقـق  م2008على الدول والشعوب أن تتعلمه من األزمة املالية العاملية لعام 

لــــه قــــوت يومــــه ممــــا ســــتليد مــــن نســــبة الفقــــر والبطالــــة فــــي العــــالم وكــــل هــــذا بســــبب انصــــراف السياســــية النقديــــة عــــن 

االقتصـــاد الحقيقـــي مـــن تـــوفير الخـــدمات والســـلع إلـــى املتـــاجرة بـــالعمالت التـــي تعـــدُّ الخطـــر الكبيـــر علـــى عمليـــات غســـيل 

 .(1)األموال

 

                                                           

( 2018ينظر: اسـماعيل عبـد عبـاس الجميلـي، العمـالت االفتراضـية اصـدارها، وعالقتهـا مـع النقـود االلكترونيـة، )بغـداد: مطبعـة شـمس االنـدلس،   (1)

 .66، ص 1ط
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 املبحث الثالث

 اصدار النقود من غري الحاكم ومتطلبات العصر

 

 املطلب األول:  اصدار النقود من غري الحاكم 

 على جواز اصدار النقود من االمام أو من يخولـه لتكـون وسـيلة التعامـل والتبـادل بـين  
 
 وحديثا

 
اتفق الفقهاء قديما

ام أو مــن ينــوب عنــهت ألنهــا مــن خصوصــياته، وملــا فيهــا مــن الضــرر النــاس، كمــا اتفقــوا علــى عــدم جــواز اصــدارها مــن غيــر االمــ

املحقق، وقد صرح بعدم الجواز، فقهاء املذاهب األربعة كالحنفية
(1 )

واملالكية
(2 )

والشافعية
(3)

والحنابلة 
(4)

. 

دار النقـدي مـن القـول بمنـع اصـدار النقـود مـن دون اذن اإلمـام، وحصـر جهـة االصـ-ويمكنني إجمال ما استند إليه الفقهـاء 

   في أمور: -بالدولة

  :ا قــال إن اصــدار النقــود وظيفــة ســيادية لامــام: قــال أبــو يوســف فــي ضــرب الــدراهم الجيــاد فــي غيــر دار الضــرب ســر 

))ال ينبيــي أن يفعــل ذلــك أحــدت ألنــه مخصــوص بالســالطين((
(5)

، وقــال القاضــ ي أبــو يعلــى: )) فقــد منــع مــن الضــرب 

فتيـــــات عليـــــه((بغيــــر اذن الســـــلطان ملـــــا فيـــــه مـــــن اال 
(6)

، وقـــــال النـــــووي: ))ويكـــــره للرعيـــــة ضـــــرب الـــــدراهم وإن كانـــــت 

                                                           

 .3/215، 3هـ(، ط1400ينظر: نظام الدين، الفتاوي الهندية، وجماعة من علماء الهند، )بيروت: دار احياء الترال العربي،   (1)

 3/396ينظر: مالك بن أنس، املدونة الكبرى  ( 2)

، 3م(، ط1991املكتــب االســالمي،  ينظــر: محــي الــدين النــووي، روضــة الطــالبين وعمــدة املفتــين، تحقيــق: زهيــر الشــاويش، )دمشــق، بيــروت، عمــان: ( 3)

، محمـد الرملـي، نهايـة املحتـاج إلـى شـرح 3/268م(، 1983، أحمد بن حجر، تحفة املحتاج في شرح املنهـاج، )مصـر: املكتبـة التجاريـة الكبـرى، 2/258

 .3/87م(، 1984املنهاج، )بيروت: دار الفكر، 

عبـدالرحمن العاصـمي، حاشـية الـرول املربـع شـرح زاد ، 2/359 م(2003ل: دار عالم الكتب، ابراهيم ابن مفلح، املبدع شرح املقنع، )الرياينظر:  ( 4)

 .3/244، 1397، 1املستقنع، ط

 .231 عمر السنامي الحنفي، نصاب االحتساب ( 5)

 .4/133 علي بن سليمان املرداوي، الفروع ( 6)
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خالصــةت ألنـــه مــن شـــأن اإلمــام((
 (1)

، وقـــال الزركشــ ي: ))ضـــرب الــدراهم بغيـــر إذن االمــام أو علـــى غيــر عيـــاره يقتضـــ ي 

التعزير((
(2)

 ، والتعزير ال يكون إال على فعل ممنوع.

 ي األمــوال، ولهــذا يقــول ابــن خلــدون  فــي مقدمتــه: ))والســلطان مكلــف إن حصــر االصــدار بيــد االمــام إقامــة للعــدل فــ

، وقــد نّبــه ابــن تيميــة فــي كــالم لــه عمــا يجــب (3)واالحتيــاط عليهــا واالشــتداد علــى مفســديها(( -أي الســكة  -بلصــالحها 

لهــذا و ))مراعاتــه فــي ضــرب الفلــوس إلــى أن إصــدار النقــود يجــب أن يكــون اســتجابة لحاجــة األمــة ومصــلحتها فقــال: 

 تكـــون بقيمـــة العـــدل فـــي معـــامالتهم ; مـــن غيـــر ظلـــم لهـــم((
 
، وقـــال ال هـــوتي: (4)ينبيـــي للســـلطان أن يضـــرب لهـــم فلوســـا

 
 
 تكــون بقيمــة العــدل فــي معــامالتهم مــن غيــر ظلــم لهــمت تســهيال

 
))ينبيــي للســلطان أن يضــرب لهــم أي: الرعايــا فلوســا

 ملعاشــــــهم، وال يتجــــــر ذو الســــــلطان فــــــي ال
 
 فيضــــــربه فيتجــــــر فيــــــهت ألنــــــه علــــــيهم, وتيســــــيرا

 
فلــــــوس, بــــــأن يشــــــتري نحاســــــا

 .(5)تضييق((

  إن حصــر االصــدار باالمــام يــدفع الضــرر عــن األفــراد والدولــة: يقــول اإلمــام أحمــد: ))ال يصــلح ضــرب الــدراهم إال فــي

، وهـــذا نـــ  صـــريح يفهـــم منـــه (6)دار الضـــرب بـــلذن الســـلطان ألن النـــاس إذا رخـــ  لهـــم فـــي ذلـــك ركبـــوا العظـــائم((

 ستدالل بقاعدة دفع الضرر.اال 

  إن حصر إصدار النقود بوالة األمـور فيـه صـيانة للنقـود وحفـل ملعـامالت النـاس مـن الغـش والفسـاد وهـذا محـض

(ت ألن كســرها يــؤدي 7درء املفســدة فقــد ذكــر بعــض الفقهــاء: أن علــى والة األمــر تأديــب مــن كســر الــدراهم والــدنانير)

 أدخل بينها املغشوش وتسـامح النـاس بلنفـاق اليسـير ))إلى إدخال الغش في الذهب والورق; أل 
 
نه إذا قطعت صغارا

، وقــال أبــو يعلــى الفــراء: ))وممــا يتعلــق باملعــامالت (8)منــه فــي الجملــة، وخفــي علــى كثيــر مــن النــاس تمييــله مــن غيــره((

 .(9)غش املبيعات وتدليس األثمان فينكره ويمنع منه ويؤدب عليه بحسب الحال فيه((
                                                           

 .2/258النووي، روضة الطالبين  ( 1)

 ، ص1هـــ(، ط1402ايــا الزوايــا، تحقيــق: عبــد القــادر عبــد هللا العــاني، )الكويــت: وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية، محمــد بــن وهــادر الزركشــ ي، خب (2)

138. 

 .526ابن خلدون، املقدمة ص  ( 3)

 .4/469ابن تيمية، مجموع الفتاوى  ( 4)

 .2/233ال هوتي، كشاف القناع  ( 5)

 .2/457املرداوي، الفروع  ( 6)

، ومـا بعـدها، فقـد جمـع مـا ذكـره العلمـاء 89، ص 1هــ(، ط1413زيف النقـود اإلسـالمية، )مكـة املكرمـة: مطـابع الصـفا،  الزهراني، ضيف هللاينظر:  (7)

 من العقوبات الرادعة ملن يفسد النقود بالغش والتلييف.

   .4/342، 3م(، ط 1992ر، ، وينظر: محمد الطرابلس ي الحطاب، مواهب الجليل، )بيروت: دار الفك4/264الباجي، املنتقى  ( 8)

، وينظــــر: محمــــد بــــن 316، ص 2م(، ط2006أبــــو يعلــــى الفــــراء، األحكــــام الســــلطانية، تحقيــــق: محمــــد حامــــد الفقــــي، )بيــــروت: دار الكتــــب العلميــــة،  ( 9)

 وما بعدها.  70االخوة، معالم القربة في طلب الحسبة، )كمبردج، دار الفنون(، ص 
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 دار النقـود بـوالة األمـور فيـه وقايـة مـن التالعـب بقيمـة النقـود بلنقـاص وزنهـا وكسـر سـكتها، فقـد روي إن حصر إص

عن مروان ْبـن الحكـم أنـه أخـذ رجـال يقطـع الـدراهم فقطـع يـده فبلـ  ذلـك زيـد ْبـن ثابـت، فقـال لقـد عاقبـه، وكـذلك 

ى املدينـة مـن يقطـع الـدراهم ضـربة ثالثـ
َ
َمان وهو َعل

ْ
ين وطـاف بـه وهـذا عنـدنا فـيمن قطعهـا ودس عاقب أبان ْبن ُعث

، وردَّ بعـــــض العلمـــــاء شـــــهادة قـــــاطع الـــــدراهم والـــــدنانير وإن كـــــان جـــــاهال إلفســـــاده ســـــكة (1)فيهـــــا املفرغـــــة والزيـــــوف

ى الوفاء وننهى عنه ألنه مَن الفساد(((2)املسلمين
َ
 .(3)، وقال االمام َماِلك: ))نكره قطع الدرهم إذا كانت َعل

 مـــن القـــول بوجـــوب حصـــر االصـــدار النقـــدي بيـــد االمـــام أو مـــن يخولـــه للمحافظـــة علـــى النقـــود  وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق

وهـذه الحالـة التـي  -وقيمتها، ومنع الغـش والضـرر، فقـد أفتـى عـدد مـن العلمـاء بمنـع التعامـل بـالعمالت االفتراضـية 

العلمـاء، والـدكتور علـي القـره املطلق عضو هيئة كبار عليها_ كالدكتور شوقي عالم مفتي مصر، والدكتور عبد هللا 

داعـــي، والـــدكتور عبدالســـتار أبـــو غــــدة، وغيـــرهم، وكـــذلك صـــرحت بعـــض املؤسســــات الشـــرعية بمنـــع التعامـــل وهــــا 

كـــذلك، منهـــا: رئاســـة املجلـــس األعلـــى للشـــؤون الدينيـــة التركـــي، ودار اإلفتـــاء الفلســـطينية، والهيئـــة العامـــة للشـــؤون 

 (، وغيرها.89043في فتواها املرقمة ) االسالمية واالوقاف في دولة االمارات

 املطلب الثاني: مواكبة التطور العصري

إن التطـــور التقنــــي فــــي العــــالم شـــمل نــــواح شــــتى وممــــا شـــمله التطــــور التقنــــي اصــــدار مـــا يســــمى بــــالعمالت االفتراضــــية، التــــي 

هـا ومنـع التعامـل وهـا مط ، ومـنهم مـن كانـت نظرتـه اصبحت مثار جدل العلماء، فمنهم مـن جمـد علـى النصـوص وحـاول ردَّ
 
لقـا

مقاصدية واقعية حاول أن يضع لهـا ضـوابط ويقننهـا بقـانون كـي يمكـن أن تحقـق مـا تحققـه النقـود الورقيـة وااللكترونيـة، 

العمــالت االفتراضــية فــي -وهـذه النظــرة  ــي الصــحيحة املبنيــة علـى املوازنــة بــين األصــالة واملعاصــرة، ومــا هـذا املــؤتمر املبــارك 

ال انطالقة نحو تقنين العمالت االفتراضية، وضبطها بضوابط الشرع لتكون أداة لتسهيل التبادل التجـاري، وهنـا إ -امليلان

 ينبيي التنبيه على أمرين:

مواكبة ظهورها للتطور التقني وااللكتروني، وهذا أمر مطلوب، بل مرغب فيه، ملـا فيـه مـن التسـهيل علـى النـاس  االول: 

 مله، وسرعة استخدامها والتعاملت ألنها صناعة تكنولوجية.والتوسيع عليهم لسهولة ح

عــــدم تــــوفر الضــــوابط الصــــدارها، وهــــذا مــــا كــــان الســــبب األبــــرز فــــي إصــــدار العلمــــاء واملؤسســــات الشــــرعية منــــع  الثاني: 

 بالتعامل وها، وقد صرحوا باملنع وليس التحريمت ملا يعتريها من ضرر يلحق االفـراد واملجتمعـات بركـوب األخطـار،

وإضـــاعة االمـــوالت لعـــدم تـــوفر شـــروط املـــال الحقيقـــي، بـــل وال شـــروط العملـــة أو الســـلعة، فمتـــى أنتفـــى ضـــررها 

ت ألن املحلـــل 
 
 ملـــا جـــاز التعامـــل بـــه مطلقـــا

 
وحققـــت ضـــوابط االصـــدار النقـــدي جـــاز التعامـــل وهـــا، ولـــو كانـــت حرامـــا

                                                           

 .451البلدان، اعتنى به صالح املنجد، )القاهرة: مكتبة النهضة(، ص  ينظر: أحمد البالذري، فتوح ( 1)

 .10/216، 1م(، ط 1994رافي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، واخرين، )بيروت: دار الغرب اإلسالمي، ينظر: أحمد بن ادريس الق ( 2)

 .452فتوح البلدان ص البالذري،  (  3)
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جــاز التعامــل وهــا، ولــذا ذكــر العلمــاء وخبــراء واملحــرم هــو هللا تعــالى، فــاملنع مــن التعامــل للضــرر وفــي حالــة انتفائــه 

االقتصاد بعـض الوسـائل التـي يمكـن أن تصـحح مسـار العمـالت االفتراضـية وتنقلهـا مـن املنـع إلـى اباحـة التعامـل 

 وها، ومن هذه الوسائل والبدائل:

  ا، كربطهــــا بــــالبترول، أو الغــــاز أو غيرهــــا مــــن الســــلع املدعومــــة مــــن ربطهــــا بأصــــول وأعيــــان أكثــــر ثباتــــا واســــتقرار 

 .الذهبت كي يتحقق االستقرار النسبي لها 

  فعندما يبدأ سعر العملـة الرقميـة باإلرتفـاع، يزيـد معـدل انتـاج ،
 
 أو عامليا

 
 دوليا

 
 مركزيا

 
أن يتولى إصدارها بنكا

العمالت، فتبث في السوق ويمأل وهات لتنخفض أسعارها، وعندما يبدأ السعر باالنخفال، يبدأ البنك بشـراء 

 .مالته التي أصدرته، مقللة عرضها في السوق، ليرتفع سعرهاع

  أن تتبناهـــا دولـــة تجعلهـــا عملـــة ثانويـــة لهـــا، ووهـــذا التبنـــي ستكتســـب العملـــة صـــفة الرســـمية واملركزيـــة وتجـــري

 عليها االحكام الشرعية التي تجري على غيرها من العمالت املربوطة بالذهب والفضة والسلع.

 ة بالتقنية املتطورة مع ربطها بـالبنوك املركزيـة، أو انشـاء شـركة مسـاهمة يمكـن أن أن تصدر بطاقات ائتماني

 وتقــوم جهــود الفنيــين باالســهم الرقميــة، أو 
 
 خاصــا

 
تكــون موجوداتهــا: الســلع والــذهب وغيرهمــا، وترتــب ترتيبــا

اصــــــدار صــــــكوك الكترونيــــــة قائمــــــة علــــــى هــــــذه العمــــــالت ســــــواء كانــــــت هــــــذه الصــــــكوك ملشــــــروعات حاليــــــة أو 

 ستقبليةم

  اتحــاد ثــالل عمــالت مــن العمــالت االفتراضــية تتحــرك كعملــة واحــدة، وقــد اشــار لهــذا الحــل  جــيمس زدراليــك

فهـــــو يتصـــــور هـــــذه العمـــــالت الرمزيـــــة الـــــثالل كأنهـــــا تســـــتند الـــــى عمـــــالت رقميـــــة تقليديـــــة، تســـــتند بـــــدورها الـــــى 

مثــل حــق امللكيــة فــي مصــنع مــا، مخرجــات أو إنتاجيــة الــدول، ستســتند أول هــذه العمــالت الرمزيــة الــى أســهم ت

وستســـتند ثانيهــــا الـــى مخــــزون شـــركة مــــا، وستكســـب مالكيهــــا حقـــا فــــي هـــذا املخــــزون. أمـــا ثالثــــة هـــذه العمــــالت 

 .(1)الرمزية، فهي عبارة عن مجموع العملتين الرمزيتين األولى والثانية

                                                           

، ومـــا بعـــدها، اســـماعيل 24النقـــود الرقميـــة ص بـــو غـــدة، ومـــا بعـــدها، أ 30مـــالت الرقميـــة االلكترونيـــة ص الععلـــي محـــي الـــدين القـــره داعـــي، ينظـــر:  ( 1)

 https://archives .forbesmiddleeast.com، 92الجميلي، العمالت االفتراضية، ص 

https://archives/
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 الخاتمة

 توصلت إليها في دراستي والتي يمكن اجمالها بما يأتي: بعد هذه الرحلة الشاقة واملمتعة مع بحثي اقف ألسطر النتائج التي

  إن كلمـــة االصـــدار ال تســـتعمل عنـــد املتخصصـــين فـــي علـــم االقتصـــاد مفـــردة بـــل البـــد مـــن اضـــافتها لغيرهـــا كلصــــدار

 االسهم او اصدار السندات او اصدار النقود ويقصد وها: اخراج النقد ونشره.

 ت بــالعرف والقــانون وقــوة الشــ يء فــي نفســه، امــا العملــة فــال تكــون إال إن النقــود أعــم مــن العمــالتت ألن النقــد يثبــ

 بفرل القانون.

  :إن مفهوم العمالت االفتراضية يختلف باختالف تصورها أو اعتبارها عملة وعدمه، أمـا الـذي أراه أن تعـرف بأنهـا

تعمـل علــى  يـة والرقابــةونظـام الحما))وحـدات رقميـة مشــفرة لـيس لهـا وجــود مـادي أو قيمــة ذاتيـة تفتقـد للمركزيــة 

 باعتبارها عملة عند القائل وها((.
 
 شبكة االنترنيت حصرا

  إن العمــــالت االلكترونيــــة والعمــــالت االفتراضــــية بينهمـــــا عمــــوم وخصــــوص مــــن وجـــــه فيشــــتركان فــــي بعــــض الصـــــور

 قيمــة وتختلــف كــل عملــة عــن االخــرى فــي بعضــها االخــر، فمنهــا: أن العمــالت االفتراضــية لــيس لهــا صــورة حقيقــة وال 

 
 
فعليةت ألن النقود يجب أن تكون لهـا قـوة فـي ذاتهـا أو بقـوة السـلطان وهمـا معـدومان فـي العملـة االفتراضـية، فضـال

عـــن قـــانون يضـــبط التعامـــل وهـــا ويحمـــي متـــداوليها، فقـــد اثبتـــت التجـــارب تعرضـــها لهـــزات واخـــتالل أدى إلـــى فســـاد 

 وأضرار.

  اقتصاد األمة من االخـتالل والتقلـب، ولـذا مـن ضـوابط الفقهـاء إن تنظيم توليد النقود ضرورة اقتصادية لحفل

لعمليــــة اصــــدار النقــــود: أن تتــــولى الدولــــة االصــــدار أو مــــن تخولــــهت ألنــــه وظيفــــة ســــيادية مختصــــة وهــــا، وأن يحقــــق 

 لقيمـــة النقـــود يتحقـــق بـــه العـــدل بـــين االمـــوال، وأن ال يقصـــد مـــن االصـــدار التمويـــل وكســـب 
 
 نســـبيا

 
االصـــدار ثباتـــا

 اح ، وغيرها من الضوابط التي بني عليها وجوب اصدار النقود.االرب

  إن العمالت االفتراضية في الوقت الحاضر بشـكلها املوجـود ال تتوافـق مـع ضـوابط االصـدار عنـد الفقهـاءت لـذا منـع

و أن العلمـاء واملؤسسـات الشـرعية التعامـل وهـا ملـا فيهـا مـن الضـرر والغـرر املحـرمين، فالبـدَّ مـن ضـبطها بضــوابط أ

 يسـهم فـي الـتخل  مـن الفقـر ويشـارك فـي ايجـاد 
 
 حقيقيـا

 
تق ن بقانون يحفل ملستخدمها مالـه وللمجتمـع اسـتثمارا

 فرص عمل للقضاء على البطالة.  
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 .1هـ(، ط1420املكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، 
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شيماء جودت مجدي، أحكام التعامل بالنقود االلكترونية وأثرها على املعامالت املعاصرة، رسالة ماجسـتير، مقدمـة  .23

 م. 2015ة والقانون في الجامعة االسالمية غزة، إلى كلية الشريع
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علــــي بــــن ســــليمان املــــرداوي، الفــــروع ومعــــه تصــــحيح الفـــــروع، تحقيــــق: عبــــد هللا بــــن عبــــد املحســــن التركــــي،  )بيـــــروت:  .29

 .1م( ط2003مؤسسة الرسالة، 
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 م(.2018اقتصادية مع بيان البدائل املقبولة شرعا
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 . 1هـ( ط1418دأبو رخية، دشبير، )عمان: دار النفائس، 

 عمر السنامي الحنفي، نصاب االحتساب .33

 مالك بن أنس، املدونة الكبرى، تحقيق: زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية( .34
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 الحكم الشرعي للتعامل بالعمالت الفرتاضية
 

 أسامة أسعد أبوحسني

 وزارة التربية والتعليم، الشارقة، اإلمارات

 الفهرس الرئيسي

 لخ:امل

السياســية واالجتماعيــة  -فــي ظــل التطــور االلكترونــي املتســارع ســرعة البــرق والــذي ألقــى بظاللــه علــى جميــع مجــاالت الحيــاة 

–ت االفتراضــــية بــــرزت عــــدة ظـــواهر كالتجــــارة االلكترونيــــة واالقتصـــاد الرقمــــي والنقــــد االلكترونـــي والعمــــال  -واالقتصـــادية 

مليـار دوالر بحلـول نهايـة عـام  129,58عملـة افتراضـية بقيمـة سـوقية تقـدر  2068والتـي بلـ  عـددها  –موضوع هذه الدراسة 

وما تبع ذلك من تساؤالت الناس عن حكم الشرع في تداولها واسـتثمارها  طلبـا للحـالل والبعـد عـن الحـرام ، إضـافة  20181

لهذه العمـالت االفتراضـية لتطبيـق شـرع  2ء الى مزيد من البحث والدراسة للجانب الشرعي الى دعوة  وتوجيع بعض العلما

هللا وحكمـــه فـــي هـــذه األرل التـــي أمرنـــا باعمارهـــا  ،ولالجابـــة عـــن تســـاؤالت الكثيـــر مـــن النـــاس كانـــت هـــذه الدراســـة  عـــن حكـــم 

للمصـــــطلحات ذات الصـــــلة كـــــالعمالت   التعامـــــل بـــــالعمالت االفتراضـــــية ،وتتضـــــمن: تعريـــــف للعمـــــالت االفتراضـــــية ،وبيـــــان 

الرقميــــة وااللكترونيــــة واملعمــــاة ، كمــــا ســــأتطرق الــــى تكييفهــــا الفقهــــي ،وأقــــوال الفقهــــاءوأدلتهم فيهــــا مــــع املناقشــــة ، وبيــــان 

 الراجح ، وأسال هللا تعالى التوفيق والسداد.

 املقدمة

 حبه أجمعين ، أما بعدالحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وص

يتميــل الفقــه اإلســالمي بســعته وقدرتــه علــى التعامــل مــع املســتجدات والنــوازل فــي جميــع األزمــان واألوقــات، حيــث أنــه يســتمد 

أحكامـــه وأدلتـــه مـــن الشـــريعة اإللهيـــة التـــي اقتضـــت مشـــيئة هللا أن تكـــون خاتمـــة األديـــان والشـــرائع الســـماوية . قـــال تعـــالى " 
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 مـــن اآلالت واألجهـــزة الحديثـــة لخـــدمتهم وتيســـير أمـــور 
 
ومـــن فضـــل هللا تعـــالى أن يســـر للنـــاس ســـبل الحيـــاة فســـخر لهـــم كثيـــرا

 علــــى جوانــــب الحيــــاة املختلفــــة ومنهــــا الجانــــب االقتصــــادي. معيشـــتهم ومنهــــا الحاســــب اآللــــي وتطبيقاتــــه ممــــا ان
 
عكــــس إيجابـــا

 ويبيع ويشتري ويسدد قيمتها بواسطة األجهزة اإلليكترونية الحديثة. –فأصبح اإلنسان يعاين السلع بابعادها الثالثية 

                                                           
 2018-12-29جريدة الخليج امللحق االقتصادي بتاريخ   - 1

2 - https://www.youtube.com/watch?v=QAQPbww-L7o- 

https://www.youtube.com/watch?v=QAQPbww-L7o-
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 فبظهـــور االنترنـــت انتقـــل مجـــال التجـــارة مـــن املجـــال الحقيقـــي إلـــى املجـــال اإلفتراضـــ ي وأصـــبحت الشـــب
 
كة االنترنـــت مســـرحا

 مـن أرل الواقـع وقـد حـث ظهـور االنترنـت علـى ظهـور تجـارة جديـدة تـتم عبـر الشـبكة تسـمى التجـارة 
 
للعمليات التجارية بدال

  1االليكترونية.

ونظــرا لتطــور التجــارة التقليديــة الــى التجــارة االليكترونيــة تطــور الجانــب النظــري كــالقوانين والتشــريعات وكــذلك الجانــب 

 ي كمعاينة السلع بابعادها الثالثية وتطوير وسائل الدفع والسداد ، فظهرت النقود االليكترونية.العلم

)وقــد اســتلزم ظهــور هــذا الــنمط الجديــد مــن أنمــاط النشــاط التجــاري احــدال تطــوير مماثــل فــي مجــال الخــدمات املصــرفية 

  2ة للتجارة االليكترونية (إليجاد وسائل دفع الكترونية تتماي ى مع الطبيعة االفتراضية والالمادي

 وهذه سنة هللا في خلقه.
 
 ان هذا التطور السريع في الجانب االقتصادي قد تشوبه انتكاسات وتراجعات احيانا

ابــان األزمــة املاليــة العامليــة ظهــر نــوع جديــد مــن الوحــدات املشــفرة اطلــق عليــه اســم العمــالت االفتراضــية  2008ففــي عــام 

لحكومات وبنوكها املركزية عن التحكم في اصدار النقود، وعن الحرية في تداولها ، حيث اعتقد وهدف نزع سيطرة الدول وا

 عـن هـذه األزمـة املاليـة العامليـة بلحتكارهـا إلصـدار 
 
مبرمجوا هذه العمالت أن الحكومـات واملصـارف املركزيـة مسـؤولة تمامـا

ود وخلقهـا والرقابـة الصـارمة علـى حركـة تـداول األموال،وتعـد وتداول النقود واعمال القوانين الغير مالئمة منها ايجاد النق

 العمالت االفتراضية نازلة اقتصادية معاصرة كثر الحديث عنها وعن حكمها الشرعي.

إن القاعــــدة الفقهيــــة ) الحكــــم علــــى الشــــ يء فــــرع عــــن تصــــوره( تؤكــــد وجــــوب فهــــم ماهيــــة وحقيقــــة وطبيعــــة عمــــل العمــــالت 

 شرعي عليها.االفتراضية قبل اصدار الحكم ال

 إلعتمادهـــا علـــى خوارزيمـــات مشـــفرة وتقنيـــات حديثـــة كسلســـلة الكتـــل ) بلـــوك تشـــين( 
 
 لصـــعوبة ذلـــك التصـــور نظـــرا

 
ونظـــرا

 توقف بعض الفقهاء عن اصدار حكم شرعي حتى تتضح رؤيتها بينما أفتى البعض بحلها وحرمها آخرون .

 نحو اآلتي:  مقدمة: وتتضمن ما يأتي:  وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة، على ال

 أول  : أهمية البحث

 استجالء الغمول الذي يحيط بالعمالت اإلفتراضية وذلك من خالل تحديد املقصود وها. -1

 التكييف الفقهي لهذه العمالت اإلفتراضية وهل تعد نقود عامة أم خاصة أم سلع. -2

 ومناقشتها والتوصل إلى حكم شرعي فيها. تحرير أقوال الفقهاء حفظهم هللا تعالى وبيان ادلتهم -3

                                                           
 6، محفظة النقود االليكترونية رؤية مستقبلية، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ص2007غنام شريف محمد،   - 1
نقود االليكترونيـة املاهيـة والتنظـيم القـانوني دراسـة تحليليـة ومقارنـة ، االسـكندرية: دار الجامعـة (، الـدفع بـال2009ابراهيم ، احمد السيد لبيـب )  - 2

 .3الجديدة ص 
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 ثانيا : أسباب إختيار البحث

 .2014رغبتي الوخصية في الكتابة في ما يتعلق بالعمالت اإلفتراضية والتي بدأت منذ عام  -1

الحصـــــيلة الجيـــــدة مـــــن املعلومـــــات والتـــــي تـــــوافرت لـــــدي باملتابعـــــة الدائمـــــة ألقـــــوال الفقهـــــاء وتحلـــــيالت اإلقتصـــــاديين  -2

 املاليين.واملحللين 

 ثالثا : الصعوبات التي واجهتها 

حداثة املوضوع فال زالت فكرة اصدار وتـداول النقـود اإلفتراضـية فـي مراحلهـا األولـى ممـا انعكـس علـى قلـة التطبيقـات  -1

 العملية وقلة املعلومات املتوافرة حولها.

 تراضية.ندرة املراجع العربية في الجوانب الفقهية والنظرية والعملية للعمالت اإلف -2

صــــــعوبة التصــــــور العملــــــي لهــــــذه التقنيــــــة ممــــــا اســــــتلزم اســــــتجالء خفائهــــــا بالبحــــــث فــــــي علــــــم التشــــــفير وأنواعــــــه وعلــــــم  -3

الخوارزيمات الرياضية وتشفيرها وكذلك قاعدة بيانات البلوكتشـن وكيفيـة عملهـا. بفضـل هللا تعـالى اتضـح ذلـك كلـه 

 بعد جهد  ممتع.

 رابعا : الدراسات السابقة 

للـــدكتور ســـامر مظهـــر قنطقجـــي منشـــور فـــي مجلـــة  1البتكـــوين وأخواتهـــا تنـــافس النظـــام النقـــدي العـــالميبحـــث بعنـــوان  -1

م. وخالصـــتها موقـــف الـــدول اتجـــاه هـــذه 2017بتـــاريخ ديســـمبر  67العـــدد  –االقتصـــاد االســـالمي العامليـــة اإلليتكرونيـــة 

 ين على الثقة وها.العمالت ومدى تقبل وازدياد عدد الدول املتقبلة لها واثر سلسلة البلوكتش

، عبــــدالرحمن عبــــدالعزيز الفرهــــود ، مجلــــة 2بحــــث بعنــــوان بتكــــوين والعمــــالت الرقميــــة النشــــأة االســــتخدامات اآلثــــار -2

، الناشر : االكاديمية العربية للعلوم املصرفية واملالية . تركز الدراسـة 1، عدد 26الدراسات املالية واملصرفية ، مجلد 

تها واســـــتخداماتها وآثارهـــــا ولـــــم تتطـــــرق الـــــى الجوانـــــب الشـــــرعية كتكييفهـــــا أو حكمهـــــا علـــــى النـــــواحي النظريـــــة و ـــــي نشـــــأ

 الشرعي. 

مركـز صـالح عبـدهللا  –للمؤلـف غسـان محمـد الشـيخ ، الناشـر جامعـة االزهـر 3بحث حكم البتكوين والعمـالت الرقميـة  -3

 . 2018كامل لاقتصاد اإلسالمي، ابريل سنة 

                                                           
بتــاريخ  67العــدد  –مجلــة االقتصــاد االســالمي العامليــة اإلليتكرونيــة  ( .البتكــوين وأخواتهــا تنــافس النظــام العــالمي .2017قنطقجــي ،ســامر مظهــر.)  - 1

 http://search.mandumah.com.uoseresources.remotexs.xyz/Record/895414لرابط م.ا2017ديسمبر 
، الناشــر : االكاديميـة العربيــة للعلــوم املصــرفية واملاليــة 1، عــدد 26الفرهـود ، عبــدالرحمن عبــدالعزيز .مجلــة الدراســات املاليـة واملصــرفية ، مجلــد    - 2

  http://search.mandumah.com.uoseresources.remotexs.xyz/Record/879682.الرابط 
 2018الرابط   ابريل سنة  2018مركز صالح عبدهللا كامل لاقتصاد اإلسالمي، ابريل سنة  –الشيخ ،غسان محمد . الناشر جامعة االزهر   - 3

http://search.mandumah.com.uoseresources.remotexs.xyz/Record/879682
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ا وأنواعها والتكييف الفقهي للنقود الورقية ، ثم حقيقة عملة البتكوين والحكم وقد تطرق الى تاريخ النقود ومفهومه

 الشرعي لها مع ذكر االدلة واملناقشة ، وكان الحكم بالتحريم لها.

د. منصور بـن عبـدالرحمن بـن محمـد الغامـدي.ركز  1بحث بعنوان حكم التعامل بالبتكوين هل هو مغامرة أم متاجرة، -4

 وين من حيث تكييفها الفقهي هل  ي عملة أم من باب املتاجرة باملؤشرات.البحث على عملة البتك

 ثم حكمها الشرعي وهو عدم جواز املضاربة وها مع جواز استخدامه في شراء السلع والخدمات.

 وتختلف دراستي بما يلي:

 ضبط مصطلح العمالت اإلفتراضية مع بيان الصلة بينه وبين مصطلحات أخرى . -1

 لها.التكييف الفقهي  -2

 ذكر أنواع العمالت اإلفتراضية والذي يؤثر في الحكم الشرعي لها إذ يدور الحكم بين الحل والحرمة بناء  على انواعها.  -3

 بيان الحكم الشرعي لها بناء  على أنواعهم. -4

بـــن  ، بحـــث مـــن اعـــداد د. عبـــدهللا ســـليمان2بحـــث بعنـــوان النقـــود اإلفتراضـــية مفهومهـــا وأنواعهـــا وآثارهـــا اإلقتصـــادية   -5

( 1الناشـــر املجلـــة العلميـــة لالقتصـــاد والتجـــارة ، كليـــة التجـــارة ، جامعـــة عـــين شـــمس ، العـــدد ) –عبـــدالعزيز البـــاحول 

. وهــــذه الدراســــة ركــــزت علــــى بيـــان حقيقــــة النقــــود اإلفتراضــــية وانواعهــــا وخصائصـــها مــــع بيــــان آثارهــــا علــــى 2017ينـــاير 

 اإلقتصاد العالمي دون التطرق للناحية الشرعية.

  –وجيــــه الشــــرعي للتعامــــل بــــالعمالت اإلفتراضــــية الت  -6
 
 –ر أحمــــد ، مجلــــة بيــــت املشــــورة منيــــر مــــاه –3البتكــــوين نموذجــــا

 .2018، ابريل قطر

تطـرق الباحــث الـى أمــور عــدة ومنهـا ماهيــة العمـالت اإلفتراضــية ثــم فوائـدها وســلبياتها ثـم شــكل االنقــود فـي اإلســالم ومصــدر 

  للتعامل وها. قط. ثم تكييفها الفقهي ثم الحكم الشرعيثمنيتها وصالحية اصدارها للحاكم ف

 وتختلف الدراسة التي اعدها عن هذه الدراسة بما يلي: 

 ضبط مصطلح العمالت اإلفتراضية مع بيان الصلة بينه وبين مصطلحات أخرى . -1

 التكييف الفقهي لهابتكييف يختلف عما توصل اليه . -2

                                                           
الــــرابط ةجــــري .   1440دي ،منصــــور بــــن عبــــدالرحمن بــــن محمــــد . بحــــث مقــــدم الــــى مركــــز التميــــل البحثــــي ، جامعــــة االمــــام محمــــد بــــن ســــعود. الغامــــ  - 1

   http://cutt.us/Y9Prtااللكتروني  املختصر: 

( ينـــاير 1لميـــة لالقتصـــاد والتجـــارة ، كليـــة التجـــارة ، جامعـــة عـــين شـــمس ، العـــدد )الناشـــر املجلـــة الع –البـــاحول، عبـــدهللا ســـليمان بـــن عبـــدالعزيز .  - 2

   http://cutt.us/dQUxc . الرابط االلكتروني : 2017
 .الرابط االلكتروني 2018شورة . ابريل منير ماهر. التوجيه الشرعي للعمل بالعمالت االفتراضية البتكوين أنموذجا .قطر: مجلة بيت املأحمد ،  - 3

http://search.mandumah.com.uoseresources.remotexs.xyz/Record/890473  
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 ر في الحكم الشرعي لها إذ يدور الحكم بين الحل والحرمة بناء  على انواعها. ذكر أنواع العمالت اإلفتراضية والذي يؤث -3

 بيان الحكم الشرعي لها بناء  على أنواعهم. -4

 خامسا : اشكالية البحث 

 بعد استطالع الدراسات السابقة نجد أن إشكالية البحث تتمثل في ما يلي: 

 العمالت اإلليكترونية والرقمية واملعماة واملشفرة  ما  ي العمالت اإلفتراضية   وما العالقة بينها وبين   -1

 ما التكييف الفقهي للعمالت اإلفتراضية   وما الحكم الشرعي للتعامل بالعمالت اإلفتراضية بناء  على أنواعها  -2

 سادسا : منهجية البحث 

 اعتمدت في هذا البحث على املن   االستقرائي والتحليلي اواملقارن.

1-  
 
تب ون

 
 عن العمالت اإلفتراضية.استقراء ما ك

 
 وعمليا

 
 ونظريا

 
 ِشر فقهيا

تحليـــل املعلومـــات واالســـتيثاق منهـــا ال ســـيما أن بعـــض مـــن ادلـــى بـــدلوه قـــد جانبـــه الصـــواب خاصـــة النـــواحي النظريـــة  -2

 والعملية لها.

نظرية والعملية ومحاولة الوصول الى الصواب في الجوانب الفقهية وال وتنقيحها,املقارنة بين املعلومات التي جمعتها  -3

 ان شاء هللا تعالى. 

 سابعا : خطة البحث 

 :ويشتمل على مبحثين: خطة البحث

 : تعريف العمالت األفتراضية واملصطلحات ذات الصلةوالتكييف الفقهي لها املبحث األول 

 املطلب األول تعريف العمالت االفتراضية واملضطلحات ذات الصلة

 فتراضيةاملطلب الثاني : تكييف العمالت اال 

 

 :الحكم الشرعي للعمالت االفتراضية  املبحث الثاني

 املطلب األول :تحرير محل ال لاع

 املطلب الثاني:الحكم الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية

 الخاتمة:

 املراجع 

 الفهرس
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 املبحث األول 

 تعريف العمالت الفرتاضية لغة واصطالحا وتكييفها الفقهي

 

 العمالت الفرتاضية  واملصطلحات ذات الصلة املطلب األول :تعريف

 أول تعريف العمالت الفرتاضية لغة واصطالحا:

 : تعريف العمالت لغة واصطالحا -

 : جمع عملة وتطلق على معان منها  العمالت لغة -1

ْمالت: نقد يتعامل به الناس   - الت وع  م  ة ]مفرد[: ج ع 
َ
ْمل قد: ع 

ّ
 2والعملة ... النقد  1الن

 العم -
 
فل ِبقيَمِته ويصعب لذِلك تحوْيله.أجرة

َ
ْحت  ل : والعملة الصعبة في االقتصاد، نقد ي 

 العمالت اصطالحا  :  -2

َعاَمـــل -
َ
ـــا ُيت ْيِرِهَمـــا ِممَّ

َ
ْو غ

َ
ـــِة أ ِفضَّ

ْ
َهِب َوال

َّ
ـــِوّيِ   .ِمـــَن الـــذ

َ
غ
ُّ
ـــى الل

َ
ْعن
َ ْ
ِحيُّ َعـــِن امل

َ
ـــى ااِلْصـــِطال

َ
ْعن
َ ْ
ـــُرُج امل

ْ
 َيخ

َ
ولـــذا فـــان  3َوال

 النقد وبالعكس .العملة تعني 

 4والنقود الخلقية التي استعملت في العصور اإلسالمية نوعان هما الدينار ...والدرهم  -

َه  -
َّ
ــوِد الذ

ُ
ق
ُّ
 الن

َ
ــان

َ
 َمك

ْ
ــت

َّ
ــى َحل َحــِديِث ، َحتَّ

ْ
َعْصــِر ال

ْ
َها ِفــي ال

ُ
ــَب اْســِتْعَمال

َ
ل
َ
ــْد غ

َ
 : َوق

ُ
ــة َوَرِقيَّ

ْ
ــوُد ال

ُ
ق
ُّ
ِة ، الن ــيَّ ِفّضِ

ْ
ــِة َوال ِبيَّ

 
َ
ــذ
َ
خ
َ
ــاِذ اَوأ

َ
خ ِ
ّ
ــاِن ات

َ
ــى ِإْمك

َ
ــاَر االمــام مالــك  ِإل

َ
ش
َ
ــْد أ

َ
ِم ، َوق

َ
َعــال

ْ
اِن ال

َ
ــد
ْ
ــِة ُبل َعاُمــل ِفــي َعامَّ

َّ
َتُهَمــا ِفــي الت

َ
 َوِظيف

ْ
ــوِد ِمــَن ت

ُ
ق
ُّ
لن

 مــــن بــــاب العملــــة وكــــذلك ال
ُ
ــــة َوَرِقيَّ

ْ
ــــوُد ال

ُ
ق
ُّ
ــــْع ،ولــــذا تعــــد الن

َ
ــــْم َيق

َ
ــــوِع َمــــا ل

ُ
ِتــــَراِل ُوق

ْ
ــــَوَرِق ، ِمــــْن َبــــاِب اف

ْ
ــــوُد ال

ُ
ق
ُّ
ن

ِة  ِفضَّ
ْ
َهِب َوال

َّ
ْيِر الذ

َ
 ِمْن غ

ُ
ة ْعِدِنيَّ

َ ْ
        5امل

ويقـــاس علـــى ذلـــك أرصـــدة  بطاقـــات االئتمـــان بمختلـــف مســـيماتها فتعـــد نقـــدا أوعملـــة حيـــث تملـــك وظيفـــة  -

 التعامـل وهــا فـي جميــع بلــدان العـالم ولكنهــا عملــة أو نقـد الكترونــي نظــرا للبيئـة االلكترونيــة التــي تـتم وهــا ،فــال 

 قيمة لبطاقة ائتمانية دون وجود جهاز الكتروني توضع به ليحسم أو يخصم املبل  املستحق على صاح ها .

وقــد نقــل الــدكتور أحمــد الســيد لبيــب النقــود االلكترونيــة بأنهــا :تللــك النقــود التــي يــتم تــداولها عبــر األجهــزة  -

   6االلكترونية 

                                                           
 عاصرة  .عالم الكتب  .مادة عمل( .موجم اللغة العربية امل2008عمر ،مختار أحمد عبد الحميد . )  - 1
 262ص 2(. القاموس الفقهي لغة واصطالحا،سورية دمشق دار الفكر ط1988أبو حبيب ،سعدي.)  - 2

       139ص  41ج.    م1994هـ /  1414،  1وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت ، املوسوعة الفقهية الكويتية. مصر ، مطابع دار الصفوة ،  ط  - 3

   175ص 41ملرجع السابق جا  - 4

  176ص  41املرجع السابق ج  - 5
 36ابراهيم ، احمد السيد لبيب ، الدفع بالنقود االليكترونية املاهية والتنظيم القانوني دراسة تحليلية ومقارنة ، ص   - 6
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 تعريف االفتراضية لغة و اصطالحا :

 : االفترال لغة -1

 . (1): في اللغة التقدير ، مشتق من : الفرل يقال فرل القاض ي النفقة أي قدرها االفترال 

: اســم مؤنــث منســوب إلــى افتــرال، وهــو مصــدر صــناعي مــن افتــرل افتراضــا، أي قــدر تقــديرا  ت ومنــه : افتــرل واالفتراضــية

 .(2)أمرا لم يكن : اعتبره قائما أو مسلما به 

 نذكر معان ألمور افتراضية  منها:وملزيد من وضوح املعنى 

 3الفقه االفتراض ي : -

وهــــو الــــذي يقــــوم علــــى فــــرل مســــائل وصــــورا ال وجــــود لهــــا فــــي الواقــــع ، ثــــم االجتهــــاد فــــي تكييفهــــا وبيــــان حكمهــــات طمعــــا فــــي  

 االستعداد للنوازل قبل وقوعها، وليتدرب الطالب على التعاطي مع تلك املسائل والصور 

: هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن املسـتخدمين يجّسـدون  خصـّيات افتراضـّية ضـمن بيئـة Virtual world العـالم االفتراضـ ي -

ثنائّيـــة أو ثالثّيـــة األبعـــاد، ويعتمـــدون علـــى املحاكـــاة الحاســـوبّية كوســـيلة للتخاطـــب والتواصـــل مـــع األ ـــخاص االفتراضـــيين 

 لكــــون جميــــع مــــ
 
ا بــــه مــــن أ ــــخاص وبيئــــة ووســــائل تواصــــل اآلخــــرين املوجــــودين فــــي هــــذا العــــالم، ويســــمى باالفتراضــــ ي نظــــرا

 .، ويشيع استخدام العالم االفتراض ي عادة في ألعاب تقّم  أدوار الالعبين عبر اإلنترنتافتراضّية وليست واقعّية

لغــــة اإلنجليلّيــــة بمصــــطلحاالفتراضــــية املكتبــــة -
ّ
 بال

ُ
عرف

ُ
 عــــن نــــوع  مســــتحدل  مــــن أنــــواع (Virtual Library) :ت

 
: و ــــي عبــــارة

  املكتبــات
 
التــي تواكــُب التطــورات الحاســوبية الحديثــة املرافقــة للتنميــة املعلوماتّيــة املعتمــدِة علــى شــبكة اإلنترنــت، وأيضــا

، أو تطبيـــــق  إلكترونــــّي يحتـــــوي علـــــى كافـــــة املصـــــادر،   بموقـــــع 
ُ
 تـــــرتبط

 
 افتراضـــــية

 
 رقميــــة

 
عــــرف املكتبـــــة االفتراضـــــية بأّنهـــــا بيئـــــة

ُ
ت

ب املرتبطة بمجال  أ
ُ
ت
ُ
   4و مجموعة من املجاالت واملراجع، والك

 : كل ما ليس له صورة حقيقية في الواقع الراهن فاالفتراضية اصطالحا

نسـتنتج مـن ذلـك أن مفــردة افتراضـ ي يعبـر وهــا عـن يـ يء ال توجــد لـه صـورة حقيقيــة فـي الواقـع فقــد تكـون االفتراضـية فــي  -

 ذهن االنسان وعقله وقد تكون في بيئة غير واقعية كبيئة الحاسوب .

                                                           

 ، 75/ص1، الحدود األنيقة ج 486-483/ص18تاج العروس ج  - 1

 ف ر ل (. - 3736، موجم اللغة العربية املعاصرة مادة ) 683/ص2املوجم الوسيط ج  -2

يـــة الفتـــوى االفتراضـــية ت مفهومهـــا ، وأهميتهـــا ، وحكمهـــا بحـــث محكـــم أ.د. محمـــد بـــن عبـــد هللا بـــن محمـــد املحيميـــد  األســـتاذ   فـــي قســـم الفقـــه فـــي كل - 3

 هـ1434الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم  
 املرجع السابق  - 4

 



 وقائع املؤتمركتاب 
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د أن اختمــر فــي مخيلتنــا املعنــى اللغــوي واالصــطالحي لكــل مــن العملــة و االفتراضــ ي فاننــا وصــلنا الــى مــا قبــل التعريــف بعــ -

: فهــــي يــــ يء افتراضــــ ي  النــــه ال يملــــك صــــورة واقعيــــة وانمــــا يــــتم فــــي بيئــــة وصــــف ماهيتهــــاالنهــــائي للعملــــة االفتراضــــية وهــــو 

 نا ملا يتبادلونه فارتضوا التعامل به  في البيع والشراء.حاسوبية _ افتراضية _ تعارف بعض الناس على قبوله ثم

فكـل مـا  –وبسؤال أهل العلم والتكنولوجيا عن ماهيتها أفادوا أنها خوارزميات رياضية مشفرة وبمعنى آخر أنها بيانـات  -

 مشفرة . –في الحواسيب يعد بيانات 

 :وعليه فان تعريف العمالت االفتراضية

قيمة مكتسبة من عرف وثقة املتعاملين وهـا ،تتـداول فـي بيئـة حاسـوبية افتراضـية دون وسـيط . بيانات رياضية مشفرة ذات 

 وهللا أعلم .

 ومن باب الفائدة أذكر بعض التعريفات التي ذكرها الفقهاء واالقتصاديون للنقود االفتراضية:

صـــــول عليـــــه تمثيـــــل رقمـــــي للقيمـــــة ، يصـــــدر بواســـــطة مطـــــورين خاصـــــين باعتبـــــاره وحـــــدة حســـــاب، ويمكـــــن الح -

، ويسـتخدم ملجموعـة متنوعـة مـن األغـرال عنـد اتفـاق طـرفين 
 
وتخزينه والوصول إليه والتعامل به إلكترونيا

 على استعماله.

تمثيـــل رقمـــي لقيمـــة نقديـــة ليســـت صـــادرة عـــن بنـــك مركـــزي أو عـــن ســـلطة عامـــة، وليســـت مرتبطـــة بالضـــرورة  -

اعتبـاريين كوســيلة للـدفع، ويمكـن نقلهـا وتخزينهــا بالعملـة الورقيـة، ولكنهـا مقبولـة لــدى أ ـخاص طبيعيـين أو 

.
 
 أو تداولها إلكترونيا

عبــارة عــن اصــول رقميــة مصــممة للعمــل كوســيلة للتبــادل، تســتخدم التشــفير لتــأمين معامالتهــا، والــتحكم فــي   -

إنشاء وحـدات إضـافية، والتحقـق مـن نقـل األصـول والقـيم بشـكل غيـر نسـخي، و ـي فـي غال هـا مبنيـة علـى تقنيـة 

والتـــــي تكفـــــل الشـــــفافية والســـــرعة الثقـــــة فـــــي النقـــــل، ويقـــــوم بلنتـــــاج هـــــذه  Blockchainســـــمى بسلســـــلة الثقـــــة ت

 العمالت وكفالة استمراريتها مجتمع يعرف باملنقبين.

 ويالحل على هذه التعريفات ما يلي :

 طول التعريف فهو أقرب الى الشرح ملاهيتها وبيئة عملها وكيفية تداولها والفائدة منه   -

 البلوك تشين  –مطورين خاصين  –ابة بعض األلفاظ ومنها )تمثيل رقمي غر  -

 غير نسخي ....( والتي تحتاج الى توضيح وشرح وأرى أنها زادت املعنى غرابة وغموضا- 

 : ثانيا : مصطلحات ذات صلة

ذا يجــب التعــرف عليهــا أثنــاء البحــث فــي عــالم العمــالت االفتراضــية تقابــل االنســان مصــطلحات متشــاوهة متقاربــة املعنــى  ولــ

لــنفهم حقيقــة هــذه العمــالت  ويتجنــب الخلــط بينهــا وبــين األنــواع األخــرى مــن النقــود وقــد الحظــت خلطــا شــديدا فــي أقــوال 

البعض من محللين اقتصاديين وخبراء تقنيات الحاسوب  اذ يعبرون عن العملة االفتراضية وهذا املسمى وأحيانا يصفونها 
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ترونيــــة والـــبعض يصــــفها باملشــــفرة أو املعمـــاة ولــــذا وجــــب بيـــان كــــل هــــذا وبيـــان العالقــــة بــــين هــــذه بالعملـــة الرقميــــة أو االلك

املصطلحات ال سيما أن تسميها بااللكترونية فقط يعد خطأ بينا ملا يؤدي من الخلط بين  العملة االفتراضية وااللكترونيـة 

 حكومات .والتي لها مقابل حقيقي تصدره الدول وال -البطاقات االئتمانية  –

 . (digital currency) تعريف العملة الرقمية  

 .تم تعريف مصطلح العملة سابقا

م
ْ
ث منسوب إلى َرق

َّ
  . الرقمية : اسم مؤن

ة لغة  نة لتستخدم في الحاسبات اإللكترونية كوسيلة للعمل وها : رقميَّ ا لقواعد معيَّ
 
ا طبق يص  عدُّ خّصِ

ُ
 1. لغة ت

وأن الحاســـوب يحـــول اللغـــة   لغـــة البرمجـــةآلليـــة   واألجهـــزة الحديثـــة تعتمـــد فـــي عملهـــا علـــى  وجـــدير بالـــذكر أن الحاســـبات ا

ويـــتم تخـــزين املعلومـــات فـــي األجهـــزة الرقميـــة  ، ويبـــدأ علـــى أساســـها عملـــه1و  0املكتوبـــة وهـــا البرمجـــة إلـــى سلســـلة مـــن األرقـــام 

عليــــه فــــان جميــــع األجهــــزة الحديثــــة  كــــاألجهزة ( و 1 – 0املعتمــــد علــــى ) لنظــــام العــــد الثنــــائي الحاليــــة علــــى هيئــــة أرقــــام طبقــــا

الكهربائيـــــة الطبيــــــة و الكهربائيــــــة امل لليــــــة والهواتــــــف املتحركــــــة وأجهــــــزة التلفــــــاز و الصــــــراف اآللــــــي  وماكينــــــات الخصــــــم مــــــن 

 البطاقات االئتمانية بأنواعها تعد أجهز رقمية العتمادها على نظام  العد الثنائي الصفر والواحد.

لـــى أن بيئـــة الحاســـب اآللـــي تعـــد بيئـــة رقميـــة فكـــل مـــا يحويـــه مـــن بيانـــات ومعلومـــات تعـــد رقميـــة ومنـــه املكتبـــة ويقودنـــا هـــذا ا

الرقميـــة والكتـــاب الرقمـــي  والصـــورة الرقميـــة واملخـــدرات الرقميـــة وكـــذلك العملـــة الرقميـــة ولـــذا فـــان جميـــع العمـــالت التـــي 

ضـــية والنقـــود االلكترونيـــة )بطاقـــات االئتمـــان ( تعـــد عمـــالت تحتـــاج فـــي تـــداولها الـــى أجهـــزة الحاســـب اآللـــي كـــالعمالت األفترا

 ( .1-0رقمية ألنها بيانات يتم تخزينها على الحواسيب على شكل سلسلة من األرقام  أساسها الرقمين )

 (.electronic currencyتعريف العملة اللكرتونية )

 تم تعريف مصطلح العملة سابقا.- -

ُروِن تعريف االلكترونية : مؤنث الكترون -
ُ
ت
ْ
ى اإلِلك

َ
ُسوُب ِإل

ْ
ن
َ ْ
 ي وامل

-  
ُ ْ
ِة ، َوُهَو أَحُد امل روِنيَّ

ُ
ت
ْ
اِت اإلِلك ة  ، أَساُس اآلِليَّ ِبيَّ

ْ
ة  َسل ْهَرَباِئيَّ

َ
ة  ك

َ
و ِ ْحن

ُ
اِبت  ذ

َ
ُل ث ُصر  أوَّ

ْ
ِة عن ادَّ

َ ْ
اِت امل رَّ

َ
اِت ِفي ذ

َ
ن ّوِ

َ
 2ك

م فــي انســـيات الوــحنات الكهربائيــة فـــي وســائل معينـــة، واإللكترونيــات فــرع  مـــن علــم الفيليـــاء والهندســة يتنــاول الـــتحك -

لتحقيق أغرال مفيدة وتستخدم املكونات اإللكترونية في مدى واسـع مـن املنتجـات، مثـل: أجهـزة الراديـو، والتلفـاز، 

 3والحواسيب.

                                                           
 موجم املعاني الجامع .تعريف كلمة رقمية  - 1
 موجم املعاني الجامع .، تعريف الكترون  - 2
 19. ص 1( ،االعتداء االلكتروني ، دراسة فقهية  . الريال ،دار كنوز اشبيليا  ، ط2012الشبل ، عبد العزيز . )  - 3
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علــــى  فنســـتنتج مــــن التعريــــف أن األجهــــزة االلكترونيـــة كالحاســــبات اآلليــــة وغيرهــــا ســــميت بـــذلك العتمادهــــا فــــي عملهــــا -

 املكونات االلكترونية 

ونســـــتنتج مـــــن ذلـــــك أن كـــــل العمـــــالت التـــــي يحتـــــاج تـــــداولهاالى أجهـــــزة الكترونيـــــة كالحاســـــبات اآلليـــــة وأجهـــــزة الخصـــــم مـــــن 

البطاقــــات االئتمانيــــة تســــمى نقــــودا أو عمــــالت الكترونيــــة ومــــن ذلــــك العمــــالت االفتراضــــية والنقــــود االلكترونيــــة )بطاقــــات 

 االئتمان ( .

دكتور أحمــد الســيد لبيــب عــدة تعريفــات للنقــود االلكترونيــة بأنهــا :تللــك النقــود التــي يــتم تــداولها عبــر األجهــزة وقــد نقــل  الــ

 1االلكترونية .  

وهذا املصطلح أول ما أطلق على رصـيد  2كما نالحل أن كثيرا من األبحال والدراسات الفقهية معنونة بالنقود االلكترونية

ا ،والــذي يقابلــه رصــيد حقيقــي مصــدر مــن قبــل البنــوك املركزيــة فــي الــدول كالــدرهم االمــاراتي البطاقــات االئتمانيــة  بأنواعهــ

 والريال السعودي والدوالر واليورو ، وغيرها من العمالت.

ولعـل هـذا كـان سـائغا عنـدما كــان هـذا املصـطلح يخـ   البطاقـات االئتمانيــة ذات الرصـيد الحقيقـي و يـتم تداولـه كبيانــات 

البطاقــات االئتمانيــة واألجهــزة االلكترونيــة املختلفــة ، فلــم يكــن يتصــور القــاريء أو الســامع لهــذا املصــطلح وأرقــام بواســطة 

 غير رصيد البطاقات االئتمانية . 

أمـــا فـــي أيامنـــا هـــذه وبعـــد ظهـــور العمـــالت االفتراضـــية والتـــي يعرفهـــا الـــبعض بأنهـــا عملـــة الكترونيـــة تعتمـــد اعتمـــادا كليـــا فـــي 

يـــــتم تخزبنهـــــا فـــــي محفظـــــة الكترونيـــــة _ وتـــــداولها فـــــي البيـــــع والشـــــراء واالســـــتثمار علـــــى األجهـــــزة  –وهـــــا  إصـــــدارها واالحتفـــــاظ 

االلكترونية كالحواسيب ،فـان مصـطلح النقـود االلكترونيـة أو العمـالت االلكترونيـة غيـر مناسـب البتـة ملـا يسـببه مـن خلـط 

اولــــه النــــاس وقــــد صــــدرت بحقــــه قــــرارات مجمعيــــة بــــين نــــوعين مختلفــــين مــــن النقــــود والعمــــالت فــــاألول حقيقــــي مركــــزي يتد

وفتاوى فقهية ودراسات شرعية ،أما اآلخر )العمالت(االفتراضية فهو بيـات وشـفرات افتراضـية غيـر مركزيـة تعـارف الـبعض 

علـــى تـــداولها واكتســـبت قيمتهـــا مـــن عـــرف املتـــداولين وثقـــتهم وهـــا ،توقـــف كثيـــر مـــن الفقهـــاء فـــي حكمهـــا ،كمـــا أجازهـــا الـــبعض 

 البعض .  ومنعها

 تعريف العملة املعماة :

أثنـــاء تصـــفح الشـــبكة العنكبوتيـــة الحظـــت كثيـــرا مـــن التقـــارير والكتابـــات ومقـــاطع الفيـــديو تـــذكر مصـــطلح العمـــالت املعمـــاة 

نتيجــة وكلهــا تتحــدل عــن  50700فتتبعــت هــذا املصــطلح وكانــت البدايــة مــع متصــفح جوجــل فكانــت نتيجــة العملــة املعمــاة 

 منها البتكوين وكيف نشأت وغير ذلك ...العمالت املشفرة و 

                                                           
 ة املاهية والتنظيم القانوني دراسة تحليلية ومقارنة ص (، الدفع بالنقود االلكتروني2009ابراهيم ، احمد السيد لبيب )  - 1
 ( .النقود اإللكترونية من منظور إسالمي . الشارقة :دار العلوم . 2005الوحيدي ،خيرية حسين .)  - 2

 ، محفظة النقود االلكترونية رؤية مستقبلية، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2007غنام شريف محمد،   -

(، الــدفع بــالنقود االلكترونيــة املاهيــة والتنظــيم القــانوني دراســة تحليليــة ومقارنــة ، االســكندرية: دار الجامعــة 2009، احمــد الســيد لبيــب ) ابــراهيم  -

 الجديدة 
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ثم بحثت عن املعنى اإلنجليلي ملصطلح العملة املعماة في قواميس اللغة اإلنجليلية على االنترنت فكانـت النتيجـة علـى ثالثـة 

 أوجه :

 word reference.comكما في قاموس  1عدم وجود معنى للعملة املعماة  في بعض القواميس

   ( و التـي تعنـي )شـفرت(do encryptedفكانـت النتيجـة لكلمـة معمـاة )arabic.britannicaenglish.com أمـا فـي قـاموس  

 . reservo context .netوكذلك في قاموس 

نتيجـــة وكلهـــا تتحـــدل عـــن  556000ودفعنـــي الفضـــول الـــى البحـــث عـــن معنـــي التعميـــة فكانـــت النتيجـــة فـــي متصـــفح جوجـــل 

 جاد املسلمين ...التعمية فاذا هو علم  عريق يذكرنا بأم

وكانت احدى النتائج عبارة عن تحقيق رسائل بعنوان علم التعمية واسـتخراج املعنـى عنـد العـرب  وجـاء فيهـا "لقـد كشـفت 

 2الدراسة أن علم التعمية وعلم استخراج املعمى ينتسبان للعرب والدة ونشأة وتطورا" 

 تعريف التعمية لغة :

ى ي ، عمَّ   ، َعّمِ  يعّمِ
 
 ُمعُمى ، واملفعول  ُمعّم   و، فه تعمية

ى مييل واإلدراك عمَّ
َّ
فكيَر : جعله غير قادر على الت

َّ
 العقَل والت

ى ه عمَّ
ُ
سه وجعله غير وا ح َيصُعب فهُمه وإدراك  3عليه الكالَم : أخفاه ولبَّ

رفهــا أن تعريــف التعميــة اصــطالحا :هــو تحويــل نــ  وا ــح الــى آخــر غيــر مفهــوم باســتعمال طريقــة محــددة يســتطيع مــن يع

 4يفهم الن  

 اذا نستنتج من ذلك أن العملة املعماة  ي ذاتها املشفرة  وهللا أعلم 

ولـــذا وهللا أعلــــم فـــان مــــن الضـــروري  اســــتبدال مصـــطلح النقــــود االلكترونيـــة الــــذي يقابـــل الرصــــيد الحقيقـــي لــــألوراق  -

الــــى الـــذهن عنـــد ســــماعه أنـــه رصــــيد النقديـــة كالـــدرهم االمــــاراتي وغيـــره بمصــــطلح النقـــود االلكترونقديـــة حيــــث يتبـــادر 

 الكتروني يقابل األوراق النقدية .

كما أنه ال يجوز االقتصار على تعريف وتسمية العمالت االفتراضية بأنها الكترونية  أو رقميـة فقـط وانمـا يجـب تسـمتها  -

 بما يميلها عن غيرها بأن يقال:

                                                           
1 - http://www.wordreference.com 

م التعميـــة واســـتخراج املعنـــى عنـــد العـــرب .دراســــة مرايـــاتي ،محمـــد. ميـــر علـــم ،يحيـــى .الطيـــان ،محمـــد حســـان . تقـــديم الــــدكتور شـــاكر الفحـــام . علـــ   - 2

الــــــــــــــرابط االلكترونــــــــــــــي  4.دمشــــــــــــــق:مطبوعات مجمــــــــــــــع اللغــــــــــــــة العربيــــــــــــــة .ص1وتحقيــــــــــــــق لرســــــــــــــائل الكنــــــــــــــدي وابــــــــــــــن عــــــــــــــدالن وابــــــــــــــن الــــــــــــــدريهم ،ج

https://bit.ly/2ScdSLE 
 موجم املعاني الجامع .معنى التعمية .  - 3

 4- https://bit.ly/2ScdSLE 4علم التعمية واستخراج املعنى عند العرب .دراسة وتحقيق لرسائل الكندي وابن عدالن وابن الدريهم . ص 

https://bit.ly/2ScdSLE
https://bit.ly/2ScdSLE
https://bit.ly/2ScdSLE
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 .الكترونية افتراضية أو الكترونية معماة أو الكترونية مشفرة -

 رقمية افتراضية  أو رقمية معماة  أو رقمية مشفرة  . وهللا أعلم -

 تعريف البلوكتشني : 

تحـوي كـل كتلـة علـى الطـابع  بأنها قاعدة بيانات موزعـة تمتـاز بقـدرتها علـى إدارة قائمـة متلايـدة مـن السـجالت املسـماة كتـل،

 1البيانات املخزنة ضمنها وللحيلولة دون تعديلها.الزمني ورابط الى الكتلة السابقة صممت سلسلة الكتل للمحافظة على 

وهــذه  –مجموعــة بيانــات مشــفرة تســمى كتلــة أو بلــوك  –فــان البلوكتشــين قاعــدة بيانــات تضــم كــتال  وللمزيــد مــن االيضــاح :

محــددة الحجــم والــزمن ، ويمكــن االســتفادة منهــا فــي جميــع املجــاالت السياســية واالقتصــادية والصــحية -البلــوك  –الكتــل 

لتـــــدوين البيانــــات واملعلومـــــات والتــــي يـــــتم  –يصـــــعب اختــــراق بياناتـــــه املشــــفرة  –والتعليميــــة وغيــــر ذلـــــك اذ أنهــــا تعـــــد ســــجال 

تشــفيرها أوال  بــأول ،ومثــال ذلــك أن كــل معاملــة فــي مجــال العملــة االفتراضــية يــتم تشــفيرها ،ثــم تشــفير الثانيــة ، الــى أن يجتــع 

حجم املحـدد للبلـوك تغلـق ويـتم تشـفير البلـوك فيكـون التشـفير أصـبح مزدوجـا ، لدينا عدد من الشفرات فاذا وصلت الى ال

ويوضــع معهــا املعــامالت الجديــدة املشــفرة الــى أن تصــل  –البلــوك  –وتكــون هــذه الشــفرة أساســا تبنــى عليــه الكتلــة الثاانيــة 

 كذا .هذه البلوك الى الحجم املحدد فتشفر وتكون الشفرة الناتجة  ي أساس للبلوك الثالث وه

وأرى أن التعريــف املختــار لهــا  ــي قاعــدة بيانــات مقيــدة بــالحجم والــزمن ، متسلســلة الكتــل الناشــئة عــن البيانــات املشــفرة 

 والتي يستحيل تعديلها .

 املطلب الثاني :التكييف الفقهي للعمالت الفرتاضية .

 تعد العمـالت االفتراضـية مـن النـوازل املعاصـرة فـي االقتصـاد اإلسـالمي والتـ
 
ي يتطلـب الحكـم عليهـا بالحـل أو الحرمـة تكييفـا

 لهذه النازلة.
 
 صحيحا

 
 شرعيا

 
 ، فيترتب عليه حكما

 
 صحيحا

 
 فقهيا

 وقبل أن نشرع في التكييف الفقهي للعمالت االفتراضية ال بد أن نتعرف على ماهيتها وصفاتها.

 ليس لها وجود فيليائي فهي عبارة عن بيانات مشفرة في الحواسيب. -1

 ها حكومات أو مؤسسات وشركات خاصة معلومة الهوية أومجهولة الهوية.تصدر  -2

 في البيع والشراء ودفع أجرة املنافع واألعيان. -3
 
 تعارف البعض على قبولها ثمنا

 عملة البتكوين تحوي  -4
 
 مليون ساتوي ي. 100قابلة للتجزئة فمثال

 ال يخرج التكييف الفقهي للعمالت االفتراضية عن حاالت أربعة  ي: 

 العمالت الخاصة. -املؤشرات  -السلع  -العمالت النقدية  -الذهب والفضة 

                                                           
االمـام محمـد بـن سـعود االسـالمية . عبد السالم ،ياسر بن عبد الرحمن .بحث بعنوان العمالت االفتراضية ،مقـدم الـى مركـز التميـل البحثـي ،جامعـة  - 1
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 الذهب والفضة : -1

 طويلــة ...فــالفرق وا ــح وجلــي بــين 
 
عــد  الــذهب والفضــة أثمــان بأصــل الخلقــة وقــد إرتضــاه النــاس فــي البيــع والشــراء أزمانــا ي 

ل الخلقـــة ، بينمـــا العمـــالت اإلفتراضـــية تملـــك العمـــالت االفتراضـــية والـــذهب والفضـــة مـــن حيـــث الثمنيـــة  فـــاألول ثمـــن بأصـــ

 قيمة ذاتية بسبب عرف الناس وتداولهم لها ...... ولذا ال تكييف عليها وهللا أعلم.

 العمالت النقدية : -2

  ي اصدار حكومي يخضع التعامل به لقوانين معينة  اكتسبت قيمتها من سلطة الدولة ويخضع التعامل وها لقوانينها .

بــين اإلمــارات العربيــة 1ف بعــض العمــالت اإلفتراضــية والتــي ستصــدرها الــدول مثــل ) مشــروع عملــة عــابر( ولــذا يمكــن تكييــ

التــــي ستصــــدرها حكومــــة دبــــي الذكيــــة ، فتأخــــذ أحكــــام النقــــود  EM-CASH2املتحــــدة واململكــــة العربيــــة الســــعودية  وعملــــة 

 جميعا .

 السلع: -3

 على أنها سلعة   ولعل الجواب يكون بالن  كما يلي: سؤال يطرح نفسه : هل يمكن تكييف العمالت اإلفتراضية 

جهـــة إصـــدار وتطـــوير هـــذه البرمجيـــات ارادت لهـــا أن تكـــون عملـــة للتبـــادل فـــي البيـــع والشـــراء وغيـــر ذلـــك ولـــذا ال  -

 3يجوز اعتبارها سلعة.

 4ليس لها قيمة في ذاتها املجردة بخالف السلعة. -

والشـراء ، وأنهـا وسـيلة للتبـادل التجـاري ، وهـذا عـرف خـاص  تعارف الناس على أنهـا عملـة وتـداولهم لهـا بـالبيع -

 يؤخذ به.

] فالنقــد لكـــي يــؤدي وظيفـــة ينبيــي أن يحظـــى بــالقبول ولـــو فـــي مجموعــة معينـــة مــن النـــاس ) علــى غـــرار العـــرل 

 5الخاص(.

 البتكوين الواحـد يسـاوي  -
 
  100أنها قابلة للتجزئة فمثال

 
لألعيـان مليـون ساتويـ ي ، وعليـه يمكـن أن يكـون ثمنـا

 على تفاوت بخالف السلع والتي يصعب تجزئتها.

                                                           

  02/09/2019هـ  1440جمادى اآلخرة  04السبت  22540جريدة البالد السعودية الرسمية ،العدد  -1

 25/1/2019تاريخ االطالع   http://cutt.us/XICsLشبكة رؤية اإلخبارية ، املوقع االلكتروني . الرابط االلكتروني     -2 

تــــاريخ االطــــالع  =h5T2gEDJHo-https://www.youtube.com/watch?vالوجمــــي ،نــــايف. فتــــوى الــــدكتور نــــايف الوجمــــي . الــــرابط االلكترونــــي:   -3 

20/1/2019 

.الــــرابط 2018رعي للعمــــل بــــالعمالت االفتراضــــية البتكــــوين أنموذجــــا .قطــــر: مجلــــة بيــــت املشــــورة . ابريــــل أحمــــد ،منيــــر مــــاهر أحمــــد . التوجيــــه الشــــ  - 4

 االلكتروني 

http://search.mandumah.com.uoseresources.remotexs.xyz/Record/890473 

 3السويلم، سامي بن إبراهيم .بحث بعنوان النقود املشفرة .مقدم الى مركز التميل البحثي ،جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية . ص  - 5

http://cutt.us/XICsL
https://www.youtube.com/watch?v=-h5T2gEDJHo
http://search.mandumah.com.uoseresources.remotexs.xyz/Record/890473
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 عملة خاصة  -4
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 يقـــول اإلمــــام مالــــك رحمــــه هللا "َول
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ُ
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ْ
ن
َ
ْهُتَهــــا أ

َهِب " 
َّ
نــه عملــة يصــبح نقـــدا يجــوز تداولــه ويأخـــذ أحكــام النقــود كافـــة ومعنــى ذلــك أن مـــا تعــارف النــاس علـــى أ1ِبالــذ

 ومنها مبادلته مع الذهب والفضة يدا بيد لتجنب ربا النسيئة .                                                      

نهم فتكـون ونالحل أن هذه العمالت اإلفتراضية قد تعارف عليها بعض الناس وارتضوها للتعامل التجاري فيما بي

 لكل من إرتضاها وتعامل وها.
 
 خاصا

 
 عرفا

 ان العرف الخاص محترم في الشرع إن لم يخالفه ، فلن قيل أنها تصادم الشرع فيما يلي:

 إصدار النقد من حق اإلمام. -1

 الجهالة  -2

 العزر. -3

 والجواب عن األول:

 مسألة حصر اصدار النقد بالحاكم واإلمام فيها قولين.

 الحاكم من باب تحقيق مصلحة الرعية .ب  األول: انحصاره

 الثاني: ال ينحصر في الحاكم ويجوز لغيره.

وبنـــاء  علـــى القـــول األول :اختصـــاص اصـــدار النقـــد بالحـــاكم مـــن بـــاب مصـــلحة الرعيـــة ، فانـــه ال يجـــوز التعامـــل وهـــا شـــرعا، و 

 يمنع التع
 
 وا حا

 
 رسميا

 
، وإنما صـدرت 2امل وها باسيناء الجزائر يجاب على هذا إن معظم الدول اإلسالمية لم تصدر قرارا

بعض الفتاوى في االمارات وفلسطين ومصر وتركيا تحـرم التعامـل وهـا ،كمـا صـدرت تحـذيرات فـي اململكـة العربيـة السـعودية 

 واالمارات العربية املتحدة الكويت من البنوك املركزية و ي مجرد نصائح  وتحذيرات فقط بعدم التعامل وها. 

 مــن الحكومــات بجــواز التعامــل وهــا  إن عــدم صــدور 
 
قــرار حاســم مــن الســلطات الرســمية بمنــع التعامــل وهــا يعــد اقــرار ضــمنيا

 علــى 
 
وقبـولهم الجزئــي لهــا... وهــذا يعــد تنــازل مــن الحــاكم عــن ســلطته فـي اصــدار هــذا النــوع مــن النقــد إذ لــو أنــه اعتبــره تعــديا

 بمنعــه وتجريمــه ، اال نــرى أن مــن يــ
 
حــاكم ملــاذا ، ألنــه تعــدي علــى حــق الحــاكم ســلطته ألصــدر قــرارا جــرم وي  زور عملــة نقديــة ي 

 والسلطات الرسمية املخولة بلصداره ... وهللا اعلم.

وان اخــذنا بــالرأي الثــاني ، فيجــوز حينهــا اصــدار الشــركات واملؤسســات واألفــراد لهــذه العمــالت واعتبارهــا عــرف خــاص  -

 ملن اراد التعامل وها.

 لي: ويجاب عن الجهالة بما ي

                                                           

 19ص 3م.ج1994 -1األصبحي ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر .املدونة..دار الكتب العلمية .ط  - 1
  2018لسنة  117املادة   - 2
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 تتمثل الجهالة في العمالت اإلفتراضية فيما يلي:

 جهالة كنهها وماهيتها.  -1

 جهالة جهة اصدارها كالبتكوين. -2

 جهالة األ خاص الذين يتعامل وهم على الشبكة العنكبوتية. -3

والجواب عن جهالة ماهيتها : فلن ذلك يزول بسؤال التقنيين واملبرمجين وبمراجعة بعـض مـا نشـر فـي اإلنترنـت  -

 ن الخوارزميات وعلم التشفير،وهذا ما حدل معي  خصيا.ع

عملـة افتراضـية بقيمـة سـوقية تقـدر  2068والجواب عن الثاني أن عدد العمالت االفتراضية حول العالم بل    -

 20181مليار دوالر بحلول نهاية عام  129,58

 وسؤال يطرح نفسه :هل جميعها مجهول املصدر   

 ت الحكومية واالصدرات الخاصة ملؤسسات عريقة ومنها:يستحيل ذلك بداللة اإلصدارا

 2املدعومة بالنفط « بترو»أطلقت ف لويال في شهر فبراير عملة  -

غولــدمان ســاكس تطلــق عملــة افتراضــية جديــدة مدعومــة بالــدوالر وتعــد هــذه العملــة  ــي أول عملــة افتراضــية  -

 3يتم إصدارها من قبل مؤسسة مالية كبيرة مثل غولدمان ساكس

 4يا تطرح عملة جديدة بمسمى تور كوين ترك -

البنــــك املركـــــزي اللبنــــاني سيصـــــدر عملــــة افتراضـــــية مبنيــــة علـــــى االقتصــــاد املحلـــــي واالحتياطيــــات مـــــن العملـــــة  -

 5.الصعبة، وهدف تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا املالية

ي ملجموعـــة بيــــت اإلمــــارات : أن قـــال الــــدكتور عبـــد هللا منقــــوش، رئـــيس مجلــــس اإلدارة واملــــدير العـــام التنفيــــذ -

ستوضــــع فــــي حســــاب ضــــمان فــــي أحــــد « فــــاراد»األمــــوال التــــي ســــيتم جمعهــــا مــــن عمليــــة الطــــرح األولــــى للعملــــة 

سنوات من أجل أن تكون العملة الجديدة مدعومة بنشاط اقتصـادي حقيقـي  3املصارف في هون  كون  ملدة 

 6.كثفات فائقة التخزينوبتدفقات نقدية من خالل التصنيع الفعلي والتسليم للم

 لهــا عــن أطــالق أول طــرح لعملــة رقميــة مدعومــة بالــذهب، « وان جــرام»أعلنــت شــركة 
 
التــي تتخــذ مــن دبــي مقــرا

 7.وسط تساؤالت عما إذا كان الطرح سيحظى باهتمام من قبل املستثمرين

                                                           
 2018-12-29يج امللحق االقتصادي بتاريخ جريدة الخل  - 1

 25/3/2018جريدة االتحاد ،امللحق االقتصاديز مقال بعنوان :دول تطرح عمالت مشفرة مضمونة بأصول بتاريخ   - 2
3 - https://sa.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-563685 
4 - https://aliqtisadi.com/1030678 توركوين-ملةع-تطرح-تركيا-  
5 - http://cutt.us/khooO 

 http://cutt.us/7WjYTسبتمبر. الرابط االلكتروني  15مليار فاراد للبيع في  1,28جريدة االتحاد ،امللحق االقتصادي ز.مقال بعنوان :طرح  - 6
 5/6/2017جريدة االمارات اليوم ،مقال بعنوان وان جرام عملة رقمية مدعومة بالذهب .تاريخ النشر   - 7
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عودية، وعملـــة الكويـــت كـــذلك العملـــة اإلفتراضـــية بـــين دولـــة االمـــارات العربيـــة املتحـــدة واململكـــة العربيـــة الســـ -

 .Em Cashاإلفتراضية وعملة 

وهــذه مجــرد أمثلــة ال علــى ســبيل الحصــر ،والجــدير بالــذكر أن املؤسســات املصــدرة للعمــالت االفتراضــية تصــدر  -

تتحــدل عــن العملــة واهــدافها ومطوروهــا الخبــراء التقنيــين واالقتصــاديين الــذين  White Paperنشــرة  تســمى 

 هذا ينفي الجهالة نوعا ما. يدعمونها ويطورونها.ولعل

 وبناء  عليه فال يجوز تحريم العمالت االفتراضية  بسبب جهالة الجهة املصدرة .

 ويجوز أن نجعل انعدام جهالة املصدر ضابطا شرعيا للتعامل وها.

 والجواب عن الثالث :وهو جهالة من نتعامل به في البيع والشراء. -

 ين:فالجواب :التعامل وهذه العمالت بطريقت

 التعامل املباشر مع املحالت واملطاعم وغيرها وهنا تنتفي جهالة املتعامل معه.           

التعامل بواسطة الشبكة العنكبوتية وهناالجواب يشبه الجواب عن جهالة الجهة املصـدرة وذلـك اسـتحالة جهالـة جميـع 

الشـــركات واملؤسســـات تتعامـــل وهـــا، ففـــي اليابـــان األفـــراد الـــذين نتعامـــل معهـــم علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة ، فهنـــاك كثيـــر مـــن 

 1.آالف شركة تقبل السداد بالعمالت االفتراضية 10وحدها نحو 

وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق فـــان الجهالـــة ليســـت عامـــة مطلقـــة فـــي العمـــالت االفتراضـــية ولتجنـــب الضـــرر النايـــ يء عـــن الجهالـــة فـــي 

 عامل معهم شرطا شرعيا للتدول وها وهللا أعلمبعضها يجوز أن نجعل انتفاء الجهالة نسبيا عن مصدرها واملت

 وأما الجواب عن الغرر فهو :

فـالغرر الحاصـل فــي العمـالت االفتراضـية راجــع الـى املضــاربة وهـا بداللـة التذبــذب الكبيـر فــي قيمـة البيتكـوين فقــد وصـلت الــى 

ع الفقهـــاء الـــذين حرمـــوا البتكـــوين دوالر تقريبـــا ،والحظنـــا أن جميـــ 3500واآلن تســـاوي  2017عشـــرين ألـــف دوالر فـــي ديســـمبر

ذكــروا علــة الغــرر املصــاحبة لــه ثــم عممــوا ذلــك الحكــم الشــرعي علــى ســائر العمــالت االفتراضــية ،مــع أن كثيــرا منهــا مســتقرة 

 حرموا املضاربة بالبتكوين وأجازوا تملك املنافع والخدمات وها .  2نسبيا ،ولذا نجد بعض الفقهاء

يملــك خبــرة كافيــة فــي مجــال العمــالت أن يتــداولها ويتعامــل وهــا ألن قلــة الخبــرة تــؤدي الــى كــذلك حــذر بعــض املختصــين مــن ال 

خســائر كبيــرة ، ونســتنتج مــن ذلــك أن وصــف الغــرر لــيس علــة موجبــة لتحــريم جميــع العمــالت االفتراضــية ،وانمــا ناتجــة عــن 

 بعض التعامالت املصاحبة لها كاملضاربة وها.

 الى الغرر بدال من تحريم التعامل وها واألولى تحريم األمور التي تؤدي 

                                                           
 25/3/2018جريدة االتحاد ،امللحق االقتصادي مقال بعنوان :دول تطرح عمالت مشفرة مضمونة بأصول بتاريخ   - 1
الغامــدي ،منصــور بــن عبــدالرحمن بــن محمــد .البتكــوين متــاجرة أم مقــامرة بحــث مقــدم الــى مركــز التميــل البحثــي ، جامعــة االمــام محمــد بــن ســعود.   - 2

 http://cutt.us/Y9Prtالرابط االلكتروني  املختصر:  . 23ةجري . ص   1440
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 وبــذا نكــون قــد أجبنــا علــى جميــع اإلشــكاالت التــي تطــرح بشــأن مــن يقــول أن العــرف الخــاص للعمــالت   االفتراضــية يخــالف 

 تكيف على أنها عمالت نقدية خاصة وهللا أعلم  -الشرع ،وعليه فان العمالت الحالية _ عدا الحكومية 

: املؤشرات 
 
 رابعا

ورة العمليـــة للمؤشـــرات أن يبيـــع املســـتثمر علـــى آخـــر وحـــدة مـــن املؤشـــر فـــلذا ارتفعـــت قيمـــة هـــذه الوحـــدات غـــدا كـــان والصـــ

 
 
 كان املشتري خاسرا

 
 وان انخفضت قيمتها غدا

 
 .1املشتري كاسبا

ونصـه ال [ 1992( سـنة 1/7)  63وقد صدر حكم شرعي في تجارة املؤشرات ] قرار مجمـع الفقـه اإلسـالمي املنعقـد بجـدة رقـم 

 وهو بيع ي يء خيالي ال يمكن وجوده. ......يجوز بيع وشراء املؤشرا ألنه مغامرة 

 بينهم.
 
 جليا

 
 والسؤال هل يمكن تكييف العمالت اإلفتراضية على املؤشرات   وهللا أعلم أن هناك فرقا

س علــــى ثمنيتهــــا  العمــــالت االفتراضــــية عبــــارة عــــن بيانــــات رقميــــة حقيقيــــة فــــي بيئــــة الحاســــوب، تعــــارف بعــــض النــــا -1

وتســـتعمل كــــثمن للســــلع والخـــدمات عنــــد مــــن ارتضــــاها، ومضـــاربة الــــبعض للكســــب وهــــا يـــ يء عــــارل ، ولــــذا فــــلن 

 العمالت اإلفتراضية ال تكييف على املؤشرات. ولم يصدر فيها حكم شرعي متفق عليه لحد اآلن.

 و الهـــدف منـــه  -
 
عـــد  ثمنـــا تحقيـــق الـــربح فقـــط. كمـــا أنـــه صـــدر بينمـــا املؤشـــرات شـــيإ وهمـــي ال يمكـــن تخيلـــه ، وال ي 

.
 
 تحريمها شرعا

  

                                                           
المـام الغامدي ،منصور بن عبدالرحمن بن محمد . بحث بعنوان املتاجرة في البتكـوين مغـامرة أم مقـامرة .مقـدم الـى مركـز التميـل البحثـي ، جامعـة ا  - 1

 http://cutt.us/Y9Prtابط االلكتروني  املختصر: الر  6ةجري . ص  1440محمد بن سعود. 
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 املبحث الثاني

 زاعــــل النــــر محــــتحري

قبل التطرق الى الحكم الشرعي للعمالت االفتراضية ال بد من تحرير محل ال لاع ليكون الحكم الشرعي موافقا ملحله وهـذا 

 ارج عن محل ال لاع ملا يلي :يتطلب بيان أنواع العمالت االفتراضية واستيناء بعضها ألنه خ

وبالتــالي تبقــى علــى األصــل  –عنــد القــائلين بتحريمهــا -انتفــاء األوصــاف املــؤثرة فــي تحــريم العمــالت االفتراضــية  -

 وهو االباحة .

اذ أنهــا تســتخدم فــي مجــال مشــاهدة وشــراء املــواد   sex coin  - tit coinاالجمــاع علــى تحــريم بعضــها مثــل:  -

 ها يستخدم في مجال تجارة املخدرات أو الربا اإلباحية ،كما أن بعض

عــدم إمكانيــة تــداول األفــراد لــبعض األنــواع بســبب خاصــية التــداول الحصــري لبعضــها فمــثال عملــة الريبــل ال  -

 يستطيع األ خاص تداولها اذ أنها مخصصة للتداول بين البنوك املصدرة لها .

 أنواع العمالت االفتراضية :

 ة الى عدة أنواع باعتبارات عدة كما يلي :تنقسم العمالت االفتراضي

 الجهة املصدرة لها : -1

 عمالت افتراضية حكومية : -

وتصـــدرها الحكومـــات وبنوكهـــا املركزيـــة مثـــل عملـــة )عـــابر ( بـــين دولـــة االمـــارات العربيـــة املتحـــدة واململكـــة 

تــــي والتــــي ستصــــدرها حكومــــة دبــــي ، وعملــــة اســــتو كــــوين والEM CASH  العربيــــة الســــعودية ،وعملــــة 

 ستصدرها أستونيا .

 –ومنهــا االيثــريم   أفــراد ( –شــركات  -عمـالت افتراضــية خاصــة : تصــدرها جهــات غيــر حكوميــة )مؤسسـات -

 الون جرام . –الفاراد  –الوان كوين 

 معلومية الجهة املصدرة : -2

عمــــالت معلومــــة املصــــدر :كــــالعمالت الحكوميــــة والعمــــالت الخاصــــة التــــي تصــــدرها جهــــات وا ــــحة وتصــــاحب  -

ارها تعريـــف بمصـــدريها كعملـــة الريبـــل  والتـــي اشـــترك فيهـــا عـــدد مـــن البنـــوك الســـتخدامها فيمـــا بيـــنهم فـــي إصـــد

 تداول وتحويل األموال، 

  و ـي نشـرة تتضـمن  white paper   وجـدير بالـذكر أن جميـع العمـالت االفتراضـية يصـاحب إصـدارها مـا يسـمى

وقيمتهـــا وكـــذلك خبراءالتك للوجبـــا واالقتصـــاد  و ـــي دراســـة شـــاملة للمشـــروع وعـــدد التـــوكن املطروحـــة للبيـــع

 الداعمين واملطورين لهذه العملة

عمــالت مجهولــة املصــدر :تتســم بخفــاء جهــة إصــدارها فقــدتكون جهــة اإلصــدار حكوميــة أو خاصــة ،ومــن ذلــك  -

عملــة البيتكــوين ،فــالبعض يعزوهـــا الــى ساتويــ ي نــاكموتو والـــبعض الــى غيــره الــى درجـــة أن عزاهــا الــبعض الـــى 

الــة األمــن القــومي األمريكــي ،وهــذا النــوع نــادر جــدا اذ أن خفــاء املصــدر يثيــر الشــكوك حــول تــداولها فــيتجم وك

 الناس عن ذلك .
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 الهدف من إصدارها : -3

 إصدارها كأداة دفع وسداد قيمة األعيان واملنافع -

 جمع رؤوس أموال ملشروع معين -

 عمومية التداول : -4

 داولها .عامة التدول : يستطيع أي  خ  تملكها وت -

محـــدودة التداول:خاصـــة بجهـــات معينـــة وال يمكـــن لألفـــراد تملكهـــا وتـــداولها ومثـــال ذلـــك عملـــة الريبـــل ،حيـــث  -

 يقتصر تداولها على البنوك التي أصدرتها

 مشروعية التداول : -5

متفـــق علـــى حرمـــة التعامـــل وهـــا :هنـــاك عمـــالت افتراضـــية يـــتم تـــداولها فـــي أمـــور محرمـــة مثـــل الجـــنس واالباحيـــة  -

 واملخدرات .الربا 

 مختلف على مشروعيتها :حيث انقسم الفقهاء الى ثالثة أقسام املبيحين واملانعين واملتوقفين  -

 التغطية باألصول مثل الذهب أو سلع أخرى: -6

 مغطاة باألصول أو السلع :ومنها عملة الفاراد ،وعملة الون جرام . -

 ة .غير مغطاة باألصول والسلع : معظم العمالت االفتراضية الحالي -

وبنــاء علــى التقســيم الســابق تخــرج العمــالت االفتراضــية الحكوميــة والعمــالت الخاصــة التــداول والعمــالت املغطــاة 

 بالسلع واالصول والعمالت املتفق عل تحريمها من محل ال لاع ملا يلي :

 أوال :العمالت االفتراضية الحكومية :

 اصداره باذن الحاكم  عند من يرى حصر إصداره بالحاكم -

نتفــــــاء الجهالــــــة )جهالــــــة املصــــــدر وجهالــــــة املتعامــــــل معــــــه( وتبقــــــى جهالــــــة املاهيــــــة والتــــــي تــــــزول بفهــــــم طبيعــــــة ا -

 الخوارزميات املشفرة  .

 انتفاء الغرر:ألنها تحت رقابة الدول والحكومات . -

 ولألسباب السابقة تنتفي جميع األوصاف املؤثرة في الحكم الشرعي املحرم لها .

ضــــية الخاصــــة التــــداول :ألنهــــا غيــــر متداولــــة بــــين األفــــراد ،وانمــــا فــــي مجتمعــــات معينــــة كعملــــة الريبــــل ثانيــــا: العمــــالت األفترا

 املتداولة بين البنوك املصدرة لها .

 ثالثا :   العمالت االفتراضية املتفق على تحريمها :ألنها تتداول في ما حرم هللا تعالى .

ام والفــــاراد حيـــــث تنتفـــــي فيهـــــا الجهالـــــة )جهالـــــة املصـــــدر، وجهالـــــة رابعــــا :العمـــــالت االفتراضـــــية املغطـــــاة : كعملـــــة الـــــون جـــــر 

 املتعامل معه ،وجهالة املاهية ( 
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 ثانيا :الحكم الشرعي للعمالت االفتراضية :

عـن دور قبل الخول من الحديث في الحكم الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية ال بـد مـن اسـتعرال الفتـاوى الصـادرة 

واالخــتالف ،واألوصــاف  والعلمــاء حفظهــم هللا تعــالى فــي هــذه املســألة لبيــان أقــوالهم وأوجــه االتفــاقاإلفتــاء وكــذلك الفقهــاء 

وبيـان األدلـة التـي اسـتندوا اليهـا فـي الجـواز أو التحـريم ،لعـل ذلـك يكـون مفتـاح  املـؤثرة فـي علـة الحكـم الشـرعي الـذي ذكـروه،

 الطريق للتوصل الى الحكم الشرعي لهذه النازلة .

 فتاوى القائلة بالتحريم:أوال :ال

 1 فتوى الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية في دولة االمارات العربية املتحدة : -1

وهذه الفتوى تحت عنوان :"الحكم الشرعي للتعامـل بـالبيتكوين وهـذا نصـها :"... ممـا سـبق يتضـح: بـأنَّ البيتكـوين ال 

عملـة يجـري عليهـا حكـم التعامـل بـالعمالت القانونيـة الرسـمية  التـي تجعلهـا -الشـرعية والقانونيـة  -تتوفر فيها املعـايير 

هــا ال تتــوفر فيهــا الضــوابط الشــرعية التــي تجعــل منهــا ســلعة قابلــة للمقايضــة وهــا مــع ســلع أخــرىت  . كمــا أنَّ
 
املعتبــرة دوليــا

عـــــــايير املعتبـــــــرة ولهـــــــذا: فلنـــــــه ال يجـــــــوز التعامـــــــل بـــــــالبيتكوين أو العمـــــــالت االلكترونيـــــــة األخـــــــرى التـــــــي ال تتـــــــوفر فيهـــــــا امل

 
 
 ويالحل على هذه الفتيا مايلي : شرعا

مــرة فــي الفتــوى بينمــا لــم تــذكر كلمــة  14أنهــا خاصــة بعملــة البيتكــوين بداللــة عنوانهــا وداللــة تكــرار كلمــة "البيتكــوين" -

لـــة العمـــالت الرقميـــة أو االلكترونيـــة  أو االفتراضـــية ســـوى ثـــالل مـــرات وهـــذا يـــدل وهللا أعلـــم أن هـــذا حكـــم خـــاص بعم

 البيتكوين حصرا وال ينطبق على غيره وهللا أعلم

 :2فتوى دار اإلفتاء املصرية  -2

ن حكم التعامل بالعملة اإللكترونية "البتكوين":  و   هذه الفتوى بعنوان " مفتي الجمهورية يبّيِ

ا تـــداول عملـــة "البتكـــوين -مفتـــي الجمهوريـــة-أكـــد فضـــيلة األســـتاذ الـــدكتور شـــوقي عـــالم  " والتعامـــل مـــن أنـــه ال يجـــوز شـــرع 

خاللهــا بــالبيِع والشــراِء واإلجــارِة وغيرهــا، بــل ُيمنــع مــن االشــتراِك فيهــات لعــدِم اعتباِرهــا كوســيط  مقبــول  للتبــادِل مــن الجهــاِت 

 عمـا تـؤ 
 

ا تشتمل عليه من الضرِر الناي إ عن الغرِر والجهالِة والغِشّ فـي َمْصـِرفها وِمْعيارهـا وِقيمتهـا، فضـال
َ
ِة، ومِل تصَّ

ُ
دي املخ

 .إليه ممارسُتها من مخاطَر عالية  على األفراد والدول 

 ويالحل على هذه الفتيا مايلي :

مـــرات فـــي الفتـــوى وعبـــارة ) هـــذه العملــــة  8أنهـــا خاصـــة بعملـــة البيتكـــوين بداللـــة عنوانهـــا وداللـــة تكـــرار كلمـــة "البيتكـــوين"  

 وييقصد البتكوين ( خمسة عشر مرة ومثال ذلك :

ت الشتماله على الغرر والضرر في أشد صورهما لةوهذه العمالتعاُمَل  -
 
 ومخاطُر عالية

 
ُب عليه أضرار  شديدة

َّ
 يترت

                                                           
1 -  https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043  –  املوقــــــــع الرســــــــمي الهيئــــــــة العامــــــــة للشــــــــؤون اإلســــــــالمية بدولــــــــة

 89043 رقم الفتوي  25/1/2019تاريخ  -االمارات العربية املتحدة 

 2- alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617-http://dar  –  25/1/2019تاريخ  –املوقع الرسمي لدار اإلفتاء املصرية 

http://dar-alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617
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 أكبر قدر من الغرر في العمالت  هذه العملةوقد اتفق االقتصاديون وخبراء املال على أن  -
ْ
 وعقودها َحَوت

 الت االفتراضية وهللا أعلموهذا يؤكد أن هذا الحكم خاص بعملة البيتكوين ثم تم تعميمه على غيره من العم -

 1فتوى دار اإلفتاء في دولة فلسطين  -3

اصدرت دار االفتاء الفلسطينية، اليوم االربعاء، فتوى تحرم فيها التعامل مع العملة االلكترونية االفتراضية بما فيهـا 

واحتوائهـا   " باملقـامرة " وارجعت دار االفتاء سبب تحريم العمالت االفتراضية في فلسطين، الـى ارتباطهـا." " البيتكوين

وقالـــــت دار االفتـــــاء ان العملـــــة االفتراضـــــية " بيتكـــــوين" وغيرهـــــا مـــــن .علـــــى الغـــــرر الفـــــاحش بحســـــب مـــــا جـــــاء فـــــي بيانهـــــا

 
 
العمـــالت، ال يجـــوز بيعهـــا او شـــرائها النهـــا عملـــة مازالـــت مجهولـــة املصـــدر وال ضـــامن لهـــا وشـــديدة التقلـــب وتتـــيح مجـــاال

 .للنصب واالحتيال

 بعدم جواز التعامل بالبيكوين كثير من الفقها والعلماء املعاصرين وهم :كما أفتى  -4

ســـئل  األســـتاذ الـــدكتور علـــي جمعـــة عـــن حكـــم الشـــرع فـــي االســـتثمار فـــي البيتتكـــوين .فأجـــاب :اليجـــوز االســـتثمار فـــي  -

 2البيتكوين ألنه قمار ويجب على املسلم أن يتصدق بم ربحه منها ألنه مال حرام

مســــاعد املفتــــي العــــام لســــلطنة عمــــان وكانــــت بعنــــوان حكــــم عملــــة  3ن بــــن ن هــــان الخرو ــــ ي فتــــوى الــــدكتور كهــــال  -

 البتكوين .

فأجـــاب :البييتكـــوين ال يصـــدق عليهـــا الوصـــف الشـــرعي للعمـــالت فليســـت بعملـــة فـــال تجـــري علهـــا أحكـــام العمـــالت 

 لعدم شيوعها وعدم وجود جهة مسؤولة عنها ،كما أنها ليست سلعة ...

 وكانت بعنوان حكم البتكوين : 4الصادق ابن خلكان  فتوى الدكتور عبد -

فأجـاب "والـذي يظهـر عـدم جـواز التعامـل وهـا لوجـوه " لعـدم ثمنيتهـا وكـذلك الغـرر والجهالـة وتجـارة املحرمـات وأن 

 التعامل وها تعاون على االثم والعدوان باعطاء مصداقية ورواج لها فيستغل ذلك أهل الباطل .

 لعمالت االفتراضية في الفتاوى السابقة نجدها اجماال ما يلي : وبحصر أسباب التحريم ل

 ضرب العملة من حق السلطان .  1 -

 ال تتوفر فيها الشروط الشرعية املعتبرة في النقد. - 2

 الغرر الشديد الناتج عن التعامل وها. -3

 ليس لها وجود مادي. -4

 الجهالة من جميع الجهات. -5

                                                           
1 - http://www.aliqtisadi.ps/article/54276/ 

 2- https://www.youtube.com/watch?v=7ELGOotm_ec –  24/1/2019تاريخ 

 3- https://www.youtube.com/watch?v=rjEJQ0dy89I  -  

 4- https://www.youtube.com/watch?v=QBQMKuJjaUg  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELGOotm_ec
https://www.youtube.com/watch?v=rjEJQ0dy89I
https://www.youtube.com/watch?v=QBQMKuJjaUg
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 ورة .استخدامها في أمور محظ -6

 .تمثل اختراقا ألنظمة الحماية واألمن اإللكترونى -7

 وقد نوقشت هذه األدلة بما يلي :

 24:نوقشت هذه النقطة ص  ضرب العملة من حق السلطان -

 : ال تتوفر فيها الشروط الشرعية املعتبرة في النقد  -

 27:نوقشت هذه النقطة ص الغرر الشديد الناتج عن التعامل وها  -

: انعدام الوجود املادي غير مؤثر في الحكم الشرعي ألن املعتبر في النقد تعارف النـاس وقبـولهم مادي ليس لها وجود  -

 له وهذا متحقق فيمن تداوله وتملكه.

 26-25:نوقششت هذه النقطة صالجهالة من جميع الجهات  -

ال الــدكتور نــايف الوجمــي : قــاسـتخدامها فــي أمــور محظــورة وأنهــا تمثــل اختراقــا ألنظمــة الحمايــة واألمــن اإللكترونــى -

:هـــذا ال يصـــح أن يكـــون ســـببا للتحـــريم ، بـــل يجـــب أن يكـــون دافعـــا وحـــافزا لوضـــع الضـــوابط والـــنظم والتشـــريعات 

ملكافحـــة مثـــل هـــذه التصـــرفات ، كمـــا أنـــه اســـتغالل هـــذه العملـــة فـــي األمـــور املحظـــورة قـــد يقـــع بعملـــة ائتمانيـــة فهـــل 

 1نلغيها كذلك 

 املتوقفون:

:حيـث قـال  ـي نازلـة مـن النـوازل ومثـل هـذه القضـايا الكبـار تحتـاج إلـى فتـاوى جماعيـة 2 املنجد الشيخ محمد صالح -

مـــــــن املجـــــــامع الفقهيـــــــة ولجـــــــان اإلفتـــــــاء وبـــــــاحثي الدراســـــــات العليـــــــا ويشـــــــارك فـــــــي توضـــــــيح الرؤيـــــــة خبـــــــراء التقنيـــــــة، 

 .واالقتصــــــــــــــــــــــــاديون الــــــــــــــــــــــــذي يعينــــــــــــــــــــــــون أهــــــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــــــــــك )وتعــــــــــــــــــــــــاونوا علــــــــــــــــــــــــى البــــــــــــــــــــــــّر والتقــــــــــــــــــــــــوى(

نصـابا بمفردهـا  يخ عبد الرحمن البراك : توقف في جواز تداول البيتكوين، لكنه أوجب الزكاة فـيمن ملـك منهـاالش -

 3.أو مع غيرها إذا حال عليها الحول 

:قــال :هــذا النــوع مــن التعــامالت يعتمــد علــى التقنيــة ...وال يــزال يحوفــه كثيــر مــن الغمــول 4 الشــيخ يوســف الشــبيلي -

له ولم يييبت ي يء يمكـن أن يسـتند الـه كآليـة عمـل وا ـحة بحيـث نتأكـد مـن انتفـاء من حيث الحصول عليه وتداو 

 الغرر وأي تعامل محرم وها ...ولعدم الوضوح فاني متوقف عن الفتوى فيها ال بالحل وال بالتحريم 

 مـن هيئـات الفتـوى الشـرعية فـي الـبالد  :5   الدكتور أحمـد عبـد العزيـز الحـداد -
 
اإلسـالمية قـد وينبيـي العلـم بـأن كثيـرا

، لــــدالئل متكــــاثرة ســــاقتها، ولعــــل املتصــــفح للشــــبكات يجــــد ذلــــك، إال أننــــا فــــي دائــــرة «البيتكــــوين»حّرمــــت التعامــــل بـــــ

عضــو   الشــيخ الــدكتور عبــدهللا بــن محمــد املطلــق6،الشــؤون اإلســالمية نرجــم الجــزم بــذلك ملزيــد البحــث والتحقيــق

                                                           

 h5T2gEDJHo-https://www.youtube.com/watch?v= ،20/1/2019فتوى الدكتور نايف الوجمي في العمالت الرقمية ،  -1 
2 - https://www.youtube.com/watch?v=QAQPbww-L7o 
 املرجع السسابق - 3

 4- https://www.youtube.com/watch?v=KxikLcHuVt0   
 كبير مفتين مدير إدارة اإلفتاء في دبي - 5
6 - https://www.emaratalyoum.com/opinion/2018-02-09-1.1069583 

https://www.youtube.com/watch?v=-h5T2gEDJHo
https://www.youtube.com/watch?v=KxikLcHuVt0
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ذر مـن خطـورة التعامـل بالعملـة الرقميـة "البيتكـوين"، وشـدد علـى هيئة كبار العلماء املستشار في الديوان امللكـي حـ

 في هذه العملة والعمالت الرقمية األخرى 
 
 جدا

 
 جدا

 
 1."أن "املخاطر كبيرة جدا

:أفــاد بأنهــا مــن النــوازل املســتجدة وال يعتريهــا القمــار أو الربــا  ولكنــه نصــح بالتريــث قبــل  الشــيخ عبــد العزيــز الفــوزان -

 2التعامل وها

 :جيلون امل

 الدكتور نايف الوجمي :أجازها الدكتور نايف الوجمي من الكويت 

 بالتمعن في الفتاوي السابقة نالحل ما يلي :

بعــــض العمــــالت الــــواردة فــــي الفتــــاوى ال يســــتطيع األفــــراد تــــداولها ألنهــــا أنشــــئت خصيصــــا للتــــداول بــــين املؤسســــات  -

 ودها في الفتوى.والشركات كعملة الريبل ومع ذلك فقد شملها التحريم لور 

عدم دقة املصطلحات أثناء التعبير عن هذه العمـالت فأحيانـا يقـال عمـالت افتراضـية ،أو الكترونيـة وأحيانـا رقميـة  -

وأخــرى مشــفرة وهــذا يــؤدي الــى الخلــط فــي الحكــم الشــرعي بــين العمــالت االلكترونيــة )بطاقــات االئتمــان ( والعمــالت 

 االفتراضية ، فوجب ضبط املصطلحات .

تــاوى التــي أباحــت العمــالت االفتراضــية عممــت الحكــم الشــرعي علــى جميــع العمــالت االفتراضــية وهــذا خلــل بــين الف -

فهي أنواع وأقسام ولكـل واحـدة منهـا أهـداف منهـا املشـروع ومنـه غيـر ذلـك ولـذا وجـب أن يكـون الحكـم الشـرعي لكـل 

ضــــية شــــملتها جميعــــا مــــع العلــــم أن هنــــاك منهــــا علــــى حــــدة .كمــــا أن الفتــــاوى التــــي حرمــــت التعامــــل بــــالعمالت االفترا

 عمالت افتراضية تنتفي فيها جمع األوصاف املؤثرة في التحريم .

معظم هذه الفتاوى نظرت في في األوصاف املؤثرة فـي الحكـم الشـرعي لعملـة البتكـوين ثـم عرضـتها علـى ميـلان الشـرع  -

الت االفتراضـية األخـرى ، فوصـف الغـرر ثم أفتت بحل أو حرمة البتكوين ،وعممت الحكم الشرعي على جميع العمـ

في عملة البتكوين كان سببا في تحريمه ،ولكنه ال يوجد في كثير من العمالت االفتراضية األخرى ، مع العلم أن الغرر  

في عملة البيتكوين كان سببه الـرئيس املضـاربات التـي تجـري عليـه لتحقيـق أربـاح كبيـرة ،بينمـا العمـالت االفتراضـية 

جدها شبه مستقرة أو يرتفـع سـعرها ويـنخفض بشـكل بسـيط . ولـذا يجـب النظـر فـي أوصـاف كـل عملـة علـى األخرى ن

 حدة قبل اطالق الحكم الشرعي .

يقول املدير التنفيذي ملكتب استشارات مالية محمد الشميمري في معـرل حديثـه عـن فتـاوى العمـالت الرقميـة " 

 3ير الذي حصل للبتكوين..."البعض وصفها بالغش والتدليس نظرا للتذبذب الكب

                                                           

 1- https://sabq.org/NGZvjV   
2 - https://www.youtube.com/watch?v=L4QVRA9U21w 

 3-https://www.youtube.com/watch?v=tQneMdVYnUo 

 

https://sabq.org/NGZvjV
https://www.youtube.com/watch?v=tQneMdVYnUo


 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

130 

ولــذا فــان الحكــم علــى البتكــوين بــالتحريم كــان ســببه الــرئيس هــو االقبــال الكبيــر مــن النــاس علــى املضــاربة بــه  مــع 

 تذبذب سعره اللذي وصل عشرين ألف دوالر والخسائر الفادحة التي تكبدها املضاربون .

 الثالثة حسب نوعها كالتالي :كما أننا العمالت االفتراضية تعتريها األحكام الشرعية 

 االباحة :ويشمل العمالت االفتراضية الحكومية ،واالفتراضية الخاصة املغطاة باألصوال وبالسلع  -

 التحريم:و يشمل العمالت االفتراضية التي تستخدم في املحرمات. -

 الجواز املقيد بشروط :ويشمل ما عدا ذلك من عمالت افتراضية. -

 ه من غرر كبير واضاعة للمال.عدم املضاربة وها ملا في .1

انتفاء الجهالة التامة ،ولو نسبيا بحيث يطمئن املتعامل الى مصداقية وشفافية من يتعامل وها علـى الطـرف اآلخـر  .2

 وهللا أعلم .
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 الخاتمة

 الحمـــد هلل الـــذي تــــتم بنعمتـــه الصــــالحات ،فقـــد تــــم هـــذا البحـــث  بفضــــل هللا تعـــالى و هــــو بعنـــوان الحكــــم الشـــرعي للتعامــــل

 بالعمالت االفتراضية وكانت أبرز النتائج ما يلي :

 العمالت االفتراضية واقع ال محالة . -

تعد العمالت االفتراضية نقد خاص ملن ارتض ى التعامل وها وتجري عليها أحكام النقـود فـي الزكـاة والوصـية وامليـرال  -

 والربا وغير ذلك

 حسب نوعها كالتالي :العمالت االفتراضية تعتريها األحكام الشرعية الثالثة  -

 االباحة :ويشمل العمالت االفتراضية الحكومية ،واالفتراضية الخاصة املغطاة باألصوال وبالسلع . -

 التحريم:و يشمل العمالت االفتراضية التي تستخدم في املحرمات. -

 الجواز املقيد بشروط :ويشمل ما عدا ذلك من عمالت افتراضية. -

 ر كبير واضاعة للمال.عدم املضاربة وها ملا فيه من غر  -1

انتفـــاء الجهالـــة التامـــة ،ولـــو نســـبيا بحيـــث يطمـــئن املتعامـــل الـــى مصـــداقية وشـــفافية مـــن يتعامـــل معـــه علـــى  -2

 الطرف اآلخر وهللا أعلم 

 التوصيات

 ضبط املصطلحات في جانب املعامالت اإلسالمية ومن ذلك مصطلح النقود االلكترونية  -

 ونية فقط أو الرقمية فقط على العمالت االفتراضية.كذلك عدم اطالق مصطلح النقود االلكتر -

 زيادة الدراسات النظرية والعملية والفقهية املتعلقة بالعمالت االفتراضية . -
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 ملراجعاملصادر وا

 أول :الكتب

 م.1994 -1األصبحي ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر .املدونة..دار الكتب العلمية .ط .1

 حفظة النقود االليكترونية رؤية مستقبلية، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة، م2007غنام شريف محمد،  .2

(، الدفع بالنقود االليكترونية املاهية والتنظيم القانوني دراسة تحليلية ومقارنة 2009ابراهيم ، احمد السيد لبيب ) .3

 ، االسكندرية: دار الجامعة الجديدة

د حســـان . تقـــديم الـــدكتور شـــاكر الفحـــام . علـــم التعميـــة واســـتخراج مرايـــاتي ،محمـــد. ميـــر علـــم ،يحيـــى .الطيـــان ،محمـــ .4

.دمشــق:مطبوعات مجمــع اللغــة 1املعنــى عنــد العــرب .دراســة وتحقيــق لرســائل الكنــدي وابــن عــدالن وابــن الــدريهم ،ج

 العربية

 ( .النقود اإللكترونية من منظور إسالمي . الشارقة :دار العلوم . 2005الوحيدي ،خيرية حسين .) .5

 املعاني الجامع .، تعريف الكترون موجم .6

 .  1( ،االعتداء االلكتروني ، دراسة فقهية  . الريال ،دار كنوز اشبيليا  ، ط2012الشبل ، عبد العزيز . ) .7

الفتوى االفتراضية ت مفهومهـا ، وأهميتهـا ، وحكمهـا بحـث محكـم أ.د. محمـد بـن عبـد هللا بـن محمـد املحيميـد  األسـتاذ    .8

 هـ1434كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم  في قسم الفقه في 

 ( .موجم اللغة العربية املعاصرة  .عالم الكتب  .مادة عمل2008عمر ،مختار أحمد عبد الحميد . ) .9

  2(. القاموس الفقهي لغة واصطالحا،سورية دمشق دار الفكر ط1988أبو حبيب ،سعدي.) .10

 لكويت ، املوسوعة الفقهية الكويتية. مصر ، مطابع دار الصفوة ،      وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية با .11

 تاج العروس   .12

 الحدود األنيقة  .13

 املوجم الوسيط  .14

 موجم اللغة العربية املعاصرة .15

    

 ثانيا: البحوث

بــن الســويلم، ســامي بــن إبــراهيم .بحــث بعنــوان النقــود املشــفرة .مقــدم الــى مركــز التميــل البحثــي ،جامعــة االمــام محمــد  .1

 سعود اإلسالمية

عبد السالم ،ياسر بن عبد الرحمن .بحث بعنوان العمالت االفتراضـية ،مقـدم الـى مركـز التميـل البحثـي ،جامعـة االمـام  .2

 2018محمد بن سعود االسالمية . 
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 2018مركـــز صـــالح عبـــدهللا كامـــل لاقتصـــاد اإلســـالمي، ابريـــل ســـنة  –الشـــيخ ،غســـان محمـــد . الناشـــر جامعـــة االزهـــر  .3

 2018ط   ابريل سنة الراب

الغامـدي ،منصــور بـن عبــدالرحمن بـن محمــد . بحــث مقـدم الــى مركـز التميــل البحثــي ، جامعـة االمــام محمـد بــن ســعود.  .4

 الرابط االلكتروني  املختصرةجري .   1440

 مجلــــة االقتصــــاد االســــالمي العامليــــة ( .البتكــــوين وأخواتهــــا تنــــافس النظــــام العــــالمي .2017قنطقجــــي ،ســــامر مظهــــر.) .5

 :م.الرابط2017بتاريخ ديسمبر  67العدد  –اإلليتكرونية 

 http://search.mandumah.com.uoseresources.remotexs.xyz/Record/895414 

، الناشـــــر : االكاديميـــــة 1، عـــــدد 26الفرهـــــود ، عبـــــدالرحمن عبـــــدالعزيز .مجلـــــة الدراســـــات املاليـــــة واملصـــــرفية ، مجلـــــد  .6

 :.الرابطالعربية للعلوم املصرفية واملالية 

 http://search.mandumah.com.uoseresources.remotexs.xyz/Record/879682  

رة ، جامعـة عـين     الناشر املجلة العلمية لالقتصـاد والتجـارة ، كليـة التجـا –الباحول، عبدهللا سليمان بن عبدالعزيز .  .7

  http://cutt.us/dQUxc . الرابط االلكتروني : 2017( يناير 1شمس  ، العدد )

 أحمد ،منير ماهر. التوجيه الشرعي للعمل بالعمالت االفتراضية البتكوين أنموذجا .قطر: مجلة بيت املشورة .  .8

http://search.mandumah.com.uoseresources.remotexs.xyz/Record/890473 

 الدوريات

 جريدة الخليج امللحق االقتصادي   .1

  02/09/2019هـ  1440جمادى اآلخرة  04السبت  22540جريدة البالد السعودية الرسمية ،العدد  .2

     https://sa.investing.com/news/cryptocurrency-news/articleريـــــدة االتحـــــاد ،امللحـــــق االقتصـــــادي ج - - .3

- 3685- 

 5/6/2017جريدة االمارات اليوم ،مقال بعنوان وان جرام عملة رقمية مدعومة بالذهب .تاريخ النشر  .4

 رابعا :املواقع االلكترونية .5

    -=https://www.youtube.com/watch?vالوجمــي ،نــايف. فتــوى الــدكتور نــايف الوجمــي . الــرابط االلكترونــي:  .6

h5T2gEDJHo    

 سالمية بدولة االمارات العربية املتحدة املوقع الرسمي الهيئة العامة للشؤون اإل  .7

8. http://dar-alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617 – ع الرســـــــــمي لـــــــــدار اإلفتـــــــــاء املوقـــــــــ

 .املصرية

http://search.mandumah.com.uoseresources.remotexs.xyz/Record/879682
http://cutt.us/dQUxc
http://search.mandumah.com.uoseresources.remotexs.xyz/Record/890473
http://search.mandumah.com.uoseresources.remotexs.xyz/Record/890473
https://sa.investing.com/news/cryptocurrency-news/article
https://www.youtube.com/watch?v=-%20%20%20%20h5T2gEDJHo
https://www.youtube.com/watch?v=-%20%20%20%20h5T2gEDJHo
http://dar-alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617
http://dar-alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617
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9. https://www.youtube.com/watch?v=7ELGOotm_ec   

10. https://www.youtube.com/watch?v=rjEJQ0dy89I   

11. https://www.youtube.com/watch?v=QBQMKuJjaUg 

12. https://www.youtube.com/watch?v=KxikLcHuVt0   

13. https://www.emaratalyoum.com/opinion/2018-02-09-1.1069583 

14. https://sabq.org/NGZvjV 

15. https://www.youtube.com/watch?v=tQneMdVYnUo 

16. https://aliqtisadi.com/1030678 

17. http://cutt.us/khooO 

   http://cutt.us/XICsLشبكة رؤية اإلخبارية ، املوقع االلكتروني . الرابط االلكتروني    .18

19. https://www.youtube.com/watch?v=QAQPbww-L7o- 
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  حكم إصدار العمالت الرقمية من منظور السياسة الشرعية

 

 د. محمد محمود أبو ليل

 ، األردنالجامعة األردنية –عة كلية الشري

 الفهرس الرئيسي

 املقدمة

 الحمد هلل وكفى ، والصالة والسالم على النبي املصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واقتفى، وبعد:

تطــــورت أشــــكاله وصــــوره عبــــر  تعتبــــر العمــــالت الرقميــــة اليــــوم مرحلــــة جديــــدة وخطيــــرة مــــن مراحــــل التطــــور النقــــدي الــــذي

 للقلق والتساؤل حول أهمية هذه 
 
 في ظل االنتشار امللفت لهذه العمالت، والذي شكل مصدرا

 
العصور املختلفة، خصوصا

العمـــالت وأثرهـــا علـــى اقتصـــاديات الـــدول واألفـــراد، كمـــا أن االنقســـام الـــدائر حولهـــا بـــين مؤيـــد ومعـــارل جعـــل دراســـة هـــذا 

 لحة.املوضوع من املسائل امل

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتساهم ولو بشكل بسيط في بيان حكم إصدر هذه العمالت، وذلك من منظور السياسة 

 الشرعية  من خالل ما أتيح لنا من بيانات ومعلومات حول هذه العمالت.

 أهمية الدراسة

بالعمالت االفتراضية أال وهو  تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل تركيلها على محور مهم من املحاور املتعلقة

 على 
 
 وكما هو معلوم فلن هذه العمالت بدأت تنتشر في أنحاء كثيرة من دول العالم، وأصبح لزاما

 
إصدارها ، خصوصا

الباحثين أن يتصدوا لهذه النازلة املعاصرة لتوخيصها وتكييفها ومن ثم بيان حكمها وضوابطها، وقد جاءت هذه 

صدار هذا النوع من العمالت من منظور السياسة الشرعية، كما ذكرنا، حيث إن للدولة دور الدراسة لتعال  موضوع إ

 كبير في توجيه التعامل في هذا النوع من العمالت، سواء من خالل إصدارها أو شراءها أو اإلذن في التعامل وها.

 مشكلة الدراسة

 جاءت هذه الدراسة لاجابة على األسئلة التالية: 

 لسياسة الشرعية ما  مفهوم ا -

 ما  مفهوم العمالت الرقمية  -

 ما  دور السياسة الشرعية في توجيه التعامل في هذه العمالت  -

 ما حكم إصدار هذه العمالت من منظور السياسة الشرعية  -
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 أهداف الدراسة

 ل
 
بيان الحكم الشرعي تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور السياسة الشرعية في توجيه التعامل في العمالت الرقمية، وصوال

 لهذه العمالت.

 منهجية الدراسة

 سأتبع في هذه الدراسة املن   االوصفي التحليلي .

 خطة الدراسة

 تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة مباحث وخاتمة على النحو التالي:

 املبحث األول : التعريف بالسياسة الشرعية والعمالت الرقمية -

 رقمية وموقف الدول منهااملبحث الثاني: ميلات العمالت ال -

 املبحث الثالث : التعريف بالنقود ومعايير اعتبارها في الفقه اإلسالمي -

 السياسة الشرعية في توجيه إصدار العمالت الرقمية املبحث الرابع: دور  -

، فهــذه الدراســة  ـي جهــد املقــل فــي هـذا املوضــوع املعاصــر، والــذي يعتبـر نازلــة مــن نــوازل هـذا العصــر، فــلن
 
أحســنت  وختامـا

 فمن هللا، وإن كان غير ذلك فمن نفس ي والشيطان، والحمد هللا رب العاملين.
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 املبحث األول

 التعريف بالسياسة الشرعية والعمالت الرقمية 

 

 التعريف بالسياسة الشرعية: املطلب األول

1-  :
 
 السياسة لغة

، فيقـال:  يسـوس الـدواب، ِإذا قـام علــيها وراضـها، مصدر من ساس، يسوس، فهو سائس، أي: قام علــى الشـ يء بمـا يصلــحه

هم
ُ
"، أي يتولــــون (1)والوالـــــي يســــوس رعيتــــه:  أي يقــــوم بتــــدبير أمــــورهم، وفــــي الحــــديث:" كــــان بنــــو إســــرائيل يسوســــُهم أنبيــــاؤ

 أمورهم، كما يفعل األمراء والوالة.

، وإذا رأســــوه قيــــل: ساســــوه وأساســــوه، 
 
وسّوَســــه القــــوم: جعلــــوه يسوســــهم، والســــوس: الرياســــة، يقــــال: ساســــوهم سوســــا

لف سياستهم، وقيل: السوس هو الطبع والخلق والسجية.
ُ
 ويقال: ُسِوس فالن أمر بني فالن: أي ك

 ووهذا يتضح لنا أن كلمة " سياسة " عربية خالصة، وبالتالي فهي تدل في اللغة على التدبير واإلصالح والتربية. 

 السياسة في االصطالح : - 2    

  ي: " القانون املوضوع لرعاية اآلداب واملصالح وانتظام األحوال". السياسة

 .(2)وهذا قول املقريزي في خططه، ثم قسمها إلى عادلة وظاملة

ــوم وهــا امللــوك واألئمــة رعايــاهم الــذين ينقــادون لهــم، ويــدخلون تحــت 
ّ
وعــرف قدامــة بــن جعفــر السياســة بأنهــا: "  ــي التــي يق

 (.3)املرضية، والطرائق السديدة القوية"طاعتهم إلى األفعال الحميدة 

 مــع كلمــة " الشــرعية "، وحتــى لــو وردت منفــردة، 
 
 مــا يــأتي مقرونــا

 
والحــق أن اســتخدام الفقهــاء القــدامى " للسياســة " غالبــا

 فلنهم يقصدون وها كذلك نفس املعنى املراد من املصطلح املركب .

تبروا أن السياسة الشرعية  ي ما يصدره اإلمام من أحكام وقد توسع املعاصرون في تعريف السياسة الشرعية، فاع

لتدبير شئون الرعية، بحيث تكون متفقة مع روح الشريعة ومقاصدها، نازلة على أصولها الكلية، محققة ألغراضها 

 االجتماعية، وإن لم يرد في هذه األحكام والتدابير دليل خاص جزئي يشهد لها باالعتبار.

                                                           

 (1842(، مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث: )3268ي، صحيح البخاري، رقم الحديث: )البخار  (  1) 

هـ (، الخطط املقريزية املسماة باملواعل واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، مكتبة املثنى، بغداد،  845املقريزي، أحمد بن علي املقريزي ) ت :  (   2) 

 .221-220/ص2ج

 .427اعة الكتابة، دار الرشيد، بغداد، صجعفر، قدامة، الخراج وصن (   3) 
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 فات :ومن أمثلة هذه التعري

عرفها الشيخ عبد الوهاب خالف بأنها: " تدبير الشؤون العامة للدولة اإلسالمية، بما يكفل تحقيق املصالح ودفع  -

 (1)املضار، مما ال يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال األئمة املجتهدين".

التي تدبر وها شؤون األمة في حكومتها، وتشريعها،  وعرفها الدكتور أحمد الحصري بأنها: اسم لألحكام والتصرفات  -

وقضائها، وفي جميع سلطاتها، وعالقتها بغيرها من األمم، أي أنها: كل النظم والتشريعات التي تساس وها األمة في 

 وما يحدد تصرف األمة في الشئون الخارجية لها
 
 .(2)الداخل والخارج، سواء في ذلك ما يتعلق بسياسة األمة  داخليا

وعرفها الشيخ عبد الرحمن تاج بأنها: " األحكام التي تنظم وها مرافق الدولة، وتدبر شئون األمة، مع مراعاة أن تكون  -

متفقة مع روح الشريعة، نازلة على أصولها الكلية، محققة أغراضها االجتماعية، ولو لم يدل عليها ي يء من 

 ".(3)النصوص الجزئية الواردة في الكتاب والسنة 

 (4)وهناك تعريفات أخرى يضيق املقام عن حصرها.    

، تدور حول ما يتخذه اإلمام من إجراءات     
 
ونالحل أن هذه التعريفات مختلفة في اللفل ولكنها متحدة املعنى تقريبا

 لرعاية مصلحة األمة في ضوء قواعد الشريعة وروحها العامة، سواء ورد فيها ن  أم لم يرد .

 التعريف املختار 

 علــــى مفهــــوم السياســــة الشــــرعية مــــن خــــالل معرفــــة اتجاهاتهــــا ومجــــال   
 
وأميــــل هنــــا إلــــى اختيــــار تعريــــف أراه األكثــــر انطباقــــا

 تطبيقها .

فأقول بأن املقصود بالسياسة الشرعية: هو ما يتخذه اإلمام من إجراءات لتدبير شئون الرعية، وتحقيق العدل 

تحديات، مما لم يرد فيه ن  خاص، أو ورد به ن  قائم على عرف أو واملصلحة لهم، في ضوء ما يواجهه من ظروف و 

 متعددة .
 
 علة متغيرة، أو يتوقف تطبيقه على شروط معينة، أو يحتمل تطبيقه صورا

 علـــى كـــل األمـــور املتعلقـــة بسياســـة الدولــة وتـــدبير شـــؤون الرعيـــة، وهـــذا لـــيس 
 
 وتفصــيال

 
ذلــك أن الشـــريعة لـــم تـــن  تحديـــدا

 
 
 أو قصورا

 
منها، وإنما لوجـود مصـالح متغيـرة بتغيـر الزمـان واملكـان، وتغيـر الظـروف واألحـوال، فـأعطى الشـرع لألئمـة  تقصيرا

ونـــواوهم بصـــفتهم أمنـــاء علـــى األمـــة ومســـتخلفين علـــى الرعيـــة، ســـلطات تقديريـــة واســـعة لتحقيـــق هـــذه املصـــالح التـــي لـــم يـــرد 

 بشأنها نصوص تفصيلية.

 

                                                           

 .14هـ (، السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية، القاهرة، املكتبة السلفية، ص1350خالف، عبد الوهاب ) (  1) 

 12، دار الكتاب العربي، ص1م (، السياسة االقتصادية والنظم املالية في الفقه اإلسالمي، ط1986الحصري، أحمد )  (  2) 

 .12هـ (، السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي، مجلة األزهر، ص1415تاج، عبد الرحمن تاج )  (  3) 

، عمرو، عبد الفتاح عايش 252، دار النفائس، ص1م (، موجم لغة الفقهاء، ط1985 –هـ 1405قلعه جي، محمد رواس وقنيبي، محمد صادق )  (   4) 

 .15األحوال الوخصية، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، ص م (، تطبيقات السياسة الشرعية في1994) 
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 لنقديةالتعريف بالعمالت ا: املطلب الثاني

العمالت الرقمية: مصطلح معاصر و ي تسمى كذلك بالنقود الرقمية أو النقود اإللكترونية أو العمالت اإللكترونية، وهـذا 

النوع من العمالت ليس له أي وجود مادي )مثل األوراق النقديـة والنقـود املعدنيـة( وإنمـا يتـاح فقـط فـي العـالم االفتراضـ ي 

 رونية بشكل كامل تتداول عبر اإلنترنت فقط من دون وجود فيليائي لها.على شكل رقمي، فهي عمالت إلكت

مـــن قبـــل البنـــك املركـــزي األوروبـــي بأنهـــا: "نـــوع مـــن األمـــوال الرقميـــة غيـــر  2012وقـــد تـــم تعريـــف العملـــة االفتراضـــية فـــي عـــام 

 مجتمع افتراض ي معين".املنظمة، والتي تصدر وعادة ما يسيطر عليها املطورون، يتم استخدامها وقبولها بين أعضاء 

بليجــاز أكثــر علــى أنهــا :"وســيلة للتبــادل تعمــل كعملــة فــي بعــض البيئــات،  2013وقــد عرفتهــا وزارة الخزانــة األمريكيــة فــي عــام  

 ولكنها ال تملك جميع خصائ  العملة الحقيقية". 

مالت الفوريــة ونقــل امللكيــة بــال ولهــذه العمــالت خصــائ  تتقــارب بشــكل كبيــر مــع العمــالت التقليديــة، ولكنهــا تســمح باملعــا 

 (1)حدود.

وهـــــذه العمــــــالت تســـــتخدم لشــــــراء الســـــلع والخــــــدمات، و يمكـــــن أيضــــــا أن تقتصـــــر علــــــى مجتمعـــــات أو أوســــــاط معينـــــة مثــــــل 

 .(2)لالستخدام في شبكة اجتماعية معينة

 ومكتـــوب بلغـــة برمجـــة معينـــة وب
 
اســـتخدام تقنيـــات وتكمـــن آليـــة عمـــل هـــذه العمـــالت بكونهـــا رصـــيد مـــالي مســـجل إلكترونيـــا

 أشبه باملستحيل
 
 (.3)تشفير عاملية تجعل من عملية اختراقها والتالعب وها أمرا

كما أن هناك شكل آخر من أشكال األموال اإللكترونية  وهـو يسـمى بـأموال الشـبكة، وهـذه اآلليـة تسـمح بنقـل القيمـة علـى 

 .(4)شبكات الحاسوب، وال سيما شبكة اإلنترنت

، إذ أنها تعتمد على (5)لرقمية اليوم  ي عملة البيتكوين وهذه العملة تعتبر  ي: األصعب في التعدينومن أشهر العمالت ا

، ورغم  ا واألكثر غالء  عتبر أيضا الُعملة األولى من نوعها واألكثر شهرة وانتشار 
ُ
مبادئ التشفير في جميع جوان ها، كما أنها ت

ا، حيث يتوفر ما يزيد عن ذلك فهي ليست الُعملة التشفيرية الوحيدة املوج ُعملة تشفيرية ُمختلفة، كما أن  60ودة حالي 

                                                           

 .28-08-2017العملة القادمة لتغير العالم ". بلوكتشينهارت )باللغة اإلنجليلية(.  –بتكوين  ( 1)

(2 ) What is bitcoin?".CoinDesk. 2014يناير  24. اطلع عليه بتاريخ 2018يونيو  27تمت أرشفته من األصل في. 

 http://iisit.org/Vol6/IISITv6p339-349Al-Laham589.pdf 20/1/209للغة االنجليلية با ( 3)

 مفهوم الالمركزية في عالم العمالت الرقمية | بلوكتشينهارت"، )باللغة اإلنجليلية(. " ( 4)

فك الشفرات والعمليات الحسابية ين البتكوين هو استخراجه وتنقيبه عن طريق معدات وبرامج مخصصة تقوم باملقصود بالتعدين: تعد (  5)

-https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86#cite_noteاملعقدة، انظر:  

20 
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ا من سعر البتكوين 
 
 بطريقة أسهل وأرخ ، ويمكن أن يكون سعرها أكثر ثبات

 
العمالت البديلة يمكن الحصول عليها عادة

 الكثير من هذه العمالت تم إنشاؤها لتالفي املشاكل الحاصلة 
ّ
 .(1)في نظام بتكوينذات السعر املتقلب، كما أن

ومحفظة بيتكوين، تعتبر مثل الحساب البنكي  خ  ي سري وآمن ويختلف حسب البنك، ولكن الهدف واحد وهو حفل 

الرصيد الوخ  ي من عملة البتكوين، و يتكون عنوان املحفظة من مجموعة مشفرة مكونة من حروف وأرقام وذلك 

 .(2)لةلتستقبل عليها عملة البتكوين عند شراء هذه العم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1)  http://www.imgrind.com/rucks-ultimate-100-bitcoin-resources 

 2017me4onkof. "ArabChain". arabchain.comمارس  31( باللغة اإلنجليلية(. اطلع عليه بتاريخ 2)
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 املبحث الثاني

 مميزات العمالت الرقمية وموقف الدول منها
 

 مميزات العمالت الرقمية: املطلب األول

 تتميل العمالت الرقمية عن نظيرتها التقليدية بما يلي:

ن إذ يمكن الدفع بواسطة هذه العمالت، أسهل من الشراء بالعمالت التقليدية أو حتى بواسطة بطاقات اإلئتما -1

 قبولها دون الحاجة لوجود حساب بنكي للوخ .

املدفوعات بالعمالت الرقمية  تتم من خالل برامج ومحافل خاصة، إما من خالل الحاسوب الوخ  ي أو  -2

الهاتف الذكي، عن طريق إدخال عنوان املستلم واملبل  املدفوع وإرساله، وال حاجة لوجود طرف ثالث في هذه 

 املعاملة.

في العمالت الرقمية يتميل بالبساطة وعدم التعقيد واملباشرة والسرعة، ما يجعلها مقبولة عند كثير من التعامل  -3

 .الناس

العمالت الرقمية واملشفرة توفر تحويل األموال من بلد آلخر في بضعة ثوان إلى دقائق قليلة، فهي آنّية  وتوفر  -4

التي تتطلب السرعة واآلنّية مثل الصفقات الكبرى  الوقت، مما يسهل على الناس إتمام العديد من املعامالت

 كشراء األراض ي والعقارات.

، فعلى الرغم من إمكانية تعقب صفقات  -5
 
الرقابة في العمالت الرقمية غير موجودة، أو قد تكون محدودة جدا

قمية تحويل األموال، إال أنه ال يعرف من هو صاحب املحفظة الرقمية املرسل ومن هو صاحب املحفظة الر 

 املرسل إليه، وهذا ما يعتبر ميلة عند العديد من الجهات املستفيدة.

 معينة،  -6
 
انخفال التكاليف، فمنصات تداول العمالت الرقمية، وتنفيذ عمليات البيع والشراء تتطلب رسوما

 لكن في النهاية تكاليف الخدمة أقل بكثير من تكاليف البنوك والتحويالت على أرل الواقع.

ارة العاملية، فاملعامالت املشفرة ال تخضع بطبيعتها إلى أسعار الصرف أو أسعار الفائدة، أو رسوم تسهل التج -7

املعامالت أو غيرها من الرسوم املفروضة من قبل بلد معين، وباستخدام آلية البلوك تشين، يمكن إجراء 

 الت وما شابه ذلك.التحويالت واملعامالت عبر الحدود دون مضاعفات بسبب تقلبات أسعار صرف العم

عدم وجود طرف ثالث في املعامالت املشفرة، وهذه واحدة من أهم مميلات هذه العمالت املشفرة، فيكون  -8

صاحب العملة هو الوخ  الوحيد املالك ملفاتيح التشفير الخاصة باملحفظة املالية، وبالتالي ال يستطيع 

 تجميدها هذه العمالت أو تعطيلها. 
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ت قدر كبير من األمان والتحوط ضد االحتيال والتالعب، وذلك من خالل  تقنيات التشفير يوجد في هذه العمال  -9

 .(1)القوية املستخدمة في هذه العمالت

 موقف الدول من العمالت الرقمية: املطلب الثاني

 ع
 
 أمام املصارف املركزية والهيئات التنظيمية املالية، فضال

 
 كبيرا

 
ن السلطات املالية  تشكل العمالت االفتراضية تحديا

 للدول، وفيما يلي نستعرل على عجالة املواقف الرسمية لبعض الدول والهيئات تجاه هذه العمالت:

 الواليات املتحدة األمريكية:-1

 توجيهات الخزانة األمريكية:-أ

السرية املصرفية  ، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم املالية توجيهات، لتوضيح كيفية تطبيق قانون 2013آذار / مارس  20في 

 .في الواليات املتحدة، على األ خاص الذين يقومون بلنشاء وتبادل العمالت االفتراضية

 توجيهات هيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية:-ب

، حذرت لجنة األوراق املالية والبورصات األمريكية )سيك(، من مخاطر عملة البيتكوين والعمالت 2014في مايو 

 ضية األخرى.االفترا

 الصين-2

صرح نائب حاكم البنك املركزي الصيني: أن "الظروف مواتية للعمالت الرقمية التي يمكن أن تقلل من تكاليف التشغيل، 

وزيادة الكفاءة وتمكين مجموعة واسعة من التطبيقات الجديدة"، وأشار أن أفضل طريقة لالستفادة من هذا الوضع هو 

مام املبادرة، سواء في اإلشراف على العمالت الرقمية الخاصة، أو في تطوير العطاءات القانونية أن تأخذ البنوك املركزية ز 

 الرقمية الخاصة وها.

 اإلكوادور -3

 يمنح الحكومة اإلذن بدفع مبال  بالعمالت اإللكترونية، ويقترح إنشاء عملة 
 
أقرت الجمعية الوطنية في اإلكوادور، قانونا

ذكرته الجمعية الوطنية، في البيان الذي جاء فيه: "األموال االلكترونية ستحفز  رقمية وطنية، ووفقا ملا

 االقتصاد.....وستدعم العملة االلكترونية أصول البنك املركزي اإلكوادوري".

، أطلقت "سيستيم دي دينيرو إليكترونيكو" )نظام النقد اإللكتروني(، مما جعل 2015وفي كانون األول / ديسمبر  

 ر أول بلد لديها نظام دفع إلكتروني تديره الدولة.اإلكوادو 

 هولندا-4

 يقوم البنك املركزي الهولندي بتجريب عملة افتراضية تستند إلى بيتكوين تسمى "دنكوين".

                                                           

(1 )https://eumlat.net 
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 كوريا الجنوبية-5

ا تخطط كوريا الجنوبية للعملة الرقمية الوطنية باستخدام بلوكشين، وأعلن رئيس لجنة الخدمات املالية في كوري

 لنشر العملة الرقمية"
ُ
 نظاميا

 
 . 1الجنوبية، ييم جون  يون  أن إدارته ستضع أساسا

  

                                                           

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9 1  

_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
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 املبحث الثالث

 التعريف بالنقود ومعايري اعتبارها يف الفقه اإلسالمي

 

 التعريف بالنقود : املطلب األول

 اتجاهين:
 
 للعلماء في تعريف النقود اصطالحا

 نقود بالخلقة، إال أنهم اختلفوا فيها على اتجاهين: األول: حصرها بالذهب والفضة، إذ أنها

 أنها الدراهم والدنانير الخالصة واملسكوكة وغير املسكوكة من الذهب و الفضة. -أ

:" النقود جمع نقد، وهو عبارة عن الذهب والفضة، سواء كانا مسكوكين أو لم 130جاء في مجلة األحكام العدلية في املادة 

 لذهب والفضة النقدان.يكونا كذلك، ويقال ل

أنها اسم للمضروب من الذهب والفضة خاصة، أطلق عليها االسم ألنها  ي التي كانت تنقد في األثمان عادة، سواء   -ب

 أو بعد أمد، جيدة كانت أو غير جيدة، دون غيرها مما يستعمل للتبادل، فعلى هذا االصطالح والذي قبله 
 
دفعت حاال

 
 
 .(1)ليست الفلوس نقودا

 للتبادل، سواء كان من ا
 
لثاني: و ي الدراهم والدنانير املغشوشة، والفلوس الرائجة، فهي اسم لكل ما يستعمل وسيطا

، هو ما جرى عليه االستعمال في هذا العصر
 
 عاما

 
 .(2)ذهب أو فضة أو نحاس أو جلود أو ورق أو غير ذلك إذا كان يلقى قبوال

، وهذا هو الرأي الراجح عند العلماء الي
 
 عاما

 
 قبوال

 
وم، إذ أن الفقهاء قد نصوا على أن  النقود  ي أي ي يء يكون مقبوال

ويؤدى من خالله كافة الخدمات االقتصادية، و يكون أداة لدفع الديون، ووسيط في مبادلة السلع والخدمات، وذلك 

 فهو من النقود، وهذا ما الشتراكها مع الذهب والفضة في العلة و ي الثمنية، فكل ما اصطلح عليه الناس بجعل
 
ه نقودا

أشار إليه  السرخس ي عند حديثه عن الفلوس بقوله: "وتحقيقه أن صفة الثمنية في الفلوس ليست بصفة الزمة، وال هو 

ثابت بأصل الخلقة، بل يعارل اصطالح الناس والعاقد إن قصد تصحيح العقد، وال وجه لتصحيح العقد إال بأن تتعين 

 في حقهما فيجعل كأنهما أعرضا عن ذلك االصطالحالفلوس، وتخرج من 
 
 .(3)أن تكون رائجة ثمنا

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:" وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي وال شرعي، بل مرجعه إلى العادة 

 ملا يتعاملو 
 
ن به، والدراهم والدنانير ال واالصطالح، وذلك ألنه في األصل ال يتعلق املقصود به، بل الغرل أن يكون معيارا

 (.4نا)تقصد لنفسها، بل  ي وسيلة إلى التعامل وها، ولهذا كانت أثما

                                                           

 36/37( املوسوعة الفقهية الكويتية 1)

 41/173–ملوسوعة الفقهية الكويتية ( ا2)

 12/183( السرخس ي، املبسوط، 3)

 19/228ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية،  ( 4)
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 معايري اعتبار النقود يف الفقه اإلسالمي: املطلب الثاني

 قانونية يجوز التعامل وها، نذكرها فيما يلي:
 
 من املعايير العتماد النقود، واعتبارها نقودا

 
 ذكر الفقهاء عددا

كون من الذهب والفضة: وقد  رأينا أن البعض يشترط الذهب والفضة، وال يعتبر النقود إال ما كان منهما أن ت -1

، وقد رجحنا القول بخالف ذلك.
 
 حصرا

اعتماد الدولة للعملة: بأن تصدرها بشكل قانوني تراعي فيه القوانين املحلية واملعايير العاملية، إذ أن هذا يعتبر من  -2

 التي تناط بالدولة.الوظائف املالية 

 إال إذا ضرب وسك  -3
 
 ال يعتبر نقدا

 
الضرب: وهذا تابع ملا سبق، فسك النقود يكون من قبل الدولة، فالنحاس مثال

 بطريقة قانونية، وراج واصطلح عليه الناس.

صطلح الرواج: وهو الشرط الذي نسميه اليوم ) اصطالح الناس (، فلذا راج النقد ) من غير الذهب والفضة (، وا -4

 
 
 .(1)عليه الناس، أصبح نقدا شرعا

  

                                                           

، وانظر: السباعي، 58-48، ص1993، 1الجعيد، ستر، أحكام األوراق النقدية والتجارية في الفقه اإلسالمي، مكتبة الصديق، السعودية، ط ( 1)

 .28دية لاصدار النقدي بين النظام اإلسالمي والنظام الرأسمالي، صأنور، الضوابط االقتصا
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 املبحث الرابع

 دورالسياسة الشرعية يف توجيه إصدار العمالت الرقمية

 أن للسياسة الشرعية دور مهم في رعاية  مصالح الناس املختلفة، وعند حديينا عن العمالت الرقمية وحكم 
 
ذكرنا سابقا

 أن إصدار العمالت من املسائل  إصدارها، سنجد أن للسياسة الشرعية موجهات عديدة
 
في هذا السياق، خصوصا

 إيجاد القواعد الضابطة والحاكمة إلصدار هذه 
 
الخطيرة على اقتصاديات الدول وعلى مصالح األفراد، فكان لزاما

العمالت، ولبيان دور السياسة الشرعية في توجيه حكم إصدار هذه العمالت، نقرر بداية وجوب تدخل الدولة في منع 

إصدار هذه العمالت، إذا ثبت استخدامها على وجه غير مشروع، أو أنها تستخدم بطريقة تهدد املصلحة العامة، وتخل 

باألمن االقتصادي للدول، أو تؤثر على معامالت األفراد وحقوقهم، أو قد تستخدم بطريقة تتعارل مع ضوابط اإلصدار 

 تداعيات عند إصدار هذه العمالت، من خالل ما يلي:النقدي في اإلسالم، ويمكن أن تظهر هذه اآلثار وال

 من  –كونها عمالت ال مركزية  -إن من أهم خصائ  العمالت الرقمية  -1
 
 كبيرا

 
أنها توفر ملستخدميها قدرا

عتمد على املؤسسات الرسمية والجهات املالية الوسيطة 
َ
ُ ها، فهي ال ت

ُّ
الخصوصية والسرية، كما أنه ال يمكن تعق

كما أنها ال ترتبط بأي مؤسسة مالية، فهي تعتمد على مبادئ التشفير في جميع جوان ها، وال يتضمن كاملصارف، 

 من اكتساوها 
 
قانون التعامل وها أية معلومات عن الوخ  املتعامل أو بياناته، فالجهالة ترافقها بدءا

 بيع واستعمالها، يقول ابن العربي في القبس:" القاعدة الثامنة: الجهالة، وقد ات
ّ

فقت األمة على أنه ال يجوز إال

"، كما أن هذه العمالت ال يوجد لها أصول وال أرصدة (1)معلوم من معلوم بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع

 .(2)حقيقية، وال تحميها أية ضوابط أو قوانين مالية، وال تخضع لسلطة رقابية

 
 
ستخدم فيها غالبا

ُ
 التي ت

َ
ما تكون غير شفافة، إذ إن هذه العمالت يصدرها أ خاص مجهولو  ونشير هنا إلى أن األنشطة

الهوية، ويتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية، في ظل عدم وجود أي سلطة مالية تراق ها، فمن هنا يمكن أن 

ه أمام تستخدم هذه العمالت في العديد من األمور التي تخالف القانون، ومثل هذا األمر يفتح الباب على مصراعي

استخدامها في عمليات غسيل األموال، أو سداد قيمة تجارة املخدرات أو تحويل أموال ناتجة عن عمليات الجريمة 

املنظمة، و ي بذلك تساهم في زيادة األنشطة اإلجرامية في العالم، باإلضافة إلى مخاطرها االقتصادية املتمثلة في تهديد 

استخدامها فيهات ألن التحكم في كميات عرل النقود لم يعد تحت السيطرة  االستقرار النقدي في الدول التي ينتشر 

 .(3)النقدية لهذه الدول 

 لتبادل السلع،  -2
 
األصل في إصدار العمالت، هو أن تحقق الغاية التي من أجلها وجدت النقود باعتبارها وسيطا

 للقيمة وأداة لالدخار ونحو ذلك، إال أن الناظر في طبيعة هذه
 
العمالت والتقلبات التي تتعرل لها،  ومستودعا

                                                           

 199/ص3ابن العربي، القبس شرح موطأ مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ج ( 1)

.aspx?did=89043https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail  )2 ( 

 ".363البكتوين" عملة الكترونية مشفرة قد تسبب أزمة اقتصادية عاملية جديدة، عبد الفتاح محمد صالح، مجلة االقتصاد اإلسالمي، ص  ( 3)

https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043
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يجد أنها تتعرل الرتفاعات كبيرة وانخفاضات حادة، ناهيك أن هذه العمالت،  ي عمالت وهمية يجهل من يقف 

 وراءها أو يروج لها وبالتالي فهناك إمكانية لتلفها وفقدات قيمتها دون أن يكون لها أي ضمانات قانونية  لها.

 لقواعد وجود إمكانية كبيرة إلص -3
 
دار هذه العمالت من جهة مختلفة عن جهة الدولة، وهذا ما يعتبر معارضا

إصدار النقد في الفقه اإلسالمي، إذ أن اعتماد العمالت املالية يعتبر في الشريعة وظيفة خاصة بالدولة، فالدولة 

 للقوانين املعتمدة لديها واملنظمة لذ
 
لك، وهذا يعتبر في وقتنا وحدها  ي التي يحق لها إصدار النقود، وفقا

الحاضر من أبرز وظائف البنك املركزي، فاإلصدار النقدي يعتبر أهم عملية يقوم وها البنك املركزي، و لقد كانت 

هذه العملية شائعة بين البنوك التجارية، ولكن لوجود الحاجة لتماثل األوراق النقدية املتداولة، تم حصر 

 افة  ملا يلي:اإلصدار في البنك املركزي، باإلض

 األزمات. الثقة: فاحتكار البنك املركزي لعملية اإلصدار، يعطي العمالت السمعة والثقة خاصة في وقت - أ

إن إصدار العمالت وسيلة مهمة للكسب والربح ، لذا كان من الطبيعي أن تخت  الدولة عن طريق البنك  - ب

 املركزي بذلك لتتحقق املصلحة للجميع.

باب عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطلت وبيان ذلك أن هذه العملة إن  النقود  ضربالتجارة في  - ت

 من العرول، ومن ثم عملوا على إصدار نقود أخرى فيظلم الناس 
 
منعت لسبب من األسباب، صارت عرضا

 .(1)وتضييع حقوقهم، فاألولى أن تقتصر على الهيئات املرخصة من قبل الدولة

 .(2)ركزي إلصدار النقود، يعطيه قوة أكبر في التحكم بعرل النقود وبالتالي معالجة األزماتإن احتكار البنك امل - ل

ومن هنا جاءت العديد من نصوص الفقهاء التي تشير إلى ضرورة أن تتبنى الدولة عملية إصدار النقود واالعتناء وها وذلك 

الت هو حق سيادي للدولة، وهو مقصور على حماية لها من الغش، ولذلك اعتبر جمهور الفقهاء أن حق إصدار العم

 الدولة واإلمام، وبناء عليه يحرم على أي  خ  أو جهة مشاركة الدولة في هذا الحق.

فعن اإلمام أحمد أنه قال:"ال يصلح ضرب الدراهم إال في دار الضرب، بلذن السلطانت ألن الناس إن ُرخ  لهم ركبوا  

 .(3)العظائم"

وجوب اعتناء الدولة في النقود: "وليعلم امللك أن األمور التي يعم نفعها إذا صلحت ويعم ضررها  ويقول املاوردي في بيان

 .(4)إذا فسدتت أمر النقود"

 . (1)وقال اإلمام النووي في الروضة:" ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصةت ألن ضرب الدراهم من شأن اإلمام"

                                                           

 7/106ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية،  ( 1)

، للجامعات، 84مع اإلشارة إلى األزمة املالية العاملية، دار النشر  الغزالي، عبد الحميد، أساسيات االقتصاديات النقدية وضعيا وإسالميا ( 2)

 .40ومابعدها، وانظر، ضوابط  اإلصدار النقدي، ص 621م، ص 6118القاهرة، 

 .181أبو يعلى، األحكام السلطانية، القاهرة، مكتبة الحلبي، ص  ( 3)

 .254ص  ،1981املاوردي، تسهيل النظر، بيروت، دار النهضة العربية،  ( 4)
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 فلنه بذلك يدخل على الناس من  ويقول ابن القيم:" ويمنع من إفساد
 
نقود الناس وتغييرها ويمنع من جعل النقود متجرا

الفساد ما ال يعلمه إال هللا، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر وها وال يتجر فيها ، وإذا حرم السلطان سكة أو 

 منع من االختالط بما أذن في املعاملة به .)
 
 (2نقدا

ار العمالت يحتاج لوجود الدولة، عالوة على ما سبق، هو ضرورة إيجاد الثقة بين الناس للتعامل وها والسبب في أن إصد

لتمكنها من القيام بوظيفتها األساسية، كما أن الدولة تقوم بحماية قيمتها مما يساعد الناس على ضمان حقوقهم، 

 أو التالعب وها أو غشها. والوفاء بالتلاماتهم، كما أن الدولة تضمن عدم تزوير هذه العمالت

إن من ضوابط اإلصدار النقدي في الفقه اإلسالمي تحقق القيمة، سواء بأصل الخلقة، كما في الذهب والفضة،  -4

أو برواجها وثقة الناس وها، وتبني الدولة لها، وهذه العمالت لم تتحقق فيها الثمنيةت فلم تحصل الثقة 

م السلع وها، على األقل واالطمئنان إليها عند عامة الناس، ومن ث قيَّ
ُ
 لألثمان التي ت

 
عتمد مقياسا

ُ
م فال تصلح أن ت

لوقتنا الحاضرت فهي ال قيمة لها على وجه الحقيقة في ذاتها وال في أمر خارج عنها، وإنما  ي أقرب لكونها سلعة من 

 السلع، بحيث تتحدد قيمتها بناء على معايير العرل والطلب.

 كبيرا،  وذلك لتقلب قيمتها واحتمال تلفها، كما ذكرنات ومن ثم فلن ذلك إن إصدار هذه العمالت يت -5
 
ضمن غررا

 يؤدي إلى  ضياع حقوق كثير من الناس، وأكل أموالهم بالباطل.

 ِتَجارَ 
َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ

َباِطِل ِإال
ْ
ْم ِبال

ُ
ك
َ
ْم َبْين

ُ
ك
َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ

وا ال
ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
ْم" ]النساء: قال تعالى: "يا أ

ُ
ك
ْ
َرال  ِمن

َ
 َعْن ت

 
 [. 29ة

 .(3)وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال:" نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر" 

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:"من غشنا فليس منا" 
 
 .(4)وعنه أيضا

الحية في عملية اإلصدار النقدي، وبالتالي ال يجوز فمما سبق، نرى أن الفقه اإلسالمي يقرر أن الدولة  ي صاحبة الص

 لغيرها من الجهات أو األفراد القيام وهذه املهمة.

 من قبل 
 
ومن املؤيدات الشرعية على ضرورة تدخل الدولة في منع إصدار مثل هذه العمالت في كثير من الحاالت، خصوصا

 األفراد ما يلي:

 جب.قاعدة ما ال يتم الواجب إال به فهو وا-1

                                                                                                                                                                                                         

 .258/ص 2ووي، روضة الطالبين، دار إحياء الترال، جالنو  .(1)

جميـل ابن القيم، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية   مطبعة املدني، القاهرة، تحقيـق د. محمـد  (2 (

  350/ص1غازي، ج

 338/ص5البيهقي، س ن البيهقي، كتاب البيوع، ج ( 3)

(، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه الترمـذي فـي "كتـاب البيـوع"، "بـاب مـا جـاء فـي كراهـة الغـش فـي البيـوع" حـديث 102الحديث أخرجه مسلم رقم ) ( 4)

 (. 1315رقم )



 

 

149 

وإذا طبقنا هذه القاعدة على هذه املسألة، يتبين لنا أن على الدولة االضطالع في هذا الدور لتحقيق مصالح الناس،  

وضمان استقرار املعامالت بينهم، فمن واجب الدولة حراسة الدين وسياسة الدنيا به، ومن سياسة الدنيا رعاية مصالح 

 على أن ذلك  الناس، والسماح لجهات أخرى غير الدولة في
 
أداء هذه املهمة،  يؤدي إلى الضرر على الدولة و املجتمع، فضال

 . (1)يؤدي إلى االنتقاص من سيادة الدولة، وهذا ما ال يجب أن يسمح به بحال

 قاعدة الضرر يزال -2

عدام الرقابة وهذه القاعدة يمكن اإلستدالل وها على حرمة أن تقوم أي جهة عدى الدولة بوظيفة إصدار النقود، فان 

والسيطرة من قبل الدولة على عملية اصدار النقود يؤدي إلى بخس أموال املجتمع، وهذا ما نهى عنه سبحانه وتعالى في 

ِسِديَن" ]الشعراء : 
ْ
ْرِل ُمف

َ ْ
ْوا ِفي األ

َ
ْعث

َ
ت
َ

َياَءُهْم َوال
ْ
ش
َ
اَس أ

َّ
ُسوا الن

َ
ْبخ

َ
ت
َ

 [.183قوله: " َوال

وإصدار العمالت الرقمية بدون إذن الدولة،  اعية إلى ضرورة حفل املال في املجتمع،مقاصد الشريعة اإلسالمية الد -3

 يتناقض مع مقاصد الشريعة في إبطال الظلم و إقامة العدل، وحفل األمن وتعزيز االستقرار االقتصادي للدولة واألفراد.

خل في ذلك بطبيعة الحال العمالت ومن هنا نقرر أن الفقه اإلسالمي يحصر عملية إصدار العمالت في الدولة، ويد

الرقمية، فترك األمر لألفراد يؤدي إلى االختالالت واملفاسد التي أشرنا إليها، ومن ثم فعلى الدولة إصدار القوانين 

 .(2)والتشريعات التي تعزز دورها في هذا الجانب، والتي تردع من تسول له نفسه التعدي على حق الدولة في ذلك

ستطيع أن نحدد ضوابط إصدار مثل هذه العمالت من منظور السياسة الشرعية وذلك من خالل ما وبناء على ذلك ن

 يلي:

أن تتولى الدولة إصدار النقود الرقمية من خالل الجهات املسؤولة عن ذلك كالبنك املركزي، كما ذكرنا، باعتبارها  -1

، وذلك من خالل  حوكمتها وسيلة دفع ونوع جديد من النقود، حيث إنه يمكن لها القيام بوظائف ا
 
لنقود جزئيا

وتقنينها، وتدارك العيوب التقنية فيها، وذلك حتى يتحقق فيها علتي الرواج والثمنية، وذلك بعد الدراسة 

 املستفيضة املتوقفة في نهاية املطاف على سلطة الدولة في املنع والجواز.

لك، ال أن تصدر وهدف االتجار وها وتحقيق األرباح من أن يكون الهدف من إصدار النقود الرقمية هو حاجة الناس لذ -2

 خاللها.

 ن ال يؤدي إصدار النقود الرقمية إلى ضرر على االقتصاد الوطني أو األفراد وتعامالتهم.أ -3

أن تسن التشريعات املناسبة ملحاسبة ومعاقبة من يقوم بلصدار هذا النوع من النقود دون اإلذن من السلطات  -4

 .(1)املختصة في الدولة

                                                           

 .20ص - 13( رفيق املصري، اإلسالم والنقود، مركز النشر العلمي بجامعة امللك عبد العزيز، ص1)

 369عبد هللا، التضخم النقدي في الفقه االسالمي، ص( املصلح، خالد 2)
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 نقول ، وبناء على ما يتوافر من معطيات لوقتنا الحاضر بأن إصدار مثل هذه العمالت محفوف باملخاطر، فهي 
 
وختاما

 سلبية على 
 
عمالت ليست لها تغطية على اإلطالق، و ي سلع وهمية يجرى تداولها دون ضوابط، وقد يترتب عليها أضرارا

ذه العمالت يؤدي إلى زيادة كمية النقود املتداولة زيادة كبيرة، وترتفع معها اقتصاديات الدول، إذ إن التوسع في إصدار ه

 معدالت التضخم دون ضوابط ودون سيطرة من الدول.

 إذا قررت الدولة إصدار عملة رقمية 
 
كما أن هناك العديد من األسئلة املطروحة التي تحتاج إلى بحث وإجابة وتأن، فمثال

التضخمية لعملة يجرى تداولها فى نطاق جغرافي خارج عن سيطرتها، أم أن تداولها  خاصة وها، فهل ستراعى اآلثار 

 عن العملة املحلية أم يجرى تداولها مع تداول العملة املحلية  وهل مثل 
 
سينحصر فى الدولة املصدرة  وهل ستكون بديال

دولي خصوصا في ظل العوملة واالنفتاح  هذا التوجه يكفي ألن يصدر من دولة بمفردها، أم أنه يحتاج رأي جماعي وتنظيم

 .(2)االقتصادي

كل ذلك يدعونا للقول بأن السياسة الحكيمة للدولة تقتض ي بمنع إصدار هذه العمالت، في وقتنا الحاضر على األقل، 

 حتى تتضح اإلجابة على هذه التساؤالت.

  

                                                                                                                                                                                                         

أحمد  -منير ماهر -.93( منصور، شيماء جودت، أحكام التعامل بالنقود االلكترونية وأثره على املعامالت املعاصرة، الجامعة اإلسالمية، غزة، ص1)

 27كتوين نموذجا ، ، مجلة املشورة ، قطر صسفيان عبد هللا ، سهل بن شريف التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية الب

 ( الكببجي، ماهـر، العمالت الرقمية، موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي.2)
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 الفهرس

 الثانيةالعلمية  الجلسة

(2العمالت االفتراضية: تأصيل وأحكام فقهية )  

ر محمد مصلح الزعبيرئيس الجلسة: الدكتو  

لدراسات اإلسالمية، بكلية الشريعة وا أصول الدينرئيس قسم 

 جامعة الشارقة

 

 أوراق العمل:
منّية وأثُره في أحكام العمالت االفتراضّية

ّ
عليل بالث

ّ
 157 ................................................................................................................................... الت

 األستاذ الدكتور محمد سماعي، جامعة الشارقة، اإلمارات 
 

رِعيالُعمُ 
َّ
ُمَها الش

ْ
هُي وُحك

ْ
َها الِفق

ُ
كيف

َ
 واِقُعَها وت

ُ
 االفِتراِضية

ُ
 173 ....................................................................................................................... الت
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 الدكتور مراد رايق رشيد عوده، جامعة الجوف، السعودية 
 

 221 ......................................................................................................................................... العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية
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 الفرتاضّية الّتعليل بالّثمنّية وأثر ه يف أحكام العمالت

 

 األستاذ الدكتور محمد سماعي

 قسم الفقه وأصوله، بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 جامعة الشارقة، اإلمارات

 الفهرس الرئيسي

 مقّدمٌة:

ه ونستغفُره ونستهديه، ونعوذ بـاهلل مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـّيئات أعمالنـا، وأشـهد أن ال إلـه 
ُ
 الحمد هلل نحمده ونستعين

ّ
إن

 محّمــد عبــده ورســوله، وصــفّيه مــن خلقــه، وخيرتــه مــن رُســله، وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين، وعلــى مــن ســار علــى 
ّ
إال هللا، وأن

 وم الّدين:دروهم إلى ي

ــرع فيهــات ونحــُن علــى يقـــين ال 
ّ
 إلــى معرفــة حكــم الش

ُ
ــوازل التــي تشــتّد الحاجــة

ّ
عتبــر مــن الن

ُ
 ]الُعمــالت االفتراضــّية[ ت

ّ
وبعــدت فــلن

ـــوازل مـــن ُمختِلـــف املـــذاهب حلـــول  
ّ
 بحـــَر فقهنـــا الواســـع قـــادر  علـــى اســـتيعاب كـــّل نازلـــة تِعـــّن، وفـــي كتـــب الن

ّ
ُيخالطـــه شـــكا بـــأن

 لكثير من
 
 قيـل:  ناجعة

 
، وقـديما هـل مـن معينهـا الثـّرِ

عاصرةت فما علينا سوى الّرجوع إلى هذه الكنوز الّدفينـة، والنَّ
ُ
قضايانا امل

ي[  باملاض ِ
 
 في الحاِدل َمن لم يكن عاملا

 
 فقيها

ُ
 .(1)]ال يكون

 فـــي الوقـــوف علـــى حكـــم ]الُعمـــالت 
ُ
صـــد وهـــا املشـــاركة

ُ
، ق

 
 متواضـــعة

 
االفتراضـــّية[ت وذلـــك وهـــذا البحـــث الـــذي أقّدمـــه ُمحاولـــة

قـدين مـن 
ّ
قـة بالن

ّ
تعل

ُ
 لكثيـر مـن األحكـام امل

 
منّيـة التـي  ـي منـاط

ّ
عليـل الث

ّ
 مّما قّرره فقهاؤنا الّسابقون بشأن قضّية الت

 
انطالقا

ِحق وهما.
َ
هب والفّضة وما يلت

ّ
 الذ

منّيــة أســاَس تقريــر أحكــام كثيــر مــن قضــايا األمــوال الّربوّيــة، ومــ
ّ
عليــل بالث

ّ
 وُيعتبــر الت

 
ــة
ّ
منّيــة عل

ّ
 الث

ّ
 العلمــاء ُيصــّرحون بــأن

ّ
ع أن

 
ّ
  وهـل ُيمكـن الـّزعم بـأن

 
منّيـة

ّ
ـة الث

ّ
ِقهـات فمـا ُمـرادهم بقصـور عل

ْ
 قد ألحقـوا بنـاء  علـى َوف

 
 وحديثا

 
نا نجدهم قديما

ّ
ت فلن

 
قاصرة

ت جر 
 
ت فهــو ثمــن  شــرعا

 
 عرفــا

 
ح عليــه ثمنــا

َ
 كــّل مــا ُيصــطل

ّ
ــة ُمتعدّيــة، وأن

ّ
طلقــة عل

ُ
 علــى ُمقتضــ ى القاعــدة الفقهّيــة الثمنّيــة امل

 
يــا

 املشُهورة: ]ال ُينكر تغّير األحكام بتغّير األزمان[ 

عليــــل 
ّ
ــــوازل املالّيــــة التــــي تتخــــّرج علــــى تحقيــــق القــــول فــــي مســــألة الت

ّ
 الن

ُ
 مــــن أمــــرين: أّولهما:ـــــ كثــــرة

 
وأهمّيــــة هــــذا البحــــث نابعــــة

 حكم ]الُعمالت االفتراضّية[ له 
ّ
منّية. وثانيهما:ـ أن

ّ
عليل بالثمنّية.بالث

ّ
 وثيق   بمسألة الت

 
 ارتباط

                                                           

مرّي القرطبّي، جامع بيان العلم وفضله، )الّسعودّية: دار ابن الجوزّي،   -1
ّ
، 2، ج: 1م(، ط1994هـ/1414انظر: ابن عبد الَبّر، يوسف ابن عبد هللا الن

 .817ص: 
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حليـــل  -بـــلذن هللا تعـــالى-وســـأعتمد 
ّ
 إلـــى مـــن   الت

 
علـــى املـــن   االســـتقرائّي فـــي تجميـــع آراء العلمـــاء حـــول هـــذه املســـألة، ملتفتـــا

ـــارع فـــي جـــواز االصـــطالح علـــى ثم
ّ
نّيـــة غيـــر واالســـتنباط وَســـْبِر األغـــوار مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى رأي  وســـط يتوافـــق ومقصـــوَد الش

 إلى املقّدمة والخاتمة في أربعة فُروع كاآلتي:
 
وجز إضافة

ُ
قدين كـ]العمالت االفتراضّية[، وقد جعلت هذا البحث امل

ّ
 الن

عاصــر 
ُ
الــث: رأُي امل

ّ
. الفـرُع الث

ُ
 الُعمـالت االفتراضــّية

ُ
ـاني: ثمنّيــة

ّ
. الفــرُع الث ين الفـرُع األّول: ُمصــطلحات الّدراسـةت بيــان  وتحليـل 

منّية في الُعمالت االفتراضّية.في ثمن
ّ
ق الث

ّ
رعّية لتحق

ّ
روط الش

ّ
 ّية الُعملة االفتراضّية. الفرُع الّرابُع: الش

 الفرع  األّول: م صطلحات الّدراسة؛ بياٌن وتحليٌل:

 ـ املصطلح األّول: الّتعليل:1

، ولــذلك 
 
ــرب تباعـا

ّ
ــرب بعـد الش

ّ
ـل، وهـو الش

َ
عليـل تفعيــل  مـن العــّل والعل

ّ
: الت

 
ــه ُيعلـهت إذا ســقاه لغـة

ّ
هـل، وَعل

َ
ـل  بعــد ن

َ
ُيقـال: عل

ت  ت أي مــريض  ــل، فهــو َعليــل 
َ
 املــرلت يقــال: عــّل يعــل واْعت

 
ــة أيضــا

ّ
يء بمعنــى تكــراره، والعل

ّ
انيــة، فيكــون تعليــل الشــ 

ّ
الســقية الث

ر في أمر من األ  ِ
ّ
يء ُيؤث

ّ
غة في الش 

ّ
ة في ُعرف الل

ّ
ستعمل العل

ُ
عليل بمعنى التأثيرت إذ ت

ّ
 . (1)مور، وينقله من حال ألخرى فيكون الت

ـــرعية، وبيـــان كيفّيـــة اســـتخراجها
َّ
 العلـــل الش

ُ
عليـــل فـــي اصـــطالح علمـــاء األصـــول: هـــو وصـــف

ّ
ت وفائـــدة ذلـــك كمـــا يقـــول (2)والت

ـا اعتبـاُره فـي نظـائره، وإجـراء الحكـم عليـه فيمـا ُوجـد فيـهت مـا 
ّ
ريد من

ُ
ه قد أ

ّ
الجّصاص: ]إذا ورد الن ُّ بتعليل معنىت علمنا أن

[ل  .(3)م يمنع منه مانع 

هب 
ّ
قــدين مــن الــذ

ّ
ــرعّي الــوارد بشــأن تحــريم الّربــا فــي الن

ّ
ــة الحكــم الش

ّ
عليــل هنــا: هــو تبيــين عل

ّ
 املــراد بالت

ّ
وُيمكننــا أن نقــول بــأن

وِجـــب لـــه 
ُ
ـــة الحكـــم املنصـــوص عليـــه، والوقـــوف علـــى الّســـبب امل

ّ
فتـــيش عـــن عل

ّ
والفّضـــةت وال يكـــون ذلـــك إال بعـــد البحـــث والت

 .(4)شرعا

صطلح الّثاني: الّثمنّية:2
 
 ـ امل

 عــن يــ يءت فهــو 
 
، وكــّل مــا يحصــل عوضــا

 
 كــان أو ســلعة

 
ه البــائع فــي ُمقابــل البيــع عينــا

ُ
من، وهــو اســم  لكــّل مــا يأخــذ

ّ
: مــن الــث

 
لغــة

 .(5)ثمنه

بـادلت مهمـا كـان ذلـك 
ّ
 كوسـيط للت

 
 عاّمـا

 
قُد، وهو في االصطالح: أّي ي يء  يلقى قبوال

ّ
من: الن

ّ
يُء، وعلـى أّي حـال واملراد بالث

ّ
الشـ 

 . (1)يكون 
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منّيــة كمــا هــو 
ّ
هب والفّضــة بوصــف الث

ّ
قــدين مــن الــذ

ّ
منّيــة املقصــوُد بــه هنــا: تعليــق األحكــام الــواردة بشــأن الن

ّ
عليــل بالث

ّ
والت

 ال (2)مـــذهب الجمهـــور مـــن الفقهـــاء، علـــى خـــالف بيـــنهم
 
 قاصـــرا

 
منّيـــة الغالبـــة، واعتبرهـــا وصـــفا

ّ
ت فمـــنهم مـــن ربـــط الحكـــم بالث

قدين وما ُيشتّق من عينهما، ومـنهم مـن أليـى املعنـى األخـّ  وربـط الحكـم بـاملعنى األعـّم وهـو ُمطلـق يُ 
ّ
قه في غير الن

ّ
تصّور تحق

بــادل علــى أّي صــورة 
ّ
 كوســيط للت

 
 عاّمــا

 
قهــا فــي كــّل مــا  ]يلقــى قبــوال

ّ
منّيــة، واعتبرهــا مــن األوصــاف املتعدّيــة التــي ُيمكــن تحق

ّ
الث

 
ُّ
اس وما اصطلحوا عليهت وذلك ما قّرره شيخ اإلسالم ابن تيمّية حينمـا (3)خذ[كان، ومن أّي ماّدة ات

ّ
ت ومرجع ذلك أعراف الن

ــه فــي األصــل ال 
ّ
ت بــل مرجعــه إلــى العــادة واالصــطالحت وذلــك ألن قــال: ]وأمــا الــّدرهم والــّدينار فمــا ُيعــرف لــه حــدا طبعــيا وال شــرعيا

 
 
ــق املقصــوُد بــهت بــل الغــرل أن يكــون معيــارا

ّ
 إلــى  يتعل

 
قصــد لنفســهات بــل  ــي وســيلة

ُ
ملــا يتعــاملون بــه، والــّدراهم والــّدنانير ال ت

ــق وهــا غــرل  ال بمادتهــا وال بصــورتهات يحصــُل وهــا املقصــود 
ّ
 املحضــة التــي ال يتعل

ُ
عامــل وهــا ت ولهــذا كانــت أثمانــا... والوســيلة

ّ
الت

 .(4)كيفما كانت[

 أشــار األســتاذ محّمــد رشــيد 
 
ــة جريــان الّربــا فــي وإلــى نحــو  مــن ذلــك أيضــا

ّ
 قــال فــي معــرل نقاشــه آراَء العلمــاء فــي عل

ُ
رضــات حيــث

ة املذكورة في حديث الّصحيح
ّ
ة املـذكورة فـي الحـديث كانـت وال تـزال (5)األصناف الست

ّ
 األجناس السـت

ّ
: ]واملذهب الوسط أن

ـــة فـــي نقـــد آخـــر غيـــر ا
ّ
 ألثمـــان وأصـــول األقـــوات ألكثـــر البشـــر... فـــلذا ُوِجـــدت العل

 
ـــوت آخـــر غيـــر البـــّر معيـــارا

ُ
لـــذهب والفّضـــة، وق

شريع على ذلك[
ّ
ها، وانطباق حكمة الت

ّ
ة، لحلولهما محل

ّ
مر وامللحت صّح قياسهما على األجناس الست

ّ
عير والت

ّ
 .(6)والش

 الـــّدراهم والـــّدنانير 
ّ
ـــارع ويجـــري علـــى نســـق ُمقّرراتـــهت إذ إن

ّ
طلقـــة هـــو الـــذي يتنـــاغم مـــع مقاصـــد الش

ُ
منّيـــة امل

ّ
عليـــل بالث

ّ
ال  والت

ـُق ِوَهـا
َّ
َعل
َ
 َيت

َ
ِتـي ال

َّ
 ال
ُ
ـة
َ
ْحض

َ ْ
 امل

ُ
ة
َ
َوِســيل

ْ
... ]َوال

 
عامـل وهـا، ولهـذا كانـت أثمانـا

ّ
 إلــى الت

 
قصـد لنفسـها ، بـل  ـي وسـيلة

ُ
ِتَهــا  ت  ِبَمادَّ

َ
ـَرل  ال

َ
غ

]
ْ
ـــت

َ
ان
َ
َمـــا ك

َ
ْيف

َ
ُصـــوُد ك

ْ
ق
َ ْ
 ِبُصـــوَرِتَها َيْحُصـــُل ِوَهـــا امل

َ
هب وا(7)َوال

ّ
 مـــن الـــذ

ُ
 مـــن الفلـــوس ت فاألثمـــان كمـــا تكـــون

 
 أيضـــا

ُ
لفّضـــةت تكـــون

 لكّل ما ُيشـت
 
 فيهما، وشاملة

 
هب والفّضة ُموغلة

ّ
منّية في الذ

ّ
 الث

ّ
قدية وكّل ما َسَيِجدُّ في كّل عصر وزمانت إال أن

ّ
ّق واألوراق الن

                                                                                                                                                                                                         

 .55، ص: 1انظر: هيئة كبار العلماء بالّسعودّية، أبحال هيئة كبار العلماء، ج:  -1

مولهم في ذلك مذهبان مشهوران: أّولهما:   -2
ّ
هب والفّضة  ي الث

ّ
ة الّربا في الذ

ّ
 عل

ّ
منّية غالبات وهو مذهب الشافعّي، أن

ّ
نية الغالبة، أو جوهر الث

هب والفّضة  ي ُمطلق الثمنّية، وهو ق
ّ
ة الّربا في الذ

ّ
 عل

ّ
 ال تتعّدى إلى غيرهما. وثانيهما: أن

 
 قاصرة

 
ة
ّ
ول  لامام أحمد في واملشهور عن مالكت وذه عل

يث بن سعد، واختيار جمع من فقهاء إحدى الّروايتين عنه، وقول في مذهب اإلمام مالك في غير امل
ّ
شهور عنه، وقوُل يحيى بن سعيد، والل

ق الّدين بن قدامة، وشيخ اإلسالم ابن تيمّية وتلميذه ابن القّيم.
ّ
اب، والشيخ ُموف

ّ
 الحنابلةت منهم: أبو الخط

ة مجمع الفقه 91ص: 1م(، ط:2018هـ/1439ان، انظر: آل عبد الّسالم، ياسر عبد الّرحمن، العمالت االفتراضّية، )الّريال: دار امليم  -3
ّ
، و]مجل

 [.3/909اإلسالمّي[، ]

، 19، ج: 3م(، ط2005عامر الجزار، )دار الوفاء،  -تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمّية، مجموع الفتاوى، تحقيق: أنور الباز   -4

 .251ص: 

 النبّي  -رض ي هللا عنه–رّي أعني به حديث مسلم وغيره عن أبي سعيد الخد  -5
ّ
م–أن

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
هب، والفّضة بالفّضة،  -صل

ّ
هب بالذ

ّ
قال: ]الذ

ت فَمن زاد أو استلادت فقد أربى، واآلخ  بيد 
 
، يدا  بمثل 

 
مر، وامللح بامللحت مثال

ّ
مر بالت

ّ
عير، والت

ّ
عير بالش

ّ
[ت انظر: والبّر بالبّر، والش عطي سواء 

ُ
ذ وامل

 .576ح وضعيف الجامع الّصغير وزيادته، ص: األلبانّي، صحي

ة البحول اإلسالمّية، )الّسعودّية: الّرئاسة العاّمة للبحول العلمّية واإلفتاء(، ج:   -6
ّ
 . 239، ص: 49انظر: مجل

 .252، ص: 19ابن تيمّية، مجموع الفتاوى، ج:   -7
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، وفـــي ذلـــك يقـــول ابـــن تيميـــة 
 
ها نقـــودا

ّ
 قبـــل ســـك

 
ســـتعمل نقـــدا

ُ
 -هللارحمـــه -منهمـــا، بـــدليل أن الســـبائك الذهبّيـــة كانـــت ت

ّ
: ]إن

اس في زمن رسول هللا 
ّ
م-الن

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
[ -صل

 
 وزنا

 
، وتارة

 
 عددا

 
 .(1)كانوا يتعاملون بالّدراهم والّدنانير تارة

ـــل منهـــا فــــي الـــّدينار وال فــــي 
ّ
ـــة الثمنّيــــة، وال ُيقل

ّ
ت ال ُيغيـــر عل

 
عامـــل بـــالنقود الورقيــــة أو بغيرهـــا مّمـــا قــــد ظهـــر أو ســـيظهر الحقــــا

ّ
فالت

ماثـــل الـــّدره
ّ
ـــريفة أوجبـــت الت

ّ
ة الش

ّ
 الســـن

ّ
هب أو الفّضـــةت ألن

ّ
بـــر، أو أّي نـــوع مـــن أنـــواع الـــذ

ّ
م، وال وفـــي الّســـبائك أو الحلـــّي أو الت

عند بيع أّي  منهما بجنسه، وأوجبت القبض عند بيع أّي  منهما باآلخرت فهما أصل األثمان، وغيرهما مقيس  عليهما
(2). 

 فرتاضّية:ـ املصطلح الّثالث: الع ملة  ال3

:ــ علـى 
 
 لغة: بضّم العين وكسرها أجرة العمل، وهو مـا ُيعطـاه العامـل علـى عملـه مـن نقـد أو غيـرهت ثـّم صـار ُيطلـق عرفا

ُ
العملة

ـاس مـن ُمعـامالتت وأّمـا فـي 
ّ
 فـي غالـب مـا يجـري بـين الن

 
قـد عوضـا

ّ
 باعتبار ما يؤول إليه فـي الغالـب، وهـو كـون الن

 
قدين رأسا

ّ
الن

قدين أو من غيرهما زماننا:ـ فصارت
ّ
قّيم به األشياء سواء  أكان من الن

ُ
 ت
 
طلق ]الُعملة[ على كّل ما ُيتخذ ثمنا

ُ
 .(3)ت

خمينت واملراد بالُعملة االفتراضّية على 
ّ
قدير والت

ّ
رل، وهو الت

َ
 من االفترال، وهو افتعال  من الف

 
وأّما ]االفتراضّية[ت فصفة

 املطــّورون لهــا، ويــتّم اســتخداُمها  وجــه اإلجمــال: ]نــوع  مــن األمــوال الّرقميــة
 
مــة التــي ُيصــدرها وُيســيطر عليهــا عــادة

ّ
غيــر املنظ

] ن 
بولها بين أعضاء ُمجتمع افتراض ّي ُمعيَّ

َ
 .(4)وق

 كغيرهــا مــن العمــالتت 
 
 عــن ُعملــة رقمّيــة يمكــن تــداولها واملضــاربة عليهــا تمامــا

 
 العملــة االفتراضــّية عبــارة

ّ
وظــاهر  مــن ذلك:ـــ أن

ـــــــة غيـــــــر أّنهـــــــا ال   تمتلـــــــك خصـــــــائ  الُعملـــــــة الحقيقّيـــــــة، وال تعمـــــــل فـــــــي كـــــــّل البيئـــــــات، وال تخضـــــــع لســـــــيطرة املؤّسســـــــات املالّي

 املالّية الجزائرّي لسنة 
ُ
العملة االفتراّضية:  ي تلك التي يسـتعملها ُمسـتخدمو : ]2018والحكومات، وهذا ما عّبر عنه قانون

ـــبكة العنكبوتيـــة، و ـــي تتمّيـــُل بغيـــاب الّدعامـــة 
ّ
قديـــة، وعملّيـــات الـــّدفع بالصـــّك أو بالبطاقـــة الش

ّ
املادّيـــة كـــالقطع واألوراق الن

 .(5)البنكّية[

 الُعمــالت 
ّ
وُيوجــد اليــوَم عــدد  هائــل مــن الُعمــالت االفتراضــيةت حيــث تحظــى كــلُّ عملــة بممّيــلات واســتخدامات فريــدةت بيــد أن

 لحــــّد الّســــاعة، وتشــــمل
 
ــــوقّية األساســــّية قليلــــة ، والليتكــــوين، اإليثريههههوم، والبيتكــــوين كــــاش، والبيتكههههوين ذات الّرســــملة السُّ

.  والّريبل، والّداش وغيرها عدد  جما

                                                           

 .248، ص: 19ابن تيمّية، مجموع الفتاوى، ج:   -1

ة انظر:   -2
ّ
 .91، ص: 9مجمع الفقه اإلسالمّي، ج: مجل

، واملوسوعة الفقهّية الكويتّية، 628، ص: 2انظر: ابراهيم مصطفى وآخرون، املوجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، )دار الدعوة(، ج:   -3

 .139، ص: 41، ج: 2ه(، ط1428 -هـ 1404)الكويت: طبع وزارة األوقاف، 

 .32الُعمالت االفتراضّية، ص: انظر: آل عبد الّسالم،  -4

5-  [ :
ّ
 أهّم ما يمّيلها عن العملة مت 2018[، سنة: 117الجريدة الرسمّية الجزائرّية، املادة

ّ
عريفات املوردة للعملة االفتراضّية أن

ّ
وظاهر  من خالل الت

 ال تصُدُر في الغالِب إال ِمن ِقَبِل البنوِك الورقّية:ـ 
َ
ة  الورقيَّ

َ
ها قد  هو ]أنَّ الُعملة ت فلنَّ

ُ
ة  اإللكترونيَّ

ُ
ا الُعملة عتَرِف وها َدولُيا، وأمَّ

ُ
وِل امل ة للدُّ املركزيَّ

 وتشريعات  َدوليَّ 
َ
ى الّساعة ألّية قوانين ْع حتَّ

َ
خض

َ
، ولم ت

َ
 وغيِر معروفين

َ
ِة ِجهات  وأفراد  َمعروفين صِدَرت ابتداء  ِمن عدَّ

ُ
جاه  من أ ِ

ّ
 كان هناك ات

ْ
ة، وإن

ِة الخابعض الّدول ل حويالِت الَبنكيَّ
َّ
ة، وِلتجاوِز الت  عن الُعملِة الورقيَّ

 
هّرِبون وَمن في ُحكِمهم بديال

ُ
َدمها امل

َ
ِد استخ

َ
ضعِة للّرِقابِة ذلكت ولهذا فق

ولية[ت انظر: د. هيثم بن جواد الحّداد،  هـ، ]ُملتقى أهل الحديث[.1439جمادى األولى  7الدَّ

https://www.ig.com/ar-ae/bitcoin-btc
https://www.ig.com/ar-ae/ethereum-trading
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 الفرع  الّثاني: ثمنّية  الع مالت الفرتاضّية :

 البحث ف
ّ
رعّي يحتاج إلـى كثيـر مـن إن

ّ
 في نازلة جديدة الزال الكالم في تقرير حكمها الش

 
ي ثمنّية العمالت االفتراضية ُيعتبر بحثا

ـــة 
ّ
خـــريج علـــى أحكـــام بعـــض الفـــروع التـــي قـــّرر الفقهـــاُء حكمهـــا بنـــاء  علـــى قيـــاس العل

ّ
ظـــر والتأّمـــلت ولعـــّل مســـلك الت

ّ
تقليـــب الن

 لنــا علــى
 
 ُمعينــا

ُ
مثيــل قــد يكــون

ّ
، ومــا  والت

 
 حــديثا

ُ
قدّيــة

ّ
 الن

ُ
 واألوراق

 
عتبــر الفلــوُس قــديما

ُ
ارئــة، وت

ّ
َولــوج حــريم هــذه املســألة الط

قـدين مـن عدمـهت أقـرَب الفـروع التـي ُيمكننـا أن نسـتهدي وهـا مـن أجـل 
ّ
همـا بالن

ُ
 التحاق

ُ
ذكره العلماُء بشأن حكمهما من حيـث

ارع الحكيم في
ّ
 هذه املسألة. الوقوف على أصّح اآلراء وأقروها ملقصود الش

أّول : أقوال  الف قهاء يف َثمنّية الف لوس
(1)

 قديما : 

جـارة ال تختلــف 
ّ
 مـن أعـرال الت

 
اختلـف فقهاؤنـا فـي ثمنّيـة الفلـوس عنــد ظهورهـات فبعُضـهم نظـر إلـى أصـلها، واعتبرهــا عرضـا

ــاس وُمبايعــاتهم، وأل
ّ
منّيــة، وأجــرى عنــه بحــال، وبعُضــهم نظــر إلــى حالهــا ومــا آالــت إليــه فــي تعــامالت الن

ّ
قــدين فــي الث

ّ
حقهــا بالن

 فيهــا 
ُ
 اإلســالم ابــُن تيمّيــة آراَء الفقهــاء فــي هــذه املســألة بقولــه: ]هــذه املســألة

ُ
ــ  شــيخ

ّ
عليهــا أحكامهمــا ســواء  بســواءت وقــد لخ

ســـا
َّ
افقـــة بالـــّدراهمت هـــل ُيشـــترط فيهـــا الحلـــول  أم يجـــوز فيهـــا الن

ّ
ء  علـــى نـــزاع  مشـــهور  بـــين العلمـــاء، وهـــو صـــرف الفلـــوس الن

قــولين مشــهورينت همــا قــوالن فــي مــذهب أبــي حنيفــة وأحمــد بــن حنبــل: أحــدهما: وهــو منصــوص أحمــد وقــوُل مالــك وإحــدى 

افعّي وأبي حنيفة في الّرواية األخرى وابـن عقيـل مـن أصـحاب 
ّ
اني: وهو قول الش

ّ
ه ال يجوز... والث

ّ
الّروايتين عن أبي حنيفة: أن

ه يجوزت واألظهر املنع من
ّ
 .(2)ذلك[ أحمد: أن

قود، 
ّ
لحـــق بـــالن

ُ
منّيـــة، وت

ّ
عطـــى صـــفة الث

ُ
 الفلـــوس الّرائجـــة ت

ّ
فمـــذهب الجمهـــور مـــن الحنفّيـــة واملالكّيـــة والحنابلـــة فـــي روايـــة أن

 بمثـل، سـواء  
 
قدين سواء  بسواءت فـال يجـوز بيُعهـا بجنسـها إال ]مـثال

ّ
وتلزم زكاتها، وتجري عليها أحكام الرّبا التي تجري على الن

 
 
 .(3)بيد[ بسواء، يدا

 ومن أقوالهم في ذلك:

ت فقـــال: ]قلــت: أرأيــت إن اشـــتريت  -
 
ــه ســـئل عــن صــرف الفلـــوس بالــّدراهم نســيئة

ّ
مــا جــاء فـــي املدّونــة عــن ابـــن القاســم أن

لـوس: ال 
ُ
ت قال لـي مالـك  فـي الف  بدراهم، فافترقنا قبل أن نتقابض  قال: ال يصلُح هذا في قول مالك، وهذا فاسد 

 
فلوسا

 
 
بـــاع  خيــَر فيهــا نظـــرة

ُ
ت لكرهتهــا أن ت  وعـــين 

 
ة
ّ
ــاس أجــازوا بيـــنهم الجلــود حتــى تكـــون لهــا ســك

ّ
 الن

ّ
هب وال بــالَوِرق, ولـــو أن

ّ
بالــذ

ِظرة[
َ
هب والورق ن

ّ
 .(4)بالذ

                                                           

1-  ، س 
ْ
ل
َ
وُس َجْمُع ف

ُ
ل
ُ
ف
ْ
ا ِفي  ال

 
 ُعْرف

ْ
ِة، َوَصاَرت ِفضَّ

ْ
َهِب َوال

َّ
ْيِر الذ

َ
َعاِدِن ِمْن غ

َ ْ
وُس َوُيَراُد ِوَها َما ُضِرَب ِمَن امل

ُ
ل
ُ
ف
ْ
ُق ال

َ
ل
ْ
ط
ُ
اِست َوت

َّ
ِح الن

َ
ا ِباْصِطال

 
َمن

َ
َعاُمل َوث

َّ
الت

 .248: ، ص20، واملوُسوعة الفقهّية الكويتّية، ج:481، ص: 2انظر: الفّيومّي، املصباح املنير، ج: 

 .468، ص: 29مجموُع الفتاوى، ج:  ابن تيمّية،  -2

، رقم:   -3
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مـــا جـــاء فـــي بـــدائع الّصـــنائع بعـــد ذكـــر قـــول محّمـــد بـــن الحســـن صـــاحب أبـــي حنيفـــة بعـــدم جـــواز بيـــع الفلـــوس ببعضـــها  -

 الفلوس
ّ
: ]وجُه قوله: أن

 
  تفاُضال

 
 الوصـف عبـارة

ُ
 كالـّدراهم والـّدنانير، وداللـة

 
ت فال يجوُز بيعها بجنسها ُمتفاضال أثمان 

، ولهــذا كانــت 
 
قــّدر بــالفلوس، فكانــت أثمانــا

ُ
قــّدر بالــّدراهم والــّدنانير ت

ُ
 األعيــان كمــا ت

ُ
 األعيــان، ومالّيــة

ُ
قــّدر بــه مالّيــة

ُ
عّمــا ت

 عند ُمقابلتها بخالف جنسها، وعنـد ُمقابلتهـ
 
من ال يتعـّين... فـالتحق أثمانا

ّ
 فـالث

 
 املسـاواة، وإن كانـت ثمنـا

َ
ا بجنسـها حالـة

 فالواحــد ُيقابــل 
 
 فيهمــا بالعــدم، فكــان بيــُع الفلــس بالفلســين بغيــر أعيانهمــا، وذا ال يجــوُز، وألنهــا إذا كانــت أثمانــا

ُ
عيــين

ّ
الت

 . (1) سيُر الّربا[الواحد، فبقي اآلخُر فضَل مال ال ُيقابله ِعَول  في عقد املعاوضة، وهذا تف

، وهــو قــوُل كثيــر مــن األصــحابت قالــه ابــُن  - افقــة أثمــان 
ّ
ــاب: الفلــوُس الن

ّ
مــا جــاء فــي اإلنصــاف للمــرداوّي: ]قــال أبــو الخط

يرازّي في املب  : أّنها أثمان  بكّل حالت فعليها حكُمها حكُم األثمان في جواز الّسـلم فيهـا وعدمـه علـى مـا 
ّ
رجب، واختار الش

 . (2)تقّدم[

 
 
ة
ّ
 أدل

 
 :منهاوللجمهور على اعتبار الفلوس أثمانا

ــل بــه تحــريم  -1
ّ
منّيــة أفضــل مــا ُعل

ّ
عليــل بالث

ّ
ت وُيعتبــر الت منّيــة فــي كــّل 

ّ
قــدين مــن الــذّهب والفّضــة بجــامع الث

ّ
القيــاُس علــى الن

عليـل بُمط
ّ
عليل بالوزن أو بغيره من األوصافت وفي مقـام االنتصـار للت

ّ
قدين بخالف الت

ّ
منّيـة يقـول ابـُن الّربا في الن

ّ
لـق الث

حــــاس والحديــــد 
ّ
القـــّيم: ]وهــــذا هــــو الّصــــحيح بــــل الّصــــوابت فــــلّنهم أجمعــــوا علـــى جــــواز إســــالمهما فــــي املوزونــــات مــــن الن

 مـا يجـري فيـه الّربـا إذا اختلـف 
ّ
ت فـلن

 
حاس والحديد ربـوّيين لـم يجـز بيُعهمـا إلـى أجـل بـدراهم نقـدا

ّ
وغيرهمات فلو كان الن

فاضــــل ف
ّ
عليــــل جنُســـه جـــاز الت

ّ
 فالت

 
ر دّل علــــى ُبطالنهـــا، وأيضـــا ِ

ّ
ــــة إذا انتقضـــت مـــن غيــــر فـــرق ُمـــؤث

ّ
ســـاء، والعل

ّ
يـــه دون الن

منية[
ّ
عليل بالث

ّ
ت فهو طرد  محض  بخالف الت

 
 .(3)بالوزن ليس فيه ُمناسبة

 لألمــوال ُيتوّســل وهــا إلــى معرفــة مقــادير األمــوال، وال ُيقصــد اال  -2
 
 املقصــود مــن األثمــان أن تكــون معيــارا

ّ
نتفــاع بعينهــات ]أن

 صــار 
 
منيــة... فــلذا صــارت الفلــوُس أثمانــا

ّ
نــاقض مقصــود الث

ُ
 التــي ت

ُ
جــارة

ّ
صــد وهــا الت

ُ
فمتــى ِبيــع بعُضــها بــبعض إلــى أجــل ق

 .(4)فيها املعنىت فال ُيباع ثمن  بثمن إلى أجل[

 ملعرفة قيم ما تحت أيديهم، ويحتكمون إليه في ضبط سلعهم -3
 
اُس معيارا

ّ
 كّل ما يعتبره الن

ّ
 وتجـري أن

 
 شـرعا

 
ت ُيعتبـر ثمنـا

 لباب الفساد الذي ينفتح علـيهم باُبـه بسـبب 
 
ت سّدا  أو بغيره نساء 

 
 امتناُع بيعه بجنسه متفاضال

ُ
عليه أحكاُمه من حيث

شــترى كغيرهــا مــن 
ُ
 عــن الّضــرر الــذي لحــق الــبعض بســبب اتخــاذ الفلــوس ســلعة تبــاع وت

 
ذلــكت قــال ابــن القــّيم متحــّدثا
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ِخـــ
ُّ
 ال يــــزداد وال الّســـلع: ]حـــين ات

 
 واحـــدا

 
لـــم، ولــــو ُجعلـــت ثمنـــا

ّ
عـــّد للـــّربحت عــــّم الّضـــرُر، وحصـــل الظ

ُ
 ت
 
ذت الفلــــوُس ســـلعة

اس[
ّ
م  ي بغيرهات لصلح أمُر الن قوَّ

ُ
م به األشياُء وال ت قوَّ

ُ
 . (1)ينقُ ت بل ت

قدية:  2
ّ
 ـ أقوال الفقهاء في ثمنّية األوراق الن

 
ُ
ـــــة ت قدّي

ّ
 األوراق الن

ّ
عاصـــــرة التـــــي لـــــم يمـــــض علـــــى بـــــدايات ظهورهـــــا وتـــــداول ُيمكننـــــا القـــــول بـــــأن

ُ
عتبـــــر مـــــن العمـــــالت امل

 بـدين، وبعُضــهم 
 
ت وقـد اختلـف الفقهــاء فـي تكييفهـا وحكمهــا أّول ظهورهـات فبعضـهم اعتبرهــا أسـنادا اسـتعمالها وقـت  طويــل 

 بذاتـــه، ت
 
 قائمـــا

 
 مقامهمـــا، والـــبعض اآلخـــر اعتبرهـــا نقـــدا

ُ
قـــدين وقائمـــة

ّ
 عـــن الن

 
تعـــّدد أجناســـه بتعـــّدد الـــّدول اعتبرهـــا عوضـــا

عاصــرين وجــرت علــى العمــل بُمقتضــاه غالــب 
ُ
صــّدرة لــهت وهــذا القــول األخيــُر هــو الــذي اســتقّر عليــه رأُي غالــب الفقهــاء امل

ُ
امل

 :(2)املحافل الفقهّية في الّدول العربّية واإلسالمّية، وذلك لجملة من املعاني أهّمها

هب والفضّ  -1
ّ
به بينها وبين الذ

ّ
ق الش

ّ
لـم والعـدوان واالضـطراب فـي املعـامالت تحق

ّ
منيـة، وفـي وقـوع الظ

ّ
ة املسكوكتين في الث

بعّيــة 
ّ
قـدين علـى االسـتقالل ال علـى الت

ّ
بــاع وتشـترىت فأعطيـت حكـم الن

ُ
 كـالعرول ت

 
إذا ُجعـل كـلا مـن هـذه األثمـان سـلعا

 والعول.

طلقةت األمُر ال -2
ُ
قة امل

ّ
عامل وها إلى درجة الث

ّ
اس على الت

ّ
ـوة كافيـة تواطؤ الن

ّ
 لالّدخار، وق

 
 عاّما

 
ذي جعلها عندهم ُمستودعا

 لقيم ما تحت أيديهم من عقارات ومنقوالت ووهائمت كـّل ذلـك كـائن  فـي ظـّل حمايـة 
 
 عاّما

 
راء وااللتلام، ومعيارا

ّ
للبيع والش

 قانونّية ُمشّددة لها، ومتابعة تاّمة لكّل من يسعى في تزويرها أو التالعب وها.

 اختالف  -3
ّ
 أن

 
 عاّمـا

 
هب والفّضـة، وتكتسـب قبـوال

ّ
قـة وهـا لتحـّل محـّل الـذ

ّ
خـذه مـن أسـباب الث

ّ
صّدرة لها فيما تت

ُ
الجهات امل

ــوة والّســلطان وغيــر ذلك:ـــ قــال  بمــا ال يــدع 
ّ
 فــي االقتصــاد والق

 
 وســعة وِضــيقا

 
 وضــعفا

 
، واختالفهــا أيضــا قــّوة

 
وإبــراء  تاّمــا

، وكما أ
 
ك بأّنها أجناس  مختلفة

ّ
هب والفّضة جنسـان الخـتالف كـّل  منهمـا عـن اآلخـر فـي القيمـة الذاتّيـة، مجاال للش

ّ
 الذ

ّ
ن

خـذه مـن أسـباب 
ّ
 اإلصدار وفيمـا تت

ُ
قّدرها به جهات

ُ
فكذلك الُعمالت الورقّية أجناس  الختالف كّل منها عن األخرى بما ت

بولها
 
 .لق

قود وهـــذا مـــا اســـتقّر عليـــه رأُي هيئـــات كبـــار العلمـــاء فـــي غالـــب الـــّدول العرب
ّ
عامـــل بـــالن

ّ
ّيـــة واإلســـالمّيةت ]فبعـــد أن اســـتقّر الت

ــة الثمنّيــة 
ّ
قــد الوحيــد الــذي يتعامــل بــه النــاس  اليــوم أو كــاد، وبعــد أن ثبتــت عل

ّ
الورقّيــة فــي جميــع دول العــالم، وأصــبحت الن

قــدت صــدر بــذلك إقــرار املجــامع الفقهيــة، وهيئــات كبــار العلمــاء، وتواطــأت عل
ّ
يــه كلمــاء الفقهــاء لهــات الكتســاوها خصــائ  الن

 املعاصرين[.

  كــــّل ومــــع 
ّ
 ال زالــــت باقيــــة، وســــتظّل إلــــى أن يــــرل هللا األرل وَمــــن عليهــــا، وإن

 
ــــة الثابتــــة للــــّدينار قــــديما منّي

ّ
 علــــة الث

ّ
ذلــــكت فــــلن

ة التعامــــل بــــالنقود الورقّيــــة، أو بغيرهــــا مــــن العمــــالتت ال ُيغّيــــر علــــة الثمنيــــة، وال ُيقلــــل منهــــا فــــي الــــّدينار أو الــــّدرهمت 
ّ
 الســــن

ّ
ألن
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ســـاء والتـــأخير عنـــد بيـــع أحـــدهما بـــاآلخر، فهمـــا األصـــُل، 
ّ
ماثـــل عنـــد بيـــع أّي  منهمـــا بجنســـه، وحّرمـــت الن

ّ
ـــريفة أوجبـــت الت

ّ
الش

.
 
 عارضة

 
منّية في غيرهما فعرفّية

ّ
 وغيُرهما مقيس  عليهما، وأّما الث

 
 ذاتّية

 
 فيهما أصيلة

ُ
منّية

ّ
 والث

عاصرين في 
ُ
الث: رأُي امل

ّ
 ثمنّية الُعملة االفتراضّية:الفرُع الث

 لقيمهـــات 
 
 لألشـــياء، ومعيـــارا

 
 اعتبارهمـــا أثمانـــا

ُ
قدّيـــة مـــن حيـــث

ّ
فـــاق الواقـــع بشـــأن كـــّل  مـــن الفلـــوس واألوراق الن

ّ
 شـــبه االت

ّ
إن

هـا يقودنا إلى مناقشة قضّية ثمنّيـة العمـالت االفتراضـّيةت فعلـى قـدر إثبـات ذلـك يقـوى القـوُل بلمكانّيـة اعتبارهـا واالعتـراف و

ــريعة إذا تأّملــت أســرارها 
ّ
، والش

 
 وعــدما

 
تــه وجــودا

ّ
ــرعّي كمــا هــو متقــّرر  يــدور مــع عل

ّ
كمــا -كعملــة مالّيــة جديــدةت إذ الحكــم الش

حـّرم -يقول ابن القّيم
ُ
سّوى بين ُمختلفين، وال ت

ُ
ة، وال ت

ّ
فّرق بين ُمتماثلين البت

ُ
: ]وجدتها في غاية الحكمة ورعاية املصاِلحت ال ت

 ملفسد
 
 ملـا شيئا

 
 ملصـلحة، وتحـّرم مـا مصـلحته ُمسـاوية

 
بيح شيئا

ُ
 عليه، وال ت

 
 ملا حّرمته أو راجحة

 
ه ُمساوية

ُ
بيح ما مفسدت

ُ
ة، وت

 .(1) أباحته ألبتة، وال ُيوجد فيما جاء به الّرسول ي يء  من ذلك البتة[

منّيـــة مـــن عدمـــه فـــي العملـــة االفتراضـــّيةت فقـــد اخت
ّ
ـــق وصـــف الث

ّ
 لالخـــتالف فـــي تحق

 
لـــف الفقهـــاء املعاصـــرون فـــي حكـــم ونظـــرا

 بامتنـاع تصـّور تّحقـق الوصـف املـذكور 
 
 إلـى القـول بـاملنع جازمـا

 
 بشأنها منهم نجده مّيـاال

 
عامل وهات وغالبّية من قّرر حكما

ّ
الت

مّيةت فـــي مثـــل هـــذه العمـــالت االفتراضـــّية الوهمّيـــة، وكـــذلك ســـارت غالبّيـــة الهيئـــات الّرســـمّية فـــي أكثـــر الـــّدول العربّيـــة واإلســـال 

عامل وهات بل واعتبر بعُضها
ّ
 قضت بمنع الت

ُ
 يستحّق صاح ها العقـاب املقـّرر بشـأن مـن يتالعـب بعمـالت  (2)حيث

 
ذلك جريمة

 لذلك.
 
عة نتيجة

ّ
 للعواقب املادّية الوخيمة املتوق

 
 البلد واستقرار أمنه االقتصادّيت نظرا

عامــل وهــ
ّ
ــف عــن إصــدار حكــم  نهــائّي بشــأنها، وأرجــأ ذلــك إلــى وبعــُض َمــن خــالف فــي ذلــك لــم ُيصــّرح بمشــروعّية الت

ّ
مــا توق

ّ
ا، وإن

قدّيـة مـن عدمـه
ّ
ظـر فـي إمكانّيـة االستعاضـة وهـا عـن األوراق الن

ّ
م (3)مزيد من الّدراسة والتأّمل والن

ّ
ـنظ

ُ
ضـبط وت

ُ
ت شـريطة أن ت

 رســمّية تعتــرف وهــا، وتضــمن لحامــل شــيفرتها حقوقــه أو مــا ُيقابلــه فــي الخــارج
ظر فــي ُمجمــل  وتصــدر قــرارات 

ّ
املحُســوست وبــالن

قّسمها إلى قسمين: 
ُ
عامل وهذه العملةت ُيمكننا أن ن

ّ
ة التي أوردها من قض ى بتحريم الت

ّ
 األدل

ل في أمرين:
ّ
ظر عن آثارها ولواحقها، و ي تتمث

ّ
 إلى الُعملة نفسها بغّض الن

 
 القسم األّول: أسباب  ذاتّية: راجعة
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 مالّيتها لعام ]كالجزائر مثالت حيث   -2
ُ
ا ُمستعمليها من 2018منع قانون ر 

ّ
م[ الّصادر في الجريدة الرسمّية تداول العملة االفتراضّية ]بيتكوين[، ُمحذ

[ 
ّ
ه: ]ُيمنع شراء العملة االفتراضية وبيعها وحيازتها[.[ من القانون الذي دخ117عقوبات ينّ  عليها القانونت وجاء في املادة

ّ
طبيق أن

ّ
 ل حّيل الت

 لارهاق امل  -3
 
 تقوم بدراسة إمكانّية االستعاضة بالعملة االفتراضّية عن العملة الورقّيةت نظرا

 
 بعض الّدول كاليابان مثال

ّ
 وأن

 
ادّي الذي خصوصا

قد الورقّي على االقتصاد الوطنّي، ون
ّ
فه الن

ّ
لوير في العمالت االفتراضّية يخل

ّ
 الت

ّ
 كذلك إلى أن

 
نت-ظرا

ّ
ن
ُ
: أقلُّ منه بكثير في العمالت -إذا ُضبطت وق

ه بدأ في إنشاء عملة إلكترونّية وطنّية، وروسيا تعمل اليوم على سّن القوانين الورقّية وغيرها. وكذلك أعلن 
ّ
 أن

 
را
ّ
البنك املركزّي الرو  ّي مؤخ

وائح التي تسمح با
ّ
 ستخدام العملة الّرقمّية االفتراضّية. والل
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 إلكترونّية

 
 لألشـياء  أّولهما: أّنها عملة

 
تداول إال عبر اإلنترنت، وما كان كذلك يستحيل تصّوُر أن يكـون ثمنـا

ُ
بشكل كامل، وال ت

، وال ُيمكن تداولها بشكل ملموس[  المركزّية، وليس لها وجود  فيليائيا
 
 رقمّية

 
 لتقييمهات ]إذ إّنها عملة

 
 .(1)ومعيارا

 فـي الجهـل والجهالـة، و ـي 
 
 موغلـة

 
صـب واالحتيـال بكـّل أشـكاله ثانيهما: أّنها عملة

ّ
 لكـّل راغـب فـي نصـب شـباك الن

سـبيل  مكـين 

عــامالت، وفــي الّصــحيح عــن أبــي 
ُ
 االحتيــال والغــرر الفــاحش مــن أعظــم أســباب الحكــم بفســاد امل

ّ
 أن

 
وصــورهت ومعلــوم  شــرعا

 النبّي صلى هللا عليه وسلم نهى عن بيع الغرر[
ّ
دامـة: . واإلجماع واقع  على املنع مـن (2)هريرة: ]أن

ُ
ذلـك فـي الجملـةت قـال ابـن ق

]
 
 .(3)]ال نعلم في هذا خالفا

عامـــل وهـــذه العملـــة مـــن اختـــراق لألنظمـــة املالّيـــة املركزّيـــة للـــّدول  
ّ
ـــب علـــى الت

ّ
ـــق بمـــا يترت

ّ
ـــاني: أســـباب  خارجّيـــة: تتعل

ّ
القســـم الث

نحرفين وعصابات اإلجرام من تبييض لألموال، وإفال 
ُ
ت  من يـد العدالـة واألجهـزة األمنيـةت وال وبنوكها، وتمكين للُمهّربين وامل

 ُيقـّرر مشـروعّية مـا يـؤّدي 
 
العب بُعمالت البلد وثرواته يؤول إلـى كـّل ذلـك وزيـادة، وال أخـال عـاقال

ّ
سامح بشأن الت

ّ
 الت

ّ
شّك أن

عامــل وهــذه العمــالت االفتراّضــية بوضــعها الحــالّي ُيــؤدي إلــى عواقــب غيــر ســ إلــى يــ يء  مــن ذلــكت
ّ
ليمة: ســواء  علــى ذلــك ألنَّ ]الت

ت فـــــــالحكم يشـــــــملها علـــــــى كلتـــــــا 
 
 أو ســـــــلعة

 
جتمـــــــع بأكملـــــــه، وســـــــواء  اعتبرناهـــــــا نقـــــــدا

ُ
تعــــــاملين، أو علـــــــى األســـــــواق املالّيـــــــة وامل

ُ
امل

 .(4)الحالتين[

ــهت 
ّ
  إلــى يميــل رأي   هنــاكوفــي ُمقابــل ذلــك كل

ّ
، ال  حقيقــيا  يــ يء   البرمجــة أن   وهمــيا

ّ
 ،نفســها تفــرل بــدأت االفتراضــّية العملــة وأن

 
ُ
عامـل بتحـريم فقهـيا  اجتهـاد   يظهـر  أن ُيسـتبعد ]فـال  ُمسـتمّرت ازديـاد فـي عليهـا واإلقبال وها واملوثوقّية االعتمادّية ودرجة

ّ
 وهـا الت

  املخـاطرُ  تكون  عندما ظهورها أّول  في
 
  وألّنهـا الـّدول، أكثـر  مـن وهـا االعتـراف عـدم جـّراء عاليـة

ُ
 واملوثوقّيـة، االعتمادّيـة ضـعيفة

 
 
عامُل  يكون  ذلكل نتيجة

ّ
  وها الت

 
، ُمغامرة

 
[ نفَسها وفرضت وسادت اكتسحت إذا الحكُم  يتغّير  ثّم  وُمقامرة

 
 .(5)عاملّيا

 األوســــاط 
ّ
ــــؤون اإلســــالمّية بمجلــــس اإلفتــــاء الّرو ــــ ّي: ]إن

ّ
 االقتصــــادّية واملالّيــــة فــــي الش

ُ
وفــــي ذلــــك الّســــياق تقــــول املستشــــارة

 خصـائ  العملـة اإلسالمّية في روسيا، والسيما في القوقا
ّ
ناقش بنشاط مسألة استخدام العمالت الرقمّية[، وترى بـأن

ُ
زت ت

 اآلراء الفقهّيـــة اإلســـالمّية لـــم تتطـــّرق إلـــى اآلن لهـــذا املجـــال، وعـــدُم 
ّ
قّومـــات ألن تكـــون ]حـــالال[ت إال أن

ُ
عطيهـــا امل

ُ
الرقميـــة قـــد ت

 
ُّ
دير إصدار الُعمالت الرقمّية:  ي الن

ُ
ثير قلق املسلمينوجود جهة تنظيمّية ُموّحدة ت

ُ
 .(6)قطة الّرئيسّية التي ت
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منّية في الُعمالت االفتراضّية:
ّ
ق الث

ّ
رعّية لتحق

ّ
روط الش

ّ
 الفرُع الّرابُع: الش

قهــا فـي العمـالت االفتراضـّية بُمختلـف أنواعهـات ومـن خـالل مــا 
ّ
ناقش إمكانّيـة تحق

ُ
منّيـةت فلننـا سـن

ّ
 موضـوع بحثنـا عـن الث

ّ
وألن

ــــارع يــــذكره فقهــــاء املــــذا
ّ
منّيــــة املطلقــــة وأّنهــــا أنســــب األوصــــاف ألحكــــام الش

ّ
عليــــل بالث

ّ
هب فــــي كتــــ هم ومــــا ســــبق تقريــــُره عــــن الت

ـق إال إذا 
ّ
هب والفّضـة ال ُيمكـن أن تتحق

ّ
منّيـة االعتبارّيـة فـي أي يـ يء غيـر الـذ

ّ
 الث

ّ
قدينت ُيمكننـا أن نخلـ  إلـى أن

ّ
قة بالن

ّ
املتعل

روط اآلتية:
ّ
 توافرت فيها الش

رط األوّ 
ّ
قـّدر بـه ِقـَيُم األشـياءت ومـن ل: الش

ُ
يء ثمـن  ت

ّ
 هـذا الشـ 

ّ
فاق الكّل أو األغلب مـنهم علـى أن

ّ
منّية، وات

ّ
اس على الث

ّ
 الن

ُ
تعارف

 
 
 ال ُيمكـــن أن تكـــون ثمنـــا

ُ
 بـــالقبول[ت والعملـــة

ُ
بـــاع الّســـليمة

ّ
ـــاه الط

ّ
فـــوس وتتلق

ّ
 إليـــه الن

ّ
عتبـــر: ]أن تطمـــئن

ُ
ُمقتضـــيات العـــرف امل

ــــاس إال إذا وثقــــ
ّ
 عنــــد الن

 
 فــــي ســــائر ُمعاوضــــاتهم، وا وهــــا ثقــــة

 
 عاّمــــا لثــــرواتهم، وعوضــــا

 
 لتكــــون ُمســــتودعا

 
 تجعلهــــا صــــالحة

 
تاّمــــة

 يحتكمون إليه في الوفاء بحقوقهم.
 
 ثابتا

 
 ومقياسا

ـراِء والتعـاُمالِت املالّيـةت بمعنـ ِ
ّ
 كوسـيط  للش

 
ه ]مقبوال

ُ
يُء املراد تثمين

ّ
رع:ـ أن يكون الش 

ّ
منّية في الش

ّ
ـه ُيمِكـُن فأهّم شرط للث

َّ
ى أن

عتِمِد على تراض ي أطراف محدودةت فل
ُ
َد التباُدِل املحدوِد امل جرَّ

ُ
طاِق، وليس مل ِ

ّ
راِء والبيِع الواِسَعِي الن ِ

ّ
َم للش

َ
 ُيستخد

ْ
و تبايع أن

قو 
ُ
ِبَر الطعاُم وال املالبُس ن

ُ
ا اعت

َ َ
ات مل  اآلخُر ُمقابَل ذلك طعام 

ُ
ذ
ُ
 أنَّ اثناِنت أحُدهما ُيعطي َمالبَس، وَيأخ

 
َرْضـنا جـدال

َ
ات لكْن لو ف د 

اُس َيحتِفظون وها لوقِت الحاجِة، ل
ّ
خرى، وأصَبح الن

ُ
بديِلها بأّيِ سلع  أ

َ
قَبُل بشكل  واسع  جُدا لت

ُ
 ت
ْ
 أصبَحت

 
نة يس مالبَس ُمعيَّ

قوِد[
ُّ
 ُحكَم الن

ْ
ت

َ
خذ

َ
رى وهات أل

َ
ت
ْ
 للماِل، ُيباُع وُيش

 
ظة

َ
ها َمْحف ها مالبُست بل ألنَّ  .(1)ألنَّ

ما هو ]املعيار الذي به ُيعرف تقويم األمـوال، 
ّ
من إن

ّ
 الث

ّ
ذبذب في األعّم األغلب: وذلك ألن

ّ
اني: االنضباط وعدُم الت

ّ
رط الث

ّ
الش

ِبـر بـه 
َ
ْعت

َ
مُن يرتفع وينخفض كالّسلع لم يكـن لنـا ثمـن  ن

ّ
 ال يرتفع وال ينخفضت إذ لو كان الث

 
 مضبوطا

 
فيجب أن يكون محدودا

م املبيعات بل الج قـوَّ
ُ
 إال بـثمن ت

ُ
، وذلـك ال يكـون

 
 عاّمـة

 
 ضرورّية

 
اس إلى ثمن يعتبرون به املبيعات حاجة

ّ
 الن

ُ
، وحاجة ع 

َ
ميع ِسل

ـاس، ويقـع 
ّ
 يرتفـع ويـنخفضت فتفسـد ُمعـامالت الن

 
م هـو بغيـرهت إذ يصـير سـلعة به األشياُء، ويستمرُّ على حالة واحـدة، وال ُيقـوَّ

 ويشــتّد الّضـررت كمــا رأيـت مــ
ُ
عــّد للـّربحت فعــّم الخلـف

ُ
 ت
 
خـذت الفلــوُس سـلعة

ُّ
ن فسـاد ُمعــامالتهم، والّضـرر الالحــق وهـم حــين ات

قــوم بــه األشــياء، وال تقــّوم  ــي بغيرهــات لصــلَح أمــُر 
ُ
 ال يــزداد وال يــنق ت بــل ت

 
 واحــدا

 
لــم، ولــو ُجِعلــت ثمنــا

ّ
الّضــرر، وحصــل الظ

اس[
ّ
 .(2)الن

 
ّ
الــث: اعتمــاد الّدولــة لهــا: وذلــك ألن

ّ
ــرط الث

ّ
 خاّصــة بالّدولــةت فالّدولــة ] الش

 
ــريعة وظيفــة

ّ
اعتمــاد الُعمــالت املالّيــة ُيعتبــر فــي الش

مة لذلك[.
ّ
عتمدة لديها واملنظ

ُ
 للقوانين امل

 
قود، وفقا

ّ
 وحدها  ي التي يحق لها إصداُر الن

 سـّك 
ّ
 علـى أن

 
قدين أو مـن غيرهمـات فقـد نـّ  الفقهـاُء قـديما

ّ
خذ من الن

ُّ
قـود وضـروها إنمـا هـو مـن وال فرق في ذلك بين ما ات

ّ
الن

ـاس التـي 
ّ
العـب بـأموال الن

ّ
ـيوع مظـاهر الغـّش والت

ُ
 لبـاب االضـطراب والفوضـ ى وش

 
اختصاص اإلمـام ومـن يقـوم مقامـهت سـّدا

 مــن أعظــم املقاصــد التــي جــاءت لتحقيقهــات وذلــك مــا 
 
 وعــدما

 
 اإلســالمّية حمايتهــا واملحافظــة عليهــا وجــودا

ُ
ــريعة

ّ
اعتبــرت الش

 فقهاء املذاهب: نّ  عليه جمهور 
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ـ  لهـم ركبـوا  قال الُ هوتّي: ]قال اإلمام أحمد: ال يصلُح ضرب الّدراهم إال فـي دار الّضـرب بـلذن الّسـلطانت  ِ
ّ
ـاس إن ُرخ

ّ
 الن

ّ
ألن

 .(1)العظائم. قال القاض ي في األحكام الّسلطانّية: فقد منع من الّضرب بغير إذن الّسلطان ملا فيه من االفتيات عليه[

 
ّ
 ضرب الّدراهم من شأن اإلمام[وقال الن

ّ
ت ألن

 
 .(2)ووّي: ]وُيكره للّرعّية ضرُب الّدراهم وإن كانت خالصة

قد بُمختلف أشكاله الحقيقّية وااللكتورنّية حّق لامام وحـدهت ]وال ُبـّد لـه مـن تفـويض َمـن يقـوم وهـذه الوظيفـة 
ّ
فلصدار الن

قى 
َّ
عامالت، وُيت

ُ
قش املعروفت وال يجـوز لغيـر اإلمـام ليتمّيل الخالُ  من املغشوش في امل

ّ
الغّش فيها بختم الّسلطان عليها بالن

 عليــهت ويحــّق لامــام تعزيــُر َمــن افتــات عليــه فيمــا هــو مــن ُحقوقــه، وســواء  كــان مــا ضــربه 
 
قــودت ألن فــي ذلــك افتياتــا

ّ
ضــرب الن

 له[
 
 لضرب الّسلطان أو ُموافقا

 
 .(3)ُمخالفا

روط وما استق
ّ
ظر في هذه الش

ّ
ها:ـوبالن

ّ
الثة كل

ّ
روط الث

ّ
ف الش

ّ
 ّر عليه حال الُعمالت االفتراضّية لحّد الّساعةت نالحل تخل

، وال 
 
 جــّدا

 
عامــل وهــا محــدودا

ّ
ــرط األّولت فــلن البتكــوين ومــا شــاكلها مــن الُعمــالت االفتراضــّيةت ال يــزال الت

ّ
فأّمــا بخصــوص الش

 عـــن أ
 
 يعتـــرف وهـــا فضـــال

 
 ُمعّيـــا

 
 ُمجتمعـــا

ّ
 ُيمكـــن أن يقـــال بـــأن

ّ
ت فـــلن ، والّســـبب فـــي ذلـــك ظـــاهر 

 
 ُمتداولـــة

 
ن تكـــون ُعملـــة معروفـــة

 
ُ
ر لهـــا الحمايـــة

ّ
 لقيمتهـــا، ولتتـــوف

 
عامـــل إال بمـــا تقـــوُم الّدولـــة بلصـــداره ]لتكـــون بـــذلك ضـــامنة

ّ
بعـــوا علـــى عـــدم الت

ُ
ـــاس قـــد ط

ّ
الن

 
ُ
 لقــيم امل

 
نهــا مــن القيــام بوظيفتهــا األساســّيةت و ــي: كوُنهــا مقياســا

ّ
مك

ُ
 للوفــاء القانونّيــة التــى ت

 
 للّســلع، ووســيلة

 
مــات، وثمنــا قوَّ

 .(4)بالّديون[

 عـــن حـــّد الـــّرواج الــــذي 
 
 جـــّدا

 
 علـــى خطـــر العـــدم، و ـــي بعيـــدة

 
ـــانيت فـــالعمالت االفتراضـــية قائمـــة

ّ
ـــرط الث

ّ
وأّمـــا بخصـــوص الش

 في ذاتها وال في أمر خارج عنهات فلّنها
 
 حقيقّية

 
ه ليس لها قيمة

ّ
 على خطر العـدم، وُيحتمـل  يضمُن لها قّوتها وثمنّيتها، وألن

 
قائمة

م وهـا  قـيَّ
ُ
 لألثمـان التـي ت

 
 ألن ُيعتمـد مقياسـا

 
 مـا كـان كـذلك ال يصـلح أبـدا

ّ
ها ألّي ظرف طارئت وال يخفـى أن

ُ
 سقوط

 
 كبيرا

 
احتماال

روة.
ّ
 الّسلع، وتكون مركز اّدخار للث

ُب بشـكل  
َ
تذبـذ

َ
 ]أسعاُر هذه الُعمالِت ت

ّ
ة  ومعلوم  لدى أهل االختصاص: أن ـرات  ُسـوقيَّ ُر بُمتغّيِ

ُّ
، وتتـأث كبيـر  جـُدا وفـي زمـن  قصـير 

ولـِة وضـْعِفه ُر بقـوِة اقتصـاِد الدَّ
َّ
ـا مـا تتـأث ـِة غالب  ، في حين أنَّ أسـعاَر الُعملـِة الورقيَّ

 
 َبعُضها ُمفتَعال

ُ
، قد يكون ، وأسـعاُرها كثيرة 

 أو التأرُجُح بأسعاِر الُعمالِت 
ُ
 الثبات

ُ
قاَرن ِمن حيث

ُ
ة[ ال ت  .(5)اإللكترونيَّ

 لـيس 
 
الثت فغيُر خاف على ذي دراية وهذا املوضوع أنَّ الُعمالت االفتراضّية ال تزال ُعمالت  وهمّية

ّ
رط الث

ّ
صوص الش

ُ
وأّما بخ

 
 
ـــع بـــأّي ارتبـــاط باملؤّسســـات املالّيـــة الّرســـمّية، وال الجهـــات املاليـــة الوســـيطة املعتـــرف وهـــا دولّيـــا

ّ
، وال تتمت مـــن  لهـــا وجـــوُد مـــاديُّ

، وال تخضـع ألّيـة ُسـلطة رقابّيـةت 
 
 مالّيـة

ُ
، وال تحميهـا أّيـة ضـوابط أو قـوانين

 
مصارف ونحوهات إذ ال يوجد لها أصول  وال أرصدة
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مــا تأخـــذ حكــم الُعملـــة شـــرعا

ّ
 عـــن ضـــمانهات و]الُعملــة فـــي املفهــوم الحديث:ــــ إن

 
ر ُمتابعتهـــا فضــال

ّ
تعــذ

ُ
األمــُر الـــذى يجعــل مـــن امل

 إذا تــوا
 
ت وذلــك وقانونــا

 
 وحمايــة

 
 مــن الّدولــة، وتتمتــع برعايــة القــانون لهــا: ضــمانا

 
فر فيهــا املعيــار اآلتــيت وهــو: أن تكــون صــادرة

اس عند التعامل وها على ضمان حقوقهم، والوفاء بالتلاماتهم[
ّ
 .(1)ليطمئن الن

 شرعنة هذه الُعمالت لم يستكمل بعُد أّي ُمقّوم من ُم 
ّ
:ـ وهو أن مـا وذلك معناه ي يء  واحد 

ّ
قّومات االعتبارت ]وهـذا الحكـُم إن

قــــاُش حولهـــا فـــي هــــذه الفتـــرة، والتـــي مـــا زالــــت خـــارَج الّرقابـــة مــــن 
ّ
يخـــّ  الُعمـــالت االفتراضـــّية التــــي يجـــري الّســـؤال عنهـــا والن

ر 
ّ
ـة رقابّيـة مـن تلـك الجهـاتت بحيـث تتـوف

ّ
فيهـا  الجهات املسؤولةت أّما إذا صـدر قـرار  بتنظيمهـا واعتمادهـا ووضـِعها تحـت مظل

املعايير التي تجعـُل منهـا ُعملـة قانونّيـة يجـري التعامـل وهـا بـين الـّدول واألفـرادت فـلنَّ حكـم التعامـل وهـا قـد يأخـذ حينئـذ منحـى 

]
 
 .(2)مختلفا
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 الخاتمة: وفيها أهّم الّنتائج:

عليـل األ ( 1)
ّ
قدين ُيعتبر هو الت

ّ
منّية املطلقة لتحريم الّربا في الن

ّ
عليل بالث

ّ
 الت

ّ
ـارع، واملوافـق أن

ّ
قـرب واألنسـب ملقصـود الش

.
 
عليل في أحكام املعامالت املشروعة ملصالح العباد أساسا

ّ
 ألصالة الت

(2)  
 
، وألهل كل ّزمان وعصر أن يصطلحوا على ثمنّية ما يرونـه معيـارا

 
 متعّدية

 
ة
ّ
ت بل  ي عل

 
ة قاصرة

ّ
منّية ليست عل

ّ
 الث

ّ
أن

 لتقييم ما تحت أيديهم.
 
 مناسبا

ــف عنهمــا بحــال، وأّمــا ثمنّيــة غيرهمــا مــن املحسوســات والّرقمّيــاتت فهــي أ ( 3)
ّ
 ال تتخل

 
 ذاتّيــة

 
قــدين أصــيلة

ّ
منّيــة فــي الن

ّ
 الث

ّ
ن

 على مقتض ى قاعدة: ]ال ُينكر تغّير األحكام بتغّير األزمان[.
ُ
 للتبّدل والتغّير جريا

 
 ُعرفّية اعتبارّية، وقابلة

 
 ثمنّية

 الُعمـــالت االفتراضـــيّ  ( 4)
ّ
 ذاُتهـــا فـــي وقتهـــا الحـــالّي وبعـــد فـــّك ارتباطهـــا عـــن أن

ُ
ة ال تختلـــف عـــن الُعمـــالت الورقّيـــة مـــن حيـــث

 كوســـيط 
 
 وقانونـــا

 
مـــا هـــو تـــابع  ألمـــور خارجّيـــة أهّمها:ــــ قبولـــه عرفـــا

ّ
، وإن

 
 فيـــه باعتبـــاره ُمجـــّردا

َ
قـــدينت فالكـــّل ال قيمـــة

ّ
الن

بادل واّدخا
ّ
وق  به، وكمعيار ُمنضبط واسع االنتشار للت

ُ
روات.موث

ّ
 ر الث

(5)   
ّ
عامل أن

ّ
  االفتراضـّية بـالُعمالت الت

 
قـاُش  يـزال ال  قضـّية

ّ
  و ـي بداياتـه، فـي حولهـا الن

 
ظـر  وتقليـب الفكـر  إلعمـال قابلـة

ّ
 الن

مــا اللحظــة لحــّد  بشــأنها صــدر  مــا وكــّل  االختصــاص، ذوي  مــن
ّ
  اجتهــادات   هــو  إن

 
عّبــر  ال  فردّيــة

ُ
 وال  أصــحاوها، آراء عــن إال  ت

  اعتمادها ُيمكن
 
عويُل  ُيمكن شرعّيا موقفا

ّ
  ثبت:ــ وإذا عليهت الت

ّ
، ال  حقيقـيا  يـ يء   البرمجـة ]أن  الُعملـة وفرضـت وهمـيا

 قبولها[. من يمنُع  شرعيا  مانع   هناك يكن لم واملوثوقّيةت االعتمادّية بدرجة وَحِظيت نفسها، االفتراّضية

ـــه  (6)
ّ
ازلـــة القضـــايا هـــذه مثـــل فـــي والفتـــاوى  األحكـــام تقريـــر  فـــي التســـّرعُ  ينبيـــي ال  أن

ّ
 مـــن جماعّيـــة فتـــاوى  إلـــى تحتـــاُج  التـــي الن

رعّية بالجامعات والبحثّية العلمّية واملخابر  الّرسمّية والهيئات اإلفتاء ولجان الفقهّية املجامع
ّ
 واالقتصادّية. الش

ى هذات
ّ
م هللا وصل

ّ
 الّدين. يوم إلى لحسانب تبعهم ومن اهرينالط وأصحابه الطّيبين آله وعلى محّمد سّيدنا على وسل
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َها ا ْكم  َها وَتكيف َها الفرْقهي  وح  ية  واقرع  اضر  لشَّرعريالع م الت  الفرتر

 

 الدكتور عمر عبد عباس الج ميلي

 دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، دبي، اإلمارات

 الفهرس الرئيسي

 املقدمة

 الحمد هلل الهادي الى سواء السبيل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبيبن وصحابته أجمعين.

 عد: أما ب

فان من عظمة ديننا اإلسالمي جانب املرونة في باب املعامالت، فقد فتح املجال أمام ما تكشف عنه التجارب االجتماعيـة، 

علــى الظلــم أو اإلجحــاف بطــرف مــن األطــراف، أو أن يكــون فيهــا عــدم انطوائهــا وتطــور الحيــاة املعاشــية، مــن عقــود شــريطة 

 نوع من أكل أموال الناس بالباطل.

ــا لألعمــال التجاريــة، حــين أعلــن عــن فلســفته ابتــدءا ي ولعلنــ
أســتدعي الفلســفة األرســطية للمــال، فأرســطو لــم يكــن مناهض 

حِضـر إلـى حيـل الوجـود لغـرل اإلنفـاق، ولـيس هـو 
ُ
تجاه املال، بقدر ما كان يعبر عن الفكرة بوضوح تـام حـين قـال إن " املـال أ

 غاية في حد ذاته".

فمــن يملــك املــال يصــبح أهــال للتصــرف  النقــد بالدولــة حفاظــا علــى النســيج االقتصــادي، ومــن هنــا فقــد أنيطــت جهــة إصــدار 

 .) أعطني القدرة على أصدار أموال األمة وال يهم من بعدها من يضع القانون ( 1لذلك يقول مول أملير روتشليد املطلق،

أجمعهـا، ومـن الجوانـب التـي دخلتهـا  وفقد فرضت الثورة الصناعية الرابعـة أنماطـا جديـدة كـادت أن تشـمل حيـاة اإلنسـان

هــذه الثــورة عــالم املــال والعمــالت حيــث فرضــت عمــالت رقميــة مشــفرة نفســها علــى الواقــع بقــوة لــم يعــد بقــدور الــدول وال 

 املؤسسات املالية تجاهلها، وليس لها من خيار إال فهم حقيقتها ووضع تشريع يضبط التعامل وها .

 مـــن الناحيـــة الفنيـــة، فـــلن التأكيـــد علـــى فهـــم العامـــة ملخـــاطر أشـــكال املعاملـــة وحـــين تصـــبح أشـــكال املعـــامالت أكثـــر 
 
تعقيـــدا

الرقميـــة املتنوعـــة وتأثيرهـــا ســـيكون مـــن اإلعتبـــارات التـــي يجـــب اإلهتمـــام وهـــا، ولهـــذا يتســـابق الجميـــع حكومـــات وأفـــراد نحـــو 

 ها، أال و ي تقنية البلوك تشين.تحصيل القدر األكبر من تلك العمالت، مع اإلفادة التامة من التقنية التي تدعم

                                                           
1
من بعده، أن تسيطر على االقتصاد األوروبي خالل  أسرته م،استطاعت 1744ولد عام  .لعائلة روتشيلد وهو األب المؤسس يهودي ألماني هو مصرفي  

  القرن التاسع عشر، ولعبت دورا غير مباشر في الحياة السياسية في أوروبا.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF
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واملشـكلة التــي نهضــت الدارســة لحلهــا تكمــن فــي الكشــف عــن واقـع العمــالت، وبيــان ســبل املعالجــة واملواجهــة لهــا ملــا يكتنــف 

تلــك العمــالت اإلفتراضــية مــن غمــول، وبعــد عــن الســلطة املركزيــة، مــن حيــث اإلصــدر والرقابــة، وتلــك مشــكلة بــات تــؤرق 

مع ما يصاحب هـذه العمـالت مـن غـرر وغمـول ال يمكـن تّبيـُه مـن الناحيـة الشـرعية إال بعـد فهـم عميـق  املؤسسات املالية،

 لواقع تلك العمالت وسبر غورها.

وهدفت الدراسة الى التصدي والبيان لحكم هـذه النازلـة فـي التعـامالت املاليـة، وإثـراء الجانـب النظـري بالدراسـة والبحـث، 

 لتلك العمالت من خالل ميلان الشريعة الغراء تكيفا وت ليال.مع بيان وجهة النظر الشرعية 

و ي نهدفت في الوقت ذاته الى املساهمة فـي وضـع لبنـات فـي جـدار التشـريع القـانوني الشـرعي للعمـالت اإلفتراضـية حيـث أنهـا 

 ال تزال عارية عن ذلكم التنظيم.

تتبــع اآلراء عرضـــا وتحلــيال ونقــدا، للخــروج بتصــّور آمـــن  وقــد اتبعــت الدراســة املــن   اإلســتقرائي التحليلـــي الــذي يقــوم علــى

حــول واقـــع وأهــداف العمـــالت اإلفتراضــية ومعرفـــة تكيفهـــا الفقهــي وبيـــان حكمهــا الشـــرعي ومـــا يترتــب علـــى ذلــك مـــن مآالتهـــا 

 مستقبلية.

 وقد جاءت خطة البحث متضمنة مطلبين:

 ا وعيووها .املطلب األول: العمالت اإلفتراضية تعريفها وأنواعها وميلاته

 املطلب الثاني:التكييف الفقهي للعمالت االفتراضية وحكمها الشرعي.

ثــم أعقبــت ذلــك بخاتمــة وتوصــياته البحــث ســائال هللا تعــالى ملــؤتمركم ولكــم التوفيــق والســداد إنــه ســبحانه نعــم املــولى ونعــم 

 النصير
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 بهاالعمالت اإلفرتاضية تعريفها وأنواعها وميزاتها وعيو: املطلب األول

 تعريفها ونشأتها " cryptocurrencyالعمالت اإلفرتاضية "

عملة رقمية تستخدم فيها تقنيات التشفير لتنظيم إيجاد وحـدات »العملة االفتراضية لها تعريفات كثيرة، من أشهرها أنها: 

 1جديدة من العملة، وللتحقق من تحويل األموال، وتعمل بشكل مستقل عن أي بنك مركزي((

عملــة رقميـــة أو افتراضـــية تســـتخدم التشــفير لألمـــن، ويصـــعب لـــذلك تزييفهــا. و ـــي ال تصـــدر عـــن أي »عريـــف آخـــر: وجــاء فـــي ت

 من تدخل الحكومي((
 
 . 2سلطة مركزية، مما يجعلها محصنة نظريا

نهــا للعملـة اإلفتراضـية علـى جملـة مـن الخصـائ  وامليـلات، و ـي تلـك التـي تعـرف وهـا العملـة مـن كو  3تكـاد تجتمـع التعريفـات

التشفير من خالل  Peer (P2P)-to-Peer 4تستخدم شبكة الند للندعملة رقمية ليس لها وجود فيليائي، وال سلطة مصدرة 

 .5الحاسوبي باستخدام تقنية البلوك تشين، و ي باختصار تفتقد خصائ  العمالت املعروفة

 نشأة العمالت الرقمية

ت املتالحقـــــة إلـــــى ظهـــــور تغيـــــرات جوهريـــــة فـــــي اإلقتصـــــاد،  حيـــــث ظهـــــر أّدت ثــــورة اإلتصـــــاالت واملعلومـــــات فـــــي عصـــــر التطـــــورا

مثلـــت تكنولوجيـــا املعلومـــات . الـــذي يعتمـــد علـــى تقنيـــة املعلومـــات واإلتصـــال، وقـــد Digital economy اإلقتصـــاد الرقمـــي

يـا تحكمــه ( دور املحـرك األسا ـ ي لاقتصــاد األمريكـي الجديـد والــذي أصـبح يشـكل بشـكل كبيــر إقتصـادا رقمTicواإلتصـال )

( عامال أساسيا في التحـول الـذي شـهده اإلقتصـاد األمريكـي خـالل Tic)، وقد شكلت   Internetاإلتصاالت وشبكة اإلنترنت 

 .6السنوات األخيرة وحققت له عائدات  خمة

تـه، بوصـفها وذلك هو اإلقتصاد الرقمي الذي يستند على التقنية املعلوماتية الرقمية، ويوظف املعلومات واملعرفـة فـي إدار 

 7املورد الجديد للثورة، ومصدر إلهام لابتكارات الجديدة .

                                                           
1
  https://en.oxforddictionaries.com/definition/cryptocurrency. 

2
 https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp 

3
ص  ( يناير،1القاهرة، العدد ) الباحوث، النقود االفتراضية، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة كلية التجارة، جامعة عين شمستعريف د عبد هللا الباحوث،   

 .2، عبد الستار أبو غدة، النقود الرقمية الرؤية الشرعية واآلثار االقتصادية ص 22،  21

4
ح تقني يعني التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون الحاجة إلى وسيط التمام عمليات الدفع بشكل فوري ألي شخص وفي أي مكان في العالم هو مصطل  

 وبتكاليف منخفضة جدا مقارنة بالنقود التقليدية

5
 .51ماذا تعرف عن عملة البيتكوين ص    

6
لمصرفي الجزائري "، مذكرة مقدمة لنيل  شهادة الماجستير في العلوم اإلقتصادية ، تخصص نقود ومالية بوعافية رشيد ، " الصيرفة اإللكترونية والنظام ا  

 . 24، ص  2005وبنوك ، جامعة البليدة ، 

 13، ص  2006حسن مظفر الرزو ، "مقومات اإلقتصاد الرقمي ومدخل إلى إقتصاديات اإلنترنت "، مركز البحوث ، الرياض ،   - 7
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ا  1ولقد شكل القتصاد الرقمي أحد وسائل الثورة الصناعية الرابعة ـا جديـدة تصـبح فيهـا التكنولوجيـا جـزء 
 
التي تمثـل طرق

اق التكنولوجيـا الناشـئة فـي عـدد حيث تتميل الثورة الصناعية الرابعـة بـاختر   ال يتجزأ من املجتمعات وحتى جسم اإلنسان،

التكنولوجيـــا ، و  الحوســـبة الكموميـــة، و  تكنولوجيـــا النـــانو، و  الـــذكاء االصـــطناعي، و  الروبوتـــات مـــن املجـــاالت ، بمـــا فـــي ذلـــك

 .2، واملركبات املستقلة الطباعة ثالثية األبعاد، و  (IoT) إنترنت األشياء، و الحيوية

ولهــذا التطــور الهائــل والســريع فــي وســائل التقانــة والحداثــة علــى العــالم كــان إيــذانا بالبــدء لظهــور مايســمى بالعملــة الرقميــة 

 التي يتم التعامل وها اآلن عبر االنترنت.

التـي أدت الـى زعزعـت   2008الرقمـة تلـك األزمـة االقتصـادية العامليـة عـام  ولعل في طليعة املحركات النتاج واصدار العمالت

ثقــة النــاس باألنظمــة النقديــة الســائدة، ممــا أدى الــى التوجــه نحــو العمــالت الرقميــة، ويكــاد يجمــع البــاحثون علــى أن بدايــة 

م حيـث قـام مبـرمج أطلـق 2007ام اإلنطالق للعمالت الرقمية كان في أعقاب فكرة انشـاء عملـة البيتكـوين وذلـك يعـود الـى عـ

تلـك  2008( ، قـدم هـذا املبـرمج فـي العـام Dorian Satoshi Nakamoto هـو )ساتويـ ي ناكـاموتو 3علـى نفسـه اسـم مسـتعارا

الفكـرة الهادفــة الـى اســتخدام نقـود الكترونيــة وصـفها بأنهــا نظـام نقــدي إلكترونـي يعتمــد فـي التعــامالت املاليـة املباشــرة بــين 

فـي  البيتكـوين و قـد كـان أول ظهـور دون وجود وسيط فـي محاولـة منـه لخلـق عملـة حـرة غيـر خاضـعة للرقابـة، مستخدم وآخر 

 . 2009يناير عام  3

وقــد ظهــرت هنــاك العديــد مــن العمــالت الرقميــة التــي يــتم التــداول وهــا حاليــا ، وتشــير اإلحصــاءات إلــى تزايــد اعــداد العمــالت 

عملــة،  2116، احصــاء بــالعمالت التــي يــتم التــداول وهــا بلــ  inmarketcap.comcoالرقميــة يومــا بعــد آخــر حيــث نشــر موقــع 

وذلـــك  حتـــى وقـــت كتابـــة هـــذا البحـــث وتتفـــاوت هـــذه العمـــالت مـــن حيـــث قـــوة التـــدول، وقـــد أنشـــئت لهـــا أســـواق وبورصـــات 

 لتداولها، ومن أشهرها:

ضـية فـي العـالم، حيـث يبلـ  حجــم ( والتـي تعـد أكبـر بورصـة للعملــة االفتراBTC Chinaبورصـة بـي تـي  ـ ي الصـينية) .1

 مليون( دوالر يوميا .  60التعامالت اليومية نحوا من ) 

 بورصة كوين بايز الصينية. .2

 بورصة باي هانج الصينية.  .3

 .4للتداول الرقمي في هون  كون  Bitfinexبورصة  .4

 أنواع العمالت

                                                           
1
 .2019يناير 22ة اإلمارات اتفاقية لتأسيس مركز الثورة الصناعية الرابعة في دبي، وذلك بتأريخ وقعت دول   

  
2

  "What is the fourth industrial revolution?". World Economic Forum .  2016ديسمبر  12اطلع عليه بتاريخ. 

3
تعرف عن عملة يرى البعض أن الذي ابتكرها هم مجموعة من الطلبة اإليرلنديين ولكنهم تخفوا وراء هذا االسم، أشار لذالك أحمد محمد عصام الدين، ماذا   

االسم المستعار يعود الى رجل األعمال االسترالي كريغ رايت ، والذي يبدو واضحا أن هذا 51،  ص 2014( سبتمبر 73البيتكوين/ مجلة المصرفي، العدد)

عن عن كونه مخترع عملة "بيتكوين" الرقمية في حين أكد أعضاء بارزون في مجموعة بيتكوين وفريق التطوير الرئيسي مزاعم رايت،وقد كشف رايت 

 .www.bbc.com/arabic/scienceandtechجي كيو، ينظر : هويته لثالث مؤسسات إعالمية هي : مؤسسة بي بي سي ومجلة اإليكونوميست ومجلة 

4
 www.bitfinex.com. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://www.raddadi.com/tech/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A/
http://www.raddadi.com/tech/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-is-the-fourth-industrial-revolution/
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جعلهــا تظهــر بــين الحــين واآلخــر عمــالت جديــدة، ســبقت اإلشــارة الــى الكــم الهائــل الــذي أفرزتــه ثــورة العمــالت الرقميــة ممــا 

وتلــك العمــالت الجديــدة ال تبتعــد عــن ســابقتها اللهــم إال مــن حيــث اإلصــدار، ولســنا هنــا بصــدد اإلهتمــام حــول أســماء تلــك 

 العمالت الجديدة، إذ سأكتفي بايراد أهمها كما يأتي:

 عملة البتكوين: .1

ات مفتوحة املصدر يمكن مـن خاللهـا مراجعـة الشـفرة البرمجيـة فـي أي تقوم فكرة هذه العملة على نظام يعتمد على برمجي

  -وقت، ومن قبل أي  خ ، ويعتمد هذا النظام على مبدأين:

 األول: التواقيع اإللكترونية للتحكم في امللكية . 

 Peerيـة النـد للنـد)والثاني: عبر منع استخدام نفس العملة في أكثر مـن عمليـة شـراء لحمايـة البـائع وذلـك عبـر مـا يسـمى بتقن

– to Peer P2P التــي يــتم عبرهــا االحتفــاظ بتســجيالت كاملــة تســمى كتــل )block chain  تلخــ  تــاريخ العملــة واملعــامالت

التجاريـة التــي مــرت وهــا فــي قواعــد بيانـات اليمكــن تغييرهــا فــي كــل كمبيــوترعلى الشـبكة العنكبوتيــة. وتتشــارك هــذه الكتــل مــع 

وين، ممــا يعنــي ضــرورة تــوافر شــبكات حاســب آلــي  ــخمة وانترنــت وبرمجيــات تشــغيل وتخــزين بعضــها فــي علــى شــبكة البيتكــ

ن  عـّدِ
ُ
املعلومات على الويب، ومنها برنـامج التعـدين املجـاني، ووهـذا البرنـامج يمكـن حـل عـدد مـن األلغـاز التـي يحصـل عليهـا امل

ميـات يقـوم البرنـامج بلصـدار العملـة، وإضـافتها من شبكة البيتكوين ويسمونها خوارزميـات، وبعـد االنتهـاء مـن حـل الخوارز 

 .1إلى املحفظة اإللكترونية ملن قام بالتعدين

ولبـــدأ التعامـــل بعملـــة البتكـــوين ال بـــد مـــن وجـــود املحفظـــة اإللكترونيـــة، و ـــي عبـــارة عـــن برنـــامج إلكترونـــي، تحتـــوي فيـــه كـــل 

ات العاديــــة وهــــو عبــــارة عــــن مجموعــــة أرقــــام محفظــــة علــــى مفتــــاحين: املفتــــاح العــــام: وهــــو يمثــــل رقــــم الحســــاب فــــي الحســــاب

وحــروف، واملفتــاح الخــاص: وهــو مــا يقابــل الــرقم الســري فــي الحســابات البنكيــة وهــو مماثــل للمفتــاح العــام فــي كونــه حروفــا 

وأرقاما، وفي حين تمكن أحد  من الوصول إلى املفتاح الخاص ألي محفظة فلن بلمكانه سرقة محتوياتها من العملة
2. 

م إنشـاء ســوق إلكترونــي لصــرف عملــة البيتكـوين مقابــل العمــات العامليــة، وفـي العــام نفســه تــم شــراء  2010عــام  وقـد تــم فــي

 آالف بيتكوين، وتوالت التعامالت في العام نفسه. 10أول سلعة بالبيتكوين و ي عبارة عن بيتلا مقابل 

 Ethereumعملة االيثيريوم:  .2

وتمتـــاز بزيـــادة فـــي كفـــاءة التعـــدين وتحســـن األمـــن والضـــمانات   Peercoinركـــوين  و ـــي ثـــاني أكبـــر العمـــالت بعـــد البيتكـــوين  بي

لتجنب سـوء معاملـة املعـدنين، وقيمتهـا السـوقية تعتـر الثانيـة بـين العمـالت االفتراضـية، وتلـك التطبيقـات التـي تـم تطويرهـا 

صة لتغذية الشـبكة، ومـن ثـم لكسـب على إثريوم تم وضعها على منصة عامة موزعة، ويقوم املنقبون بالعمل على هذه املن

 (مليار دوالر..116هذه العملة، تقّدر قيمتها السوقية بأكثر من  )

                                                           
1

 .51ماذا تعرف عن عملة البيتكوين ص  

2
 . 46األحكام الشرعية للعمالت اإللكترونية البيتكوين ص  
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   (XRP( ورمزه )Rippleريبيل) .3

مـدة وجيـلة، إال أنهـا  م، واحتلت إبـان ظهورهـا املرتبـة الثانيـة بعـد البيتكـوين خـالل 2017ظهرت عملة الريبيل في أواخر عام 

نخفال لتستقر في املرتبة الثالثة بعد اإلثريوم، وأهم  ما يميل عملة الريبيل أن لها جهة مركزية أصيبت بعدوى التراجع واإل 

، فهـــــي عبـــــارة عـــــن شـــــبكة معـــــامالت مركزيـــــة تقـــــوم علـــــى 
 
تصـــــدرها وتعتمـــــد عليهـــــا، كمـــــا أنهـــــا تســـــتخدم لغايـــــة مختلفـــــة تمامـــــا

 ( اSWIFT ،1اســتخدامها البنــوك لتحويــل النقــود، شــأنها شــأن )نظــام ســويفت
 
ملشــهور، حيــث يــتم تحويــل املبلــ  املرســل أوال

إلى عملة الريبيل ومن ثم يرسـل بعـدها عبـر الشـبكة املشـفرة، ثـم يـتم إعـادة تحويلـه مـرة أخـرى إلـى العملـة املطلوبـة مـن قبـل 

، مــن اســتخدام 
 
 واعتمــادا

 
عمــالت الطــرف اآلخــر، ويــرى القــائمون علــى إدارة هــذه العملــة أن هــذه الطريقــة أســرع وأكثــر أمانــا

 .2مليار دوالر 52مشفرة أخرى غير مركزية، وقد بلغت القيمة اإلجمالية لهذه العملة حوالي 

 ( PascalCoin’sباسكال كوين ) .4

والتــي يــرى مخترعهــا أنهــا تعــال  بعــض ســلبيات البيتكـــوين، حيــث إن الحصــول عليهــا وتــداولها أســهل بكثيــر مــن البيتكـــوين، 

ن اشتراها أرقام قليلة ال تزيد على عشرة أرقام، فهي مبنية على لغة البرمجـة الشـهيرة وأرقام الحسابات التي يحصل عليها م

)باســـكال( تعـــال  بعـــض ســـلبيات البتكـــوين وتعمـــل بشـــكل مشـــابه للبنـــوك، كمـــا أن باســـكال كـــوين تعتمـــد بشـــكل كامـــل علـــى 

البلوك تشينت إذ تحتفل  تعال  سلبيات SAFEBOXتشين )سلسلة الكتل(، حيث هناك تكنولوجيا جديدة تسمى -البلوك

تشــين بجميــع املعــامالت دون حــذف، ممــا يســبب الكثيــر مــن املشــاكل أهمهــا ازديــاد حجــم ســجل التعــامالت مــع مــرور -البلــوك

 الوقت بشكل ال يمكن السيطرة عليه.

بــر بلــوك )كتلــة( وغيــر ذلــك يمكــن حذفــه بــدون أي مشــكلة علــى أمــان الشــبكة، تعت 100تحــتفل فقــط بــأخر  -باســكال كــوين

 .3باسكال كوين  ي العملة الوحيدة  التي بامكانها القيام بمائة معاملة في الثانية الواحدة

 العمالت اإلفتراضية بين  االعتراف والتحذير الدولي

مـــا إن ظهـــرت العمـــالت االفتراضـــية وبـــدأت عمليـــات تـــداولها حتـــى ظهـــرت متواليـــة التحـــذيرات مطالبـــة بعـــدم التـــداول لهـــذه 

الـــى التحـــوط مـــن مخاطرهـــا، وقـــد قـــام إزاء ذلــك دعـــوات داعيـــة لالعتـــراف وهـــا وقابليتهـــا للتحويـــل للعمـــالت العمــالت وداعيـــة 
                                                           

1
 The Society for Worldwide Interbank Financial)يعنى به جمعية االتصاالت المالية العالمية بين البنوك، وهي اختصار لـ   

Telecommunications)مع تطور التجارة العالمية وتكونت منظمة  الستينيات . نشأت فكرة السويفت في نهايةال تهدف للربح تعاونية منظمة ، هي

  1977.وبدء نشاطها عام بلجيكا ومقرها الرئيسي 1973 مالسويفت عا

مؤسسة، ويهدف هذا النظام  9000دولة من بينها معظم الدول العربية ويزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة على  209عدد الدول المشتركة أكثر من 

بين جميع أسواق المال من خالل البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول  والمعلومات إلي تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل

 .وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العمالء األجانب والمحليين أيضا

 .https://ar.wikipedia.orgينظر: موقع ويكيبديا 

 
2

 .Arab@bit.net  ،www.express.co.ukمعلومات عن الربيل موقع 10أهم  

3
 .https://medium.comينظر: موقع:     

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/
mailto:Arab@bit.net
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الهيئــات التنظيميــة فــي  2018دعــا صــندوق النقــد الــدولي منــذ ينــاير عــام االخــرى وفــتح املجــال علــى أفقــه أمــام تــداولها، فقــد 

الت االفتراضية، محذرا من املخاطر الكامنة وراء ارتفاع جميع أنحاء العالم إلى التنسيق بشأن قواعد تضبط أسواق العم

 .1أسعارها

املركـــــزي فـــــي االتحـــــاد الســـــوفياتي إذ أصـــــدر تحـــــذيرا ضـــــد  وقـــــد حـــــذرت الـــــدول مـــــن التعـــــامالت بـــــالعمالت الرقميـــــة، كالبنـــــك

 الجزائــر، الصــادر فــي 2018قــانون املاليــة لعــام  كــذا فعلــت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، وبــذلك جــاء نــ البتكوين،و 

وأكـــد املنـــع البنـــك املركـــزي فـــي ســـيريالنكا، والبنـــك االحتيـــاطي الهنـــدي، والبنـــك املركـــزي فـــي كازاخســـتان، وهنالـــك عـــدد لـــيس 

 بالقليل من البنوك واملؤسسات املالية أعلنت تحذيرها.

وأكـد أن هـذه العملـة  ."وينويرجح روبرت شيلر الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد أن يكون "االنهيار الكامل" مصـير "بيتكـ

عــــام، ســــتبقى معرضــــة لالنهيــــار فــــي نهايــــة املطــــاف ألنهــــا غيــــر موثــــوق كبــــاقي العمــــالت أو الــــذهب، وال يمكــــن  100لــــو اســــتمرت 

 .2االستفادة منها عمليا، ولن يكون لها أي قيمة ما لم يتم اإلجماع الدولي عليها

عترافهـــا الكامـــل بتلـــك العمـــالت، حيـــث تعتبـــر أملانيـــا مـــن أوائـــل رغـــم ذلـــك التحـــذير إال أن هنالـــك دوال ومؤسســـات أعلنـــت إو 

الدول التي اهتمت وهذه العملة واتجهت للتفكير في معاملتها كنوع من أنواع النقود اإللكترونية وقامت بفـرل ضـريبة علـى 

يابــان حيــث أعلنــت الحكومــة مــا تحققــه الشــركات مــن أربــاح نظيــر التعامــل وهــا إال أنهــا أعفــت االفــراد املتعــاملين وهــا. وتلتهــا ال

اليابانيـــة اعترافهـــا عبـــر ســـن قـــوانين جديـــدة ضـــمن خطتهـــا لهيكلـــة القطـــاع املـــالي، ونظامـــه الضـــريبي، بـــاالعتراف بـــالبيتكوين 

 .3كعملة رقمية يمكن التعامل وها كوسيلة دفع، ويسري الحال على العمالت األخرى 

قام االتحاد األوربي باملوافقة على منح رخصـة  ت اإلفتراضية، وقددعمه القوي للعمال  السويد البنك املركزي في كما أعلن 

 باعتبــار  2013بنــك ألول مؤسســة صــرف أوربيــة لعملــة البيتكــوين، وأصــدر القضــاء فــي واليــة تكســاس األمريكيــة عــام 
 
حكمــا

 مـن أشـكال املـال الـذي يمكـن اسـتخدامه واالســتثمار فيـه، وتـم إنشـاء أول جهـاز صـراف 
 
فـي واليـة ســاندييغو البيتكـوين شـكال

 .4األمريكية لشراء عملة البتكوين بالدوالر

فــــي العــــالم لعملــــة البيتكــــوين فــــي كنــــدا، ومــــن الشــــركات التــــي  ATMوقامــــت شــــركة روبوكــــوين بتركيــــب أول جهــــاز صــــراف آلــــي 

 تتعامل وهذه العمالت مايكروسوفت، وأمزون، وديل، وورد برس، وويكبيديا وغيرها.

البنــك املركــزي الف لويلــي عــن اصــدر عملــة مغطــاة  حيــث أعلــنات نحــو اصــدار عمــالت مشــفرة وقــد قامــت دول كثيــر بخطــو 

اململكــــــة  وفــــــي، 5بــــــالنفط اإلحتيــــــاطي يــــــتم صــــــرفها مقابــــــل العملــــــة الســــــابقة وقــــــد أطلــــــق علــــــى هــــــذه العملــــــة اســــــم )البتـــــــرو(

، والتـي أطلـق عليهـا اسـم "أر.إس أعلن بنك إنجلترا في وقت سابق عن عزمه إصـدار العملـة اإللكترونيـة الخاصـة بـه املتحدة

                                                           
1   https://al-ain.com. 
2  http://www.alqararalmasry.com. 
3  www.netotrade.ae. 

 .13ينظر: عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب العقيل، األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت اإللكترونية بيتكوين، ص    4
 https://vapulus.comينظر:   5
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يخطـــط بنـــك الشـــعب الصـــيني إلـــى إصـــدار عملـــة إلكترونيـــة باســـم ""أر.إم.بـــي كـــوين"، والتـــي يهـــدف مـــن  الصـــين ، وفـــي"كـــوين

خاللهــــــــا جعلهــــــــا عملــــــــة محليــــــــة إليكترونيــــــــة، لكــــــــن املســــــــتخدمين لــــــــن يســــــــيطروا بشــــــــكل كامــــــــل علــــــــى املحفظــــــــة الرقميــــــــة، 

  .1عملة افتراضية خاصة وهافأعلنت عزمها إلصدار  استونيا أما

 اإلمــــاراتوقــــد أعلنــــت  "يعمــــل البنــــك املركــــزي فــــي تركيــــا علــــى إصــــدار عملــــة رقميــــة مدعومــــة مــــن الدولــــة تســــمى "توركــــوينو 

البنــك  وهــو الحــال فــي  ،2"بتكــوين" مــن الخاصــة نســختهما إطــالق تدرســان أنهمــا ســابق وقــت فــي الســعودية العربيــة واململكــة

 .3مل على اصدار عملة مشفرة، رغم تحذيره الشديد من التعامل بالعمالت املشفرةاملركزي اإليراني حيث يع

و ي وسيلة التداول للعمالت اإلفتراضية، رغم ما توصف بـه مـن  Blockchainالبلوك تشين" ومن الجدير بالذكر أن تقنية 

وظـات خطيـرة، فـرغم أن نسـبة املخـاطر احتوائها علـى معـايير الدقـة واألمـان، إال أنـه ال يمكـن الجـزم بخلوهـا مـن عيـوب وملح

%  3.4علــى هــذه التقنيــة  ــي أقــل مــن نســبة املخــاطر فــي املعــامالت الورقيــة، حيــث أجــرى فريــق بحثــي تجــارب خلصــت إلــى أن 

من العقود الذكية على هذه التقنية عرضة الختراق يؤدي إلى قفل األموال إلى أجل غير مسمى مع عدم القدرة على فتحها، 

 .4ام بتسريب األموال بشكل عشوائي، أو فشل العملية بالكامل وعدم تنفيذهاوكذلك القي

وكيفيــة تــدول العمــالت مــن خاللهــا كونهــا  Blockchainالبلــوك تشــين" ولعلنــي أســتعرل فــي أســطر معــدودات مفهــوم تقنيــة 

 النهر الذي تجري فيه العمالت االفتراضية.

البلـــوك تشـــين" التقنيـــات التـــي كـــان مـــن أكثرهـــا أهميـــة وفاعليـــة تقنيـــة  إن ممـــا أفرزتـــه الثـــورة الصـــناعية الرابعـــة جملـــة مـــن

Blockchain  ،التي ظهرت فاعليتها الكبيرة في التوثيق وإنجاز املعامالت، متجاوزة عوامل الوقت والكلفة وكافة الوسائط "

هـا بـات تقنيـة لهـا دورهـا الفاعـل " ابتـداء لتـداول العمـالت االفتراضـية إال أن Blockchainالبلـوك تشـين" ورغم ايجاد تقنيـة 

فـــي توثيـــق املعلومـــات حيـــث تكـــون املعلومـــة منتشـــرة بـــين ماليـــن املتعـــاملين فـــي هـــذه التقنيـــة مـــع تمكيـــنهم االطـــالع علـــى كافـــة 

 املعامالت، وهذا مؤذن بنشر تلك التوثيقات وجعل في متناول الجميع عبر هذه التقنية في مأمن من اإلعتداء عليها.

بأنها قاعده بيانات ال مركزيـة مفتوحـة املصـدر، « سلسلة الكتلة »أو ما يعرف بـ Blockchainلبلوك تشين" يمكن تعريف "ا

تعتمد على معادالت رياضية مشفرة، لتسهيل أّي معاملة، أو صفقة أو معلومة، كاملعـامالت النقديـة أو نقـل البضـائع او أي  

 .5املثالمن املعلومات العامة كاألصوات اإلنتخابية على سبيل 

وتعــد هــذه التقنيــة أكبــر ســجل رقمــي عــالمي مــوزع ومفتــوح، يســمح بنقــل أصــل امللكيــة مــن طــرف إلــى آخــر فــي الوقــت نفســه  

(Real Time دون الحاجـة إلـى وسـيط، مـع تحقيـق درجـة عاليـة مـن األمـان لعمليـة التحويـل فـي مواجهـة محـاوالت الغـش أو )

 . 6د حول العالمجميع األفرا« السجل»التالعب، ويشرك في هذا 

                                                           
 .www.mubasher.infoينظر:    1
 .www.hakmnews.comينظر:   2
3  https://eumlat.net. 

4   https://arxiv.org/pdf/1802.06038.pdf. 
5  https://www.youtube.com/watch?v=6WG7D47tGb0  

6  BlockChain Technology, Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology Technical Report (Berkeley University  of 
California), October 16, 2015, (p. 1), accessible at: http://bit.ly/2a0UB7R. 
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 بين األفراد
 
 . 1فالبلوك تشن تمثل حاليا أكبر قاعدة للبيانات موزعة عامليا

، وحيـــث ظهـــر اســـتخدامه كمنصـــة رئيســـية لعملـــة  2008قـــد تـــم ألول مـــرة فـــي العـــام ” البلـــوك تشـــن“وكـــان اســـتخدام تقنيـــة 

 .2لك النظامالبيتكوين اإلفتراضية، والتي استمدت قوتها وثقة املتعاملن فيها، بفضل ذ

ولهـــــذه التقنيـــــة التـــــي أنتجتهـــــا الثـــــورة الصـــــناعية الرابعـــــة اســـــتخدامات عـــــدة، فكمـــــا تـــــم اســـــتخدامها فـــــي تحويـــــل العمـــــالت 

 فـــي تطبيقــــات كثيـــرة كتســـجيل املمتلكــــات، وتوثيـــق املعــــامالت، وكافـــة أعمــــال 
 
اإلفتراضـــية املعمـــاة، يمكــــن اســـتخدامها أيضــــا

 .3املعامالت كافة الوساطة، بعيدا عن التسلسل التراتبي في

 بصـمة املعلومـة، الهـاش، الكتلـة،و ـي: ) الكتلـة سلسـلة مجملهـا فـي تمثـل ، عناصـر علـى أربعـة تشـن وتعتمـد تقنيـة البلـوك

 (الوقت

السلسـة،  املـراد القيـام وهـا داخـل املهـام أو العمليـات مـن عـن مجموعـة عبـارة  ـيالتـي و  البنـاء، وحـدة فتمثـل :أمـا الكتلـة

 . متابعة أو بيانات تسجيل أو أموال كتحويل

 (Single Order) الفردي األمر  ي أو الواحدة، الكتلة تتم داخل التي الفرعية العملية وها فيقصد :وأما املعلومة

 Digital " الرقمـي )التوقيعـبـ لـه وقـد يرمـز الكتلـة، لسلسـلة النـووي املميـل الحمـض عـن عبـارة فهـو "Hash" وأمـا الهـاش

Signature "  الهـاش"  "آليـة عليهـا يطلـق الكتلـة برنـامج سلسـلة داخـل خوارزميـة خـالل مـن تج رقمـا خاصـاالـذي ينـ Hash 

Func tion" داخـل  الكتلـة تحديـد ، السالسـل مـن غيرهـا عـن السلسـلة تمييـل رئيسـة  ـي: وظـائف بـأربع القيـام "، وينـاط بـه

لهـا عـن  مميـل وهـاش نفسـها الكتلـة داخـل معلومـة كـل بـبعض، وكـذا يقـوم الهـاش بوسـم بعضـها الكتـل السلسـلة، ثـم ربـط

 4غيرها

 .5وأما بصمة الوقت: فهو ذلك التوقيت الذي تم فيه إجراء العملية داخل السلسلة

التــي يقــوم عليهــا عمــل تقنيــة البلــوك تشــين، والتــي تمثــل فــي حقيقتهــا األســاس الــذي يــتم مــن خاللــه انجــاز معــامالت  املبــادئو 

 ("Mini التعدين "،  "Distributed database" املوزعة البيانات قاعدة، Open Ledger"  املفتوح "  األفراد  ي السجل

                                                           
1  A Scalable Blockchain Database, BigchainDB (Berlin, Germany), June 8, 2016, (p. 1), accessible at: http://bit.ly/2tlFwd6 
2  An Introduction to Bitcoin and Blockchain Technology, KAYE Scholar, February 2016, accessible at: http://bit.ly/2o- IoDnV 
3  EYAL MALINGER, Blockchain could ‘Change Everything’ for Real Estate, Venture Beat, November 18, 2017, accessible at: 

https://venturebeat.com/2017/11/18/blockchain-could-change-everything-for-real-estate/  -An Analysis of the 
Opportunities and Threats in Blockchain Technology, Medium, February 13, 2017, accessible at:https://medium.com/the-
mission/an-analysis-of-the-opportunities-and-threats-in-blockchain-echnology-6f55d647be3e(last accessed: February 15, 
2018) 

4  Stephen Northcutt, Hash Functions, SANS™ Technology Institute, accessible at: https://www.sans.edu/cyber-research/ 
security-laboratory/article/hash-functions (Last accessed: February 6, 2018). 

5 Luke Parker, Timestamping on the Blockchain, Bravenewcoin, February 11, 2015, accessible at: 
https://bravenewcoin.com/news/timestamping-on-the-blockchain/ (Last accessed: February 6, 2018 (.  

http://bit.ly/2o-
https://venturebeat.com/2017/11/18/blockchain-could-change-everything-for-real-estate/
https://www.sans.edu/cyber-research/
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اإلتاحـة التامـة لجميـع املشـتركين داخـل تقنيـة "البلـوك تشـن"  مـن اإلطـالع علـى Open Ledger"  املفتـوح " ويمثـل السـجل

تتــيح التقنيــة لألفــراد إمكانيــة اســتخدام ممتلكــات األفــراد، إال أن هــذا ال يعنــي بالضــرورة معرفــة األفــراد بأ خاصــهم، حيــث 

 . 1" يعرفون وها داخل الشبكةNick Namesألقاب "

"باختصــار علــى مبــدأ إلغــاء فكــرة املركزيــة، وجعــل السلســة فــي Distributed database" املوزعــة البيانــات وتقــوم قاعــدة

 .2ن والحماية للسلسةمتناول جميع األفراد املشتركين فيها حول العالم، وهذا ما يعزز عنصر األما

" فهي تلك التي يتم فيها استخدام طاقات أجهزة الكمبيوتر في البحث عن "الهاش" الصحيح Mining أما عملية التعدين "

املميـل لهـذه املعاملـة، عبـر ماليـين مـن املنقبـين مـن املبــرمجين، بحثـا عـن الهـاش الصـحيح الـذي يسـمح بـربط املعـامالت داخــل 

 .3السلسلة

 التقنية تتطور عملية تداول العمالت اإلفتراضية، فهي تقنية على صفة عالية من األمان والحماية. وبفضل هذه

 مميزات العمالت الرقمية

تتمــع العمــالت الرقميــة بعــدد مــن الخصــائ  وامليــلات التــي تجعــل منهــا مطلبــا يســتهوي طــالبي التــدوال واملســتثمرين، وتلــك 

فير عامل الوقـت والجهـد واملـال مـع التمتـع الكبيـر بالسـرية والشـفافية والحمايـة علـى امليلات في حقيقتها ميلات تعمل على تو 

 :4العكس تماما من العمالت األلكترونية ومن أهم هذه امليلات ما يأتي

 التكلفة املنخفضة جدا حيث تكون تكلفة عمليات تحويل األموال لعملة رقمية شيئا ال يذكر لزهادتها. 

م تحويـــل املـــال فـــي لحظـــات معـــدودة علـــى عكـــس طريقـــة البنـــوك التقليديـــة التـــي تســـتغرق الســـرعة الفائقـــةت إذ يـــت .1

 أياما.

 500ازديـاد القيمــة الســوقية وارتفــاع عــدد املســتخدمين بشــكل مســتمر حتــى تجــاوز حجــم ســوق العمــالت الرقميــة  .2

 .2018مليار دوالر عام 

فــي كتلـة، وتوزيعهـا علـى ماليـين الحواســيب  األمـان والشـفافية حيـث أن كـل عمليــة إقتصـادية أو ماليـة يـتم حفظهـا .3

حـــــول العـــــالم ممـــــا يجعـــــل عمليـــــة إختراقهـــــا تكـــــاد توصـــــف باملســـــتحيلة، كمـــــا أن العمليـــــة املاليـــــة تـــــتم أمـــــام مـــــرأى 

 االعضاء، مما يجعل محاوالت التالعب وها شبه موهومة.

ارنــة بــالنظم التقليديــة فــي عــدم تبعيتهــا ألي بنــك مركــزي فأســلوب عمــل العمــالت الرقميــة يجعلهــا فريــدة جــدا، مق .4

 املعامالت املالية سواء عبر اإلنترنت أو في الواقع الحقيقي.

                                                           
1  Marco Iansiti and Karim R. Lakhani, The Truth About Blockchain, Harvard Business Review, January–February  2017 ,

accessible at: http://bit.ly/2hqo3FU 
ية، تصدر عن املستقبل لألبحال والدراسات، ينظر: البلوك تشين: الثورة التكنولوجية القادمة في عالم املال واإلدارة، مجلة أوراق أكاديم  2

 .3، ص 3أبو ظبي: العدد 
3  Six myths about blockchain and Bitcoin: Debunking the effectiveness of the technology, Kaspersky, August 18, 

2017,accessible at: http://bit.ly/2HQSjr6 
، والدكتور أحمد عيد ، النقود الرقمية وأثر التعامل وها في نمط الحياة  33،  32نقود االفتراضية، ص ينظر في  في تلك امليلات، الباحول، ال  4

 .http://www.raddadi.com، 548، ص 2017اإلسالمية، طبع دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخير، دبي، 
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 عيوب العمالت الرقمية

رغــم املحاســن وامليــلات التــي تتمــع وهــا العمــالت الرقميــة إال أن اشــتملت علــى جملــة مــن العيــوب، التــي جعلــت منهــا فــي بعــض 

أن توصــف تلــك النقــود بأوصــاف قاســية نتيجــة مــا يعتريهــا مــن محــاذير  اإلحيــان مصــدر قلــق للمتعــاملين، بــل وصــل األمــر الــى

 :1تصادم الشريعة اإلسالمية، ويمكن أن أسجل أهم تلك املحاذير والعيوب للعمالت الرقمية في النقاط األتية

،  العمـــالت االفتراضـــية فيهـــا احتماليـــة عـــدم إتمـــام املعاملـــة ألي ســـبب كـــانفقـــدان املتعامـــل لثروتـــه وذلـــك أن تلـــك  .1

 مما يعني خسارة املتداول املؤكدة لعدم وجود سند يثبت ملكيته للعملة االفتراضية.

افتقــار تلــك العمــالت لاعتــراف الرســمي مــن الحكومــات والبنــوك، إال مــا ورد مــن االعتــراف الجزئــي مــن قبــل بعــض  .2

 ثال. الدول لبعض العمالت التي أصدرت أو التي بدأت الدول باصدارها كف لويال على سبيل امل

إمكانيــة اإلنفـــاق املـــزدوج، وهـــذه مـــن أهـــم املشـــاكل الفنيـــة التـــي تواجـــه املعـــدنين، الحتمـــال أن ينفـــق أحـــدهم نفـــس  .3

املبلــ  مــرتين، وعــادة يــتم مراقبــة ذلــك مــن قبـــل ســرفر مركــزي يحــتفل بســجل حــول جميــع التعــامالت واألرصـــدة، 

ن عبء متابعة اإلنفاق على مستوى العالم. عّدِ
ُ
 ويقع على امل

كن أن تستغل في تحويل األموال في عمليات غير مشروعة كدعم اإلرهاب مثال، وكذا عمليات غسيل األموال أو يم .4

 .2تجارة املمنوعات، وذلك لصعوبة تتبعها من قبل السلطات الرقابية الدولية واملحلية.

، ال يوجد لها سعر صرف مستقر نسبيا، بـل إن مـن أهـل املعايـب هـو تذبـذب القيمـة املاديـة ل .5
 
 وانخفاضـا

 
هـا ارتفاعـا

 فيـــه، ال يعكـــس رؤيـــة اقتصـــادية حقيقيـــة، كمـــا أن اإلنخفـــال الحـــاد ال 
 
وفـــي بعـــض األحـــوال يكـــون االرتفـــاع مبالغـــا

 .3توجد له في الغالب أية مبررات، مع ما يستتبع ذلك من إمكانية االعتداء علها وسرقتها

معرفــة كيفبــة اســتخدام املحفظــات الخاصــة فــي صــعوبة تخــزين العمــالت الرقميــة فــي منصــات التــداول كمــا يجــب  .6

 العمالت االفتراضية، وصعوبة تداولها في االسيتمارات قصيرة األجل.

خلو العمالت االفتراضـية مـن جهـة اصـدار فهـي غيـر تابعـة ألي بنـك مركـزي أو سـلطة نقديـة، وهـو مـا يجعلهـا خاليـة  .7

مـــع وهـــا العمـــالت التقليديـــة، وهـــذا العيـــب يمكـــن مـــن الضـــمانات والتغطيـــة، وهـــذا يفقـــدها الثقـــة املطلقـــة التـــي تت

 تجاوزه باصدار عمالت افتراضية خاضعة لسلطة الدولة.

لعـــل فيمـــا قـــدمناه فـــي هـــذا املطلـــب يكـــّون صـــورة وا ـــحة لواقـــع العمـــالت االفترضـــية، ويكـــون معوانـــا ملـــا يســـتتبع هـــذا 

 ي الصفحات القادمة.التصور من التكييف الفقهي، ومن ثم الحكم الشرعي، وهذا ما سنعرل له ف

                                                           
، طبع دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخير، دبي، ابط التعامل وها،ينظر: الدكتور محمد الكبيس ي، العمالت املشفرة واملعماة ماهيتها وضو   1

 www.skynewsarabia.com،  608ص ، 2017
حدل ذلك في موقع سوق الحرير، وكذلك ما يقوم به أصحاب فيروس الفدية اإللكتروني من اختراق العديد من األجهزة وتشفير جميع البيانات،   2

دوالر يدفعها من عملة البيتكوين حتى يقوم بفك التشفير، واختاروا البيتكوين  300الحاسب اآللي ما يساوي  ثم يطلب املخترق فدية من صاحب
تطيع ألنه ال يمكن معرفة اسم املرسل إليه وال تتبعهت إذ يتم التحويل إلى محفظته اإللكترونية مباشرة دون مرور األموال على جهة حكومية تس

 رسل إليه.تتبع التحويل والتعرف على امل
 يفيد باختفاء  2018يناير  29على شبكة التدوين الصغير  تويتر بتاريخ   CNBC Arabiaنشر موقع   3

 
مليون دوالر بعد اختراق منصة كوين  534خبرا

 تشيك اليابانية لتداول العمالت املشفرة.
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 التكييف الفقهي للعمالت الفرتاضية وحكمها الشرعي: املطلب الثاني

تكســـب العملـــة نقـــديتها ووصـــفها بالثمينـــة إن تضـــمنت جملـــة مـــن اإلعتبـــارات والضـــوابط، وتلـــك الضـــوابط  ـــي مـــن قبيـــل 

ن الــوحيين، بــل  ــي فهــوم فقهيــة اإلجتهــاد الفقهــيت إذ لــيس فــي جعــل العملــة املســكوكة نقــدا صــالحا للثمنيــة ثمــة نصــوص مــ

أمالهـا الواقــع املعـاش املتــرع بأغراضـه الدفعيــة والنفعيـة، ويمكــن الوقــوف علـى بعــض مـن تلــك الظـوابط لاصــدار النقــدي 

بغيــة التصــور التــام ملــا عليــه العملــة االفتراضــية، وســأعرل ألهــم تلــك الضــوابط التــي جــاءت العمــالت االفتراضــية خاليــة 

 قدي ضوابط متعددة، سنفصل الحديث في اثنين منها، هما:منها، ولاصدار الن

 جهة اإلصدار. -1

 القاعدة النقدية. -2

 أول جهة اإلصدار:

، 1تكاد كلمة الفقهاء تحـل محـل االتفـاق فـي عـدم جـواز إصـدار العمـالت إال مـن قبـل السـلطان أو مـن يخولـه السـلطان بـذلك

اق هـا، وهـذا القـول بـاملنع إنمـا يـزاد التمسـك بـه خاصـة فـي هـذه ملا في الخروج على ذلـك مـن مفاسـد ال تحمـد للمجتمعـات عو 

وتـأتي أهميـة واليـة الدولـة األعصر التي أصبح فيها سك العملـة وإصـدارها يمثـل هيبـة الدولـة، ويصـب فـي حفـل اقتصـادها، 

ملعرفة قيم السـلع  على إصدار النقد وتنظيم تداوله من أهمية ما يناط بتلك النقودتإذ  ي الوسيط في املبادالت، والقياس

واملتلفات، ولها التأثير البال  واملباشـر علـى القـيم الحقيقـة لألمـوال، وكـذا فـي إناطـة األمـر بالسـلطان خاصـة فيـه التمييـل بـين 

 .2ما يدخله الغش في العمالت )التلوير( وبذلك تحفل للناس حقوقهم وتصان أموالهم

لــى عمليـة اإلصــدار النقـدي، مــن حيـث الغــش فـي العملــة وتزييفهــا، وإن ممـا يســتدل بـه علــى ضـعف الدولــة عـدم ســيطرتها ع 

وهذا ما حدل في العصر العبا  ي الثاني عندما ضـعفت الدولـة، فظهـرت الفلوس)النقـود النحاسـية( فأصـبح هنالـك فـرق 

ثر اسـتخدام بين القيمة االسمية للعملة وقيمتها السلعية، وهذا ما يسميه الفقهاء ) غش النقود ( وهو مصطلح ظهر على أ

 .3الفلوس

                                                           
ووي، روضة الطالبين، تحقيق الشاويش، )املكتب اإلسالمي، ، الن3/396هـ،1323ينظر:مالك ابن انس، املدونة الكبرى، مطبعة السعادة_مصر،  1

، ال هوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع،مكتبة النصر 4/133للمرداوي ، دار الكتب العلمية، ، املرداوي، تصحيح الفروع: 2/258(1991بيروت، 

، 3الفتاوى الهندية،)دار احياء الترال العربي،ط، 3/87(1984،  الرملي، نهاية املحتاج)دار الفكر، بيروت، 2/233الحديثة_الريال، 

1400)3/215. 
، مصطفى، أحمد فريد، السياسات 262م( ص2000ينظر: الكفراوي، عوف محمود، بحول في االقتصاد اإلسالمي)مؤسسة الثقافة الجامعية،   2

 .70م(ص2000النقدية والبعد الدولي لليورو)مؤسسة شباب الجامعة، 
 - ، رفيق املصري 22هـ( ص1414، 1اهيم صالح، النقود اإلئتمانية وآثارها في االقتصاد االسالمي)دار العاصمة ، الريال، طينظر: العمر، ابر   3

 .87ص  –مركز النشر العلمي بجامعة امللك عبد العزيز  –اإلسالم والنقود 
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وبناء على قاعدة درء املفسدة: فلن توليد النقود يؤدي لاضرار واإلفساد في املجتمـع، خاصـة فيمـا يتعلـق بالتضـخم النـاتج 

 1عن زيادة الكتلة النقدية، باإلضافة لتركيل الثروة بيد القلة من أصحاب املصارف.

عمليـــة إصـــدار جديـــدة تعنـــي تنـــاق  نصـــيب الوحـــدة النقديـــة مـــن إن أي وفـــي ذلـــك يقـــول الـــدكتور عبـــد الجبـــار الســـ هاني )

تطفيـف قيمـة مـا  -حـال دخولـه محـيط التـداول -وحدات الناتج بافترال ثبات حجمه. وهذا يعني أن اإلصدار الجديد يعني 

 اإلصــدار القــديم قصــعة النــاتج الجــاهزة. لقــد ت
 
ســامح بأيــدي النــاس مــن وحــدات النقــد، إذ سيشــارك اإلصــدار الجديــد حــاال

ا مـــنهم أن ذلـــك يحفـــز االســـتثمار ويـــوفر شـــروط  بعـــض االقتصـــاديين بنســـبة مـــن التضـــخم )انخفـــال قيمـــة النقـــد( اعتقـــاد 

ا مــن وجــوب ثبــات أو اســتقرار قيمــة النقــد، بــل ويتعــارل مــع  النمــو، لكــن هــذا االعتقــاد يتعــارل مــع مــا ســبق تقريــره شــرع 

ا له (اعتبارات نظرية صرفة ت إذ تأكد أن انخفال قيمة الن
 
ا على النمو ال شرط  2قد يمثل قيد 

يقـول ابـن وأمر اإلتجار بالعملة بغية اكتساب الربح نتيجـة عمليـة اإلصـدار أمـر حـرم علـى السـلطان فمـا بالنـا بمـن هـو دونـه، 

تيميــــة رحمــــه هللا ) وال يتجــــر ذو الســــلطان فــــي الفلــــوس أصــــال، بــــأن يشــــتري نحاســــا فيضــــربه فيتجــــر بــــه وال بــــأن يحــــرم علــــيهم 

لفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها، بل يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة،فلن التجارة فيها باب عظـيم ا

مـــن أبـــواب ظلـــم النـــاس، وأكـــل أمـــوالهم بالباطـــل، فلنـــه إذا حـــرم املعاملـــة وهـــا حتـــى صـــارت عرضـــا وضـــرب لهـــم فلوســـا أخـــرى 

 .3يها، وظلمهم فيها بصرفها بأغلى من سعرها(أفسد ما عندهم من األموال بنق  أسعارها فيظلمهم ف

إن مســالة خلــق النقــود مــن املحــدثات التــي البــد مــن اإلجتهــاد فيهــا حتــى يتبــين الحكــم الشــرعي ويتضــح، وقــد إنقســم الفقهــاء 

املعاصرون واإلقتصادييون املحدثون حول حكم خلق اإلئتمان إلى قسمين، قسم أجاز هذا الفعل مشترطا إشراف الدولة 

 .5، وقسم آخر ذهب للمنع جاعال ذلك األمر خاصا بسيادة الدولة4املصارف املصدرة للنقد على

وال يـرى للقـائلين باجـازة خلـق النقـود مــن غيـر إذن السـلطان رجحـان أو قبـول، ملخالفـة ذلــك النصـوص الفقهيـة، وكـذا ملـا فــي 

ومــن هنــا جــاء الحــرص الشــديد والتحــذير  الواقــع املعــاش مــن خصوصــية ال تســمح باجــاز اصــدار النقــود مــن غيــر الســلطان،

 والوعيد من أن يناط أمر اصدارها بالعامة بعيدا عن السلطة.

                                                           
 وما بعدها. 378ص  –التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي  –خالد عبد هللا املصلح   1
 املجلد العاشر. -مجلة االقتصاد اإلسالمي النقود اإلسالمية  –عبد الجبار الس هاني   2
ابن تيمية مجموع الفتاوي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية   3

  129ص  10ج –م1995هـ/1416السعودية، 
أن تكون للبنوك التجارية مزية خلق النقود وهو بذلك يقترح بنودا معينة  –الحائز على جائزة نوبل في اإلقتصاد  -دكتور موريس آليه لم يرتض ال  4

 إلصالح اإلقتصاد النقدي منها:

التجارية حصر خلق النقود بالدولة، فالدولة  ي فقط التي تقوم بلصدار النقود، وبالتالي سحب هذه الخصيصة من أيدي املصارف  

 واألفراد.

 منع أي خلق للنقود سوى النقود األساسية، وبالتالي تصبح املصارف التجارية عبارة عن مقدمي خدمات بأجر معلوم ال غير. 

 وما بعدها. 28ص  – الشروط النقدية القتصاد األسواق من دروس األمس إلى إصالحات الغد - ينظر: موريس آليه
 املجلد العاشر -مجلة االقتصاد اإلسالمي  -عبد الجبار حمد عبيد الس هاني  -يي أن تكون النقود اإلسالمية، كما ينب  5



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

186 

 .1يقول اإلمام أحمد: )ال يصح ضرب الدراهم إال في دار الضرب بلذن السلطانت ألن الناس إذا رخ  لهم ركبوا العظائم(

 .2من شأن اإلمام( وقال الرافعي)ويكره للعامة ضرب الدراهم وإن كانت خالصة فانه

وينقـــل اإلمـــام النـــووي قـــول املتقـــدمين مـــن الشـــافعية: )قـــال أصـــحابنا: يكـــره أيضـــا لغيـــر اإلمـــام ضـــرب الـــدراهم والـــدنانير إن 

 .3كانت خالصة ألنه من شأن اإلمام، وألنه ال يؤمن فيه الغش واإلفساد(

ان جنايــة تقتضــ ي التعزيــر قــال الزركش ي:)ضــرب وقــد ذهــب الفقهــاء الــى أن اإلقــدام علــى اصــدار النقــود مــن غيــر إذن الســلط

 .4الدراهم بغير إذن االمام أو على غير عياره يقتض ي التعزير(

صـاحبة الصـالحية فـي عمليـة اإلصـدار النقـدي  ـي الدولـة وال يجـوز لغيرهـا مـن الجهـات ويشـير الـدكتور رفيـق املصـري الـى أن 

ة العظيمـــة ))مـــا ال يـــتم الواجـــب إال بـــه فهـــو واجـــب(( وإنـــزال هـــذه القيـــام وهـــذه املهمـــة، والـــدليل علـــى ذلـــك القاعـــدة الفقهيـــ

القاعدة على الواقع يتبين في أن ركون الدولة في هـذه املهمـة إلـى جهـة غيرهـا يـؤدي يقينـا أو بغلبـة الظـن )وغلبـة الظـن كافيـة 

لســـيادة التـــي ال يجـــوز لتطبيـــق هـــذه القاعـــدة( إلـــى ضـــرر ال منـــاص منـــه علـــى الدولـــة واملجتمـــع، فضـــال عـــن أنهـــا مـــن مظـــاهر ا

 5اإلنتقاص منها.

وإن ذلــك الحــق للســلطان فــي عمليــة اصــدار العملــة قــد يعهــد بــه لجهــة تــديره، وإن ممــا تعارفــت عليــه الــدول واملجتمعــات أن 

( البنـك املركـزي  vera smith) عـرف فيـرا سـميثينـاط أمـر اإلصـدر ورسـم السياسـة النقديـة للدولـة بالبنـك املركـزي حيـث 

 .6ام املصرفي الذي يوجد فيه مصرف واحد له السلطة الكاملة على إصدار النقد"بأنه"النظ

( عن املصرف املركزي بالشمولية والبيان حين قـال: املصـرف املركـزي هـو  de kockويمكن لنا أن نصف ماقاله دي كوك ) 

طني، مــــن خــــالل قيامــــه املصــــرف الــــذي يقــــ ن ويحــــدد الهيكــــل النقــــدي واملصــــرفي بحيــــث يحقــــق أكبــــر منفعــــة لاقتصــــد الــــو 

بوظائف متعددة، كتقنين العملة، والقيـام بـلدارة العمليـات املاليـة الخاصـة بالحكومـة، واحتفاظـه باإلحتياطيـات النقديـة 

 7بما يتالئم مع متطلبات اإلقتصاد الوطني وتحقيق أهداف السياسة النقدية.

ليـا للدولـة، وهـذا البنـك فـي نشـأته وتكوينـه هـو أشـبه ببيـت ونظرا ألهمية دور البنك املركزي في املجتمع فقد أصـبح مملوكـا ك

مال املسلمين من حيـث تجميـع األمـوال وحمايتهـا وصـرفها حسـب احتياجـات الدولـة ورعاياهـا، إال أن بيـت املـال لـم تكـن لـه 

 .8أهلية اإلصدر للنقود في الزمن املتقدم

باشــر وتتـــولى اإلشــراف علــى العمليـــات النقديــة التمويليـــة إذا فهــو مؤسســة ماليـــة تملكهــا الدولـــة أو يكــون تحــت إشـــرافها امل

 عن قيامه بدور القائد لسوق النقـد 
 
العامة للدولة عن طريق إدارة هذه العمليات ورسم السياسات النقدية للدولة فضال

                                                           
 .181م(، ص 1966أبو يعلى األحكام السلطانية )مصطفى الحلبي،   1
 .6/13الرافعي، عبد الكريم بن محمد، فتح العزيز شرح الوجيل،)املطبعة املنيرية، دمشق(   2
 .5/495ب،)بيروت: دار الفكر(، النووي، املجموع شرح املهذ  3
 .138(، ط1402، 1الزركش ي، خبايا الزوايا، تحقيق استاذنا الرحل عبد القادر العاني،)وزارة األوقاف، الكويت، ط  4
 (. 20 – 13ص ص ) -اإلسالم والنقود  - رفيق املصري   5
 .23ص  2005 -عمان االردن –دار اليازوي العلمية  –ية البنوك املركزية والسياسات النقد –ينظر:زكريا الدوري ويسري السامرائي   6
 .23ص املصدر السابق،  7
 .207ينظر:شلبي، اسماعيل عبد الرحيم، التكامل االقتصادي بين الدول االسالمية )مطبوعات االتحاد الدولي للبنوك االسالمية(،ص  8



 

 

187 

ر النقـود عبـر والبنـوك املركزيـة فـي العـالم تقـوم بلصـدا واملشرف على نشـاط املصـارف التجاريـة باعتبـاره أعلـى سـلطة نقديـة.

نظام اإلصدار الحر، دون أي قيود أو شروط، وتكون حينهـا الحكومـات مسـؤولة عـن التوسـع أو التضـييق فـي اإلصـدار، ومـا 

 .1ينتج عنهما من أزمات اقتصادية

فالعمالت االفتراضيه إذن ال تعرف لهـا جهـه اصـدار فـي الغالـب، وقـد قامـت بعـض الشـركات بلنشـاء عمـالت افتراضـيه خلـت 

 جهة االصدار املركزية، فلم يتحقق هذا الظابط في العمالت االفتراضية.من 

 ثانيا: السياسة النقدية وبيان قاعدة النقد

شـــبه نقديـــة أو نقديـــة( إلـــى وســـيلة تبـــادل  –ســـبق وأن بينـــا أن عميلـــة اصـــدار النقـــود تعنـــي تحويـــل أصـــول معينـــة ) حقيقيـــة 

القاعــــدة النقديــــة املتبعــــة فــــي كــــل دولــــة، إال أن هنالــــك جملــــة مــــن  ودفــــع. وعمليــــة اإلصــــدار تلــــك تختلــــف اجراءاتهــــا بحســــب

اإلجــراءات ال تخلــو منهــا السياســة النقديــة الراميــة الــى عمليــة اصــدر النقــود منهــا: مراقبــة النقــود ودعــم الثقــة فيهــا، وإتخــاذ 

 .2التدابير ملنع التلوير، واإلحتفاظ بغطاء العملة حسب ما ين  عليه القانون واألنظمة

بــــر السياســــة النقديــــة إحــــدى أهــــم ركــــائز السياســــة اإلقتصــــادية للدولــــة فهــــي تضــــم مجموعــــة مــــن اإلجــــراءات والتــــدابير وتعت

 .3املتخذة من قبل السلطة النقدية بغية التأثير والرقابة على االئتمان، لتحقق بذلك أهداف السياسة االقتصادية

 عليــه وســلم   ــي نظــام املعــدنين" الــذهب والفضــة" وكانــت نقــود ويمكــن اعتبــار القاعــدة النقديــة فــي عهــد النبــي صــلى هللا     

العرب في الجاهلية الذهب والفضة خاصة، ترد إليها من املمالك دنانير الذهب قيصرية مـن قبـل الـروم، وفـرل رسـول هللا 

 .4صلى هللا عليه وسلم زكاة األموال على ذلك"

النقـــدين فقـــد ضـــرب الفـــاروق عمـــر ايـــام خالفتـــه الـــدراهم ســـنة  ومـــن بعـــد النبـــي صـــلى هللا عليـــه وســـلم التلمـــت األمـــة هـــذين

, وضــرب عبــد امللــك بــن 5ثمانيــة عشــر مــن ال جــرة علــى نقــش الكســروية... وضــرب عثمــان فــي خالفتــه دراهــم نقشــها هللا أكبــر"

 6مروان الدنانير والدراهم في سنة ست وسبعين ةجرية, وهو أول من أحدل ضروها في اإلسالم.

التــي علــى أساســها يــتم تقيــيم الســلع والجهــود، وجريــان املعــامالت الشــرعية فــي الدولــة اإلســالمية، أي  ــي  ــي القاعــدة  إذن

املقيـــاس الـــذي يقـــاس علـــى أساســـه فـــي الدولـــة اإلســـالمية، وهـــذا موضـــوع مســـتقل عـــن النقـــود مـــن حيـــث  ـــي نقـــود وحكمهـــا 

 .7ب القيم اإلقتصادية ملقارنة بعضها ببعضالشرعي، أي:  ي املقياس األخير الذي يتخذه أفراد املجتمع أساسا لحسا

                                                           
  – 2010عمان األردن –دار اليازوري العلمية للنشر  -ك واملصارف املركزيةالنقود والبنو  –محمد محمود الوجلوني  -ينظر: سعيد سامي الحالق  1

 (.151-149ص )
إقتصاديات النقود رؤية إسالمية  –، و عبد الفتاح عبد الرحمن عبد املجيد 146-145ص   -النقود والبنوك واملصارف املركزية –ينظر: الوجلوني   2

 .58ص  –م 2000القاهرة  –النسر الذهبي للطباعة  –
، ناظم محمد نوري 63م، ص  2007مفيد عبد الالوي، "محاضرات في اإلقتصاد النقدي والسياسة النقدية"، مطبعة مزوار، الجزائر،   3

 .435م، ص  1999الشمري،"النقود واملصارف والنظرية النقدية"، دار زهران للنشر، عمان، 
 .3 .1967املكتبة الحيدرية،  النقود، ذكر في العقود بشذور  املسمى اإلسالمية, النقوداملقريزي،   4
 . 7املرجع السابق, ص   5
 .615ص ابن األثير، الكامل في التاريخ, تاريخ ابن األثير، دار الكتب العلمية.،   6
 .165ص  –مرجع سابق  –اإلقتصاد النقدي  –محمد دويدار   7
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وتعـــرف السياســـة النقديـــة بأنها"مجموعـــة اإلجـــراءات التـــي يســـتخدمها البنـــك املركـــزي بغـــرل التـــأثير علـــى العـــرل النقـــدي 

 .1بطريقة ما للوصول إلى تحقيق مجموعة األهداف االقتصادية"

إســتقرار  د إحــدال أثــر علــى اإلقتصــاد مــن أجــل ضــمان أو  ــي " مجموعــة التــدابير املتخــذة مــن قبــل الســلطات النقد ــة قصــ

 2أسعار الصرف"

وأما القاعدة النقدية أو النظام النقدي فيمكن أن يعرف بأنه "مجموعة القواعد واملبادىء واإلجراءات التي تحكم عمليـة 

 3خلق النقود في املجتمع".

السياســـة اإلســـتراتيجية، فهـــي تســـعى الـــى تحقيـــق وترمـــي السياســـة النقديـــة الـــى جملـــة مـــن االهـــداف التـــي تحقـــق بمجموعهـــا 

اســـتقرار فـــي املســـتوى العـــام لألســـعار بغيـــة منـــع العملـــة مـــن التضـــخم، وتحقيـــق معـــدالت عاليـــة مـــن النمـــو االقتصـــادي، مـــع 

 . 4العمل على تحقيق التوازن في ميلان املدفوعات

بعيدة عن االستقرار النسبي، وذلك يـؤدي الـى ومع ما توصف به العمالت االفتراضية من تذبذب في سعرها النقدي يجعلها 

نشوب الظلم في االقتصاد، يقول الدكتور موريس آليه: ) إن تقلبـات القيمـة الحقيقيـة للنقـود تجعـل مـن املسـتحيل تمامـا 

أي عمــل فعــال وعــادل القتصــاد الســوق، ومــن ثــم يوجــه الشــك واإلتهــام إلــى األســاس الخلقــي لهــذا اإلقتصــاد...الحقيقة أن 

الم الكبـــرى التــــي تشـــكو منهـــا مجتمعاتنــــا الغربيـــة إنمــــا تـــأتي، إلـــى حــــد كبيـــر مــــن تشـــوهات توزيـــع الــــدخول، الناشـــئة مــــن املظـــ

 5تغييرات القيمة الحقيقية للنقود (.

وتلــــك العملــــة اإلفتراضــــية فــــي حقيقتهــــا ال صــــلة لهــــا وهــــذه القاعــــدة النقديــــة ال مــــن قريــــب وال مــــن بعيــــد، ملــــا فيهــــا مــــن عنصــــر 

وجـود ســلطة لاصـدار وغيــاب االهـداف اإلقتصــادية، فهـي ال تمثــل أي عالقـة للسياســات النقديـة للدولــة، الغمـول وعــدم 

بل وحتى اإلفـراد، ولـوال ذلـك التذبـذب الكبيـر فـي  فـي سـعر صـرفها ملـا وجـد هـذا اإلقـدام عليهـا، والعملـة النقديـة إن خلـك مـن 

 عملة وإن اصطلح البعض على تسميتها بذلك. تحقيق األهداف التي ترمي اليها القاعدة النقدية فهي ليست

نخلــــ  الــــى أن العمــــالت االفتراضــــية لــــم تحقــــق ضــــوابط اإلصــــدار النقــــديت إلفتقادهــــا لجهــــة االصــــدار، وغيــــاب القاعــــدة 

 النقدية فيها. 

 الحكم الفقهي للعمالت اإلفرتاضية

                                                           
 .224( ص 2003الدار الجامعية، مصر،  أحمد محمد مندور، "مقدمة في النظرية اإلقتصادية الكلية"،  1
، وينظر:  53،ص.2003عبد املجید قدي، مدخل إلى السیاسات االقتصاد ة الكلیة،دراسة تحلیلة تقیییة،د وان الطبوعات الجامعیة،الجزائر،  2

قتصاد ة، مكتبة حسن العصر  ة، لحلو مو  ى بوخاري، سیاسة الصرف األجنبي وعالقتها بالسیاسة النقد ة، دراسة تحلیلیة قیاسیة لآلثار اإل
 59.ص.،2010لبنان 

صبحي تدريس ، وينظر: 185ص  -م1989 –بيروت لبنان  –دار الفكر العربي  -في اإلقتصاد السيا  ي النقود والنظم النقدية  –فوزي عطوي   3
 –، ومحمد دويدار 32ص  ( 1983 ،بيروت عربية،دار النهضة ال ) النقود والبنوك والعالقات االقتصادية والدولية مدحت محمد العقاد: قريصة،

 .152ص  –م 1998جمهورية مصر العربية  -اإلسكندرية -دار الجامعة الجديدة –اإلقتصاد النقدي 
ر في لشيخ أحمد ولد الشباني، فعالية السياسة املالية و النقدية في تحقيق التوازنات االقتصادية الكلية، مذكرة لنيل شهادة املاجستاينظر:   4

، وميغاد غدير،السياسة املالية والنقدية ، منشورات الهيئة العامة 22،ص 2012االقتصاد،جامعة فرحات عباس سطيف،
 .35،ص2010السورية،

 .14ص  – الشروط النقدية القتصاد األسواق من دروس األمس إلى إصالحات الغد - موريس آليه  5
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ن رأى فـي هـذه العملـة اشـتمالها علـى وصـف لقد كـان للتكييـف الفقهـي أثـره فـي تجليـة ت ليـل الحكـم الشـرعي لهـذه العملـة فمـ

النقدية أفتى بجواز التعامل وها وتـداولها مجريـا عليهـا مـن األحكـام مـا يجـري علـى العمـالت التقليديـة، ومـن لـم يصـدق عنـده 

وصــف النقديــة لتلــك العمــالت االفتراضــية ذهــب الــى القــول بعــدم اعتبارهــا نقــدا، وهنالــك فريــق متوســط مــن أهــل العلـــم 

توقفـــوا فـــي الحكـــم فهـــم ال يقولـــوا بماليـــة العمـــالت االفتراضـــية، وال ينفـــون عنهـــا وصـــف النقديـــة، معلنـــين تـــوقفهم والفضـــل 

لعــدم الوضــوح فــي تلــك العمــالت، وأنهــا محتاجــة الــى مزيــد تبصــر وتمحــي ، والــزمن كفيــل بتجليــة غــوامض تلــك العمــالت، 

 على حد قولهم، ويمكنني تفريع تلك اآلراء الى ثالثة. 

األول: ذهبـــــوا الـــــى القـــــول بحرمـــــة التعامـــــل والتـــــدول لتلـــــك العمـــــالت اإلفتراضـــــية نظـــــر الفتقارهـــــا لخصـــــائ  العملـــــة  الـــــرأي

رئاسة املجلس األعلى للشـؤون الدينيـة ، و 2، ودار اإلفتاء الفلسطينة1التقليدة، والى هذا الرأي ذهبت هيئة اإلفتاء املصرية

عضـــو هيئـــة الفتـــوى فـــي ،وأفتـــى بـــذلك 3للشـــؤون االســـالمي فـــي أبـــو ظبـــيوقـــد صـــدرت بـــذلك فتـــوى عـــن الهيئـــة العامـــة  التركـــي،

 .5عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد هللا املطلقو ، 4الدكتور أحمد الحجي الكردي األوقاف الكويتية وزارة

 املصرية فى تحريم العملة االفتراضية "بيتكوين" على أسباب عشرة، كان من أهمها أنها:  واعتمدت دار اإلفتاء

 .تمثل اختراقا لألنظمة املالية املركزية للدول والبنوك املركزية .1

 .عملة رقمية المركزية وليس لها وجود فيليائى وال يمكن تداولها .2

 .ونيةتستخدم للهروب من األجهزة األمنية لتنفيذ أغرل غير قان .3

 .تستخدمها العصابات للمخدرات وغسيل األموال لافالت من العدالة .4

الــرأي الثــاني: يــرى أصــحابه أن هــذه العمــالت يصــدق عليهــا مســمى النقديــة ملــا لهــا مــن رواج واكتســاوها تعــارف النــاس، والــى 

 هذا الرأي جنح البعض إال أنني لم أقف على من تبنى هذا الرأي رغم شيوع القول وتداوله.

، 6ما روي عن مالك رحمه هللا بأنه يعتبر النقود نقودا بالعرف ولـو كانـت جلـوداومن أقوى ما استدل به أصحاب هذا الرأي 

، وكـال القـولين قـول عمـر وقـول االمـام 7وكذا ما روي عن الفارق عمر رض ي هللا عنه أنـه أراد أن يجعـل مـن جلـود اإلبـل نقـودا

 وه:مالك ليس فيهما للمستدل متمسك من وج

إن النقود التي اراد اصدارها الفـاروق عمـر واعتبرهـا واجازهـا مالـك  ـي نقـود محسوسـة، ولـيس ذلـك بصـادق علـى  .1

 العمالت االفتراضية إذ ليس لها وجود فيليائي.

                                                           
 .2017/12/28( صدرت بتأريخ التاريخ4205رقم الفتوى )  1

2 https://ramallah.news. 
 .www.awqaf.gov.ae(، 89043رقم الفتوى)   3

4 http://www.alraimedia.com. 
 .https://akhbaar24.argaam.comينظر:   5
ِظرة"  6

َ
لك بن أنس بن مالك ما يقول االمام مالك: "لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهت أن تباع بالذهب والورق ن

 .3/396م(1995 –)دار الكتب العلمية بيروت لبنان –املدونة  –األصبحي 
ري )املتوفى:   7

ُ
ذ
َ

 .578م ، ص 1988بيروت،  -هـ(، فتوح البلدان، الناشر: دار ومكتبة الهالل279الَبال

https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/1154675
https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/1154675
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إن في إنزال النصوص املقترنة باالعراف واألزمان السابقة أمـر ال يسـلم باطالقـه، خاصـة وأن هـذه االعصـر فيهـا مـن  .2

 ما يجعل لها الخصوصية التامة.التعقيد 

ومما عدوه دليال لجواز التعامل وهـذه العمـالت أنهـا إن لـم تكـن صـالحة الن تستحصـل علـى مزيـة اإلصـدار النقـدي،  .3

فهي ال تعـدو أن تكـون سـلعة لهـا قيمـة معتبـرة فهـي ذات رواج، وقـد يكـون لهـذا القـول للوهلـة األولـى ثمـة قبـول كمـا 

: )السـبب األملـك -بعد ذكره الخالف في زكاة الحلي-قول ابن رشد رحمه هللا لى الحلي يهو حال الفقهاء في الحكم ع

 املعاملــــة ال االنتفــــاع، وبــــين 
 
الخــــتالفهم تــــردد الحلــــي املتخــــذ للبــــاس بــــين التبــــر والفضــــة اللــــذين املقصــــود منهمــــا أوال

االنتفـاع وهـا ال املعاملـة، وأعنـي  العرول التي املقصود منها بالوضع األول خالف املقصود من التبـر والفضـة، أعنـي

)
 
   .1باملعاملة كونها ثمنا

والحق أن هذا القول بكون العملة سلعة ذات قيمة ال يستقم هو اآلخر ألن السلعة حتى يكون لها قبول في التداول البد أن 

 لبة عليها.تكون معلومة خالية من الغرر، والجهالة والغرر الكبير في العمالت االفتراضية هو الصفة الغا

والقول بذلك القياس قيـاس مـع الفـارق، إذ املعتبـر فـي النقـود ومنهم من جنح الى القول بالحل قياسا على العمالت الورقية 

الورقيــة قابليتهــا للتحــول، ولــيس مجانبــا للصــواب إن قلنــا  ــي معتبــرة بــالعرف الــذي أنــاط بــه الشــرع أثبــات األحكــام، وذلــك 

.ليس متحصال في النقود االفت
 
 راضية فالعرف في اعتبارها عرف قاصر، الفتقادها قابلية التحول إال على نطاق ضيق جدا

لــي: نزلــت مســألة ونحــن فــي  مــا أشــار اليــه االمــام الحطــاب املـالكي قــائال: وممـا يحشــر فــي زمــر االســتدالل لهــذا القـول  قــال البرز

عت في بالد إفريقيا، جريدية وغيرها، واصطلح النـاس زمن القراءة، و ي أن الدراهم املحمول عليها النحاس كثرت جدا وشا

فكلمــت فــي ذلــك شــيخنا اإلمــام عسـ ى أن يتســبب فــي قطعهــا، فكلــم فــي ذلـك الســلطان، وكــان فــي عــام ســبعين وســبعمائة  .عليهـا

صطلحت فهم بقطعها، فبعث إليه شيخنا الغبريني، وكان املتعين حينئذ للفتوى، وذكر له مسألة العتبية، وأن العامة إذا ا

 .2على السكة وإن كانت مغشوشة فال تقطع، ألن ذلك يؤدي إلى إتالف رؤوس أموال الناس

أن إجـــــازة الســـــلطان للنقـــــد املغشـــــوش لـــــه قـــــوة اإلصـــــدار، ولـــــذا فقـــــد يكـــــون القـــــول بجـــــواز التعامـــــل بـــــالعمالت  يعلـــــموهنـــــا 

 ى نطاق ضيق وقد سبق بيانه فيما تقدم.االفتراضية، فيمن أجاز ذلك واعترف به من الدول واملؤسسات، واالمر ال زال عل

نفـي هـذا الوصـف عنهـا، ملـا فـي جوهرهـا  الرأي الثالث: يرى أصحابه أن هذه العمالت ال يمكن وصفها بالنقدية كمـا ال يمكـن

الشـيخ يوسـف  3من الغمول الذي هو بحاجة الى تعميق نظر وتأمل، وممن ذهب الى هذا الرأي الوخ عبـد الـرحمن البـراك

 .4الشبيلي

ولست أرى لتوقـف الشـيخين متمسـكا، فـالعمالت االفترضـية اصـبح لهـا مـن االحكـام والضـوابط مـا يمكـن الفقيـه مـن ابـداء 

 رايه فيها، ولعل للشيخين مقال جديد في أمرها لم أطلع عليه. 

                                                           
 حمن عبد الحكيم بن محمد، املكتبة التوقيفية، القاهرة،هـ(، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، تحقيق: أبو عبد الر 595ابن رشد القرطبي )ت  1

1/251. 
 .342ص  4ج –محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر،    2
  .http://midad.comوحكمه الشرعي، موقع مداد  (Bitcoin) مناقشة في البيتكوين      3 

  www.youtube.com/watch?v=KxikLcHuVt0 مقابلة على اليوتيوب  4

http://www.youtube.com/watch?v=KxikLcHuVt0
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أنهـا عملـة  وخالصة القول ان العمالت االفتراضية لم تستجمع شروط وضوابط االصدار للعملة النقدية، فلـم تكيـف علـى

أو ســلعة، ولــذلك فــان الباحــث يميــل الــى الحكــم عليهــا بعــدم االعتبــار فــي نقــديتها، وأن أمــر التــداول فيهــا ال يجــوز ملــا اشــتملت 

 عليه من محاذير ، مخاطر اقتصادية، مخاطر قانونية، مخاطر تقنية، مخاطر شرعية يجب البعد عنها.

 خاتمة البحث وتوصياته

 أسطر ما أبرزه البحث من النتائج، وأعقب ذلك بذكر بعض التوصيات . بعد هذه الجولة املاتعة

 مـع ليس ثمة ما يمنع من استحدال نقود أو آليات للدفع والتسـوية بحسـب مـا يحقـق الغـرل ويصـب فـي املصـلحة .1

اإلفـــادة التامـــة مــــن الثـــورة الصــــناعية الرابعـــة ومــــا تطرحـــه مــــن تقنيـــات كتقنيــــة )البـــوك تشــــين( الهادفـــة لضــــمان 

 شريطة أن يناط األمر بالدولةصالح وفق نظرة شرعية صائبة امل

إصــدار النقــود وظيفــة سياســية ســيادية ينبيــي أن تتوالهــا الدولــة دون ســواها، وتعــد كــل عملــة تصــدر خــارج نطــاق  .2

 الدولة ليس لها اعتبار الفتقادها قوة اإلصدار، ويعتبر سك العملة من قبل االفراد تدخال في شئون الدولة.

شـــريعة مقصـــد حفـــل املـــال، وجعـــل منـــه األئمـــة أحـــد الضـــروريات الخمـــس، وشـــددت الشـــريعة علـــى لـــزوم راعـــت ال .3

 العناية الفائقة به اصدارا وكسبا واستثمارا.

افتقــاد العمـــالت االفتراضـــية لعناصـــر العملــة النقديـــة، يجعلهـــا عرضـــة للتذبــذب الســـعري، ويبعـــدها عـــن امكانيـــة   .4

 مشاوهتها الكبيرة للقمار.التداول إلشتمالها حيئذ على الغرر و 

يضهر جليا القـول بحرمـة التعامـل والتـداول للعمـالت االفتراضـية ملـا الزمهـا مـن افتقـاد لضـوابط االصـدر النقـدي،  .5

ومــا صــاح ها مــن محرمــات تجعــل مــن الحــرام حرامــا لغيــره علــى أقــل تقــدير، فــالقول بــاملنع منهــا فيــه الســالمة حــاال 

 ومآال.

 

 

 التوصيات

مزيـــد مــــن الدراســـات واألبحـــال لهــــذا املســـتجد "العمـــالت االفتراصــــية" للتوصـــل الـــى رأي جمــــاعي يو ـــ ي الباحـــث ب .1

 محكم حول حكمها الشرعي، لقطع التلاع في هذا االمر املؤرق.

 ويو  ي الباحث املشرع اإلماراتي بالتصدي لهذه العمالت ووضع تنظيم قانوني يبين اصدارها وآلية التداول وها. .2

املركـــي فــــي الــــدول اإلســـالمية وخاصــــة دولــــة االمـــارات العربيــــة املتحــــدة بالعمـــل علــــى إصــــدار يو ـــ ي الباحــــث البنــــك  .3

عمالت افتراضـية متوافقـة تمامـا مـع مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية ووقواعـدها املـنظم لعمليـة إصـدار النقـد وكيفـة 

 تداوله.
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   -وظائف وشروط النقود ومدى تحققها يف العمالت الفرتاضية 

 ةدراسة فقهي
 

مراد رايق رشيد عودة .د  

 الدراسات اإلسالمية   بقسم أستاذ الفقه املشارك

 السعودية، جامعة الجوف كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 الفهرس الرئيسي

 امللخ: 

االفتراضــية ، ومــدى تحقــق وظــائف  يقــوم هــذا البحــث علــى املــن   الوصــفي التحليلــي، ويهــدف إلــى: توضــيح حقيقــة العمــالت

وشــــروط النقــــود وهــــا، ومحاولــــة تأصــــيلها للوصــــول إلــــى الحكــــم الشــــرعي للتعامــــل وهــــا، وقــــد خلــــ  الباحــــث إلــــى: أن وظــــائف 

وشـــروط النقـــود ال تتـــوفر فـــي العملـــة االفتراضـــية، ولـــذا ال يمكـــن اعتبـــار العمـــالت االفتراضـــية بأنهـــا عملـــة بـــاملعنى الحقيقـــي، 

الفتراضية سلعة مجهولة املصدر وهمية، ال ضامن لها، قائمة على املقامرة والغرر الفاحش، و ملا يحيط وها اعتبار العملة ا

من ش هات ومخـاطر علـى االقتصـاد الوخ ـ ي، واقتصـاديات الـدول، فـال يجـوز شـراؤها والبيعهـا وال تـداولها، إلـى أن ينصـلح 

 حالها .

 التعدين.كلمات مفتاحية: النقود، العمالت االفتراضية ، 

 املقدمة

 الحمد هلل رب العاملين وأتم الصالة والتسليم على املبعول رحمة للعاملين وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين، وبعد:

اهتم اإلسالُم بما ينفع الناس في معاشـهم، وُيحقـق لهـم االسـتقرار ويجلـب لهـم املنـافع، ومـن ذلـك اهتمامـه باملـال ومـا يتعلـق 

 ةاملعلــوم أن للنقــود واملعــامالت املاليــة دور كبيــر ومهــم فــي بنــاء املجتمعــات، إذ تعتبــر الركيــلة األساســي بــه مــن معــامالت، ومــن

لالقتصـــاد، الـــذي تســـعى األمـــم جاهـــدة لبنائـــه علـــى أســـس متينة،قائمـــة علـــى األمـــن واالســـتقرار ومـــع هـــذا التطـــور الكبيـــر فـــي 

وقـف الـدول بـين قابـل ورافـض لهـا، ومـا تكتنفـه هـذه العمـالت إدخال العمالت االفتراضية إلـى عـالم االقتصـاد املعاصـر، وت

من غمول ومخاطر، كانت من النوازل املسـتجدة، التـي تحتـاج مـن العلمـاء املعاصـرين الوقـوف علـى األحكـام املتعلقـة وهـا، 

   من حيث حكم التعامل وها واستخراجها وتداولها وما يتعلق وها من أحكام. 
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 أهمية الدراسة: 

ضــوع أحـد املســتجدات والنـوازل املعاصــرة، والـذي يتعلــق بمقصـد مــن مقاصـد الشــريعة وهـو املــال، والتــي هـذا املو  .1

 تحتاج إلى دراسة وبيان حكم الشرع.

 أهمية النقود واملعامالت املالية في بناء املجتمعات واستقرار االقتصاد. .2

بحـث هـذه النازلـة ذات األهميـة والوقـوف تسهيل وحث للباحثين في املعامالت املالية، من اقتصاديين وطلبة علم ل .3

 على تفاصيلها.

 أهداف الدراسة:

 الوقوف على خصائ  النقود ووظائفها عند الفقهاء. .1

بيــــان حقيقــــة العمــــالت االفتراضــــية ، وأهــــم خصائصــــها ، وطــــرق تعــــدينها ، ومــــدى انطبــــاق خصــــائ  النقــــود علــــى  .2

 العمالت االفتراضية.

 فقهي ت ملعرفة حكم التعامل وها .توضيح صورة هذه العمالت وتأصيلها ال .3

 مشكلة الدراسة : 

 تكمن املشكلة في اإلجابة على التساؤالت التالية : 

هــل تنطبـــق الوظـــائف والشـــروط  الشـــرعية الواجــب توفرهـــا فـــي النقـــود علـــى العملــة االفتراضـــية   مـــا أثـــر انفتـــاح املبـــرمجين 

الت نقديــة دون الرجـــوع إلـــى ســـلطة الدولـــة   مـــا حكـــم التعامـــل واملــواطنين إلنشـــاء عمـــالت افتراضـــية   هـــل ُيقبـــل انتـــاج عمـــ

 بالعمالت االفتراضية بشكلها الحالي  

 الدراسات السابقة:

األحكــام الفقهيــة املتعلقــة بــالعمالت اإللكترونيــة، إعــداد: الــدكتور عبــد هللا بــن محمــد العقيــل.وهو عبــارة عــن كتــاب  .1

 الكتروني منشور على االنترنت. 

ضية مفهومها وأنوعها وآثارها االقتصادية، إعداد: الدكتور عبد هللا بن سـليمان البـاحول. وهـو عبـارة النقود االفترا .2

(، 1عـــن بحـــث منشـــور فـــي املجلـــة العلميـــة لالقتصـــاد والتجـــارة، كليـــة التجـــارة، جامعـــة عـــين شـــمس، القـــاهرة، العـــدد)

 م.2017يناير، 

 لدكتور عبد الستار أبو غدة.النقود الرقمية الرؤية الشرعية واآلثار االقتصادية، ل .3

، للباحث : أحمد سفيان عبد هللا. .4
 
 التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية البتكوين نموذجا

 أوراق العمل املقدمة ملركز التميل البحثي في فقه القضايا املعاصرة لحلقة بحثية بعنوان: النقد االفتراض ي . .5

 رنت،  وفتاوى لبعض العلماء ودور اإلفتاء. بعض املقاالت املنشورة عبر شبكة االنت .6
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 املنهجية املتبعة: 

 املن   الوصفي التحليلي، وذلك من خالل: 

 جمع املادة العلمية من مظانها. .1

 وصف واقع العمالت االفتراضية وايضاح الجوانب املوضوعية املتعلقة وها. .2

 تعريف املصطلحات الواردة في ثنايا البحث. .3

 ألحاديث والحكم عليها.عزو اآليات، وتخريج ا .4

 خطة البحث: 

 املبحث التمهيدي : التعريف بالعمالت والنقود.

 املبحث األول: ماهية العمالت االفتراضية.

 املطلب األول : التعريف بالعمالت االفتراضية .  

 املطلب الثاني :  نشأة العمالت االفتراضية . 

 فتراضية .املطلب الثالث :آلية انتاج واستخدام العمالت اال  

 املطلب الرابع : خصائ  ومزايا وعيوب العمالت االفتراضية. 

 املبحث الثاني : وظائف وشروط النقود عند الفقهاء ومدى تحققها في العمالت االفتراضية  

 املطلب األول : وظائف النقود عند الفقهاء.

 املطلب الثاني : الشروط الواجب توفرها في النقود.

 تحقق وظائف وشروط النقود في العمالت االفتراضية. املطلب الثالث: مدى

 املطلب الرابع: التكييف الفقهي للعمالت االفتراضية وحكم التعامل وها بواقعها الحالي .

 الخاتمة .
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 هيدياملبحث التم

 التعريف بالعمالت والنقود

 العمالت والنقود لغة : 

ة: وجمعها ُعُمالت وُعْمالت : نقد يتعامل 
َ
 .(2). وتأتي بمعنى أجرة العمل، أعطيته أجرته: أي أجر عمله(1)به الناسالُعْمل

 النقود: جمع نقد، وتطلق على عدة معان، منها: 

1.  
 
 موجال

 
 .(3)خالف النسيئة: فنقده الثمن إعطاؤه نقدا

 .( 4)والنقد والتناقد: هو تمييل الدراهم، وإخراج الزائف والرديء منها   .2

 (5)هب والفضة وغيرهما مما يتعامل به.وتأتي بمعنى العملة من الذ .3

 النقود عند الفقهاء:

 ينقسم الفقهاء في تحديد النقود إلى فريقين:

الفريــق األول : أن النقــود محصــور فــي الــذهب الفضــة، علــى خــالف بــين الفقهــاء بــين حصــره فــي املضــروب منهمــا ، وهــو قــول 

 (8)كانـــا مضـــروبين أو غيـــر مضـــروبين ، وهـــو قـــول جمهـــور املالكيـــة أو أنـــه عـــام فيهمـــا، ســـواء  (7)الشـــافعية  (6)جمهـــور  الحنفيـــة

 . وقد عللوا ذلك بأنهما أثمان بأصل الخلقة و ي ال تتعدى إلى غيرهما.(9)والحنابلة 

الفريق الثاني : يرى  إطالق النقود على الذهب والفضة، وعلى كل ما يقوم مقامهما في معامالت الناس، ومبـادالتهم مـن أي 

وهــذا قــول عمــر بــن الخطــاب رضــ ي هللا عنــه ومحمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة وروايــة عــن اإلمــام مالــك وقــول عنــد نــوع كــان، 

 . (1)أحمد بن حنبل وما رجحه  ابن تيمية   

                                                           
 . 1555، ص: 2،ج:1( ط2008أحمد مختار عبد الحميد عمر،. موجم اللغة العربية املعاصر، )د.م :عالم الكتب،     (1)
، 1م( ط 200ي، تحقيق:محمــــــد عــــــول مرعــــــب،)بيروت: دار احيــــــاء التــــــرال العربــــــي، أبــــــو منصــــــور محمــــــد بــــــن أحمــــــد األزهــــــري، تهــــــذيب اللغــــــة.الهرو    (2)

،.) دمشق: دار الفكر،  256،ص:2ج:
 
 .262،  ص:2هـ( ط1408، سعدي أبو الحبيب،القاموس الفقهي لغة واصطالحا

 .475ص: 3نقد(،ج:،مادة )3هـ(، ط1414محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب،) ،بيروت:دار صادر، (3)
 .467ص:5هـ(د.ط، ج:1399أبو الحسين أحمد بن فارس، موجم مقاييس اللغة ، تحقيق: عبد السالم محمد هارون،)د.م: دار الفكر،   (4)
ـ(، هــ1419أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخشــري، أســاس البالغــة ،تحقيق:محمــد باســل عيــون الســود، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة،   (5)

، مجــــد الــــدين أبــــو الطــــاهر محمــــد بــــن يعقــــوب الفيروزآبــــادي، القــــاموس املحــــيط، تحقيق:مكتــــب تحقيــــق التــــرال فــــي 297ص:2،مــــادة )نقــــد(، ج: 1ط

 . 412، مادة )نقد(،ص: 8هـ(،ط1426مؤسسة الرسالة،.) بيروت:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .124،ص:3، ج:3م( ط1992 -هـ 1412اشية ابن عابدين،)بيروت: دار الفكر، محمد أمين بن عبد العزيز ابن عابدين،ح (6)
ت   أبـــو زكريـــا  محـــي الـــدين بـــن 389ص:1، ج:1م(،ط1994-هــــ1415محمـــد بـــن أحمـــد الخطيـــب الشـــربيني، مغنـــي املحتـــاج ،)د.م: دار الكتـــب العلميـــة،   (7)

 .380،ص:3، ج:3م(، ط1991 -هـ 1412دمشق: املكتب اإلسالمي، شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة املفتين، تحقيق: زهير الشاويش،)
 .61ص: 3محمد بن أحمد بن عرفة،حاشية الدسوقي، )د.م: دار الفكر، د.ت( د.ط، ج: (  8)
ن عبــد هللا ت أبــو محمــد موفــق الــدي253ص: 2منصــور بــن يــونس ال هــوتي، كشــاف القنــاع علــى مــتن االقنــاع،) د.م : دار الكتــب العلميــة، د.ت(د.ط، ج: (  9)

 .126ص:5هـ (د.ط، ج:1388بن أحمد ابن قدامة، املغني،)القاهرة: مكتبة القاهرة، 
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ومــــن ذلــــك قــــول عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــ ي هللا عنــــه :" هممــــت أن أجعــــل الــــدراهم مــــن جلــــود اإلبــــل، فقــــالوا لــــه إذن ال بعيــــر، 

 .(2)فأمسك "

مام مالك : "لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين، لكرهتها أن تباع بالذهب والـورق نظـرة " و قول اإل 
(3) 

قول ابن تيمية : " أما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي وال شرعي، بـل مرجعـه إلـى العـادة واالصـطالحت وذلـك ألنـه فـي 

 ملـــا يتعـــاملون بـــه والـــدراهم والـــدنانير ال تقصـــد لنفســـها، بـــل  ـــي األصـــل ال يتعلـــق املقصـــود بـــه ت بـــل الغـــر 
 
ل أن يكـــون معيـــارا

 ت بخــالف ســـائر األمــوال فــلن املقصــود االنتفــاع وهــا نفســها، فلهــذا كانــت مقـــدرة 
 
وســيلة إلــى التعامــل وهــات ولهــذا كانــت أثمانــا

 بمادتهـــا وال بصـــورتها يحصـــل وهـــا املقصـــود بـــاألمور الطبيعيـــة، أو الشـــرعية، والوســـيلة املحضـــة التـــي ال يتعلـــق وهـــا غـــرل ال 

 (4)كيفما كانت" 

والقــول الثــاني، الــذي يقــول بعــدم حصــر النقــود والثمنيــة فــي الــذهب والفضــة ،هــو الــذي يســير عليــه الفقهــاء املتــأخرون فــي 

 .(5)دراساتهم واستعماالتهم لكلمة النقد والنقود وهو الراجح 

 عاصرين : النقود عند علماء االقتصاد اإلسالمي امل

النقود : فقد ُعّرفت النقود من ِقبل املتأخرين من الباحثين في االقتصاد اإلسـالمي: بأنهـا:  " وحـدة معياريـة ، تعـارف النـاس 

 كانت مادتها أو شكلها"
 
 لديهم، أيا

 
 عاما

 
 .(6)استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات، وتلقى قبوال

 العملة النقود عند علماء االقتصاد : 

                                                                                                                                                                                                         
، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي 59ص: 6،ج: 2م( ط1986 -هـــ 1406عــالء الــدين أبــو بكــر بــن ســعود الكاســاني، بــدائع الصــنائع، )د.م: دار الكتــب العلميــة،   (1)

، مالك بن أنس األصبحي، املدونة الكبـرى،)د.م: دار الكتـب 21ص:22م( د.ط، ج: 1986 -هـ 1414رفة، سهل السرخس ي، املبسوط، ) بيروت: دار املع

ت تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابـن تيميـة، مجمـوع الفتـاوى، تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن 5ص:  3هـ(د.ط، ج:1415العلمية، 

، أبـــو محمـــد علـــي بـــن  468ص: 29ج:  251-250ص: 19هــــ( د.ط ، ج: 1416باعـــة املصـــحف الشـــريف، قاســـم،) املدينـــة املنـــورة: مجمـــع امللـــك فهـــد لط

 .214ص:7أحمد بن سعيد بن حزم، املحلى،)بيروت: دار الفكر،د.ت( د.ط، ج: 
 .515، صك 1م(، ط1992أحمد بن يحيى البالذري، البلدان وفتوحها وأحكامها، تحقيق: سهيل زكار،)بيروت: دار الفكر،   (2)
 .396ص:3مالك، املدونة ، ج:   (3)
 .252- 251ص:19ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج:    (4)
ت أنظــر: األشـــقر وآخــرون، بحـــول فقهيــة فـــي قضــايا اقتصـــادية  13،ص: 1هــــ( ط1391عبــد هللا بـــن منيــع، الـــورق النقــدي،)الريال: مطـــابع الريــال،  (5)

، االقتصـاد 102ص : 1هــ( ط1417نقود وظائفها األساسية وأحكامهـا الشـرعية،)د.م،د.ن، ، عالء الدين محمود الزعتري، ال284ص:1معاصرة، ج: 

 .224اإلسالمي مصادره وأسسه، للشاذلي ص: 
ت أنظـــر: هايــــل عبــــد الحــــافل  137، ص: 3هـــــ(، ط1419محمـــد عثمــــان شــــبير ، املعـــامالت املاليــــة املعاصــــرة فــــي الفقـــه اإلســــالمي،) د.م: دار النفــــائس،      (6)

،  علـــي القـــرة 3هــــ(، ص:1410( ، املعهـــد العـــالمي للفكـــر اإلســـالمي، 35غييـــر القيمـــة الشـــرائية للنقـــود، )د.م: دراســـات فـــي االقتصـــاد اإلســـالمي )داود،ت

) ، وهبــة الزحيلـــي، املعــامالت املاليــة املعاصـــرة،.147،ص: 1هـــ (، ط1413داعي،قاعــدة املثلــي والقيمــي فـــي الفقــه اإلســالمي، ) د.م: الناشـــرون العــرب 

 .27، ص: 1م(، ط1993، محمد يوسف كمال، فقه االقتصاد النقدي،) الريال: دار الهداية،  149، ص: 1م(، ط2002دمشق: )د.ن(، 



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

198 

 
 
العملة: تدور تعريفـات العملـة فـي اصـطالح االقتصـاديين علـى أنهـا: وحـدة التبـادل التجـاري التـي توجـدها الـدول وتجـد قبـوال

 في السلع والخدمات
 
 . (1)عاما

يمكن إجمال تعريفاتهم للنقود بأنها: " أية وسيلة أو واسطة متداولة للتبادل، مقبولة على نطـاق واسـع، كمعيـار أو مقيـاس 

 .(2)األشياء" لقيمة

 من القواعد واملبادئ التالية
ّ
 :(3)ووهذا يتبين توافق املصطلح الفقهي مع املصطلح االقتصادي، في تعريف النقود انطالقا

 كانت مادتها أو طبيعتها. .1
 
 أن النقود أمر اصطالحي عرفي، أيا

 للقيمــة، وســيلة  .2
 
للتبــادل، أداة لحفــل الثــروة، وســيلة أن النقــود ال تــراد لــذاتها بــل لوظائفهــا، و ــي: أن تكــون معيــارا

 للمدفوعات اآلجلة.

 بين الناس. .3
 
 عاما

 
 أن النقود يجب أن تلقى قبوال

  

                                                           
 .20شافعي ، مقدمة في النقود والبنوك، ص:   (1)
.، عبـــد العزيـــز هيكـــل،  موســـوعة 360،ص:1م(، ط1980نبيـــه غطـــاس،موجم مصـــطلحات االقتصـــاد واملـــال وإدارة األعمـــال، )لبنـــان: مكتبـــة لبنـــان،   (2)

، صـــــــبحي والعقـــــــاد،النقود والبنـــــــوك والعالقـــــــات 573، ص: 2هــــــــ( ط1406املصـــــــطلحات االقتصـــــــادية واإلحصـــــــائية، ) لبنـــــــان: دار النهضـــــــة العربيـــــــة،

 .21م(، ص : 1980االقتصادية الدولية، )بيروت: دار النهضة العربية، 
( ، املعهـــد العـــالمي للفكـــر اإلســـالمي، 35ئية للنقـــود الورقيـــة. ) د.م: دراســـات فـــي االقتصـــاد اإلســـالمي )هايــل عبـــد الحـــافل داود، تغييـــر القيمـــة الشـــرا  (3)

،  رفيق املصري،اإلسالم والنقود، )جدة: مركز النشـر العلمـي 147ت أنظر: داعي، قاعدة املثلي والقيمي في الفقه اإلسالمي، ص:  3هـ( د.ط. ص:1410

 .95، ص:2هـ(، ط1410في جامعة امللك عبد العزيز، 
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 املبحث األول

 ماهية العمالت الفرتاضية 

 تعريف العملة الفرتاضية املطلب األول :

ت بعدة تعريفات: 
َ
 ُعّرف

حــــدة حســــاب، ويمكــــن الحصــــول عليــــه وتخزينــــه " تمثيــــل رقمــــي للقيمــــة، يصــــدر بواســــطة مطــــورين خاصــــين باعتبــــاره و  .1

، ويســـــــتخدم ملجموعـــــــة متنوعـــــــة مـــــــن األغـــــــرال عنـــــــد اتفـــــــاق طـــــــرفين علـــــــى 
 
والوصـــــــول إليـــــــه والتعامـــــــل بـــــــه الكترونيـــــــا

 (1)استعماله".

ت بأنها: عملة افتراضية تعمل خارج نظام النقد الرسمي، فهي تمثيـل رقمـي للقيمـة النقديـة صـادر عـن غيـر البنـك  .2
َ
وُعّرف

 (2)واملؤسسات االئتمانية، تستمد قيمتها من الثقة الكائنة في القبول الطوعي لها"املركزي 

ـــت بأنهـــا: " أحـــد أنـــواع النقـــد الرقمـــي غيـــر املـــنظم ) الالمركـــزي(، يصـــدر عـــن مطـــورين يســـيطرون عليـــه فـــي العـــادة،  .3
َ
وُعّرف

 بين أعضاء مجتمع افتراض ي محدد"
 
 (3)ويستخدم ويكون مقبوال

 بأنها:   ويمكن إجمال تعريفها

 عبــر اإلنترنــت، دون وجــود  Cryptocurrency عملــة إفتراضــية مشــفرة 
 
، ونظــام دفــع عــالمي ، يــتم تــداولها إليكترونيــا

طبـــع مثـــل العمـــالت الورقيـــة، و ـــي ال تحمـــل أي أرقـــام تسلســـلية، و 
ُ
فيليـــائى لهـــا علـــى أرل الواقـــع ، ال أحـــد يـــتحكم فيهـــا، وال ت

ورقيـة ، يمكـن الحصـول عليهـا إمـا باملشـاركة فـى عمليـة إنتاجهـا، أو عـن طريـق شـرائها ليست مدعومة مـن الدولـة كالعملـة ال

وأول عملة رقمية تم انتاجها  ،(4) من أحد املواقع املتخصصة فى بيعها، أو عن طريق تبادلها مباشرة مع األ خاص اآلخرين

 . (  Bitcoinعملة " بيتكوين" )

 

 

 

                                                           
(1)  Virtual Currencies and Beyond: Intital considerations, international Monetary Fund, January 2016, p7 
(2)   Annual Report 2014, Deutsche Bundesbank, p :53. 
(3)  Virtual Currency Schemes, European Central Bank, October 2012, p:13. 
(4)  https://www.news7sry.com/2017/03/What-is-Bitcoin.html        http://www.maaal.com/archives/6248   ،

https://medium.com/@fikrmustanir/ 

http://midad.com/article/220634   ، https://cryptomena.net/ 

 / .https://medium.com/@fikrmustanirموسوعة وكيبيديا ، 

https://www.news7sry.com/2017/03/What-is-Bitcoin.html
http://www.maaal.com/archives/6248
http://www.maaal.com/archives/6248
http://midad.com/article/220634
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 (1):يةاملطلب الثاني: نشأة العمالت الفرتاض

 Satoshi (2)م مـــن قبـــل مبـــرمج أطلـــق علـــى نفســـه اســـم ساتويـــ ي ناكـــاموتو2007بـــدأ التفكيـــر فـــي العملـــة االفتراضـــية عـــام 

Nakamoto يقال أنه يعيش في اليابان، وذلك بطرح فكرة العملة الرقمية املسماة : " بيتكوين" ، حيث قام في العام التـالي ،

طــــرح فيهــــا فكــــرة اســــتخدام نقــــود  (3)كــــوين: نظــــام عملــــة النــــد للنــــد اإللكترونيــــة (م بنشــــر ورقــــة بحــــث بعنــــوان: ) البيت2008

الكترونية وصفها بأنها نظام نقدي إلكترونـي، يعتمـد فـي التعـامالت املاليـة املباشـرة بـين مسـتخدم وآخـر دون وجـود وسـيط، 

 في محاولة منه لالستغناء واالبتعاد عن مركزية البنوك ومراقبتها.

ام " ساتويـــــ ي" بلنتـــــاج أول عملـــــة " بيتكـــــوين " بطريقـــــة التعـــــدين، وتمـــــت أول عمليـــــة تحويـــــل عمـــــالت " م قـــــ2009وفـــــي عـــــام 

بيتكوين " من الند للند  بين " ساتوي ي" وبين "هال فيني" املبرمج الفعلي لنظام " البيتكوين" وتم نشر أول سـعر تـداول بـين 

إنشـاء  م ، حيـث تـم2010فـي عـام   ""البيتكـوينالــ أ انتشـار عملـة دوالر ، بـد 0.001بيتكـوين يبلـ   1هـذه العملـة والـدوالر وكـان 

منصـــة لتبـــادل البطاقـــات التجاريـــة وســـوق الكترونـــي لصـــرف عملـــة البيتكـــوين، وتمـــت أول عمليـــة شـــراء ســـلعة بـــالبيتكوين 

ين األمــوال آالف بيتكــوين، ومــن ثــم توالـت التعــامالت لشــراء الســلع والخـدمات، أو لتحويــل وتخــز 10و ـي قطعــة بيتــلا مقابـل 

 وتبادل العمالت عبر العديد من املواقع اإللكترونية.

 : (4)وبعد ذلك توالت العمالت االفتراضية في الظهور واالبتكار وعلى سبيل املثال 

(، LTC)  ، قـــام تشـــارلي لـــي املهنـــدس الســـابق لـــدى شـــركة جوجـــل بـــاختراع عملـــة اســـمها2011الليتكـــوين ظهـــرت فـــي عـــام  .1

 .ستطع زحزحة البيتكوين من مكانه، ولكنها لم تظهرت كبديل للبيتكوين

 ، وتمتاز بزيادة في كفاءة التعدين، وتحسين األمان والضمانات.2012بيركوين : ظهرت في عام  .2

 ، واستطاعت أن تحتل املرتبة الثالثة في عالم العمالت الرقمية من حيث السيولة.2013الريبل : ظهرت في عام  .3

( و ي عملة رقمية تعتبر نسخة أكثر سـرية مـن Dash)  ث قام إيفان دوفيلد بلنتاج عملة، حي2014داش :ظهرت في يناير  .4

 بتكوين.

، قــــام املبــــرمج الرو ــــ ي فيتاليــــك بــــوتيرين بــــاختراع ثــــاني أشــــهر وأفضــــل العمــــالت الرقميــــة علــــى 2015اإليثريــــوم : فــــي عــــام  .5

 (. Ethereum) اإلطالق، عملة

 وغيرها الكثير من العمالت.

                                                           
(1) http://www.maaal.com/archives/6248, www.bitcoin.org/bitcoin.pdf,  www.historyofbitcoin.org 

، كمـا ادعـى 39يبلـ  مـن العمـر  يابـانيفهـو رجـل   P2P Foundationحسب ما ادعى ساتوي ي في ملفـه الوخ ـ ي فـي موقـع   (2)
 
رجـل األعمـال األسـترالى  عامـا

ه معــ كــريج ســتيفن رايــت و الــذى أثبــت باألدلــة اإلليكترونيــة الدامغــة أنــه هــو مبتكــر الفكــرة و صــاحب املوقــع األصــلى لبيتكــوين ، وذلــك خــالل مقابلــة

 :أنظـــــــــر    GQ_Magazine)و The_Economistو BBCعلـــــــــى وكـــــــــاالت بـــــــــي بـــــــــي  ـــــــــ ي، ومجلـــــــــة اإليكونومســـــــــت، ومجلـــــــــة جـــــــــي كيـــــــــو)

http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech 
(3)  Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, October 31,2008: www.cryptovest.co.uk 
(4)  //http//coinmarketcap.com/all/views/all 
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 آلية انتاج واستخدام العملة الفرتاضية: :املطلب الثالث

تقــوم فكــرة هــذه العملــة، علــى نظــام يعتمــد علــى برمجيــات مفتوحــة املصــدر يمكــن مــن خاللهــا مراجعــة الشــفرة البرمجيــة فــي 

 أي وقت ومن قبل أي  خ ، ويعتمد هذا النظام على مبدأين:

 األول : التواقيع اإللكترونية للتحكم في امللكية . 

     (1)عبـر منـع اسـتخدام نفـس العملـة فـي أكثـر مـن عمليـة شـراء، لحمايـة البـائع وذلـك عبـر مـا يسـمى بتقنيـة النـد للنـد والثـاني:

Peer – to Peer (P2P) التـي يــتم عبرهـا االحتفــاظ بتسـجيالت كاملـة تســمى كتـل block chain)  تلخــ  تـاريخ العملــة )

، ال يمكــن تغييرهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة، وتتشــارك هــذه الكتــل مــع واملعــامالت التجاريــة التــي مــرت وهــا فــي قواعــد بيانــات

بعضــها علــى شــبكة البيتكــوين، ممــا يعنــي ضــرورة تــوافر شــبكات حاســب آلــي  ــخمة، وانترنيــت وبرمجيــات تشــغيل وتخــزين 

 .املعلومات على الويب

ات املاليــــة، وال تحتــــاج لوجــــود هيئــــة وتقــــوم هــــذه العملــــة علــــى مبــــدأ الالمركزيــــة، فهــــي ال تعتمــــد فــــي تعامالتهــــا علــــى الوســــاط

تنظيمية مركزية تنظم وتتابع عملياتها كالبنوك أو املؤسسات املاليـة، كمـا أنهـا ال تخضـع للقـوانين والضـوابط التـي تفرضـها 

 .البنوك املركزية، إذ يختلف سعر صرفها بين موقع وآخر، ويمكن مبادلتها مع أي عملة نقدية تقليدية

الفرتاضية التعدين) التنقيب(:كيفية انتاج العملة 
(2)

  

أطلق لفل التعدين على عملية انتاج العملة الرقمية ، وذلك لوجود الشـبه فـي عمليـة انتـاج العمـالت املسـكوكة وهـو معنـى 

مجــازي، حيــث إن عمليــة اســتخراج املعــادن مــن بــاطن األرل تحتــاج إلــى منقبــين وأدوات للتنقيــب، إلنتــاج عملــة مســكوكة، 

 ج العملة الرقمية، و ي تحتاج كذلك إلى منقبين وأدوات للتنقيب إلنتاج هذه العملة.يشاوهه إنتا

 فالتعدين في العملة الرقمية : عبارة عن رقابة الكترونية تقوم وها أجهزة املعدنين على عمليات التحويل من الند للند. 

عــدنين مكافئــة للصــرافين فــى البنــوك، و العــاملين وهــذا يكــون برنــامج بيتكــوين مكــافىء ألى بنــك مركــزى فــى العــالم، وأجهــزة امل

 على إتمام عملية التحويل عن طريق التأكد من سجالت املتعاملين.

 الخطوات املتبعة لعملية التعدين:

 (3)تتم عملية التعدين عبر اتباع الخطوات التالية:

                                                           
وهو مصطلح تقنـي يعنـي التعامـل املباشـر بـين مسـتخدم وآخـر دون الحاجـة إلـى وسـيط إلتمـام عمليـات الـدفع بشـكل فـوري ألي  ـخ  وفـي أي مكـان   (1)

 في العالم وبتكاليف منخفضة جدا.
، صــالح وعبـــد الفتــاح، البيتكـــوين عملــة الكترونيـــة مشــفرة قـــد 25-23قتصـــادية، ص:عبــد العزيز،النقــود االفتراضـــية مفهومهــا، أنواعهـــا، آثارهــا اال   (2)

 https://www.news7sry.com/2017/03/What-is-Bitcoin.htmlتسبب أزمة اقتصادية عاملية جديدة،  
 (. 73عصام الدين، أحمد محمد، ماذا تعرف عن عملة البيتكوين، مقال في مجلة، املصرفي، العدد)  (3)
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 علــــى برنــــامج يــــتم تنصــــيبه فــــي حاســــوب املســــتخدمين، وي 
 
قــــوم هــــذا البرنــــامج بالتنقيــــب تعتمــــد فكــــرة التعــــدين أساســــا

 وفق برمجة معينة عن العمالت.
 
 افتراضيا

    مثلمـــا تتطلــــب عمليــــة التعـــدين الحقيقيــــة معــــدات و آالت و تكــــاليف كثيـــرة فهنــــا األمــــر متشـــابه فلكــــي تســــتطيع إتمــــام

 مصـــدر كهربـــائى مســـتديم و هـــو مـــا يرفـــع 
 
تكـــاليف عمليـــة التعـــدين بنجـــاح فأنـــت تحتـــاج جهـــاز كمبيـــوتر متطـــور و أيضـــا

 عملية التعدين .

 تتوقــف صــعوبتها علــى   يبــدأ البرنــامج بمعالجــة وحــل خوارزميــات معقــدة )معــادالت رياضــية( مطروحــة علــى الشــبكة

 .قوة وحجم الحاسب املستخدم

 ( توليد وحدات العملة 
 
 وحدة في كل مرة يتم فيها حل الخوارزمية( بمجرد حل هذه البرمجيات. 50يتم فورا

 تخزين وحدات العملة التي حصل عليها في محفظة رقمية خاصة به في القرص الصلب لجهازهيقوم املستخدم ب. 

  يـــتم إضـــافة توقيـــع إلكترونـــي إلـــى عمليـــة التحويـــل، للتحقـــق مـــن العمليـــة مـــن قبـــل النظـــام الخـــاص وهـــا، وتخـــزن أيضـــا

 بشكل مشفر في الشبكة 

 ا، يتغيـر كلمــا تـم تحويــل العملـة مــن مســتخدم لكـل وحــدة مـن وحــدات هـذه العملــة مفتـاح )كــود( تشــفير خـاص بمالكهــ

 .آلخر ويمكنه من استخدامها

 يماثــل فـــي وظيفتــه دفتـــر الحســابات، ويـــتم فيــه تســـجيل كافـــة  يــتم تســـجيل هــذا التحويـــل علــى ســـجل عــام فـــي الشــبكة

م منهــا و التعــامالت التــي تــتم فــي هــذه الشــبكة، ويحتــوي كافــة عنــاوين املحــافل و عــدد وحــدات العملــة املوجــودة، ومــا تــ

 إليها من تحويالت لكافة مستخدميها.

 خصائ: ومزايا وعيوب العمالت الفرتاضية املطلب الرابع: 

أول : خصائ: العمالت الفرتاضية 
(1)

 

 :تمتلك العمالت االفتراضية خصائ  متعددة تميلها عن العمالت الحكومية، منها

 عملة غير ملموسة وال وجود فيليائي لها . .4

مركزيـــة أو جهـــة حكوميـــة تنتجهـــا، حيـــث يـــتم تعـــدينها عـــن طريـــق املعـــدنين، تســـتخدم مـــن خـــالل شـــبكة  ال يوجـــد ســـلطة .5

 اإلنترنت فقط .

 تتم عمليات التبادل التجاري بواسطتها مباشرة، من  خ  آلخر دون حاجة لوجود بنك وسيط. .6

 عدم قدرة السلطات النقدية في أي دولة في العالم، بالتحكم في عرضها أو سعرها. .7

 يوجد سقف معين أو حد لانفاق أو الشراء. ال  .8

                                                                                                                                                                                                         

http://www.maaal.com/archives/6248 https://blockchainheart.com, http:/money.cnn.com , https://www.weusecoins.com 
(1) http//search.mandumah.com/Record/883879   ،  https://blockchainheart.com 

http:/money.cnn.com ،https://www.weusecoins.com 
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ثانيا : مزايا العمالت الفرتاضية 
(1)

 

 من أهم املزايا لهذه العمالت والتي توجع من قبول املتعاملين وها :

 .ا  رسوم التحويل ضئيلة جد 

 .العاملية: حيث إنها ال ترتبط بموقع جغرافي معين، و ي متوفرة على مستوى العالم 

  يســــــتطيع املســــــتخدمون امــــــتالك العديــــــد مــــــن العمــــــالت دون ربطهــــــا بأســــــماء أو عنــــــاوين أو أي  ية:الخصوصــــــية والســــــر

 معلومات أخرى تحدد هوية الوخ  ، وال يمكن مراقبة عمليات البيع والشراء التي تتم بواسطتها أو التدخل فيها.

  ــــــخم، ُيطلــــــق عليــــــه الشــــــفافية :تخــــــزن تفاصــــــيل عــــــن كــــــل معاملــــــة حــــــدثت فــــــي الشــــــبكة علــــــى اإلطــــــالق فــــــي دفتــــــر عــــــام 

ظهر كل ي يء
ُ
  ."بلوكتشين"، والبلوكتشين ت

 سرعة التحويل : يمكنك إرسال النقود في أي مكان وسيصل خالل دقائق. 

 تعـــد التقنيـــة املســـتخدمة فـــي التشـــفير مـــن أكبـــر مشـــاريع الحوســـبة فـــي العـــالم، ممـــا يصـــعب تزويرهـــا أو إعـــادة   :األمـــان

.
 
 استنساخها، فلديها سجل أمان قوي جدا

 ثالثا : عيوب العمالت الفرتاضية :

  
 
 . عدم سيطرة البنوك املركزية، يجعلها عرضه ملخاطر أعلى مستقبال

 واملمنوعات . بعدها عن الرقابة، جعلها أسهل وسيلة لغسيل األموال و تجارة املخدرات 

  من قيمتها، م 
 
 . ع أي خبر سلبى بخصوصهاعدم اإلعتراف الرسمى وها من قبل دول العالم، يجعلها تخسر جزء  كبيرا

   . إمكانية اختراق املحافل االلكترونية وسرقة محتواها 

 . التذبذب السريع واملفاجم في سعرها 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) http://www.sasapost.com/opininon/alpetkoan- virtual-currency/ 
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 املبحث الثالث

 وظائف وشروط النقود عند الفقهاء ومدى تحققها يف العمالت الفرتاضية 

 

 وظائف النقود عند الفقهاء املطلب األول :

عتبــر قــوة شــرائية عامــة، حيــث تقــوم بتأديــة دورهــا مــن خــالل وظائفهــا األساســية، والتــي تناولهــا الفقهــاء النقــود والعمــالت ت

 بالبيان والتوضيح، وتتمثل في أربع وظائف رئيسية : و ي أنها:

 مقياس لقيم السلع والخدمات. .1

 وسيط لتبادل السلع والخدمات. .2

 أداة لحفل الثروة ومستودع للقيمة. .3

 جلة.وسيلة للمدفوعات اآل  .4

 وتوضيح ذلك فيما يلي:

 مقياس لقيم السلع:  .1

حيـــــث يـــــتم اســـــتخدامها لقيـــــاس قـــــيم الســـــلع والخـــــدمات، فالوحـــــدة النقديـــــة ألي دولـــــة  ـــــي وحـــــدة تقـــــاس وهـــــا قـــــيم الســـــلع 

والخــــدمات فــــي املجتمــــع، وقــــد ســــاعد اســــتخدام وحــــدة حســــاب موحــــدة كــــل مــــن البــــائعين واملشــــترين علــــى تحديــــد كمياتهــــا 

، وتفقـد دورهـا وقوتهـا كلمـا فقـدت ثباتهـا، ولهـذا يقـول ابـن تيميـة وأنواعها، ولذا فا
 
لنقود يجب أن تتسـم بالثبـات ولـو نسـبيا

ا لألموال ، ُيتوّسل وها إلى معرفة مقادير األموال" "  .(1). املقصود من األثمان )النقود( أن تكون معيار 

هــو املعيــار الــذي يعــرف بــه تقــويم األمــوال، فيجــب أن يكــون ويقــول ابــن القــيم " الــدراهم والــدنانير أثمــان املبيعــات، والــثمن  

 ال يرتفع وال ينخفض"
 
 مضبوطا

 
 . (2)محدودا

ويقـول الغزالـي: "مـن الـنعم هللا تعـالى خلــق الـدراهم والـدنانير، ووهمـا قـوام الـدنيا وهمــا حجـران ال منفعـة فـي أعيانهمـا، ولكــن 

عيـان كثيـرة فـي مطعمـه ، وملبسـه، وسـائر حاجاتـه، وقـد يوجـز عمـا يضطر الخلـق اليهمـا مـن حيـث إن كـل إنسـان محتـاج إلـى أ

يحتــاج اليـــه، ويملـــك مـــا يســـتغني عنــه كمـــن حتـــى تقـــدر وهـــا األمــوال ، فيقـــال هـــذا الجمـــل يســـاوي مائــة دينـــار وهـــذا القـــدر مـــن 

 . (3)الزعفران يساوي مائة دينار " 

                                                           
 252-251ص:19ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج: ( 1)
  105ص:  2م(، د.ط، ج:1991ابن قيم الجوزية، اعالم املوقعين عن رب العاملين،)بيروت: دار الكتب العلمية،   (2)
 .91ص:4املعرفة، د.ت(د.ط، ج: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين،)بيروت: دار   (3)
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ــــــا َعُســــــر إدراك التســــــاوي فــــــي األشــــــياء املختل
ّ
الــــــدرهم لتقويمهــــــا: أعنــــــي فــــــة الــــــذوات ، ُجِعــــــل الــــــدينار و ويقــــــول ابــــــن رشــــــد: " مل

 . (1)لتقديرها"

 . (2)ويقول السرخس ي: " وانما الذهب والفضة خلقا جوهرين لألثمان ملنفعة التقلب والتصرف" 

ويقــول فــي مــوطن آخــر: " أن الــذهب والفضــة وإن كانــا جنســين صــورة، ففــي معنــى املاليــة همــا جــنس واحــد، علــى معنــى أنــه 

 (3)األموال وهما، وأنه ال مقصود فيهما سوى أنهما قيم األشياء، ووهما تعرف خيرة األموال ومقاديرها" تقوم 

 (4)ويقول النيسابوري: " وإنما الذهب والفضة كانوا محبوبينت ألنهما جعال ثمن األشياء فمالكها مالك لجميع األشياء" 

ر ت ألنهمـا أصـل لكـل مـا يبـاع ويبتـاعت ووهمـا تعـرف قيمـة األمـوال ومـا ويقول الشيرازي: " وتصح الشركة على الـدراهم والـدناني

 (5)يزيد من األرباح " 

 لقـيم السـلع ، إذ يسـاعد هـذا الثبـات علـى 
 
 ولذا ال بد من كـون قيمـة النقـد ثابتـة كونهـا مقياسـا

 
واملقياس ال بد أن يكون ثابتا

األطـوال او األوزان ونحوهـا ، فـلذا لـم تكـن هـذه املقـاييس ثابتـة، القيام وهذه الوظيفةت وذلك كباقي املقاييس التي يقاس وها 

  أدى ذلك إلى اختالل األمر واضطرابه ولم تعرف األشياء على وجه الدقة.

 وسيط لتبادل السلع والخدمات:  .2

  ــي الواســطة فــي تقــدير 
 
قــيم  فهـي وســيلة لنقــل ملكيــة الســلع والخــدمات مــن طــرف إلــى آخــر دون الحاجــة إلــى طــرف ثالــث، إذا

 . (6)األشياء 

  وجــاءت أقــوال الفقهــاء والعلمــاء لتؤكــد هــذا الــدور للنقــود حيــث يقــول ابــن رشــد : " 
 
املقصــود منهمــا )الــذهب والفضــة( أوال

 ال املعاملـــة "
 
.  ويقــــول ابـــن عابــــدين : " الـــثمن غيــــر (7 )املعاملـــة ال االنتفـــاع ، بخــــالف العـــرول التــــي يقصـــد منهــــا االنتفـــاع أوال

 . (8)يلة إلى املقصود ، إذ االنتفاع باألعيان ال باألثمان " مقصود بل وس

                                                           
 .109ص:9هـ(د.ط، ج:1333ابن رشد، بداية املجتهد، )تركيا: دار الخالفة العلية، مطبعة أحمد كامل،   (1)
 192ص:2السرخس ي، املبسوط، ج:  (2)
 .20ص:3السرخس ي، املبسوط ،ج:  (3)
، ج: 1هــــ(ط1416الشـــيخ زكريــا عميرات،)بيــروت: دار الكتــب العلميــة، نظــام الــدين الحســن بــن محمــد النيســـابوري، تفســير غرائــب القــرآن، تحقيــق:  (4)

 .192ص:2
 .352ص:1أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، املهذب ،) د.م: دار الكتب العلمية، د.ت( د.ط، ج:  (5)
 .23ص:3ابن العربي، أحكام القرآن، ج:  (6)
 231،ص1ابن رشد، بداية املجتهد، ج:  (7)
 3ص:4، رد املحتار على الدر املختار،ج: ابن عابدين   (8)
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ويؤكــد شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة هــذا املفهــوم بقولــه :" والــدراهم والــدنانير ال تقصــد لنفســها بــل  ــي وســيلة إلــى التعامــل وهــا ، 

ـــا بخـــالف ســـائر األمـــوال، فـــلن املقصـــود االنتفـــاع وهـــا نفســـها ، فلهـــذا كانـــت م
 
قـــدرة بـــاألموال الطبيعيـــة، أو ولهـــذا كانـــت أثمان

 (1)الشرعية،  والوسيلة املحضة التي ال يتعلق وها غرل ال بمادتها وال بصورتها، يحصل وها املقصود كيف كانت" 

 (2) يقول ابن القيم : " فاألثمان ال تقصد ألعيانها، بل يقصد التوصل وها إلى السلع"

نانير فلنهمـا خادمـان وال خـادم لهمـا ، ومـرادان لغيرهمـا وال يـرادان لـذاتهما" ويقول أبو حامد الغزالي: " وأدناهم الدراهم والـد
(3) 

 بثـوب، فمـن أيـن 
 
ويقول في موضع آخر: " ثم يحـدل بسـبب البياعـات للحاجـة إلـى النقـدين ، فـلن مـن يريـد أن يشـتري طعامـا

كمـا يبـاع ثـوب بطعـام وحيـوان بثـوب ،  يدري املقدار الذي يساويه من الطعام كم هو  واملعاملة تجري في أجناس مختلفـة ،

وهذه أمور ال تتناسب فالبد من حاكم عدل يتوسط بين املتبايعين، يعدل أحدهما بـاآلخر، فيطلـب ذلـك العـدل مـن أعيـان 

األمــوال ، ثــم يحتــاج إلــى مــال يطــول بقــاؤه ت ألن الحاجــة إليــه تــدوم ، وأبقــى األمــوال املعــادن ، فاتخــذت النقــود مــن الــذهب 

 .(4)والنحاس" والفضة 

ويفهم مـن أقـوال العلمـاء أن الـدور الحقيقـي للنقـود هـو التبـادل، وليسـت موضـوعة لالتجـار واملضـاربة، ألن وظيفـة النقـود 

 هو تمهيد السبيل ألنشطة اإلنتاج.

 أداة لحفل الثروة ومستودع للقيمة :  .3

أو ملقابلــة احتياجــات طارئــة، فــالنقود فــي  إذ أنــه ال يحــتفل بــالنقود لــذاتهات وإنمــا بقصــد انفاقهــا فــي فتــرات الحقــة، 

 للقيمــة ال بــد مــن تــوفر 
 
هــذه الحالــة تقــوم بوظيفــة املســتودع واملخــزن للقيمــة وحفــل الثــروة، وحتــى تكــون النقــود مســتودعا

 شرطين:

 األول :  أن ال تتعرل قيمتها إلى االنخفال بمرور الزمن. 

 .(5) الثاني : قبول استبدالها بالسلع والخدمات املطلوبة

ـا تزيـد عـن حاجتـه اآلنيـة ، لـذا فهـو يفكـر فـي اّدخارهـا لحـين احتياجـه إليهـا ، أو لحـين   فاإلنسان قد ينتج أو يملـك قيم 

ل بــــأي صــــورة يرغ هــــا مــــن يحوزهــــا وهــــذه 
ّ
احتياجــــه إلــــى مــــا يمكنهــــا إحــــرازه مــــن الســــلع األخــــرى ، فــــالنقود  قــــادرة علــــى التشــــك

                                                           
 .251ص19ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج: ( 1)
 422ص  3ابن القيم ، اعالم املوقعين ، ج:  (2)
 .235ص: 3الغزالي:  إحياء علوم الدين، ج  (3)
 .397ص:3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج: ( 4)
 .39م( د.ط، ص: 2006ف النقد،)اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ضياء مجيد ،الفكر االقتصادي اإلسالمي في وظائ (5)
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ل بم
ّ
وضــــوعات التبــــادل املختلفــــة  ــــي ســــر الســــيولة ، التــــي تتفــــوق وهــــا النقــــود علــــى كــــل الخاصــــية : أي القابليــــة علــــى التشــــك

 .(1)األصول الحقيقية واملالية األخرى 

 

 وسيلة للمدفوعات اآلجلة:  .4

أي أنها تستخدم إلبراء الذمم بدفع الديون وتسديد القرول، وأن الديون يتم التعبير عنها بالنقودت ألن النقود تشكل قـوة 

 .(2)تم التعبير عنها بوحدات محددة ومتطابقة في خواصها شرائية عامة ي

"وهــذه الوظيفــة إنمــا تـــنهض علــى أســاس قبـــول النــاس بــالنقود كعـــول ملــا لهــم فــي ذمـــم اآلخــرين مــن حقـــوق ، ولــو كــان هـــذا 

 ، إن قبول الناس بالنقود لهذا الغرل إنما يقوم على اعتبار واختبار قدرة النقود فـي حفـل حقـوقه
 
م )خـزن العول مؤجال

 . (3)القيم( وقابليتها للتحول إلى أي ي يء يرغبونه وبال عناء" 

 الشروط  الواجب توفرها يف النقود: املطلب الثاني:

 يمكن اجمالها فيما يلي:
 
 صحيحا

 
 هناك شروط ال بد من توفرها في النقود كي يعتبر نقدا

 الرواج والقبول العام:  .1

 .(4) ها: التكثير والزيادة، االسراع واالختالط، التداول تأتي مادة " راج" في اللغة على معان من

والتــداول مــأخوذ مــن الُدولــة: وهــو مــا يتداولــه املتــداولون. والتــداول التعاقــب فــي التصــرف فــي الشــ يء، وخصــها االســتعمال 

 .(5) بتداول األموال.

 . (6) اج في االصطالح: " دوران املال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق"و والر 

ْم  ويفهم من قوله تعالى : 
ُ
ِنَيـاِء ِمـنك

ْ
غ
َ ْ
 األ

َ
 َبـْين

 
ـة
َ
 ُدول

َ
ـون

ُ
 َيك

َ
ْي ال

َ
بطريـق االيمـاء علـى وجـوب رواج املـال ودورانـه  [ .7]الحشـر: ك

 .(1)بين أيدي الناس 

                                                           
قتصــاد عبــد الجبــار حمــد الســ هاني، النقــود اإلســالمية كمــا ينبيــي أن تكــون،)األردن: جامعــة آل البيــت، كليــة االقتصــاد والعلــوم االداريــة، مجلــة اال  (1)

 .4اإلسالمي، املجلد العاشر(، ص:
 .27م(،د.ط ، ص:1988واملصارف والنظرية النقدية،) ليبيا: دار األنيس للطباعة والنشر والتوزيع،  خالد علي الدليمي، النقود  (2)
 4الس هاني، النقود اإلسالمية كما ينبيي أن تكون، ص:  (3)
ة لبنــان ناشـــرون، ،  محمــد بـــن أبــي بكـــر الــررازي، مختــار الصـــحاح، تحقيــق: محمـــود خــاطر) بيــروت: مكتبـــ285،ص:2ابــن منظــور، لســـان العــرب، ج:   (4)

 .267، ص:1هـ(ط1415
 .85ص:28م( ج:1984محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير)تونس: الدار التونسية للنشر،   (5)
 .464، ص:2م( ط2001محمد طاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، تحقيق: محمد الطاهر امليساوي)بيروت: دار النفائس  (  6)
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ات الــدول، أي أن تكــون النقــود مقبولــة فــي التــداول بــين األفــراد، ولهــا رواج عــام، غيــر أن صــفة القبــول أصــبحت مــن سياســ

 ولم تعد متروكة لألفراد.

والــرواج عنــد الفقهــاء يطلــق علــى التعامــل املقــرون بالرغبــة مــن النــاس، والــذي يحقــق غايــة وجــود النقــد، وألهميــة  

 إذا راجـت  (2)الرواج فقد ذهب فقهاء املالكية وبعض الحنابلـة 
 
 يسـيرا

 
إلـى وجـوب الزكـاة فـي النقـود الناقصـة فـي الـوزن نقصـا

 حيث أن املعول عندهم هو الرواج. كالكاملة،

 علـــى شـــرط الـــرواج :" ومـــن ثـــم لـــو راجـــت الفلـــوس رواج النقـــود ثبـــت لهـــا 
 
ويقـــول ابـــن حجـــر فـــي كتابـــه الفتـــاوى الكبـــرى تأكيـــدا

 . ( 3)أحكامها" 

 عـــدم ثمنيـــة الفلـــوس : " والصـــحيح أنـــه ال ربـــا فـــي الفلـــوس النتفـــاء ال
 
ثمنيـــة ويقـــول النـــووي فـــي كتـــاب روضـــة الطـــالبين معلـــال

"  (4)الغالبة" 
 
 في بعض البالد فليس من جنس األثمان غالبا

 
وقال في املجموع : " وليست الفلوس كذلك فلنها وإن كانت ثمنا

(5). 

بمعنـى أنهـا إن راجـت فـي جميـع الــبالد كنقـد مسـتقلت فلنـه يشـملها الوصـف وهــو غلبـة الثمنيـة، فتلحـق بالـذهب والفضـة فــي 

 .(6)األثماناألحكام ألنها تكون من جنس 

 

 ثبات قيمة النقد واستقراره : .2

وهــــذا مطلــــب شــــرعي أسا ــــ ي فــــي النقــــد للقيــــام  بوظيفتــــه حتــــى ال يــــؤدي إلــــى اإلخــــالل بــــالنواحي الحقوقيــــة واالقتصــــادية أو 

االلتلامــــات بــــين النــــاس، وال شــــك أن اســــتقرار قيمــــة النقــــد شــــرط للعــــدل فــــي املعــــامالت، ألن غيــــاب هــــذا الشــــرط يــــؤدي إلــــى 

 أكل أموال الناس بغير حق .التظالم و 

حيث يو ح ذلك ابن القيم رحمه هللا فيقول : " فلن الدراهم والدنانير أثمـان املبيعـات ، والـثمن هـو املعيـار الـذي بـه يعـرف 

ا ال يرتفع وال ينخفض ، إذ لـو كـان الـثمن يرتفـع ويـنخفض كالسـلع لـم يكـن 
 
ا مضبوط تقويم األموال ، فيجب أن يكون محدد 

عتبر به املبيعـات ، وحاجـة النـاس إلـى ثمـن يعتبـرون بـه املبيعـات حاجـة ضـرورية وعامـة ... . وذلـك ال يكـون إال بـثمن لنا ثمن ن

                                                                                                                                                                                                         
الخــالدي، مقصــد رواج األمــوال ومظــاهره فــي عقــود املعــامالت ، جامعــة األميــر عبــد القــادر للعلــوم اإلســالمية، قســنطينة، بحــث منشــور عبــد املجيــد  ( 1)

 5،ص:
 .256،ص2،   ابن مفلح، الفروع، ج:127،ص1،  جواهر اإلكليل، ج:456ص:1الدسوقي ، حاشية الدسوقي، ج:  (2)
 .182ص: 2:ابن حجر الهيثمي، الفتاوى الكبرى، ج  (3)
 .378ص:  3النووي، روضة الطالبين، ج:   (4)
 .493ص:  9النووي ، املجموع، ج:  (5)
 .342، ص: 1هـ ( ط1418توفيق رمضان البوطي، البيوع الشائعة وأثر ضوابط املبيع في شرعيتها،)د.م: دار الفكر،   (6)
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م هــو بغيــره ، إذ يصــير ســلعة يرتفــع ويــنخفض فتفســد معــامالت النــاس  م بــه األشــياء ويســتمر علــى حالــة واحــدة ، وال يقــوَّ تقــوَّ

 
 
لف ، ويشتد الضرر .. ولو جعلت ثمن

ُ
ا ال يزداد وال ينق  لصلح أمر الناس "ويقع الخ  .( 1 ) ا واحد 

 ثبات قيمة النقود من الناحية االقتصادية ، غاية ما يو  ي به املنطق السليم، لحفل أموال الناس،

 فاتجاه قيمة النقد نحو االنخفال يؤدي إلى : 

 ود السلم. التحفل تجاه عمليات اإلقرال والبيع اآلجل، ووتقويض إرادة املتبادلين في عق 

  .تقييد لعمليات التبادل بأفق الزمن الجاري، وانحسار املعامالت املستقبلية 

  ميـــول األفـــراد إلـــى االســـتهالك العاجـــل، واالحجـــام عـــن االدخـــارت  ألن النقـــود لـــم تعـــد أمينـــة علـــى حفـــل قـــيمهم

ل الحقيقيـةت ألنهـا بشكل نقدي، مما يحرم االقتصاد من عدته اإلنتاجيـة، ويرفـع مـن تكـاليف التعامـل باألصـو 

 من السيولة .
 
 ال تملك قدرا

  . اللجوء إلى املضاربات اآلنية أو قصيرة األجل، مما يس يء إلى االستثمارات الحقيقية 

 

  :
 
 كما أن اتجاه قيمة النقود إلى االرتفاع له آثاره الضارة أيضا

   الحتمـاالت زيـادة فهو يشغل ذمم املدينين بما ليس فيها، فيتجم الناس عن أي تعامل يمتد 
 
عبـر الـزمن، تالفيـا

قيمتـــه، وهـــذا بـــدوره يضـــيق آفـــاق املعـــامالت، ويـــدفع إلـــى تفضـــيل االكتنـــاز ، واالدخـــار علـــى حســـاب االســـتهالك 

الجاري واالستثمار الحقيقيت مما يقود إلى قصور الطلـب الكلـي عـن اسـتيعاب العـرل الكلـي، فينشـأ الكسـاد 

 . (2)والبطالة  

شـــرط  للتعامـــل العـــادل ، وحفـــل األمـــوال واملمتلكـــات ، وتوســـيع حجـــم املعـــامالت ، وهـــو شـــرط لقيـــام  فثبـــات قيمـــة النقـــد،

 النقود بوظائفها آنفة الذكر . 

 أن تكون صادرة من قبل الدولة. .3

إصدار النقود فـي االقتصـاد اإلسـالمي تضـبطه القواعـد العامـة للشـريعة اإلسـالمية، والتـي وضـعت لتحقيـق مصـالح العبـاد 

، حيـث إن إيجـاد نقـود وإصـدارها متعلـق بـه مراعـاة املصـلحة العامـة، كـان ال بـد (3)ملقاصد ، والتي منها حفـل املـال وحفل ا

لـه مـن ترتيـب، يضـمن لكــل مجتمـع مـا يتناسـب وحجـم ناتجــه الـوطني، والـذي يـؤدي إلـى اســتقرار فـي قيمـة النقـود،حتى تقــوم 

 بوظائفها بما يحقق حفل أموال الناس ومعاشهم.

                                                           
 138، 137ص: 2ابن القيم،اعالم املوقعين، ج:  (1)
 (16 – 15نقود اإلسالمية كما ينبيي أن تكون،  ص )السهيان، ال   (2)
 .174ص:1، ج: 1م( ط1993 -هـ 1413أبو حامد محمد الغزالي، املستصفى من علم األصول،)د.م: دار الكتب العلمية،  ( 3)
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جد ن  شرعي من كتاب أو سـنة يقيـد عمليـة إصـدار النقـود، ولكـن املتتبـع لسياسـة النقـد داخـل الدولـة اإلسـالمية فـي ال يو 

أغلـــب فتراتهـــا، يجـــد أن إصـــدار النقـــود مـــن وظـــائف الدولـــة واعتبارهـــا مســـألة ســـيادية، وهـــذا مبنـــي علـــى حكـــم االستصـــالح 

 والسياسة الشرعية.

م ـ رحمهـم هللا ـ علـى أن إصـدار النقـود مـن وظـائف والة أمـور املسـلمين، وأن الواجـب فقد تـواردت أقـوال الفقهـاء وأهـل العلـ

 في باب الكراهـة 
 
عليهم حفظها من الغش وصيانتها عن اإلفساد، واعتبروا أنه ال يجوز ألي فرد إصدار النقود، وعّدوه داخال

 ، ومن ذلك:(1)

 ـــــ  لهـــــم ركبـــــوا قـــــال اإلمـــــام أحمـــــد : " ال يصـــــلح ضـــــرب الـــــدراهم إال فـــــي دار ا
ّ
لضـــــرب بـــــلذن الســـــلطانت ألن النـــــاس إن ُرخ

 (2)العظائم"

  وقال النووي " قال أصحابنا: وُيكره لغيـر اإلمـام ضـرب الـدراهم والـدنانير إن كانـت خالصـةت ألنـه مـن شـأن اإلمـامت وألنـه

 (3)ال يؤمن فيه الغش واإلفساد " 

  تكون بقيمـة العـدل فـي معـامالتهم مـن غيـر ظلـم لهـم، وقال ال هوتي : " ينبيي للسلطان أن يضرب لهم أي: الرعايا 
 
فلوسا

 فيضــــربه فيتجــــر فيــــه، ألنــــه 
 
 ملعاشــــهم، وال يتجــــر ذو الســــلطان فــــي الفلــــوس, بــــأن يشــــتري نحاســــا

 
 علــــيهم, وتيســــيرا

 
تســــهيال

 .(4)تضييق"

  مــام وألنــه ال يــؤمن وقــال الســيوطي :" ويكــره لغيــر اإلمــام ضــرب الــدراهم والــدنانير، وإن كانــت خالصــة، ألنــه مــن شــأن اإل

 .(5)فيها الغش واإلفساد"

 "(6)وقال أبو يعلى : " فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان ملا فيه من االفتيات عليه. 

  وقد نّبه شيخ اإلسالم ابن تيمية في كالم له عما يجب مراعاتـه فـي ضـرب الفلـوس، إلـى أن إصـدار النقـود يجـب أن يكـون

فــلن الفلــوس النافقــة يغلــب " ا، ال لجنــي األربــاح مــن إصــدارها أو االتجــار وهــا فقــال:    اســتجابة لحاجــة األمــة ومصــلحته

 تكــون بقيمـة العـدل فــي 
 
عليهـا حكـم األثمـان، وتجعــل معيـار أمـوال النــاس، ولهـذا ينبيـي للسـلطان أن يضــرب لهـم فلوسـا

، بـأن يشـتر 
 
 فيضـربه فيتجـر فيـه، وال بـأن معامالتهم ، من غير ظلم لهم، وال يتجر ذو السـلطان فـي الفلـوس أصـال

 
ي نحاسـا

يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها، بل يضرب ما يضرب بقيمته من غير ربح فيه، للمصلحة العامـة، 

ويعطي أجرة الصناع من بيت املال، فلن التجارة فيها باب عظـيم مـن أبـواب ظلـم النـاس، وأكـل أمـوالهم بالباطـل، فلنـه 

                                                           
 . 19-16، املصري،اإلسالم والنقود، ص:  99-89كمال،  املصرفية اإلسالمية السياسة النقدية، ص :  (1)
هـــــ( 1421مــــد بــــن الحســــين ابــــن الفــــراء ابــــو يعلى،األحكــــام الســــلطانية، صــــححه وعلــــق عليــــه: محمــــد حامــــد الفقي،)بيــــروت: دار الكتــــب العلميــــة،مح   (2)

 .181،ص: 2ط
 .11ص:6أبو زكريا محي الدين النووي،املجموع شرح املهذب، )د.م: دار الفكر،د.ت( د.ط، ج:   (3)
 .232ص:2اف القناع، ) د.م: دار الكتب العلمية، د.ت( د.ط، ج: منصور بن يونس بن صالح ال هوتي، كش   (4)
 2هــــــ(، ج: 1378جــــالل الــــدين الســـــيوطي، قطــــع املجادلـــــة عــــن تغيـــــر املعاملــــة، تحقيــــق وتعليـــــق: محمــــد محـــــي الدين،)مصــــرك مطبعـــــة دار الســــعادة،   (5)

 .232ص:
 .181أبو يعلى، األحكام السلطانية ، ص:   (6)
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 أخـــرى، أفســـد مـــا عنـــدهم مـــن األمـــوال بـــنق  أســـعارها إذا حـــرم املعا
 
، وضـــرب لهـــم فلوســـا

 
ملـــة وهـــا حتـــى صـــارت عرضـــا

 فـــلذا اختلفـــت مقـــادير الفلـــوس صـــارت ذريعـــة إلـــى أن 
 
فـــيظلمهم فيهـــا، وظلمهـــم فيهـــا بصـــرفها بـــأغلى مـــن ســـعرها، وأيضـــا

 فيصرفونها وينقلونها إلى بلد آخر، ويخرجون صغارها فت
 
 .(1)" فسد أموال الناسالظلمة، يأخذون صغارا

 (2)وقد اعتبر املاوردي أن عملية اصدار النقود، وإدارتها، ومنع الغش وفسادها، من وظائف الدولـة املمثلـة بـولي األمـر ،

 
 
 مـــن تغييـــر، صـــار هـــو املـــال املـــدخور، فـــدارت بـــه املعاملـــة نقـــدا

 
 مـــن غـــش، ومأمونـــا

 
حيـــث قـــال: " وإن كـــان النقـــد ســـليما

، فعــم النفــع، و  تــم الصــالح،.... ألنــه القــانون الــذي يــدور عليــه األخــذ والعطــاء، ولســت تجــد فســاده فــي العــرف إال ونســاء 

 بفســاد امللــك ، فلــذلك صــار مــن دعــائم امللــك "
 
، وقــال فــي األحكــام الســلطانية إن مــن واجبــات اإلمــام: " حراســة (3)مقترنــا

 .(4)الدين، وسياسة الدنيا "

ل العلم ـ رحمهم هللا ـ فيما يتعلق بتنظيم اإلصدار النقدي وضبطه يمكن استنتاج  من خالل ما سبق من كالم الفقهاء، وأه

 :(5)املقاصد الشرعية التالية 

 أن عملية اصدار النقود من وظائف الدولة السيادية . .1

أن رقابـــة الدولـــة علـــى اصـــدار النقـــد بتحديـــد الكميـــة الالزمـــة، يمنـــع االضـــرار بمصـــالح املجتمـــع واألفـــراد، ويحفـــل    .2

لقيمة الشرائية للنقود، لئال تفقد وظائفها املقصودة وهـا، بمـا يحقـق التـوازن بـين العـرل والطلـب، حتـى ال يـؤدي ا

 إلى التضخم أو االنكماش. 

َوْيــل   أن التوســع فــي إصــدار النقــود دون تنظــيم وضــبط، مــن التطفيــف الــذي نهــى هللا عــز وجــل عنــه حيــث قــال: .3

 
َ
ِفــين ِ

ّ
ف
َ
ُمط

ْ
وذلــك أن إصــدار وحــدات جديــدة مــن النقــود دون أن يصــاح ها زيــادة فــي إنتــاج الســلع [ 1] املطففــين:  ِلل

والخــدمات، يفضــ ي إلــى نقــ  قيمــة النقــود التبادليــة ويضــعف قوتهــا الشــرائية،  حيــث تزيــد كميــة عــرل النقــود، 

 وهذا تطفيف لقيمة ما بأيدي الناس من وحدات النقد.

                                                           
س أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، )املدينـة املنـورة: مجمـع امللـك تقي الدين أبو العبا  (1)

 .469ص: 29هـ ( د.ط، ج: 1416فهد لطباعة املصحف الشريف، 
 (.254تسهيل النظر وتوجيل الظفر في أخالق امللك وسياسة امللك، للماوردي ص)   (2)
د الحسـن البغـدادي املاوردي،تسـهيل النظـر وتوجيـل الظفـر فـي أخـالق امللـك وسياسـة امللـك، تحقيـق: محيـي هـالل السـرحا السـرحان،) علي بن محم (3)

 .254، ص:1هـ( ط1401بيروت: دار النهضة العربية، 
 .15املاوردي، األحكام السطانية والواليات الدينية، ص:   (4)
،  الزامـــل، النقـــود والبنـــوك 630-621،  نصر،االقتصـــاد الكلـــي النظريـــة املتوســـطة، ص: 367ســـالمي، ص: املصـــلح، التضـــخم النقـــدي فـــي الفقـــه اإل   (5)

، محمـــــد بـــــن عبـــــد هللا ابـــــن  52-51،ص:2هــــــ( ط1410،  محمـــــد عمـــــر شـــــابر،نحو نظـــــام نقــــدي عـــــادل، )د.م، د.ن،  245-242واألســــواق املاليـــــة ، ص :

،  ابــــــــن تيميــــــــة،مجموع الفتــــــــاوى ، ج: 97ص:1هـــــــــ( د.ط، ج:1407بيــــــــروت: دار املعرفــــــــة، العربي،أحكــــــــام القــــــــرآن، تحقيــــــــق: محمــــــــد علــــــــي البحــــــــاوي،)

، ص: 1هــ( ط1410، أحمد حسن الحسيني، تطور النقود فـي ضـوء الشـريعة اإلسـالمية،)د.م، دار املـدني للطباعـة والنشـر، 47ص:3، ج: 385ص:28

 .249مي،  ص: ، ،  العمر، النقود االئتمانية دورها وأثرها في اقتصاد اسال 46-47



 وقائع املؤتمركتاب 
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 فيمــا نهــى هللا  أن التوســع فــي إصــدار النقــود دون تنظــيم وضــبط،  .4
 
بخــس ألمــوال النــاس وإفســاد لــه، فيكــون داخــال

ِسِديَن عنه في قول هللا عز وجل :
ْ
ْرِل ُمف

َ ْ
ْوا ِفي األ

َ
ْعث

َ
َياَءُهْم َوال ت

ْ
ش
َ
اَس أ

َّ
ُسوا الن

َ
ْبخ

َ
 [ .183]الشعراء: َوال ت

نــاس بالقسـط فـي جميــع أن مـن أعظـم مقاصـد الشــريعة فـي األمـوال وغيرهــا إقامـة العـدل، ومنــع الظلـم وأن يقـوم ال .5

شــؤونهم، وتنظــيم إصــدار النقــود وضــبطه مــن أهــم الوســائل التــي يتحقــق وهــا إقامــة العــدل فــي أمــوال النــاس ومنــع 

 الظلم فيها.

 

 مدى تحقق وظائف وشروط النقود يف العمالت الفرتاضية املطلب الثالث:

قــود ال تتــوفر فــي العمــالت االفتراضــية، وبيــان بــالوقوف علــى حقيقــة العمــالت االفتراضــية  ، نجــد أن خصــائ  ووظــائف الن

 ذلك وتوضيحه في اآلتي :

 لقيم السلع  
 
: هل تعتبر العمالت االفتراضية مقياسا

 
 أوال

  لقــيم الســلع، حيــث إنــه ال يــتم قيــاس قــيم الخــدمات والســلع وهــا مباشــرة، بــل ال بــد مــن تقييمهــا بعملــة 
 
ال تعتبــر مقياســا

وإن قيـــل بـــأن هنـــاك بعـــض املتـــاجر االلكترونيـــة تســـعر الســـلع التـــي تبيعهـــا بالعملـــة أخـــرى ثـــم بعـــد ذلـــك يـــتم التبـــادل. 

 
 
 وإنمــا وســيلة دفــع، أي أنــه يســعر الســلعة املــراد بيعهــا بعملــة أخــرى مــثال

 
االفتراضــية، ويــرد علــيهم أن هــذا لــيس تســعيرا

، لــذلك ال يمكــن للتــاجر أن يســعر بالــدوالر، وعنــد الــدفع فلنــه يقبــل مــن العملــة االفتراضــية مــا يعــادل قيمتهــا بالــدوالر

سعر خدماته بالعملة االفتراضية، ألنه في حال ارتفاع العملة االفتراضية سيمتنع الزبائن عـن الشـراء، وإذا انخفـض 

 سعر هذه العملة سيقبلون على الشراء، وفي الحالتين التاجر خاسر.

 لتبادل السلع والخدمات  
 
 : هل تعتبر وسيطا

 
 ثانيا

  د األساسية، أن تكون وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طـرف إلـى آخـر، دون الحاجـة إلـى طـرف وظائف النقو

  ي الواسطة في التبادل، والدور الحقيقي للنقود ت ألن وظيفـة النقـود هـو تمهيـد السـبيل ألنشـطة اإلنتـاج، 
 
ثالث، إذا

للعمـالت االفتراضـية بالوضـع الحـالي هـو االتجـار والعمالت االفتراضية ال تقوم وهذه الوظيفة، إذ الوظيفـة األساسـية 

 واملضاربة.

 : هل تصلح أن تكون مستودع للقيمة ومخزن للثروة  
 
 ثالثا

  للتقلبـات والتذبـذبات الكبيـرة فـي قيمتهـا، وتأثرهـا 
 
ستخدم كمستودع للقيمـة ومخـزن للثـروة، وذلـك نظـرا

ُ
ال تصلح أن ت

ي التـــأثير الكبيـــر علـــى قـــدرتها الشـــرائية، وهـــذا ال يالحـــل فـــي العمـــالت الســـريع بـــأي حـــدل تقنـــي أو موقـــف رســـمي، وبالتـــال

األخرى كالدوالر واليورو والريال والدينار وغيرها ، حيث إن ارتفاع سعر العمالت وانخفاضها ، يكون بصورة محدودة 

 أي ال يــزال فــي دائــرة االســتقرار ، فلــو كانــت عملــة دولــة معينــة ترتفــع فــي اليــوم عــدة أضــعاف 
 
ثــم تعــود للهبــوط بعــد جـدا

يـوم أو اثنــين ثــم ترتفــع فهــذا يــؤدي إلــى عــدول النـاس عــن اســتخدام هــذه العملــة فــي معــامالتهم، ومعاشــهم واســتبدالها 

 للثمن والقيمة.
 
 صحيحا

 
 بعملة مستقرة، حتى تكون معيارا
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 : هل تصلح أن تكون وسيلة  للمدفوعات اآلجلة   
 
 رابعا

 ديون وتســديد القــرول وإبــراء الــذمم ، ألن هــذه الوظيفــة مرتبطــة بكــون النقــود ال تصــلح أن تكــون وســيلة لقضــاء الــ

حافظــــة لقيمتهــــا الشــــرائية، وقابلــــة للتحــــول إلــــى أي يــــ يء يرغبونــــه، والعمــــالت االفتراضــــية غيــــر مســــتقرة فــــي قيمتهــــا، 

 واالستقرار عامل مهم لقبول أن تكون وسيلة دفع آجلة.

 : هل  ي رائجة ولها قبول عام  
 
 خامسا

  ال يوجـــد لهـــا قبـــول عـــام، وال يوجـــد لهـــا رواج كبـــاقي العمـــالت الورقيـــة األخـــرى، ولـــم يســـتقر العـــرف علـــى كـــون العملـــة

الرقميــة نقــودا، فمــا زالــت محــل تــردد، ومــن شــروط العمــل بــالعرف االطــراد، وشــرط االطــراد غيــر متــوفر، ال ســيما مــع 

 .( 1) النقدي واملصرفيمنع العديد من الدول التداول بالعمالت الرقمية في نظامها 

 : هل تم انتاجها تحت سلطة شرعية أو إشراف جهة رسمية تضبط اصدارها  
 
 سادسا

  ،لـــم تشـــرف الـــدول علـــى إصـــدارها، وال يوجـــد أي ســـلطة ماليـــة أو قيـــادة مركزيـــة تضـــبط إصـــدارها، وتراقـــب أســـعارها

 تعدين وهو مفتوح ملن رغب.وتعمل على حمايتها ودعمها، بل يتم إنتاجها بطرق برمجية،  بما يسمى ال

العمــــالت والنقــــود املتداولــــة فــــي العــــالم اليــــوم، وبعــــد فــــك االرتبــــاط بالغطــــاء الــــذهبي، يــــتم تحديــــد القيمــــة اإلســـــمية 

بواســطة الســلطات النقديــة فــي كــل دولــة، أمــا القيمــة الســوقية فيحــددها العــرل والطلــب فــي األســواق املاليــة، وهــذا 

 لعدم وجود سلطة نقدية مختصة تحدد قيمتها اإلسمية . غير ممكن في العمالت اإلفتراضية

 : هل تمتاز بالثبات النقدي  
 
 سابعا

  ال يوجد ثبات في قيمتها الشرائية، وذلك بسبب التذبذبات الكبيرة  في قيمتها، حيـث أنهـا ترتفـع فـي اليـوم عـدة أضـعاف

 ثم تعود للهبوط بعد يوم أو اثنين ثم ترتفع وهكذا  .

  من التعامل بالعمالت االفتراضية ليس هو الوظيفة النقدية ، أي تبادل السـلع والخـدمات وتقيمهـا، الدافع والهدف

 بل املضاربة واالسترباح في هذه العمالت.

  ولــــذا فــــلن العمــــالت االفتراضــــية أبعــــد مــــا تكــــون عــــن العمــــالت الحقيقيــــة، حيــــث إنهــــا ال تقــــوم بالوظــــائف األساســــية

هيكلية وطريقة تصميمها، وآلية تداولها، مما يجعلها أقرب إلى أدوات املراهنة منها أن للنقود، وذلك بناء على بنيتها ال

 للنقود.
 
 تكون بديال

                                                           
بعـــض الـــدول اعتبـــر التعامـــل وهـــا مخـــالف للقـــانون واألنظمـــة ويعاقـــب عليهـــا، ومـــن أشـــهر تلـــك الـــدول علـــى ســـبيل املثـــال ال الحصر:روســـيا، الصـــين،  (  1)

الجزائــــــــر،  اليابـــــــان، تركيا،باكســـــــتان، الهنـــــــد، أيســـــــلندا، تايلنـــــــدن فيتنـــــــام، بــــــــنكالدش، بوليفيـــــــا، األرجنتـــــــين، الســـــــعودية، املغـــــــرب العربـــــــي، مصـــــــر،

 فلسطين.وبعضها حذرت مواطنيها من التعامل وها:مثل:ماليليا، سنغافورة، تايلند، رومانيا، األردن،البرازيل، لبنان.

، مثل: الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، سويسرا،  املكسـيك،كندا، املم
 
لكـة املتحـدة، والبعض اآلخر يسمح بالتعامل وها دون االعتراف وها رسميا

 رنسا،هولندا، كوريا الجنوبية، استراليا،  األرجنتين،كرواتيا، فنلندا، السويد ، كندا، الفلبين، بولندا، الدنمارك، استونيا.ف

 ، موقـــع موســــوعة وكيبيــــديا  10-7أنظـــر: العــــاني وضـــياء الدين،"ورقــــة عمـــل حــــول العملـــة االفتراضــــية " البيتكـــوين" وموقــــف الـــدول منهــــا"، ص :

https://ar.wikipedia.org/wiki 
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 التكييف الفقهي للعمالت الفرتاضية وحكم التعامل بها بواقعها الحالي املطلب الرابع:

 : التكييف الفقهي للعمالت االفتراضية:
 
 أوال

كـــن اعتبــار العمــالت االفتراضـــية ، ســلعة إلكترونيــة، مجهولـــة املصــدر وهميــة، ال ضـــامن بنــاء  علــى العـــرل الســابق فلنــه  يم

 لها، قائمة على املقامرة والغرر الفاحش ،ومستند هذا الترجيح: 

 للقيمة، وال  .1
 
 شرعية كونها ال تستوفي شروط ووظائف النقود، حيث إنها ال تعتبر مقياسا

 
ال يصلح أن نعتبرها نقودا

 للتبــــادل
 
 للقيمــــة، وال وســــيلة لابـــراء العــــام، وليســـت رائجــــة رواج النقــــود، وليســـت صــــادرة عــــن وســـيطا

 
، وال مخزنـــا

.
 
 سلطة وجهة ضامنة كما تم التفصيل سابقا

أن مـــا عــــدا األثمــــان يعـــد ســــلعة، كمــــا قــــال ابـــن قدامــــة: " العــــرول جمـــع عــــرل، وهــــو غيــــر األثمـــان مــــن املــــال علــــى  .2

 .(1)عقار وسائر األموال"اختالف أنواعه، من النبات والحيوان وال

 فـــي املضـــاربات، وهـــو املقصـــود مـــن امتالكهـــا حيـــث اتخـــذها  .3
 
 أصـــيال

 
اســـتعمال هـــذه العمـــالت االفتراضـــية اســـتعماال

 للتبادل.
 
 للقيم ووسيطا

 
 للبيع والشراء، ال أن تكون معيارا

 
 الناس متجرا

 .(2)صول التي يستثمر فيها الناس إعتماد دولة كبرى كالصين للعمالت االفتراضية بأنها سلعة، وأصل من األ  .4

 وأما اشتمالها على الغرر والجهالة، كونها مجهولة في معيارها ومصرفها. .5

 فــي مقابــل الحصــول عليهــا، وفــي ذات الوقــت ال ضــامن لبقــاء  .6
 
وأمــا اشــتمالها علــى القمــار، حيــث ينفــق ويبــذل نقــودا

 ثمنيتها وقيمتها.

 

  الفتراضية بواقعها الحالي :ثانيا: الحكم الشرعي للتعامل  بالعمالت ا

بنـاء  علـى مـا سـبق بيانـه مـن توصـيف حـول هـذه العمـالت االفتراضـية، ومـا يحـيط وهـا مـن شـ هات ومخـاطر فـلن الباحـث يـرى 

 بأن منع التعامل في مثل هذه العمالت على صورتها الحالية هو األصل، وذلك ملا يلي:

حيث: مصدرها، قيمتها، استقرارها، مصيرها، ووجـود عنـوان الجهالة والغرر الفاحش الذي يشوب هذه العملة من  .1

، وكمـا أمـر بحفـل األمـوال وعــدم (3)عـن بيــع الغـرر  وا ـح لهـا مـن أجـل ضـمان الحقــوق وعـدم ضـياعها، حيـث نهـى 

 إضاعتها، ونهى عن أكل أموالهم بالباطل. 

التـي حرمهـا هللا تعـالى، والنقـود وظيفتهـا  املضاربة بمثل هذه العمالت االفتراضـية بصـورتها الحاليـة، نـوع مـن املقـامرة .2

 للقيم ، ال سلعة يتجر وها.
 
 أن تكون معيارأ

ال يوجــد لهــا غطــاء قــانوني رســمي، ســواء  مــن مؤسســات حكوميــة، أو دوليــة تشــرف أو تــنظم تــداول مثــل هــذه العملــة،  .3

 على ا
 
 ستقرار الحالة النقدية.مما يعرضها للوقوع في كثير من التقلبات الحادة والسريعة والتي تؤثر سلبا

                                                           
 .335ص:2ابن قدامة، املغني، ج: (1)
(2)  https://www.amnaymag.com 
 .  1153/ 3(، 1513مسلم،  صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، )  (3)
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 للقيمة ال سلعة للمضاربة . .4
 
 ال تتوفر فيها وظائف وشروط النقود والتي تجعل من العملة معيارا

 هذه العمالت وهذه الكيفية تسهل عملية تبيض األموال، واألنشطة اإلجرامية كتجارة املخدرات وغيرها . .5

ء االقتصـاد اإلسـالمي، ولـم تتكـون لهـا أصـول، ولـم تتحــول العمـالت االفتراضـية بوضـعها الحـالي، ال تعـد عملـة فـي ضـو .6

 إلى أسهم أو صكوك ، عليه فال يجوز شراؤها والبيعها وال تداولها، إلى أن ينصلح حالها.

أمـــا إذا صـــدر قــــرار بتنظيمهـــا واعتمادهـــا وُســــنت تشـــريعات تضـــمن اســــتمرار التعامـــل وهـــا، وتحققــــت فيهـــا شـــروط العمــــالت 

رها كمـــا فـــي األوراق النقديـــة، فـــلنَّ حكـــم التعامـــل وهـــا يأخـــذ حينئـــذ حكـــم التعامـــل بـــالعمالت والنقـــود ، وأمكـــن ضـــبط ســـع

 الورقية  وهللا تعالى أعلم.   

 الخاتمة

وبعـد هـذه املناقشـة الحمد هلل الذي بحمده تتم الصالحات ، والصالة والسالم على سـيد املرسـلين وآلـه وصـحبه أجمعـين ، 

 أن يخل  إلى النتائج التالية:يستطيع الباحث لهذا املوضوع ، 

 ال يوجد شكل محدد وخاص للنقود في النظام اإلقتصادي اإلسالمي.  .1

وظـــائف وشـــروط النقـــود ال تتـــوفر فـــي العملـــة االفتراضـــية، ولـــذا ال يمكـــن اعتبـــار العمـــالت االفتراضـــية بأنهـــا عملـــة   .2

 باملعنى الحقيقي.

أن رقابـــة الدولـــة علـــى اصـــدار النقـــد بتحديـــد الكميـــة  عمليـــة اصـــدار النقـــود مـــن وظـــائف الدولـــة الســـيادية ، حيـــث .3

الالزمة، يضمن حسن سير النشاط االقتصادي، ويمنع االضرار بمصالح املجتمع واألفـراد، بمـا يحقـق التـوازن بـين 

 العرل والطلب حتى ال يؤدي إلى التضخم أو االنكماش. 

يــة، ال ضــامن لهــا، قائمــة علــى املقــامرة والغــرر يمكــن اعتبــار العمــالت االفتراضــية بأنهــا ســلعة مجهولــة املصــدر وهم .4

 الفاحش.

يمكن اعتبار العمالت االفتراضية عمالت صحيحة، إذا تم تنظيمها مـن قبـل جهـات رسـمية معلومـة ، بحيـث تتـوفر  .5

 فيها املعايير التي تجعل منها عملة قانونية.   

 التوصيات

بصـورة معمقـة، للوصـول إلـى فتـوى مفصـلة حــول  طـرح موضـوع العمـالت الرقميـة علـى املجـامع الفقهيـة ودراســته .1

 التعامل بمثل هذه العمالت الرقمية، ومدى انعكاساتها على اقتصاد األ خاص واقتصاديات الدول.

 علــى  .2
 
العمــل علــى التوعيــة املجتمعيــة حــول األخطــار التــي قــد تســب ها مثــل هــذه العمــالت االفتراضــية، وذلــك حفاظــا

 أموال الناس ومقدراتهم .

التنســـيق الـــدولي بخصـــوص تـــداول هـــذه العمـــالت االفتراضـــية، وســـن التشـــريعات والقـــوانين التـــي تضـــبط ضـــرورة  .3

 تداولها بما يكفل حماية اقتصاد األفراد والدول. 
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 املصادر واملراجع

 أول : املراجع باللغة العربية:

بيــروت: دار احيــاء التــرال األزهري،أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد. تهــذيب اللغــة.الهروي، تحقيــق: محمــد عــول مرعــب.)  -

 .1م( ،ط2001العربي، 

 .1هـ(، ط1422البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا. صحيح البخاري. )د.م:دار طوق النجاة،  -

 .1م( ط1986 -1407البركتي،محمد عميم اإلحسان. قواعد الفقه،)كراتش ي: الصدف ببلشرز،  -

 .1م(، ط1992ها، تحقيق: سهيل زكار،)بيروت: دار الفكر، البالذري، أحمد بن يحيى . البلدان وفتوحها وأحكام -

 ال هوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين. كشاف القناع عن متن القناع. )د.م: دار الكتب العلمية،د.ت(، د.ط. -

 م(، د.ط.1988التركمان، عدنان خالد.السياسة النقدية واملصرفية في اإلسالم. )بيروت: مؤسسة الرسالة،   -

 .محمد بن عيس ى بن سورة السلمى.س ن الترمذي، )بيروت: دار إحياء الترال العربي، د.ت(، د.ط  الترمذي، -

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني. مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بـن  -

 هـ(، د.ط.1416قاسم.) املدينة املنورة: مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 

 .1هـ(، ط1413الجعيد،ستر بن ثواب.أحكام األوراق النقدية التجارية في الفقه اإلسالمي.)الطائف: مكتبة الصديق،  -

 ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد. املحلى، ) بيروت: دار الفكر، د.ت(، د.ط. -

. ) دمشق: دار الفكر،  -
 
 .2هـ( ، ط1408أبو حبيب، سعدي.القاموس الفقهي لغة واصطالحا

 .4هـ(، ط1436الخثالن، سعد بن تركي.فقه املعامالت املالية املعاصرة.)الريال:دار الصميعي للنشر والتوزيع،  -

 .3ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد.املقدمة. تحقيق:علي عبد الواحد.)القاهرة:دار نهضة مصر، د.ت(، ط -

 .1هـ (، ط1413الفقه اإلسالمي. )د.م: الناشرون العرب،  داعي، علي القرة. قاعدة املثلي والقيمي في -

أبـو داود، سـليمان بــن األشـعث بــن إسـحاق. ســ ن أبـي داود. تحقيـق: محمــد محيـي الــدين عبـد الحميــد. )بيـروت: املكتبــة  -

 العصرية، د.ت(، د.ط.

( ، املعهـد 35قتصـاد اإلسـالمي )داود، هايل عبد الحافل. تغيير القيمة الشرائية للنقود الورقيـة. ) د.م: دراسـات فـي اال -

 هـ( د.ط.1410العالمي للفكر اإلسالمي، 

 الدسوقي، محمد بن احمد بن عرفة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ) د.م : دار الفكر، د.ت(، د.ط . -

الرملـــــــي، شـــــــمس الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن أبـــــــي العبـــــــاس أحمـــــــد بـــــــن حمـــــــزة. نهايـــــــة املحتـــــــاج إلـــــــى شـــــــرح املنهـــــــاج. ) بيـــــــروت: دار  -

 م(، ط أخيرة.1984 -هـ 1404لفكر،ا

 1هـ(، ط1421الزامل، يوسف . النقود والبنوك واألسواق املالية. ) السعودية: الجمعية السعودية للمحاسبة،  -

 .1م(، ط2002الزحيلي، وهبة.املعامالت املالية املعاصرة. ) دمشق: د.ن،  -
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 .2م(، ط1989 -هـ 1409ر القلم، الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد.شرح القواعد الفقهية. ) سوريا: دا -

 1هـ( ط1417زعتري، عالء الدين محمود الزعتري، النقود وظائفها األساسية وأحكامها الشرعية،)د.م،د.ن،  -

الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمد.أســاس البالغــة. تحقيق:محمــد باســل عيــون الســود.) بيــروت: دار  -

 .1هـ( ط1419الكتب العلمية، 

، عثمان بن علي بن متجن فخـر الـدين. تبيـين الحقـائق شـرح ك ـل الـدقائق. ) القـاهرة: املطبعـة الكبـرى األميريـة، الزيلعي -

 .1هـ(، ط1313

الســبيهان، عبــد الجبــار. النقــود اإلســالمية كمــا ينبيــي أن تكــون. مجلــة جامعــة امللــك عبــد العزيــز، االقتصــاد اإلســالمي،  -

 (.10العدد )

 م(، د.ط.1993 -هـ 1414أبي سهل شمس األئمة. املبسوط.) بيروت: دار املعرفة،  السرخس ي، محمد بن احمد بن -

 3م(، ط1994 -هـ1414السمرقندي، محمد بن أحمد أبو بكر عالء. تحفة الفقهاء، )لبنان: دار الكتب العلمية،  -

صـــــر: مطبعـــــة الســـــيوطي، جـــــالل الـــــدين. قطـــــع املجادلـــــة عـــــن تغيـــــر املعاملـــــة. تحقيـــــق وتعليـــــق: محمـــــد محيـــــي الـــــدين. )م -

 .2هـ(، ط1378السعادة، 

 . 3هـ(،ط1419شبير، محمد عثمان . املعامالت املالية املعاصرة في الفقه اإلسالمي. ) د.م: دار النفائس،  -

 .1م(،ط1994-هـ1415الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب. مغني املحتاج ،)د.م: دار الكتب العلمية،  -

 هـ(، د.ط.1408التعليم العالي: جامعة املوصل،  الشمري، ناظم. النقود واملصارف. ) وزارة -

ابن عابدين، محمد أمين بن عبد العزيز عابدين. رد املحتار على الدر املختار) حاشية ابن عابـدين(.) بيـروت: دار الفكـر  -

 .3م(، ط1992 -هـ1412

ادية، ،املجلـــــة العلميـــــة عبـــــد العزيـــــز، عبـــــد هللا بـــــن ســـــليمان. النقـــــود االفتراضـــــية مفهومهـــــا، أنواعهـــــا، آثارهـــــا االقتصـــــ -

 م 2017، 1لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد 

العربــي، نبيــل صــالح محمــود. الشــيك االلكترونــي والنقــود الرقميــة. )دبــي: مــن ضــمن بحــول مــؤتمر األعمــال املصــرفية  -

 م( د.ط.2003اإللكترونية بين الشريعة والقانون، غرفة التجارة والصناعة 

 هـ(، د.ط .1407ن العربي، محمد بن عبد هللا. أحكام القرآن. تحقيق: علي محمد البحاوي.)بيروت: دار املعرفة، اب -

م(، 1989 -هــ1409عليش، محمد بن احمد أبو عبد هللا املالكي. منح الجليل شرح مختصـر خليـل. ) بيـروت: دار الفكـر،  -

 د.ط.

 . 1م(، ط2008ة املعاصر. ) د.م، عالم الكتب، عمر، أحمد مختار عبد الحميد. موجم اللغة العربي -

 م(، ط.1993 -هـ 1413الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطو  ي. املستصفى، )د.م: دار الكتب العلمية،  -

 .1م(، ط1980غطاس، نبيه.موجم مصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعمال.) لبنان: مكتبة لبنان،  -



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

218 

موجـــم مقـــاييس اللغـــة ، تحقيـــق: عبـــد الســـالم محمـــد هـــارون،)د.م: دار الفكـــر،  ابـــن فـــارس، الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس. -

 هـ(، د.ط .1399

الفيروزآبادي، مجد الدين أبو الطـاهر محمـد بـن يعقـوب. القـاموس املحـيط. تحقيق:مكتـب تحقيـق التـرال فـي مؤسسـة  -

 .8هـ(، ط1426الرسالة.) بيروت:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 هـ (، د.ط .1388مة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد.املغني،)القاهرة: مكتبة القاهرة، ابن قدا -

 .1هـ(، ط1417القري، محمد علي.مقدمة في النقود والبنوك. )جدة: دار جدة،  -

 -هـــــ 1406الكاســــاني، عــــالء الــــدين ابــــو بكــــر بــــن ســــعود. بــــدائع الصــــنائع فــــي ترتيــــب الشــــرائع. ) د.م: دار الكتــــب العلميــــة،  -

 .2م(، ط1986

 .1م(، ط1993كمال، محمد يوسف. فقه االقتصاد النقدي. ) الريال: دار الهداية،  -

ابــن ماجـــة، أبـــو عبـــد هللا محمـــد بــن يزيـــد القزوينـــي. ســـ ن ابـــن ماجـــه. تحقيــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، )د.م: دار إحيـــاء  -

 الكتب العربية ، فيصل عيس ى البابي الحلبي،د.ت(، د.ط.

 ، أبو الحسن علي بن محمد. األحكام السلطانية.) القاهرة: دار الحديث،د.ت(، د.ط.املاوردي -

املـــاوردي، أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد. تســـهيل النظـــر وتوجيـــل الظفـــر فـــي أخـــالق امللـــك وسياســـة امللـــك. تحقيـــق: محيـــي  -

 .1هـ.(، ط1401هالل السرحا السرحان. )بيروت: دار النهضة العربية، 

أبــــو رخيــــة، محمــــد عثمــــان شــــبير، عمــــر. األشــــقر بحــــول فقيــــه فــــي قضــــايا اقتصــــادية معاصــــرة.  محمــــد  األشــــقر، ماجــــد -

 .1م(، ط1998 -هـ 1417)األردن: دار النفائس، 

 .2هـ(، ط1410املصري، رفيق. اإلسالم والنقود. )جدة: مركز النشر العلمي في جامعة امللك عبد العزيز،  -

 .3هـ(، ط1414سان العرب. )بيروت:دار صادر، ابن منظور،محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل. ل -

 .1هـ( ط1391ابن منع، عبد هللا بن منيع الورق النقدي.الورق النقدي. )الريال: مطابع الريال،  -

 النسائي، أحمد بن شعيب بن بحر. س ن النسائي ،.)بيروت:دار البشائر اإلسالمية، د.ت(،د.ط  -

 .1هـ(، ط1408رير ألفاظ التنبيه. )دمشق: دار القلم،النووي، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف. تح -

النــووي، أبـــو زكريـــا محـــي الـــدين بــن شـــرف النـــووي، روضـــة الطـــالبين وعمــدة املفتـــين، تحقيـــق: زهيـــر الشاويش،)دمشـــق:  -

 .3م(، ط1991 -هـ 1412املكتب اإلسالمي، 

 كر، د.ت(، د.ط .النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف. املجموع شرح املهذب. )د.م: دار الف -

النيســـابوري، مســـلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحســـن القشـــيري. صـــحيح مســـلم. تحقيـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي،)بيروت:دار  -

 إحياء 

 الهيثمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر. الفتاوى الفقهية الكبرى. ) د.م: املكتبة اإلسالمية، د.ت(، د.ط. -

 .2هـ(، ط 1406صادية واإلحصائية. )لبنان: دار النهضة العربية، هيكل،عبد العزيز. موسوعة املصطلحات االقت -
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أبــو يحيــى األنصــاري، زكريــا بــن محمــد. أســنى املطالــب فــي شــرح رول الطالــب.) د.ط،د.م: دار الكتــاب اإلســالمي،د.ت( ،  -

 د.ط.

)بيـــروت:دار أبـــو يعلـــى، محمـــد بـــن الحســـين ابـــن الفـــراء. األحكـــام الســـلطانية. صـــححه وعلـــق عليه:محمـــد حامـــد الفقـــي.  -

 . 2هـ(، ط1421الكتب العلمية،

 ثانيا : مراجع باللغة النجليزية:

- Virtual Currencies and Beyond: Intital considerations, international Monetary Fund, January 2016, p7. 

-   Annual Report 2014, Deutsche Bundesbank, p 53. 

- Virtual Currency Schemes, European Central Bank, October 2012, p:13. 

- Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, October 31,2008. 

 ثالثا : املواقع اللكرتونية: 

- https://www.news7sry.com/2017/03/What-is-Bitcoin.html. 

- http://www.maaal.com/archives/6248. 

- https://medium.com/@fikrmustanir 

- http://midad.com/article/220634. 

-   https://cryptomena.net. 

- https://medium.com/@fikrmustanir  .  

- http://www.maaal.com/archives/6248.  

-  www.bitcoin.org/bitcoin.pdf .    

-    ،www.historyofbitcoin.org. 

- http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech. 

- https:// www.unic.ac.cy/news/unic-be-first-university-world-accept-bitcoin. 

- http://coinmarketcap.com/currencies. 

- https://www.news7sry.com/2017/03/What-is-Bitcoin.html. 

- http://www.maaal.com/archives/6248. 

- https://blockchainheart.com. 

-   http:/money.cnn.com. 



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

220 

- https://www.weusecoins.com. 

- http//search.mandumah.com/Record/883879  

-  https://blockchainheart.com. 

- http:/money.cnn.com. 
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 العمالت الفرتاضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

 

 الدكتور بندر بن عبدالعزيز اليحيى

 أستاذ الفقه املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية بكلّية العلوم والدراسات اإلنسانية 

، السعوديةجامعة املجمعة  

 الفهرس الرئيسي

 امللخ:

ا رقمّية افتراضية يتّم استخدامها في املعامالت املالّية اإللكترونّية.هذا البحث في العمال   نقود 
عدُّ
ُ
 ت االفتراضية، التي ت

وقد اعتمدت في البحث املن   الوصفي االستقرائي التحليليت حيث وصفت واقع العمالت االفتراضّية، واستقراء 

قة وها، وجاء البحث املشكالت التقنّية، واالقتصادّية، والقانونّية، والشرعّية و 
ّ
تعل

ُ
تحليلها، واستنباط األحكام الشرعّية امل

 في تمهيد، ومبحثين، وخاتمة.

تناولت في التمهيد: التطّور التاريخي لنشأة النقود، وعرضت في املبحث األّول لحقيقة العمالت االفتراضية، وفي املبحث 

قة بالعمالت االفتراضية، من
ّ
حيث إصدارها والتعامل وها، ومن حيث جريان األحكام  الثاني األحكام الفقهية املتعل

 الشرعّية عليها.

 وانتهيت من خالل هذا البحث إلى جملة من النتائج، أهّمها:

ع بالشرعّية. .1
ّ
ا عن سلطة مركزّية تتمت ا قانونُيا، صادر  مة تنظيم 

ّ
 يجب أن تكون العمالت االفتراضية منظ

 وصفي الرواج والثمنّية ليسا كافيين  .2
ّ
إلجازة التعامل وها على املستوى العامت وذلك ملا تشتمل عليه من مخاطر إن

 اقتصادّية، وتقنّية، وقانونّية.

 السياسة النقدية. -بتكوين  -النقود الرقمّية -الكلمات املفتاحّية: العمالت االفتراضية

 املقدمة

 بعد:الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وآله، وصحبه، ومن وااله، و 

ل ذلك في الوظائف املعروفة لها، ومن أهّمها: قيامها 
ّ
ا مهُما في الحياة االقتصادّية، ويتمث  النقود تؤّدي دور 

ّ
فال يخفى أن

ا لكون النقود إحدى أهّم الظواهر االجتماعّيةت  بدور الوساطة املالّية في املبادالت: املحلّية، أو اإلقليمّية، أو الدولّية. ونظر 

 عن فقد حفلت 
 

على مّر التاريخ بتطّورات كبيرة في الشكل واملضمون، ومنذ اكتشاف اإلنسان للنقود بوصفها بديال

قايضة السلعّية، و ي تمّر بمراحل مستمّرة من التطّورت فقد انتقلت من النقود السلعّية العامة إلى السلعّية الخاصة، 
ُ
امل

ة )االئتمانّية(، ثّم النقود املصرفّية. ثّم السلعّية املعدنّية، ثّم الورقّية النائبة، ثّم 
ّ
 الورقّية املستقل
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ولم يقف تطّور النقود عند هذا الحّد، فقد أّدى التقّدم التقني في مجال االتصاالت، وتطّور الصناعة املصرفّية، وانتشار 

طلق التجارة اإللكترونّية في الحياة االقتصادّية، وازدياد الحاجة لبدائل جديدة للدفعت إلى ظه
ُ
ور شكل جديد من النقود أ

 عليه مسّمى النقود اإللكترونّية، التي تنّوعت أشكالها وتطّورت صورها وآلياتها.

لت في العمالت االفتراضية، و ي 
ّ
وقد أجادت املعرفة العلمّية الحديثة في مجال اإلدارة املالّية بريادة فكرّية معاصرة تمث

ي املعامالت املالّية اإللكترونّية، كالحواالت املالّية، والدفع املباشر إلكترونُيا من نقود رقمّية افتراضية يتّم استخدامها ف

(، Bitcoinخالل شبكة املعلومات العاملّية )اإلنترنت(، ويوجد اليوم عشرات األنواع من هذه العمالت، مثل البيتكوين )

(، وغيرها، وتتحّدد أهمّية كّل عملة افتراضية Ripple(، وريبل )Bitcoin cash(، وبيتكوين كاش )Ethereumواثيريوم )

 بحسب عدد املستخدمين لها، وبنية كّل شبكة، واملواقع التي يتّم مبادلتها فيها.

 هذه العمالت ليس لها كيان مادي ملموس، وال توجد سلطة أو هيئة مركزّية تقوم بلصدارها كالدوالر أو 
ّ
وعلى الرغم من أن

ت 
 

ا في املعامالت التجارية، الريال، أو الدرهم مثال ا واسع  ( مليار دوالر 443وبقيمة إجمالّية تجاوزت )لكنها شهدت انتشار 

ه يمكن تحويلها إلى عمالت أخرى.2500، وزيادة نمو في العام نفسه بنسب تجاوزت 2017عام 
ّ
 % في بعض العمالت، كما أن

: مشكلة البحث: 
 

تسارع لها تعدُّ العمالت االفتراضية ظاهرة جديدة أّوال
ُ
في األوساط املالّية العاملّية، وقد دعا االنتشار امل

ق بالحكم الشرعي إلصدارها 
ّ
ا يتعل عد، ال سيما الشرعّي منها، ولعّل السؤال األكثر إلحاح  إلى تقييم تداعياتها على كافة الصُّ

دي اإلسالمي، وهل يجوز إصدار العمالت والتعامل وها. ولاجابة عن هذا ال بّد من تحديد ماهية النقود في النظام االقتصا

من ِقبل جهات غير قانونّية  وما مصدر الثمنّية في النقود  وهل يكفي توافر عنصر الثمنّية والرواج لعّدها عمالت 

 قانونّية  وما حقيقة العمالت االفتراضية 

ا: أهمّية البحث:   تنبع أهمّية الدراسة من:ثاني 

، وزيادة نمو في 2017( مليار دوالر عام 443تراضية عاملُيا، وبقيمة إجمالّية تجاوزت )انتشار التعامل بالعمالت االف .1

 % في بعض العمالت.2500العام نفسه بنسب تجاوزت 

شير بعض الدراسات  .2
ُ
تعدُّ العمالت االفتراضّية أحدل أنواع النقود اإللكترونّيةت وبالتالي فالفكرة ليست جديدة، وت

 
ُ
 معظم النقد امل

ّ
% 3ستخدم حالّيا عبر النظام املصرفي  ي نقود إلكترونّية، وال تتجاوز نسبة النقود الورقّية إلى أن

 % منها نقد إلكتروني.97من مجموع الكتلة النقدّية، و

حدة2015( تريليون دوالر عام 22بل  حجم التجارة اإللكترونّية في العالم حوالي ) .3
ّ
ا لتقديرات األمم املت

 
، ثّم (1)م، وفق

م، السيما بعد تدشين منّصة التجارة اإللكترونّية على 2018( تريليون دوالر عام 28ذا الرقم إلى ما يقارب )قفز ه

 م. 2017أبريل  24شبكة اإلنترنت في 

ا: أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى:
 
 ثالث

 دة نقدّية دولّية.معرفة حقيقة النقود االفتراضية، وأنواعها، وخصائصها، ومدى إمكانّية نجاحها بوصفها وح .1

                                                           
حدة للتجارة والتنمية )اونكتاد(، الصادر في  ( 1)

ّ
 م. 2016ديسمبر  16تقرير مؤتمر األمم املت
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عطيات التقنّية، واالقتصادّية، والقانونّية  .2
ُ
تسليط الضوء على الجانب الشرعي للعمالت االفتراضية، بناء على امل

تاحة حولها من مختلف املصادر.
ُ
ا من البيانات امل

 
رة، انطالق

ّ
 املتوف

د في النظام االقتصادي اإلسالمي  معرفة مصدر الثمنّية في العمالت االفتراضّية، وهل هناك شكل محّدد للنقو  .3

 وهل يجوز إصدار العمالت من ِقبل هيئات غير حكومّية 

ا: أسباب اختيار املوضوع: ما دعاني الختيار هذا البحث أمور، منها:  رابع 

 انتشار التعامل بالعمالت االفتراضّية في أسواق النقد العاملّية، وتضارب الفتاوى حولها. .1

رة شكال الدائر حول األحكام الشرعّية للعمالت االفتراضّية، املساهمة في توضيح اإل  .2
ّ
عطيات املتوف

ُ
بناء على امل

 حولها من مختلف املصادر.

االستجابة لدعوة إخواني بكلّية الشريعة والدراسات اإلسالمّية بجامعة الشارقة في املشاركة في املؤتمر الدولي  .3

ق بالعمالت االفتراضّية في ا
ّ
 مليلان.الخامس عشر املتعل

ا: الدراسات السابقة: تعّددت الدراسات السابقة التي تطّرقت إلى هذا املوضوع، وتنّوعت بين متخّص  فيه،  خامس 

ا له في بحول ودراسات اشتملت عليه وعلى غيره بحسب موضوع الدراسة، ولعّل أهّم الدراسات التي 
 
وآخر كان متضّمن

 تناولت العمالت االفتراضّية:

 العمالت االفتراضّية على النقيض من العمالت الرقمّية، التي ترتبط (1)وآخرين"دراسة "جالسر  .1
ّ
، التي أشارت إلى أن

 العمالت االفتراضّية ظاهرة انتشرت على مستوى العالم، ولعّل السؤال الرئيس 
ّ
مع املؤّسسات املركزّية، كما أن

ي حاولت هذه الدراسة اإلجابة عنه: ما أهداف املستخدمين من
ّ
تحويلهم العملة املحلّية إلى عملة افتراضية   الذ

 غالبّية املستخدمين الجدد ليسوا مهتّمين بآلّية عمل هذه العمالتت ولكّنهم في املقام األّول 
ّ
وتوّصلت إلى أن

بات في أسعارها.
ّ
 يستخدمونها أداة استثمارّيةت لالستفادة من التقل

عّد هذا البحث برعاية مكتب "تداعيات العملة االفتراضّية على األمن القومي" .2
ُ
، لـ"جوشوا بارون وآخرين". وقد أ

جري في مركز سياسات الدفاع واألمن الدولي
ُ
. وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في جدوى (2)وزير الدفاع األمريكي، وأ

ما قيام جهات فاعلة غير حكومّية بزيادة نفوذها السيا  ي أو االقتصادي، عن طريق نشر عملة افتراضّية، و 

ب عليها  وقد أعّدت هذه الدراسة لتكون ذات فائدة لصانعي 
ّ
التحّديات التي سيتعّين على هذه الجهات التغل

السياسات، املهتّمين بمسائل التكنولوجيا ومكافحة اإلرهاب واالستخبارات، ومسائل إنفاذ القانون، وللباحثين في 

 مجال العملة االفتراضّية واألمن اإللكتروني.
                                                           

)1(  Glaser, Florian, et al. "Bitcoin-Asset or Currency? Revealing Users' Hidden Intentions." Revealing Users' Hidden 

Intentions, ECIS 2014. 
دة للقّوات املقاتلة ومشاة البحرّية، وهو مركز أبحال وتطوير ممّول فيدرالُيا برعاية مكتب وزير الدفاع األمريكي واألركان املشتركة، والقيادة املوّح  ( 2)

 ووكاالت الدفاع ومصلحة االستخبارات الدفاعّية.
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قة بالعمالت اإللكترونّية"، لعبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب العقيل، تناولت هذه  "األحكام .3
ّ
الفقهّية املتعل

قة وها من 
ّ
الدراسة ماهية العمالت اإللكترونّية، وطرق استحداثها، وأهّم خصائصها، واألحكام الشرعّية املتعل

 حيث مدى جريان الربا فيها، ومدى انطباق أحكام الصرف عليها.

لنقود االفتراضّية: مفهومها، وأنواعها، وآثارها االقتصادّية"، لعبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول. "ا .4

وتهدف هذه الدراسة إلى البحث عن ماهّية النقود االفتراضّية، بوصفها وسيلة دفع مبتكرة وجديدة ومختلفة، 

دة نقدّية دولّية، مع عرل ألبرز اآلثار االقتصادّية وبيان خصائصها، وأنواعها، ومعرفة مدى إمكانّية نجاحها كوح

ق بالسياسة النقدّية.
ّ
 الناتجة عن انتشارها واستخدامها بوصفها وسيلة دفع حديثة، وبخاصة فيما يتعل

ا: من   البحث: كان منهجي في البحث على النحو التالي:  سادس 

ا، وتحري .1
 
ا دقيق راد وها.تصوير املسألة التي تحتاج إلى إيضاح تصوير 

ُ
 ر محّل ال لاع فيها قبل بيان حكمهات ليتضح امل

 عرل اآلراء في املسائل حسب االتجاهات الفقهية، ونسبة كّل رأي إلى قائله. .2

ما اقتض ى األمر ذلك، وإيراد املناقشة عليها. .3
ّ
ة األقوال، مع بيان وجه الداللة منها كل

ّ
 عرل أدل

 ان سبب الترجيح.بيان ما توّصلت إلى رجحانه من اآلراء، مع بي .4

ي يقوم على أساس تحديد خصائ  الظاهرة، ووصف  .5
ّ
اعتمدت املن   الوصفي االستقرائي التحليلي املقارن، الذ

طبيعتها، والعالقة بين أسباوها واتجاهاتها، وتحليلها، وبيان التكييف الفقهي لهذه العقود، واستقراء أدوات املالّية 

 لناحية العملّية.اإلسالمّية وتصميمهات لتطبيقها من ا

ذكر أرقام اآليات وأسماء السور الواردة، وتخريج األحاديث من مصادرها، فلن كان الحديث في الصحيحين أو في  .6

حّدثين في درجته.
ُ
ا آراء امل

 
 خّرجته من كتب الس ن واملسانيد واآلثار، ُمبين

ّ
 أحدهمات فأكتفي بالعزو إليهت وإال

ا  .7  للموضوع، وأهّم ما تتضّمن من نتائج.ختمت البحث بخاتمة تتضّمن ملخص 

ستفاد منها في كتابة البحث. .8
ُ
 تذييل البحث بفهرس للمصادر واملراجع امل

ا: خطة البحث: تقوم خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.  سابع 

 املقدمة: ذكرت فيها مشكل البحث، وأهميته، وأهدافه، والدراسات السابقة، والخطة، واملن  .

 تمهيد: التطّور التاريخي لنشأة النقود. 

 املبحث األّول: حقيقة العمالت االفتراضية، وفيه مطلبان:

 املطلب األّول: مفهوم العمالت االفتراضية وخصائصها، وفيه فرعان:

 الفرع األّول: مفهوم العمالت االفتراضية. 

 الفرع الثاني: خصائ  العمالت االفتراضية وممّيلاتها.
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 ثاني: حقيقة النقود في النظام االقتصادي اإلسالمي، وفيه فرعان:املطلب ال

 الفرع األّول: ماهية النقود في النظام االقتصادي اإلسالمي.

 الفرع الثاني: وظائف النقود وتكييفها الفقهي.

 املبحث الثاني: األحكام الشرعية للعمالت االفتراضية، وفيه مطلبان:

 للعمالت االفتراضية، وفيه فرعان: املطلب األّول: التكييف الفقهي 

ة الثمنّية.
ّ
 الفرع األّول: سريان األحكام الشرعّية على ما توافر فيه عل

 الفرع الثاني: التكييف الفقهي للعمالت االفتراضية.

 املطلب الثاني: األحكام الفقهية للعمالت االفتراضّية، وفيه فرعان:

 اضية.الفرع األّول: الحكم الشرعي للعمالت االفتر 

 الفرع الثاني: األحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت االفتراضّية.

ا لي يوم الدين، والحمد هلل رّب  ا لعامة املسلمين، وذخر  ا لوجهه الكريم، نافع  وأسأل هللا أن يجعل بحثي هذا خالص 

م على نبّينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ّ
ى هللا وسل

ّ
 العاملين، وصل

 اريخي لنشأة النقود:تمهيد: التطّور الت

بعــدة مراحــل  -مــن أجــل تلبّيــة احتياجاتهــا مــن الســلع والخــدمات -مــّرت املجموعــة اإلنســانّية فــي تعامالتهــا املالّيــة والنقدّيــة  

. ومـــــع تطـــــّور املجتمعـــــات اإلنســـــانّية، وتنـــــّوع الخـــــدمات، وتشـــــابك (1)بـــــدأت باملقايضـــــة مـــــن خـــــالل ُمبادلـــــة الســـــلعة بالســـــلعة

قايضــة عــاجزة عــن الوفــاء باحتياجــات اإلنســاناملصــالحت أصــبحت ا
ُ
، فاســتعال عنهــا بنظــام النقــود الســلعّيةت لتكــون (2)مل

بــــادالت، وقــــد اختلــــف هــــذا الوســــيط بــــاختالف املنــــاطق، وكــــان للبيئــــة أكبــــر األثــــر فــــي تعيــــين النقــــود الســــلعّية، 
ُ
ا فــــي امل

 
وســــيط

ا، والشــعوب الصــحراوّية ا فالشــعوب الســاحلّية اتخــذت األســماك نقــود  خــذت الحيوانــات والجلــود نقــود 
ّ
عــّد النقــود  .(3)ات

ُ
وت

السلعّية من أقدم أنـواع النقـود التـي تسـتمّد قيمتهـا مـن ذاتهـات حيـث تقـوم بوظيفـة النقـود مـن جهـة، كمـا يمكـن االسـتفادة 

 .(4)من أعيانها من جهة أخرى 

لتطــــّور، باإلضــــافة إلــــى أّنهــــا قاصــــرة علــــى ومــــع تطــــّور الحيــــاة البشــــرّية أصــــبحت النقــــود الســــلعّية عــــاجزة عــــن مواكبــــة هــــذا ا

ــــاس إلــــى النقــــود املعدنّيــــة املصــــنوعة مــــن 
ّ
ي فيــــه تلــــك الســــلعت وعليــــه فــــال تصــــلح لكــــّل املجتمعــــات، فانتقــــل الن

ّ
املجتمــــع الــــذ

                                                           
 .23، ص:2م(، ط1984عبد هللا بن املنيع، الورق النقدي، )د.ن،  ( 1)
 .21، ص:1م(، ط1999)بيروت، دار صادر، جعفر بن علي الدمشقي، اإلشارة إلى محاسن التجارة،   (2)
ة البركة، عمر كامل، النقود   (3)

ّ
 .22، ص:1م(، ط1999والنظام النقدي الدولي بين االقتصاد املعاصر واالقتصاد اإلسالمي، )دل

 وما بعدها. 102، ص:1م(، ط1999أحمد حسن، األوراق النقدّية في االقتصاد اإلسالمي، )دمشق: دار الفكر،  ( 4)
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، ثــــّم اهتــــدوا إلــــى الــــذهب والفّضــــة )الــــدينار والــــدرهم( فــــي تعــــامالتهم ذات القيمــــة املرتفعــــةت وذلــــك ملــــا (1)النحــــاس والبرونــــز

رات األشـياءت فقـد تعـاملوا بـالفلوس املضـروبة مـن يت
ّ
عان به من ممّيلات وخصائ ، وأّما في املبادالت قليلة الثمن ومحق

ّ
مت

 .(2)غير النقدين كالنحاس، ما دامت رائجة

لــك إلــى عهــد ، وبقــي األمــر علــى ذ(3)أوزان الــدراهم والــدنانير التــي وجــد النــاس يتعــاملون وهــا وأّمــا فــي اإلســالم فقــد أقــّر النبــّي 

اب 
ّ
حيث سّك أّول عملة في اإلسالم مـن غيـر الـذهب والفّضـة ُعرفـت بـالفلوس، وجعلهـا علـى هيئـة الـدنانير  عمر بن الخط

، ثـّم تـوالى بعـد ذلـك سـّك (5)وفي زمن الخليفة عبد امللك بن مروان ُضربت الدنانير والـدراهم اإلسـالمّية ألّول مـّرة .(4)الرومّية

 ضرب النقود من أعمال اإلمام" .ام الدولةالنقود وأصبح من مه
ّ
 .(6)قال اإلمام النووي: "إن

ودعــون يحصـــلون 
ُ
ــاس إلــى إيـــداع أمــوالهم فــي خــزائن الصـــاغة والصــيارفة، وكــان امل

ّ
ومــع اتســاع املعــامالت التجارّيـــة، لجــأ الن

جـار فـي معـامالتهم وتبـادالتهم مقابل ذلك على صكوك ورقّية. ومـع تزايـد الثقـة بجهـات إصـدار هـذه الصـكوكت اكتفـى وهـا الت

التجارّية، ثّم رأت الدول املعاصرة إصدار تلك األوراق على شكل نقود لتأخذ الصـبغة الرسـمّية. وقـد مـّرت النقـود الورقّيـة 

نـوع األخيـر ، وهـذا ال(9)، ثـّم النقـود الورقّيـة اإللزامّيـة(8)، ثّم النقود الورقّية الوثيقة(7)بثالل مراحل: النقود الورقّية النائبة

علن عن عدم قابلّية صرف األوراق النقدّية إلى ذهـب، 1914هو الشائع اليوم، ولعّل بداية تداولها تعود إلى سنة 
ُ
مت حيث أ

ت بنوك اإلصدار من االرتباط بين إصدار هذه األوراق وكمّية الذهب
ّ
 .(10)وتحلل

                                                           
(1)   

 
ستعمل وسيط

ُ
اس، موجم مصطلحات االقتصاد واملال وإدارة تعّرف النقود املعدنّية بأّنها: قطع معدنّية ت

ّ
ا، وإّما عُدا. نبيه غط

 
ا للتبادل إّما وزن

 .110، ص:1األعمال، )لبنان: مكتبة لبنان(، ط
، وما بعدها. محمد القري  176، ص:4م(، ط2001محمد عثمان شبير، املعامالت املالّية املعاصرة في الفقه اإلسالمي، )األردن: دار النفائس،   (2)

 وما بعدها. 18، ص:1هـ(، ط1417مقّدمة في النقود والبنوك، )اململكة العربّية السعودّية: مكتبة دار جّدة، 
ما كذهب ذي وزن معيّ   (3)

ّ
ن، وكانت كان الناس قبل البعثة يتعاملون بالدراهم الفارسّية والدنانير الرومّيةت ولكن لم يكونوا يتعاملون وها كنقود وإن

ا، وكان كّل عشرة دراهم تزن سبعة دنانير، فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه قريش تزن الفضّ  ا، وتزن الذهب بوزن تسّميه دينار  ة بوزن تسّميه درهم 

 .4-3األوزان. أحمد بن علي املقريزي، شذور العقود في ذكر النقود، ص:
ق، تعريب النقود والدواوين، )القاهرة: دار الكتاب املصر   (4)

ّ
 .24م(، ص:1986ي، حسان الحال

 .10، ص:5م(، ط1967أحمد بن علي املقريزي، النقود اإلسالمّية، )منشورات املكتبة الحيدرّية،   (5)
م(، 1991هـ/ 1412عمان: املكتب اإلسالمي،  -دمشق -يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة املفتين، تحقيق: زهير الشاويش، )بيروت  (6)

 .285، ص:1، ج:3ط
ا بَدْين على الدو   (7)

 
عّد صكوك

ُ
 بعد إيداع رصيد كامل لها من الذهب والفّضة، وت

ّ
لة. وهبة و ي التي ال يتّم إصدارها في نطاق الدولة املحلّية إال

 .151، ص:1م(، ط2002هـ/ 1423الزحيلي، املعامالت املالّية املعاصرة، )دمشق: دار الفكر، 
اة بالذهب و   (8)

ّ
ى من قّوة الدولة التي أصدرتها. وهبة و ي نقود ورقّية ُمغط

ّ
الفّضة تغطّية جزئّية غير كاملةت ولكن تستمّد قّوتها في الجزء غير املغط

 .151الزحيلي، املرجع السابق، ص:
ي فرض  (9)

ّ
ا، وتستمّد قّوتها الشرائّية من الدولة والقانون الذ

 
ها عملة للتداول. و ي التي ليس لها غطاء معدني من النقدين الذهب والفّضة مطلق

 .151وهبة الزحيلي، املرجع السابق، ص:
 .121أحمد حسن، األوراق النقدّية، ص: ( 10)
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قتصـــــادّية، ومـــــدى قـــــدرتها علـــــى إنتـــــاج الســــــلع وأصـــــبحت الـــــدول املعاصـــــرة تعتمـــــد فـــــي إصـــــدار عملتهـــــا علـــــى مـــــدى قّوتهـــــا اال

ا علـى الـذهب وحـدهت بـل  والخدمات، وما تمتلكه من العمالت الصـعبة، ومـا عنـدها مـن مخـزون ذهبـي، ولـم يعـد األمـر قاصـر 

صِدر النقود دون وجود أّي غطاء من الذهب كما تفعل معظم الدول اليوم.
ُ
 بلمكان هذه الدول أن ت

املصـرفّية، و ـي أوراق تجارّيـة تصـدرها البنـوك، كالشـيك، والكمبيالـة، والسـند اإلذنـيت وأصـبح ثّم ظهـرت بعـد ذلـك النقـود 

مـا 
ّ
ا فـي ذاتهـا، وإن  هـذه األوراق التجارّيـة ليسـت نقـود 

ّ
 من النقود الورقّيةت لكـن يجـب االنتبـاه إلـى أن

 
الناس يتعاملون وها بدال

بنــك، أن يــدفع املبلــ  لحامــل الورقــة الصــادرة مــن البنــك، ويحــّق  ــي مجــّرد أمــر صــادر مــن صــاحب الوديعــة فــي البنــك لهــذا ال

 .(1)ألّي فرد أن يمتنع عن قبول هذه األوراق

ومــع دخــول شــبكة اإلنترنــت فــي حيــاة النــاس، ومــا تبعــه مــن تطــّور تكنولــوجي، وتقــّدم تقنــي فــي مجــال االتصــاالت، وتوّســع فــي 

ـــة، وتطـــّور الصـــناعة املصـــرفّية، وظهـــ ور أســـاليب جديـــدة فـــي املبـــادالت التجارّيـــة، كالتجـــارة اإللكترونّيـــةت املعـــامالت التجارّي

ا علــى شــراء أّي ســلعة أو خدمــة مــن أي بلــد مــن بيتــه عــن طريــق اإلنترنــت ازدادت الحاجــة إلــى إيجــاد  -حيــث أصــبح الفــرد قــادر 

ظهــور لهــا فــي صــورة بطاقــات بــديل عــن النقــود الورقّيــة، فظهــرت علــى الســاحة االقتصــادّية النقــود اإللكترونّيــة، وكــان أّول 

ــي بالتعــاون مــع شــركات عاملّيــة، ثــّم 
ّ
االئتمــان، وبطاقــات ُمســبقة الــدفع، وبطاقــات الصــّراف اآللــي التــي يصــدرها البنــك املحل

توّسعت الشركات العاملّية مثل: "فيلا"، و"ماستر كارد"، و"أميركيان إكسبرس" في تقديم بطاقات االئتمـان، و ـي فـي حقيقتهـا 

 .(2)ّية تحملها وسائط إلكترونّيةنقود ورق

(، و ـي نظـام دفـع إلكترونـي علـى شـبكة اإلنترنـتت للتسـوية pay palثّم ظهـرت طريقـة الـدفع اإللكترونـي باسـتخدام طريقـة )

مقابل السلع والخدمات لألفراد والشركات، وهو سـهل وآمـن، وال يحتـاج املتعامـل فيـه إلـى أن يظهـر بياناتـه املالّيـة مثـل: رقـم 

قـة االئتمـان، وتــاريخ صـالحيتها، ونوعهــا، أو رقـم الحسـاب البنكــي، كمـا  ــي الحـال فـي بطاقــات االئتمـانت لكــن ال بـّد لطرفــي بطا

ا فــي ) (ت ألّنهــا تقــوم بخصــم قيمــة املشــتريات مــن حســاب املشــتري وإضــافته لحســاب البــائع pay palالعقــد أن يفتحــا حســاب 

 .(3)مقابل عملّية التحويل بين الحسابين

م ظهـــرت ألّول مـــّرة العمــــالت االفتراضـــية أو اإللكترونّيـــة التـــي يـــتّم إنتاجهــــا بواســـطة برمجـــة إلكترونّيـــة، وفــــي 2007عـــام  وفـــي

علـن عـن املوقـع الرسـمي لعملـة البتكـوين، وفـي عـام 2008(. وفي عـام Bitcoinمقدمة هذه العمالت "البتكوين" )
ُ
م 2009م أ

ــا مــن
 
خــالل مــا ُيســّمى "التعــدين". وفــي العــام نفســه تّمــت أّول عملّيــة تحويــل وهــذه  أنــتج "ساتويــ ي ناكــاموتو" خمســين بتكوين

                                                           
 .65م(، ص:1983محمد زكي شافعي، مقّدمة في النقود والبنوك، )دار النهضة العربّية،  ( 1)
. محمد 40-39، ص:1م(، ط2011هـ/ 1433الحقوقّية، طارق محمد حمزة، النقود اإللكترونّية كلحدى وسائل الدفع، )بيروت: منشورات زين  ( 2)

كلّية الشريعة  إبراهيم الشافعي، اآلثار االقتصادّية واملالّية للنقود اإللكترونّية، مؤتمر األعمال املصرفّية اإللكترونّية بين الشريعة والقانون،

 .136-134م، ص:2003هـ/ 1424والقانون، دبي، 
التجارة اإللكترونّية وأحكامها في الفقه اإلسالمي: دراسة فقهّية تأصيلّية تطبيقّية، )اململكة العربّية السعودّية: دار  سلطان بن إبراهيم الهاشمي، ( 3)

وما بعدها. نهى خالد عيس ى املوسوي، وإسراء خضير مظلوم الشمري، النظام القانوني للنقود  450، ص:1م(، ط2011كنوز إشبيليا، 

 .268-267، جامعة بابل، ص:2، العدد 22م، املجلد 2014ابل للعلوم اإلنسانّية، اإللكترونّية، مجلة جامعة ب



 وقائع املؤتمركتاب 
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العملــة بــين "ساتويــ ي ناكــاموتو" و"هــال فينــي" املبــرمج الفعلــي آللّيــة عمــل عملــة البتكــوين. وفــي العــام نفســه قــّدرت شــبكة 

"New Liberty وكان ذلك على أساس كلفة الطاقة  بتكوينات، 1309.03" وحدة البتكوين مقابل الدوالر األمريكي الواحد بـ

 الكهربائّية التي استهلكها الحاسوب في إنتاج البتكوين.

م تــّم إنشــاء أّول ســوق إلكترونــي لعملّيــة صــرف البتكــوين مقابــل العمــالت العاملّيــة كالــدوالر وغيــره، ثــّم كانــت 2010وفــي عــام 

م وافــق االتحــاد األوروبــي علــى تــرخي  بنـــك ألّول 2012 ( آالف بتكــوين. وفــي عــام10أّول عملّيــة شــراء لقطعــة بيتــلا مقابــل )

 2013مؤّسســـة صـــرف أوروبّيـــة لعملـــة البتكـــوين. وفـــي عـــام 
 

م عـــّد القضـــاء فـــي واليـــة تكســـاس األمريكّيـــة عملـــة البتكـــوين مـــاال

أّول جهــــاز  يمكــــن االســــتثمار فيــــه، وكــــذلك اعترفــــت وهــــا وزارة املالّيــــة األملانّيــــة، وفرضــــت الضــــرائب علــــى حيازتــــه، وتــــّم إنشــــاء

 صّراف آلي لعملة البتكوين في والية ساندييغو األمريكّيةت لصرفها بالدوالر أو شرائها.

ديســــمبر  8( ألــــف دوالر، وذلـــك يـــوم الجمعـــة 20ثـــّم تتالـــت بعـــد ذلــــك عمليـــات الشـــراء حتـــى وصــــل ســـعر البتكـــوين الواحـــد )

ينــــاير  1( مليــــار دوالر بتــــاريخ 167وجــــود فــــي العــــالم )م، وقــــد تجــــاوزت القيمــــة االســــمّية اإلجمالّيــــة لجميــــع البتكــــوين امل2017

 .(1)م2018

خــذت أشــكاال مختلفــةت حيــث كانــت فــي 
ّ
 النــاظر فــي التطــّور التــاريخي للنقــودت يــدرك أّنهــا مــّرت بمراحــل عــّدة، وات

ّ
والحاصــل: أن

الفّضـة، ثـّم آل األمـر فـي العصـر البداية من السلع، ثّم أصبحت من املعادن غير الثمينة، ثّم من املعدنين الثمينين: الـذهب و 

 الثمنّيــة كمــا 
ّ
الحــديث إلــى النقــود الورقّيــة واملصــرفّية واإللكترونّيــة، وهــو يقتضــ ي عــدم حصــرها فــي النقــدين الثمينــين، وأن

 تكون بالخلقة تكون باالصطالح.

  

                                                           
(1) http://www.bbc.com/arabic/business-42281544. 
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  املبحث األّول

 حقيقة العمالت الفرتاضية

 

 صائصها:املطلب األّول: مفهوم العمالت الفرتاضية وخ

 الفرع األّول: مفهوم العمالت الفرتاضية: 

أحــدل أشــكال النقــود الرقمّيــة أو اإللكترونّيــة، وقــد شــاع اســتخدامها وانتشــارها فــي العقــدين  (1)تعــدُّ العمــالت االفتراضــية

 د أّي وسائط.األخيرين في كثير من الدولت النخفال تكلفتها، وسهولة استعمالها، وسرعة الدفع وها دون الحاجة إلى وجو 

طلـق العملــة علــى النقــود، وجمعهـا ُعُمــالت وُعْمــالت، و ــي فــي اللغـة: رزق العامــلت ألّنهــا تعطــى أجـرة علــى العمــل
ُ
. وأّمــا فــي (2)وت

 عاُمـا 
 

اصطالح االقتصاديين املعاصـر، فيـدور املصـطلح علـى أّنهـا: وحـدة للتبـادل التجـاري التـي توجـدها الـدول، وتجـد قبـوال

 . وأّما العمالت االفتراضية فقد عّرفت بعّدة تعريفات، أهّمها:(3)والخدمات للدفع في السلع

تمثيل رقمي للقيمة، يصدر بواسطة مطّورين خاصين بوصفه وحدة حساب، ويمكن الحصول عليه، وتخزينه،  -

والوصول إليه والتعامل به إلكترونُيا، وُيستخدم ملجموعة متنّوعة من األغرال عند اتفاق طرفين على 

 .(4)استعماله

تمثيل رقمي لقيمة نقدّية ليست صادرة عن بنك مركزي أو عن سلطة عامة، وليست مرتبطة بالعملة الورقّيةت  -

 .(5)ولكّنها مقبولة لدى أ خاص طبيعيين أو اعتباريين كوسيلة للدفع، ويمكن نقلها، وتخزينها، أو تداولها إلكترونُيا

 .(6)يئاتت ولكّنها ال تملك كل صفات العملة الحقيقّيةوسيط تبادل تعمل مثل العملة في بعض الب -

                                                           
( عملة حول العالم، عبد هللا بن سليمان الباحول، النقود االفتراضّية: مفهومها، وأنواعها، 1100بل  مجموع العمالت االفتراضية أكثر من ) ( 1)

ة العلمّية لالقتصاد والتجارة، و 
ّ
 وما بعدها. 29، جامعة عين شمس، القاهرة، ص:1م، العدد2017آثارها االقتصادّية، املجل

. مجد الدين محمد بن يعقوب 476، ص:11، ج:3هـ(، ط1414جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر،  ( 2)

. محمد رواس قلعجي، موجم لغة الفقهاء، )دار 1036، ص:8هـ(، ط1426لبنان: مؤّسسة الرسالة،  -حيط، )بيروتالفيروز آبادي، القاموس امل

 .322، ص:2هـ(، ط1408النفائس، 
 .20محمد زكي شافعي، مقّدمة في النقود والبنوك، ص: ( 3)

(4)  Virtual Currencien and Beyond: Initial Consideration, International Monetary Fund,January 2016, p7. 
(5)  EBA Opinion on “virtual currencien”,European Banking Authority, 4 July 2014, p11. 
(6)  Fin CEN Continues to Face Challenges with Money Services Businesses, Department of the Treasury, November 10, 

2015, p 3. 
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رة: أي 
ّ
 عــن التعريفــات الســابقة، و ــي: كونهــا وحــدة رقمّيــة افتراضــية مشــف

 
كمــا عّرفــت بعــّدة تعريفــات أخــرى ال تخــرج إجمــاال

م )الالمركـزي(، تعمـ
ّ
ه ليس لها كيان مادي أو وجود فيليائي، و ي أحد أنواع النقـد الرقمـي غيـر املـنظ

ّ
ل بنظـام "النـّد للنـّد"، أن

وتــــتّم إدارتهــــا بالكامــــل مــــن ِقبــــل مســــتخدميها دون وجــــود أّي ســــلطة مركزّيــــة: أي أّنهــــا تعمــــل خــــارج نظــــام النقــــد الرســــمي، وال 

تخضـــع ألي جهـــة رســـمّية، ولهـــا قيمـــة مالّيـــة متقّومـــة غيـــر مرتبطـــة بـــأّي عملـــة أخـــرى، يكـــون إصـــدارها عـــن طريـــق التعـــدين، 

، ويـــتّم اســـتخدامها فـــي عملّيـــات البيـــع والشـــراء، أو تحويلهـــا إلـــى (1)قـــة الكائنـــة فـــي القبـــول الطـــوعي لهـــاوتســـتّمد قيمتهـــا مـــن الث

 .(2)عمالت أخرى عبر الوسائط اإللكترونّية فقط مثل: الكمبيوترات أو األجهزة الذكّية

 الفرع الثاني: خصائ: العمالت الفرتاضية وممّيزاتها:

: أّنها وحدة   
 

ه ليس لها وجود طبيعي مادي حس ّي فيليائي كالنقود الورقّيةت بل  ي عملة رقمّية  (3)أّوال
ّ
رة: أي أن

ّ
مشف

 اختراق محافظها 
ّ
رة: أي أن

ّ
افتراضّية بالكامل، و ي مجّرد أرقام تظهرها املحافل اإللكترونّية الخاصة وها، ومعنى مشف

ا للقّوة التشفيرّية فيها، وهذا يجعلها تتمّيل بخاصّية  اإللكترونّية وسرقة محتوياتها يكاد يكون شبه مستحيلت نظر 

 .(4)األمان

ة مالّية أو نقدّية، وال يوجد لها هيئة مركزّية تضبطها،    
ّ
ا: أّنها عملة غير نظامّية: أي أّنها ال تخضع لرقابة أي سلط ثاني 

م بلصداراتها، وقيمتها، وحركتها. كما أّنها غير مدعومة من أي جهة رسمّية، أو 
ّ
مة دولّيةوتتحك

ّ
ا  .(5)مؤّسسّية، أو منظ ونظر 

لطبيعتها الالمركزّيةت فال يمكن للجهات الرقابّية تتّبع العملّيات التجارّية التي تتّم بواسطتها، كما ال يوجد سقف محدد 

 لانفاق أو الشراء.

 غيـاب الجهــة اإلشـرافّيةت جعــل
ّ
هـذه العمــالت تفتقـر للقيــادة  ولهـذه الخصوصـّية فهــي تفتقـر إلــى الحمايـة القانونّيــة، كمـا أن

املركزّيــة القــادرة علــى اتخــاذ القــرارات الحاســمة والســريعة، والقيــام بــالتغيرات املطلوبــة ملواجهــة التطــّورات التكنولوجّيــة 

ل ملنع الصراع بين مستخدمي العملة
ّ
 .(6)وتحّديات السوق، والتدخ

                                                           
(1) Virtual Currency Schemes-a further analysis, European Central Bank, February 2015, p 4. 
(2) www.techopedia.com/definition/6702/digita-currency. 

، ويرمز لها في األسواق املالّية بـ )يُ   (3)
 

 (.BTCقصد بالوحدة: نوع العملة االفتراضّية كالبتكوين مثال
ا للقّوة التشفيرّية فيها، وعمل املعّدنين في توثيق العمالت والتحويالتت لكن  تل ملكّية العمالت االفتراضّية أو تقليدهارغم استحالة انتحا ( 4) نظر 

فت أكبر شبكة إلكترونّية يابانّية مختّصة بصرف عملة البتكوين "
ّ
بسبب كثرة  ت"Mt Goxيمكن للُمخترقين سرقة املحافل اإللكترونّية، كما توق

 www.historyofbitcoin.orgالتقنّية.  األخطاء

 www.theguardian.com/technology/2016/aug/03/bitcoin-stolen-bitfinex-exchange-hong-kong 
، اض ياختلفت مواقف الدول من العمالت االفتراضّية بين القبول والرفض والترّدد، فبينما رفضتها بعض الدول. عبد هللا الباحول، النقد االفتر  ( 5)

 .42ص:
)6( Alghamdi, Saleh, Virtual currency systems, OP. 28-32. 



 

 

231 

ا: لها قيمة مالّية متقّومةت حيث ثبت لها في الواق   
 
ع العملي منفعة مالّية تبادلّية، ورواج نسبي في عدد من دول ثالث

رة 
ّ
 عن إمكانّية صرفها بالعمالت الورقّية الرسمّية، مثل: الدوالر واليورو، وذلك عن طريق عملّيات مشف

 
العالم، فضال

 .(1)زة صرافة آلّية خاصةأو أجه ،عبر اإلنترنت من خالل مواقعها اإللكترونّية، أو بواسطة تطبيقاتها وبرامجها املتخّصصة

ا: يكون إصدارها عن طريق التعدين، وُيتاح لجميع املتعاملين وها إمكانّية تعدينها بحسب إمكاناتهم الفنّية والتقنّية،  رابع 

أو نظام  (2)ولفل التعدين مجازي ُيقصد به: استخراج العملة االفتراضّية من تطبيقاتها املبنّية على تقنّية "بلوك تشين"

 تل.الك

وتعدُّ هذه الخصوصّية من أهّم العوائق التي تقف أمام انتشار استخدام العمالت االفتراضّية في العـالمت لصـعوبة تعـدينها 

ـــد العملّيـــات الحســـابّية الالزمـــة إلجــــراء 
ّ
ـــد بــــرامج الوصـــول إليهـــا، وتعق

ّ
ا لتعق ســـتخدم العـــاديت نظـــر 

ُ
)إصـــدارها( بواســـطة امل

ه ُيتاح
ّ
 تعدين العملة للجميع من الناحية النظرّية. عملّيات التعدين، مع أن

 الشــكوك املالزمــة لعملّيــة التعــدين تعـّد مــن الســلبّيات التــي تواجههــا العمــالت االفتراضــّيةت إذ ال أحــد 
ّ
ومـن جهــة أخــرى، فــلن

ها
ّ
ة ما املعادالت التي يقوم الجهاز بحل

ّ
 .(3)يعرف على وجه الدق

ا: حمايـة  بـين األفـرادت حيـث تـتم عملّيـات التبـادل التجـاري بواسـطتها بصـورة مباشـرة  والتعامـل املباشـر  الخصوصـّيةخامس 

م عملّيـات التبـادل، فهـي كمـا يقـول مخترعوهـا تعمـل بنظـام (4)عبر الوسائط اإللكترونّيـة فقـط
ّ
ـه ال يوجـد وسـيط يـنظ

ّ
: أي أن

ل أي 
ّ
 العمـــالت االفتراضـــّية تنتقـــل مـــن  ـــخ  آلخـــر دون تـــدخ

ّ
وســـيط أو ســـلطة مركزّيـــة تمنـــع أو النـــّد للنـــّد، ويعنـــي هـــذا أن

تعامل حّرية في الدفع والتحويالت إلى أّي مكان في العالم دون أّي قيد على اإلطالق
ُ
 .(5)تسمح وهذه املبادلةت وُيعطي هذا امل

ل من سيطرة الحكومات والبنوك على العملةت حيث يمكن نقلها فـي أّي وقـت، وإلـى أّي مكـان فـي العـالم، دون 
ّ
أن  كما أّنها تقل

صــــلة باســــم، أو 
ّ
ــــن أّي  ــــخ  مــــن امــــتالك عــــّدة حســــابات ومحــــافل دون أن تكــــون مت

ّ
ــــة، كمــــا تمك تمــــّر علــــى أّي هيئــــة رقابّي

شــــرف علــــى املعــــامالت التجارّيــــة 
ُ
عنــــوان، أو أّي معلومــــة عــــن ممتلكهــــا. وهــــذه الخصوصــــّية، وعــــدم وجــــود ســــلطة مركزّيــــة ت

ا في التعامالت املحّرمة دولُيـا، مثـل: املتـاجرة بـالجنس والحواالت املالّية، وتراق ها من الناحية األمنّية ت قد يفتح الباب واسع 

                                                           
( دولة، ويزيد عددها عن 55انتشرت أجهزة الصرافة للعمالت االفتراضّية في كثير من دول العالم، وبل  عدد الدول التي توجد فيها هذه األجهزة )  (1)

ا حتى نهاية ديسمبر 953)  /https://coinatmradar.com/countries. 2016( جهاز 
ت املسّماة "كتل"، اخترعها "هابر وستورنت" عام ( 2)

ّ
م، 1991  ي قاعدة بيانات موّزعة، تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متلايدة باستمرار من السجال

على البيانات املخّزنة ضمنها،  وتحتوي كّل كتلة على الطابع الزمني، ورابط إلى الكتلة السابقة، وصّممت سلسة الكتل بحيث يمكنها املحافظة

 http://ar.wikipedia.org/wikiوالحؤول دون تعديلها. 
 .34عبد هللا الباحول، النقود االفتراضّية، ص: ( 3)
 تستخدم من خالل اإلنترنت فقط، وفي نطاق املؤّسسات، والشركات، والهيئات، واملواقع اإللكترونّية التي تقبل التعامل وها. ( 4)
 .757ن محمد الشيخ، حكم البتكوين والعمالت الرقمّية، ص:غسا ( 5)
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ا  والبشـــر واملخـــّدرات واألســـلحة، وتمويـــل اإلرهـــاب، وبيـــع املمنوعـــات، وغســـل األمـــوال، وغيرهـــا مـــن املعـــامالت املحّرمـــة شـــرع 

ا
 
جّرمة قانون

ُ
 .(1)وامل

 إلسالمي:املطلب الثاني: حقيقة النقود يف النظام القتصادي ا

ه ال توجد نصوص شرعّية تحّدد شكل النظام 
ّ
الفرع األّول: ماهية النقود في النظام االقتصادي اإلسالمي: من املعلوم أن

النقدي في االقتصاد اإلسالميت بل كان الناس قبل البعثة يتعاملون بالدراهم الفارسّية والدنانير الرومّيةت غير أّنهم لم 

ا، وتزن يكونوا يتعاملون وها بوص ا ذي وزن معّين. وكانت قريش تزن الفّضة بوزن تسميه درهم  ات بل بوصفها ذهب  فها نقود 

ا، فكانت كّل عشرة دراهم تزن سبعة دنانير، وكانوا يتبايعون بالتبر على هذه األوزان، فلّما جاء  الذهب بوزن تسميه دينار 

 .(2)ان الناس يتعاملون بهأوزان الدراهم والدنانير على ما ك اإلسالم أقّر النبّي 

ا من خالفة عمر بـن الخطـاب  وبقي األمر على ما كان عليه في زمن الخليفة أبي بكر الصديق  ثـّم سـّك عملـة مـن  وصدر 

غير الذهب والفّضة ُعرفت بالفلوس، وجعلها علـى هيئـة الـدنانير الرومّيـة، وكتـب علـى بعضـها اسـمه، وعلـى بعضـها عبـارات 

لحمــــد هلل"، و"محمــــد رســــول هللا". وفــــي عهــــد عبــــد امللــــك بــــن مــــروان ُضــــربت ألّول مــــّرة الــــدنانير والــــدراهم متنّوعــــة، منهــــا: "ا

 .(3)اإلسالمّية

فبينمــــا  -بنــــاء علـــى اخـــتالفهم فـــي وظـــائف النقـــود وخصائصـــها -وقـــد اختلفـــت تعريفـــات االقتصـــاديين، والقـــانونيين للنقـــود 

هـــا االقتصـــاديون بأّنهـــا: "أّي يـــ يء يكـــون مقبـــو 
ّ
 عاُمـــا كوســـيط للتبـــادل ومقيـــاس للقيمـــة"عرف

 
 قبـــوال

 
، عّرفهـــا القـــانونيون (4)ال

. وهــو جانــب مهــّم أغفلــه االقتصــادّيونت لــذلك تــّم التفريــق بــين العملــة (5)بأّنهــا: "أّي يــ يء تكــون لــه القــدرة علــى إبــراء الذّمــة"

ضــفي عليـــه قـــوّ 
ُ
ا، وت ه الســلطة الحاكمـــة نقـــود   والنقــود، فالعملـــة  ـــي كــّل مـــا تعـــدُّ

 
ة القــانون صـــفة إبـــراء الذّمــةت فتلقـــى قبـــوال

ا للقيم ا للتبادل ومقياس 
 
 .(6)عاُما، وأّما النقود فتشمل العملة، وكّل ما يتراض ى عليه الناس باختيارهم، ويتخذونه وسيط

ة، والحنابلــة وأّمـا فـي الفقـه اإلسـالمي، فقـد اختلــف الفقهـاء فـي تعريـف النقـود، فــذهب جمهـور الفقهـاء املالكّيـة، والشـافعيّ 

طلـــق علـــى الـــذهب والفّضـــة فقـــط
ُ
 النقـــود ت

ّ
وعليـــه: فلـــم يقولـــوا بثمنّيـــة الفلـــوس، و ـــي النقـــود املضـــروبة مـــن غيـــر  ت(7)إلـــى أن

                                                           
ي يتعا ( 1)

ّ
د حقيقة إمكانّية املتاجرة بالسلع والخدمات املحّرمة دولُيا، ما جرى من دعم السوق اإللكتروني "طريق الحرير"، الذ

ّ
مل بأشياء مّما يؤك

حدة انخفضت قيمتها بشكل حاد. محّرمة دولُيا، فقد دعم البتكوين بقّوة، وساهم في ارتفاع قيمتها،
ّ
ا أغلقته الواليات املت

ّ
 ومل

 .4-3املقريزي، شذور العقود في ذكر النقود، ص: ( 2)
 .10املقريزي، النقود اإلسالمّية، ص: ( 3)
ة البركة، مو  ى آدم عيس ى، آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفّية معالجتها في االقتصاد اإلسالمي، )إصدار إدارة التطوير وا ( 4)

ّ
لبحول: مجموعة دل

 .19م(، ص:1993
 .11م(، ص:1988محمد حافل عبده الرهوان، النقود والبنوك، )دار الغرير لطباعة والنشر،  ( 5)
 وما بعدها. 158عبد الحميد الغزالي ومحمد خليل برعي، مقّدمة في االقتصاديات الكلّية، )مكتبة القاهرة الحديثة(، ص: ( 6)
ي العدوي املالكي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، )بيروت: دار الفكر، علي الصعيد ( 7)

. 61، ص:3. محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، )بيروت: دار الفكر(، ج:183، ص:2هـ(، ج:1412

، 3هـ(، ج:1393. محمد بن إدريس الشافعي، األم، )بيروت: دار املعرفة، 256، ص:6م(، ج:1989)بيروت: دار الفكر، محمد عليش، منح الجليل، 

، 3. النووي، روضة الطالبين، ج:25-17، ص:2. محمد الخطيب الشربيني، مغني املحتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج، )بيروت: دار الفكر(، ج:98ص:
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ــــة، وروايــــة عــــن اإلمــــام مالــــك، وقــــول عنــــد اإلمــــام أحمــــد، ورّجحــــه اإلمــــام  النقــــدين، وذهــــب عمــــر بــــن الخطــــاب  والحنفّي

ــاب وشــيخ اإلســالم ابــن تيمّيــةت إلــ
ّ
فــق النــاس علــى ثمنّيتــه، وجــرى التعامــل بــه بيــنهمالخط

ّ
طلــق علــى كــّل مــا ات

ُ
 النقــود ت

ّ
ت (1)ى أن

 الثمنّية كما تكون خلقّية، فلّنها يمكن أن تكون اصطالحّية.
ّ
 وعليه: فلّنهم يرون أن

ـــنة ذكـــرا الـــذهب والفّضـــة فـــي غيـــر مـــا موضـــع  القـــرآن والسُّ
ّ
 ل الرســـول ، كمـــا تعامـــ(2)واســـتدّل أصـــحاب القـــول األّول: بـــأن

ومن جاء بعـدهم وهـا مـن غيـر نكيـر مـن أحـد، ويعـدُّ املقريـزي مـن أشـّد املتحّمسـين إلـى هـذا الـرأيت حيـث يقـول: "  وأصحابه 

ا، وال يسـتقيم أمـر  ما  ي الذهب والفّضة فقط، وما عداهما ال يصلح أن يكون نقـد 
ّ
 إن
 
 وعادة

 
ا وعقال  النقود املعتبرة شرع 

ّ
إن

 بحملهم 
ّ
 الـذهب والفّضـة همـا النقـد  .(3)على هذا"الناس إال

ّ
ا، وأن  الفلوس لم يجعلها هللا قـط نقـد 

ّ
د في موضع آخر أن

ّ
ويؤك

 الشرعي. 

أن يجعـل الـدراهم مـن جلـود اإلبـل، ويـدّل هـذا علـى عـدم حصـر  واستدّل أصحاب القـول الثـاني: بعـزم عمـر بـن الخطـاب 

ليســـت خلقّيـــة بـــل اصـــطالحّية، ويؤّيـــده روايـــة ابـــن وهـــب عـــن اإلمـــام مالـــك:  -أي الثمنّيـــة -الثمنّيـــة فـــي الـــذهب والفّضـــة وأّنهـــا 

ة 
ّ
ــى تكــون لهــا ســك

ّ
ــاس أجــازوا بيــنهم الجلــود حت

ّ
 الن

ّ
"قــال لــي مالــك فــي الفلــوس: ال خيــر فيهــا نظــرة بالــذهب وال بــالورق، ولــو أن

باع بالذهب والورق نظرة"
ُ
 ما تعارف الناس عليه. . وهذا القول منه يدّل على ثمنّية(4)وعينت لكرهتهما أن ت

 اســتعمال الـذهب والفّضــة عملــة 
ّ
ي يؤّيـده التطــّور التــاريخي للنقـود، فــلن

ّ
والـراجح لــديَّ ــــ وهللا أعلـم ــــ القــول الثـاني، وهــو الــذ

قايضـــة إلـــى النقـــود 
ُ
ا مـــن نظـــام امل مـــا جـــاء نتيجـــة لتطـــّور النظـــام النقـــدي عبـــر أحقبـــة زمنّيـــة طويلـــة بـــدء 

ّ
للتبـــادل التجـــاري، إن

ــه ال يوجــد دليــل مــن الســ
ّ
 إلــى النقــود املعدنّيــة منهمــا، كمــا أن

 
لعّية، ثــّم إلــى النقــود املعدنّيــة مــن غيــر الــذهب والفّضــة، ووصــوال

ة النبوّية على قصر النقود علـى الـذهب والفّضـة، ويؤّيـد هـذا قـول عمـر بـن الخطـاب 
ّ
ن : "هممـت أن القرآن الكريم أو السُّ

 .(1)فقيل: إذا ال بعير، فأمسك"، (5)أجعل الدراهم من جلود اإلبل

                                                                                                                                                                                                         

، 2هـ(، ج:1402وتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع، تحقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل، )بيروت: دار الفكر، . منصور بن يونس ال ه380ص:

 .126، ص:5، ج:1هـ(، ط1405. عبد هللا بن أحمد بن قدامة، املغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، )بيروت: دار الفكر، 235ص:
هـ/ 1421لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  -، تحقيق: خليل محيي الدين امليس، )بيروتمحمد بن أبي سهل السرخس ي، املبسوط ( 1)

. محمد أمين بن عمر بن عابدين، حاشية رّد املحتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار، )بيروت: دار الفكر للطباعة 350، ص:2، ج:1م(، ط2000

. كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوا  ي املعروف بابن الهمام، فتح القدير، )بيروت: دار 266، ص:5م(، ج:2000هـ/ 1421والنشر، 

. أحمد بن علي الرازي الجصاص، الفصول في األصول، تحقيق: عجيل جاسم النشمي، )الكويت: وزارة األوقاف والشؤون 123، ص:7الفكر(، ج:

لبنان: دار الكتب  -بن عامر األصبحي، املدّونة الكبرى، تحقيق: زكريا عميرات، )بيروت. مالك بن أنس بن مالك 141، ص:4، ج:1اإلسالمّية(، ط

. عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان املرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح 126، ص:5. ابن قدامة، املرجع السابق، ج:5، ص:3العلمّية(، ج:

. أحمد بن عبد الحليم بن تيمّية الحراني، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد 15، ص:5ج: ،2من الخالف، )بيروت: دار إحياء الترال العربي(، ط

 .252-251، ص:19م(، ج:1995هـ/ 1416الرحمن بن محمد بن قاسم، )املدينة املنّورة: مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 
َسا ( 2) ِ

ّ
َهَواِت ِمَن الن

َّ
اِس ُحبُّ الش

َّ
َن ِللن ِة﴾ ]آل عمران:قال تعالى:  ُزّيِ ِفضَّ

ْ
َهِب َوال

َّ
َرِة ِمَن الذ

َ
نط

َ
ق
ُ ْ
اِطيِر امل

َ
ن
َ
ق
ْ
 َوال

َ
َبِنين

ْ
 [.14ء َوال

 .80تاريخ املجاعات في مصر )مصر، دمشق: دار ابن الوليد ودار الجماهرّية الشعبّية(، ص: -أحمد بن علي املقريزي، إغاثة األّمة بكشف الغّمة ( 3)
 .5، ص:3املدّونة الكبرى، ج: مالك، ( 4)
 .456أحمد بن يحيى البالذري، فتوح البلدان، )القاهرة: دار النهضة(، ص: (5)
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مـا كـان باصـطالح النـاس 
ّ
ـا إن

 
 كونهمـا أثمان

ّ
ـا، لـيس مـن علـل املصـالحت ألن

 
قال اإلمام الجّصـاص: "كـون الـذهب والفّضـة أثمان

ة وقــال شـيخ اإلســالم ابـن تيمّيــة: "وأّمـا الــدراهم والـدنانير فمــا ُيعـرف لــه حـّد طبعــي وال شـرعيت بــل مرجعـه إلــى العــاد .(2)عليـه"

ا ملـا يتعـاملون بـه، والـدراهم والـدنانير ال  ـق املقصـود بـه، بـل الغـرل أن يكـون معيـار 
ّ
ه فـي األصـل ال يتعل

ّ
واالصطالحت وذلك ألن

ا"
 
قصد لنفسها، بل  ي وسيلة إلى التعاملت ولهذا كانت أثمان

ُ
 .(3)ت

ـــا، وأفتـــت بســـريان العمـــالت  (5)والهيئـــات الشـــرعّية (4)وبنـــاء علـــى هـــذا الـــرأي عـــّدت املجـــامع الفقهّيـــة
 
الورقّيـــة اإللزامّيـــة أثمان

ة الثمنّية فيها.
ّ
 الربا عليهات لتوافر عل

 الفرع الثاني: وظائف النقود وتكييفها الفقهي: 

الحديث عن التكييف الفقهي للنقود ابتداء الحديث عن خصائصها ووظائفهات ألّنها املعيار الرئيس في عّدِ  يقتض ي

اضية، وعليها اعتمد أغلب الفقهاء املعاصرين في تكييف النقود الورقّية، يقول الشيخ عبد هللا النقدّية في العمالت االفتر 

ا، وهذه  عتبرت هذه املادة نقد 
ُ
قة في مادة ذاتّية ا

ّ
 للنقد ثالل خصائ  متى ُوجدت متحق

ّ
املنيع: "يرى علماء االقتصاد أن

ا للتبادل العام
 
ا عام  (6)الخصائ : أن تكون وسيط ا للثروة(7)ا للقيم، ومقياس   .(9)"(8)، ومستودع 

 ، و ي:(10)وقد اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي للنقود الورقّية على ثمانية أقوال

صدرة بدفع قيمتها من الذهب أو 
ُ
له الرقم املدّون عليها، وتلتلم الجهة امل

ّ
ْين يمث

َ
القول األّول: األوراق النقدّية سند بد

ما قيمتها من غطائها.الفّضة، حسب نوع غطاء هذه 
ّ
 األوراقت فليس لهذه األوراق قيمة ذاتّية، وإن

ي ال ينمو ما دام في ذّمة املدين، وال ينتفع 
ّ
ين الذ ين خاص، تختلف عن حقيقة الدَّ

َ
القول الثاني: األوراق النقدّية سند بد

 وال الحاضرة.به صاحبه، أّما األوراق النقدّية فلّنها نامية ينتفع وها صاح ها انتفاعه باألم

                                                                                                                                                                                                         
هـ(، 1410أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تفسير القرآن، تحقيق: مصطفى مسلم محمد، )اململكة العربّية السعودّية: مكتبة الرشد،  ( 1)

ه ضعيف، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، )الهند: املجلس  . إسناده ثقاتت لكنه منقطع، وله طريق في93، ص:3ج:
ّ
ف عبد الرزاقت ولكن

ّ
مصن

 .496، ص:2، ج:2هـ(، ط1402العلمي، 
 .141، ص:4الفصول في األصول، ج: ( 2)
 .252-251، ص:19مجموع الفتاوى، ج: ( 3)
ة املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكّرمة، العدد  ( 4)

ّ
ة مجمع 334، ص:8مجل

ّ
 .1650، ص:3الفقه اإلسالمي الدولي بجّدة، ج:. مجل

 .92، ص:1هـ، أبحال هيئة كبار العلماء، ج:17/08/1393( بتاريخ 10قرار هيئة كبار العلماء رقم )  (5)
نه من شراء ما يريد في أ ( 6)

ّ
ا لالختيار، وتمك  واسع 

 
ّي مكان. أحمد حسن، أي أّنها وسيلة يتداول األفراد وها السلع والخدمات، وتعطي حاملها مجاال

 .42األوراق النقدّية، ص:
الت أي أّنها أداة يمكن بواسطتها التعبير عن قيم األشياء املختلفة، ومعيار للمدفوعات املؤّجلة وتسوية الديون. محمد عثمان شبير، املعام ( 7)

 .23. عمر كامل، النقود والنظام النقدي الدولي، ص:181املعاصرة، ص:
تودع لقيم السلعت حيث يبيع اإلنسان ما يزيد عن حاجته من السلع، ويحتفل بقيمها من النقودت الستعمالها في فترات الحقة، وهذا أي أّنها مس ( 8)

 .181شريطة احتفاظ النقود بقيمتها النسبّية لفترة طويلة. وهبة الزحيلي، املعامالت املالّية املعاصرة، ص:
 .17ص: عبد هللا بن املنيع، الورق النقدي، ( 9)
م النقدي، )اململكة العربّية السعودّية: دار ابن الجوزي،  ( 10)

ّ
 وما بعدها. 63، ص:1هـ(، ط1432خالد املصلح، كتاب التضخ
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صدرة.
ُ
 غطاءها من الذهب والفضة وديعة لدى الجهة امل

ّ
 القول الثالث: األوراق النقدّية مستند ودائعت ألن

اة بالذهبت لذلك تأخذ حكمها وتقوم مقامها.   
ّ
 القول الرابع: األوراق النقدّية قامت مقام الذهب والفّضةت ألّنها مغط

 
ّ
األوراق النقدّية أصبحت عملة قانونّية إلزامّية تصدر دون غطاء ذهبي، وتستمّد  وُيرّد على هذه األقوال جميعها، بأن

 قيمتها من قّوة اقتصاد الدولة املصدرة لها، وال تلتلم الدولة بدفع قيمتها من الذهب والفّضة.

عليها أحكام القول الخامس: األوراق النقدّية من عرول التجارة، وليست من الذهب وال من الفّضةت لذلك تجري    

 عرول التجارة، فال ِربا فيها، وال تصّح أن تكون رأس مال املضاربة.

اها 
ّ
ا لتبادل السلع والخدمات، وقد تلق ا ومعيار   الدول املعاصرة ألزمت رعاياها وها، وعّدها نقود 

ّ
ويرد على هذا القول، بأن

خذوها أداة الختلان ثرواتهم ف
ّ
 لها قيمة اصطالحّية، فلو أبطلنا ثمنّيتهات الناس بالقبول، واهتّموا بحفظها وات

ّ
يها، كما أن

ب على ذلك ضياع أموال الناس، وتعطيل كثير من األحكام الشرعّية، كعدم وجوب الزكاة وإباحة الربا
ّ
 .(1)لترت

ا وال فّضة، وأقرب    األشياء  القول السادس: األوراق النقدّية عملة رائجة، وها تقّوم السلع والخدمات، و ي ليست ذهب 

ا وها الفلوست فكالهما نقد اصطالحي.  ش ه 

رات األشياء، وأجيب عن 
ّ
ستعمل في محق

ُ
ما ت

ّ
 الفلوس ال يتعامل وها في شراء السلع الثمينة، وإن

ّ
ويرد على هذا القول، بأن

 الف
ّ
 من األوراق النقدّية والفلوس يشتركان في صفة الثمنّية االصطالحّية، وقد ثبت أن

ُ
 كال

ّ
ستخدمت في ذلك بأن

ُ
لوس ا

 .(3)، والسرخس ي في املبسوط(2)شراء األشياء النفيسة، كما صّرح بذلك املقريزي 

القول السابع: األوراق النقدّية نقد خاص، فهي ال تشبه الذهب والفّضة من كّل وجه، وال تشبه الفلوس من كّل وجهت    

ا ملفقة من أحكام الذهب والفضة وأحكام   الفلوس.ولذلك نثبت لها أحكام 

قة لها.
ّ
ا وها من حيث الجملة، ال إلثبات أحكام ملف  الواجب إلحاقها بأقرب األشياء ش ه 

ّ
 ويرد على هذا القول، بأن

ا    القول الثامن: األوراق النقدّية نقد قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفّضة، ويعّد كّل نوع منها جنس 

، وتتعّدد أجناسه بتعدد 
ُ

 األوراق النقدّية تؤّدي وظائف النقدين الذهب والفّضة في مستقال
ّ
جهات إصدارهت وذلك ألن

ا. ا لألشياء اصطالح 
 
 كونهما أثمان

ي استقّر عليه جمهور الفقهاء املعاصرين، وبه أخذت املجامع الفقهّية: املجمع الفقهي 
ّ
وهذا القول هو الراجح، وهو الذ

 .(5)المي في جّدة، ومجمع الفقه اإلس(4)في مكة املكّرمة

                                                           
 .191محمد عثمان شبير، املعامالت املعاصرة، ص:  (1)
 .45املقريزي، إغاثة األّمة بكشف الغّمة، ص: ( 2)
 .172، ص:22السرخس ي، املبسوط، ج ( 3)
ة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد ( 4)

ّ
 .334، ص8مجل

ة مجمع الفقه اإلسالمي، جم ( 5)
ّ
 .1650، ص:3جل
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 املبحث الثاني 

 األحكام الشرعية للع مالت الفرتاضية

 

 املطلب األّول: التكييف الفقهي للعمالت الفرتاضية:

 الفرع األّول: سريان األحكام الشرعّية على ما توافر فيه عّلة الثمنّية: 

ق الثمنّية بالرواج، يقول الجعيد: "والقضّية محّل النظر  
ّ
 كّل ماال يخفى تحق

ّ
زمن  في راج إذا والفضة الذهب سوى  ي: أن

ا، النقد هذا فيه يمكث الزمن الذي عن النظر بصرف األحكام، جميع في بالذهب والفضة اإللحاق سا  معينت  فلذا رائج 

  األحكامت زالت تلك بالرواج املرتبط عنه الوصف زال
ّ
  وهو علته مع يدور  الحكم ألن

ّ
يعرل  النقدين الرواج. الثاني: أن

ليُ  ما عليهما
ّ
ظر . الثالث: لو(1)االضطرار أحوال في وذلك أهميتها، فتفقد عنهما النقدية صفة عط

ُ
ترتبة املفسدة إلى ن

ُ
 امل

ا بالذهب وصار راج ما إلحاق عدم وراء من د والفضةت نقد 
ّ
  لتأك

ّ
 .(2)تعّين"ُم  الرواج وقت في اإللحاق ذلك أن

ـه لـيس ك
ّ
ـة الثمنّيــةت ولكن

ّ
ــا لوحـده لعــّد النقدّيـة العامـة فــي التـداول العــامت بـل ينبيـي أن ينضــاف إليـه شــروط فـالرواج عل افي 

ــــة فــــي العمــــالت االفتراضــــّية، نــــرى أّنهمــــا  تــــي الــــرواج والثمنّي
ّ
أخــــرى لعــــّد الشــــ يء عملــــة. ونحــــن إذا حققنــــا النظــــر فــــي تــــوافر عل

ـا: وهـذا بصـرف ال
 
قان فيها ألمرين: األّول: اتخاذ الناس لهـا أثمان

ّ
ا مـن التقنّيـة التـي تضـمن التعامـل يتحق

 
نظـر عـن كونـه ناشـئ

 هـذه العمـالت ُمتذبذبـة أو غيـر 
ّ
وها، أو من خالل العرل والطلب عليها في األسـواق العاملّيـة  والبورصـات املالّيـة، والقـول: إن

 مستقّرة ال يليي الثمنّية. 

ــيت والثــاني: اتســاع التعامــل وهــا بتجــم تبــادل يفــوق حجــم اقتصــاديات دول قا
ّ
ئمــة بــذاتها. وأّمــا عــدم رواجهــا الجغرافــي املحل

ا مقبولـــة خـــارج نطاقهـــا الجغرافـــي، و ـــي تحتـــاج إلـــى الصـــرافة مـــن ِقبـــل الصـــرافين،  ـــا ال تعـــدُّ نقـــود   العمـــالت املحلّيـــة أيض 
ّ
فـــلن

رةت فلّنها وإن كانت قاصرة على التجارة اإللكترونّية، لكن
ّ
ا في وكذلك األمر في العمالت االفتراضّية املشف   خم 

 
ها تشهد قبوال

ر في إزالة صفة الرواج عنها.
ّ
 عدم القبول الجغرافي ال يقدح في ثمنّيتها، وال يؤث

ّ
 املعامالت التجارّيةت وعليه: فلن

ة املـــذكورة فـــي حـــديث عبـــادة بـــن الصـــامت 
ّ
ـــة  وقـــد اختلـــف الفقهـــاء فـــي جريـــان الربـــا فـــي األصـــناف الســـت

ّ
ومـــا إذا كانـــت العل

ة أو متعّدية ُيقاس عليهات على قولين:قاصرة على األصنا
ّ
 ف الست

ة، فــال يــدخل الربــا فــي غيرهــا، وهــو قــول الظاهرّيــة
ّ
 الربــا مقصــور علــى هــذه األصــناف الســت

ّ
، وحكايــة عــن طــاوس، (3)األّول: أن

ــــي
ّ
ني مــــن ، والبــــاقال(3)، والجــــويني مــــن الشــــافعّية(2)، وقــــال بــــه ابــــن عقيـــل مــــن الحنابلــــة(1)والشـــعبي، ومســــروق، وعثمــــان البت

                                                           
ا، أصحاوها عن تغني ال واملجاعة الجدب وحالة الحصار، حالة مثل اإلضرار، حالة عند النقدين أن عاشور: "إال ابن يقول  ( 1) فالنقدان  شيئ 

 .480، ص:3اإلسالمية، ج: الشريعة مقاصد والخصب"، واألمن اليسر لأحوا و ي البشر، أحوال بغالب عوضان صالحان
 .143م، ص:1984ستر بن ثواب الجعيد، أحكام األوراق النقدّية والتجارّية، رسالة ماجستير، جامعة أّم القرى، مكة املكّرمة،  ( 2)
ى باآلثار، )بيروت علي بن أحمد بن سعيدأبو محمد  ( 3)

ّ
 .468-467، ص:8دار الفكر(، ج:لبنان:  -ابن حزم، املحل
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رين. وألصحاب هذا القول طرق مختلفة في االستدالل،  (6)، وصديق حسن خان(5)، واختاره الصنعاني(4)املالكّية
ّ
من املتأخ

 . (7)بناء على القول بالقياس من عدمه

مـا جـاء للتمثيـل، 
ّ
 ذكرهـا فـي الحـديث إن

ّ
ـة، وأن

ّ
ة فـي العل

ّ
 الربا يجري فيما وافق هذه األصناف السـت

ّ
أو لكونهـا غالـب الثاني: أن

ة الذهب والفّضة على ثالثة أقوال:
ّ
 ما كان يجري التعامل به، ثّم اختلفوا في عل

ة تحريم الربا في الذهب والفّضة الوزن مع اتفاق الجنس في ربا الفضل، والوزن فقط في ربا النسيئة،   
ّ
 عل

ّ
القول األّول: أن

، وهـو أحـد قـولي الزهـري، وحمـاد، والثـوري، واألوزاعـي، والنخعـي، (9)، وأحمـد فـي أشـهر الروايـات عنـه(8)وهو مذهب الحنفّية

ة كثيرة، منها: .(10)وإسحاق، والحسن
ّ
 واستدّل أصحاب هذا القول بأدل

َها : »قال: قال رسول هللا  حديث أبي سعيد الخدري  -
َ
وا َبْعض

ُّ
ِشف

ُ
 ت
َ
، َوال ل 

ْ
 ِبِمث

 
ال
ْ
 ِمث

َّ
َهِب ِإال

َّ
َهَب ِبالذ

َّ
ِبيُعوا الذ

َ
 ت
َ
ال

بِ 
َ
 ت
َ
، َوال ى َبْعض 

َ
َها َعل

َ
وا َبْعض

ُّ
ِشف

ُ
 ت
َ
، َوال ل 

ْ
 ِبِمث

 
ال
ْ
 ِمث

َّ
 ِبالَوِرِق ِإال

َ
ِبيُعوا الَوِرق

َ
 ت
َ
، َوال ى َبْعض 

َ
اِجز  َعل

َ
ا ِبن اِئب 

َ
 .(11)«يُعوا ِمْنَها غ

 : »قال : قال رسول هللا  حديث أبي سعيد الخدري  -
ْ
 ال

َ
َهِب، َوال

َّ
َهَب ِبالذ

َّ
ِبيُعوا الذ

َ
 ت

َ
ا ال

 
 َوْزن

َّ
َوِرِق، ِإال

ْ
 ِبال

َ
َوِرق

، َسَواء  ِبَسَواء   ل 
ْ
 ِبِمث

 
ال
ْ
، ِمث  .(12)«ِبَوْزن 

                                                                                                                                                                                                         
ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد، تح: سعيد أحمد أعراب وآخرون،  . يوسف بن عبد هللا ابن عبد البر، التمهيد4، ص:4ابن قدامة، املغني، ج: ( 1)

 .91، ص:4ج: ،2م(، ط1981 -هـ1401وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، )املغرب: مطابع فضالة باملحمدية،
عين عن رب العاملين، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، )بيروت: دار الكتب العلمّية، ( 2)

ّ
هـ(، 1411 محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزّية، إعالم املوق

 .136، ص:2، ج:1ط
هـ(، 1418ضة، )بيروت: دار الكتب العلمّية، أبو املعالي عبد امللك بن عبد هللا الجوني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صالح بن محمد بن عوي ( 3)

 .823 -822، ص:2، ج:1ط
الفروق أو أنواء البروق في أنواء الفروق، ومعه إدرار الشروق للشاط، وبحاشية الكتابين تهذيب الفروق شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،  ( 4)

 .263، ص:3ج:م، 1998 -هـ1418للمكي، ضبطه وصححه: خليل املنصور، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
 .38، ص:3محمد بن إسماعيل بن صالح الصنعاني، سبل السالم، )دار الحديث(، ج: ( 5)
 .111-110، ص:2أبو الطّيب محمد صديق خان بن حسن، الروضة الندّية، )بيروت: دار املعرفة(، ج: ( 6)
ى، ج:  (7)

ّ
 .148، ص:6. ابن الهمام، فتح القدير، ج:468، ص:8ابن حزم، املحل

. عثمان بن 183، ص:5،ج:2م(، ط1986هـ/ 1406أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )بيروت: دار الكتب العلمّية،  ( 8)

 .85، ص:4، ج:1هـ(، ط1313القاهرة: املطبعة الكبرى األميرّية،  -علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح ك ل الدقائق، )بوالق
 .252، ص:3. ال هوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:4ابن قدامة، املغني، ج:  (9)
ف عبد الرزاق، ج: ( 10)

ّ
ب، 5، ص:4. ابن قدامة، املغني، ج:37، ص:8عبد الرزاق الصنعاني، مصن

ّ
. يحيى بن شرف النووي، املجموع شرح املهذ

 .393، ص:9م(، ج:1997)بيروت: دار الفكر، 
م(، 1987 -هـ1407اليمامة،  -تح مصطفى ديب البغا، )بيروت: دار ابن كثير، كتاب البيوع، باب بيع الفّضة بالفّضة، أخرجه البخاري في صحيحه ( 11)

 .2177، حديث رقم:74، ص:3ج:، 3ط
، حديث 1209ص:، 3ج: دار إحياء الترال العربي(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب املساقاة، باب الربا،   (12)

 .1584رقم:
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 الكيل أو الوزن يسّوي بينهما صورة،  -
ّ
 قضّية البيع املساواة، واملؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فلن

ّ
أن

ة
ّ
 .(1)والجنس يسّوي بينهما معنىت فكانا عل

ة ت
ّ
 عل

ّ
حريم الربا في الذهب والفّضة الثمنّية الغالبة، و ي قاصرة عليهما ال تتعّدى إلى غيرهما، وهو القول الثاني: أن

، واستدّل (5)، وهو مذهب أبي ثور وسعيد بن املسّيب(4)، ورواية عن أحمد(3)، ومذهب الشافعّية(2)املشهور عن مالك

ة كثيرة، منها:
ّ
 أصحاب هذا القول بأدل

  حديث معمر بن عبد هللا  -
ّ
ل  »قال:  رسول هللا  أن

ْ
 ِبِمث

 
ال
ْ
َعاِم ِمث

َّ
َعاُم ِبالط

َّ
. ووجه االستدالل من الحديث (6)«الط

 الطعام في األصناف األربعة وصف شرفت إذ به قوام األبدان، والثمنّية وصف شرف، إذ به قوام األموالت 
ّ
أن

 .(7)فيقتض ي التعليل وهما

 اإلجماع قد انعقد على جواز إسالم الذهب و  -
ّ
 الوزن أن

ّ
الفّضة في سائر األموال، ومنها املوزوناتت فدّل هذا على أن

ة فيهما، والثمنّية  ي الوصف األنسب لهذا الحكم
ّ
 .(8)ليس هو العل

 غير الذهب والفّضة ال يقوم بوظيفة الثمنّية، فهما أثمان املبيعات، وقيم املتلفات، وأروش الجنايات، وهما  -
ّ
أن

 الحكم مقصور عليهما فال شائعان عند أكثر الناس في م
ّ
ة عليهما، وفائدته معرفة أن

ّ
ختلف البلدان، فتقتصر العل

 .(9)يطمع في القياس

ة تحريم الربا في الذهب والفّضة مطلق الثمنّية، وهو قول في املذهب املالكي
ّ
 عل

ّ
، (2)، ورواية عن أحمد(1)القول الثالث: أن

، (6)، وابن العربي من املالكّية(5)وابن تيمّية ،(4)واختاره أبو الخطاب، (3)وقول محمد بن الحسن الشيباني من الحنفّية

ة كثيرة، منها:
ّ
 واستدّل أصحاب هذا القول بأدل

                                                           
 .6، ص:7. ابن الهمام، فتج القدير، ج:184، ص:5. الكاساني، بدائع الصنائع، ج:5، ص:4ابن قدامة، املغني، ج: ( 1)
، 2ج:ر(، لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام وهامش املدونة الكبرى، )بيروت: دار الفكأبو الوليد محمد ابن رشد الجد، املقّدمات املمّهدات  ( 2)

 .113، ص:2، العدوي، حاشية العدوي، ج:522ص:
أبو الحسن علي بن محمد املاوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، تحقيق: علي محمد عول، وعادل أحمد عبد املوجود،   (3)

ن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي، البيان في . أبو الحسين يحيى ب91، ص:5، ج:1م(، ط1999هـ/ 1419لبنان: دار الكتب العلمّية، -)بيروت

، 3. روضة الطالبين، ج:163، ص:5، ج:1م(، ط2000هـ/ 1421مذهب اإلمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، )جّدة: دار املنهاج، 

 .380ص:
، 1هـ(، ط1414مام أحمد، )بيروت: دار الكتب العلمّية، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة املقد  ي، الكافي في فقه اإل  ( 4)

 .53، ص:2ج:
 .589. فقه اإلمام أبي ثور، ص:394، ص:9النووي، املجموع، ج: ( 5)
 .1592، حديث رقم:1214، ص:3أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب املساقاة، باب بيع الطعام مثال بمثل، ج: ( 6)
 .6، ص:4ابن قدامة، املغني، ج: ( 7)
. ابن تيمّية، مجموع 258، ص:4ج:هـ(، 1332شرح موطأ اإلمام مالك، )مصر: مطبعة السعادة، الباجي، املنتقى أبو الوليد سليمان بن خلف  (8)

 .471، ص:29الفتاوى، ج:
 .54، ص:6املاوردي، الحاوي الكبير، ج: ( 9)
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 املقصود -
ّ
ما والفضة، الذهب عين ليس الثمنّية من أن

ّ
قه ما املقصود وإن

ّ
 فما املطلوبات، إلى كونها وسيلة من تحق

 به. الوصف إلحاق من فال مانع رائجةتال كالفلوس ذلك في والفضة الذهب مقام قام

-  
ّ
ة جاء والفضة الذهب تخصي  أن

ّ
ن  سوى  غيرهما عن به يمتازان التغليبت إذ ليس فيهما معنى باب من في السُّ

ا كونهما ا ومعيار 
 
خذه ما كّل  في يوجد الوصف النبّوة، وهذا زمن في للمعامالت أثمان

ّ
 رواج ويروج عملة، الناس يت

اويصبح مع النقدين، ه بمعناهما من والفضة الذهب في يجري  ما فيه فيجري  هذا وعلى للتقويمت يار 
ّ
 الربات ألن

 .(7)مقامهما وقام محلهما حل واقع فيما والفضة الذهب في الربا حّرم أجله من الذي والظلم وظيفتهما، ويؤدي

ة تحريم الربا في الذهب
ّ
 عل

ّ
ي يظهر لي رجحانه القول الثالث القائل، بأن

ّ
والفّضة  ي مطلق الثمنّيةت ملا تقّدم  والذ

 بيانه وملا يلي:

 الصفات الثمنّية كما  ي موجودة فيهما  -
ّ
 قصر النقدين على الذهب والفضة ال دليل صريح يعّضده، وأن

ّ
أن

ة، وال يوافق مقاصد الشريعة، 
ّ
ة ال تعضده األدل

ّ
موجودة في غيرهما، والقول بقصر الربا على األصناف الست

 تقصر الربا على أصناف فالشريعة ج
ّ
اءت بحفل األموال، ومعهود الشرع تسوية املتاش هات، وليس من الحكمة أن

 محّددة، وتبيحه في غيرهات مّما تقع به املفسدة التي من أجلها حّرم الربا.

خاذ غير الذهب والفّضة في التبادالت التجارّية. -
ّ
 الواقع التاريخي لتطّور النقود، أثبت ات

ّ
 أن

خاذ  على اتخاذ النقود من جلود اإلبل وعدم إنكار الصحابة  بن الخطاب  عزم عمر  -
ّ
مّما يدّل على جواز ات

ه أمسك ملصلحة الحفاظ على اإلبل
ّ
 .(8)النقد من غير الذهب والفّضةت ولكن

ق في غيرها من -
ّ
قة واملفسدة املدفوعة من إجراء أحكام الربا على الذهب والفّضة، تحق

ّ
 املصلحة املتحق

ّ
النقود،  أن

ة وعينت 
ّ
ى تكون لها سك

ّ
اس أجازوا بينهم الجلودت حت

ّ
 الن

ّ
قال مالك: "ال خير فيها نظرة بالذهب وال بالورق، ولو أن

 .(9)لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة"

ا مطلق الثمنّيةت الشتمالها على وظائف ة في العملة االفتراضّية هو أيض 
ّ
 تحقيق العل

ّ
  وعلى هذا القول: فلن

 
النقود، فضال

ق الرواج فيها.
ّ
 عن أنها تحق

                                                                                                                                                                                                         
 .396-395، ص:3مالك، املدّونة الكبرى، ج: ( 1)
 .12، ص:5:املرداوي، اإلنصاف، ج ( 2)
 .21، ص:22السرخس ي، املبسوط، ج: (3)
 .148، ص:4، ج:1م(، ط2033هـ/ 1424ابن مفلح، الفروع، تحقيق: عبد هللا بن عبد املحسن التركي، )مؤّسسة الرسالة،  محمد  (4)
 .468، ص:29ابن تيمّية، مجموع الفتاوى، ج: ( 5)
 .310-309، ص:5ج:دار العلم للجميع(، : بشرح صحيح الترمذي، )سوريا وذيابن العربي، عارضة األح أبو بكر محمد بن عبد هللا ( 6)
عين، ج:469، ص:29. ابن تيمّية، مجموع الفتاوى، ج:185، ص:5الكاساني، بدائع الصنائع، ج: ( 7)

ّ
 .137، ص:2. ابن قيم الجوزّية، إعالم املوق

 .40البالذري، فتوح البلدان، ص: ( 8)
 .5، ص:3، ج:مالك، املدّونة الكبرى  ( 9)



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

240 

الفرع الثاني: التكييف الفقهي للعمالت االفتراضية: عني الفقهاء املعاصرون بالنقود اإللكترونّية في أبحاثهم في أحد 

الدفع أمرين: األّول: النقود التي تحملها وسائط إلكترونية، مثل: النقد املوجود في بطاقة االئتمان، والبطاقة مسبقة 

وغيرها، وهذا النوع من النقود غير داخل في صورة البحثت إذ هو وسيلة لتداول املال ذي األصل الورقي، ويستمّد قيمته 

يه في الوديعة البنكّية، أو لدى الشركات التي تقّدم خدمة بطاقات االئتمان.
ّ
ي ُيغط

ّ
 من قيمة النقد الورقي الذ

بلنتاجها مؤسسات مالّية معتمدة في دولها، ووضعت اسمها وقيمتها والقوانين  الثاني: النقود اإللكترونّية التي قامت

م فيها، وفي العملّيات التي تتّم 
ّ
الخاصة وها، والوسائط التي تحملها من بطاقات ممغنطة أو أجهزة تخزين، وتقوم بالتحك

 هذه الن
ّ
ا في صورة البحثت ألن قود ال تستطيع املؤّسسات املالّية من خاللها، وهذا النوع من النقود غير داخل أيض 

م، 
ّ
 بغطاء من النقد الورقي، وقيمتها ثابتة في مقابل العملة األصيلة، كما أّنها مركزّية اإلنتاج، واملراقبة، والتحك

ّ
إنتاجها إال

ا.  والتحويل، كالورق النقدي تمام 

رك مع النوعين السابقين في عدم الوجود أّما العملة اإللكترونّية أو االفتراضية موضوع البحث، فهي وإن كانت تشت

الفيليائي لهات لكنها تتمّيل عنها بأّنها عملة إلكترونّية بحتة، تقوم البرمجة اإللكترونّية بلنتاجها، وليس لها غطاء من الورق 

 النقدي أو غيره مقابلها، وتعتمد على الالمركزّية في اإلنتاج، واملراقبة، والتحويل.

عاصرون يختلفون في التكييف الشرعي لكّل ما جاء بعد نظام املعدنين، وسوف نعرل في هذا الجزء وما زال الفقهاء امل

 محاوالتهم االجتهادّية، وهل العمالت االفتراضية صيغة غير مادّية للنقود الورقّية، أو أنها أداة ائتمان، أو أداة تبادل  

 العمالت االفتراضية
ّ
ة للنقود الورقّية اإللزامّيةت ألّنها ال تصدر عن رقابة بنك ليست صيغة غير ماديّ  (1)ال خالف أن

مركزي، وال تخضع لتنظيمه، وال تعّبر عن قيمة عملة سيادّية، ومصدرها جهات خاصة هادفة للربح إّما من أصل 

بوصفها خطوة اإلصدار، وإّما من عموالت التحويل، وأّما النقود الرقمّية التي تحاول املصارف املركزّية اآلن إصدارها 

ف وفق هذا التكييف، فتأخذ حكم النقود الورقّية 
ّ
ي فرضته العمالت االفتراضية، ويمكن أن تصن

ّ
ملواجهة التحّدي الذ

 اإللزامّيةت ألّنها مجّرد شكل آخر غير فيليائي لها.

ا على مصدرهات إذ ال يمكن الرجوع عليه با
 
لقيمة، وال توجد جهة تكفلهات وال خالف أّنها ليست أداة ائتمانت ألّنها ليست دين

ـــا أّنهـــا ليســـت أداة تبـــادل، وال أداة دفـــع ـــه ال يـــتّم تـــدمير(2)لجهالـــة املصـــدر، وال خـــالف أيض 
ّ
هـــذه النقـــود لصـــالح الجهـــة  (1)ت ألن

 املستفيدة.

                                                           
 املؤسسة تعمل مع املصرف املركزي اإلماراتي إلنشاء عملة  ( 1)

ّ
كشف نائب رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي لالستراتيجية والتميل أن

رة "رقيمة"، ُمغطاة بالنقد في البنك املركزي 
ّ
ستخدم بين البنوك السعودية واإلماراتية، مشف

ُ
 العملة املزمع إطالقها ست

ّ
 وأو ح أن

ع أن يتم االنتهاء من أجزاء كبيرة من هذا املشروع بحلول 
ّ
كمدفوعات، بحسب ما ذكرته وكالة األنباء السعودية الرسمية )واس(. وتوق

 .، وستقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة مدى مالءمة استمراريتها والتوّسع فيها بين البنوك من عدمه2019منتصف عام 

sama-bank-central-currency-digital-economic-uae-om/business/article/2018/11/21/saudihttps://arabic.cnn.c 
ي إلى تمام فّرق االقتصادّيون بين أدوات الدفع وأدوات التبادل، فالدفع النهائي ال يتّم بعده أّي مطالبة قانونّية، بخالف أدوات الدفع التي تؤدّ  ( 2)

ب عمليّ 
ّ
ما العملّيةت لكّنها تتطل

ّ
 ال تعدُّ أدوات دفع نهائي، وإن

 
ل في الدفع النهائي، فالشيك وبطاقة االئتمان مثال

ّ
ة إضافّية من ِقبل مصدريها تتمث

 .244مجّرد أدوات تبادل. طارق محمد حمزة، النقود اإللكترونّية، ص:
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ـا وال فّضـة  العمالت االفتراضية نقـد خـاص قـائم بذاتـه، وهـا تقـّوم السـلع والخـدمات، و ـي ليسـت ذهب 
ّ
، ويجـري واعتقادي أن

، متعّدد األجناس بتعّدد جهـات اإلصـدارت وذلـك ألّنهـا 
 

ا مستقال عليها ما يجري على الذهب والفّضة، ويعدُّ كّل نوع منها جنس 

ا. ا لألشياء اصطالح 
 
 تؤّدي وظائف النقدين في كونهما أثمان

 املطلب الثاني: األحكام الفقهية للعمالت الفرتاضّية

ي للعمالت االفتراضية: اختلفت أقوال الفقهاء املعاصرين في حكم العمالت االفتراضية على الفرع األّول: الحكم الشرع

 ثالثة أقوال: األّول: املنع، والثاني: أّنها نقد تام يجوز التعامل به، والثالث: أّنها نقود خاصة.

، وفتوى دار اإلفتاء (2)املصرّية القول األّول: املنع: وهو قول جمهور العلماء املعاصرين، وبه صدرت فتوى دار اإلفتاء

ة كثيرة، منها ما يصلح لالحتجاج، ومنها ما ال تقوم به الحّجة، وسوف (3)الفلسطينّية
ّ
. واستدّل أصحاب هذا القول بأدل

 أقتصر في هذا املقام على القسم األّول منها.

ما
ّ
 العمالت االفتراضّية ليس لها وجود حقيقي حس ّي فيليائي، وإن

ّ
وجودها وهمي مجهولت مما يعني عدم الثقة  األّول: أن

ب الوجود الحس ّيت بدليل التعامل بالنقود التي تحملها 
ّ
 النقدّية ال تتطل

ّ
وها، ويرد على هذا الدليل، أمران، األّول: أن

وسائط إلكترونية، مثل: النقد املوجود في بطاقة االئتمان، والبطاقة مسبقة الدفع وغيرها، والتعامل بالنقود 

ه يمكن تصّور النقدّية في األمور االعتبارّية اإل
ّ
لكترونّية التي قامت بلنتاجها مؤّسسات مالّية معتمدة في دولها. والثاني: أن

 املعنوّية، كما هو الحال في املنافع.

ا للتبادل العاا
 
 العمالت االفتراضّية ال تؤّدي وظائف النقود الرئيسة من حيث قبولها أن تكون وسيط

ّ
ا لثاني: أن م، ومقياس 

بات الكبيرة التي تتعّرل لها، والتذبذبات املستمّرة في قيمتها
ّ
ا للتقل ا للثروةت نظر  ا للقيم، ومستودع  ، وعدم قدرتها (4)عام 

رها السريع بأّي حدل تقني أو فني أو موقف رسميت وهو ما يفقدها أهّم شروط 
ّ
على املحافظة على قدرتها الشرائّية، وتأث

 ة، وهو االستقرار النسبي في قيمتها.العملة التقليديّ 

ـه لـيس مـن لـوازم القبـول العـام للعملـة القـّوة 
ّ
ا للتبـادل العـامت أن

 
وُيرّد على عدم قبول أن تكـون العمـالت االفتراضـّية وسـيط

ــه توجـد أشــياء كثيــرة لهــا قبــول عــام، بصـرف النظــر عــن الدولــة وقّوتهــا االقت
ّ
صــدرةت بــدليل أن

ُ
صــادّية، االقتصـادّية للدولــة امل

                                                                                                                                                                                                         
م في الحواالت النقدّية للنقود معنى تدمير قيم النقود: أي إلغاء قيمتهات حتى ال تنسخ من أداة إلى أداة، كما ي ( 1)

ّ
حصل عن طريق طرف ثالث متحك

.
 

 اإللكترونّية الصادرة عن فيلا كارد مثال
(2) http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=307. 
(3) http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?secfatwa&ID14139. 

 عرضها مركزي، و  ( 4)
ّ
ر فيها هو العرل والطلب عليها، وهو بدوره يتأثر نظرا ألن

ّ
م في أسعارها، فالعامل الرئيس املؤث

ّ
ا لعدم وجود أّي جهة تتحك نظر 

م، تّم اكتشاف دغرة في تعامالت البتكوينت أّدت إلى تعليق السحب لفترة زمنّيةت مما أّدى بدوره إلى انخفال 2014بعوامل كثيرة، ففي شهر فبراير 

 (.14870م، العدد )2/3/2014%. ق  ي بن عبد املحسن الخنيلي، البتكوين، صحيفة اليوم، 16بنحو قيمة العملة 
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ت التجارّيــةت يــدّل علــى مــدى 
ّ
 انتشــارها فــي كثيــر مــن دول العــالم، وقبولهــا علــى مســتوى الشــركات واملؤّسســات واملحــال

ّ
كمــا أن

 . (1)قبولها العام

ـــة الثمنّيـــة، ال يعنـــي اإلقـــرار وهـــا للتبـــادل 
ّ
 جريـــان األحكـــام الشـــرعّية علـــى مـــا تـــوافر فيـــه عل

ّ
ويمكـــن أن ننـــاقش هـــذا اإليـــراد: بـــأن

ا اقتصـــادُيا سياســـُيا يخضـــع للمصـــلحة العليـــا للدولـــة، ولـــو أجزنـــا ملـــن شـــاء أن يصـــدر مـــا شـــاء مـــن العـــ
 
 هـــذا يعـــدُّ شـــأن

ّ
امت ألن

جبـر النـاس علـى التعامـل وهـا لضـرورات وحاجـات (2)العمالت، ثّم يقّر التعامل وها فـي نطـاق معـّينت لتعـّددت هـذه العمـالت
ُ
، وأ

ا أمــــ ــــا مــــن أبــــواب الشــــّر تخّصــــهمت مّمــــا يفــــتح املجــــال واســــع  ــــا عظيم  ام االحتكــــارات والتغريــــرات واملقــــامرات، وهــــذا يفــــتح باب 

 والفساد.

، وهــو عنــد الحنفّيــة مــا يمكــن حيازتــه 
 

 املــال هــو مــا يعــّد فــي العــرف مــاال
ّ
ــا للقــيم، فُيــرد عليــه بــأن ــا عام  وأّمــا عــدم عــّدها مقياس 

 . وعنـــد الجمهـــور تعـــدُّ األعيـــان وامل(3)وادخـــاره لوقـــت الحاجـــة
 

حـــاز ويمكـــن (4)نـــافع والحقـــوق أمـــواال
ُ
، والعمـــالت االفتراضـــّية ت

ا.  متقّوم 
 

ا في نقل القيم، سواء للتعبير عن قيمة نقدّية أو غيرهت مّما يجعلها ماال  االنتفاع وها شرع 

ات لكنه ال يـتّم قيـاس 
 
 ُعرف

 
 العمالت االفتراضّية وإن كانت تعّد ماال

ّ
قـيم السـلع والخـدمات ويمكن أن يناقش هذا اإليرادت بأن

، ثـّم يـتّم بعـد ذلــك التبـادل وهـات وهـذا يضـعف مكانتهـا النقدّيــة، 
 

مباشـرة وهـات بـل ال بـّد مـن تقييمهـا بعملــة أخـرى كالـدوالر مـثال

ت لعــدم وجــود ســلطة نقدّيــة (5)وأن هــذه العمــالت لــيس لهــا ســعر رســمي محــّدد يمكــن املحافظــة عليــه والعمــل علــى اســتقراره

م ف
ّ
ن من تحديد قيمتها االسمّية.مختّصة تتحك

ّ
ى تتمك

ّ
صدرة منهات حت

ُ
 ي الكمّيات امل

                                                           
 ما يقارب من )  (1)

ّ
شير بعض الدراسات إلى أن

ُ
ا تقبل التعامل بالبتكوين، كما سمحت عّدة شركات )أكثر من 4828ت ألف شركة(، ومواقع  100( متجر 

 كندا تعدُّ أّول دولة وجامعات في الواليات املتّحدة األمريكيّ 
ّ
ة، والصين، وسويسرا، وغيرها بالتعامل بعملة البتكوين. كما تجدر اإلشارة إلى أن

( في العالم لعملة البتكوين، ثّم انتشرت أجهزة الصرافة للعمالت االفتراضّية في كثير من دول العالم بعد ATMاستخدمت أّول جهاز صّراف آلي )

ا حتى نهاية ديسمبر 953( دولة، ويزيد عددها عن )55ي يوجد فيها هذه األجهزة )ذلك، وقد بل  عدد الدول الت م، وقد بل  عدد 2016( جهاز 

( ألف مستخدم. كما فرضت العملة االفتراضّية نفسها 200مستخدميها في عدد من دول الخليج: اإلمارات، وقطر، والبحرين، والكويت أكثر من )

نش إ لها عّدة أسواق وبورصات لتداولها. عبد هللا الباحول، النقود االفتراضّية، ص:في عالم املال واألسواق املالّية
ُ
 وما بعدها. 37ت حيث أ

 29( عملة حول العالم. عبد هللا الباحول، النقود االفتراضّية، ص:1100( عملة، وقيل: أكثر من )711بل  مجموع العمالت االفتراضية أكثر من ) ( 2)

 وما بعدها.
 .296، ص:2بدين، حاشية رّد املحتار، ج:ابن عا ( 3)
، اإلشراف على مسائل أبو محمد عبد الوهاب بن علي. القاض ي 344ابن جزي، القوانين الفقهّية، )بيروت: دار القلم(، ص: محمد بن أحمد ( 4)

. منصور 531، ص:5قدامة، املغني، ج: ، ابن255، ص:4. نهاية املحتاج، ج:63، ص:5، الشافعي، األم، ج:271، ص:2الخالف، )مطبعة اإلرادة(، ج:

 .256، ص:1،ج:1م(، ط1993هـ/1414بن يونس ال هوتي، شرح منتهى اإلرادات، )عالم الكتب، 
هبيت أصبح يتّم تحديد القيمة االسمّية  ( 5)

ّ
 العمالت والنقود املتداولة في العالم اليوم، وبعد فّك االرتباط بالغطاء الذ

ّ
لها بواسطة من املعلوم أن

 لسلطات النقدّية في كّل دولة، وأّما القيمة السوقّية فيحّددها العرل والطلب في األسواق املالّية.ا
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 الثمنّية غير قاصـرة علـى الـذهب والفّضـة 
ّ
 الراجح من أقوال العلماء أن

ّ
وأّما عدم ثمنّية العمالت االفتراضّية، فيرّد عليه أن

ا باالصطالح، و   الثمنّية كما تكون بأصل الخلقة، تكون أيض 
ّ
 (1)هو مشاهد في واقـع التعـامالت التجارّيـةكما سبق بيانه، وأن

 .(2)واألحكام القضائّية

 العمـالت االفتراضــية اليـوم تواجـه عــّدة مشـكالت اقتصـادّية وتقنّيــة وقانونّيـة، فأّمـا االقتصــادّية فأبرزهـا: ثبــات 
ّ
الثالـث: أن

م في املعرول النقـدي إ(3)املعرول النقدي املستقبلي منها
ّ
 بتوافـق جمـاعي مـن ِقبـل املتعـاملين ، وعدم القدرة على التحك

ّ
ال

، وعـــدم االســـتقرار النايـــ إ عـــن اخـــتالف نظـــرات النـــاس (5)، واتســـاع الهـــّوة بـــين االقتصـــاد الحقيقـــي واملـــالي(4)واملنقبـــين عنهـــا

عـات وأخبـار السـوق، وحـدول مشـكلة االنكمـاش(6)والحكومات تجاهها
ّ
، ومشـكلة (7)، واختالف الطلب عليهـا بـاختالف التوق

 
ّ
 .(8)مالتضخ

وأّمــا املشــكالت التقنّيــة فأبرزهــا: إمكانّيــة اختــراق هــذه العمـــالت وســرقتها مــن املحــافل اإللكترونّيــة، وإمكانّيــة تعّرضــها إلـــى 

، وإمكانّيـة فقـدان مبـال  مالّيـة  ـخمة عنـد الخطـأ (9)ةجوم إلكتروني واسعت قد يذهب وها جملـة أو يعـوق عملّيـات التبـادل

ة املرور الخاصة باملحفظة اإللكترونّية، وعدم إمكانّية استردادها، وانقساماتها املتتالية وفق مـا في التحويل، أو فقدان كلم

                                                           
ت التجارّية ال يمكن حصرهت لكثرتها، وتنّوعها، وشمولها لدول  ( 1)

ّ
 قبول العمالت االفتراضّية على مستوى الشركات، واملؤّسسات، واملحال

ّ
كثيرة،  إن

 لقانونّية وخدمات االستضافة، ومواقع بيع األقمشة، واملطاعم.حيث تضّم شركات الخدمات ا
 يمكن االستثمار فيه، كما منحت محكمة العدل األوروبّية هذه العملة 2013في عام   (2)

 
م عّد القضاء في والية تكساس األمريكّية عملة البتكوين ماال

 م.2015بعض الشرعّية في أكتوبر من عام 
ا بناء على تقدير  خ  ي،  حيث ال يتّم تحديده ( 3) ا نقدُيا محّدد  ما يختار كّل مطّور معروض 

ّ
بناء على أسس اقتصادّية متينة في مرحلة زمنّية ما، وإن

م في اإلصدار بالتعاون مع مجتمع املنقبين.
ّ
 وباستخدام ألوغريتمات آلّية التنفيذ، التي تتحك

شل في أداء وظيفة هذه العمالت للنقد األصيل داخل مجتمع مات حيث يزداد حجم النقود وفي هذا من مخاطر انفالت االنضباطت ما يفض ي بالف ( 4)

ي للنقود داخل االقتصاد.
ّ
 املتداولة خارج النظام املصرفيت مما ينتج عنه زيادة في العرل الكل

ي يتّم فيه إيجاد السلع والخدمات وتبادلها، وبين مع تزايد التعامالت املالّية بالنقود االفتراضّيةت تتلايد الهّوة بين االقتصاد الحقيقي ا ( 5)
ّ
لذ

شترى لغرل رئيس، وهو الربح املالي فقط من فروقات األسعار )املراهنات(. وقد 
ُ
باع فيه املنتجات املالّية وت

ُ
ي ت

ّ
قّدرت إحدى االقتصاد املالي الذ

 حجم النقود في االقتصاد املالي يفوق حجمها في االقتصاد الحق
ّ
يقي من ثالثين إلى خمسين مّرة. جويل كرتزمن، موت النقود، ترجمة الدراسات أن

 .31م(، ص:2012هـ/ 1433د/محمد بن سعود العصيمي، )دار امليمان للنشر والتوزيع، 
تمانّية في مصر والعالم صالح زين الدين، تأثير النقود اإللكترونّية على إدارة البنك املركزي للسياسة النقدّية، مؤتمر التطّورات املصرفّية واالئ ( 6)

وما بعدها. أبو الوفا فهمي شلش، الجوانب  88م، ص:2004أبريل  25-24العربي، املؤتمر العلمي السنوي الثالث، كلّية الحقوق، جامعة حلوان، 

 .63ص: م،2000، العدد األّول، 43التطبيقّية في التجارة اإللكترونّية، النشرة االقتصادّية، البنك األهلي، مصر، السنة 
مّما في حال بلو  هذه العمالت مرتبة النقد األصيل أو التبعي في مجتمع مات حيث ترتفع قيمة الوحدة الواحدة بارتفاع الطلب عليها لندرتهات  ( 7)

ض امليل نحو االستثمار.
ّ
 لالحتفاظ بالنقودت مّما يخف

 
ا حاُدا في األسعار، وميال  يسّبب انخفاض 

م ( 8)
ّ
بتكاثر هذه العمالت ودخولها حّيل التبادالت التجارّيةت حيث تنتقل القيم )الثمنّية( من النقود الورقّية إلى هذه العمالت  حدول مشكلة التضخ

 نسخُيا ال تدميرُيا، كما هو معروف في أدبّيات النقود اإللكترونّية. طارق محمد حمزة، النقود اإللكترونّية، ص:
 

 .245نقال
(9) Moore, Feder & Grander, The impact of DDos and other security shocks on Bitcoin Currency exchanges: Evedence from 

Gox, 2016, p1. 



 وقائع املؤتمركتاب 
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، إلـى جانـب اسـتهالكها كمّيـات هائلـة مـن (1)تمليه مصالح املنقبين، باإلضافة إلمكانّية سـيطرة معامـل التنقيـب علـى الشـبكة

 .(2)الكهرباء مقابل عدد محدود من العملّيات

م هــذا العمــل، وتضــبط إصــدار العمــالت، وأّمــا املشــ
ّ
كالت القانونّيــة فأبرزهــا: عــدم وجــود ســلطة مالّيــة أو قيــادة مركزّيــة تــنظ

نهـــا مـــن القيـــام بـــالتغييرات املطلوبـــةت ملواجهـــة التطـــّورات 
ّ
م فـــي عرضـــها، وتراقـــب أســـعارها، وتـــدعمها وتحميهـــا، وتمك

ّ
وتـــتحك

مة والســريعة ملواجهــة األزمــات، وعــدم وجــود جهــة ُيحــتكم إليهــا لفــّض التقنّيــة وتحــّديات الســوق، واتخــاذ القــرارات الحاســ

، وعــدم االعتــراف وهــا كنقــود قانونّيــة
 

، وعــدم (3)ال ــلاع فــي حــال اخــتالل مــوازين العــدل بــين العمــالت تحــت أّي ظــرف مســتقبال

ــــة لــــه
ّ
ر مالحقــــة ، وعــــدم امــــتالك القــــانونيين لــــألدوات الالزمــــة ل(4)وجــــود تشــــريعات ناظمــــة لهــــذا العمــــل ومقنن

ّ
لتقنــــين، وتعــــذ

هـــــــا ملشـــــــكلة (5)القـــــــانونيين للُمســـــــتجّدات التقنّيـــــــة لفهـــــــم الثغـــــــراتت الستصـــــــدار قـــــــوانين مالئمـــــــة لتفـــــــادي ذلـــــــك
ّ
، وعـــــــدم حل

للــدولت مّمـا يضــعف قــدرتها  (6)الخصوصـّية، ومشــكلة اسـترداد الحقــوق عنــد ضـياعها، واإلضــرار بــأدوات السياسـة النقدّيــة

 .(7)على تحقيق مصالح املجتمع

ر فـي جـوهر الثمنّيـة، التـي  ـي منـاط الحكـم الشـرعي فـي القـول بـالجواز 
ّ
ويرّد على هذه املحاذير جميعها، بأّنها أمـر عـارل ال يـؤث

 أو التحريم. 

                                                           
 خمس شركات تسيطر على أكثر من   (1)

ّ
إلى  2017% من قّوة التعدين في عملة البتكوين، وقد انقسمت في املنتصف الثاني من عام 50مثال ذلك: أن

 وبيتكوين جولد"."بيتكوين كاش" و"
( ألف 400تيرا واط، و ي الكمّية التي تستهلكها دولة بتجم الدنمارك، وهذا إلنجاز قرابة ) 32بل  معدل الكهرباء املستهلك لتشغيل شبكة واحدة  ( 2)

( ألف عملّية في الثانية، 65كثر من )( مليار عملّية في السنة، وأ141عملّية في اليوم فقط، في حين تتحّمل شبكة فيلا على سبيل املثال ما يزيد عن )

 ( عملّية في الثانية. 30( عمليات في الثانية، وعمالت أخرى كالريبل واإليثيريوم ال تتجاوز )9في حين ال تنجز البتكوين أكثر من )

Visa Ins, Facts & Figures 2017, retrieved from: http://usa.visa.com/dam/VCOM/global/about-visa/documents/visa-fact-

figures-jan-2017.pdf. 
ع بخاصّية اإلبراء التي تهّم املتعاملين داخل أي مجتمع، ومن قبيل ذلك منع بعض الحكومات التعامل وها ملخاطرها امل ( 3)

ّ
 رتفعة.وبالتالي ال تتمت

ا لسرعة التغّيرات في قطا ( 4)  ع التكنولوجيا.وبخاصة في أسواق املال، وصعوبة ضبط ذلك ومواكبتهت نظر 
)5) Caytas, Jonna, Regulatory issues and challenges presented by Virtual currencies, Columbia business law review, 2017, pp 

3-5. 
إلدارة النقد واالئتمان،  تعّرف السياسة النقدّية: بأّنها مجموعة اإلجراءات، واألنظمة، واللوائح، والتعليمات التي يستخدمها البنك املركزي  ( 6)

ة، والتأثير في حجم السيولة في االقتصاد. عبد الرحمن عبد هللا الحميدي وعبد الرحمن عبد املحسن الخلف، النقود والبنوك واألسواق املاليّ 

 .173هـ(، ص:1417)الريال: دار الخريجي للنشر والتوزيع، 

م. وتوجد عّدة وتهدف السياسة النقدّية إلى التأثير في عرل النقود 
ّ
والطلب عليهات بما يساعد على تحقيق التوازن النقدي، والحّد من آثار التضخ

نّية أدوات متاحة للسلطات النقدّية لتحقيق هذه األهداف، و ي: السوق املفتوح، وإعادة التمويل، وسعر الخصم )الفائدة(، واالحتياطات القانو 

 واألدوات الكيفّية.
(7)  Elwell & Murphy & Seitzinger, Bitcoin, Answers, and analysis of the legal issues, Congressional Research service, Des 

2013, pp 9-11. 



 

 

245 

 كلمـــــــة جمهـــــــور الفقهـــــــاء مـــــــن املالكّيـــــــة،    
ّ
 العمـــــــالت االفتراضـــــــّية تصـــــــدر عـــــــن جهـــــــات غيـــــــر حكومّيـــــــة، والحـــــــال أن

ّ
الرابــــــع: أن

 ضرب النقـود وإصـدارها، وتنظيمهـا، واإلشـراف عليهـا،  ت(1)ة، وأبي يوسف من الحنفّيةوالشافعّية، والحنابل
ّ
فقت على أن

ّ
ات

قــال اإلمــام أحمــد: "ال يصــلح  .(2)ومراقبتهــات مــن مهــام الدولــة، بــل هــو مــن أبــرز واجباتهــا االقتصــادّية، وأهــّم سياســاتها املالّيــة

 
ّ
 فــي دار الضــرب بــلذن الســلطانت ألن

ّ
ــ  لهــم ركبــوا العظــائم" ضــرب الــدراهم إال

ّ
وقــال النــووي: "ويكــره لغيــر  .(3)النــاس إن ُرخ

ـــه ال يـــؤمن فيـــه الغـــّش واإلفســـاد"
ّ
ـــه مـــن شـــأن اإلمـــام، وألن

ّ
. وذهـــب (4)اإلمـــام ضـــرب الـــدراهم والـــدنانير إن كانـــت خالصـــةت ألن

 ضــرب النقــود لــيس مــن أعمـال الســيادة للدولــةت ولكــن اشــترطوا عــد
ّ
م اإلضــرار باألّمــة، وقــد آل الحنفّيـة ومــن وافقهــم إلــى أن

هـــذا القـــول إلـــى مـــذهب الجمهـــور، قـــال الـــبالذري: "وقـــال الثـــوري وأبـــو حنيفـــة وأصـــحابه: ال بـــأس بقطعهـــا إذا لـــم يضـــّر ذلـــك 

 .(5)باإلسالم وأهله"

فضـ ي
ُ
م وهـا، امل

ّ
 العمالت االفتراضّية تصدر عن جهات مجهولـة، وهـذا يسـتلزم جهالـة الضـامن لهـا، واملـتحك

ّ
إلـى  الخامس: أن

ــه يمكــن 
ّ
ر فــي الحكــمت ألن

ّ
 جهالــة املصــدر غيــر مــؤث

ّ
ي تأبــاه قواعــد الشــريعة ومبادئهــا العامــة. ويــرد عليــه: أن

ّ
الغــرر الفــاحش الــذ

 استبدال الثقة التي يمنحها االعتماد الحكومي بتقنّية بلوك تشين، التي تمنح ثقة عالية بطبيعتها وقّوتها.

 ال
ّ
م وهـا، وإن ويمكن أن ُيناقش هذا اإليراد، بأن

ّ
جهة املجهولة املخترعة للعمالت االفتراضّيةت  ي بالضـرورة املصـدر واملـتحك

م أو التالعب وها.
ّ
 نظامها ال يسمح ألحد بالتحك

ّ
 ادعت أن

 العمالت االفتراضّية تشتمل على القمار، وهو إّما أن يكون في التعدينت حيث تكون الكمّية املنتجة من 
ّ
السادس: أن

 اإلنسان يبذل نصيب أّول النا
ّ
ى، وإّما في عدم ضمان ثمنّيتها، من جهة أن جحين بحّل األحجّية، ويذهب جهد اآلخرين ُسد 

رات 
ّ
ا في مقابل الحصول عليها، وفي الوقت ذاته ال يضمن بقاء ثمنّيتها وقيمتها، وإّما في كونه أشبه ببيوع املؤش نقود 

 .(6)واألرقام الحسابّية، وإّما في املضاربة وها

، ورّجحه منتدى االقتصاد اإلسالمي في (7)قول الثاني: أّنها نقد تام يجوز التعامل به: وهو قول بعض العلماء املعاصرينال

ق بجهة إصدار النقد لتمويل (1)بيانه
ّ
ر من حيث هوت بل يتعل

ّ
ق بالنقد املشف

ّ
 اإلشكال ال يتعل

ّ
، ويرى أصحاب هذا القول أن

                                                           
. 342، ص:4، ج:3م(، ط1992هـ/ 1412أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، )دار الفكر،   (1)

 .133، ص:4. محمد بن مفلح، الفروع، ج:181، ص:1. أبو يعلى، األحكام السلطانّية، ج:8، ص:6ع، ج:النووي، املجمو 
. سارة 259، ص:5ج: ،2هـ(، ط1372الجامع ألحكام القرآن، تح أحمد عبد العليم البردوني، )القاهرة: دار الشعب،محمد بن أحمد القرطبي،   (2)

 .386م(، ص:2008رعي وآثارها االقتصادّية، )الكويت، القحطاني، النقود اإللكترونّية حكمها الش
 .133، ص:4ابن مفلح، الفروع، ج:  (3)
 .8، ص:6النووي، املجموع، ج:  (4)
 .456، ص:1فتوح البلدان، ج:  (5)
ا، ورقة مقّدمة ملركز التمّيل البحثي في فقه ا  (6) لقضايا املعاصرة، جامعة اإلمام إبراهيم بن أحمد بن محمد يحيى، النقد االفتراض ي بتكوين أنموذج 

 .18-17م، ص:2018أغسطس  14هـ/ 1439ذو الحجة  3محمد بن سعود اإلسالمّية، 
قة بالُعمالت اإللكترونّية، وال  (7)

ّ
دكتور سامي بن مّمن قال بالجواز الدكتور عبد هللا العقيل في بحثه املنشور على اإلنترنت: األحكام الفقهّية املتعل

رة.إبراهيم السوي
ّ
 لم في بحثه املنشور على اإلنترنت، حول النقود املشف
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رة، بل عمليات اإلصدار األولّية للنقدالشركة حين تأسيسهات وعليه: فاملح
ّ
، واستدّل أصحاب (2)ذور ليس النقود املشف

ة:
ّ
 هذا القول بثالثة أدل

ل 
ّ
 العقالء يبحثون عّما ينفعهم وال يضّرهم، والشرع ال يتدخ

ّ
 األصل في املعامالت الحل واإلباحةت وذلك ألن

ّ
األّول: أن

ا لهذه املعامالت ا أو توجيه  ا أو تحديد   في حالة تعارل املصلحة الخاصة مع املصلحة العامةتقييد 
ّ
. ويرّد على هذا (3)ت إال

ه صحيح في حال لم يكن هناك محاذير شرعّية، أما وقد ُوجدتت و ي الغرر الفاحش والجهالة املفضّية إلى 
ّ
الدليل بأن

نا ملزمون بالقول باملنع.
ّ
 فساد التعامل وهات فلن

 العمالت االفتراضّية
ّ
ك وها غيرها من العمالت  الثاني: أن

ّ
ه يتمل

ّ
ا، بحكم ما آلت إليه في الواقع من أن مال متقّوم شرع 

ا، فتبقى جهالة املصدر  منا بأّنها مال متقّوم شرع 
ّ
نا لو سل

ّ
والسلع والخدمات، ويرد على هذا الدليل أمران: األّول: أن

 دون القول بجواز التعامل وهات وذلك ملا يت
 

م فيها حائال
ّ
ب عليها من الغرر الفاحش والخطر العظيم.واملتحك

ّ
 رت

ا من حيث هو الظاهرت فال نستطيع التسليم بذلك من حيث الواقع  منا بيبوت قيمته اصطالح 
ّ
نا لو سل

ّ
والثاني: أن

 
ّ
نوا إلى خطورة جهالة املصدر، وإمكانّية التحك

ّ
ين تعاملوا وهذه العمالت مغّرر وهم، ولم يتفط

ّ
 الناس الذ

ّ
م والحقيقةت ألن

 بلنتاج هذه العمالتت وهذا سبب كاف  في نزع صفة املالّية والنقدّية االصطالحّية عنها.

ا، وقيامها 
 
خاذ عّدة جهات لها أثمان

ّ
 العمالت االفتراضّية قد استوفت مقّومات النقود من حيث الرواج، وات

ّ
الثالث: أن

، وخلّوها من املوانع الشرعّية واالقتصاد
 

 جهالة مصدرهات يجعل التعامل بوظائف النقود إجماال
ّ
ّية. ويرّد على الدليل أن

 وها غير جائز.

م بتجــم الكتلــة 
ّ
ى صــّك العملــة النقدّيــة للدولــة وإصــدارها، والــتحك

ّ
ي يتــول

ّ
 البنــك املركــزي هــو الــذ

ّ
ويمكــن توضــيح ذلــك، بــأن

ســالمة النظــام النقــدي واالئتمــاني  النقدّيــة املتداولــة فــي الدولــة، والحفــاظ علــى التــوازن النقــدي فــي البلــد، واإلشــراف علــى

ر فــي حركــة التــداول، وضــبط املعــرول مــن النقــود 
ّ
واملصــرفي للحكومــات، والقــول بجــواز التعامــل بــالعمالت االفتراضــّية يــؤث

 االئتمانّيةت ما يعوق عمل البنك املركزي وُيوقعه في االضطراب.

 غيـــــاب جهــــات التنظـــــيم والرقابـــــة الحكو 
ّ
ــــوقش هـــــذا اإليـــــراد، بـــــأن

ُ
 جميـــــع قـــــوانين العمـــــالت ون

ّ
ر فـــــي الحكـــــمت ألن

ّ
مّيـــــة غيـــــر مــــؤث

 االفتراضّية ُمعلن عنها، ومعروفة للمتعاملين من خالل التطبيقات الخاصة وها )بلوك تشين(.

                                                                                                                                                                                                         
 وما بعدها. 23بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي، ص:  (1)
رة، ورقة مقّدمة ملركز التمّيل البحثي في فقه القضايا املعاصرة، جامعة اإلمام محمد بن  ( 2)

ّ
سعود سامي بن إبراهيم السويلم، حول النقود املشف

 .4-3م، ص:2018أغسطس  14هـ/ 1439الحجة  ذو  3اإلسالمّية، 
رة، ص:  (3)

ّ
 .3سامي السويلم، حول النقود املشف
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هـا مـن 
ّ
 السياسة النقدّيـة كل

ّ
 إصدار النقود، بل إن

ّ
 الفقهاء اتفقوا على أن

ّ
م وهات ألن

ّ
ه غير مسل

ّ
وُيجاب عن هذه املناقشة، بأن

 معرفـة القـوانين م
ّ
هام ولّي األمر، وإصدار النقود من غير الجهة التي فّوضها ولّي األمر تعّد على مهاّمه. ومن جهـة أخـرى، فـلن

ه يعود بالخلل على سائر السياسة النقدّية للدولة
ّ
 .(1)ال تمنع من اضطراب حركة تداول النقودت بل إن

، والنقــود الخاّصــة  ــي تلــك التــي يــتّم تــداولها فــي (2)البــاحثين املعاصــرينالقــول الثالــث: أّنهــا نقــود خاّصــة: وهــو قــول لــبعض 

ا لدى من التلم التعامل وها ورضـيها دون سـواه،  ا ونقود 
 
مجتمع محدود على أّنها أثمان املبيعات وقيم املتلفات، وتكون أثمان

ا لهذا ال  قول: مع حّق السلطان في منع تداولها للمصلحة العاّمة، ومّما يصلح مستند 

سّمى "الغطارفـة" و"العـدالي" بوجـوب    
ُ
األّول: فتوى علماء الحنفّية في بالد ما وراء النهر في الدراهم املغشوشة، التي كانت ت

. كمـا أفتـى مشـايخ الحنفّيـة فـي (4)، وكانوا يقولون:  ي من أعّز النقود فينا بم للة الفّضـة فـيهم، ونحـن أعـرف بنقودنـا(3)زكاتها

 تلــك الــبالد بعــ
 

لــين ذلــك بأّنهــا أعــّز األمــوال فــي ديــارهم، واختــاره الحلــواني (5)دم جــواز بيــع هــذه النقــود بجنســها متفاضــال
ّ
، معل

، كمــا قــال (8)هــذا مــع تمّســك عامــة فقهــاء املــذهبين بعــدم ثمنّيتهــا .(7)، وهــو وجــه للشــافعّية حكــاه الخرســانيون (6)والسرخســ ي

قرال على الفلوس، وإن عّم جريانها في بعض األقطار، وكذلك القـول فـي الجويني: "ولم يسمح أحد من األصحاب بليراد ال

 .(9)الغطرفّية فيما وراء النهر"

الثاني: عّد املالكّية تواضع الناس على التعامل باملغشوش من غير حّدت بل أجازوا بيعه بصنفه الخال  اعتبارا 

غشوش بصنفه الخال  إذا كان يجري بين الناس، كما لالصطالح، قال في "التوضيح": "وُيؤخذ من كالمهم جواز بيع امل

 .(10)بمصر عندنا"

ه إذا باع بنقد وأطلقت انصرف 
ّ
 الفلوس تعدُّ نقد البلد إذا كان أهله يتعاملون وها، وأن

ّ
الثالث: ذهب الشافعّية إلى أن

ا، كما أجازوا املعاملة 
 
ا، وتجوز حينئذ عُدا ال وزن باملغشوش من الفّضة، وإن جهل قدر العقد إلى املعهود وإن كان فلوس 

 .(1)الغّش اعتبارا للُعرف واالصطالح

                                                           
ة مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، مجلد  ( 1)

ّ
، 64، عدد 22غسان محمد، حكم البتكوين والعمالت الرقمّية، جامعة األزهر، مجل

 .774، ص:2018أبريل/ رجب 
ا.مّمن قال به إبرا  (2)  هيم بن أحمد بن محمد يحيى في بحثه املنشور على اإلنترنت: النقد االفتراض ي بتكوين أنموذج 
 .245، ص:2، ج:2زين الدين بن إبراهيم املعروف بابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح ك ل الدقائق، )دار الكتاب اإلسالمي(، ط  (3)
 .17، ص:2الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  (4)
 .266، ص:5. ابن عابدين، حاشية رّد املحتار، ج:141، ص:4لزيلعي، تبيين الحقائق، ج:ا  (5)
 .194، ص:2السرخس ي، املبسوط، ج:  (6)
 .261، ص:3املاوردي، الحاوي الكبير، ج:  (7)
 .33، ص:3. محمد بن إدريس الشافعي، األم، ج:175، ص:5ابن عابدين، حاشية رّد املحتار، ج:  (8)
قه وصنع فهارسه: عبد العظيم محمود الديب، )دار املنهاج، عبد املل  (9)

ّ
ك بن عبد هللا بن يوسف الجويني، نهاية املطلب في دراية املذهب، حق

 .442، ص:7، ج:1م(، ط2007هـ/ 1428
 .335، ص:4الحطاب، مواهب الجليل، ج:  (10)
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 الفلوس النافقة أثمان، جاء في "تصحيح الفروع": "وقال أبو الخطاب في خالفه الصغير 
ّ
الرابع: ذهب أكثر الحنابلة إلى أن

رازي في املب   أّنها أثمان بكّل حال، وغيره: الفلوس النافقة أثمان، وهو قول أكثر األصحاب، قاله ابن رجب، واختاره الشي

وأّما الدراهم املغشوشة، فقال ال هوتي: "نقل صالح عن  .(2)فعلى هذا حكمها حكم األثمان في جواز السلم فيها وعدمه"

ا اصطلحوا عليه كالفل
 
ا فيها فّضة، فقال: إذا كان شيئ

 
 شيئ

ّ
وس اإلمام في دراهم ُيقال لها "املسبّية"، عاّمتها نحاس إال

ه مستفيض في سائر األعصار، جار  بينهم 
ّ
ه ال تغرير فيه، وال يمنع منهت ألن

ّ
واصطلحوا عليها، فأرجوا أال يكون فيها بأس، وألن

 .(3)من غير نكير"

 املتأّمل في وظائف النقود 
ّ
ا لقيم  -خاصة الثالل الرئيسة منها -الترجيح: إن و ي كونها وسيلة للتبادل العام، ومقياس 

ا للقيمة أو أداة لحفل الثروة. وكذا املتأّمل لشروط نجاح أّي عملة، و ي القبول العام، وضبط السلع و 
 
الخدمات، ومخّزن

 هذه العمالت بمختلف 
ّ
ق بصورة مقبولة في العمالت االفتراضّية، وأن

ّ
اإلصدار، واستقرار القيمةت ملا وجدناها تتحق

ل من أنواعها يرد عليها كثير من االنتقادات من النواح
ّ
ي: االقتصادّية، والقانونّية، والفنّية، التي تضعف من مكانتها، وتقل

 أهّميتها ودورها كعملة مستقبلّية، وبيان ذلك:

قاس وها قيم السلع والخدمات  -
ُ
 هذه النقود ال تستطيع القيام بالوظائف األساسّية للنقودت إذ ال يمكن أن ت

ّ
أن

ا للثروةمباشرة، كما أّنها ال تصلح أن تكون مستود
 
ا للقيمة ومخّزن بات الكثيرة التي تشهدها، (4)ع 

ّ
ا للتقل ت نظر 

 والتذبذبات املستمّرة في قيمتها.

ليس لها سعر رسمي محّدد وثابت يمكن املحافظة عليه، والعمل على استقرارهت لعدم ارتباط إصدارها ببنك  -

صدرة منها، ولعدم وجود سلطة نقديّ 
ُ
م في الكمّيات امل

ّ
 ة مركزّية مختّصة بتحديد قيمتها االسمّية.مركزي يتحك

ليس لها قيمة ذاتّية، فهي مجّرد أرقام مقّيدة في أجهزة الحاسب اآللي، وال تستند إلى أّي غطاء سلعي أو قانوني  -

 يدعمها ويسندها.

م في أسعارها، سوى العرل والطلب عليهات وهو ما يجعلها عرضة للمرا -
ّ
هنات، ال توجد أّي جهة من أّي نوع تتحك

 ومن ثّم تذبذب قيمتها، وهو ما ُيفقدها أهّم شروط العملة التقليدّية، وهو االستقرار النسبي في قيمتها.

 هذه النقود تصدر من أ خاص مجهولي الهوّية، ويتّم تبادلها بأسماء ُمستعارةت مّما قد يوّجع على عملّيات  -
ّ
أن

 لّيات غير املشروعة، كاإلرهاب وغسل األموال.النصب واالحتيال املالي، كما أّنها أداة فّعالة للعم

                                                                                                                                                                                                         
، 2، ج:1م(، ط1995هـ/ 1415اظ املنهاج، )بيروت: دار الكتب العلمّية، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألف  (1)

 .354ص:
 .297، ص:6، ج:1م(، ط2033هـ/ 1424علي بن سليمان املرداوي، تصحيح الفروع، تحقيق: عبد هللا بن عبد املحسن التركي، )مؤّسسة الرسالة،   (2)
 .271، ص:3منصور بن يونس ال هوتي، كشاف القناع، ج:  (3)
 .19-16عبد الرحمن الحميدي، النقود والبنوك واألسواق املالّية، ص: ( 4)
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لة في تهديد االستقرار النقدي في الدول التي  -
ّ
من املمكن أن ينتج عن انتشارها بعض املخاطر االقتصادّية، املتمث

م في عرل النقود، ألّنها ال تقع تحت سيطرة السلطات النقدّية لهذه 
ّ
يشيع استخدامها فيهات حيث ال يمكن التحك

 الدول.

 العمالت االفتراضية نقد خاص قائم بذاته، تقوم بوظائف النقود جزئُيا، وتجري عليها األحكام 
ّ
والحاصل: أن

 هذا ال يعني جواز التعامل وها، فهذا الحكم مستقّل من حيث هوت 
ّ
ة الرواج والثمنّية فيهات غير أن

ّ
ا لتوافر عل الشرعّيةت نظر 

ه مبنّي على قرار سيادي ُيراعي مبد
ّ
ق املصلحة ألن

ّ
أ الكفاءة االقتصادّية، والتقنّية، والتنظيمّية، والقانونّية التي تحق

جبر 
ُ
العامة، ولو جاز ملن شاء أن يصدر ما شاء من العمالت، ثّم يقّر التعامل وها في نطاق معّينت لتعّددت العمالت، وأل

ا ا من الغرر والفساد من مقاصد الشريعة  الناس على التعامل وهات لضروراتهم وحاجاتهم الخاّصةت مّما يفتح باب  عظيم 

 منعه وسّده.

ا بشرطين: خاذ العمالت االفتراضّية نقود 
ّ
ا من ات ه ال مانع شرع 

ّ
 ومع ما تقّدمت فلن الذي يترّجح لديَّ ــ وهللا أعلم ــ إن

 أن تكون صادرة عن جهة رسمّية في الدولة. .1

 تنظيمّية.توافر شروط الكفاءة االقتصادّية، والتقنّية، وال .2

 الفرع الثاني: األحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت الفرتاضّية:

 العمالت االفتراضية نقد خاص قائم بذاتهت وعليه فهي داخلة في 
ّ
: حكم الزكاة في العمالت االفتراضّية: ال خالف أن

 
أّوال

 الزكاة واجبة فيهات لدخولها في عموم قوله(1)مسّمى "املال"
ّ
اِئِل  ت وبالتالي فلن لسَّ ِ

ّ
وم  ل

ُ
ْعل ْمَواِلِهْم َحقا مَّ

َ
ِذيَن ِفي أ

َّ
تعالى:  َوال

ْحُروِم﴾ ]املعارج:
َ ْ
بالذهب والفّضة يجري  (2)[. ولعّل خالف الفقهاء املعاصرين في تقدير زكاة النقود الورقّية25-24َوامل

 من النقود الورقّية والعمالت االفتراضّية اكتسبت ص
ُ

 كال
ّ
فة الثمنّية، فيجري عليها أحكام الذهب اعتباره هنات ألن

 والفّضة املنصوص عليها في الشرع، وقد اختلف الفقهاء املعاصرون في هذه املسألة على أربعة أقوال:

 األدلة(3)الفضة أو الذهب من نصاب   قيمة بأقل نصاوها األّول: تقدير   
ّ
 الصحيحة ، واستدّل أصحاب هذا القول بأن

 األقل وهو للفقير،  األحل هو الورقي النقد تقويم منهما في املعتبر فيكون  ت)والفضة )الذهبالنصابين  بلثبات جاءت

ا  .(1)نصاب 

                                                           
 التقّوم يكون فيما ُيباح االنتفاع به ( 1)

ّ
حاز، ومن املعلوم أن

ُ
ا،  املال: هو ما يمكن حيازته وادخاره لوقت الحاجة، والعمالت االفتراضّية ت شرع 

ب عليها من آثار فش يء آخر.والعمالت االفتراضّية ُيباح االنتفاع وها من حيث ذاته
ّ
 ا في األصل، وأّما ما يترت

 هيئة كبار العلماء تقّرر بأ ( 2)
ّ
ه فلن

ّ
قة بوضوح في األوراق النقدّيةت لذلك كل

ّ
 الثمنّية متحق

ّ
 الورق جاء في قرار هيئة كبار العلماء: "حيث إن

ّ
كثرّيتها: أن

ا بذاته كقيام النقدّية في الذه ا قائم  ا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من النقدي يعدُّ نقد  ب والفّضة وغيرهما من األثمان... ثاني 

ة البحول اإلسالمّية، ج:
ّ
 .221، ص:1الذهب أو الفّضة". الرئاسة العامة إلدارة البحول العلمّية واإلفتاء، مجل

 -. عبد هللا بن محمد الطّيار، الزكاة وتطبيقاتها املعاصرة )الزلفي221، ص:1ج:الرئاسة العامة إلدارة البحول العلمّية واإلفتاء، املرجع السابق،  ( 3)

 .93هـ(، ص:1414اململكة العربّية السعودّية، 
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 (2)الذهب نصاب بقيمتها نصاوها الثاني: تقدير
ّ
 وزنه، لثبات تتغّير ال ثابتة الذهب قيمة ، واستدّل أصحاب هذا القول بأن

  فهي الفضة بخالف
ّ
 كخمس من األخرى  الزكاة بأموال للتقدير املذكورة األنصبة أقرب الذهب نصاب تتفاوت، كما أن

 .(3)الغنم من أربعين أو اإلبل،

 (4)الفضة لنصاب املساوي  بقيمتها نصاوها الثالث: تقدير
ّ
 عليهت ُمجمع بالفضة التقدير ، واستدّل أصحاب هذا القول بأن

 (5)الصحيحة باألحاديث الفضة نصاب لثبوت
ّ
  للفقراءت أنفع بالفضة التقدير ، كما أن

ّ
 نصاب من أقّل  الفضة نصاب ألن

 .(6)الذهب

  كاملة   أسرة معيشة في يكفي بما نصاوها الرابع: تقدير
 
 (7)كاملة سنة

ّ
 نصاب تقدير ، واستدّل أصحاب هذا القول بأن

ت بخمس الفضة ه إنما أواق 
ّ
  بيت   أهل كفاية ألن

 
، سنة

 
 هو النصاب ألن تالورقية النقود في املعنى هذا فوجب اعتبار كاملة

 .(8)الغنى من األدنى الحد

  األولت القول  هو رجحانه يظهر والذي
ّ
  ألن

ُ
 على أحدهما تفضيل على دليل وال والفضة ثابتانت الذهب نصاب من كال

ي، لذمة واألبرأ للفقير، األحل منهمات ألنه باألقل األخذ يجب التفاوت ومع اآلخر،
ّ
زك
ُ
 نبي وجمع للنصوص إعمال   وفيه امل

 األقوال.

 

ا: حكم صرف    ا قائمة بذاتها، يجري عليها الربا بنوعيه  (9)ثاني 
 
ا كانت العمالت االفتراضّية أثمان

ّ
العمالت االفتراضية: مل

ة الثمنّية، كما يجري في النقدين الذهب والفّضة، وفي غيرها من األثمان كالفلوس، وتجب فيها الزكاة كما سبق 
ّ
بعل

                                                                                                                                                                                                         
ة مجمع الفقه اإلسالمي، ج ( 1)

ّ
 .335، ص:8مجل

 .24هـ(، ص:1427أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات )بيت الزكاة الكويتي، اإلصدار الثاني عشر،   (2)
ة البحول اإلسالمّية، العدد ا ( 3)

ّ
 .327، ص:39نظر: بحث أوراق النقود ونصاب الورق النقدي، مجل

. أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا 81، ص:9هـ(، ج:1432عبد هللا بن محمد الطيار وآخرون، الفقه امليّسر، )الريال: مدار الوطن للنشر،  ( 4)

 .251، ص:8ام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلو  األماني من أسرار الفتح الرباني، ج:الساعاتي، الفتح الرباني لترتيب مسند اإلم
 .1386، حديث رقم527، ص:2، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ج:«في الرقة ربع العشر: »لقوله  ( 5)
 .283، ص:1ج:، 2هـ(، ط1393يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، )مؤّسسة الرسالة،  ( 6)
 .175م(، ص:2006محمد شوقي الفنجري، املذهب االقتصادي في اإلسالم، )القاهرة: الهيئة املصرّية العامة للكتاب،  ( 7)
 .66، ص:2، ج:1هـ(، ط1426لبنان: دار الجيل،  -أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، حجة هللا البالغة، تحقيق: السيد سابق، )بيروت ( 8)
تعريف الصرف من جان، األول: لجمهور العلماء )الحنفّية، والشافعّية، والحنابلة(، والثاني: للمالكّية، فعّرف الجمهور الصرف  للعلماء في ( 9)

حدا في الجنس أم اختلفا، فعرّ 
ّ
 مفهوم الصرف ينطبق على بيع النقدين ببعضهما، سواء ات

ّ
ها تدل على أن

ّ
فه بتعريفات متقاربة في املعنى، كل

ه: "بيع األثمان بعضها ببعض"، السرخس ي، املبسوط، ج:الحنفّية ب
ّ
ه: "بيع النقد من جنسه وغيره"، الشربيني، 2، ص:14أن

ّ
. وعّرفه الشافعّية بأن

ه: "بيع نقد بنقد"، ال هوتي، شرح منتهى اإلرادات، ج:25، ص:2مغني املحتاج، ج:
ّ
. وأّما املالكّية فقصروا معنى 73، ص:2. وعّرفه الحنابلة بأن

ه: " بيع الذهب بالفّضة"، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج:ال
ّ
 .35، ص:3صرف على بيع النقدين عند اختالف الجنس فقط، وعليه فقد عّرفوه بأن
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ا، فكذلك 
 
، ومقتض ى هذا القول: جواز صرف (1)تجري عليها أحكام الصرف على ما تقّرر في النقود الورقّيةإيضاحه آنف

 العمالت االفتراضّية، وهذا يقتض ي:

ال يجوز بيع بعضها ببعض، أو بغيرها من األجناس النقدّية األخرى من ذهب، أو فّضة، أو نقود ورقّية، أو غيرها  .1

ا، فال يجوز بيع البتكوي
 
 بالريال السعودي نسيئة.نسيئة مطلق

 
 ن مثال

ا بيد. .2 ، سواء كان ذلك نسيئة أو يد 
 

 ال يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضال

ا بيد، فيجوز بيع البيتكوين الواحد بعشر وحدات  .3 ا إذا كان ذلك يد 
 
يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلق

 ذلك يعدُّ بيع جنس بغير جنسه، من عملة "اليتكوين" أو "ايثروم" أو أقّل من ذلك 
ّ
ا بيدت ألن أو أكثر، إذا كان ذلك يد 

وال أثر ملجّرد االشتراك في االسم مع االختالف في الحقيقة، ومثل ذلك في الجواز بيع البيتكوين بالنقود الورقّية مهما 

 اختلفت أجناسها.

 صــرف العملــة االفتراضــّية بجنســها ُيشــترط فيــه التقــابض و 
ّ
التماثــل، وصــرفها بجــنس ثمنــي آخــر، ســواء كــان والحاصــل: أن

 عملة افتراضّية أخرى، أو عملة ورقّية، أو ُيشترط فيه التقابض فقط.

 التقابض في العمالت االفتراضّية تقابض حكمي، وأّما التأخير الناتج عن عملّية التوثيق التـي 
ّ
ي تنبيي اإلشارة إليه، أن

ّ
والذ

مغتفــــر، علــــى مــــا قــــّرره املجمــــع الفقهــــي اإلســــالمي فــــي مســــألة تــــأخير تســــجيل عملّيــــات  يقــــوم وهــــا املعــــّدنونت فهــــو تــــأخير يســــير 

وإذا كــان التــأخير فــي النقــود الورقّيــة ملــّدة  .(2)التحويــل فــي القيــد املصــرفي ملــّدة يــومين، كمــا هــو معمــول بــه فــي البنــوك الدولّيــة

ي قـــبض العمـــالت االفتراضـــّية ُمغتفـــر مـــن بـــاب مغتفـــر، فتـــأخير عشـــرة دقـــائق فـــ -بســـبب ظـــروف التحـــويالت البنكّيـــة -يـــومين 

م أحد املتعاقدين في الصرف املال ملن يتفّحصه قبل تسليمه للطرف الثاني
ّ
 .(3)أولى، وهو أشبه بما إذا سل

 

 الخاتمة: 

أحمد هللا وأثني عليه، وأشكره على توفيقه، وعونه، وتسديده بما هيأه لي من أسباب إلتمام هذا البحث املوسوم    

 )العمالت االفتراضية: حقيقتها وأحكامها الفقهية(، وأرسم خالصته بالتالي: بـ

: النتائج:  أّول 

                                                           
ا الورقية النقود املعاصرون عّد الفقهاء ( 1)   عليه املوافق كبار العلماء هيئة قرار في جاء فقد مختلفة، أجناس 

ّ
 يعتبر النقدي الورق باألغلبية: "أن

ا ا قائم   الورق النقدي أن بمعنى اإلصدار، جهات بتعدد تتعدد أجناس وأنه األثمان، من وغيرها والفضة في الذهب النقدية كقيام بذاته نقد 

  جنس، السعودي
ّ
ة البحول اإلسالمّية، ج: جنس مستقل ورقية عملة كلّ  وهكذا جنس، األمريكي النقدي الورق وأن

ّ
 .221، ص:1بذاته". مجل

املستقبل  وقد اشترط املجمع لصّحة ذلك ثالثة شروط: األّول: وجود القيد األّولي عند التعاقد، وال يكتفى بالتعاقد الشفوي. والثاني: أال يتصّرف ( 2)

راعى بقّية ضوابط الصر 
ُ
م الفعلي. والثالث: أن ت

ّ
ى يثبت أثر القيد املصرفي بلمكان التسل

ّ
ف. ينظر: قرار املجمع للمال به خالل املّدة املغتفرةت حت

مة املؤتمر اإلسالمي، قرار رقم 
ّ
 .4، ص:6، ج:53الفقهي التابع ملنظ

 .39عبد هللا بن محمد العقيل، البيتكوين األخير، ص: ( 3)
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خذت أشكاال مختلفةت ويقتض ي هذا عدم  .1
ّ
 الناظر في التطّور التاريخي للنقود، يدرك أّنها مّرت بمراحل عّدة، وات

ّ
إن

 الثمنّية كما تكون بالخلقة تكون 
ّ
 باالصطالح. حصرها في النقدين الثمينين، وأن

ي يؤّيده التطّور التاريخي   .2
ّ
ال توجد نصوص شرعّية تحّدد شكل النظام النقدي في االقتصاد اإلسالمي، وهو الذ

ق من العدل والكفاءة في التعامالت بين الناس.
ّ
 نظام النقد منوط باملصلحة، وما يحق

ّ
 للنقود، وأن

 الحديث عن التكييف الفقهي للنقود يقتض ي ابتداء الح .3
ّ
ديث عن خصائصها ووظائفهات ألّنها املعيار الرئيس إن

 في عّد النقدّية في العمالت االفتراضية، وعليها اعتمد أغلب الفقهاء املعاصرين في تكييف النقود الورقّية.

ــا وال فّضــة، ويجــري  .4  العمــالت االفتراضــية نقــد خــاص قــائم بذاتــه، وهــا تقــّوم الســلع والخــدمات، و ــي ليســت ذهب 
ّ
إن

، متعــّدد األجنــاس بتعــّدد جهــات اإلصــدارت  عليهــا مــا
 

ــا مســتقال يجــري علــى الــذهب والفّضــة، ويعــدُّ كــّل نــوع منهــا جنس 

ا. ا لألشياء اصطالح 
 
 وذلك ألّنها تؤّدي وظائف النقدين في كونهما أثمان

ي فر  .5
ّ
 النقـود الرقمّيـة التــي تحـاول املصـارف املركزّيــة اآلن إصـدارها كخطــوة ملواجهـة التحـّدي الــذ

ّ
ضـته العمــالت إن

ف وفـق هــذا التكييــف، فتأخــذ حكـم النقــود الورقّيــة اإللزامّيــةت ألّنهـا مجــّرد شــكل آخــر 
ّ
االفتراضـيةت يمكــن أن تصــن

 غير فيليائي لها.

ق الثمنّية بالرواج، بصرف .6
ّ
ا، النقد هذا فيه يمكث الزمن الذي عن النظر ال يخفى تحق  الوصف زال فلذا رائج 

  األحكامت تلكزالت  بالرواجت املرتبط عنه
ّ
ا بمفرده العتبار  وهو علته مع يدور  الحكم ألن ه ليس كافي 

ّ
الرواجت ولكن

 النقدّية العامة في التداول العامت بل ينبيي أن ينضاف إليه شروط أخرى لعّد الش يء عملة.

ا عن سلطة مركزّية تتم .7 ، صادر 
 

ا قانونُيا عادال مة تنظيم 
ّ
ع بالشرعّية، يجب أن تكون العمالت االفتراضية منظ

ّ
ت

حّرم في حال صدورها عن جهات خاصة تنتفع بأصل اإلصدار على الراجح.
ُ
 وت

 ضرب النقود وإصدارها، وتنظيمها، واإلشراف عليها، ومراقبتهات من مهام  .8
ّ
فقوا على أن

ّ
 جمهور الفقهاء ات

ّ
إن

 الدولة، بل هو من أبرز واجباتها االقتصادّية، وأهّم سياساتها املالّية.

 

 

 

 ي ا: التوصّيات:ثان

ضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي، يعمل على وضع األطر الكفيلة بحماية املتعاملين بالنقود االفتراضّية، ودراسة 

إمكانّية إيجاد نقود افتراضّية صادرة عن سلطة شرعّية مركزّية، وصياغة القوانين الكفيلة بضبط إصدار هذه النقود 

 وآليات تداولها.
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م على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والحمد هلل
ّ
ى هللا وسل

ّ
  رب العاملين، وصل
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 قائمة املصادر واملراجع

: املراجع العربّية:  أّول 

ا، ورقة مقّدمة ملركز التمّيل البحثي في فقه  -1 إبراهيم بن أحمد بن محمد يحيى، النقد االفتراض ي بتكوين أنموذج 

 م.2018أغسطس  14هـ/ 1439ذو الحجة  3محمد بن سعود اإلسالمّية،  القضايا املعاصرة، جامعة اإلمام

أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تفسير القرآن، تحقيق: مصطفى مسلم محمد، )اململكة العربّية  -2

 هـ(.1410السعودّية: مكتبة الرشد، 

ف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب ال -3
ّ
رحمن األعظمي، )الهند: املجلس أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصن

 .2هـ(، ط1402العلمي، 

هـ/ 1406أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )بيروت: دار الكتب العلمّية،  -4

 .2م(، ط1986

 ميع(.دار العلم للج: بشرح صحيح الترمذي، )سوريا ابن العربي، عارضة األحوذي أبو بكر محمد بن عبد هللا -5

أبو الحسن علي بن محمد املاوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، تحقيق: علي محمد عول،  -6

 .1م(، ط1999هـ/ 1419لبنان: دار الكتب العلمّية، -وعادل أحمد عبد املوجود، )بيروت

لشافعي، تحقيق: قاسم محمد أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي، البيان في مذهب اإلمام ا -7

 .1م(، ط2000هـ/ 1421النوري، )جّد: دار املنهاج، 

 أبو الطّيب محمد صديق خان بن حسن، الروضة الندّية، )بيروت: دار املعرفة(. -8

أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، )دار الفكر،  -9

 .3م(، ط1992هـ/ 1412

 .1م(، ط2033هـ/ 1424ابن مفلح، الفروع، تحقيق: عبد هللا التركي،)مؤّسسة الرسالة،  عبد هللا محمدأبو  -10

ى باآلثار، )بيروت علي بن أحمد بن سعيدأبو محمد  -11
ّ
 لبنان: دار الفكر(. -ابن حزم، املحل

م أحمد، )بيروت: أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة املقد  ي، الكافي في فقه اإلما -12

 .1هـ(، ط1414دار الكتب العلمّية، 

أبو املعالي عبد امللك بن عبد هللا الجوني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صالح بن محمد بن عويضة،  -13

 .1هـ(، ط1418)بيروت: دار الكتب العلمّية، 

االقتصادّية، البنك األهلي، مصر، أبو الوفا فهمي شلش، الجوانب التطبيقّية في التجارة اإللكترونّية، النشرة  -14

 م.2000، العدد األّول، 43السنة 



 

 

255 

 .1هـ(، ط1332شرح موطأ اإلمام مالك، )مصر: مطبعة السعادة، الباجي، املنتقى أبو الوليد سليمان بن خلف -15

ة لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام وهامش املدونأبو الوليد محمد ابن رشد الجد، املقّدمات املمّهدات  -16

 الكبرى، )بيروت: دار الفكر(.

 .1م(، ط1999أحمد حسن، األوراق النقدّية في االقتصاد اإلسالمي، )دمشق: دار الفكر،  -17

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي، الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني  -18

 ومعه بلو  األماني من أسرار الفتح الرباني.

هـ(، 1426لبنان: دار الجيل،  -عبد الرحيم الدهلوي، حجة هللا البالغة، تحقيق: السيد سابق، )بيروت أحمد بن -19

 .1ط

أحمد بن عبد الحليم بن تيمّية الحراني، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، )املدينة  -20

 م(.1995هـ/ 1416املنّورة: مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 

أحمد بن علي الرازي الجصاص، الفصول في األصول، تحقيق: عجيل جاسم النشمي، )الكويت: وزارة األوقاف  -21

 . 1والشؤون اإلسالمّية(، ط

تاريخ املجاعات في مصر )مصر، دمشق: دار ابن الوليد ودار  -أحمد بن علي املقريزي، إغاثة األّمة بكشف الغّمة -22

 الجماهرّية الشعبّية(.

 .5م(، ط1967املقريزي، النقود اإلسالمّية، )منشورات املكتبة الحيدرّية، أحمد بن علي  -23

 أحمد بن يحيى البالذري، فتوح البلدان، )القاهرة: دار النهضة(. -24

 .3م(، ط1987-هـ1407اليمامة، -تح: مصطفى ديب البغا، )بيروت: دار ابن كثيرالبخاري، الصحيح،  -25

لتجارة ومعرفة جيد األعرال وردّيها وغشوش املدلسين فيها، جعفر بن علي الدمشقي، اإلشارة إلى محاسن ا -26

 .1م(، ط1999اعتنى به وقدم له وعلق عليه محمود األرناؤوط ، )بيروت، دار صادر، 

 .3هـ(، ط1414جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر،  -27

 .1م(، ط2012هـ/ 1433)دار امليمان للنشر والتوزيع، جويل كرتزمن، موت النقود، ترجمة: د/محمد العصيمي،  -28

ق، تعريب النقود والدواوين، )القاهرة: دار الكتاب املصري،  -29
ّ
 م(.1986حسان الحال

م النقدي، )اململكة العربّية السعودّية: دار ابن الجوزي،  -30
ّ
 .1هـ(، ط1432خالد املصلح، كتاب التضخ

لحنفي، البحر الرائق شرح ك ل الدقائق، )دار الكتاب اإلسالمي(، زين الدين بن إبراهيم املعروف بابن نجيم ا -31

 .2ط
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 م(.2008سارة القحطاني، النقود اإللكترونّية حكمها الشرعي وآثارها االقتصادّية، )الكويت،  -32

رة، ورقة مقّدمة ملركز التمّيل البحثي في فقه القضايا املعاصرة،  -33
ّ
سامي بن إبراهيم السويلم، حول النقود املشف

 م.2018أغسطس  14هـ/ 1439ذو الحجة  3معة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمّية، جا

ستر بن ثواب الجعيد، أحكام األوراق النقدّية والتجارّية، رسالة ماجستير، جامعة أّم القرى، مكة املكّرمة،  -34

 م.1984

اسة فقهّية تأصيلّية سلطان بن إبراهيم الهاشمي، التجارة اإللكترونّية وأحكامها في الفقه اإلسالمي: در  -35

 .1م(، ط2011تطبيقّية، )اململكة العربّية السعودّية: دار كنوز إشبيليا، 

الفروق أو أنواء البروق في أنواء الفروق ومعه إدرار الشروق للشاط، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،  -36

 -هـ1418لكتب العلمية،وبحاشية الكتابين تهذيب الفروق للمكي، ضبطه خليل املنصور، )بيروت: دار ا

 .1م(، ط1998

صالح زين الدين، تأثير النقود اإللكترونّية على إدارة البنك املركزي للسياسة النقدّية، مؤتمر التطّورات  -37

املصرفّية واالئتمانّية في مصر والعالم العربي، املؤتمر العلمي السنوي الثالث، كلّية الحقوق، جامعة حلوان، 

 م. 2004أبريل  24-25

هـ/ 1433طارق محمد حمزة، النقود اإللكترونّية كلحدى وسائل الدفع،)بيروت: منشورات زين الحقوقّية،  -38

 .1م(، ط2011

عبد الرحمن عبد هللا الحميدي وعبد الرحمن عبد املحسن الخلف، النقود والبنوك واألسواق املالّية،  -39

 هـ(.1417)الريال: دار الخريجي للنشر والتوزيع، 

 غزالي ومحمد خليل برعي، مقّدمة في االقتصاديات الكلّية، )مكتبة القاهرة الحديثة(.عبد الحميد ال -40

 .1هـ(، ط1405عبد هللا بن أحمد بن قدامة، املغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، )بيروت: دار الفكر،  -41

واعها، وآثارها االقتصادّية، عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، النقود االفتراضّية: مفهومها، وأن -42

ة العلمّية لالقتصاد والتجارة، 
ّ
 ، جامعة عين شمس، القاهرة.1م، العدد2017املجل

 هـ(.1432عبد هللا بن محمد الطيار وآخرون، الفقه امليّسر، )الريال: مدار الوطن للنشر،  -43

 هـ(.1414العربّية السعودّية، اململكة  -عبد هللا بن محمد الطّيار، الزكاة وتطبيقاتها املعاصرة )الزلفي -44

 .2م(، ط1984عبد هللا بن املنيع، الورق النقدي، )دون ذكر لدار النشر،  -45

قه وصنع فهارسه: عبد العظيم  -46
ّ
عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف الجويني، نهاية املطلب في دراية املذهب، حق

 .1م(، ط2007هـ/ 1428محمود الديب، )دار املنهاج، 
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هـ(، 1313القاهرة: املطبعة الكبرى األميرّية،  -لزيلعي، تبيين الحقائق شرح ك ل الدقائق، )بوالقعثمان بن علي ا -47

 .1ط

عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان املرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، )بيروت: دار إحياء  -48

 .2الترال العربي(، ط

: عبد هللا بن عبد املحسن التركي، )مؤّسسة الرسالة، علي بن سليمان املرداوي، تصحيح الفروع، تحقيق -49

 .1م(، ط2033هـ/ 1424

علي الصعيدي العدوي املالكي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد  -50

 هـ(.1412البقاعي، )بيروت: دار الفكر، 

ة البركة، عمر كامل، النقود والنظام النقدي الدولي بين االقتصاد امل -51
ّ
م(، 1999عاصر واالقتصاد اإلسالمي، )دل

 .1ط

ة مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد  -52
ّ
غسان محمد، حكم البتكوين والعمالت الرقمّية، جامعة األزهر، مجل

 .2018، أبريل/ رجب 64، عدد 22اإلسالمي، مجلد 

 عة اإلرادة(. ، اإلشراف على مسائل الخالف، )مطبأبو محمد عبد الوهاب بن عليالقاض ي  -53

 كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوا  ي املعروف بابن الهمام، فتح القدير، )بيروت: دار الفكر(. -54

 مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي، املدّونة الكبرى، تحقيق: زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمّية(. -55

هـ(، 1426لبنان: مؤّسسة الرسالة،  -املحيط، )بيروت مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس -56

 . 8ط

محمد إبراهيم الشافعي، اآلثار االقتصادّية واملالّية للنقود اإللكترونّية، مؤتمر األعمال املصرفّية اإللكترونّية  -57

 م.2003هـ/ 1424بين الشريعة والقانون، كلّية الشريعة والقانون، دبي، 

عين عن رب العاملين، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، محمد بن أبي بكر ابن قيم الج -58
ّ
وزّية، إعالم املوق

 .1هـ(، ط1411)بيروت: دار الكتب العلمّية، 

لبنان: دار الفكر للطباعة  -محمد بن أبي سهل السرخس ي، املبسوط، تحقيق: خليل محيي الدين امليس، )بيروت -59

 . 1م(، ط2000هـ/ 1421والنشر والتوزيع، 

 م(.1984هـ/1404بي العباس الرملي، نهاية املحتاج إلى شرح املنهاج، )بيروت: دار الفكر، محمد بن أ -60

 ابن جزي، القوانين الفقهّية، )بيروت: دار القلم(. محمد بن أحمد -61
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محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، )بيروت: دار الكتب العلمّية،  -62

 .1م(، ط1995هـ/ 1415

 .2هـ(، ط1372الجامع ألحكام القرآن، تح: أحمد البردوني، )القاهرة: دار الشعب، محمد بن أحمد القرطبي،  -63
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 "دراسة تحليلية نقدية" ضوابط عملية اصدار النقود والعمالت الرقمية
 

 أ.د. محمد علي سمريان

 يةكلية الشريعة والدراسات اإلسالماألستاذ بقسم الفقه وأصوله، 

 ، اإلماراتجامعة الشارقة

 الفهرس الرئيسي

 لخ:امل

إن التقــدم التكنولــوجي الهائــل فــي مجــال تقنيــة املعلومــات أدى إلــى ثــورة أخــرى مــن املســتجدات املعاصــرة أال و ــي العمــالت 

النــــاس إليهــــا بــــين مؤيــــد لهــــا أو  االفتراضــــية كبــــديل للعمــــالت النقديــــة املتداولــــة ، وهــــذه النازلــــة أدت إلــــى تبــــاين وجهــــات نظــــر 

معــارل، ونتيجــة لــذلك غــدوت إلــى  دراســة متأنيــة  ودقيقــة لواقــع ضــوابط اصــدار النقــود ومــدى املوائمــة بينهــا وبــين النقــود 

 حكم اصدار النقود من غير الحاكم، ومدى التلام النقود الرقمية وها. االفتراضية و تسليط الضوء على آراء الفقهاء في

ذه الدراســة املــن   االســتقرائي مــن خــالل تتبــع ورصــد املســائل الجزئيــة حــول ضــوابط النقــود الرقميــة ومــدى واتبعــت فــي هــ

موائمتهـــا لســـك النقـــود للوصـــول إلـــى الحكـــم الكلـــي علـــى هـــذه املســـتجدات، وأمـــا املـــن   التحليلـــي فولجـــت فيـــه  لبيـــان أبـــرز 

قـع مـن أهمهـا: أن النقـود الرقميـة يمكـن اعتبارهـا إذا تقيـدت ، والتـي يتو املصالح املرجوة واملفاسد التي تكتنف هذه النازلة

بتعليمــات وضــوابط اصــدار النقــود مــن قبــل جهــات رســمية، بحيــث تتــوفر فيهــا معــايير اصــدار النقــود التــي تجعــل منهــا عملــة 

علــــى قانونيــــة، بخــــالف وضــــعها الحــــالي فهــــي نقــــود رقميــــة مجهولــــة املصــــدر، وال ضــــامن لهــــا وال ضــــوابط إلصــــدارها، وتقــــوم 

 املقامرة واملضاربة والغرر.

 اصدار النقود، نقود افتراضية، نقود رقمية، نقود مشفرة -الكلمات الدالة
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 مقدمة

الحمــد هلل حمــد الشــاكرين، والصــالة والســالم علــى ســيد األنبيــاء واملرســلين محمــد وعلــى آلــه وصــحبه ومــن اســتن بســنته،   

 واهتدى وهديه الى يوم الدين، وبعد:

اســـتخلف هللا ســـبحانه وتعـــالى اإلنســـان علـــى هـــذه األرل لعمارتهــا واســـعاد أهلهـــا، وأعطـــاه مـــن الـــنعم التـــي ال تعـــد وال  فلقــد 

ــاَل ُحُبــا َجُمــاتح ــ ى، ومــن ذلــك نعمــة املــال، قــال تعــالى: 
َ ْ
 امل

َ
ــون ِحبُّ

ُ
، ففــي املــال تبنــى املجتمعــات، 20ســورة الفجــر، آيــةَوت

 واألمن واألمان.وتتحقق املوجزات، ويحصل االستقرار 

وتعــد النقــود أســاس التعــامالت، ففيهــا يــتم التــداول بــين النــاس، و ــي أســاس املعــاش، و حــق ســلطاني فلــو تركهــا الســلطان 

 لركب الناس فيها العظائم.

يقــــول الغزالـــــي: إن هللا تعــــالى خلـــــق الــــدنانير والـــــدراهم حــــاكمين ومتوســـــطين بــــين ســـــائر األمــــوال حتـــــى تقــــدر األمـــــوال وهمـــــا ... 

لقهمــا لحكمــة أخــرى  ــي التوســل وهمــا إلــى ســائر األشــياء ألنهمــا عزيــزان فــي أنفســهما، وال غــرل فــي أعيانهمــا، ونســبتهما إلــى وخ

هما فكأنه ملك كل ي يء.
َ
ك
َ
َمن مل

َ
 1 سائر األموال واحدة، ف

مسبوقة في الثورة  بيد أن التقدم املعاصر التكنولوجي في جميع املجاالت، ودخول الحواسيب العمالقة أوجد تقنيات غير   

الهائلـــة فـــي مجـــال النقـــود، ومـــن ذلـــك مـــا يســـمى بـــالعمالت الرقميـــة، أو النقـــود االفتراضـــية، والتـــي تـــم اســـتخدامها فـــي جميـــع 

 املبادالت املعاصرة، ومعظم شؤون الحياة وال سيما في األسواق املالية واملصرفية والتجارة االلكترونية.

ــــا باســــم و مــــن أهــــم العمــــالت الرقميــــة واملتدا  عــــرف أيض 
ُ
ولــــة فــــي العــــالم "البتكــــوين" و ــــي عملــــة رقميــــة مشــــفرة مشــــهورة )ت

cryptocurrency  أوCrypto في العالم والتـي يـتم تـداولها عـن طريـق املحـافل الرقميـة، أو 
 
ا واألكثر تداوال ( و ي األوسع انتشار 

 نترنت. الهاتف الذكي والتي تعتمد على الكمبيوتر لشراء العمالت الرقمية عبر اال 

 مشكلة الدراسة:

أماطت هذه الدراسة اللثام عن ضوابط النقود الرقمية، ومن أشهرها وأكثرها تداوال" البتكوين"، و لكثـرة  االسـئلة حـول   

 ضوابط النقود الرقمية بشكل عام، ستجيب هذه الدراسة عن األسئلة اآلتية:

 الحا ما مفهوم الضوابط والنقود، والنقود االفتراضية لغة واصط .1

 ماحكم اصدار النقود من غير الحاكم  .2

 ما  ي ضوابط سك النقود، ومدى التلام النقود الرقمية بذلك  .3

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الى بيان األمور اآلتية:

                                                           
 .91، ص4محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة ،بيروت، ج  1
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 بيان مفهوم الضوابط والنقود لغة واصطالحا. -1

 الكشف عن حكم اصدار النقود من غير الحاكم. -2

 ى التلام  النقود االفتراضية بذلك.اظهار ضوابط سك النقود، ومد -3

 سبب اختيار هذه الدراسة:

 تظهر أهمية الدراسة من األمور اآلتية:

 إنها من املستجدات والنوازل املعاصرة، والتي تتعلق بمقصد من مقاصد الشريعة وهو املال. .1

 املتعلقة وها. تأصيل هذه املعاملة، ومعرفة مدى تقيدها بضوابط سك النقود، ملعرفة األحكام الشرعية .2

 فتح الباب أمام أصحاب االختصاص في املعامالت املالية املعاصرة من الباحثين  لسبر أغوار هذا املوضوع. .3

 الدراسات السابقة:

لحداثة هذا املوضوع لم أجد إال ما كتب على االنترنت، ومعظم املواضيع ، بل جلهـا اتجهـت إلـى التعريـف بـالنقود الرقميـة، 

حكمهــا، وهــل  ــي تجــارة أم مقــامرة، ولــذلك أحببــت أن أبــين ســك واصــدار النقــود ومــدى املوائمــة بينهــا وبــين ونشــأتها، وبيــان 

 النقود االفتراضية.

 منهجية الدراسة:

اتبعــت فــي هــذه الدراســة املــن   االســتقرائي مــن خــالل تتبــع ورصــد املســائل الجزئيــة حــول ضــوابط النقــود الرقميــة ومــدى 

ل إلـــى الحكـــم الكلـــي علـــى هـــذه املســـتجدات، وأمـــا املـــن   التحليلـــي فولجـــت فيـــه  لبيـــان أبـــرز موائمتهـــا لســـك النقـــود للوصـــو 

املصــالح املرجــوة واملفاســد التــي تكتنــف هــذه النازلــة ومــا يــؤول إليــه الحكــم بالعملــة الرقميــة مــن مــآالت الســتنباط الحكــم 

 املناسب .

 خطة الدراسة:

 مة:انتظمت الدراسة بعد هذه املقدمة في مبحثين وخات

 املقدمة: وقد حوت مشكلة الدراسة، وأهدافها ، وأهميتها، ومن جيتها، وتقسيماتها.

 املبحث األول : التعريف بمفردات ومصطلحات الدراسة األساسية: الضوابط، النقود، العملة االفتراضية. 

 املطلب األول : تعريف الضوابط لغة واصطالحا.  

 اصطالحا .املطلب الثاني :  تعريف النقود لغة و  

 املطلب الثالث: تعريف العمالت االفتراضية.
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 املبحث الثاني: ضوابط سك النقود، ومدى التلام النقود الرقمية بذلك، ورأي اإلسالم فيها.

  املطلب األول : ضوابط سك النقود 

 املطلب الثاني: مدى التلام النقود الرقمية وهذه الضوابط.

 الرقمية وهذه الضوابطاملطلب الثالث: مدى التلام النقود 

 املطلب الثالث: رأي اإلسالم بالعملة الرقمية .

 الخاتمة: وقد احتوت على أهم النتائج والتوصيات.

 وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 املبحث األول

 التعريف بمفردات ومصطلحات الدراسة األساسية: 

 الضوابط، النقود، العملة الفرتاضية.

 

 املبحث على تعريف: الضوابط، النقود ، العملة االفتراضية، ويتكون من ثالثة مطالب و ي كاآلتي:  يحتوي هذا

 املطلب األول : تعريف الضوابط لغة واصطالحا، ويحتوي على الفرعني اآلتيني:

 الضوابط لغة:  -الفرع األول

  
َّ

ـــُزوُم الشـــ 
ُ
: ل
ُ
ـــْبط ه َيْضـــُبط  الضـــوابط جمـــع ضـــابط، والضـــابط مـــأخوذ مـــن الضـــبط، والضَّ

َ
ـــَبط

َ
ْيـــِه وض

َ
 َعل

َ
ـــَبط

َ
ْيِء وَحْبُســـه، ض

َح 
ْ
ـه ِبـال

ُ
ظ
ْ
ْيِء ِحف

َّ
 الشـ 

ُ
ـْبط

َ
، وض ْيء 

َ
ّلِ ي 

ُ
ُه ِفي ك

ُ
اِرق

َ
 ُيف

َ
ْيء  ال

َ
 لزوُم ي 

ُ
: الّضْبط

ُ
ْيث

َّ
اَل الل

َ
، َوق

 
باطة

َ
 وض

 
ْبطا

َ
ي ض

َ
 أ
 
ُجـُل ضـاِبط ْزِم، َوالرَّ

هْ  ، َوِفي التَّ  : قويا شديد 
 
. َوَرُجل  ضاِبط َسـد  حاِزم 

َ
ـا. وأ ْيـِه َجِميع 

َ
: َيْعَمـُل ِبَيد

ُ
ْضـَبط

َ
ِجْسِم. َوَرُجل  أ

ْ
ِة َوال وَّ

ُ
ِش والق

ْ
َبط

ْ
ِديُد ال

َ
ِذيِب: ش

َعَمِلِه ِبَيِميِنِه.
َ
: َيْعَمُل بَيساره ك

ُ
ْضَبط

َ
 1أ

اللغـــوي اذن الضـــبط يـــأتي بمعنـــى لـــزوم الشـــ يء وحبســـه، و بمعنـــى الشـــدة والقـــوة والـــبطش والحـــزم واالتقـــان، وهـــذا املعنـــى  

 يتحقق في الضوابط من حيث ربط الش يء وحبسه عن غيره بشدة وقوة واتقان.

 الضوابط اصطالحا : -الفرع الثاني

" ويظهــر مــن هــذا التعريــف بــأن الضــابط ال يختلــف عــن قضــية كليــة منطبقــة علــى جزئياتهــاعــرَّف العلمــاء الضــابط بأنــه: "   

 القاعدة تجمع  القاعدة، ولكن الفرق بينهما 
ّ
 2فروعا من أبواب شتى والّضابطة تجمعها من باب واحد.أن

فه السبكي بأنه:"  3ما اخت  بباب وقصد به نظم صور متشاوهة." وعرَّ

  -املطلب الثاني
 
 ، ويحتوي على الفرعين اآلتيين:تعريف النقود لغة واصطالحا

 

                                                           
إسوماعي  بون حمواد الجووارف البوارابي، الصوحا   ،340، ص7ج1414، دار صوادر، بيوروت، 3لسوان العور ،   محمد بن مكرم ، جمال الدين ابن منظوور،  1

 .1139، ص 3م ،ج 1987 -  او 1407، تحقيق: أحمد عبد الغبور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، 4تاج اللغة وصحا  العربية،  
 

اووراص ومراجعوة: د. رفيووق العجووم، 1ف، موسووعة كاوواص اصوطالحات البنووون والعلوووم،  محمود بوون علوي ابوون القادوي محموود حاموود الحنبوي الت ووانو   2 ، تقوديم واش
، 2م، ج1996  تحقيق: د. علي دحروج، نق  النص البارسي إلى العربية: د. عبد هللا الخالدف، الترجمة األجنبية: د. جوورج زننواني، مكت وة لبنوان، بيوروت،

 .1110ص
 .11ص ،1م، ج1991 -او1411، دار الكت  العلمية،1 كي، األا اه والنظائر، عبد الواا  بن تقي الدين الس  3
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 النقود لغة: -الفرع األول

ــُه الـــدراهَم   
ُ
ْدت

َ
ق
َ
 الـــدراهم النقــود لغـــة مــن نقـــد، ويقـــال: ن

ُ
ـــْدت

َ
ق
َ
ها، أي قبضــها. ون

َ
ـــد
َ
ق
َ
ت
ْ
 لـــه الـــدراهَم، أي أعطيتــه، فان

ُ
ــْدت

َ
ق
َ
، ون

 
ُ
ــــون

ُّ
، إذا ناقشــــته فــــي األمــــر، والن

 
 فالنــــا

ُ
ــــْدت

َ
. وناق ــــد   جّيِ

، أي واِزن  ــــد 
ْ
ق
َ
. والــــدرهم ن

َ
 منهــــا الَزْيــــف

َ
ــــْدُتها، إذا أخرجــــت

َ
ق
َ
ت
ْ
 وان

ُ
ــــاف

َ
ق
ْ
َوال

ــى إِ 
َ
ْصــل  َصــِحيح  َيــُدلُّ َعل

َ
اُل أ ــَوالــدَّ

َ
ق
َّ
. َوالن ــر  ِ

ّ
ش

َ
ق
َ
: ُمت ِقــد 

َ
ــُرُه. َحــاِفر  ن

ُّ
ش

َ
ق
َ
َحــاِفِر، َوُهــَو ت

ْ
ــُد ِفــي ال

َ
ق
َّ
: الن

َ
ِلــك

َ
ْيء  َوُبــُروِزِه. ِمــْن ذ

َ
ُد ِفــي ْبــَراِز يــ 

ُه.
ْ
ِف ِليِطِه َعن

ُّ
ش

َ
ك
َ
 ِبت

ُ
ون

ُ
 َيك

َ
ِلك

َ
ُرُه، َوذ سُّ

َ
ك
َ
ْرِس: ت  1الّضِ

ى اخــراج الزيــف منهــا، وهــذا هــو املعنــى القريــب ملفهــوم النقــود ويبــدو أن نقــد تــأتي بمعنــى اإلعطــاء والقــبض، واملناقــدة بمعنــ

 املبتيى في هذه الدراسة.

 النقود اصطالحا: -الفرع الثاني

 ."2عرف ابن تيمية النقد بأنه:" ماال يعرف له حد طبيعي ، بل مرجعه إلى العادة واالصطالح

لــوه وســيطا للتبــادل بيــنهم فهــو مــن النقــود، ولــو أي أن النقــود تعــرف بحســب العــرف والعــادة، فمــا تعــارف عليــه النــاس وجع

كانـــت هـــذه النقـــود مـــن الـــذهب أو الفضـــة أو الزجـــاج أو الخشـــب أو الـــورق فـــي يومنـــا، أو مـــا يســـمى اليـــوم بـــالعمالت الرقميـــة 

 وغيرها.

 للقــيم، و 
 
 للتبــادل، ومقياســا

 
فــوا النقــود بأنهــا: " مــا يســتخدم وســيطا  للثــروة، وأمــا علمــاء االقتصــاد املعاصــر فقــد عرَّ

 
مخزونــا

 للمدفوعات اآلجلة."
 
 3ومعيارا

فقـــولهم: " وســـيطا للتبـــادل"، أي أن تبـــادل الســـلع والخـــدمات وملكيتهـــا يـــتم وهـــا بيســـر وســـهولة، مـــن طـــرف إلـــى طـــرف، دون 

 البحث عن طرف ثالث، أي أن أداة التبادل تحظى بقبول عام من األفراد.

ة والخدمــة يعبــر عنهــا بعــدد مــن وحــدات النقــد املســتخدمة فــي التــداول، وقــولهم: "ومقياســا للقــيم"، ومعنــى ذلــك أن الســلع

 ونسبة قيمة كل سلعة أو خدمة إلى غيرها من السلع، .

وقــولهم: " ومخزونــا للثــروة"، أي مســتودعا للقيمــة يــتم تخزينهــا للظــروف الطارئــة، فينفــق الفــرد كميــة منهــا ، ويــدخر البــاقي 

 للشراء في فترات ال حقة.

عيارا للمدفوعات اآلجلة"، مثال ذلك العقود اآلجلة ودور النقود فـي ذلـك، فالعقـد يـتم فـي الوقـت الحاضـر علـى وقولهم :"وم

أســـاس أثمـــان معينـــة، والتســـليم يـــتم فـــي وقـــت الحـــق، وال بـــد مـــن معيـــار يـــتم علـــى أساســـه تحديـــد الـــثمن، وهـــذا مـــا قامـــت بـــه 

 النقود.

                                                           
، أحموود بوون فووارك بوون زكرنوواء القزوننووي الوورازف، معجووم مقوواييك اللغووة تحقيووق: عبوود السووالم محموود اووارون، دار البكوور، 454، ص2الجوووارف، الصووحا ، ج  1

 .154، ص5م. ج1979 -او 1399بيروت، 
 

 .251، ص19لبتوى، دار عالم الكت ، جأحمد بن تيمية، مجموع ا  2
 .25، ص1992-1413عطية عبد الحليم صقر، دراسات مقارنة في النقود، دار ال دى للط اعة، القاارة،   3
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 ، ويحوي الفرعني اآلتيني:املطلب الثالث: العمالت الفرتاضية لغة واصطالحا

 العمالت الفرتاضية لغة: -الفرع األول

ة: و ي جمع ُعُمالت وُعْمالت : نقد يتعامل به الناس ومن معانيها أيضا:  أجرة العمل، أعطيته أجرته: أي أجر عمله
َ
 .1الُعْمل

 العمالت الفرتاضية اصطالحا: -الفرع الثاني

 وليسـت عامـة، عـن سـلطة أو مركـزي  بنـك عـن صـادرة ليسـت نقديـة لقيمـة رقمـي ثيـلتعـرَّف النقـود االفتراضـية بأنـه: "تم 

 نقلهـا ويمكـن للـدفع، كوسـيلة اعتبـاريين أو طبيعيـين لـدى أ ـخاص مقبولـة ولكنهـا الورقيـة، بالعملـة بالضـرورة مرتبطـة

 2تداولها إلكترونيا". أو وتخزينها

 3كل صفات العملة الحقيقية." تملك ال لكنها البيئات، بعض يف العملة مثل تعمل وتعرَّف كذلك بأنها: " وسيط تبادل،

راضـية أو : "وحـدات
 
المركزيــة ُمنتجـة بواسـطة بـرامج علــى الشـبكة، يـتم تـداولها بــين أعضـاء مجتمـع افتراضــ ي  تشـفيرية افت

 4باعتبارها عملة."

خـالل كمبيـوترات عمالقـة، يـتم مـن وهكذا يتبين أن العملة االفتراضية وسيط تبادل لوحـدات افتراضـية مشـفرة، تـدار مـن 

خاللهــا عمليــة التعــدين بواســطة مســائل رياضــية معقــدة للوصــول للعمــالت االفتراضــية، وتلقــى القبــول مــن املتعــاملين وهــا، 

 وال تخضع لسلطة حكومية ما.

 وقد مرت النقود في املراحل اآلتية:

 لنقدين، أو هو بيع السلعة هو بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير ا نظام املقايضة: -1

بالسلعة، وهو من مبادلة الش يء بمثله،  بقـرة ببقـرة، حنطـة بحنطـة، قـدر بقـدر، وتـم الـتخل  مـن هـذه املعاملـة، والتحـول 

 5إلى غيرها بسبب صعوبة تجزئتها، وسهولة سرقتها، وكبر حجمها، وصعوبة مبادلتها، وقلة املخزون منها .

                                                           
ف، . وانظور: أبوو منصوور محمود بون أحمود األزاور 1555، ص2،ج2008،  عوالم الكتو ،1أحمد مختار عبد الحميد عمر،. معجم اللغوة العربيوة المعاصور،      1

 .   256،ص،2، ج 2001، تحقيق: محمد عوض مرع ، دار احياء التراث العربي، بيروت،1ت ذي  اللغة. ،   
 نقووالع عوون:. 20، ص2017( 1عبود هللا ال وواحوث ، النقووود اضفترادووية مب وم ووا وأنواع ووا وصااراووا اضلتصووادية، المجلووة العلميوة لاللتصوواد والتجووارة، العوودد    2

EBA Opinion on "virtual currencies", European Banking Authority, 4 July 2014, p.11 
ام محمود بون سوعود ابراايم بن أحمد بن محمد، النقد اضفترادي، بتكونن أنموذجاع، ورلة مقدمة لمركز التميز ال حاي فوي فقوا القدوايا المعاصورة، جامعوة ا مو  3

 .3ا سالمية، ص
 .3المرجع السابق، ص  4
لبنوان، –، د طا وصححا جماعة من العلماء بإاوراص النااور، دار الكتو  العلميوة بيوروت 1حمد بن علي الزنن الارنف الجرجاني، التعرنبات،  علي بن م  5

 .49، ص226، ص1م، ج1983-او 1403
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عليه الناس من السلع لتكون وسيطا للتبادل، وخاصة السلع التي يحتاجها النـاس فـي  النقود السلعية: و ي ما تعارف -2

 حياتهم اليومية، ومن هذه السلع، التمر، والجلود، والقمح، وغيرها

النقود املعدنية: و ي قطع  من املعدن تعارف عليها الناس وسيطا للتبادل بعـد فشـل التعامـل بنظـام املقايضـة نتيجـة  -3

وحملـــة ، فاختـــاروا الــــذهب والفضـــة، ملحافظتهمـــا علـــى قيمتهمـــا بــــذاتهما، وملـــا جـــاء اإلســـالم وجــــد أن  لصـــعوبة تجزئتـــه

النقــود املعدنيــة مــن الــذهب والفضــة  ــي املتداولــة، وكانــت الــدراهم علــى ضــربين : الــدراهم الوافيــة، والطبريــة العتــق، 

 1فأقرهما النبي صلى هللا عليه وسلم على ذلك.

نقود من الورق نشأت بعد عدم صمود النقود املعدنية أمـام عجلـة التطـور واإلنتـاج فـي النصـف النقود الورقية: و ي  -4

، وبقيـــت 2الثـــاني مـــن القـــرن الســـابع عشـــر املـــيالدي فـــي انجلتـــرا،  لصـــعوبة نقلهـــا ، وســـهولة ســـرقتها، وقلـــة املخـــزون منهـــا

 والتي سأو حها في املباحث القادمة. النقود الورقية دارجة إلى هذا العصر، ولكن ظهرت أمامها النقود الرقمية 

5-  
 
النقــود الرقميــة أو االفتراضــية: و ــي نقــود وهميــة افتراضــية رقميــة تــمَّ طرحهــا وفكرتهــا مــن قبــل مبــرمج اســتعمل اســما

 )ساتويـــ ي ناكـــاموتو( وقـــدمها فـــي بحـــث نشـــره ســـنة 
 
، وذكـــر بأنهـــا نظـــام نقـــدي جديـــد للـــدفع االليكترونـــي  2008مســـتعارا

 ا وتحويلها يكون بين  خصين الند للندوبأن التعامل وه

دون االعتماد على طرف ثالث، وترتكز على التشفير بين الطرفين، وال تراقب من قبل البنـوك املركزيـة، وتبنـى علـى املحافظـة 

 .3على الخصوصية

  

                                                           
، 1987،مكت ووة الاقافووة الدينيووة، القوواارة، 2  المقرنووزف، كتووا  النقووود ا سووالمية القديمووة، جمووع انسووتاك الكرملووي، النقووود العربيووة ا سووالمية وعلووم النميووات، 1

 .27ص
 .135، ص1983-1403عبد ال ادف علي النجار، ا سالم واضلتصاد، سلسلة عالم المعرفة، المجلك الوطني للاقافة والبنون واآلدا ، الكونت،  2
 .22ال احوث، النقود اضفترادية، مرجع سابق، ص 3
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 املبحث الثاني

 ضوابط سك النقود، ومدى التزام النقود الرقمية بذلك، ورأي اإلسالم فيها.

هــذا املبحــث ضــوابط ســك النقــود فــي اإلســالم، ومــدى التــلام النقــود الرقميــة بــذلك، ورأي اإلســالم فيهــا مــن خــالل بينــت فــي 

 املطالب اآلتية: 

 املطلب األول : ضوابط سك النقود 

ة، و ــي ظهــرت الدولــة اإلســالمية فــي املدينــة املنــورة والنقــود التــي يتعامــل وهــا النــاس الــدنانير البيلنطيــة، والــدراهم الفارســي  

التي تسيطر سيطرة كاملة على عرل النقود، فأقرها النبي صلى هللا عليه وسلم وتعامل وها على ما كانت عليه، ولعدم دقـة 

أوزانها وضـبطها أمـر النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم أن يتعامـل وهـا وزنـا ولـيس عـددا، وبقيـت كـذلك حتـى جـاء عمـر بـن الخطـاب 

لـدرهم الشـرعي ســتة دوانـق، وبقيـت النقــود تلـك حتـى جـاء الخليفــة األمـوي عبـد امللــك رضـ ي هللا عنـه فقـدر النقــود، وجعـل ا

ب النقود.  1بن مروان فعرَّ

 وقد بين الفقهاء أن سك النقود حق سلطاني وال يجوز لغيره سك النقود، ويعزر من يفعل ذلك.

ب بـلذن السـلطان، ألن النـاس إن رخـ  وقد قال أحمد، في رواية جعفر بن محمد " ال يصلح ضرب الدراهم إال في دار الضر 

 3عليه". 2لهم ركبوا العظائم". فقد منع من الضرب بغير إذن سلطان ملا فيه من االفتيات

ن ِفيِه 
َ
ن اإِلَمام َوأِل

ْ
أ
َ
ُه من ش

َّ
ن
َ
اِلَصة أِل

َ
و خ

َ
اِنير َول

َ
ن َراِهم َوالدَّ

ْيِه ويقول الشربيني:" َويكرُه لغير اإِلَمام ضرب الدَّ
َ
 4 افتياتا َعل

ويقول ابن خلدون عن وظيفة سك النقود: و ي وظيفة ضـرورية للملـك، إذ وهـا يتميـل الخـال  مـن املغشـوش بـين النـاس فـي 

 5النقود عند املعامالت.

ويقـــول ابـــن تيميـــة: " ينبيـــي للســـلطان أن يضـــرب لهـــم  فلوســـا تكـــون بقيمـــة العـــدل فـــي معـــامالتهم مـــن غيـــر ظلـــم، وال يتجـــر ذو 

 6ال بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر به."السلطان في الفلوس أص

                                                           
. وانظر: الو الذرف، كتوا  النقوود، دومن رسوائ  فوي النقوود 522، تحقيق: محمد اراك، دار الكت  العلمية، بيروت، ص1القاسم بن سالم، كتا  األموال،    1

 .16، ص1987العربية للكرملي، مكت ة الاقافة الدينية، مصر، 
ْبُق . ناصر بن عبد الس  2 ْن اْلَبْوت السَّ ْستاْبَداُد  االرَّْأفا اْفتاَعال ما ْفتاَياُت( اضا زاّى ،المغر ، دار الكتا  العربي، ج اضا  .367، ص1يد أبى المكارم على، الُمَطرّا

 

-1421، صححا وعلق عليا : محمود حامود البقوي، دار الكتو  العلميوة، بيوروت، 2محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن البراء، األحكام السلطانية،    3
 .181، ض1، ج2000

 

 .221، ص1ا لناع في ح  ألباظ أبي اجاع ،تحقيق: مكت  ال حوث والدراسات ، دار البكر، بيروت، ج محمد بن أحمد الخطي  الاربيني ،  4
 

 .216، ص1ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، ج  5
 .469، ص29، ج1381، مطا ع الرناض، الرناض، 1ابن تيمية، مجموع البتاوى، جمع وترتي  عبد الرحمن النجدف،    6
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بـــأن يحـــرم علـــيهم الفلـــوس التـــي بأيـــديهم ويضـــرب لهـــم  -أي االمـــام -ويبـــين ال هـــوتي بعـــض ضـــوابط ســـك النقـــود فيقـــول:" وال

غيرها، ألنه اضرار بالناس وخسران علـيهم، بـل يضـرب النحـاس فلوسـا بقيمتـه مـن غيـر ربـح فيـه، للمصـلحة العامـة، ويعطـي 

 1ع من بيت املال، فلن التجارة فيها ظلم عظيم."أجرة الصنا

 2ويتبين مما سبق الضوابط اآلتية لسك النقود:

سك النقود حق سلطاني، تضـرب بـأمره أو مـن ينـوب عنـه، ممـا يعطيهـا القـوة واعتبارهـا عنـد النـاس، ألن الصـالح العـام  -1

 كبوا فيها العظائم.يتطلب أن ال تسك النقود إال عن طريق اإلمام ، ولو ترك سكها للناس لر 

 عدم التساهل في سك النقود، والعدل في ضروها، وعدم التالعب في أوزانها ومعاييرها بالزيادة أو النقصان, -2

 ال تسك النقود للتجارة والحصول على األرباح، مما يخرج النقود عما وضعت له كثمن للسلع ووسيط للتبادل. -3

ســــك مــــن قبــــل الحــــاكم فيجــــب أ -4
ُ
ن تكــــون  بقيمتهــــا الحقيقيــــة غيــــر الوهميــــة، وأال يــــدخل إليهــــا الغــــش واذا كانــــت النقــــود ت

والتلييف، ويجب على الحاكم أن يعطي األجر ملن يسك النقود من بيت املال حتى ال يكون ذلك ذريعة إلى زيادة قيمتها أو 

 نقصانها.

 3اآلتية الشرعية والضوابط األحكام مراعاة شريطة العمالت في املتاجرة وتجوز 

ق  قبل التقابض يتم أن -1  حكميا أم حقيقيا القبض أكان سواء العاقدين، تفرُّ

مثـل  معدنيـةت عملـة واآلخـر ورقيـة عملـة أحـدهما كـان واحـد ولـو جـنس مـن همـا اللـذين البـدلين فـي التماثـل يـتم أن -2

 نفسها. للدولة املعدني والجنيه الورقي الجنيه

 كليهما أو لينالبد أحد لتسليم أجل أو شرط خيار على العقد يشتمل أال -3

 املجتمعات أو باألفراد ضرر  عليه يترتب بما أو االحتكار، بقصد بالعمالت املتاجرة عملية تكون  أال -4

  اآلجلة السوق  في بالعمالت التعامل يكون  أال -5

 املطلب الثاني: مدى التزام النقود الرقمية بهذه الضوابط

إلســالمي فهــل تنطبــق هــذه الضــوابط علــى النقــود االفتراضــية إذا نظرنــا إلــى الضــوابط الســابقة لســك النقــود فــي التشــريع ا

 الرقمية ، أم ال 

التصدر النقود االفتراضـية عـن طريـق الحـاكم، وال عـن طريـق املصـارف املركزيـة للدولـة، ممـا أدى إلـى وجـود املئـات  -1

التــي تلحــق بالنــاس  مــن العمــالت االفتراضــية، ولــو تــرك أمــر النقــود إلــى النــاس لركبــوا فيهــا العظــائم، ومــدى األضــرار 

جــراء ذلــك، ، ولهــذا اتفــق الفقهــاء علــى جــواز اصــدار النقــود مــن الحــاكم الشــرعي ليتعامــل وهــا النــاس، وتســيير أمــور 

حيـــاتهم اليوميـــة، ومنـــع اصـــدار هـــذه النقـــود مـــن غيـــر ولـــي األمـــر إذا كـــان الضـــرر محققـــا ومتوقعـــا مـــن ذلـــك، ولكـــنهم 
                                                           

 .270، ص2، ج1394منصور الب وتي، كااص القناع، مط عة الحكومة، مكة المكرمة،   1
العلمووي،  محموود علووي سووميران، التكييووف البق ووي للبلوووك وبيووان أحكام ووا الاوورعية وصااراووا اضلتصووادية، مجلووة الاوورنعة والدراسووات ا سووالمية، مجلووك الناوور  2

 .254، ص2003مارك -1423ذو الحجة -العدد: الااني والخمسون -جامعة الكونت، السنة: الاامنة عارة
 (٥٥ (ا سالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاس ة ايئة الارعية، المعايير  3
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 علــى اختلفــوا فــي منــع ســك النقــود مــن غيــر الحــاكم 
 
 فعــال

 
 ولــيس واقعــا

 
الشــرعي أو مــن ينيبــه إذا كــان الضــرر محــتمال

   1قولين:

 2القول األول: يجوز ضرب وسك النقود من غير الحاكم، ووهذا قال الحنفية والثوري. 

 3وأهله." باإلسالم ذلك يضر لم إذا بقطعهات بأس ال :وأصحابه حنيفة وأبو الثوري، وقال("البلدان فتوح " في جاء

ويســتدل لهــم بــأن األصــل فــي املعــامالت االباحــة، ولــيس هنــاك مــا يمنــع مــن ذلــك، فتبقــى األمــور علــى أصــولها، وإذا حصــل   

 الضرر يمنع غير الحاكم من اصدار النقود.

وقــد يــرد علــيهم بــأن األصــل فــي املعــامالت االباحــة، ولكــن ال يعنــي هــذا االضــرار بــالخلق ألن زيــادة طــرح النقــود عــن حــد معــين 

أن يخلق موجة من الرواج قد تنقلـب إلـى تضـخم إذا لـم يحسـن الـتحكم فيهـا، باإلضـافة  إلـى أنـه يجـوز للحـاكم تقييـد  يمكن

 املباح حال وجود الغش والخداع والضرر واملفسدة املوجودة في السماح لهم بسك النقود.

اســـة الشـــرعية والســـلطة التـــي اكتســـ ها القـــول الثـــاني: ال يجـــوز لغيـــر الحـــاكم أو مـــن ينيبـــه ضـــرب النقـــود، ألن ذلـــك مـــن السي

 4الحاكم بصفته ولي أمر املسلمين، ووهذا قال املالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية.

ويســتدل لهــذا القــول أن ســلطة ولــي األمــر فــي ســك النقــود حــق ســلطاني مــن بــاب السياســة الشــرعية، فلــو تــرك االمــام هــذا   

لحــــرج والضــــرر، فزيــــادة طــــرح النقــــود قــــد ينقلــــب إلــــى تضــــخم، وانخفــــال أســــعار النقــــود الحــــق ألصــــيب النــــاس بالضــــيق وا

 وارتفاع أسعار السلع وما في ذلك من اضرار بالخلق.

ويستدل لهم كذلك بأن املصلحة العامة  ي أساس االلتلام  السيا ـ ي فـي الدولـة، والتصـرف فـي شـؤونها، ألن التصـرف علـى 

س الواليــة العامـــة بصــريح الـــن   القاضــ ي باملســـؤولية عــن الرعيـــة، صــونا للحقـــوق الرعيــة منـــوط باملصــلحة، بـــل  ــي أســـا

والحريــات بــين ســلطة الحكــم وحريــة املحكــوم ، ومقاصــد التشــريع فــي حفــل املــال العــام  ــي مــن األســباب التــي مكنــت فقهــاء 

أن  بالنســــبة للدولـــــة، األمــــة مــــن االهتــــداء إلــــى أن ســــك النقــــود يجــــب أن يقيــــد بالحــــاكم، ألن ســــك النقــــود أمــــر عظــــيم الشــــ

 5وللمجتمع على السواء.

                                                           
 .14ياسر عبد السالم، العمالت اضفترادية، ص  1
 .452، ص1،ج1988يروت، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَ اَلُذرف، فتو  البلدان،  دار ومكت ة ال الل، ب  2
 .452، ص1المرجع السابق، ج  3

 

. الب وووتي، 221، ص1، الاووربيني ، ا لنوواع فووي حوو  ألبوواظ أبووي اووجاع ، مرجووع سووابق،  ج342، ص4الحطووا ، موااوو  الجليوو  اوور  مختصوور خليوو ، ج  4
 .270، ص2كااص القناع، مرجع سابق، ج

، وانظوور: محموود علووي 85، ص1، دار لتي ووة للط اعووة والناوور والتوزنووع، بيووروت، ج1لمعاصوور،  فتحووي الوودرنني، دراسووات و حوووث فووي البكوور ا سووالمي ا  5
، صوبر، 2001، أيوار 1، علووم الاورنعة والقوانون، العودد 28سميران، التأصي  البق ي لسلطة ولي األمر فوي سوا النقوود، مجلوة دراسوات األردنيوة، المجلود 

 .108، ص1422
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والرأي املختـار هـو قـول جمهـور الفقهـاء، بمنـع غيـر ولـي األمـر مـن سـك النقـود، وهـذا حـق سـلطاني ال يتـرك أمـر النقـود للنـاس 

 فترتكب وها العظائم ومن ذلك النقود االفتراضية  الدارجة بين الناس اليوم 

ف أسعارها بحسب الترويج لها علـى االنترنـت، و ـي ليسـت نقـود ماديـة ملموسـة كثرة النقود الرقمية أدى إلى اختال  -2

 بل مشفرة.

معظم النقود الرقمية الهدف منهـا الـربح عـن طريـق املقـامرة فيهـا، ممـا جعلهـا تخـرج عمـا وضـعت لـه النقـود لشـراء  -3

 السلع ووسيط للتبادل.

جهولة ومخالفـة للقـوانين، وهـذا بـدوره يـؤدي إلـى النقود الرقمية وهمية، وغير مرتبطة بحساب بنكي، مما جعلها م -4

 ارتكاب بعض األعمال غير املرغوب فيهات كغسيل األموال، والتهريب وغيره.

املبدأ الذي قامت عليه وهو التعدين يحتاج إلى قدرة فائقة لحل املسائل املعقـدة للوصـول إلـى الكتـل، ممـا جعلهـا  -5

 محازة لفئة من الناس لهم القدرة على ذلك.

 ملطلب الثالث: رأي اإلسالم بالعملة الرقمية .ا

قامــت علــى مبــدأ شــراء وحــدات) مؤشــر( ال يملكــه وال يقبضــه، وإنمــا هــو  -البيتكــوين -وممــا ســبق يتضــح أن العملــة الرقميــة 

 متعاقد على الحصول على فروقات األسعار بين االرتفاع واالنخفال، دون أن يكون هناك تبادل حقيقي.

امرة عمليــا أن يــراهن علــى ارتفــاع املؤشــر وســوف يجــري معاملــة املقــامرة بلفــل الشــراء، ومــن يــراهن علــى وطريقــة هــذه املقــ

االنخفـال سـيجريها بلفـل البيـع، والبيتكـوين وهـذه الطريقـة سيتشــكل سـعره مـن خـالل العـرل والطلـب،  فكلمـا زاد عليــه 

 1فض سعره.الطلب وكثر داخلوه ارتفع مؤشره، وإذا انخفض الطلب وقل داخلوه انخ

-9ذي القعـدة ، املوافـق  12-7ووهذا قرر مجلس مجمع الفقـه الـدولي املنعقـد بدورتـه بجـدة اململكـة العربيـة السـعودية مـن 

، وبعـــــد اطالعـــــه علـــــى البحـــــول الـــــواردة بخصـــــوص  موضـــــوع " األســـــواق املاليـــــة " األســـــهم االختيـــــارات 1992يـــــار )مـــــايو(  14

التــــي دارت حولــــه قــــرر مــــا يلــــي: ...ثالثــــا: التعامــــل بالســــلع والعمــــالت واملؤشــــرات فــــي الســــلع....وبعد اســــتماعه إلــــى املناقشــــات 

األسواق املنظمة : ... التعامل باملؤشر هـو رقـم حسـابي يحسـب بطريقـة احصـائية خاصـة يقصـد مـن معرفـة حجـم التغيـر فـي 

ألنــه مقــامرة بحتــة، وهــو بيــع يــ يء ســوق معينــة، وتجــري عليــه مبايعــات بعــض األســواق املاليــة ، وال يجــوز بيــع وشــراء املؤشــر 

 خيالي ال يمكن وجوده.

وإذا كان هذا هو قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بالنسبة لبيع وشراء املؤشر، والبيتكوين يقـوم علـى هـذه الفكـرة، مـن حيـث   

ر الفـــرص، حيـــث املقـــامرة واملضـــاربة فـــي البيـــع والشـــراء دون قـــبض وال رؤيـــة، ودون بيـــع وشـــراء الســـلع والخـــدمات ، وبانتظـــا

 االرتفاع املفاجم واالنخفال، فهو من باب القمار واملضاربة املحرمة، وهللا أعلم بالصواب.

 

 

                                                           
 .  9، ص1440لبيتكونن ا  او مقامر أم متاجرة، إلى مركز التميز، جامعة اضمام محمد بن سعود اضسالمية، منصور الغامدف، حكم التعام   ا 1
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 خاتمة

 وفيها توصلت إلى أهم النتائج : 

العملـــة االفتراضـــية وســـيط تبـــادل لوحـــدات افتراضـــية مشـــفرة، تـــدار مـــن خـــالل كمبيـــوترات عمالقـــة، يـــتم مـــن خاللهـــا  -1

سائل رياضية معقـدة للوصـول للعمـالت االفتراضـية، وتلقـى القبـول مـن املتعـاملين وهـا، وال عملية التعدين بواسطة م

  تخضع لسلطة حكومية ما.

يجــب أن يقيــد ســك النقــود واصــدار العملــة بالحــاكم أو مــن ينيبــه، ألن املصــلحة العامــة  ــي أســاس االلتــلام  السيا ــ ي  -2

يــة منــوط باملصــلحة، بــل  ــي أســاس الواليــة العامــة بصــريح فــي الدولــة، والتصــرف فــي شــؤونها، وألن التصــرف علــى الرع

الـــن   القاضـــ ي باملســـؤولية عـــن الرعيـــة، صـــونا للحقـــوق والحريـــات بـــين ســـلطة الحكـــم وحريـــة املحكـــوم ، ومقاصـــد 

التشريع في حفل املال العام  ي من األسباب التـي مكنـت فقهـاء األمـة مـن االهتـداء إلـى أن سـك النقـود يجـب أن يقيـد 

 1ألن سك النقود أمر عظيم الشأن  بالنسبة للدولة، وللمجتمع على السواء. بالحاكم،

لم تلتلم النقود الرقمية بضوابط اصدار النقود، مـن حيـث سـلطة الحـاكم أو البنـوك املركزيـة عليهـا،  وعـدم املضـاربة  -3

علــى املراهنــة علــى وهــا مــن أجــل األربــاح، ممــا أخــرج النقــود عمــا وضــعت لــه كــثمن للســلع ووســيط للتبــادل، بــل قامــت 

 ارتفاع املؤشر املبني على املقامرة.

كثرة اصدارات النقود الرقمية أدى إلى اختالف أسعارها بحسب الترويج لها على االنترنـت، وعـدم اسـتقرارها  وبشـكل  -4

 مفاجم وهذا يخالف ضوابط النقود و ي االستقرار والثبات النسبي في قيمتها. 

البيتكوين على مبدأ  "التعـدين" الـذي يحتـاج إلـى قـدرة فائقـة لحـل املسـائل الرياضـية  قامت  النقود االفتراضية ومنها -5

تــتم بواســطة أ ــخاص مجهــولي الهويــة، كمــا أن عمليــات '' إصــدارها''املعقــدة للوصــول إلــى الكتــل وأن عمليــة تعــدينها 

ملجـال أمـام اسـتخدام النقــود تبادلهـا أو إنفاقهـا تـتم تحـت أسـماء مسـتعارة وغيـر حقيقيــة، ومثـل هـذه الخاصـية تفـتح ا

 االفتراضية في إجراء العمليات املالية غير القانونية مثل عمليات غسيل األموال وغيرها.

تتم العملة الرقمية على التعامل باملؤشر وهو رقم حسـابي يحسـب بطريقـة احصـائية خاصـة يقصـد مـن معرفـة حجـم  -6

املاليــة، وال يجــوز بيــع وشــراء املؤشــر ألنــه مقــامرة بحتــة،  التغيــر فــي ســوق معينــة، وتجــري عليــه مبايعــات بعــض األســواق

 وهو بيع ي يء خيالي ال يمكن وجوده.

ولعدم تقيد النقود الرقمية بضوابط النقود، وقامت بخالف ذلك، مما أدى إلى أن التعامل باملؤشر وهو رقـم حسـابي  -7

جــــري عليــــه مبايعــــات بعــــض يحســــب بطريقــــة احصــــائية خاصــــة يقصــــد مــــن معرفــــة حجــــم التغيــــر فــــي ســــوق معينــــة، وت

 األسواق املالية، وال يجوز بيع وشراء املؤشر ألنه مقامرة بحتة، وهو بيع ي يء خيالي ال يمكن وجوده.

                                                           
، وانظوور: محموود علووي 85، ص1، دار لتي ووة للط اعووة والناوور والتوزنووع، بيووروت، ج1فتحووي الوودرنني، دراسووات و حوووث فووي البكوور ا سووالمي المعاصوور،    1

، صوبر، 2001، أيوار 1، علووم الاورنعة والقوانون، العودد 28ي األمر فوي سوا النقوود، مجلوة دراسوات األردنيوة، المجلود سميران، التأصي  البق ي لسلطة ول
 .108، ص1422
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 املصادر واملراجع:

، ورقـة مقدمـة ملركـز التميـل البحثـي فـي فقـه القضـايا  -1
 
ابراهيم بن أحمد بن محمد، النقد االفتراض ي، بتكوين أنموذجا

 مام محمد بن سعود اإلسالمية، املعاصرة، جامعة اإل 

 .1381، مطابع الريال، الريال، 1احمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن النجدي، ط -2

 أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، موجم مقاييس اللغة تحقيق، دون ناشر. -3

ري، فتوح البلدان،  دار  -4
ُ
ذ
َ

 .1988ومكتبة الهالل، بيروت،  أحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَبال

 .2008،  عالم الكتب،1أحمد مختار عبد الحميد عمر،. موجم اللغة العربية املعاصر، ط -5

، تحقيـــق: أحمـــد عبـــد الغفـــور 4إســـماعيل بـــن حمـــاد الجـــوهري الفـــارابي، الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، ط -6

 .1987 -  هـ 1407عطار، دار العلم للماليين، بيروت، 

 ري، كتاب النقود، ضمن رسائل في النقود العربية للكرملي، مكتبة الثقافة الدينية، مصر. البالذ -7

 الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، دون مكان نشر. -8

 ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت. -9

ا وآثارهـا االقتصـادية، املجلـة العلميـة لالقتصـاد والتجـارة، عبد هللا الباحول ، النقود االفتراضية مفهومها وأنواعه -10

 . 2017( 1العدد )

 م.1979 -هـ 1399عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، بيروت،  -11

عبــد الهـــادي علـــي النجــار، اإلســـالم واالقتصـــاد، سلســلة عـــالم املعرفـــة، املجلــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون واآلداب،  -12

 .1983-1403الكويت، 

 م.1991 -هـ1411، دار الكتب العلمية،1عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، األشباه والنظائر،ط -13

 .1992-1413عطية عبد الحليم صقر، دراسات مقارنة في النقود، دار الهدى للطباعة، القاهرة،  -14

عــة مــن العلمــاء بلشــراف ، ضــبطه وصــححه جما1علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف الجرجــاني، التعريفــات، ط -15

 .م1983-هـ 1403لبنان، –الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

 ، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.1فتحي الدريني، دراسات وبحول في الفكر اإلسالمي املعاصر، ط -16

 <يروت، تحقيق: محمد هراس، دار الكتب العلمية، ب1القاسم بن سالم، كتاب األموال، ط -17

 .  2001احياء الترال العربي، بيروت،، تحقيق: محمد عول مرعب، دار 1محمد بن أحمد األزهري، تهذيب اللغة، ط -18
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محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني ، اإلقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي  ــجاع ،تحقيــق: مكتــب البحــول والدراســات ، دار  -19

 الفكر، بيروت.

، صــححه وعلــق عليــه : محمــد حامــد 2ابــن الفــراء، األحكــام الســلطانية، ط محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف -20

 .2000-1421الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، 1محمــد بــن علــي ابــن القاضــ ي محمــد حامــد الحنفــي التهــانوي، موســوعة كشــاف اصــطالحات الفنــون والعلــوم، ط -21

وج، نقــل الــن  الفار ــ ي إلــى العربيــة: د. عبــد هللا تقــديم وإشــراف ومراجعــة: د. رفيــق الوجــم، تحقيــق: د. علــي دحــر 

 م.1996الخالدي، الترجمة األجنبية: د. جورج زيناني، مكتبة لبنان، بيروت،  

 محمد بن محمد الغزالي الطو  ي، إحياء علوم الدين، دار املعرفة ،بيروت. -22

 .1414، ، دار صادر، بيروت3محمد بن مكرم ، جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ط

، علــوم 28محمـد علــي ســميران، التأصــيل الفقهــي لســلطة ولــي األمــر فـي ســك النقــود، مجلــة دراســات األردنيــة، املجلــد  -23

 .1422، صفر، 2001، أيار 1الشريعة والقانون، العدد 

ت أيضــــــا، التكييــــــف الفقهــــــي للفلــــــوس وبيــــــان أحكامهــــــا الشــــــرعية وآثارهــــــا االقتصــــــادية، مجلــــــة الشــــــريعة والدراســــــا -24

ذو الحجـــة -العـــدد: الثـــاني والخمســـون -اإلســـالمية، مجلـــس النشـــر العلمـــي، جامعـــة الكويـــت، الســـنة: الثامنـــة عشـــرة

 .2003مارس -1423
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 الضوابط الشرعية للعمالت الفرتاضية
 

 منتهى صالح عبد العزيز أبوعني الدكتورة

 جامعة امللك خالد،أوها، اململكة العربية السعودية
 الفهرس الرئيسي

 املقدمة

 م الخبير، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:الحمد هلل رب العاملينتالحكي

فـــلن هللا ســـبحانه وتعـــالى خـــتم الرســـاالت برســـالة محمـــد صـــلى هللا عليـــه وســـلم، واقتضـــ ى هـــذا أن تكـــون صـــالحة لكـــل زمـــان 

ل املتتاليـة إال ولهـا حكـم فـي شـريعة ومكان، باقية خالدة بأحكامها وتشريعاتها، فال تجد واقعة من الوقائع أو نازلة من النواز 

 1َّ مه جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل ٹ ٹ ُّ اإلسالمت

والشـــمولية فـــي األحكـــام قـــد تكـــون بـــن  صـــريح أو قاعـــدة كليـــة أو أصـــل جـــامع أو غيـــر ذلـــك مـــن مقاصـــد الشـــريعة اإلســـالمية َّ

أهــل العلــم املتخصصــين للنظــر فــي  وقواعــدها العامــة، والحــوادل ال تنتهــي متجــددة علــى مــر الزمــان واخــتالف املكــان ، فعمــد

الكتــاب والســنة فــأظهروا أصــولها وقواعــدها وكيفيــة معرفــة الحكــم الشــرعي فــي كــل نازلــة وحادثــةت وقــد ذكــر الــبعض أن هللا 

 يدركها جميع الناس، وإنما جعلها مظنونة يخت  وها العلماء .)
 
 (2سبحانه لم يجعل طرق األحكام نصوصا

حـــت فقـــه القضـــايا املعاصـــرة ، ومـــا يســـمى بفقـــه النوازل،لـــذا نحتـــاج عنـــد الحـــديث عنهـــا إلـــى والعمـــالت االفترضـــية تنـــدرج ت

التركيــل والتأمــل واالســتيعاب لحيييــات القضــية املطروحــة،من خــالل النظــرة الفقهيــة والشــاملة التــي تســتوعب جوان هــا مــن 

 حيث حقيقتها وأحكامها وما يتعلق وها.

ين الحـل والحرمـة ، وبـين مؤيـد ومعـارل كـل  حسـب أدلتـه وتأصـيله، وبعـد انتشـار ولهذه العمالت أحكام متنوعة ومختلفـة بـ

التعامـل بــالعمالت االفتراضــية فــي الفتــرة األخيــرة وصــعودها إلــى مســتويات عاليــة جاذبــة للــراغبين فــي االلتفــاف علــى ضــوابط 

 عدم اإلستقرار السيا  ي.رأس املال،وذلك في ظل تراجع العمالت التقليدية، وتباطؤ االقتصاد العالمي، وحالة 

 وتتضمن املقدمة العناصر اآلتية: 

 أهمية الدراسة: 

 ضبط التعامل بالعمالت االفتراضية وفق ضوابط شرعية.

                                                           

 (50املائدة ) ( 1
 .521تص1ابن العربيت أحكام القرآنت ج (2
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 مشكلة الدراسة: 

 غياب دور الضوابط الشرعية عند املتعاملين بالعمالت االفتراضية.-1

 .عدم التفريق عند البعض بين العمالت االفتراضية والتقليدية-2

 أهداف الدراسة:

 بيان الضوابط الشرعية للعمالت االفتراضية.-1

 نشر ثقافة العمالت االفتراضية.-2

 منهجية الدراسة:

الوصـــــفي التحليلـــــي االســـــتنباطي الـــــذي يقـــــوم علـــــى دراســـــة الواقـــــع القـــــائم لغيـــــاب مفهـــــوم العمـــــالت االفتراضـــــية وأحكامهـــــا  

 وضوابطها.

 خطة البحث:

 عمالت االفتراضية: نبذة يسيرة عن الالتمهيد

 : أدلة وتأصيل القائلين بجواز التعامل بالعمالت االفتراضية.املبحث األول 

 : الضوابط الشرعية للعمالت االفتراضية. املبحث الثاني

 النتائج والتوصيات الخاتمة:
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 التمهيد

 نبذة يسرية عن العمالت الفرتاضية

وهــذه التقنيــة  ــي األســاس الــذي تعمــل عليــه  (bolock chainوك تشــين)بدايــة ال بــد لنــا أن نشــير إلــى مــا يســمى بتقنيــة البلــ

العمـــالت االفتراضـــية، وهـــذا التطـــور التقنـــي هـــو عبـــارة عـــن قاعـــدة بيانـــات موزعـــة تمتـــاز بقـــدرتها علـــى إدارة قائمـــة متلايـــدة 

حــد تعــديلها ، وتـــدار بلســتمرار مــن الســجالت املســماه )بالكتــل( وتعتمــد علــى مــا يخــزن وهــا مــن معلومــات وبيانــات ال يمكــن أل 

 بيانات هذه الكتل بطريقة مستقلة بسبب اعتمادها على شبكة ما يسمى الند بالند وخوادم زمنية موزعة حول العالم.

فــالعمالت االفتراضــية عمــالت رقميــة مجهولــة املنشــأ ، إلكترونيــة تشــفيرية تعتمــد علــى مبــادىء التشــفير فــي جميــع جوان هــا، 

نت فقط، ليس لها وجود مادي ملموس ت وال يوجد لها هيئـة تنظيميـة مركزيـة تقـف خلفهـا ، ولـيس ويمكن تداولها عبر اإلنتر 

لهـــا ارتبـــاط باملؤسســـات املاليـــة الرســـمية فـــي الـــدول ، ولـــيس لهـــا أصـــول وال أرصـــدة حقيقيـــة ، وكـــذلك ال تحميهـــا ضـــوابط وال 

 طارىء يؤدي إلى تلفها وفقدانها لقيمتها . قوانين مالية ، وليس لها سلطة رقابية ، و ي ُعرضة لللسقوط ألي متغير 

والعمـــالت االفتراضـــية واقعـــا  ـــي موجـــودة كعمـــالت إلكترونيـــة بشـــكل كامـــل ويـــتم تـــداولها عبـــر اإلنترنـــت أو حتـــى تحويلهـــا إلـــى 

عمــالت تقليديــة، وغالبــا مــا يفضــل مســتخدمي العمــالت بشــتى أنواعهــا العمليــات اآلمنــة داخــل نظــام مســتقر، ومــرن وســهل 

 خدام.اإلست

ومعلــوم أن العمــالت الذهبيــة والفضــية التــي أســتخدمت منــذ فتــرة زمنيــة طويلــة كمخــزن للقيمــة ، ووحــدة حســاب ووســيط 

ستخدمت في أزمنة سابقة كعمالت تداولية وشرلئية حتى تغيرت الظـروف 
ُ
للتبادل فهي سلعة ذات قيمة في حد ذاتها، وقد أ

بمـا فيهـا الـدول العربيـة واإلسـالمية ثـم جمعـت األرصـدة الذهبيـة واسـتبدلت العاملية وسـيطر اإلسـتعمار الغربـي علـى العـالم 

 بالورقية والتي ما زالت قيد االستخدام حتى اآلن.

وبمــا أن املــال عصــب الحيــاة ومــن الضــرورات الخمــس التــي ال تســتقيم الحيــاة بــدونها ، ولــم يتوقــف اهتمــام اإلســالم بقضــية 

 مـــن مقاصـــد ال
 
شـــريعة اإلســـالمية الضـــرورية التـــي ال تقـــوم الحيـــاة وال تســـتقيم إال وهـــات بـــل وضـــع املـــال عنـــد اعتبـــاره مقصـــدا

التشريعات التي تضبط وسائل إيجاد املال وتحصيله من االنحرافت  فقـد حفـل اإلسـالم املـال مـن جهتـين : جهـة الوجـود ت 

 ومن جهة حفل املال من التعدي أو الضياع ، وبقاء استمراره.

ء املقاصـد علــى وجهـين : حفظـه مـن جانـب الوجـود، وحفظــه مـن جانـب العـدم ، وفـي ذلـك يقــول وحفـل املـال بصـياغة علمـا

 الشاطبي: والحفل للمال يمون بأمرين:
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 ما يقيم أركانه ويثبت قواعده )وذلك من جانب الوجود(-1

 (1ما يدرأ عنه االختالل الواقع أو املتوقع فيه ) وذلك عبارة عن مراعته من جانب العدم(.)-2

فالعمالت االفتراضية بواقعهـا الحـالي تحتـاج ألـى وقفـات شـرعية وقانونيـة ورسـمية متكاثفـة تعمـل علـى دراسـتها بجديـة إذن 

من خالل تكليف أصحاب االختصاص كل  في موقعه من أجل الوصول إلى حقيقة هذه العمالت وفكرنها وكيفية العمل وهـا 

 الشرعية فيها بضوابط وشروط محددة ووا حة .وتقنينها حسب ضوابط وشروط ، ثم الوصول إلى األحكام 

وانتشار العمالت االفتراضية بواقعها الحالي وتداولها ليس شرطا في في جواز التعامل وها، فاملعامالت املالية ولو كان األصل 

ا محــاذير شــرعية ال فيهــا الحــل إال مــا جــاء نــ  فــي تحريمهــا ت إال أنهــا فــي األغلــب  تعتريهــا املعــامالت املحرمــة شــرعات ويكــون فيهــ

 تتفق مع مبادىء وأصول االقتصاد األسالمي.

  

                                                           
 .8،ص2(املوافقات، الشاطبي، ج 1
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 املبحث األول

 أدلة وتأصيل القائلني بجواز التعامل بالعمالت الفرتاضية

 

ال توجــــد نصــــوص شــــرعية وا ــــحة أو أدلــــة معتمــــدة تــــن  علــــى شــــكل النظــــام النقــــدي فــــي االقتصــــاد اإلســــالمي، ولــــم ينكــــر 

امل باملقايضة وبالنقود السلعية في زمانه ، بل قدر األموال على أهلها بمـا تعـارفوا عليـه، الرسول صلى هللا عليه وسلم التع

ت والعمـــالت االفتراضــــية تحــــاز ويمكــــن 1وكمـــا هــــو معلــــوم عنـــد جمهــــور الفقهــــاء أن االعيــــان واملنـــافع والحقــــوق كلهــــا أمــــوال )

 ت واالنتفــاع وهــا مــن حيــث  االنتفــاع وهــا شــرعا فــي نقــل القــيم ســواء للتعبيــر عــن قيمــة نقديــة أو غيــره
 
 متقومــا

 
ممــا يجعلهــا مــاال

 ذاتها في األصل .

 :األدلة العامة للتعامل بالعمالت الفرتاضيةاملطلب األول

 النصوص والقواعد العامة في املعامالت املالية:

 (2)ََّّ  ٰرٰذ يي ىي مي خي حيٹ ٹ ُّ -1

قــام الــدليل علــى رده،  والقاعــدة الفقهيــة ) األصــل فــي  يقــول ابــن العربــي: اقتضــ ى هــذا االطــالق فــي اآليــة جــواز كــل بيــع إال مــا

البيوع اإلباحة( فهي أصل في تخريج العقود واملسـائل املسـتجدة، ويقـول الشـاطبي : فأصـل البيـوع كلهـا مبـاح إذا كـان برضـا 

احـة فـال يحـرم منهـا إال (، ويقـول ابـن تيميـة : أن األصـل فـي العقـود اإلب3املتبـايعين إال مـا نهـى عنـه النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم)

 فيه مصـلحة للمسـلمين بـال 
 
ما حرمه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، ولم يحرم هللا وال رسوله صلى هللا عليه وسلم عقدا

 (.4مفسدة تقاوم ذلك.)

                                                           
 .7524، ص15ت الزحيلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج374، ص4، جت ال هوتي ،كشاف القناع5،ص3الشربيني، مغني املحتاج، ج (  1
 (275البقرة ) (  2
 .223الندوي، القواعد والضوابط الفقهية،  (  3
 .226،ص29ابن تيمية، الفتاوى،ج  4
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ن أي عقـد (، وعلـى هـذا األصـل فـل1وذكر ابن عبد البر أن األصـل فـي األشـياء علـى اإلباحـة حتـى يثبـت النهـي وهـذا فـي كـل يـ يء)

 إذا لـم يتصـادم مـع دليـل شـرعي مـن 
 
 شـرعا

 
مستجد فـي الحيـاة املعاصـرة ممـا لـم يتطـرق إليـه الفقهـاء مـن قبـل، يكـون مقبـوال

 (.2القرآن أو السنة أو االجماع أو القياس ومما تقتضيه مصالح الناس العامة، ولم يشتمل على مفسدة راجحة.)

ة يكون من حيث أن األصل فـي البيـوع األباحـة ، وفـي العقـود واملسـائل املسـتجدة وت ليل هذا الدليل على العمالت االفتراضي

 ، وأيضا األصل في األشياء اإلباحة حتى يثبت دليل على تحريمها، وأحل هللا ما فيه مصلحة للمسلمين .

 3    َّ حنجن  يم ىم مم خم ٹ ٹ ُّ  -2

( ومــدلول الحــديث الــذي يعتبــر قاعــدة أنــه عــام فــي 4ات")وفــي الحــديث يقــول النبــي صــلى هللا عليــه وســلم:" إنمــا األعمــال بالنيــ

العبــــادات واملعــــامالت ألن أصــــل الشــــريعة وعمــــاد األعمــــال ومعيــــار التكليــــف النيــــة، ويقــــول الشــــاطبي: إن االعمــــال بالنيــــات 

 (5واملقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات ويكفي أن املقاصد تفرق بين العادة والعبادة.)

لحديث النبوي الشريف تندرج تحته قاعدة ) األمور بمقاصـدها(، بمعنـى أن الحكـم الـذي يترتـب علـى أمـر يكـون علـى وهذا ا

مقتض ى ما املقصود من ذلك األمر ، و ي تجري في أبواب الفقه ومنها التملكات املالية، وهذه القاعدة أصل قويم في إبطـال 

ليــــه ابــــن تيميــــةحيث قــــال: العقــــود وغيرهــــا مــــن التصــــرفات مشــــروطة الحيــــل املناقضــــة للتشــــريع الحكــــيم، وهــــذا مــــا أشــــار إ

 (.6بالقصود.)

وأمـا القصـد والنيـات فـي األعمـال واالفعـال فهـي قاعـدة عامـة فـي كـل العبـادات واملعـامالت ، واملقاصـد معتبـرة فـي التصــرفات 

 والدين قائم على هذا األصل العظيم وتندرج العمالت االفتراضية تحت هذا األصل.

 7) َّ مت ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي  ٹ ُّ ٹ -3

                                                           
 .114،ص17( التمهيد، ج 1
 .224( الندوي، مرجع سابق، ص 2
 (.225( البقرة ) 3
 (.54ا جاء إنما األعمال بالنية، رقم)( البخاري ، كتاب بدء الوحي، باب م 4
 .37( الندوي، مرجع سابق، ص 5
 .107، ص33( ابن تيمة ، الفتاوى، ج 6
 (.29( النساء ) 7
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وداللــة اآليــة وا ــحة فــي تحــريم أكــل أمــوال النــاس بالباطــل، وال يأكــل بعضــكم أمــوال بعــض  فيمــا بيــنكم بالباطــل، وأكلــه مــن 

أكلكـــم  غيـــر الوجـــه الـــذي أباحـــه هللا آلكليـــه،إال أن يكـــون عـــن تـــرال  بيـــنكم ومـــن صـــورها تمليـــك املـــال باملـــال، وإال أن يكـــون 

( .
 
ك منكم عمن َملكتموها عليه، بأبدانكم، أو تخيير بعضكم بعضا

ْ
 (.   1األموال التي يأكلها بعضكم لبعض، عن ِمل

(واألصل في البيوع رضا املتعاقـدين، واألصـل فـي  2وفي الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:" ال يفترق إال عن رض ى")

 (.                                                                   3على مقصودها من قول أو فعل.)املعامالت أنها تنعقد بكل ما دل 

( ـــي حــــديث نبـــوي شـــريف أصــــل فـــي بـــاب املعــــامالت، ويحمـــل فـــي طياتــــه  4والقاعـــدة الفقهيـــة : )املســـلمون علــــى شـــروطهم( )

تجــار كاملشــروط بيــنهم، فمــا يقــع بــين التجــار مــن معــامالت الشــروط فــي العقــود املاليــة الشــرعية، ومعلــوم أن املعــروف بــين ال

 تجارية ينصرف عاى اإلطالق إلى االعراف السائدة في الوسط التجاري.

وتحكيم العادة في املعامالت املاليـة  ـي سـمة املعـامالت فـي املبـادالت املاليـة ، وهـذا مـا أشـار إليـه ابـن تيميـة فقـال: األصـل فـي 

(، والعـادة الغالبـة إنمـا تـؤثر فـي املعـامالت لكثـرة وقوعهـا، ورغبـة النـاس 5نها إال مـا حرمـه الشـرع.)العادات العفو فال يحظر م

.
 
 فيما يروج فيها غالبا

وبالتالي فاألصل في املعامالت أنها تنعقد بالتراض ي وبشروط متفق عليهـا بـين املتعاقـدين ، والعـادات الغالبـة واملتعارفـه بـين 

كثــرة وقوعهــا ، والعمــالت االفتراضــية فــي معامالتهــا قائمــة علــى الرضــ ى وبشــروط متفــق عليهــا بــين النــاس تــؤثر فــي املعــامالت ل

 املتعاملين وها.

 (6)َّ  جك  حتجت هب مب خب حب  جب هئٹ ٹ ُّ  -4

، واإلســــالم واســــع يســــع 7وداللــــة اآليــــة وا ــــحة فــــي أن هللا عزوجــــل لــــم بجعــــل فــــي اإلســــالم مــــن ضــــيق بــــل وســــع علــــى النــــاس ) 

فهـــو صـــالح لكـــل زمـــان ومكـــان يمتـــاز باملرونـــة والشـــمولية والعموميـــة ، وفـــي الحـــديث يقـــول صـــلى هللا املســـتجدات واالحـــدال 

                                                           
 .548، ص3( الطبري، تفسير جامع البيان عن آي القرآن، ج 1
 (1942في األرل"، رقم)  ( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما جاء في قول هللا تعالى:"فلذا قضيت الصالة فانتشروا 2
 .114ت الندوي، مرجع سابق،ص46، ص20( أنظر: ابن عبد البر، االستذكار، ج 3
، كتاب اإلمارة،باب أجر السمسرة ،) 4

 
 (ت وأخرجه الترمذي، وكتاب األحكام، وقال: حديث حسن صحيح.2274( أخرجه البخاري معلقا

 .107، ص33( الفتاوى، ج 5
 (.78( الح  ) 6
 .691، ص18، مرجع سابق،جالطبري  7
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(، وهــــذا الحــــديث قاعــــدة فقهيــــة تتضــــمن جلــــب املصــــالح ودرء املفاســــد، ويــــدخل فيهــــا 1عليــــه وســــلم:" ال ضــــرر وال ضــــرار")

م والخــاص ، وهــذا الحــديث مــن أركــان الضــرورات الخمــس والتــي منهــا حفــل املــال، والقاعــدة تشــمل كــل أنــواع الضــرر العــا

الشريعة كما أشار إلى ذلك البعض من العلماء، وهو أساس ملنع الفعل الضار ، ومبـدأ فـي االستصـالح فـي جلـب املنـافع ودرء 

 شرعت لدفع ضرر غير محقق()
 
 (. 2املفاسد، ) وأن هناك احكاما

تفـاق الفقهـاء، إذ هـو مـن قبيـل مـا ال يسـتطاع االحتـراز منـه والضرر الكثير هو الذي يفسـد العقـود وأمـا يسـيره فمعفـو عنـه با

( وال خـــالف بـــين 3فـــي املعـــامالت، ويقـــول ابـــن عبـــد البـــر: ال يكـــاد يـــ يء مـــن البيـــوع يســـلم مـــن قليـــل الضـــرر فكـــان معفـــو عنـــه،)

 الهلماء في أن يسير الضرر معفو عنه، وهذا مستمد من بحر املقاصد الشرعية.

 أو ال يمكـن االحتـراز منـه لـم يكـن مانعـا مـن صـحة ويقول ابـن القـيم: لـيس كـل غـر 
 
 فـي التحـريم ، والضـرر إذا كـان يسـيرا

 
ر سـببا

 (4العقود.)

وعلى هذا فلن العمالت االفتراضية فيها ي يء من الضرر والغرر ، ولكن كما قال العلماء معفو عـن قليلـه وال يمكـن االحتـراز 

ب املصــــالح ودرأ املفاســــد قــــدر االســــتطاعة، ومــــن مقاصــــده العامــــة منــــه، وايضــــا أن اإلســــالم ديــــن اليســــر ورفــــع الحــــرج وجلــــ

 التيسير وتحقيق املصالح .

 5) مس خس  حس جس مخ جخمح جح مج ٹ ٹ ُّ  -5

وفــي اآليــة داللـــة األمــر بالوفــاء بـــالعهود والعقــود مطلقــا فـــدل علــى أن األصــل فيهـــا اإلباحــة ال الحظــر، إذ لـــو كــان األصــل فيهـــا 

والــذي تعاهــدون عليــه النــاس والعقــود التــي تعــاملونهم وهــا فــلن العهــد والعقــد كــل منهمــا  الحظــر لــم يجــز أن يــؤمر وهــا مطلقــا،

(، فاألصــل كمــا هــو معلــوم الصــحة وحمــل العقــود عليهــا، والعقــد متــى أمكــن حملــه علــى الصــحة كــان 6ُيســأل صــاحبه عنــه.)

 (.7أولى من إفسادهت وتصحيح العقود بحسب االمكان واجب)

                                                           
(، وقال: 2305(ت والحاكم ، املستدرك، كتاب البيوع، رقم)2340اخرجه ابن ماجه، الس ن، كتاب األحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر جاره، رقم) (  1

 حديث صحيح االسناد على شرط مسلم .
 .97، ص4أنظر : ابن مفلح ، املبدع، ج (  2
 .114، ص 17د، جابن عبد البر، التمهي (  3
 .820، ص 5زاد املعاد، ج (  4
 (.34اإلسراء ) (  5
 .208-192ت ابن تيمية، القواعد النورانية، ص121، ص6محمد عبده، تفسير املنار،ج (  6
 .226أنظر: الندوي، القواعد والضوابط الفقهية، ص (  7
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، وحمـل العقـود علـى األصـل املبـاح والصـحة أولـى والعمالت االفتراضية من ا
 
لعقود التي أصلها اإلباحة ألن األمر جاء مطلقا

 من القول بالفساد، ولو وجد الفساد فلننا مأمورون بتصحيحه.

ن وهــذه األدلــة التــي ذكــرت فــي جــواز التعامــل بــالعمالت اإلفتراضــية علــى األصــل املبــاح فــي املعــامالت املاليــة باألدلــة العامــة مــ

النصــوص القرآنيــة أو االحاديــث النبويــة أو القواعــد الفقهيــة ومقاصــد الشــريعة العامــة مــن التيســر ورفــع الحــرج وغيرهــا، 

إنمـــا  ـــي حســـب نظـــر الفقيـــه والعـــاِلم إلـــى وجـــه الداللـــة فـــي الـــدليل وتوجيهـــه إليـــه وهللا أعلـــم ، وقـــد اجتهـــدت فـــي جمعهـــا فـــلن 

 هللا ورحمته. أخطأت فمني ومن الشيطان وإن أصبت فبفضل من

فذكرت أوال اآلية القرآنية ثم الحديث الذي يناسب املعنى ثم القاعدة الفقهية املستمدة من النصوص الشـرعية املناسـبة 

 لكل ن  ، وجمعت بينها تحت بند واحد.

 : التوجيه الشرعي للعمالت الفرتاضية.املطلب الثاني

مالت االفتراضـية إال أنـه ال بـد أن نعمـل علـى إسـتخالص التوجيـه من خالل إستعرال بعض األدلة علـى جـواز التعامـل بـالع

الشرعي لهذه العمالت وذلك على النحو التالي: أن العمالت االفتراضـية نـوع جديـد مـن النقـود، وهـذا يجعـل إمكانيـة قيامهـا 

ت الحكوميــة الرســمية بوظــائف النقــود ولــو جزئيــا وبالشــكل الحــالي، إال أنــه يجــب حوكمتهــا واملوافقــة عليهــا مــن قبــل الجهــا

 على أن تحددها وتتدارك السلبيات التقنية التي تعتريها.

ولـــــو اعتبرنـــــا جـــــدال أن الحكومـــــات أقرتهـــــا، فهـــــل تضـــــمن أيـــــة تـــــداعيات اقتصـــــادية يمكـــــن حصـــــولها   وخاصـــــة أن الجهـــــات 

ر القـــيم املاليـــة وهـــذا املســـيطرة عليهـــا خاصـــة وغيـــر معلومـــة وتـــتحكم فـــي املعـــرول النقـــدي، وبالتـــالي تـــؤثر ســـلبا علـــى اســـتقرا

 بدوره يؤدي مخالفات شرعية .

 للعمالت االفتراضية:
 
 محتمال

 
 واآلن نخل  إلى التوجيه الشرعي الذي يمكن أن يكون تكيفا

أن العمالت االفتراضـية تقـوم بوظيفـة النقـود جزئيـا وتسـري فيهـا األحكـام الشـرعية املعروفـة نظـرا لتـوافر علتـين فيهـا وهمـا: 

 وعلة الثمنية .علة الرواج ، 
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ورغم هذا فلنه ال يعني اعتبارها نقودا أو أثمانا أنه يجوز التعامل وها أو اتخذها كنظـام نقـدي أو ترخيصـها للتـداول العـام ، 

وهذا الحكم من حيث هو ال بد أن يكون بقـرار سـيادي يراعـي مسـائل الكفـاءة االقتصـادية والتقنيـة والقانونيـة والتنظيميـة 

 ، وهذه العمالت ال تحققها، وهذا الواقع املوجود حاليا.1عامة)التي تحقق مصلحة 

 : قوادح العمالت الفرتاضية.املطلب الثالث

العمالت االفتراضية صيغة غير مادية كـالعمالت الورقيـة اإللزاميـة، ألنهـا ال تصـدر عـن بنـك مركـزي وال تخضـع لنظيمـه ، وال 

ربح كهــدف أولــي، ســواء كــا ن باالصــدار أو عمــوالت التحويــل، وهــذه تعتبــر عملــة ســيادية، ومصــدرها جهــات خاصــة هادفــة للــ

 القوادح عند من يرى عدم جوازها على الوضع الحالي ملا تتضمنه من محالفات شرعية وقانونية وغيرها.

 ومن قوادحها:

 إصدارها من جهات خاصة . -1

 عدم خضوعها للتنظيم والرقابة.مما يؤدي إلى تعذر متابعتها وضمانها. -2

 قدرة على التحكم في إصداراتها النقدية.عدم ال -3

 عمالت إلكترونية افتراضية وهمية. -4

 ليس لها وجود مادي، وال يوجد لها أصول وال أرصدة حقيقية. -5

 ليس لها إرتباط باملؤسسات املالية الرسمية. -6

 ال تحميها أية ضوابط أو قوانين مالية. -7

 انها,أنها عرضة للسقوط ألي متغير طارىء يؤدي إلى تلفها وفقد -8

 التعامل وها يتضمن غررا أشد من غرراملقامرة املحرمة شرعا . -9

إذا تخلى عنها مروجوها واغلقوا مواقعهم فلن هذا يفقدها قيمتها ، وبالتالي تلفها وضياع حقوق أصحاوها املتعـاملين  -10

 وها.

 من اكتساوها واستعمالها . -11
 
 تحيط وها الجهالة بدءا

 غرر والغش املنهي عنهما شرعا.أنشطتها غير شفافة مما يؤدي إلى ال -12

 وقد استند من قال وهذه القوادح على أدلة منها:

 ( .2)  َّ َّ مت  ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٹ ٹ ُّ  أوال:

 (1ثانيا: عن إبي هريرة رض ي هللا عنه قال :" نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر")

                                                           
 االفتراضية، مجلة بيت املشورة ، قطر،  أنظر : منير ماهر أحمد، بحث: التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت (  1
 (.29النساء) ( 2
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 (2036صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم)      (  1
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 املبحث الثاني

 الت الفرتاضيةالضوابط الشرعية للعم
 

ت ومــن أعــدل مــن هللا فــي حكمــه ملــن عقــل عــن هللا شــرعه،  1)َّ َّ  مه جه هن من خن حن جن مم ُّ ٹ ٹ 

وآمــن بــه وأيقــن وعلــم أنــه ســبحانه أحكــم الحــاكمين، وأرحــم بخلقــه مــن الوالــدة بولــدها ، فلنــه تعــالى هــو العــالم بكــل يــ يء، 

ون إال عـن طريـق نصـوص القـرآن والسـنة، ثـم بدرايـة القواعـد والقادر على كل ي يء،ومعرفة حكم أي حادل أو نازلة ، ال يكـ

 يدركــه جميــع 
 
التــي تعتبــر اجتهــادات للفقهــاء عبــر العصــور، ويقــول ابــن العربــي: أن هللا ســبحانه لــم يجعــل طــرق األحكــام نصــا

 يخـــت  بــه العلمـــاء )
 
 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه  ُّ  (، ألـــم يقـــل ســـبحانه:"2النــاس، إنمـــا جعلـــه مظنونـــا

(، واألحكــام قــد يكــون بــن  صــريح أو بتأويلــه أو بقاعــدة كليــة وأصــل جــامع، 3) َّ  هث مث هت مت هب مبهئ

 والحوادل متجددة ال تنتهي، لذا عمد العلماء للنظر في القرآن والسنة فأظهروا أصولها وقواعدها.

 .لشروط الشرعية يف اعتماد العمالت املطلب األول: ا

 ى تعتمد كعمالت رسمية قابلة للتداول ومنها:للعمالت في اإلسالم شروط ال بد من توافرها حت

 اعتماد الدولة لها.-1

 أن تكون صادرة من جهة الدولة بما يسمى ب)سك النقود(.-2

 أن اعتماد العمالت املالية يعتبر في الشريعة وظيفة خاصة بالدولة.-3

 منظمة لذلك.الدولة  ي الوحيدة التي يحق لها إصدار العمالت النقدية، وفق قوانين معتمدة و -4

وهــذا فــي النقــود املعدنيــة مــن الــدنانير والــدراهم الذهبيــة والفضــية والتــي كانــت ســائدة ، وكــذا فــي العمــالت االئتمانيــة التــي -5

 تعتمد على قوة القانون وليس لها قمية في ذاتها كالعمالت الورقية السائدة اليوم.

 

                                                           
 (50( املائدة) 1
 .521، ص1( ابن العربي، أحكام القرآن، ج 2
 (.11( املجادلة ) 3
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 الضوابط الشرعية للعمالت الفرتاضية. املطلب الثاني:

لتعامــل بــالعمالت االفتراضــية هــل يحقــق مقاصــد الشــريعة اإلســالمية ومصــلحة املســلمين االقتصــادية العامــة والخاصــة  ا

 وهل يكفي توافر عنصري الثمنية والرواج العتبارها نقودا قانونية وإقرارها كوسيط عام للتبادل !!!!!

 زها، ومنها:للعمالت االفتراضية ضوابط يجب األخذ وها حتى نستطيع القول بجوا

 أن يخت  الحاكم بأصدارها ت ليكون لها قوة مستمدة من الحاكم  وقوة في العرل والطلب.-1

ذكر القرطبي عند تفسير هـذه  وقد( 1) جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ٹ ٹ ُّ ودليل هذا الضابط 

 2لدنانير )اآلية قول سهل بن عبد هللا التستري: أطيعوا السلطان في سبعة وذكر منها ضرب الدراهم وا

 (3االعتراف وها كنقود قانونية.)-2

فالتجارة في النقود باب هظيم من من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطـل ، فـلذا ضـربت نقـود أخـرى غيـر املتعامـل وهـا 

ا ، (، ويقول ابن القيم: ويمنع من إفساد نقود النـاس وتغييرهـ4أفسدت على الناس ما عندهم من عمالت بنق  أسعارها )

ويمنع مـن جعـل النقـود متجـرا، فلنـه بـذلك يـدخل علـى النـاس مـن الفسـاد مـا ال يعلمـه إال هللا، بـل الواجـب أن تكـون رؤوس 

 (.5أموال يتجر وها وال يتجر فيها)

فعــدم االعتــراف وهــا قانونيــا مــن جهــة رســمية حكوميــة تظــم العمــل وهــا يجعلهــا تضــر بــأدوات السياســة النقديــة للــدول، ممــا 

 راتها على تحقيق مصالح مجتمعاتها، ويجعلها ايضا تضر بحقوق مستخدميها فال تشريعات ناظمة لها.يضعف قد

 الرواج العام . -3

علــى أن تعتمــد الدولــة ذلــك رســميا ، لتكــون بــذلك ضــامنة لقيمتهــا ولتتــوفر لهــا الحمايــة القانونيــة التــي تمكنهــا مــن القيــام  

 لقيم املقومات ، وثمنا للسلع ووسيلة للوفاء بالديون. بوظيفتها األساسية ، و ي: أن تكون مقياسا

                                                           
 (59( النساء) 1
 .259، ص5( القرطبي، مرجع سابق،ج 2
 .245ارق حمزة، النقود اإللكترونية، ص( ط 3
 .469، ص29( ابن تيمية ، كتب ورسائل في الفقه،ج 4
 .350، ص 1( الطرق الحكمية، ج 5
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(:  )ولــو أن النــاس أجــازوا بيــنهم الجلــودت حتــى يكــون لهــا ســكة وعــين، لكرهتهــا أن تبــاع بالــذهب والــورق 1يقــول االمــام مالــك)

الدولـــة  نظـــرة.( وقـــول مالـــك رحمـــه هللا قاعـــدة فـــي النقـــود وضـــابط لهـــا وا ـــح ، فكـــل يـــ يء حتـــى الجلـــود ونحوهـــا إذ  قامـــت

بسـكة عملــة، وراج تـداولها بــين النـاس رواج النقــود الذهبيـة والفضــية الطمئنـانهم لحمايــة الدولـة وضــمانها لقيمتهـا ت فلنهــا 

 في هذه الحالة تعتبر نوعا من أنواع النقود وتأخذ حكم النقد الذهبي والفض ي الذي يحمل قيمة بذاته.

 تحقق الثمنية فيها.-4

ت االفتراضية ، فلها ثمن وقيمة مالية ، ورغم أنها مضـطربة وغيـر مسـتقرة إال أن عـدم االسـتقرار الثمنية متحققة في العمال 

 (، فالعمالت الورقية املتداولة يعتريها احيانا عدم االستقرار ألسباب كثيرة.2ال يعد مبررا إللغاء الثمنية املتحققة فيها)

يروج نقدا، ولو نظرنا إلى املفسـدة املترتبـة مـن وراء عـدم إلحـاق  وتتحقق الثمنية بالرواج وبتعارف الناس على استعمال ما

( ) وشــــريعتة  3مـــا راج وصـــار نقـــدا بالـــذهب والفضـــة لتأكــــد أن ذلـــك اإللحـــاق فـــي ةقـــت الــــرواج متعـــين، ويقـــول ابـــن القـــيم:)

زيـد منهـا، وقـد رأينـا سبحانه م لهة من أن تنهى عـن يـ يء ملفسـدة فيـه ثـم تبـيح مـا هـو مشـتمل علـى تلـك املفسـدة أو مثلهـا أو أ

 أن النقدين ، رغم تأصل معنى الثمنية فيهما إال أنهما في أزمان متأخرة نحيا عن االستعمال وجعل غيرهما مكانهما(.

 تحقق الربح باملال .-5

وضــابط اســتحقاق الــربح إمــا باملــال ، وإمــا بالعمــل وإمــا بالضــمان ،ضــابط أسا ــ ي وقاعــدة مهمــة فــي نطــاق التعامــل املــالي، 

ـــاء فـــي كســــب األربـــاح ، واألصـــل فــــي الـــربح إنمـــا يســـتحق باملــــال وإمـــا بالعمـــل وإمــــا ت
 
تنـــاول العوامـــل اإلساســـية التــــي لهـــا دور بن

فثبـــوت االســـتحقاق باملـــال فظـــاهر ألن الـــربح نمـــاء لـــرأس املـــال فيكـــون ملالكـــه ولهـــذا اســـتحق رب املـــال الـــربح فـــي ‘ بالضـــمان 

الربح بعمله، وإمـا الضـمان فـلن املـال إذا صـار مضـمونا علـى املضـارب يسـتحق  املضاربة وإما بالعمل فلن املضارب استحق

 (.4جميع الربح ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجا بضمان لقوله صلى هللا عليه وسلم:" الخراج بالضمان")

  

                                                           
 .5-3( املدونة، ص 1
 .143( الجعيد، أحكام األوارق النقدية والتجارية، ص 2
 .147، ص 2( إعالم املوقعين، ج 3
 .267(ت الندوي، مرجع سابق، ص1347ت مجلة األحكام العدلية،مادة رقم)8، ص5مفلح، املبدع، ج ت ابن62، ص6( الكاساني ، بدائع الصنائع، ج 4
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 العمالت الفرتاضية واملصلحة العامة:

وســـلطات ســـيادية وقانونيـــة وماليـــة رســـمية ، واألصـــل فـــي االقتصـــاد العـــالمي يخضـــع فـــي أصـــله للمصـــالح العامـــة ، ولجهـــات 

العمــالت  أن يتــوافر فيهــا  معــايير معتبــرة شــرعا وقانونــا، وفــتح هــذا البــاب ربمــا يــؤدي إلــى فســاد عــالمي مــالي وانهيــار اقتصــادي 

يـة، فــالخطر كمـا حصـل مـن قبـل ، لـذا فمــن بـاب جلـب املصـالح ودرء املفاسـد يمنـع التــداول وهـذه العمـالت للمصـلحة العامل

كــامن إن تعاملــت وهــذه العمــالت دول بمبــال  كبيــرة جــدا ثــم تفقــد مــا تدفعــه ، فــال معلوميــة ال الطــراف املعاملــة وال معلوميــة 

العول، وبالتالي ربما يؤدي باقتصاد الدول إلـى الهاويـة ،ففـرص التالعـب والتحايـل واالحتكـار فيهـا مرتفعـة جـدا واعتمادهـا 

 يفقدها حقيقتها، وكل أمر بال قيود وال أنظمة وال قوانين فهو في مكمن الخطر والفساد. على التقنيات بشكل رئيس ي
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 الخاتمة

 وتتضمن النتائج والتوصيات

 أول: النتائج

 العمالت االفتراضية ما زالت قيد الدراسة ويعتريها العديد من اإلشكااليات. -1

ف أي نازلة .التأصيل الفقهي واألدلة العامة في الشريعة اإلسالمية ترت -2  قي لتكي 

 العمالت االفتراضية لها أصل شرعي من النصوص الشرعية والقواعد الفقهية واألصول العامة للشريعة. -3

 العمالت االفتراضية تعتريها قوادح وسلبيات بصورتها الحالية. -4

 الضوابط الشرعية للعمالت االفتراضية لها إمكانية التطبيق. -5

 ثانيا: التوصيات

 عامل بالعمالت االفتراضية على املستوى الفردي والجماعي واتخذها وسيلة للربح السرسع.التحذير من الت -1

العمــل علــى تكليــف جهــات رســمية ومتخصصــين مــن أجــل العمــل علــى دراســة العمــالت االفتراضــية وبيــان أحكامهــا  -2

 .الشرعية والقانونية

 عية.توجيه الحكومات واملؤسسات املالية للعمل على إيجاد بدائل نقدية شر  -3

العمل من ِقبل أصحاب االختصاص في االقتصاد األسالمي إليجاد حلـول اقتصـادية إسـالمية قابلـة للتطبيـق عنـد  -4

 أي نازلة.
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 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم

 م.2003ه، 1424، دار الكتب العلمية، بيروت، 3، طأحكام القرآن ابن العربي، محمد بن عبد هللا أبو بكر، -1

 ، دار البيان، د."، د.ت.الطرق الحكميةد بن أبي بكر بن أيوب بن شمس الدين، ابن القيم ، محم -2

 ،27ط بيــــروت، الرســــالة، مؤسســــة ،العبــــاد خيــــر  هــــدي فــــي املعــــاد زاد ســــعد، بــــن بكــــر  أبــــي بــــن محمــــد ، القــــيم ابــــن  -3

 .م.1994 ه،1415

، 1حمــد بــن عبــد الســالم، ط، تحقيــق: مإعــالم املــوقعين عــن رب العــاملينابــن القــيم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب،  -4
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 ضوابط ومعايري شرعية-الع مالت الفرتاضية

 

  أيمن صالح مرعي السامرائي الدكتور

  اعد بجامعة بوليتكنك أبوظبياألستاذ املس

 الفهرس الرئيسي

 امللخ::

ـــر 
ُ
يتنــاول هــذا البحــث جانــب متعلــق بواحـــدة مــن املســائل الهامــة فــي واقعنــا املعاصـــر أال و ــي "الُعمــالت االفتراضــية" التــي كث

ضــــية لــــه أبعــــاد متعــــددة ومتنوعــــةت منهــــا مــــا يتعلــــق الحــــديث والســــؤال عنهــــا وحكــــم تــــداولها، الحــــديث عــــن الُعمــــالت االفترا

بالناحيـــة الشـــرعية، ومنهـــا مـــا يتعلـــق بالناحيـــة القانونيـــة، ومنهـــا مـــا يتعلـــق بالناحيـــة االقتصـــاديةت وعليـــه جـــاء هـــذا املـــؤتمر 

عيوب، وإذا املبارك لُيسلط الضوء على تلك الجوانب، الُعمالت االفتراضية حالها كحال أي نازلة معاصرة فيها مزايا وفيها 

كان باإلمكان الحد من تلك العيوب وتالفيها من خالل وضع ضـوابط ومعـايير شـرعية لهـا لتغيـر الحكـم فيهـات وعليـه جـاء هـذا 

البحــث لُيســلط الضــوء علــى تلــك الضــوابط واملعــايير  التــي ال بــد منهــا فــي الُعمــالت االفتراضــية، ســواء أكــان ذلــك مــن ناحيــة 

 عامل.اإلصدار، أم التداول، أم الت

 : الضوابط، املعايير، الُعمالت، االفتراضية، الشرعية.الكلمات املفتاحية

 

قدمة
 
 امل

 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيد املرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد...

ـر ال
ُ
ث
َ
عد العمالت االفتراضية واحدة من املسائل املستجدة الهامـة التـي ك

ُ
حـديث والسـؤال عنهـات باعتبـار حـداثتها وانتشـارها ت

في بعض الدول، إضافة إلى الحداثة واالنتشارت فالدراسات املتعلقة وها قليلة من حيث العمومت ومن هنـا جـاء هـذا املـؤتمر 

ننـــت ووضـــعت
ُ
ط الضـــوء علـــى هـــذه املســـألة الهامـــة، والعمـــالت االفتراضـــية حالهـــا كحـــال أي مســـألة لـــو ق

ّ
لهـــا  املبـــارك لُيســـل

ضوابط ومعايير من نصوص الشرع الحنيف لزال اإلوهام واإلشكالت وعليه جـاء هـذا البحـث لُيبـين تلـك الضـوابط واملعـايير 

 الشرعية في الُعمالت االفتراضية.

 : مشكلة البحث

ا، ومـــن ثـــم ماهيـــة الضـــوابط واملعـــايير الشـــرعية ا لتـــي ينبيـــي تـــدور مشـــكلة البحـــث حـــول: ماهيـــة الُعمـــالت االفتراضـــية ابتـــداء 

ا، وبناء  على هذه اإلشكالية تنطلق األسئلة اآلتية:  وضعها حتى يتم يتداولها بصورة شرعية انتهاء 
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 ما املقصود بالضوابط واملعايير  .1

 ما املقصود بالُعمالت االفتراضية  .2

 ما املقصود بالضوابط واملعايير الشرعية للُعمالت االفتراضية  .3

 التي ينبيي األخذ وها في الُعمالت االفتراضية  ماهية الضوابط واملعايير الشرعية .4

  أهداف البحث:

يهدف البحث إلى وضع ضوابط ومعايير شـرعية للُعمـالت االفتراضـية، خاصـة وأن هـذه الُعمـالت صـارت رائجـة ومتداولـة فـي 

تبـرة لتصـحيح بعض الدول واملجتمعاتت فهذا الرواج والتداول يحتاج إلى قيود وضوابط، وذلك من خـالل وضـع بـدائل مع

مسار هذه العمالت االفتراضيةت حتى تتوافق مع مبـادئ الشـريعة اإلسـالمية، مـن ناحيـة اإلصـدار والتـداولت وعنـد النظـر فـي 

ــا مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالميةت لــذلك ال بــد مـــن  واقــع الُعمــالت االفتراضــية فــي عصــرنا الحاضــر، يــرى أنهــا ال تنســـجم تمام 

 ف نريد أن نصل إليه من خالل هذا البحث.وضع ضوابط لهات وهذا أهم هد

 : منهجية البحث

: وذلـك مـن خـالل اسـتقراء حقيقـة الُعمـالت االفتراضـية، ومـا يعتريهـا مـن املـن   االسـتقرائي املن   املتبع في هذا البحـث هـو:

 أمور  ومسائلت أِلجل وضع ضوابط  لها.

 : أبرز نتائج البحث

 النتائج املتوقعة من هذا البحث  ي:

 قيقة وماهية الُعمالت االفتراضية.ح .1

 الضوابط واملعايير الشرعية التي ال بد منها في إصدار وتداول الُعمالت االفتراضية. .2

 خطة البحث: 

 انمهد البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة، بيانها باآلتي:

 ونحو ذلك. فقد تناولت العناصر املطلوبة في البحث العلمي من: أهمية، ومشكلة، وأهداف، :املقدمة ،  ومن   

  التعريف بمصطلحات البحث.املبحث األول : 

 الضوابط واملعايير الشرعية للُعمالت االفتراضية.املبحث الثاني : 

 فقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة : 
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 املبحث األول

 التعريف بمصطلحات البحث

 وفيه املطالب اآلتية:

 ضيةاملطلب األول: مفهوم الُعمالت االفترا

 املطلب الثاني: مفهوم الضوابط واملعايير الشرعية

 املطلب الثالث: مفهوم الضوابط واملعايير الشرعية للُعمالت االفتراضية

 املطلب األول: مفهوم الع مالت الفرتاضية:

ـــة: و ـــي النقـــد الـــذي يتعامـــل بـــه النـــاس، ومنـــه الُعْملـــة الصـــعبة: أي الُعْملـــة الُعمــالت
َ
القويـــة، كـــأن تكـــون : جمـــع، ُمفـــرده ُعْمل

ستخدم في املعامالت التجارية الدولية ونحوها
ُ
برى التي ت

ُ
 .  (1)ُعْملة إحدى الّدول الك

ــَرَل، ولهــا فــي اللغــة معــان  كثيــرة، منهــا: أوجــب، كــأن نقــول: افتــرل هللا، وهــذا أمــر مفتــرل علــيهم، االفتراضــية
َ
: أصــلها مــن ف

الجنــد: أي أخــذوا عطايــاهم أو ارتزقــوا، ومــن معانيهــا: مــا يفرضــه اإلنســان وتــأتي بمعنــى األخــذ واالرتــزاق، كــأن نقــول: افتــرل 

ة
َ
ل
َ
ى حل َمْسأ

َ
ا ليصل ِإل  .(2)على نفسه، افترل الش يء: فرضه، والباحث اتخذ فرض 

تلف في تعريف الُعمالت االفتراضية، فهناك من عّرفها بأنها: "عبارة عن ُعملة تشـبه الُعمـالت التـالُعمالت االفتراضية
ُ
ي : اخ

تصدرها الدول من حيث الخصائ  واملزايا، ولكنها رقمية، أي أرقام على الشاشات فقط وليس لها وجود يمكن مالمسته 

ـدار 
ُ
ج وت

َ
نـت
ُ
باليدت وذلك لتسـهيل التسـوق والشـراء عبـر اإلنترنـت كمتـاجر األجهـزة الذكيـة، وكـذلك مـن األسـواق الحقيقيـة، وت

–، وهنــاك مــن عّرفهــا بأنهــا: "عمليــة رقميــة افتراضــية (3)يــة وحكومــات"مــن مواقــع متخصصــة ولــيس عــن طريــق بنــوك مركز 

ُمنتجــة بواسـطة بــرامج حاسـوبية وال تخضــع للسـيطرة أو الــتحكم فيهـا مــن  -لـيس لهــا كيـان مــادي محسـوس أو وجــود فيليـائي

لبيــع أو تحويلهــا إلــى جانــب بنــك مركــزي أو أي إدارة رســمية دوليــة، يــتم اســتخدامها عــن طريــق اإلنترنــت فــي عمليــات الشــراء وا

 لــــدى املتعــــاملين فيهــــا"
 
 اختياريــــا

 
. وهنــــاك مــــن عّرفهــــا بأنهــــا: "وحــــدات افتراضــــية تشــــفيرية ال (4)عمــــالت أخــــرى، وتلقــــى قبــــوال

                                                           
  .1555، ص: 2، ج: 1م(، ط2008-هـ1429د.أحمد مختار عبد الحميد، موجم اللغة العربية املعاصرة، )بيروت: عالم الكتب،   - 1
. سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، 485، ص: 18اموس، )دار الهداية(، ج: ُينظر: محمد بن محمد الزبيدي، تاج العروس من جواهر الق  - 2

 .683، ص: 2. مجموعة من الباحثين، املوجم الوسيط، )مصر: دار الدعوة(، ج: 282م(، ص: 1988-هـ1408)سوريا: دار الفكر، 
 .33-32، ص: 1م( ط2018-هـ1439، د.ياسر بن عبدالرحمن آل عبدالسالم، الُعمالت االفتراضية، )الريال: دار امليمان  - 3
، 1، عدد 2017د.عبدهللا بن سليمان الباحول، النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة،   - 4

 .  22-21جامعة عين شمس، ص: 
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. هـذا وقـد عّرفهـا (1)مركزية، ُمنتجة بواسطة برامج على الشبكة، يتم تداولها بين أعضاء مجتمع افتراض ي باعتبارها عملـة"

بأنهـــا: "نـــوع مـــن األمـــوال الرقميـــة غيـــر املنظمـــة، والتـــي تصـــدر وعـــادة مـــا يســـيطر عليهـــا  2012ألوروبـــي فـــي عـــام البنـــك املركـــزي ا

 .(2)املطورين، يتم استخدامها وقبولها بين أعضاء مجتمع افتراض ي معين"

يت وهـــذا االســـم نســـبة إلـــى الواقـــع االفتراضـــ ي، و ـــي تقنيـــة انتشـــرت هـــذه ســـبب التســـمية بــــ االفتراضـــية األيـــام وتطـــورت : ُســـّمِ

حاكي الواقع الفعلي الذي نعيشه وكأنها حقيقـة و ـي ليسـت كـذلك، مثـل الطيـران االفتراضـ ي والعمليـات الجراحيـة 
ُ
وبدأت ت

االفتراضــية وغيــر ذلــك، فهــذه عمــالت افتراضــية حقيقــة ولكــن ال تمســك باليــد وإنمــا تحــاكي الواقــع الحــالي للعمــالت محاكــاة 

ـا بـالُعمالت املشـفرة وربمـا يكـون االســم األكثـر دقـةت ألنهـا ُعمـالت قائمــة بمـا يسـمى بـالواقع االفتراضـ ي،  ويمكـن تســميتها أيض 

 .(3)على عمليات التشفير

 املطلب الثاني: مفهوم الضوابط واملعايري الشرعية:

جمــع ضـــابط، وهــو أصـــل صــحيح يـــدل علــى لـــزوم الشــ يء وحبســه، فالضـــبط لــزوم يـــ يء ال يفارقــه فـــي كــل يـــ يء، الضــوابط: 

. والضابط في االصطالح: "ما اخت  بباب، وقصد بـه نظـم صـور (4)الش يء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازم وضبط

 .(5)متشاوهة"

جمع معيار أصلها مـن َعَيـَر وهـو نتـوء الشـ يء وارتفاعـه أو املجـيء والـذهاب، واملعيـار: تقـدير الشـ يء بـالوزن أو الحجـم املعايير: 

 . (6)حسب معايير قياسية معروفة

ــوم املعياريــة َوِ ــي ومــن التعريفــات املعاصــرة للمعيــار
ُ
ُعل
ْ
ــه ال

ْ
ْيء َوِمن

َّ
ْيــِه الشــ 

َ
ن يكــون َعل

َ
َبِيــي أ

ْ
َصــّور ملــا َين

َ
و ُمت

َ
َحقــق أ

َ
: "نمــوذج ُمت

ْحوَها"، 
َ
جمال َون

ْ
نطق واألخالق َوال

ْ
: "مجموعـة مـن املقـاييس والقواعـد املنظمـة للقيـام باألشـياء، و ـي فاملقصود باملعـاييرامل

 لجميع مناحي الحياة"ا
 
 .(7)لخطوط العامة التي يرجع إليها أصحاب القرار، حيث يعتبر هذا املفهوم العريض شامال

                                                           
ا  - 1 ، ورقة مقدمة ملركز التميل البحثي في فقه القضايا املعاصرة، جامعة اإلمام د.إبراهيم بن أحمد بن محمد، النقد االفتراض ي بتكوين أنموذج 

 .3السعودية، ص-محمد بن سعود
 .33، ص: 1م( ط2018صالح عبدالحميد، الُعمالت الرقمية، )القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر،   - 2
 .33د.ياسر آل عبدالسالم، الُعمالت االفتراضية، ص:   - 3
. محمد بن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 386، ص: 3م( ج: 1979-هـ1399فارس، مقاييس اللغة، )دار الفكر،  ُينظر: أحمد بن  - 4

 .340، ص: 7، ج: 3هـ( ط1414
 .11، ص: 1، ج: 1م( ط1991-هـ1411عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي، األشباه والنظائر، )بيروت: دار الكتب العلمية،   - 5
د.حامد صادق قنيبي، موجم لغة الفقهاء، )األردن: دار النفائس،  –. د.محمد رواس قلعجي 191، ص: 4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج: ُينظر:   - 6

 .439، ص: 2م( ط1988-هـ1408
لة، مقال منشور على . فاطمة مشع639، ص: 2ُينظر: مجموعة من الباحثين، املوجم الوسيط، )القاهرة: دار الدعوة، مجمع اللغة العربية(، ج:   - 7

 شبكة اإلنترنت بعنوان "ما معنى معايير".

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9

%8A%D8%B1 
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، وهــو يــ يء ُيفــتح فــي امتــداد يكــون فيــه. مــن ذلــك الشــريعة: و ــي مــورد الشــاربة املــاء. واشــتق مــن الشــرعية
َ
ــَرع

َ
: أصــلها مــن ش

ي مــ . قــال تعــالى: (1)ا شــرع هللا للعبــاد شــريعة مــن الصــوم والصــالة والحــ  وغيــرهذلــك الِشــرعة فــي الــدين والشــريعة. ووهــا ُســّمِ

ا﴾ ]املائدة:  َوِمْنَهاج 
 
ْم ِشْرَعة

ُ
ك
ْ
ا ِمن

َ
ن
ْ
ّل  َجَعل

ُ
 [.48 ِلك

 املعهــودة الثابتــة مــن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم والشــرع فــي االصــطالح
ُ
: مــا أظهــره هللا لعبــاده مــن الــِدين، وحاصــله الطريقــة

عليه الصالة والسالم من هللا تعالى، وهللا تعالى هو الـذي شـرع لنـا مـن الـدين، فالشـريعة:  ـي الطريـق فـي الـِدين،  فهو الشارعُ 

ا ا ومذهب 
 
 .(2)ُيقال شرع هللا كذا أي جعله طريق

 املطلب الثالث: مفهوم الضوابط واملعايري الشرعية للع مالت الفرتاضية:

لُعمــالت االفتراضــية: اإلجــراءات والقيــود والبــدائل التــي ينبيــي وضــعها حتــى تصــبح املقصــود بالضــوابط واملعــايير الشــرعية ل

هــذه الُعمــالت االفتراضــية جــائزة للتــداول والتعامــل مــن الناحيــة الشــرعية، ويــزال اإلشــكال واإلوهــام الــذي يرافــق العمــالت 

 االفتراضية أثناء إصدارها أو تداولها ونحو ذلك.

ا مــــن وفـــي هـــذا الصــــدد يقـــول الــــدكتور م ا كبيـــر  ــــا ينـــال حيــــل  ا واقع  حمـــد الكبيســـ ي: "أصــــبحت العمـــالت املشــــفرة واملعّمـــاة أمـــر 

ــا  ا...لذا أصــبح لزام  ا واســتخدام  اإلعــالم واالهتمــام مــن قبــل املختصــين والعــوام، ولعــل مــن املؤكــد أنــه ســيبقى ويــزداد انتشــار 

ـا، مــع علـى أهـل العلـم أن يدرسـوا هـذا األمــر ويتصـوروا أبعـاده، ويبينـوا ميلا ا أو تحريم  تـه وعيوبـه، ويحكمــوا علـى واقعـه جـواز 

بيـــان الضـــوابط الشـــرعية والبـــدائل املعتبـــرة لتصـــحيح مســـاره ليتوافـــق مـــع مبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية ويقـــوم علـــى أســـس 

 .(3)صحيحة، ويسهل تطبيقه في الدول اإلسالمية التي ترغب في ذلك"

 

  

                                                           
 .175، ص: 8. ابن منظور، لسان العرب، ج: 262، ص: 3ُينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، ج:   - 1
. زكريا بن محمد األنصاري، الحدود األنيقة 126م( ص: 1983-هـ1403بن محمد الجرجاني، التعريفات، )بيروت: دار الكتب العلمية، ُينظر: علي   - 2

. محمد عميم اإلحسان البركتي، التعريفات الفقهية، )بيروت: دار 70، ص: 1هـ( ط1411والتعريفات الدقيقة، )بيروت: دار الفكر املعاصر، 

 .121، ص: 1م( ط2003-هـ1424الكتب العلمية، 
م، دائــــرة 2018د.محمــــد عيــــادة الكبيســــ ي، العمــــالت املشــــفرة واملعمــــاة ماهيتهــــا وضــــوابط التعامــــل وهــــا، بحــــول منتــــدى فقــــه االقتصــــاد اإلســــالمي،   - 3

 .615الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، ص: 
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 املبحث ثاني

 ع مالت الفرتاضيةالضوابط واملعايري الشرعية لل

 وفيه املطالب اآلتية:

 املطلب األول: ُسلطة اإلصدار في الُعمالت االفتراضية

 املطلب الثاني: استقرار الِقيمة في الُعمالت االفتراضية

 املطلب الثالث: معلومية األطراف في الُعمالت االفتراضية

 املطلب الرابع: عدم اإلضرار في الُعمالت االفتراضية

 لخامس: ضوابط ومعايير أخرى في الُعمالت االفتراضيةاملطلب ا

لطة اإلصدار يف الع مالت الفرتاضية:  املطلب األول: س 

، أي َمن له الحـق فـي إصـدار النقـود أو سلطة اإلصداريتناول هذا املطلب الضابط واملعيار األول للُعمالت االفتراضية وهو: 

ـــدار مـــن الُعمـــالت ســـواء أكانـــت ورقيـــة أو رقميـــة أو افتر 
ُ
ج وت

َ
نـــت
ُ
اضـــية  وقـــد مـــر معنـــا فـــي تعريـــف الُعمـــالت االفتراضـــية بأنهـــا: " ت

مواقـــع متخصصـــة ولـــيس عـــن طريـــق بنـــوك مركزيـــة وحكومـــات" فهـــل هـــذا اإلصـــدار واإلنتـــاج مـــن املواقـــع اإللكترونيـــة غيــــر 

ضــبط العمــالت االفترا
ُ
ضــية مــن ناحيــة اإلنتــاج أو الرســمية للعمــالت االفتراضــية جــائز  َومــن املعنــي بجهــة اإلصــدار  حتــى ت

ال بــد أن يكــون اإلصــدار مــن قبــل ولــي األمــر، أو مــن يخولــه ولــي األمــر، كــأن تكــون الحكومــة أو البنــك املركــزي ونحــو اإلصــدار: 

، وهــذا هــو الضــابط األولت والســبب فــي ذلــك: أن حــق إصــدار النقــود أو الُعمــالت أو مــا يصــطلح عليــه الفقهــاء بـــ "ســك ذلــك

ام ولــــي األمــــر وحــــده أو مــــن يخولــــه وهــــذا الشــــأنت وذلــــك لحفــــل مصــــالح النــــاس وحمــــايتهم. فقــــد جــــاء فــــي النقــــود" هــــو مــــن مهــــ

املوســوعة الفقهيــة: "حــق إصــدار النقــود هــو لامــام وحــده، وال بــد لــه مــن تفــويض مــن يقــوم وهــذه الوظيفــة ليتميــل الخــال  

ا عليه"من املغشوش في املعامالت. وال يجوز لغير اإلمام ضرب النقودت ألن في ذ
 
 .(1)لك افتيات

رحمـه –هذا وقد تظافرت نصوص الفقهاء على منع ضرب النقود لغيـر اإلمـام، بـل وكراهـة ذلـك، فقـد ورد عـن اإلمـام مالـك 

" -هللا
 
باع بالذهب والورق نظرة

ُ
 وعين، لكِرهُتها أن ت

 
. وكـالم (2)قوله: "ولو أن الناس أجازوا بينهم الُجلود حتى تكون لها سكة

إذا قامـــت الدولـــة بســـكه عملـــة، وراج تـــداولها بـــين  -حتـــى الجلـــود ونحوهـــا–لـــك هنـــا قاعـــدة فـــي النقـــود: فكـــل يـــ يء اإلمـــام ما

ا من أنواع النقود  .(3)الناس رواج النقود الذهبية والفضيةت فلنها في هذه الحالة تعتبر نوع 

                                                           
، ص: 41هــ(، ج: 1427-هــ1404وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية، -ت: دار السالسلمجموعة من الباحثين، املوسوعة الفقهية الكويتية، )الكوي  - 1

178. 
 .5، ص: 3، ج: 1م(، ط1994-هـ1415سحنون، املدونة، )بيروت: دار الكتب العلمية،   - 2
 .30/1/2018، بتاريخ 89043، رقمها اإلمارات، فتوى بعنوان "حكم التعامل بالبتكوين"-الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، أبوظبي  - 3
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والـدنانير وإن كانـت خالصـةت ألنـه مـن شـأن  ضرب الدراهم -الرعية–قوله: "ويكره لغير اإلمام  -رحمه هللا-وورد عن النووي  

. وذكر الفقهاء الكراهة هنـا محمـول علـى عـدم صـدور قـرار مـن الحـاكم بـالتلام (1)اإلمامت وألنه ال يؤمن فيه الغش واإلفساد"

 العملــة املضــروبة مــن الدولــة وحــدها، ومــن جانــب آخــر: لــم تتــوافر نيــة الغــش والتلويــر ممــن يــرب هــذه العملــة املســاوية فــي

قيمتهــا لعملــة الدولــة، فمــن بــاب ســد الذريعــة قضــوا بــذلك، فــلن صــدر منــع أو تحققــت نيــة غــش فيأخــذ هــذا الفعــل حكــم 

 . (2)الفعل املحرم

ـ   -رحمـه هللا-وروي عن اإلمام أحمـد  ِ
ّ
قولـه: "ال يصـلح ضـرب الـدراهم إال فـي دار الضـرب بـلذن السـلطانت ألن النـاس إن ُرخ

 .(3)لهم ركبوا العظائم"

يــرى الحنفيــة علــى خــالف رأي جمهــور الفقهــاء: أن األفــراد إذا ضــربوا النقــود، فــال مــانع مــن ذلــك إذا لــم يضــر باإلســالم  بينمــا

قـــل عـــن أبـــي حنيفـــة 
ُ
. (4)وأصـــحابه قـــولهم: " ال بـــأس بقطعهـــا إذا لـــم يضـــر ذلـــك باإِلْســـالم وأهلـــه" -رحمـــه هللا–وأهلـــه، فقـــد ن

 من أعمال السيادة للدولة. ومقتض ى هذا الرأي أن عملية ضرب النقود ليست

 :(5)أمران -رحمه هللا تعالى–ومن املالحل على رأي أبي حنيفة 

ـا كانـت أو فضـة، وال يتعـدى هـذا السـماح  األول: إن سـماحه بضـرب النقـود مـن قبـل األفـراد قاصـر علـى النقـود املعدنيـة ذهب 

ماح لألفــــراد فـــي هـــاتين الحـــالتين فســـاد عــــريض علـــى العملـــة الورقيـــة، أو التـــي تســـير علــــى قاعـــدة الـــذهب والفضـــةت ألن الســـ

 معناه: التضخم الذي يؤدي باقتصاد األمة إلى الهاوية.

إن ســـماح أبـــي حنيفـــة لألفـــراد بضـــرب النقـــود مشـــروط بعـــدم اإلضـــرار باألمـــة، فـــلن أضـــر باألمـــة منـــع مـــن ذلـــك، وفـــي  الثـــاني:

جمهـور، مـن منـع األفـراد مـن ضـرب النقـود ولـو كانـت اشتراط هذا الشرط يذهب في الحقيقة أبو حنيفة إلى مـا ذهـب إليـه ال

 على الوفاء ملا فيه من الفساد.

 وبذلك تتفق اآلراء أن سلطة إصدار النقود: للدولة، أو ولي األمر، أو هو من أعمال السيادة للدولة.

ـــ
َّ
ـــا ال َه يُّ

َ
ِطيُعـــوا واســـتدل جمهـــور الفقهـــاء ملـــا ذهبـــوا إليـــه بجملـــة مـــن األدلـــة، منهـــا: قولـــه تعـــالى:  َياأ

َ
 َوأ

َ ِطيُعـــوا اأَّ
َ
ـــوا أ

ُ
ِذيَن آَمن

ْم﴾ ]النســــاء: 
ُ
ك
ْ
ْمــــِر ِمــــن

َ ْ
وِلــــي األ

ُ
ُســــوَل َوأ مــــا ورد عــــن ســــهل بــــن عبــــدهللا التســــتري عنــــد  -رحمــــه هللا–[. وقــــد نقــــل القرطبــــي 59الرَّ

                                                           
م(، 1991-هـ1412. روضة الطالبين وعمدة املفتين، )بيروت: املكتب اإلسالمي، 11، ص: 6، ج: 1يحيى بن شرف النووي، املجموع، )دار الفكر(، ط  - 1

 .258، ص: 2، ج: 3ط
، ص: 5لفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي بجدة، عدد د.عجيل جاسم النشمي، تغير قيمة العملة في الفقه اإلسالمي، مجلة مجمع ا  - 2

1625. 
 .359، ص: 2، ج: 1م(، ط1997-هـ1418إبراهيم بن محمد بن مفلح، املبدع، )بيروت: دار الكتب العلمية،   - 3
ري، فتوح البلدان، )بيروت: دار ومكتبة الهالل،   - 4

ُ
ذ
َ

 .452م(، ص: 1988أحمد بن يحيى الَبال
 .68م(، ص: 1988-هـ1409د.عدنان خالد التركماني، السياسة النقدية واملصرفية في اإلسالم، )بيروت: مؤسسة الرسالة،   - 5
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األحكــــام والحــــ  تفســــيره لهــــذه اآليــــة وهــــو: " أطيعــــوا الســــلطان فــــي ســــبعة: ضــــرب الــــدراهم والــــدنانير، واملكاييــــل واألوزان، و 

 .(1)والجمعة والعيدين والجهاد"

والذي تجدر اإلشارة إليه: أن ما سبق ذكره من كالم الفقهاء حول منـع وكراهـة ضـرب النقـود لغيـر اإلمـام، إنمـا كـان فـي وقـت 

ات ألنهــا ســلعة تحمــل قيمــة فــ ي تصــدر فيــه هــذه النقــود مــن الــذهب الخــال  أو الفضــة الخالصــة، التــي تصــلح أن تكــون نقــد 

ذاتهــا، ومــع ذلــك قــالوا بعــدم جــواز ذلــك إذا كانــت مــن غيــر اإلمــام، فكيــف بــالعمالت والنقــود األخــرى كاالفتراضــية ونحوهــا، 

 التي ال تملك نفس املواصفات.

ات لتكـــون  ومـــن خـــالل مـــا ســـبق يتضـــح أن الشـــرط األســـاس العتبـــار الشـــ يء عملـــة نقديـــة، هـــو: أن تعتمـــد الدولـــة ذلـــك رســـمي 

مكنهــا مــن القيــام بوظيفتهــا األساســيةبــذلك ضــامنة لقيمتهــ
ُ
. وعليــه يكــون هــذا هــو (2)ات ولتتــوفر لهــا الحمايــة القانونيــة التــي ت

 الضابط واملعاير األول في الُعمالت االفتراضية.

 املطلب الثاني: استقرار القريمة يف الع مالت الفرتاضية:

حيـث إن واحـدة مـن املشـاكل التـي : اسـتقرار الِقيمـة، ة وهـويتناول هذا املطلـب الضـابط واملعيـار الثـاني للُعمـالت االفتراضـي

تواجــه هــذه الُعمــالت مــن الناحيــة الشــرعية هــو: عــدم اســتقرارها وتذبــذوها، أي أنهــا قــد تــنخفض انخفــال كبيــر فــي غضــون 

ــ
 
ــا فتــرة يســيرة، وقــد ترتفــع ارتفــاع كبيــر فــي غضــون فتــرة يســيرة، وهــذا مــا حــدى بكثيــر مــن البــاحثين إلــى جعــل ذلــك عائق ا ومانع 

 بيتكـــوين 
 
ا مــن التعامــل وهـــا، يقــول الــدكتور أبـــو غــدة: "هنــاك طفــرات )قفـــزات( فــي أســعار الُعمـــالت االلكترونيــة مــثال شــرعي 

فـي وقـت ما...وهـذا يـؤدي إلـى مخـاطر املسـتهلك بسـبب الطبيعـة الالمركزيـة لهـذه الُعمـالت،  5000بعد أن كانت  3000صارت 

فـــي ســعر الســـوق، ويمكـــن أن يــؤدي التذبـــذب املــالي للقيمـــة الســـوقية إلــى فقـــدان تلـــك  حيــث قـــد يتضــرر مـــن عـــدم االســتقرار 

. ويقـول (3)الُعمالت للقوة الشرائية، وبالتالي يعرل املستهلكين إلى عدم القدرة على االحتفاظ بقيمـة املـال وتخـزين الثـروة"

عليـه عنـد تنفيـذ عمليـات البيـع أو الشـراء، آخر: "ال يوجد لها سعر صرف رسمي كمرجعيـة يمكـن القيـاس عليـه أو االعتمـاد 

. ويقــــول الــــدكتور أحمـــد عيــــد: "مــــن محــــاذير (4)وقيمتهـــا تتغيــــر بشــــكل حـــاد، وال تتمتــــع باالســــتقرار مقارنــــة بـــالعمالت األخــــرى"

ـــا فيـــه، و 
 
ـــا، وبعـــض األحـــوال يكـــون االرتفـــاع مبالغ ـــا وانخفاض  ال ومشـــاكل النقـــود الرقميـــة: تذبـــذب القيمـــة املاديـــة لهـــا ارتفاع 

ا فــي (5)يعكــس رؤيــة اقتصــادية حقيقيــة" . ويقــول الــدكتور هيــثم الحــداد: "إن أســعار هــذه الُعمــالت تتذبــذب بشــكل كبيــر جــد 

                                                           
 .259، ص: 5، ج: 2م(، ط1964-هـ1384محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، )القاهرة: دار الكتب املصرية،   - 1
 .30/1/2018، بتاريخ 89043اإلمارات، فتوى بعنوان "حكم التعامل بالبتكوين"، رقمها -واألوقاف، أبوظبيالهيئة العامة للشؤون اإلسالمية   - 2
لية د.عبدالستار أبوغدة، النقود الرقمية الرؤية الشرعية واالثار االقتصادية، بحول مؤتمر الدوحة الرابع للمال اإلسالمي "املستجدات املا  - 3

 .20-19م، ص2018املعاصرة والبناء املعرفي"، 
د.غسان الطالب، مقال منشور على شبكة اإلنترنت بعنوان "عملة البيتكوين ومصارفنا اإلسالمية". موقع الغد اإللكتروني، بتاريخ   - 4

 م.4/11/2017

https://alghad.com/ 
م، دائرة 2018ل منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي، د.أحمد عيد عبدالحميد، النقود الرقمية وأثر التعامل وها في نمط الحياة اإلسالمية، بحو   - 5
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ـا مـا تتـأثر بقـوة  ، في حين أن أسـعار العملـة الورقيـة غالب 
 
زمن قصير، وتتأثر بمتغيرات سوقية كثيرة، قد يكون بعضها مفتعال

قارن من حيث الثبات، أو التأرجح بأسعار الُعمالت اإللكترونية"اقتصاد الدولة وضعفه، وأسعارها ال 
ُ
 .(1)ت

: "ولكــن الــدراهم والــدنانير  ــي أثمــان -رحمــه هللا–وعلــى ذلــك فاالســتقرار واحــد مــن أهــم مقومــات الُعملــة، يقــول ابــن تيميــة 

ا مضــــب ا، ال ترتفـــــع قيمتـــــه وال املبيعــــات، والـــــثمن هــــو املعيـــــار الــــذي بـــــه ُيعــــرف تقـــــويم األمــــوالت فوجـــــب أن يكــــون محـــــدود 
 
وط

تـنخفض، إذ لـو كـان الـثمن يرتفـع ويـنخفض كالسـلع، لـم يكـن لنـا ثمـن نعتبـر بـه املبيعـات، بـل الجميـع سـلع، والحاجـة إلـى أن 

: "إذ يصــــير ســــلعة يرتفــــع ويــــنخفض، -رحمــــه هللا–. ويقــــول ابــــن القــــيم (2)يكــــون للنــــاس يعتبــــرون بــــه املبيعــــات حاجــــة عامــــة"

ويقــع الخلــف، ويشــتد الضــرر، كمــا رأيــت مــن فســاد معــامالتهم والضــرر الالحــق وهــم حــين اتخــذت  فتفســد معــامالت النــاس،

الفلــوس ســلعة تعــد للــربح فعــم الضــرر وحصــل الظلــم، ولــو جعلــت ثمنــا واحــدا ال يــزداد وال يــنق  بــل تقــوم بــه األشــياء وال 

 .(3)تقوم  ي بغيرها لصلح أمر الناس"

نقديـــة املوجـــودة اآلن تعـــاني مـــن التضـــخم والكســـاد، وهـــو حالـــة مـــن حـــاالت عـــدم وقـــد يعتـــرل أحـــد مـــا فيقـــول: الُعمـــالت ال

ا وهــــو ال يتــــوافر فــــي الُعملــــة  ا ومعيــــار 
 
االســــتقرار املوجــــود فــــي الُعملــــة، فكيــــف نجعــــل االســــتقرار فــــي الُعملــــة االفتراضــــية ضــــابط

 
 
 النقدية أصال

ســعار الــدوالر والريــال واليــورو والجنيــه وغيــرهم مــن ُيجــاب عــن ذلــك: أنــه قــد يوجــد ارتفــاع وانخفــال فــي أســعار الُعمــالت، أ

ـا،  العمالت العامليةت إال أن هذا االنخفال واالرتفاع ال زال في دائرة االستقرارت فلذلك نجد أن املتاجر ال تغير أسعارها يومي 

 كــل ســنة أو كــل ســتة أشــهر، أو كــل أربعــة أشــهر، بحســب االســتقرار، ملــاذا  ألن هــد
 
ف الُعملــة هــو: تحقيــق وإنمــا تغيرهــا مــثال

االستقرار، تحقيق التبادل، تقييم األشياء، ولكن لو تخيلنا أن هـذه الُعملـة، أو نفتـرل أنهـا عملـة دولـة مـن الـدول ترتفـع فـي 

: ثلــث قيمتهــا، أو ُعشــر قيمتهــا، أو فــي اليــوم الــذي يليــه 
 
يــوم مــا ثالثــة أضــعاف قيمتهــا، وفــي اليــوم التــالي تنكســر قيمتهــا إلــى مــثال

ا، نجـد أن النـاس يعـدلون عـن اسـتخدام هـذه العملـة فـي معـامالتهم، ويرجعـون إلـى تقـويم رواتـ هم، تتضا
 
عف عشرين ضـعف

 .(4)وسلعهم، وغيرها بعملة مستقرة، أو بالذهب، أو الفضة، أو غير ذلك من األشياء التي تحقق لهم االستقرار

ت االفتراضية بقوله: "تذبذب سـوق الُعمـالت املعمـاة متوقـع وُيبرر الدكتور محمد الكبيس ي عدم استقرار الِقيمة في الُعمال 

بشكل كبيرت وذلك ألنها سوق جديدة غير مستقرة، وبحاجة إلى انتشار وقبول واسـعين قبـل أن تسـتقر بشـكل مناسـب. ومـن 

                                                           
موقع الُدرر السنية، -د.هيثم بن جواد الحداد، حكم التعامل بالُعملة اإللكترونية املشفرة: البتكوين وأخواتها، بحث منشور على شبكة اإلنترنت  - 1

 هـ.1437

 https://dorar.net/ / 
 .615-614، ص: 2، ج: 1م(، ط1996-هـ1417شركة الريال، -أحمد عبدالحليم ابن تيمية، تفسير آيات أشكلت، )الريال، مكتبة الرشد  - 2
 .105، ص: 2، ج: 1م(، ط1991-هـ1411محمد ابن قيم الجوزية، إعالم املوقعين، )بيروت، دار الكتب العلمية،   - 3
، حكم التعامل بالبيتكوين هل هو مقامرة أم متاجرة  بحث ُمقّدم إلى مركز التميل البحثي بجامعة اإلمام د.منصور بن عبدالرحمن الغامدي  - 4

 .20-19هـ، ص: 1440محمد بن سعود اإلسالمية، 
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لُعمــــالت. أســـباب تذبــــذوها الكبيـــر كثــــرة املضـــاربين الســــاعين إلــــى الحصـــول علــــى ربـــح  ســــريع مــــن تـــوقعهم الرتفــــاع قيمـــة هــــذه ا

 .(1)فتساهم كثرة الطلب في ارتفاع األسعار، ثم عند بيعهم تساهم كثرة املعرول في انخفال األسعار"

وُيبرر آخرون عدم االستقرار بأنه: "ناي إ عن اختالف نظرات الناس والحكومات تجاهها، واختالف الطلـب عليهـا بـاختالف 

رها وتذبذبـــــه بشـــــكل كبيـــــر وهـــــو مـــــا ُيعـــــرف بالفقاعـــــة، وهـــــذه التوقعـــــات وأخبـــــار الســـــوق، والـــــذي ســـــيؤدي إلـــــى هبـــــوط أســـــعا

التأرجحــات يحتمــل أن تســتمر فتــرات طويلــة لتحصــد أمــوال كثيــر مــن الحــاملين مــن الطمــاعين أو املغــرر وهــم. وربــح طــرف هــو 

 .(2)خسارة لطرف آخر بالضرورة"

، أي أن تكــون لهــا قيمــة اســتقرار الِقيمــةو: وعلــى ضــوء مــا ســيق يتبــين لنــا املضــابط واملعيــار الثــاني للُعمــالت االفتراضــية وهــ

ات حتى يأمن الناس عند التعامل وها من الضرر املترتب على عـدم اسـتقرارها، وذلـك 
 
ا وانخفاظ مستقرة غير متذبذبة ارتفاع 

ـرجح كفـة املنـع فـي الُعمـالت االفتراضـية عنـد بعـض العلمـاء، مـنهم الشـيخ الحـداد،
ُ
حيـث  واحـد مـن األسـباب واملحـاذير التـي ت

ريـــع، وقـــد تكـــون الخســـارة املاحقـــة، كمـــا كـــان ويكـــون ذلـــك فـــي األنشـــطة 
ُ
يقـــول: "املخـــاطرة باملـــال علـــى أمـــل الـــربح الســـريح امل

ا بِقيعة، وفي ذلك محذور شرعي بلضاعة املال الذي يفيء هللا تعالى به على عباده لينتفعـوا  ا ما تكون سراب  اإلغرائية، فغالب 

مــا نهــت عنــه الشــريعة اإلســالمية، كمــا جــاء فــي الحــديث الصــحيح عــن النبــي صــلى هللا عليــه بــه فــي معاشــهم ومعــادهم، وهــو 
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 .(4)[29ِتَجاَرة

 املطلب الثالث: معلومية األطراف يف الع مالت الفرتاضية:

ذلـــك أن واحــدة مــن املشـــاكل : معلوميــة األطــراف، يتنــاول هــذا املطلــب الضـــابط واملعيــار الثالــث للُعمــالت االفتراضـــية وهــو

خاصــة وأنــه ال ُيعــرف فــي كثيــر  مــن األحيــاء مــن هــو  التــي تواجــه هــذه الُعمــالت مــن الناحيــة الشــرعية هــو: الجهالــة فــي أطرافهــا،

فــي املطلـــب األول حــول املعيــار األول وهـــو أن تكــون هــذه الُعمـــالت صــادرة عــن ولـــي ُمصــّدرها أو ُمنتجهــا  وقــد ســـبق الحــديث 

األمر، أو من يخوله أو يفوضه، كـأن تكـون الحكومـة، أو البنـك املركـزي ونحـو ذلـك، والجهالـة فـي املعـامالت الشـرعية، سـواء 

ْم كانـــت ُعمـــالت افتراضـــية أو غيرهـــا، منهـــي عنهـــا بأدلـــة كثيـــرة، منهـــا: قولـــه تعـــالى:  يَ 
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َباِطــِل ِإال
ْ
قــال: "نهــى  -رضــ ي هللا عنــه–[، وجــاء فــي الحــديث عــن أبــي هريــرة 29ِبال

                                                           
 .626د.محمد عيادة الكبيس ي، العمالت املشفرة واملعماة ماهيتها وضوابط التعامل وها، ص:   - 1
ا، مجلة بيت املشورةمنير ماهر أحمد، د.أحمد س  - 2 -فيان، د.سهيل بن شريف، التوجيه الشرعي للتعامل بالُعمالت االفتراضية البتكوين نموذج 

 .244، ص: 8م، عدد 2018قطر، 
 .2408أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب في االستقرال وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ُينهى عن إضاعة املال، حديث رقم   - 3
 .2018\2\9أحمد بن عبدالعزيز الحداد، الُعمالت الرقمية واألخطار املحدقة، مقال منشورة في صحيفة اإلمارات اليوم، بتاريخ د.  - 4
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ا، وأحـــــد (2)"(1)رر رســــول هللا صــــلى هللا عليـــــه وســــلم عــــن بيـــــع الحصــــاة، وعـــــن بيــــع الغــــ . وهـــــذه البيــــوع ُحرمــــتت ألن فيهـــــا غــــرر 

املتعاقـــدين يجهـــل الحقيقـــة الكاملـــة للمبيـــع، وينطبـــق هـــذا علـــى واقـــع النقـــود االفتراضـــية فهـــي ســـلعة مجهولـــة املصـــدر، وال 

 .(3)توجد جهة رسمية أصدرتها حتى تكون ضامنة لها

صـــدرها ســـلطة
ُ
وال دولـــة، بـــل يمكـــن أن ُيصـــدرها أي  ـــخ  يمتلـــك جهـــاز  يقـــول الـــدكتور أحمـــد عيـــد: "وهـــذه الُعمـــالت ال ت

حاسوب واتصال باإلنترنت من خـالل عمليـة التنقيب...وأغلـب جهـات اإلصـدار لهـا تكـون جهـات مجهولـة، وليسـت خاضـعة 

إلشـــراف أو رقابـــة أو محاســــبة أو يمكـــن الرجــــوع عليهـــا حـــال حــــدول أي مشـــكلة مــــن مشـــكالت النقـــد، وهــــذه الجهالـــة توجــــد 

ا ك
 
 .(4)ثيرة حولها"شكوك

وعلــى ضــوء مــا ســبق ُيمكــن أن القــول: أن الجهالــة فــي أحــد طرفــي التعامــل: ُمصــّدر أو متعامــل،  ــي واحــدة مــن األســباب التــي 

تــؤول فــي النهايــة إلــى عــدم صــالحية تــداولها، فــلذا مــا انتفــت تلــك الجهالــة، وصــارت األطــراف معلومــة فحينئــذ تكــون صــالحة 

ا للُعمـالت االفتراضـية. جـاء فـي فتـوى الهيئـة العامـة  املعلومية في األطـراف علتللتعامل أو التداولت وعليه ُج  ا ومعيـار 
 
ضـابط

للشـــؤون اإلســــالمية واألوقـــاف فــــي اإلمـــارات مــــا يـــأتي: "توجــــد شـــرائط لصــــحة املعـــامالت فــــي الشـــرع، ســــواء تـــداول النقــــد، أو 

معلوميـــة العوضـــين،...الواقع أن الجهالـــة تحـــيط املقايضـــة بالســـلع، ومـــن أهـــم هـــذه الشـــرائط: معلوميـــة طرفـــي املعاملـــة، و 

بالبيتكوين من كل الجهات: فهي تعتمد على مبادئ التشفير في جميع جوان ها، وال يتضمن قـانون التعامـل وهـا أيـة معلومـات 

ستخدم فيها
ُ
ا فلن األنشطة التي ت ا من اكتساوها واستعمالها، وأيض  ـا مـا  عن الوخ  أو بياناتهت فالجهالة ترافقها بدء  غالب 

ـا فـي الشـريعة اإلسـالمية" . بـل إن الجهالـة والغـرر (5)تكون غير شفافة، وكل ذلك يؤدي إلى الغرر والغش املنهـي عنهمـا إجماع 

فـــي الُعمـــالت االفتراضـــية ربمـــا يكـــون أكبـــر مـــن بعـــض املعـــامالت التـــي منعتهـــا الشـــريعة، كمـــا يعبـــر بـــذلك الـــدكتور أحمـــد عيـــد 

ا أكبــر مــن بعــض املعــامالت التــي منعتهــا الشــريعة مثــل بيــوع املالمســة واملنابــذةبقولــه: "أن فيهــا جهالــة وغــر  ، مــع أن الغــرر (6)ر 

                                                           
لسرخس ي، الغرر: ما يكون مستور العاقبة. أو: ما ال يعلم حصوله، أو ال ُيقَدر على تسليمه، أو ال يعرف حقيقته ومقداره. ُينظر: محمد بن أحمد ا  - 1

الكويت: -. محمد ابن قيم الجوزية، زاد املعاد في هدي خير العباد، )بيروت68، ص: 13م(، ج: 1993-هـ1414بسوط، )بيروت: دار املعرفة، امل

 .725، ص: 5، ج: 27م(، ط 1994-هـ1415مكتبة املنار اإلسالمية، -مؤسسة الرسالة
 .1513والبيع الذي فيه غرر، حديث رقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطالن بيع الحصاة   - 2
، بتاريخ 1/158ُينظر: دار اإلفتاء الفلسطينية، فتوى بعنوان "حكم التعامل بالعملة اإللكترونية التي تسمى البيتكوين وحكم تعدينها"، قرار رقم:   - 3

 .28/12/2017، بتاريخ 4205عامل وها"، رقمها . دار اإلفتاء املصرية، فتوى بعنوان "تداول عملة البيتكوين والت2017/كانون األول/14
 .562-561د.أحمد عيد عبدالحميد، النقود الرقمية وأثر التعامل وها في نمط الحياة اإلسالمية، ص:   - 4
. وإن 30/1/2018خ ، بتاري89043اإلمارات، فتوى بعنوان "حكم التعامل بالبتكوين"، رقمها -الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، أبوظبي  - 5

 كانت هذه الفتوى حول البيتكوين إال أنها تنطبق على واقع الُعمالت االفتراضية باعتبار أن البيتكوين هو واحد من تلك الُعمالت.
أو أنبذه إليك،  بيع املالمسة: هو أن يقول إذا ملست ثوبي أو ملست ثوبك فقد وجب البيع. املنابذة: أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب،  - 6

العلمية، ليجب البيع. أو: أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. محمد ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، )بيروت: املكتبة 

 .6، ص: 5، ج: 269، ص: 4م(، ج: 1979-هـ1399
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قــد يكــون فيهــا أخــف مــن الغــرر فــي هــذه النقــود التــي تقــوم علــى مبــدأ التشــفير فــي جميــع جوان هــا ووصــفت بأنهــا عملــة معمــاة، 

 .(1)التالعب أو تغير الظروف" كما أنها تنطوي على خطورة كبيرة ومعرضة للضياع في أي وقت بسبب

 املطلب الرابع: عدم اإلضرار يف الع مالت الفرتاضية:

ذلـك أن الضـرر قـد يكـون حاصـل مـن : عدم اإلضـرار، يتناول هذا املطلب الضابط واملعيار الرابع للُعمالت االفتراضية وهو

رضــ ي هللا –كثيـرة منهـا: مــا ورد عـن ابـن عبـاس  جـّراء هـذه الُعمـالت االفتراضـية، والضــرر منهـي عنـه فـي كــل األحـوال بأحاديـث

، وقــــد اســــتنبط مــــن الحــــديث الســــابق القاعــــدة (2)قــــال: قــــال رســــول هللا صــــلى هللا عليــــه وســــلم: "ال ضــــرر وال ضــــرار" -عنهمــــا

، وحتــى ُيتصــور الضــرر الحاصـــل أو املتحقــق مــن جــراء الُعمــالت االفتراضــية ال بــد مـــن (3)الفقهيــة املشــهورة: "الضــرر ُيــزال"

–خــارج عــن رقابــة الجهــات املســؤولة  -ســواء كانــت بيتكــوين أو غيرهــا–يضــاحه وبيانــه مواضــعه: الواقــع أن هــذه الُعمــالت إ

ا إلـى إضـعاف تحكـم الدولـة فـي أسـواقها  -سواء اعتبرناها عملة أو سلعة ممـا يـؤدي  -املاليـة منهـا والتجاريـة–وهذا يؤدي حتم 

لحـق الضـرر باقتصـاد الـدول، وقـد تـؤثر علـى إلى حدول أضرار متوقعة، بل قد يكون الضرر 
ُ
ا في بعـض الصـور. فهـي ت

 
محقق

سبب فيه من انتشار التجارات املحظورة، وغسيل األموال...ونحوها، والضرر ُيزال
َ
ت
َ
 .(4)استقرار املجتمعات بما ت

عـدم وجـود الضـرر مـن وعلى ضوء ما سبق ُيمكن القول حتى نضـبط سـير الُعمـالت االفتراضـية وتـداولها ال بـد مـن التحقـق ب

 تداولها والتعامل وهات ألن نصوص الشريعة حّرمت كل ما فيه ضرر وأمرت بلزالته كما مر معنا في النصوص السابقة. 

يقـــول الـــدكتور أحمـــد عيـــد: "إن الشـــريعة حّرمـــت كـــل مـــا فيـــه إضـــرار بـــالنفس أو املخـــاطرة بـــاألموال واملقـــامرة وهـــا، والنقـــود 

رة، وهـــذا يـــدخلها تحـــت دائـــرة املقـــامرة املنهـــي عنهـــا فـــي الشـــريعة اإلســـالمية التـــي مـــن مقاصـــدها االفتراضـــية فيهـــا مخـــاطر كثيـــ

 .(5)حفل املال وصيانته وعدم العبث والتالعب به"

 املطلب الخامس: ضوابط ومعايري أخرى يف الع مالت الفرتاضية:

: حسـن االسـتخدام أو االسـتخدام املشـروع، نهايتناول هذا املطلب بعض الضوابط واملعيار األخرى للُعمالت االفتراضية، م

أمــا ُحســن االســتخدام فــذلك باعتبــار أنهــا عملــة افتراضــية فــي عــالم افتراضــ ي  وأن تكــون هنــاك جهــة ضــامنة لتلــك الُعمــالت،

غيــر حقيقــي، ال تخضــع للرقابــة أو اإلشــراف مــن قبــل جهــة مــا، فــذلك ممــا ُيعــين ضــعاف النفــوس علــى ســوء اســتخدامها كــأن 

في تمويل جماعات متطرفة أو نشـاطات محظـورة أو أعمـال منافيـة لألخـالق أو أي عمـل غيـر مشـروع، وممـا جـاء فـي تستخدم 

                                                           
 عن: أحمد عيد عبدالحميد، النقود الرقمية وأثر . فتوى د.أحمد الخلي10ُينظر: بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي ص:   - 1

 
ل حول البيتكوين. نقال

 .570التعامل وها في نمط الحياة اإلسالمية، ص: 
. تحقيق: شعيب األرنؤوط، قال عنه: صحيح 2341أخرجه ابن ماجة في سننه، أبواب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم   - 2

 لغيره.
 .210، ص: 1، ج: 1م(، ط2006-هـ1427د مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب األربعة، )دمشق: دار الفكر، د.محم  - 3
. 30/1/2018، بتاريخ 89043اإلمارات، فتوى بعنوان "حكم التعامل بالبتكوين"، رقمها -الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، أبوظبي  - 4

 بتصرف.
 .570د.أحمد عيد عبدالحميد، النقود الرقمية وأثر التعامل وها في نمط الحياة اإلسالمية، ص:   - 5
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ذلك الصدد ما يقوله الدكتور عبدهللا العقيل: "يمكن أن تستغل في تحويل األموال في عمليات غير مشروعة، مثـل غسـيل 

يـر ذلـكت فعـدم وجـود سـلطة مركزيـة تشـرف علـى التعـامالت األموال أو تجارة املمنوعات مـن مخـدرات وأسـلحة وخـدمات وغ

والحــــواالت وتراق هــــا مــــن الناحيــــة األمنيــــة، جعــــل مــــن الســــهل اســــتخدام هــــذه الُعمــــالت فــــي عمليــــات غســــيل األمــــوال وبيــــع 

املمنوعات، كما حدل في موقع سوق الحرير، و ي سوق الكترونية  خمة اشتهرت ببيع وترويج السلع والخدمات املحرمة 

ـــا، مســـتخدمة فـــي ذلـــك شـــبكة اإلنترنـــت العميقـــة، وســـاهمت فـــي رواج عملـــة البيتكـــوين ورفـــع قيمتهـــا مقابـــل وا ملمنوعـــة دولي 

ا، وكـذلك مـا يقـوم بـه أصـحاب فيـروس الفديـة اإللكترونـي مـن اختـراق العديـد مـن األجهـزة وتشــفير 
 
العمـالت األخـرى أضـعاف

دوالر يـدفعها مـن عملـة البيتكـوين حتـى  300سـب اآللـي مـا يسـاوي جميع البيانات، ثم يطلـب املختـرق فديـة مـن صـاحب الحا

يقــوم بفــك التشــفير، واختــاروا البيتكــوين ألنــه ال يمكــن معرفــة اســم املرســل إليــه وال تتبعــهت إذ يــتم التحويــل إلــى محفظتــه 

 .(1)إليه"اإللكترونية مباشرة دون مرور األموال على جهة حكومية تستطيع تتبع التحويل والتعرف على املرسل 

ولعل البعض يقول أن هذا الضابط واملعيار ال بد من اعتباره في كل أمر حتى الُعمـالت الورقيـة  وهـذا ال ُيخـالف فيـه أحـد، 

ا في الُعمالت االفتراضـية مـن بـاب أولـىت ألنهـا ال تخضـع لاشـراف والرقابـة مـن قبـل حكومـة أو أي  ا ومعيار 
 
ولكن جعله ضابط

ثـر عرضــة لاسـتخدام غيــر املشـروع، يقــول الـدكتور محمــد الكبيسـ ي: "يســهم االقتصـاد الرقمــي جهـة مســؤول مـا، فتكــون أك

فــي تســهيل ســوء االســتخدام وخدمــة األغــرال املشــبوهة واملمنوعــة. وســوء االســتخدام وارد فــي االقتصــاد التقليــدي ولــيس 

ا على االقتصاد الرقمي، وإن كان أسهل في االقتصاد الرقمي خاصة مع العمال   .(2)ت املشفرة واملعّماة"حكر 

، حتــى يــأمن املتعــاملون عنــد أن تكــون هنــاك جهــة ضــامنة للُعمــالت االفتراضــيةأمــا بخصــوص الضــابط واملعيــار اآلخــر وهــو: 

شرائها واستخدامها أو عند التعامل وهات وذلك ألن عـدم وجـود الجهـة الضـامنة يجعـل فيهـا قـدر كبيـر مـن املخـاطرةت حيـث ال 

ت تنظيميــة تحميهــا، يقــول الــدكتور محمــد الكبيســ ي: "ال تتــوفر للُعمــالت املشــفرة واملعّمــاة أيــة ضــمانات، قــوانين وال تشــريعا

وذلــك لعــدم وجــود جهــة مســؤولة أو ضــامنة، وبالتــالي هنــاك قــدر كبيــر مــن املخــاطرة مــن قبــل املســتخدمين فــي حــال فشــلها أو 

ان. وال شــك أن الُعمــالت املشــفرة واملعّمــاة وهــذه الطريقــة فيهــا انهيارهــا أو منــع التعامــل وهــا، أو عــدم اســتمراريتها ألي ســبب كــ

ــا مــع مبــادئ االقتصــاد اإلســالمي. ويمكــن تالفــي هــذا عبــر اعتمــاد وضــمان حكــومي، أو ضــمان  محــاذير شــرعية، وال تتفــق تمام 

ا لعـدم خضـوع هـذه الُعمـالت (3)من جهة محايدة" ـا يقـول الـدكتور البـاحول: "نظـر  ملراقبـة السـلطات . وفي هذا الصـدد أيض 

املاليـــة أو النقديـــة فـــي الدولـــة، كمـــا أنهـــا لـــم تصـــدر مـــن أي بنـــك مركـــزي أو مؤسســـة دوليـــة رســـمية، فهـــي تفتقـــر إلـــى الحمايــــة 

عــــّرل املتــــداولين لخســــائر ال ُيمكــــن تعويضــــها. كمــــا إن غيــــاب الجهــــة اإلشــــرافية جعــــل هــــذه الُعمــــالت تفتقــــر 
ُ
القانونيــــة، وت

                                                           
، )السعودية: الجامعة اإلسالمية، وحدة البحول (Bitcoin)ينظر: د.عبدهللا بن محمد العقيل، األحكام الفقهية املتعلقة بالُعمالت اإللكترونية   - 1
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ى اتخـــــاذ القـــــرارات الحاســـــمة والســـــريعة، والقيـــــام بـــــالتغيرات املطلوبـــــة ملواجهـــــة التطـــــورات للقيـــــادة املركزيـــــة القـــــادرة علـــــ

 .(1)التكنولوجية وتحديات السوق، والتدخل ملنع الصراع بين مستخدمي العملة"

هــو: ســلطة ومـن املالحــل علـى أغلــب الضــوابط واملعـايير التــي تيّسـر إيرادهــا أنهــا تـؤول فــي النهايـة إلــى الضــابط واملعيـار األول و 

اإلصـــدار، أي أن تكـــون هـــذه الُعمـــالت صـــادرة عـــن ولـــي األمـــر أو مـــن يخولـــه ويفوضـــه كـــأن تكـــون الحكومـــة أو البنـــك املركـــزي 

ـــا لهـــذه 
 
ا وتقنين ونحـــو ذلـــك، فـــلذا تحقـــق ذلـــك، فحينئـــذ كثيـــر مـــن األمـــور ســـتتغير النظـــرة إليهـــا، حيـــث ســـيكون هنـــاك تشـــريع 

هنـــــاك قـــــوانين وتشـــــريعات وا ـــــحة بكثيـــــر مـــــن التفاصـــــيل املتعلقـــــة وهـــــذه الُعمـــــالت، وســـــتكون هنـــــاك ضـــــمانات، وســـــتكون 

صــــرح بـــه بعــــض دور اإلفتـــاء، منهــــا: مــــا جـــاء فــــي فتـــوى الهيئــــة العامـــة للشــــؤون اإلســـالمية واألوقــــاف فــــي 
ُ
الُعمـــالت، وهــــذا مـــا ت

، بحيـث -املسـؤولة الجهـات–أبوظبي: "أما إذا صدر قرار بتنظيمها واعتمادها ووضعها تحـت مظلـة رقابيـة مـن تلـك الجهـات 

تتـوفر فيهــا املعــايير التــي تجعــل منهــا عملــة قانونيــة، يجــري التعامــل وهــا بــين الــدولت فــلن حكــم التعامــل وهــا حينئــذ يأخــذ حكــم 

ا"  .(2)التعامل بالعملة املعتمدة رسمي 
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 الخاتمة

  البحث في نهايته إلى 
ُ
 اآلتية: النتائجخل

الشرعية للُعمالت االفتراضـية: اإلجـراءات والقيـود والبـدائل التـي ينبيـي وضـعها حتـى املقصود بالضوابط واملعايير  .1

 تصبح هذه الُعمالت االفتراضية جائزة للتداول والتعامل من الناحية الشرعية.

  إليها البحث بشأن الُعمالت االفتراضية: .2
ُ
ل
َ
 ِمن الضوابط التي خ

  يخولــــه ويفوضــــه، كــــأن تكــــون الحكومــــة، أو البنــــك أن تكــــون هــــذه الُعمــــالت صــــادرة مــــن ولــــي األمــــر أو مــــن

 املركزي، ونحو ذلك.

  ـات حتـى يـأمن النـاس عنـد التعامـل ـا وانخفاض  أن تكون لهـذه الُعمـالت قيمـة مسـتقرة، غيـر متذبذبـة ارتفاع 

 وها من الضرر املترتب على عدم استقرارها.

  ُمصــّدر أم ُمتعامــلت ألن الجهالــة فــي أن تكــون األطــراف معلومــة بالنســبة للُعمــالت االفتراضــية، ســواء أكــان

املعـــامالت الشـــرعية منهـــي عنهـــات فـــلذا مـــا انتفـــت تلـــك الجهالـــة، وصـــارت األطـــراف معلومـــة فحينئـــذ تكـــون 

 صالحة للتعامل أو التداول.

  عــدم اإلضــرار فــي الُعمــالت االفتراضــية، والضــرر منهــي عنــه ســواء أكــان ذلــك فــي الُعمــالت االفتراضــية أم فــي

ات ألن تـــــداولها بالحــــال التـــــي عليهــــا اآلنت قـــــد ُيلحــــق الضـــــرر باقتصـــــاد غيرهــــا، وجعـــــل  ا ومعيــــار 
 
ذلــــك ضـــــابط

سبب فيه من انتشار التجارات املحظورة ونحوها.
َ
ت
َ
 الدول، وقد تؤثر على استقرار املجتمعات بما ت

 يقــي، ال ُحســن االســتخدام فــي الُعمــالت االفتراضــيةت وذلــك ألنهــا عملــة افتراضــية فــي عــالم افتراضــ ي غيــر حق

ـز ذلـك ضـعاف النفـوس علـى سـوء اسـتخدامها وقـد 
ّ
تخضع للرقابة أو اإلشراف من قبل جهة مـا، ممـا ُيحف

 كما مر معنا خالل ثنايا البحث.
 

 وقع ذلك فعال

  أن تكون هناك جهة ضـامنة للُعمـالت االفتراضـيةت وذلـك ألن عـدم وجـود الجهـة الضـامنة يجعـل فيهـا قـدر

 لمتعاملينت حيث ال قوانين وال تشريعات تنظيمية تحميها.كبير من املخاطرة بالنسبة ل

 التي انتهى إليها البحث فهي اآلتي: التوصياتأما 

الُعمالت االفتراضية موضوع جديد ونازلة معاصـرةت تحتـاج إلـى املزيـد مـن العنايـة والدراسـة، مـن خـالل املـؤتمرات  .1

مـــــالت االفتراضـــــية متجـــــددة مـــــن حيـــــث النـــــوع أو والنـــــدوات العلميـــــة علـــــى مســـــتوى العـــــالم اإلســـــالميت ذلـــــك أن العُ 

 الطريقة أو اإلجراء أو التفصيل، فال بد من الدراسة املستفيضة لكل تلك التفاصيل املتعلقة وهذه الُعمالت.

دور املجــامع الفقهيـــة فــي الُعمـــالت االفتراضـــية، حيــث يقـــع علــى عـــاتق هـــذه املجــامع فـــي دول العــالم اإلســـالمي وقفـــة  .2

 تت وذلك من خالل دراستها، ووضع الضوابط الشرعية لها، وإصدار القرارات املتعلقة وها.أمام هذه الُعمال 

أقترح أن يكون هناك تدخل من قبل الحكومات والجهات الرسمية، في الدول التي تنتشر فيها هذه الُعمالتت ألجل  .3

 ضبطها من خالل وضع القوانين والتشريعات املناسبة لها.
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ايير ال يعني اسـتيعاب وضـبط كـل تفاصـيل هـذه الُعمـالتت وعليـه أرجـو وأو ـ ي البـاحثين ما ذكرته من ضوابط ومع .4

مــالتت إضــافة ملـــا تــم ذكـــره مــن ضــوابط ومعـــايير فــي هـــذا  بمزيــد مــن الدراســـة والبحــث حــول كيفيـــة ضــبط هـــذه الع 

 البحثت حتى تتضح الصورة بشكل تام ملن يريد التعامل وها.
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 عمالت الفرتاضيةللتعامل مع الالضوابط الشرعية 

 

 خالدة ربحي عبد القادر الناطور الدكتورة

 أستاذ مساعد بكلية الشريعة، جامعة القصيم، السعودية

 الفهرس الرئيسي

 لخ:امل

و بيـان ، للتعامل مع العملـة االفتراضـية البتكـوين كنمـوذج للعمـالت االفتراضـية هذا البحث الى بيان الحكم الشرعييهدف 

هـدف الـى بيـان مخـاطر التعامـل مـع هـذه العملـة ووضـع يكمـا ، د االسـالميةمدى توافق وظيفة هـذه العملـة مـع وظيفـة النقـو 

 مع العمالت االفتراضية وفق قواعد الشرع   .ل من هذه املخاطر، وتجعل التعام الضوابط الشرعية التي تحد
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 فــي وســائل التكنولوجيــا الحديثــة، ومــن أحــدل هــذه التطــورات تكنولوجيــا العمــالت  
 
 هــائال

 
فــلن العــالم اليــوم يشــهد تطــورا

 عـــن وســـاطة اإلفتراضـــية، التـــي فرضـــت نفســـها علـــى الســـاحة العامليـــة، لتســـهيل حركـــة التبـــادل التجـــاري بـــين اإل 
 
فـــراد بعيـــدا

 البنوك . 

وقـــــد انتقلـــــت حمـــــى التعامـــــل مـــــع العمـــــالت اإلفتراضـــــية إلـــــى العـــــالم اإلســـــالمي دون ضـــــوابط أو قيـــــود شـــــرعية تحكـــــم هـــــذه 

 التعامالت . 

هــذا البحــث محاولــة لبيــان الحكــم الشــرعي للتعامــل مــع العمــالت اإلفتراضــية ووضــع الضــوابط الشــرعية التــي تحكــم هــذه 

 من هللا، وإن كان غير ذلك فأستغفر هللا . التعامالت . ف
 
 لن كان صوابا

أهمية الدراسة : مع االنتشار الواسع للتعامـل مـع العمـالت اإلفتراضـية علـى مسـتوى العـالم الـذي القـى بظاللـه علـى العـالم 

وافقتهــــا للقواعــــد دون التنبــــه مل، اإلســــالمي وقــــد أخــــذ بعــــض املســــلمين فــــي التعامــــل بالعملــــة االفتراضــــية الشــــهيرة البتكــــوين

والضــوابط الشــرعية فكانــت هــذه الدراســة محاولــة لبيــان الحكــم الشــرعي للتعامــل مــع العملــة الشــهيرة البتكــوين كنمــوذج 

 للعمالت االفتراضية ووضع الضوابط الشرعية التي تحكم هذه التعامالت .
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 مشكلة الدراسة : 

 ستحاول الدراسة االجابة على التساؤالت التالية : 

  املقصود بالعمالت االفتراضية ـ ما 

 ـ ما مدى توافق وظيفة العملة االفتراضية البتكوين مع وظيفة النقود عند  العلماء املسلمين 

  ـ ما املحاذير الشرعية للتعامل مع العملة االفتراضية البتكوين 

 ـ ما الحكم الشرعي للتعامل مع العملة االفتراضية البتكوين 

 ي تحكم التعامل مع العملة االفتراضية البتكوينـ ما الضوابط الشرعية الت 

 أهداف الدراسة : 

و ، تهــدف هــذه الدراســة الــى بيــان الحكــم الشــرعية للتعامــل مــع العملــة االفتراضــية البتكــوين كنمــوذج للعمــالت االفتراضــية

امــل مــع هــذه العملــة كمــا تهــدف الــى بيــان مخــاطر التع، بيــان مــدى توافــق وظيفــة هــذه العملــة مــع وظيفــة النقــود االســالمية

 وتجعل التعامل مع العمالت االفتراضية وفق قواعد الشرع   .، ووضع الضوابط الشرعية التي تحد من هذه املخاطر

 ستعتمد الدراسة على املن   الوصفي واالستقرائي واالستنباطي  منهجية الدراسة :

 باحثة . ال توجد أي دراسة تتعلق باملوضوع حسب علم ال الدراسات السابقة :

 يشتمل هذا البحث على ستة  مباحث وعدة مطالب على النحو اآلتي : 

 ونشأتها املبحث األول : تعريف العمالت االفتراضية وأنواعها

  املطلب األول : تعريف العمالت االفتراضية:                     

 املطلب الثاني : أنواع العمالت اإلفتراضية                      

 بحث الثاني : تعريف العملة اإلفتراضية البتكوين ونشأتها آلية عملهاامل

 املطلب األول : تعريف البتكوين                         

 املطلب الثاني : نشأت البتكوين                      

 البتكوين  آلية عمل: الثالثاملطلب                      

 (   Block chainشين  لرابع : ما املقصود بسلسلة الكتل  )البلوك تاملطلب ا                     

 البتكوينإصدار :  الخامس املطلب                     

 املبحث الثالث :  مدى توافق وظيفة العملة االفتراضية البتكوين مع وظيفة النقود عند  العلماء املسلمين

 النقد لغة واصطالحا تعريف املطلب األول :                       
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 . هل يشترط أن تكون النقود من الذهب والفضة املطلب الثاني :                       

 وظائف النقد عند العلماء املسلمين  املطلب الثالث :                      

 وينمدى انطباق وظائف النقد عند املسلمين على البتك  :  الرابعاملطلب                     

 املعايير الشرعية املعتبرة في العمالت من حيث اإلصدار والتداول  :  لخامساملطلب ا                    

 مزايا ومحاذير التعامل مع العملة االفتراضية البتكوين  : الرابعاملبحث 

 مزايا التعامل مع العملة االفتراضية البتكوين املطلب األول :                     

 . محاذير التعامل مع العملة االفتراضية البتكويناملطلب الثاني :                      

 : الحكم الشرعي للتعامل مع العملة االفتراضية البتكوينمساملبحث الخا

 النقود ( الحكم الشرعي  إلصدار البتكوين كعملة ابتداء )سك املطلب األول :                    

 للتنقيب)التعدين( عن البتكوين )مرحلة استخراج العملة والحصول الحكم الشرعي   املطلب الثاني :                     

 عليها (                                        

 )البيع والشراء واإلجارة وغيرها من العقود(البتكوين  لتداول الحكم الشرعي   املطلب الثالث :                      

 : الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل مع العملة االفتراضية البتكوين دسالسااملبحث 

 املطلب األول :البدائل الشرعية لعملة البتكوين اإلفتراضية                       

 تعامل مع العملة االفتراضية البتكوينلل: الضوابط الشرعية   املطلب الثاني                     
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 بحث األولامل

 ونشأتها ريف العمالت الفرتاضية وأنواعهاتع 

 

  املطلب األول : تعريف العمالت الفرتاضية:

 :  لغة أول  : تعريف العملة

العملــــة: "قطــــع تكــــون عــــادة مــــن الــــذهب أو الفضــــة أو النيكــــل أو البرونــــز أو النحــــاس، وتقــــوم الســــلطات الحكوميــــة بــــدمغها 

 "
 
   (2)العملة  ي الكلمة اإلصطالحية للنقود أو ما يقوم مقامها ، و (1)كضمان لقيمتها نقودا

   (3)والعملة : النقود، و ي عند العامة النقود النها تعطى أجرة للعمل  .  

 ثانيا  : العملة اصطالحا  :   

ملــال الــذي امــا العملــة أو النقــد كمصــطلح حــديث فهــي : وحــدة التبــادل التجــاري، والعملــة مــن التعامــل، ويقصــد وهــا شــكل ا

 .  (4) يتم التعامل التجاري به، ولكل دولة عملة خاصة وها، يمكن تداول العملة مع عملة اخرى في سوق الصرف 

 كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة " 
 
 عاما

 
 قبال

َ
 (5)والعملة عند علماء االقتصاد املعاصرين : " أي ي يء يكون مقبوال

 (  CRYPTOCURENCY )  :  ثالثا  : تعريف العملة اإلفرتاضية

جـــرى وهـــا مثـــل العملـــة ا 
ُ
إلفتراضـــية أو املشـــفرة :  ـــي عملـــة رقميـــة مشـــفرة بدرجـــة عاليـــة مـــن الدقـــة لحمايـــة التعـــامالت التـــي ت

االنفــــاق املــــزدوج الــــذي يوجــــد نقــــودا مــــن ال يــــ يء، أو مــــن أجــــل الــــتحكم فــــي عمليــــة إنشــــاء وحــــدات جديــــدة تجنبــــا لعمليــــات 

ت اإلفتراضــية فــي إنشــاء نظــام يمكــن الثقــة بــه لتبــادل املعــامالت مباشــرة بــين األفــراد دون وتــتلخ  فكــرة العمــال  (6)التلييــف

 وساطة البنوك، من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة . 

 

                                                           

املحدثـة ،   2م (  ط2001شـر املعرفـة والثقافـة العامليـة ، املوسـوعة العربيـة امليسـرة ،) بيـروت ،القـاهرة ، تـونس: دار الجيـل ، الجمعية املصـرية لن ( : 1)

 1669, ص: 3ج: 

 237م (, ص: 2001شريف ، أحمد السيد ، الحديث في التلوير والتلييف  ،)مصر : دار املعارف ،  (2)

: محمـد  8ــ 1،نقلـه الـى العربيـة  وعلـق عليـه ج 1هـ ، تكملة املعاجم العربية ، )العراق : وزارة الثقافـة واالعـالم ( ، ط1300رينهارت بيتر آن دوزي ت  ( :  3)

  315،ص:7: جمال الخياط ، ج: 10، 9سليم النعيمي ، ج

  ar.m.wikipedia.orgويكيبيديا املوسوعة   :  ( : 4)

شــــبير ، محمــــد عثمــــان ، املعــــامالت املاليــــة املعاصــــر فــــي الفقــــه االســــالمي  االردن : دار النفــــائس ،  ت 44محمــــد الســــيد علــــي ، النقــــود والســــكة ، ص  ( : 5)

 . 174،  ص:  4م (  ط2001

  ar.m.wikipedia.orgويكيبيديا املوسوعة   :  ( : 6)
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 املطلب الثاني : أنواع العمالت اإلفرتاضية 

بحســب تقريــر علــى الــف وثالثمائــة عملــة  وال نبــال  اذا قلنــا انهــا زادت، جــدا تجــاوز عــددها املئــات العمــالت االفتراضــية كثيــرة 

.  ومــــن أهمهـــــا : البتكــــوين، اليــــت كـــــوين، ايثيريــــوم، الـــــداش، الريبــــل، ايثيريــــوم كالســـــيك، دوجيكــــوين، نمكـــــوين، (1)اخبــــاري 

وغيرهــا الكثيــر. مــن املالحــل أن العملــة األكثــر شــهرة وانتشــارا البتكــوين، ومعظــم  العمــالت مبينــة  (2) بيركــوين، البتكــوين كــا

 .    Rippleى مبدأ عمل البتكوين باستيناء عملة الريبل عل

، كنمــوذج للعمــالت اإلفتراضــية، مــا ينطبــق عليهــا 
 
ولــذلك سيقتصــر البحــث علــى عملــة البتكــوين الكثــر شــهرة واألكثــر تــداوال

 ينطبق على باقي العمالت . 

 

 

  

                                                           

  م . 6/1/2018( : برنامج االقتصاد والناس ، البتكوين حقيقة تترسخ أم فقاعة ، قناة الجزيرة ، نشرة في 1)

  ar.m.wikipedia.org( : ويكيبيديا املوسوعة   : 2)
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 بحث الثانيامل

 تعريف العملة اإلفرتاضية البتكوين ونشأتها آلية عملها

 

املبحــث نبــذه مختصــرة عــن البتكــوين كعملــة إفتراضــية مــن ناحيــة تقنيــة بحســب مــا  ــي عليــه، وال يعنــي أننــا نتفــق علــى  هــذا

 اعتبارها عملة من ضمن العمالت،  وسنناقش ذلك في مباحث الحقة . 

   املطلب األول : تعريف البتكوين  

.  و ــي عملــة (1) وكــل بتكــوين مقســم ملائــة مليــون ساتويــ ي : عبــارة عــن عنــوان رقمــي مربــوط بمحفظــة إلكترونيــة،  البتكــوين

( أي )مشـفرة( ونظـام دفـع عـالمي، ال وجـود فيليـائي لهـا، تعمـل   (cryptocurrencyافتراضـية رقميـة )ليسـت نقديـة( معمـاة 

مـــن  ( بـــين املســـتخدمين مباشـــرة دون وســـيط مـــن خـــالل اســـتخدام التشفيرــــ  و يـــتم التحقـــق per-to-perبشـــبكة النـــد للنـــد)

    (2)املعامالت عن  طريق ما يسمى بسلسلة الكتل .)بلوك تشين( 

 البتكوين  تاملطلب الثاني : نشأ

دوالر،   0,0001م بقيمـــة 2009اختــرع البتكـــوين  ـــخ  غيـــر معـــروف يـــدعى ساتويــ ي ناكـــاموتو، طـــرح البتكـــوين للتـــداول فـــي 

دوالر  35م إلــــى 2011ة، وارتفـــع ســـعره فـــي منتصـــف مليـــون بتكـــوين غيــــر قابـــل للزيـــاد 21تتكـــون عـــدد وحـــدات البتكـــوين مـــن 

م، واعتمــدها اكثــر 14/7/2017دوالر فـي 4000دوال ثــم تصــاعد بشـكل ســريع حتـى تجــاوز ســعره  1000الـى  2017ووصـل بدايــة 

مليـون مسـتخدم  5.8الـى  2.9بحول جامعة كامبردج فلن هنـاك مـا بـين  م وحسب2015تاجر اعتبارا من فبراير  100000من 

وأصـــدر البتكـــوين كبرنـــامج مفتـــوح املصـــدر ، يمكـــن  م . 2017فـــي عـــام  عملـــة رقميـــة ومعظمهـــم يســـتخدم البتكـــوين يســـتعمل

ومــــن املالحــــل ان ســــعر الصــــرف غيــــر  استنســــاخه والتعــــديل عليــــه،  ويمكــــن اســــتبدال البتكــــوين بعمــــالت ومنتجــــات وســــلع.

ألف دوالر  13 ، لينخفض سريعا إلى ألف دوالر  20حوالي  وصل سعر البتكوين الواحد الى  2017أواخر عام مستقر ففي 

 االلكترونية .إلى عمليات القرصنة  وتعرضها من استخدام هذه العملة بعد التحذير 

مليــون 21م لعملــة البتكــوين سيصــبح عــدد البتكــوين 2140وحــين تنتهــي عمليــات التنقيــب او التعــدين التــي ستســتمر حتــى 

دار البتكــوين حســب تصــميمه، وســيتم الــتحكم ببســعر البتكــوين مــن خــالل  بتكــوين وهــذا الــرقم الــذي ســيتوقف عنــده اصــ

 (3)العرل والطلب وثقة الجمهور بالعملة اإلفتراضية . 

 

                                                           

1  :https://price.bitcoin.com   

 https://ar.wikipedia.org/wiki%D8%A8%% D9% 8A% D8% AA% D9% 83% D9% 88%D9%8A%D9%86 ويكيبيديا املوسوعة   ( : 2)

ن      https://ar.wikipedia.org/wiki%D8%A8%% D9% 8A% D8% AA% D9% 83% D9% 88%D9%8A%D9%86 وسـوعة  ويكيبيـديا امل ( 3)

         https://price.bitcoin.comت  

https://price.bitcoin.com/
https://price.bitcoin.com/
https://price.bitcoin.com/
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  املطلب الثالث : آلية عمل البتكوين

آلليــة عملهــا : عنــد شــراء أي ســلعة بــالبتكوين، يــتم تحويــل العملــة مــن خــالل املحفظــة اإللكترونيــة لكــل مــن  بشــكل مبســط

 ائع واملشتري ـ و ي عبارة عن تطبيق الكتروني شبيه بالحساب البنكي ـ   ،  باستخدام التوقيع اإللكتروني واملكون الب

من رسالة التحويل والرقم الخاص بالبتكوين والعنوان املعلـن ملـن سيسـتلم البتكـوين دون املـرور عبـر أي مصـرف او جهـات 

 .  (1)(   Block chainألخرى عبر شبكة البلوك تشين ) وسيطة، وتتم عملية تحويل البتكوين من محفظة 

 . والستكمال تصور املسألة ال بد من معرفة املقصود بالبلوك تشين حيث ان الحكم على الش يء فرع من تصوره

 (   Block chainشني  تالبلوك بسلسلة الكتل  )املطلب الرابع : ما املقصود 

بتكــوين  باإلحتفـاظ  بسـجل حســابات تسـجل فيـه جميــع املعـامالت التـي تــتم لضـمان صـحة عمليـات التحويــل يقـوم نظـام ال

، بحيـث يمكـن معرفـة الرصـيد الـذي يملكـه كـل عنـوان علـى هـذه )  Block chainعلـى الشـبكة يطلـق عليهـا سلسـلة الكتـل ) 

أو تحويل، وكل كتلة  سلسلة الكتل على جميع املعامالت التي تمت  باستخدام البتكوين من بيع أو شراء وتحتوي الشبكة،  

تحتــوي علــى هــاش )ترميــل( الكتلــة الســابقة حتــى تصــل للكتلــة االولــى التــي تســمى كتلــة التكــوين، ممــا يجعــل أي تغييــر فــي أي 

حيـث أي تغييـر فـي أي كتلـة يتطلـب تغييـر فـي جميـع الكتـل التـي تليهـا للحاجـة الـى تحـديث قيمـة هـاش  كتلة في غايـة الصـعوبة ت

وبعـد توثيـق املالـك االسا ـ ي للعملـة،  وهذه الخاصية تمنع من مشكلة االنفاق املزدوج لـنفس العملـة . الكتلة السابقة فيها

تــتم عمليــة التحويــل وتوثيــق املالـــك الجديــد بطريقــة مشــفرة دون معرفــة املالـــك هويــة القــديم او الجديــد فالعمليــة ليســـت 

ر سلسـلة الكتـل او البلـوك تشـين العمـود الفقـري الـذي ال بحاجة الى حاسوب مركزي او هيئة تنظيمية لتتم العملية .  وتعتبـ

     (2)يمكن لعملة البتكوين الوقوف من دونه  . 

 إصدار البتكوين: املطلب الخامس: 

يتم اصدار البتكوين عن طريق عملية تـدعى التعـدين أو التنقيـب، تتطلـب معـدات وبـرامج مخصصـة تقـوم بفـك الشـفرات  

، وهـــذه البـــرامج مجانيـــة تقـــوم  بعمليـــة تحويـــل امللكيـــة وتوثيـــق العمليـــات مـــن خـــالل القـــدرة والعمليـــات الحســـابية املعقـــدة

الحسابية التي يقدمها معال  الكمبيوتر و يستطيع أي  خ  استخدامها للتعـدين عبـر جهـاز الكمبيـوتر الخـاص بـه، ولكـن 

ل للتلـف،  باإلضـافة الـى فـاتورة الكهربـاء هذه العملية تحتاج كمية هائلة من الكهرباء لن يستطيع الجهاز تحملها وسيتعر 

 الكبيرة التي سيتحملها املعدن، ولذلك يلجأ املعدنون الى التعدين السحابي ، وتمثله شركات متخصصة تسمى 

(، يجتمع مجموعة من المعدنين يدفع كل منهم نسبة من المال عبارة عنن اتنتامار نعنند النيبح ينو    poolبالمسبح )

 ته . المال على حسب نسب

                                                           

(1  : )https://price.bitcoin.com   

 https://ar.wikipedia.org/wiki%D8%A8%% D9% 8A% D8% AA% D9% 83% D9% 88%D9%8A%D9%86 ويكيبيديا املوسوعة    ( :2)

https://price.bitcoin.com/
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ويــتم توزيـــع املبــال  وفـــق خوارزميــة معينـــة بحيــث ال يمكـــن ان تصــل القيمـــة الكليــة لعمـــالت البتكــوين املوجـــودة فــي الســـوق 

مـــع كـــل تعامـــل )غيـــر و مليـــون بيتكـــوين  ويحصـــل املســـتخدمون اصـــحاب قـــوة املعالجـــة االعلـــى علـــى حصـــة أكبـــر  21الكثـــر مـــن 

تــراكم لصـالح املنقــب الــذي أنشــأ البلـوك )الحــافز للمنقبــين للعمــل علــى تعامـل إنشــاء البلــوك( يكــون هنـاك عمولــة صــغيرة ت

     (1) .إنشاء بلوكات جديدة(. وتتلايد قيم العمولة مع انخفال حجم املكافأة إلى النصف في كل مرحلة

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 https://ar.wikipedia.org/wiki%D8%A8%% D9% 8A% D8% AA% D9% 83% D9% 88%D9%8A%D9%86 ( : ويكيبيديا املوسوعة  1)
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 املبحث الثالث

 مدى توافق وظيفة العملة الفرتاضية البتكوين مع 

 عند  العلماء املسلمني وظيفة النقود

 

  املطلب األول :تعريف النقد لغة واصطالحا  

 النقد لغة أول : تعريف 

ْيِف ِمْنَها؛النْقدُ:  . ميز جيدها من رديئهاَننقد الدََّراِهم َنالدَّنَانِيي  ،خالُف النَّسيئة. نالنْقدُ: تمييُز الدراِهم نإِخياُج الزَّ

 حا   ثانيا  : تعريف النقد اصطال

 أن نحاتنية فلنو  ان فضنية دراهنم  أن ذهبينة دننانيي منن الننا  بنه يتعامنل منا كنل" :النقود في االصطالح تطلق علنى 
       " نرقية عمالت

   يشرتط أن تكون النقود من الذهب والفضة : هل  انياملطلب الث

وِس: اإلمام قال
ُ
ل
ُ
ف
ْ
 بِ  "َماِلك  ِفي ال

 
ِظَرة

َ
ْيَر ِفيَها ن

َ
 خ

َ
َجاُزوا َبْيَنُهْم ال

َ
اَس أ

َّ
نَّ الن

َ
ْو أ

َ
َوِرِق، َول

ْ
 ِبال

َ
َهِب َوال

َّ
ودَ  الذ

ُ
ُجل

ْ
  ال

 
ة
َّ
َهـا ِسـك

َ
 ل
َ
ـون

ُ
ك
َ
ـى ت َحتَّ

 
 
ِظــَرة

َ
ــَوِرِق ن

ْ
َهِب َوال

َّ
 ِبالـذ

َ
َبــاع

ُ
 ت
ْ
ن
َ
ِرْهُتَهــا أ

َ
ك
َ
وهــذا يعنــي أن للعــرف والقبـول العــام دورا فــي تحديــد ، والســكة أي نقـدا،  (4) "َوَعـْين  ل

 النقود وظائف تؤدي أن يشترط وانما والفضة، الذهب من النقود تكون  أن يشترط فال  وعليه . (5)الش يء نقودا أو ال كون 

 وهذا يعني جواز اصدار العمالت إذا تحققت فيها وظائف النقود.، املختلفة النقود أحكام عليها فتجري 

ســـلمين، وإســـقاط هـــذه الوظـــائف علـــى عملـــة البتكـــوين وســـنحاول فـــي املطالـــب االتيـــة : التعـــرف علـــى وظـــائف النقـــد عنـــد امل

 للتحقق من مدى مطابقتها لوظائف النقود عند املسلمين . 

 

 

                                                           

هــــ( ، لســان العـــرب ، 711الفضــل، جمـــال الــدين ابــن منظـــور األنصــاري الرويفعـــى اإلفريقــى )املتــوفى: ابــن منظــور ، محمـــد بــن مكـــرم بــن علــى، أبـــو  ( : 1)

 ، مادة نقد  3هـ ( ، ط1414)بيروت : دار صادر ، 

                    مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى ، وآخرون( املوجم الوسيط ، )دار الدعوة ( مادة نقد                          ( : 2)

  44ت محمدا لسيد علي، النقود والسكة ، ص   149،ص   1م( ، ط2002وهبة الزحيلي ، املعامالت املالية املعاصرة ، )دمشق ،  ( : 3)

 5،ص:3، ج1م( ط1994هـ( ، املدونة ، )دار الكتب العلمية ، 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدني )ت  ( : 4) 

( ، 2011وليـــد مصـــطفى الشـــاليش ، السياســـة  النقديـــة بـــين الفقـــه اإلســـالمي واإلقصـــاد ، )الواليـــات املتحـــدة : املعهـــد العـــالمي للفكـــر اإلســـالمي ،  : ( 5) 

  19ص:
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 : وظائف النقد عن العلماء املسلمني الثالثاملطلب 

ن ـــ النقــود وحــدة للقيــاس أو معيــار للســلع بمعنــى أ1يــرى أهــل االقتصــاد أن وظــائف النقــد أربعــة  اثنتــان أساســيتان  وهمــا :  

ـالنقود وسيط للمبادلة وتحقيق الرغبات أي أن يقبل الطرف الثاني أخـذه مقابـل سـلعته  2تحدد قيمة السلعة من خالله ـ 

وال بــد أن يتــوفر فيهــا عــدة أمــور للقيــام وهــذه الوظيفــة و ــي : وهــو تمتعهــا بــالقبول العــام  وســهولة حملهــا وقابليتهــا للتجزئــة . 

ـــ النقــود مســتودع للثــروة أو أداة الختــلان القــيم : أي حفــل القيمــة مــن 1اســية وهمــا  واثنتــان مشــتقتان مــن الوظــائف األس

 خالل

.  فيتحصـــل بـــذلك أربــع وظـــائف للنقـــد (1) ــــ النقــود قاعـــدة للمـــدفوعات املؤجلــة وتســـوية الـــديون واإللتلامــات2اإلدخــار مـــثال 

 اثنتان أساسيتان واثنتان مشتقتان . 

أو املشــــتقة قــــد ســــبق إليهــــا الفقهــــاء املســــلمون ، وقــــد أشــــارت لهــــا اآليــــات الكريمــــة   والحقيقــــة أن هــــذه الوظــــائف األساســــية

 للقيمــــة و قاعــــدة للمــــدفوعات اآلجلــــة، 
 
 للتبــــادل ومخزنــــا

 
واألحاديــــث النبويــــة الشــــريفة، باعتبارهــــا وحــــدة للقيــــاس ووســــيطا

     (2) چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ٹ ٹ چ ويمكن بيانها على النحو االتي : 

 فاألية الكريمة ذكرت مفهوم الثمن الذي يشير ضمنا إلى وجود مبادلة يكـون فيهـا النقـد وسـيط
 
 للقـيم ممـ، ا

َ
ا يجعلـه مقياسـا

وهناك آيات كثيرة وأحاديث نبوية ذكرت النقد كأداة للحساب نذكر ، قبل أن يلقى القبول العام كوسيط للتبادل املتبادلة

 منها : 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ    ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھہ  ہہ  ہ    چ    َقوله تعالى 

  چۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  
  (  4)، والَوِرق : الفضة مضروبة او غير مضروبة  (3)

 قولـــه صـــلى هللا عليـــه وســـلم 
 
ِبيُعـــوا ا: »ومـــن األحاديـــث النبويـــة  مـــا يشـــير لـــذلك أيضـــا

َ
 ت
َ
 ال

َ
، َوال ــــل 

ْ
 ِبِمث

 
ال
ْ
 ِمـــث

َّ
َهِب ِإال

َّ
َهَب ِبالـــذ

َّ
لـــذ

ـــ
َ
ـــَها َعل

َ
وا َبْعض

ُّ
ِشـــف

ُ
 ت
َ
، َوال ـــل 

ْ
 ِبِمث

 
ال
ْ
 ِمـــث

َّ
 ِبـــالَوِرِق ِإال

َ
ِبيُعـــوا الـــَوِرق

َ
 ت
َ
، َوال ـــى َبْعـــض 

َ
ـــَها َعل

َ
وا َبْعض

ُّ
ِشـــف

ُ
ـــا ت اِئب 

َ
ـــا غ ِبيُعـــوا ِمْنَه

َ
 ت
َ
، َوال ى َبْعـــض 

اِجز  
َ
      (5).  «ِبن

                                                           

   181،180، ص: 4م( ط2001شبير ، محمد عثمان ، املعامالت املالية املعاصرة في الفقه اإلسالمي ، )عمان :دار النفائس ،  ( :  1)

 (20سورة يوسف ، آية ) ( : 2)

 (19سورة الكهف :آية ) ( :  3) 

هــــ( ، الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض الت ليـــل ، )بيـــروت : دار 538الزمخشــري ، أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو بـــن أحمـــد ، الزمخشــري جـــار هللا )ت ( :  4) 

 .  710، ص: 2،  ج:3( ، ط 1407الكتاب العربي ، 

ســـماعيل أبـــو عبـــد هللا البخـــاري الجعفـــي ، الجـــامع املســـند الصـــحيح املختصـــر مـــن أمـــور رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم البخـــاري ، محمـــد بـــن إ (5)

، كتـــاب البيـــع ، بـــاب بيـــع الفضـــة  1هــــ ( ط1422وســـننه وأيامـــه )صـــحيح البخـــاري( ، تحقيـــق : محمـــد زهيـــر بـــن ناصـــر الناصـــر ، )دار طـــوق النجـــاة ، 

ت ابـن حجـر ،أحمـد  .  ومعنى )تشفوا( من اإلشفاف وهو التفضيل. و)غائبـا( أي مـؤجال. )بنـاجز( أي  بحاضـر( 21779، ح) 43،ص:3بالفضة ، ج:

 بن علي بن حجـر أبـو الفضـل العسـقالني الشـافعي ، فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري ، رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي قـام
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 ذين أشاروا إلى وظائف النقد :ومن الفقهاء ال

ـ ابن تيمية :وقد أشار إلى وظائف النقد باعبتارها وسيطا للتبادل ومعيارا للقيم، كما أشار إلى مسألة  القبول العام ـ  التي 1

النقـد ذكرها اإلمام مالك كما بينا في املطلـب الثـاني ـ  العتبارهـا وسـيطا للتبـادل و ـي مسـألة مهمـة الرتباطهـا بجميـع وظـائف 

ــْرِعيا َبــْل  " حيــث يقــول :
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   (1) ُصوَرِتَها َيْحُصُل ِوَها امل

 للقيم . وابن قدامة : حيث أشارا، ابن رشدـ 3
 
 إلى وظيفة النقود باعتبارها مقياسا

َســاوِ قــال ابــن رشــد 
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ّ
 يقصد بذلك الذهب والفضة . (3) "   اِل الت

 للقيمــة، ـــ ابــن خلــدون 3
 
: وقــد اشــار إلــى ثالثــة وظــائف للنقــود وظيفتــان رئيســيتان وهمــا:أن النقــود وســيلة للتبــادل ومقياســا

اد لوظيفـة وسـيط للتبـادل، حيـث ووظيفة مشتقة و ي: أنها  أداة لالدخار )مخزن أو مستودع للقيمـة( وهـذه الوظيفـة امتـد

هب "  يقــول : 
ّ
 هللا تعـــالى خلـــق الحجــرين املعـــدنّيين مـــن الـــذ

ّ
خيرة والقنيـــة، وهمــا والفّضــة قيمـــة لكـــّل متمـــّول ثـــّم إن

ّ
ألهـــل  الـــذ

خيرة...... العــــالم فــــي الغالــــب
ّ
 حكمــــة هللا فــــي الحجــــرين وفــــي موضــــع آخــــر يقــــول :"   (4).  فهمــــا أصــــل املكاســــب والقنيــــة والــــذ

ّ
إن

اسدورهما أّنهما ون
ّ
 (5) .  ومتمّوالتهم. قيم ملكاسب الن

 

                                                                                                                                                                                                         

دين الخطيــب ،عليــه تعليقــات العالمــة: عبــد العزيــز بــن عبــد هللا بــن بــاز، )دار املعرفــة : بيــروت، بلخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه: محــب الــ

 .  377، ص  4(/ ج 1379

هــ ( ، مجمـوع الفتـاوى ، تحقيـق : عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن 728ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة الحرانـي )ت: ( : 1) 

 . 252،  251، ص: 19م( ، ج:1995دينة النبوية ، مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ، قاسم ، )امل

هــ( ، بدايـة املجتهــد ونهايـة املقتصـد ، )القــاهرة :دار 595ابـن رشـد الحفيــد، أبـو الوليـد محمــد بـن أحمـد بــن محمـد بـن أحمــد بـن رشـد القرطبــي )ت: ( : 2) 

 . 151، ص: 3م ( ، ط د ، ج:2004الحديث ، 

ابــن قدامــة ، أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجمــاعيلي املقد ــ ي ثــم الدمشــقي الحنبلــي ، الشــهير بــلبن قدامــة  ( :  3)

 467، ص:    2م (  ط د ، ج : 1968هأ( ، املغني ،)مكتبة القاهرة ، 620املقد  ي )ت:

هــــ( ، تــاربخ ابــن خلــدون )ديـــوان 808، ابـــن خلــدون أبــو زيــد ، ولـــي الــدين الحضــرمي اإلشــبيلي )ت ابــن خلــدون ، عبــد الــرحمن بـــن محمــد بــن محمــد ( : 4) 

،  1، ج:2م( ن ط1988املبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي الشـأن الكبـر( ، تحقيـق : خليـل  ـحادة ، )بيـروت : دار الفكـر ،

 ، الفصل األول في حقيقة الرزق والكسب 478ص 

 ..  735، ص  1ابن خلدون ، تاربخ ابن خلدون ، )  ج: ( : 5) 



 وقائع املؤتمركتاب 
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ـــ ايـــن القـــيم : وقـــد أشـــار إلـــى أن  النقـــود )الـــدراهم والـــدنانير ( أثمـــان للمبيعـــات، وذكـــر أن الـــثمن معيـــار تقـــويم األمـــوال، وأن  ـ

ر أهــم خصـــائ  االثمــان يقصــد وهــا التوصــل للســـلع فهــي مقيــاس للقيمــة  ووســـيلة للتبــادل، وقــد أشــار إلــى شـــرط هــام يعتبــ

النقــود وهـــو ثبـــات قيمتهــا الحقيقيـــة . فيجـــب ان تتســم أدوات القيـــاس بالثبـــات ولــو نســـبيا  لـــئال تفقــد دورهـــا وقوتهـــا . حيـــث 

 يقول :

َمُن " 
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َمـاِن :" بقولـه كمقياس للقيمـة  وظيفة النقود ـ اإلمام السرخس ي : وقد أكد على4
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والتصرف أي  واملقصود بالتقلب  (2):"  مِل

وينبــــي علـــى اعتبارهــــا مقياســـا للقيمـــة  اســــتخدامها معيـــارا للمــــدفوعات اآلجلـــة، فيـــتم التعبيــــر بـــالنقود عــــن  عمليـــة التبـــادل

وهــــذه  (3)املــــدفوعات املســــتقبلية، ألن العقــــد غالبــــا يــــتم فــــي الوقــــت الحاضــــر علــــى أســــاس تســــلم الســــلعة وتأجيــــل الــــثمن . 

ثانيـــة و ـــي كونهـــا مقياســـا للقـــيم الحاضـــرة، فهـــي تقـــيس املـــدفوعات املســـتحقة فـــي االساســـية ال الوظيفـــة امتـــداد للوظيفـــة

على صفة القبول العام التي يجب ان تتمتع وها النقود في الحاضـر واملسـتقبل كمـا يشـترط  املستقبل . وترتكز هذه الوظيفة

يتجــم النــاس علــى قبــول التعامــل وهــا  الشــرائية و ــي قيمتهــا مقــدرة بالســلع والخــدمات . لــئال  ان تمتــاز بيبــات نســبي فــي قوتهــا

 وبالتالي الخسارة .  خوفا من انخفال قيمة النقود

اإلمام الغزالي، وقد أشار الى الوظائف األصلية للنقود و ي أنهـا وسـيط فـي التبـادل وانهـا مقيـاس للقـيم ويسـتفاد ذلـك مـن ـ 5
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فخلـق هللا تعـالى الـدنانير والـدراهم حـاكمين ومتوسـطين بـين سـائر األمـوال حتـى تقـدر األمـوال وهمـا  .......... " َما َيْسـت

اويان بشـ يء واحـد إذن فيقال هذا الجمل يسوي مائة دينار وهذا القدر مـن الزعفـران يسـوي مائـة فهمـا مـن حيـث إنهمـا مسـ

                                                           

هــ(، إعـالم املـوقعين عـن رب العـاملين ، تحقيـق :محمـد عبـد  751ابن القيم ، محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )تت ( : 1)

 .105، ص:  2، ج: 1السالم إبراهيم ، )بيروت : دار الكتب ( ، ط

 191،ص:2م( ط د ، ج:1993هــ( ، املبسـوط ، )بيـروت :دار املعرفـة ، 483السرخس ي ، محمد بن أحمد بن أبـي سـهل شـمس األئمـة السرخسـ ي )ت:   ( :2) 
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ــا ....... متســاويان وإنمــا أمكــن التعــديل بالنقــدين إذ ال غــرل فــي أعيانهمــا 
َ
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َياِء ألنهمــا عزيـــزان فـــي أنفســـهما وال غـــرل فـــي َحــاِكَمْيِن َبـــْين

فلنهمــــا حجـــران وإنمــــا خلقــــا    ...... فكأنــــه ملــــك كـــل يــــ يء  أعيانهمـــا ونســــبتهما إلـــى ســــائر األحــــوال نســـبة واحــــدة فمــــن ملكهمـــا

 .    (1)  " لتتداولها األيدي فيكونا حاكمين بين الناس وعالمة معرفة املقادير 

 ئف النقد عند املسلمني على البتكوين املطلب الرابع: مدى انطباق وظا

 من العرل السابق نرى أنه ال مانع شرعا من اعتبار أي ي يء عملة إذا انطبقت عليه وظائف النقد الشرعية . 

 نهـا وحـدة للقـاس ووسـيطأوظائف النقد األربعة في التبكـوين : مـن حيـث هل تتحقق ف 
 
 للمبادلـة ومسـتودع ا

 
للثـروة وقاعـدة  ا

 جلة . للمدفوعات اال 

 نالحل على  البتكوين ما يلي : 

  ففقـدت مبـدأ ،
 
 عن العـرف ومطـردا

 
ـ لم تعترف وها معظم الدول فلم تلقى القبول العام الذي يجب ان يكون ناشئا

 للتبــادل والــذي يســتلزم أن تكــون 
 
القبــول العــام )الــرواج (، وبالتــالي فقــدت وظائفهــا اإلساســية و ــي كونهــا وســيطا

 للقيم لفق
 
دانها الثمنية .، وأما القيمة السوقية التي تحملها فهي قيمة افتراضية غير حقيقة، حيـث تسـاوي معيارا

 قيمتها الحقيقية صفرا .

  ،يؤدي إلى أحجام الناس عن اإلحتفاظ وها خوفا من الخسـارة ،
 
ـ  تذبذب قيمتها ارتفاعا وانخفاضا بشكل كبير جدا

 للقيمة الحت
 
 مال تلفها وسرقتها كما حدل من خالل القرصنة وعليه  ال يمكن اعتبارها مخزنا

  ـ وحيث أنها ال تلقى قبوال عاما في الحاضر فال تلقى قبوال عاما في املستقبل، وال يمكن اعتباها مخزنا للقيمة 

 وبالتالي ال يمكن اعتبارها قاعدة للمدفوعات اآلجلة  .

 وإن تحقق فيها بعض الصفات كسهولة حملها وتجزئتها . وعليه فلم تتحقق فيها وظائف النقود عند العلماء املسلمين  

 من حيث اإلصدار والتداول    املعايري الشرعية املعتربة يف العمالتاملطلب الخامس:  

 أول : من حيث اإلصدار

 تفي هذا املطلب سنناقش مدى اعتبار البتكوين عملة  من خالل النظر في املعايير أو الشروط الشرعية العتبار العمال 

 ثم نسقط هذ ه املعايير على البتكوين ل رى مدى تحقق املعايير الشرعية العتبارها عملة . 

 :بالنظر الى أقوال الفقهاء في مسألة سك النقود يمكن استخالص معايير أو شروط شرعية العتبار أي ي يء عملة 

                                                           

  91، ص: 4( ، إحياء علوم الدين ، )بيروت : دار املعرفة ( ، ج:505الي الطو  ي ت)( :  الغزالي ، أبو حامد محمد بن الغز 1) 
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 املعيار األول:

الــدراهم إال فــي دار الضــرب بــلذن الســلطان، ألن النــاس إن  " ال يصــلح ضــربقــال االمــام احمــد فــي روايــة جعفــر بــن محمــد :  

 .  (1)رخ  لهم ركبوا العظائم". فقد منع من الضرب بغير إذن سلطان ملا فيه من االفتيات عليه.  
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 .(2)  لغش َواإل

 من خالل هذه األقوال يمكن صياغة املعيار األول العتبار العمالت كالتي :

)أن تكـــون العملـــة صـــادرة عـــن الدولـــة بحيـــث تضـــمن الدولـــة قيمتهـــا، مـــع تـــوفر الحمايـــة القانونيـــة الالزمـــة لضـــمان حقـــوق 

 اس والوفاء بللتلاماتهم (. الن

وهــذه الوظيفــة ـ إصــدار العملــة أو النقــود ـ خاصــة بالدولــة وحــدها تصــدرها وفــق قــوانين معينــة منظمــة لهــا . وتقابــل عنــد 

تحمل قيمة في ذاتهـا، أو عمـالت نقديـة ال تحمـل أو ضرب النقود سواء كانت دنانير ذهبية او دراهم فضية  الفقهاء سك

ولكنها تكتس ها من ثقة الناس وقوة القانون . قيمة في ذاتها

 املعيار الثاني 

 قــال االمــام مالــك :"
َّ
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مالك أنه إذا قامت الدولة بسك عملة وراج تداولها بين الناس ـ لحماية الدولـة لهـا وضـمان قيمتهـا ـ ومعنى كالم اإلمام .  (4)"

رواج النقـــود الذهبيـــة والفضـــية فتعتبـــر نوعـــا مـــن أنـــواع النقـــود وتأخـــذ حكـــم النقـــود الذهبيـــة والفضـــية التـــي تحمـــل قيمـــة 

 وعليه يمكن صياغة املعيار الثاني كاالتي :  بذاتها أو التي تحمل قيمة بأمر خارج عنها كاالوراق  النقدية  .

 ( .رواج النقود ) أن تحصل الثقة واإلطمئنان إليها عند عامة الناس بحيث تروج

 املعيار الثالث :

                                                           

هــ( األحكـام السـلطانية للفـراء ، صـححه وعلـق عليـه : محمـد حامـد 458الفـراء ، القاضـ ي أبـو يعلـي ، محمـد بـن الحسـين بـن محمـد بـن خلـف ، )ت  ( :   1)

 . 181،ص:1، ج: 2م( ، ط2000هـ ، 1421الفقي  ، )بيروت ، دار الكتب العلمية 

( ، املجمــــوع شــــرح املهــــذب )مــــع تكملــــة الســــبكي واملطيعــــي( ، )دار الفكــــر( ط كاملــــة ، 676النــــووي ، أبــــو زكريــــا محــــي الــــدين بــــن شــــرف النــــووي )ت ( : 2)

م( 1991االســـــالمي ،ت النـــــووي ، روضـــــة الطـــــالبين وعمـــــدة املفتـــــين ، تحقيـــــق : زهيـــــر الشـــــاويش ، )بيـــــروت ، عمـــــان ، دمشـــــق : املكتـــــب  11،ص: 6ج:

(،أســــنى املطالــــب فــــي شــــرح رول 926ت الســـنيكي ، زكريــــا بــــن محمــــد بــــن زكريــــا االنصــــاري ، زيــــن الــــدين أبــــو يحيــــى الســــنيكي )ت 258، ص:2،ج:3،ط

 377، ص 1الطالب ، )دار الكتاب االسالمي( ، ج:

اهم والــدنانير املضــروبين ، ســمي كــل واحــد منهمــا ســكة ت ألنــه طبــع الســكة لغــة : حديــدة قــد كتــب عليهــا ، يضــرب وهــا الــدراهم ، والســكة  ــي : الــدر  ( : 3) 

نــاوي ، محمــد عبــد الــرؤوف املنــاوي ، فــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير مــن ت إبــن منظــور ، لســان العــرب ، مــادة ســككت بالحديــدة املعلمــة لــه 
َ
امل

العظيم آبادي ، محمد أشرف بن أمير بن علي بـن حيـدر، (ت 447ص)،  6، ج 1م( ، ط1994أحاديث البشير النذير ، )دار الكتب العلمية : بيروت ، 

هــ(، عـون املعبـود شـرح سـ ن أبـي داود، ومعـه حاشـية ابـن القـيم: تهـذيب 1329أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )املتـوفى: 

 ( .3432( ، ح)318، ص) 9، ج 2هـ( ط1415س ن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته ، )دار الكتب العلمية : بيروت ، 

  5،ص:3، ج: 1م( ، ط1994هـ ، 1415هـ( ،  ملدونة  ، )دار الكتب العلمية 179مالك بن أنس ، بن عامر األصبحي املدني )ت  ( :   4)
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َمُن " جـــاء فـــي إعـــالم املـــوقعين :      
َّ
ِبيَعـــاِت، َوالـــث

َ ْ
 امل

ُ
َمـــان

ْ
ث
َ
اِنيَر أ

َ
ن َراِهَم َوالـــدَّ

ْعَيـــاُر  فـــِلنَّ الـــدَّ ِ
ْ
ـــِذيا ُهـــَو امل

َّ
ْمـــَواِل،  ل

َ ْ
ـــِويُم األ

ْ
ق
َ
 ت
ُ
ِبـــِه ُيْعـــَرف

ِفُض 
َ
خ
ْ
ِفُع َوَين

َ
َمُن َيْرت

َّ
 الث

َ
ان

َ
ْو ك

َ
 ل
ْ
ِفُضت إذ

َ
خ
ْ
 َين

َ
ِفُع َوال

َ
 َيْرت

َ
ا ال

 
ا َمْضُبوط  َمْحُدود 

َ
ون

ُ
 َيك

ْ
ن
َ
َيِجُب أ

َ
ِبـُر ِبـِه  ف

َ
ْعت

َ
َمـن  ن

َ
ـا ث
َ
ن
َ
ـْن ل

ُ
ْم َيك

َ
ِع ل

َ
ل الّسِ

َ
ك

َجِميــُع ِســ
ْ
ِبيَعــاِت، َبــْل ال

َ ْ
 امل

َّ
 ُيْمِكــُن إال

َ
 ال

َ
ِلــك

َ
، َوذ

 
ــة  َعامَّ

 
ة ــُروِريَّ

َ
 ض

 
ِبيَعــاِت َحاَجــة

َ ْ
 ِبــِه امل

َ
ِبــُرون

َ
َمــن  َيْعت

َ
ــى ث

َ
ــاِس إل

َّ
 الن

ُ
، َوَحاَجــة ع 

َ
 ِبِســْعر  ل

ــة  
َ
ــى َحال

َ
ِمرُّ َعل

َ
ــَياُء، َوَيْســت

ْ
ش
َ ْ
ُم ِبــِه األ ــوَّ

َ
ق
ُ
َمن  ت

َ
 ِبــث

َّ
 إال

ُ
ــون

ُ
 َيك

َ
 ال

َ
ِلــك

َ
، َوذ

ُ
ِقيَمــة

ْ
 ِبــِه ال

ُ
ْعــَرف

ُ
  ت

 
َعة

ْ
 َيِصــيُر ِســل

ْ
ْيــِرِهت إذ

َ
ــوُم ُهــَو ِبغ

ُ
 َيق

َ
، َوال ة 

َ
َواِحــد

ـَرُر،  دُّ الضَّ
َ
ت
ْ
، َوَيش

ُ
ف

ْ
ل
ُ
خ
ْ
ُع ال

َ
اِس، َوَيق

َّ
 الن

ُ
ت

َ
ُسُد ُمَعاَمال

ْ
ف
َ
ت
َ
ِفُض، ف

َ
خ
ْ
ِفُع َوَين

َ
َصـُد  ............. َيْرت

ْ
ْعَياِنَهـا، َبـْل ُيق

َ
َصـُد أِل

ْ
ق
ُ
 ت
َ

 ال
ُ
َمـان

ْ
ث
َ ْ
األ

َ
ف

ُل ِوهَ  َوصُّ
َّ
ى َمعْ الت ا َمْعن 

َ
اِس، َوَهذ

َّ
ْمُر الن

َ
 أ
َ
َسد

َ
ْعَياِنَها ف

َ
َصُد أِل

ْ
ق
ُ
ا ت ع 

َ
ِسَها ِسل

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ِفي أ

ْ
ا َصاَرت

َ
ِلذ
َ
ِع، ف

َ
ل ى الّسِ

َ
 ا إل

َ
وِد ال

ُ
ق
ُّ
 ُّ ِبـالن

َ
ـت
ْ
ـول  َيخ

ُ
ق

اِت.
َ
ْوُزون

َ ْ
ى َساِئِر امل

َ
ى إل َعدَّ

َ
 (1) َيت

أثمـــان للمبيعـــات، وذكـــر أن الـــثمن معيـــار تقـــويم األمـــوال، وأن االثمـــان أشـــار ابـــن القـــيم إلـــى أن  النقـــود )الـــدراهم والـــدنانير ( 

يقصــد وهـــا التوصـــل للســـلع فهـــي مقيـــاس للقيمـــة ، وقـــد أشـــار إلــى شـــرط هـــام يعتبـــر أهـــم خصـــائ  النقـــود وهـــو ثبـــات قيمتهـــا 

 الحقيقية .  وعليه يمكن صياغة املعيار الثالث كاالتي :

 ل
 
 ألثمان التي تقوم وها السلع (.)أن يتحقق فيها الثمنية  لتكون مقياسا

 على البتكوين ل رى مدى انطباقها عليها .  الثاللواالن نسقط املعايير الشرعية 

 بالنظر الى البتكوين نجد أنها : 

وال ، ولـــيس  لهـــا أرصـــدة حقيقيـــة، ال تـــرتبط  بـــأي مؤسســـة ماليـــة رســـمية أو وســـيطة كـــالبنوك ال تصـــدرعن الدولـــة و  -1

. وبالتـــالي لـــم يتحقـــق فيهـــا  و يصـــعب ضـــمانها ومتابعتهـــا، وال تخضـــع ألي ســـلطة رقابيـــة، ةتضـــبطها أي  قـــوانين ماليـــ

 املعيار األول .

ال تعتـرف وهـا معظـم دول العــالم، و لـم يتحقـق فيهـا القبــول العـام فـال تـروج رواج النقــود. وبالتـالي لـم يتحقـق املعيــار  -2

 الثاني .

تصــلح أن تكــون مقياســا لألثمــان . فلــم تتحقــق فيهــا الثمنيــة  تذبــذب قيمتهــا ارتفاعــا وهبوطــا وعــدم اســتقرارها فلــم -3

 لألثمان ت فـال تملـك قيمـة حقيقـة فـي ذاتهـا كالـذهب والفضـة، فهـي عبـارة عـن أرقـام ورمـوز، 
 
املعتبرة لتكون مقياسا

امــة وال فــي أمــر خــارج عنهــا كــاالوراق النقديــة التــي اكتســبت قيمتهــا مــن القــانون، فلــم يحصــل اإلطمئنــان إليهــا عنــد ع

 الناس . وبالتالي لم يتحقق املعيار الثالث .

 وعليه فقد فقدت املعايير الشرعية العتبارها عملة كباقي العمالت .

 

 ثانيا : من حيث التعامل : تداول النقود بالبيع والشراء وسائر العقود 

                                                           

لعـاملين ، تحقيـق :محمـد عبـد هــ(، إعـالم املـوقعين عـن رب ا 751ابن القيم ، محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )تت ( : 1) 

 .105، ص:  2، ج: 1السالم إبراهيم ، )بيروت : دار الكتب ( ، ط
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 عدة لصحة العقد منها
 
 .(1):  لقد وضع الفقهاء شروطا

أنـــواع األثمـــان املتعامـــل وهـــا فـــي البلـــد ولـــيس أحـــدها غالبـــا فـــال يصـــح البيـــع حينئـــذ  إنتفـــاء الجهالـــة : فـــلذا اختلفـــت -1

القاعدة الثامنة: الجهالة، وقد اتفقت األمة علـى أنـه وقد جاء في شرح موطأ مالك "، للجهالة املفضية إلى املنازعة

 بيــع معلــوم مـن معلــوم بمعلــوم بــأي طريـق مــن طــرق العلـم وقــعجـال ي
ّ

كمــا جــاء فيهـا : الفســاد يرجــع الــى    .(2)     "  وز إال

              (3) .البيع من ثالثة أشياء : إما من الربا وإما من الغرر والجهالة وإما من أكل املال بالباطل  

 للوجود والعدم -2
 
، ف، وقد نهى عليه الصالة والسالم عن بيع الغـرر ، انتفاء الغرر : وهو ما كان محتمال

َ
ِبـي ُهَرْيـَرة

َ
َعـْن أ

 
َ
َررِ »اَل: ق

َ
غ
ْ
َحَصاِة، َوَعْن َبْيِع ال

ْ
َم َعْن َبْيِع ال

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
هَى َرُسوُل هللِا َصل

َ
 .(4)«   ن

3-   ،
 
َم: انتفاء الضرر : سـواء كـان الضـرر عامـا أم خاصـا

َّ
ْيـِه َوَسـل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِ َصـل

ـاَل َرُسـوُل اأَّ
َ
ـاَل: ق

َ
، ق ـاس   »َعـِن اْبـِن َعبَّ

َ
ال

َرَر وَ 
َ
 ِضَراَر ض

َ
   .(5)   ال

ڃ  چ    ڃٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  :قال تعـالىأكل أموال الناس بالباطل  عدم  -4

  چڇ  ڇ  ڍ   چ  ڇ  ڇ   چچ
   (6)

.    

 ول رى األن مدى انطباق شروط العقد الصحيح على التعامل بالتكوين )التداول بالبيع والشراء(.

 ة البتكوين وآلية عملها نالحل ما يلي : فمن خالل تقني

مــن خصــائ  البتكــوين الســرية، فهــي تعتمــد علــى مبــدأ التشــفير والــذي يتضــمن الجهالــة  مــن كــل االتجاهــات بــدءا  -1

 بالحصول عليها وانتهاء  بالتداول وها . والتتضمن آلية التعامل وهـا أيـة معلومـات عـن الوـخ  
 
من اصدارها مرورا

                                                           

ت الزحيلــــي، وهبــــة بــــن مصــــطفى  ،  173،101،100،ص:16، ج: 2وزارة األوقــــاف الكويتيــــة ، املوســــوعة الكويتيــــة ، )الكويــــت :دار السالســــل ( ، ط ( :  1)

ت محمــد بـن إبــراهيم بــن عبــد هللا التــويجري ، موســوعة الفقــه  347،348، ص: 5املنقحــة، ج: 4،ط الفقـه اإلســالمي وأدلتــه ،)دمشــق ، دار الفكــر(

                388، 387، ص:  3، ج:1م( ط2009اإلسالمي ،)بيت األفكار الدولية، 

القــبس فــي شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس ، تحقيــق : ( ، 542املعــافري ، القاضــ ي محمــد بــن عبــد هللا أبــو بكــر بــن العربــي املعــافري االشــبيلي املــالكي )ت ( :  2)

 791،ص:1، ج: 1م( ط1992محمد عبد هللا ولد كريم ، )دار الغرب االسالمي : 

     787، ص  1ابو بكر بن العربي املعافري ، القبس في شرح موظأ مالك  ، ج: ( 3)

سند الصحيح املختصر بنقل العد عـن العـدل الـى رسـول هللا صـلى هللا ( ، امل261مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت ( :   4)

رر          ، عليه وسلم ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، )بيروت : دار إحياء الترال ( ، كتـاب البيـوع ، بـاب بطـالن بيـع الحصـاة والبيـع الـذي فيـه غـ

 ( .1513, ح )  1153، ص: 3ج:

هـــ ( ، مســـند االمــام أحمـــد بــن حنبـــل ، تحقيــق : شـــعيب 241د هللا بـــن محمــد بـــن حنبــل بـــن هــالل بـــن أســد الشـــيباني )ت احمــد بـــن حنبــل ، أبـــو عبــ ( : 5)

،   1م( ، طبــاب عبــد هللا ابــن عبــاس ، ط2001األرنــؤوط ـ عــادل مرشــد وآخــرون ، إشــراف : عبــد هللا بــن عبــد املحســن التركــي ، )مؤسســة الرســالة ،

 ( .2865، ح ) 55،ص: 5ج:  

 . 26سورة النساء ، آية   ( :6)



 

 

335 

 َرُسـوَل أو بياناته.  كما يو 
نَّ
َ
: أ
َ
ِبـي ُهَرْيـَرة

َ
جـد جهالـة فـي نـوع االنشـطة املتعامـل وهـا يـؤدى الـى الغـش فـي التعامـل . وَعـْن أ

ا
َّ
ْيَس ِمن

َ
ل
َ
شَّ ف

َ
اَل: ".... َوَمْن غ

َ
َم ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
 .(1)« هللِا َصل

، فهــي التعامــل فيهــا مبنــي علــى املخــاطرة واالحتماليــة بشــكل كبيــر نتيجــة الرتفــاع و  -2
 
انخفــال قيمتهــا بشــكل كبيــر جــدا

 كما أن اكتساوها من خالل عملية التعدين يتم بواسطة احتماالت مبرمجة تقوم على الحل .  تتضمن الغرر . 

عــدم وجــود جهــة رقابيــة مســؤولة يــؤدي إلــى حصــول أضــرار كثيــرة  واقعــة أو متوقعــة كالتضــخم، كمــا يلحــق الضــرر  -3

ستقرار املجتمعات ملا تتسبب فيه من انتشار التجارة املحظورة كغسيل اآلموال، باقتصاد الدولة، كما  تؤثر على ا

 والضرر يزال  .

لــم تحصــل الثقــة واالطمئنــان اليهــا عنــد عامــة النــاس ألنــه لــيس لهــا قيمــة حقيقيــة  فــي ذاتهــا وال فــي أمــر خــارج عنهــات   -4

نها لقيمتهـا، ممـا يـؤدي الـى ضـياع حقـوق لذلك يحتمل سقوطها عند تعرضها ملتغيرات طارئة تؤدي الى تلفها وفقدا

  الناس وأكل أموالهم بالباطل . 

 وعليه فقد خالفت شروط  العقد الصحيح . فال يصح التداول وها .  

 

  

                                                           

 (   101، ح )  99، ص: 1( :   صحيح مسلم ، باب  قول النبي صلى هللا عليه وسلم من غشنا فليس منا ، ج:1)
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 املبحث الرابع 

 مزايا ومحاذير التعامل مع العملة اإلفرتاضية البتكوين

ير الخاصـــة بالتعامـــل مـــع هـــذه العملـــة نوردهـــا فـــي مـــن خـــالل آليـــة عمـــل البتكـــوين ممكـــن اســـتخالص بعـــض املزايـــا واملحـــاذ

 املطالب التالية :

 املطلب األول : مزايا التعامل مع العملة اإلفرتاضية البتكوين 

  . سرعة تحويل املال، حيث تتم مباشرة بين املتعاملين وها  دون وسيط 

 . انخفال رسوم التحويل لعدم الحاجة لوسيط يأخذ نسبة معينة لنقل األموال 

 لعاملية : فهي ال ترتبط بمكان جغرافي أو دولة معينة  .ا 

 . يمكن مبادلتها بالعمالت الورقية كالدوالر واليورو 

 . ال يمكن تجميدها أو مصادرتها 

 .سهولة اكتشاف أي تالعب أو تعديل في عمليات التداول من خالل انشطة املعدنين وبالتالي رفض املعاملة 

 ود أو رقابة . ال يخضع املتعامل وها  ألي قي 

  شــبكة البيتكــوين  ــي شــبكة مفتوحــة يمكــن ألي مبــرمج أن يقتــرح أو يطــور أو يعــدل علــى البرنــامج الــذي يعمــل عليــه

 . املتداولون للعملة واملنتجون لها

 املطلب الثاني:  املحاذير الشرعية للتعامل مع العملة الفرتاضية البتكوين 

 عملة بالسرية والتـي يعتبرهـا املتعـاملون بـالبتكوين أحـدى أهـم اإليجابيـات السرية : حيث تتسم عمليات تداول هذه ال

بالنســبة لهــم، ولكنهــا مــن أخطــر املحــاذير مــن حيــث صــعوبة  تعقــب تلــك العمليــات وعــدم القــدرة علــى تحديــد األطــراف 

سسـات رســمية والجهـات املتعاملـة وغمــول السـلع واملنتجــات املسـتعملة فــي عمليـة التبــادل ـ لعــدم اعتمادهـا علــى مؤ 

وجهــــات ماليــــة وســــيطة كــــالبنوك ـ  والتــــي تعتبــــر ميــــلة جاذبــــة لتجــــار املخــــدارت واالســــلحة وعمليــــات غســــيل االمـــــوال 

 والصفقات املشبوهة ، وهذا يؤثر على استقرار املجتمعات .  

  . اعتمادها على االنترنت مما يعني عدم القدرة على تبادل هذه العملة في حال انقطع النت 

  وها الكترونيا خارج سيطرة املصارف املركزية حيث يتحكم فيها األ خاص أنفسهم   التعامل 

  عدم وجود أي غطاء نقدي سواء مـن الـذهب او الفضـة او العمـالت النقديـة او السـلع، فـال يوجـد لهـا أي أصـول أو أيـة

لــنقط، حيــث تعـــادل أرصــدة حقيقــة، ولــذلك اتجهــت بعــض الــدول كف ــلويال الــى اصــدار عملــة رقميــة وربطتهــا بســعر ا

 قيمة كل وحدة بتكوين سعر البيترو .    

  ال تحميها أيـة ضـوابط أو قـوانين ماليـة وال تخضـع لسـلطة رقابيـة  وهـذا احـد اسـباب تعرضـها الرتفـاع او انخفـال حـاد

 في قيمتها . 



 

 

337 

 ســـلطة الرقابيـــة ضـــياع االمـــوال فـــي حالـــة فقـــدان املعلومـــات املتعلقـــة بالحســـاب، او ســـرقة البيانـــات، نتيجـــة غيـــاب ال

 املركزية . 

  جهالة من يقف وراء ترويج هذه العملة مما يجعلها لدى أي تغيرات طارئـة عرضـة الن تتلـف وتفقـد قيمتهـا، فـال يوجـد

 اية جهة معروفة يمكن رفع الشكاوى اليها او املطالبات . 

 ض الــدول تســمح بتــداول تلــك عــدم اإلعتــراف بــالتكوين كعملــة قانونيــة رســمية مــن معظــم دول العــالم، وإن كانــت بعــ

 العملة  

 التذبذب الكبير في سعر البتكوين صعودا وهبوطا ،نتيجة املضاربة، واغالق متاجر كبيرة تبيع البتكوين 

 . الغرر والجهالة في قيمتها 
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 املبحث الخامس

 الحكم الشرعي للتعامل مع العملة الفرتاضية البتكوين

 

الشرعي  إلصدار البتكوين كعملة ابتداء )سك املطلب األول: الحكم 
(1)

 النقود (  

 بالنظر إلى عدم تحقيق البتكوين لوظائف النقود عند املسلمين ولعدم انطباق املعاييرالشرعية املعتبرة للعمالت عليها 

 ات التالية :كما  ي عليه اآلن، يمكننا القول بعدم جواز اصدار البتكوين واعتبارها كعملة يمكن تداولها للمسوغ

 على صالحيات الدولة   (2)عدم اصدارها من قبل الدول وعدم خضوعها للمؤسسات املصرفية املركزية ، فيه افتئات 

املمثلة بولي االمر ، فلن اصدار العملة من وظائف الدولة ليطمئن الناس إلى سـالمتها مـن الغـش التالعـب بوزنهـا أو معيارهـا 

ـــاس فـــي  وظيفـــة ضـــرورّية للملـــك إذ وهـــاو ـــي  لـــدون :"أو مصــرفها فهـــي كمـــا يقـــول ابـــن خ
ّ
يتمّيـــل الخـــال  مـــن املغشـــوش بـــين الن

قوش املعروفة "   
ّ
قون في سالمتها الغّش بختم الّسلطان عليها بتلك الن

ّ
قود عند املعامالت ويت

ّ
     (3)الن

التــــــداول والتعامــــــل مــــــن  ولــــــذلك نــــــرى أن قــــــوانين الــــــدول الحديثــــــة تجعــــــل  ســــــلطة إصــــــدار النقــــــد وبيــــــان مــــــا يقبــــــل منــــــه فــــــي

 اختصاصات 

البنــوك املركزيــة وفــق ضــوابط محكمــة كطبعهــا فــي مطــابع حكوميــة، واســتخدام ورق وحبــر رســوم خاصــة، وترقيمهــا بأرقــام 

 
 
 للقيمــة ومخزنــا

 
متسلســلة، لتمنــع الغــش والتلويــر فيهــا . ولتلقــى الثقــة والقبــول العــام ممــا يجعلهــا وســيطا للتبــادل ومعيــارا

 خار( وأداة للمدفوعات اآلجلة . وبالتالي تحقق وظائف النقد عند املسلمين . للقيمة )االد

 وجاء في األحكام السلطانية :

 
ُ
َعْين

ْ
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ل
َ
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ا " َوِإذ

َ
ط
ْ
ـل ِة السُّ
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ـك ُبـوِع ِمْنَهـا ِبالّسِ

ْ
ط
َ ْ
ِة َوامل

َّ
َحق

َ
ْسـت

ُ ْ
ـوِد امل

ُ
ق
ُّ
َبر ِفـي الن

َ
ْعت
ُ ْ
 ُهَو امل

َ
ان

َ
 ِمْن ِغّش  ك

ُ
َوِرق

ْ
َمِة ِنيَّ َوال

َ
ـوِق ِبَسـال

ُ
ْوث
َ ْ
ِة امل

 
َ
َهِبت أِل
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ْ
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َ
 ِنق

َ
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َ
ْست

ُ ْ
ِبيِسِه، ُهَو امل

ْ
ل
َ
ْبِديِلِه َوت

َ
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ْ
أ
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 املطلب الثاني : الحكم الشرعي  للتنقيب )التعدين( عن البتكوين )مرحلة استخراج العملة و الحصول عليها(    
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                238، ص: 1هـ( ، األحكام السلطانية ،)القاهرة : دار الحديث ( ج:450الماوردي ، أبو الحسن علي بن محند بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )ت: ( : 4)



 

 

339 

 ن يتبين لنا ما يلي :  من خالل عملية  التعدي

  ،إمكــان أي  ــخ  املشــاركة فــي عمليــة التعــدين للحصــول علــى  البتكــوين ووضــعها فــي حســابه مــن خــالل االنترنــت

 باستخدام اجهزة كمبيوتر ذات قدرات عالية  وبرامج خاصة  وكمية كبيرة الكهرباء . 

 الجميـــع أو تكـــون بنســـب متفاوتـــة، فمـــن  الحصـــول عليهـــا عمليـــة احتماليـــة ومبينـــة مهـــارات عاليـــة قـــد ال تتحقـــق فـــي

يمتلـــك مهـــارات أعلــــى لديـــه احتماليـــة أعلــــى فـــي الحصــــول عـــل العملـــة باإلضــــافة لعنصـــر الحـــل فمــــن يســـتطع حــــل 

االحجية أوال يحصل على العملة. وقد يحلها أكثـر مـن  ـخ  فمـن يسـبق تكـون العملـة مـن حظـه . والبـاقي ال يـ يء 

 لهم . 

 عدم تناسب العملة املكتسبة مع  . 
 
 كلفة تشغيل األجهزة والبرامج العالية جدا

  مليــون وحــدة وســتتوقف البتكــوين عــن  21ســتنتهي عمليــة التعــدين فــي ســنة محــددة حينمــا يصــل عــدد البتكــوين

 عملية اإلصدار نهائيا كما هو مبرمج له .  

 لى سعرها . يؤدي إلى احتكار العملة بفئة قليلة من الناس وتمكنها من التحكم بالعملة والتأثير ع 

  . تحقق هذه الفئة املجهولة )املعدنين( الثراء الفاحش نتيجة مبادلة البتكوين بسلع وعمالت أخرى حقيقية 

  بـــدايات عملـــة التعـــدين يشـــووها الغمـــول حيـــث تـــم اصـــدار وحـــدات كبيـــرة جـــدا مقابـــل كلفـــة بســـيطة جـــدا مقارنـــة

 بالكلفة الحالية.

 على االحتمالية والغرر املنهي عنه شرعا . وعليه يمكننا القول بعدم جوازه فعملية التعدين كما  ي عليه االن مبينة 

 املطلب الثالث: الحكم الشرعي لتداول البتكوين )البيع والشراء والجارة وغريها من العقود( 

وهـا مـن أضـرار  بالنظر الى انتفاء الشروط املعتبرة لصحة العقد، نستطيع القول أيضـا بعـدم الجـواز  ملـا يترتـب علـى التعامـل

 بالغة الخطورة من حيث : 

  جهالـــــة  قيمتهـــــا ومعيارهـــــا وســـــعر صـــــرفها، وجهالـــــة مصـــــدرها والقـــــائمين عليهـــــا يـــــؤدي إلـــــى التغريـــــر فـــــي حقيقتهـــــا بـــــين

املتعـــاملين. فالجهالـــة محيطـــة وهـــا مـــن كـــل االتجاهـــات ،فأشـــ هت النقـــود املغشوشـــة ونفايـــة بيـــت املـــال وبيـــع تـــراب 

قـــال صـــلى هللا عليـــه وســـلم :" مـــن مـــن  تـــداولها، ملـــا تشـــتمل عليـــه مـــن الجهالـــة والغـــش .  التـــي منـــع الفقهـــاء ةالصـــاغ

نَّ  . (1)غشنا فليس منا " 
َ
اِل. َوأِل

َ ْ
اَيِة َبْيِت امل

َ
ف
ُ
هَى عمر رض ي هللا عنه َعْن َبْيِع ن

َ
والغش عام فيشمل هذه الحالة . وقد ن
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ـا ـَراَب الصَّ
ُ
 ت
َ
ـَبه

ْ
، أش ُصوَد ِفيِه َمْجُهـول 

ْ
ق
َ ْ
ِة امل

َ
، فـال يجـوز التعامـل وهـا الن فـي انفاقهـا غشـا (2) ، وملـا فيـه مـن التغريـر(1)غ

.  فكل ، (3) والن املقصود فيه مجهول وغير متميل راُء به والَبيُع َحرام  ِ
ّ
، فالش َع عليه اْسُم الِغّشِ

َ
 ( 4)ما َوق

  ممـــا يـــؤدي إلـــى اإلضـــرار بـــاألفراد جهالـــة هويـــة املتعـــاملين وهـــا وصـــعوبة تعقـــ هم يـــؤدي إلـــى تســـهيل التجـــارة املمنوعـــة

واملجتمــــع . حيــــث أن أغلــــب الشــــركات التــــي تتــــداول العملــــة االفتراضــــة تمــــارس أنشــــطة غيــــر مشــــروعة تحــــت غطــــاء 

 أنشطة أخرى .   والقاعدة الشرعية تقول : ال ضرر وال ضرار 

  د جهـــة قانونيـــة يمكـــن اذعـــان املتعامـــل وهـــا حيـــث يتحمـــل نتـــائج هـــذه املعاملـــة شـــديد املخـــاطرة، نتيجـــة لعـــدم  وجـــو

 الرجوع لها للحد من احتماالت الخسائر، فأي خطأ في التداول قد يؤدي الى فقدان راس املال بالكامل . 

  . التعامل وها غير آمن نتيجة عمليات االختراق والقرصنة مما يتسبب في خسائر كبيرة 

 يؤدي إلى الغرر والضرر ا  
 
 لشديد  .التذبذب الحاد في سعرها ارتفاعا وهبوطا

  التعامـل وهـا بـال  الخطــورة، حيـث يتعامـل النــاس وهـا بيعـا أو شـراء لتحقيــق أربـاح خياليـة مــن خـالل املضـاربة . ممــا

 يجعلها  في تقلب مستمر وعالي الخطورة سواء كان بارتفاع قيمتها أو انخفاضها  . 

 لــــة املحليــــة . ويــــؤدي الــــى ضــــعف ارتفــــاع نســــبة الــــربح فيهــــا يجــــذب حركــــة التــــداول بشــــكل كبيــــر ممــــا يــــؤثر علــــى العم

 السيطرة على حركة التداول واحكام الرقابة عليها، كما يؤدى الى التهرب الضريبي . 

وعليــه تــرى الباحثــة عــدم جــواز التعامــل بــالبتكوين مــن حيــث اإلصــدار ابتــداء، واكتســاوها بواســطة التعــدين، والتعامــل وهــا 

 ذهب بعض العلماء املعاصرين نذكر منهم  :   بالبيع والشراء وسائر العقود . وإلى هذا الرأي

  االمين العام لالتحاد العالمي لعلماء املسلين علي القرة داعي  حيث أفتى بعدم جواز التعامـل بـالتكوين فـي صـورتها

 .(5)الحالية . 

  : ا تداول عملة البتكوين أو التعامل من خاللهـا بـالبمفتي مصر د . شوقي عالم حيث قال يِع والشـراِء "ال يجوز شرع 

ــا 
َ
ــِة، ومِل تصَّ

ُ
واإلجـارِة وغيرهــا، بـل ُيمنــع مــن االشـتراِك فيهــات لعــدِم اعتباِرهـا كوســيط  مقبـول  للتبــادِل مــن الجهـاِت املخ

 عمـا تـؤدي إليـه 
 

تشتمل عليه من الضـرِر النايـ إ عـن الغـرِر والجهالـِة والغـِشّ فـي َمْصـِرفها وِمْعيارهـا وِقيمتهـا، فضـال

َر عالية  على األفراد والدول".ممارسُتها من مخاط
 .   وقد نشر هذا القول على موقع دار االفتاء املصرية (6)

                                                           
 323، ص:  2ابن خلدون ، المقدمة ، ج: ( : 1)

 176/ ص: 4ابن قدمة ، الشرح الكبير على متن المقنع ، )دار الكتاب العربي( ،   ج:  ( : 2)

 المسوائل الفقهيوة مون كتواب الوروايتين ،هوـ(458الفراء )المتووفى: أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن ابن الفراء ، القاضي  : ( 3)

 . 334، ص: 1، ج: 1م( ، ط1985، )مكتبة المعارف : الرياض، والوجهين

اعوة والنشور بابن قدمة ، الشرح الكبير )المطبوع مع المقنع واالنصاف( ، تحقيق : عبد هللا بن عبد المحسن التركي ، عبد الفتاح محمد الحلو )هجر للط  ( : 4)

 138/ ص: 12، ج: 1م ( ،  ط1995والتوزيع واالعالن : القاهرة ، 

رة مقابلة اعالمية منشورة على وسوائل التوالول اإلجتمواعي  ، وأضواف  :" نسوتطيع ان نعطوي ثالثوة حلوول بحيوث تودخل هوذه العموالت الرقميوة فوي دائو ( : 5)

جاد مرجعية لها مثل ان تتبناها الدولة كعملة ثانويوة او حتوى اوليوة ، وأن تتبناهوا محموعوة مشروعة ومنضبطة حتى ال تقع خسائر كبيرة ، وذلك عبر اي

 من المصارف والبنوك االسالمية كبطاقة ائتمان مثال ، وممكن انشاء شركة كبيرة استثمارية لها :" .

(6: )   //www.almasryalyoum.com/news/details/1247760https: 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1247760
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  اكدت رئاسة املجلس االعلى للشؤون بتركيا ان  استخدام بتكوين  اليجوز شرعا  للغمول الذي يحـيط بالتعامـل

 ن حق ودون مبرر .وها ورفضت الرئاسة استخدام النقود امل همة التي تؤدي الى ثراء طبقة معينة دو 

  دار االفتاء الفلسطينية حيث أصدرت فتوى بعدم جواز التعامل بالعمالت االفتراضية بما فيهـا البتكـوين ، وقالـت

، وتتيح مجـاال للنصـب واالحيتـال بعدم جواز بيعها أو شراؤها  النها مجهولة املصدر والضامن لها، وشديدة التقلب

وقـد حـذر بعـض العلمـاء وبعـض املؤسسـات مـن التعامـل  (1)الغـرر الفـاحش .  و ي مرتبطة باملقامرة واحتوائهـا علـى

  وها  دون الن  على التحريم أو الجواز ومنهم :

  عضو هيئة كبار العلماء واملستشار في الديوان امللكي السعودي عبد هللا بن محمد املطلق حيث حذر في تصريحات

فهـي عملـة غيـر معروفـة املصـدر وال يعـرف لهـا دولـة  مصدرها  اعالمية من خطورة التعامل بالبتكوين لعدم معرفة

تحميهـــا وقـــد حـــذرت مـــن التعامـــل وهـــا  البنـــوك املركزيـــة ومنهـــا مؤسســـة النقـــد الســـعودي، وأن املخـــاطر فيهـــا عاليـــة 

الــف دوالر هــذه مخــاطر عاليــة ال يــدخلها اال مــن ال قيمــة للمــال  15الــف دوالر ثــم تــنخفض الــى 20فأحيانــا ترتفــع الــى 

 نده . وقد حرم الشرع اضاعة املال وأكله بالباطل .ع

  مصـــرف ســـورية املركزيـــة يحـــذر مـــن التعامـــل بـــالعمالت االفتراضـــية التـــي ال تخضـــع لضـــوابط او تعليمـــات مصـــرف

 .  (2)سورية املركزي 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/16/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8 

(2 ) d/post?id=cb7dceba30-http://cb.gov.sy/ar/ei             

https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/16/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/16/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/16/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8
http://cb.gov.sy/ar/ei-d/post?id=cb7dceba30
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 املبحث السادس

 الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل مع العملة الفرتاضية البتكوين

 

 ب األول :البدائل الشرعية لعملة البتكوين اإلفرتاضية املطل

من املالحل االن أن البتكوين كعملة رقمية قد أصبحت مقبولة لدى محالت عديدة حول العالم، ويمكن مبادلتها بالـدوالر 

ر، قبــل أن أو اليــورو، وقــد تصــبح هــذه العملــة منافســة للعمــالت الحقيقيــة، وقــد تصــبح بديلــة لهــا وال بــد مــن مواكبــة العصــ

 تصبح هذ العملة بالنسبة لنا عملة إذعان . 

فـــال بـــد لنـــا مـــن البحـــث عـــن بـــديل شـــرعي لهـــذه العملـــة اإلفتراضـــية، بحيـــث تحقـــق هـــذه العملـــة وظيفـــة النقـــود مـــن ناحيـــة  

 شرعية 

تحقــق وظــائف وعليــه أقتــرح أن يكــون لنــا عملــة إفتراضــية إســالمية ولــتكن مــثال الــدينار اإلفتراضــ ي اإلســالمي )دينــاركوين ( 

 النقد ومعايير اعتبار العمالت وشروط العقد الصحيح عند العلماء املسلمين وفق ضوابط نجملها في املطلب الثاني : 

 املطلب الثاني: الضوابط الشرعية للتعامل مع العملة الفرتاضية البتكوين

صــدار والتعــدين والتعامــل بحســب مــا مــن الضــوابط الشــرعية للقــول بجــواز التعامــل مــع العمــالت اإلفتراضــية مــن حيــث اإل 

 ترتأيه الباحثة ما يلي :

أن تكون العملة االفتراضية عملة إسالمية خاصة بالدولة اإلسـالمية )إسـالم كـوين(، كالـدينار اإلفتراضـ ي اإلسـالمي  -1

 )دينار كوين( أو الدرهم اإلفتراض ي اإلسالمي )درهم كوين( . 

)إصـــدار( العملـــة اإلفتراضـــية فــــ" ال يصـــلح ضـــرب الـــدراهم اال فـــي دار  أن تتـــولى الدولـــة اإلشـــراف املباشـــر علـــى ضـــرب -2

وال بـــد " ان يتعامـــل النـــاس بالنقـــد املطبـــوع  (1)الضـــرب بـــاذن الســـلطان، الن النـــاس ان رخـــ  لهـــم ركبـــوا العظـــائم " 

 . (2)بالسكة السلطانية املوثوق بسالمة طبعه املامون من تبديله وتلبيسه "  

ويفضـل أن يكـون الغطـاء مـن مية اإلفتراضية مغطاة تغطيـة كاملـة تضـمن اسـتقرار سـعرها، تكون العملة اإلسال أن  -3

الـــذهب أو الفضـــة، أو يكـــون جـــزء منهـــا مغطـــى بالـــذهب أو الفضـــة، والجـــزء اآلخـــر مغطـــى بالعملـــة الورقيـــة النقديـــة  

كــن أن يكــون جــزءا وبــذلك تأخــذ حكــم الورقــة النقديــة تمامــا مــن حيــث أحكــام الربــا والصــرف والبيــع والشــراء .ومم

 منها كذلك مغطى باألموال العينية كاألراض ي والعقارات .   

 أن تكون العملة االفتراضية اإلسالمية مرتبطة بسعر الذهب أو الفضة أو العملة النقدية للدولة اإلسالمية . -4

 ـأن تحدد لها الدولة سعر صرف نقدي مناسب كالعمالت النقدية .  -5

                                                           

 1)165. 
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 مة من الذهب أو الفضة أو االموال أن تتعهد الدولة بصرف القي -6

 أن ال تكون بديال للعملة النقدية الحالية، ويمكن أن يتم التعامل وها بجانب العمالت النقدية   -7

أن تتولى هيئة رقابية مركزية  مراقبة كافة التعامالت بالعملة االفتراضية، وتكون وظيفتها  مراقبة جميع التعـامالت  -8

 تراضية ومتابعتها ومحاسبة ورصد أي مخالفة محتملة أو أي عملية مشبوهة  . املتعلقة وهذه العملة االف

أن تحظى بنفس خصائ  الورقة النقدية من حيث القيمة، واستخدامها في شراء مشتريات أو سلع أو خدمات عبـر  -9

 االنترنت، وتحويلها إلى عمالت أخرى . 

ها  بحيــث يمتنــع املضــاربة عليهــا .  ومنــع أي عمليــات غيــر وضــع نظــام رقــابي ملنــع التالعــب وهــا،  والحفــاظ علــى اســتقرار  -10

 مشروعة . ومنع أي اختراق لها من قبل القراصنة  .

 استخدام العملة  االفتراضية على مستوى عالمي أسوة بالعملة النقدية . -11

 اتاحة استخدامها للخاصة والعامة مما يضمن لها الرواج . -12

ات الرقابيــــة معرفــــة هويـــة املســــتخدمين للعمــــالت الرقميـــة عنــــد كــــل أن يـــتم وفــــق آليــــة معينـــة بحيــــث تســــتطيع الجهـــ -13

 عملية  وال مانع من وجود السرية في التعامالت املباشرة  كما هو في البتكوين . 

 فرل الرسوم والضرائب عليها كالعملة الورقية تماما . -14

 استخدام الترقيم التسلسلي عند االصدار لحمايتها.  -15

 مان استمرار التعامل وها .ـ سن التشريعات الكافية لض -16

ال مــــانع االســــتفادة مــــن تقنيــــة البلــــوك تشــــين، كقاعــــدة بيانــــات ال مركزيــــة  تعمــــل علــــى هيئــــة نظــــام ســــجل الكترونــــي  -17

ملعالجــة الصـــفقات وتــدوينها بمـــا يتــيح لكـــل االطــراق تتبـــع املعلومـــات عبــر شـــبكة امنــة ال تســـتدعي التحقــق مـــن طـــرف 

 ثالث  .

لــى نســبة معينــة مقابــل خــدماتهم، وفــق آليــة معينــة تحقــق العدالــة فــي التعامــل معهــم  يمكــن االتفــاق مــع املعــدنين ع -18

 ،بعيدا عن االحتمالية والغرر .
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 الخـاتمـة

الحمـــد هلل الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات ولـــه الفضـــل واملنـــة فـــي األولـــى واآلخـــرة، ونســـأله جـــلَّ وعـــال  اإلخـــالص والقبـــول لهـــذا 

 خطانا، وأن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يختم بالصالحات أعمالنا . إنه سميع قريب مجيب . العمل . ونسأله أن يسدد 

 أتمنى أن أكون قد وفقت في طرح هذه النازلة الكبيرة . وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها .    

 أول  : النتائج

 تعتبر من أنواع النقود وتأخذ حكمها .  أي عملة تتخذها الدولة وتعتمدها رسميا وتضمن قيمتها ، 

  العمــــالت االفتراضــــية الحاليــــة عمــــالت وهميــــة غيــــر حقيقــــة، ولــــيس لهــــا غطــــاء مــــن الــــذهب أو الفضــــة أو أي عملــــة

 قانونية .

  .ال تنطبق وظائف النقد التي وضعها املسلمون على وظيفة العملة االفتراضية البتكوين 

 رعية الالزمة العتبارها عملة كسائر العمالت  .ال تتحقق في البتكوين املعايير الش 

 . ال تتحقق في البتكوين شروط العقد الصحيح 

  مــــن املحــــاذير الشــــرعية للتعامــــل مــــع البتكــــوين  الخصوصــــية والســــرية التامــــة التــــي تســــاعد املجــــرمين علــــى ارتكــــاب

 جرائمهم ، وتذبذب سعرها بشكل مبال  فيه في زمن قصير .  

  مبنى على مخاطرة كبيرة تؤثر على الفرد واملجتمع وال يخلو التعامـل مـع البتكـوين مـن الضـرر التعامل مع البتكوين

 والغرر والجهالة املنهي عنه.

  عـــــدم جـــــواز التعامـــــل مـــــع العملـــــة االفتراضـــــية البتكـــــوين بصـــــورتها الحاليـــــة ســـــواء مـــــن حيـــــث اإلصـــــدار أوالتعـــــدين

فتراضـــية علـــى اطالقـــه .  ويمكـــن وضـــع ضـــوابط شـــرعية أوالتـــداول، وال يعنـــي ذلـــك تحـــريم التعامـــل مـــع العمـــالت اال 

 تحكم التعامل مع العملة االفتراضية البتكوين للقول بجواز التعامل وها  .

 .  الحكم الشرعي للعملة االفتراضية البتكوين ينطبق على جميع العمالت االفتراضية 

 ثانيا : التوصيات:  

 السـالمية النشـاء عملـة افتراضـية اسـالمية ولـيكن إسـم العملـة :  الدعوة الى اجتماع على مستوى الـدول العربيـة وا

 الدينار اإلفتراض ي اإلسالمي . 

  إنشاء بنك افتراض ي اسالمي يمثل جميع الدولة املشاركة  بحيـث تغطـي موجوداتـه كامـل قيمـة العملـة االفتراضـية

 املراد إصدارها .
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 راضية مغطاة بما يقابلها من الذهب والفضة والعملـة أن تقوم كل دولة باملساهمة بحصة معينة من العملة االفت

 النقدية للدولة .

 . أن يتم التعامل بالعملة االفتراضية االسالمية على مستوى العالم 

  أن يـــتم إنشـــاء هيئـــة علـــى مســـتوى الـــدول املشـــاركة، وظيفتهـــا القيـــام  بـــدور التنظـــيم والرقابـــة علـــى العملـــة، وفـــرل

 الرسوم والضرائب . 

  ة املبــرمجين علــى مســتوى العــالم ملــن يرغــب فــي العمــل ضــمن فريــق املعــدنين النشــاء العملــة االفتراضــية  أن يــتم دعــو

 وتطويرها تقنيا، وتوثيق عمليات التداول، مقابل نسبة معينة توجيعية يتفق عليها . 

  ترقيم كل وحدة برقم متسلسل لضبط كمية االنتاج بحيث يغطي موجودات البنك االفتراض ي 

 من قيام البنك االفتراض ي باالستثمار لزيادة موجوداته وبالتالي زيادة االصدار  وال مانع 

                                 

 واخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين
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 املصادر واملراجع

  ند االمـام أحمـد بـن هــ (، مسـ241احمد بن حنبل، أبو عبد هللا بن محمد بن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد الشـيباني )ت

حنبــل، تحقيــق : شــعيب األرنــؤوط ـ عــادل مرشــد وآخــرون، إشــراف : عبــد هللا بــن عبــد املحســن التركــي، )مؤسســة 

 . 1م(،   ط2001الرسالة ،

  البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد هللا البخــاري الجعفــي، الجــامع املســند الصــحيح املختصــر مــن أمــور رســول

وســـننه وأيامـــه )صـــحيح البخـــاري(، تحقيـــق : محمـــد زهيـــر بـــن ناصـــر الناصـــر، )دار طـــوق هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم 

 ،  1هـ ( ط1422النجاة، 

 :قهــ (، مجمـوع الفتـاوى، تحقيـ728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحرانـي )ت 

 م( .  1995لطباعة املصحف الشريف،  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، )املدينة النبوية، مجمع امللك فهد

  الجمعيــــة املصــــرية لنشــــر املعرفــــة والثقافــــة العامليــــة، املوســــوعة العربيــــة امليســــرة ،) بيــــروت ،القــــاهرة، تــــونس: دار

 .املحدثة 2م (  ط2001الجيل 

 ه ابــن حجــر، علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالني الشــافعي، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري، رقــم كتبــه وأبوابــ

وأحاديثــــه: محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي قــــام بلخراجــــه وصــــححه وأشــــرف علــــى طبعــــه: محــــب الــــدين الخطيــــب ،عليــــه 

 ( 1379تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، )دار املعرفة : بيروت، 

 هـــ(، 808ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون أبــو زيــد، ولــي الــدين الحضــرمي اإلشــبيلي )ت

 تاريخ 

  ،)ابن خلدون املعروف باملقدمة )ديوان املبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الكبر 

  :عون املعبود شرح س ن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب س ن أبي داود وإيضاح علله  ، هـ(1329)املتوفى 

 2هـ( ط1415وت، ، )دار الكتب العلمية : بيرومشكالته . 

  ،مختار الصـحاح، ، هـ(666زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )املتوفى: الرازي

 . 5م ( ط1999بيروت املكتبة العصرية، ، )تحقيق : يوسف الشيخ محمد

 هـــ(، بدايــة املجتهــد 595)ت: ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي

 م ( . 2004املقتصد، )القاهرة :دارالحديث،  ونهاية

  نقلـــــه الـــــى 1هــــــ، تكملـــــة املعـــــاجم العربيـــــة، )العـــــراق : وزارة الثقافـــــة واالعـــــالم (، ط1300رينهـــــارت بيتـــــر آن دوزي ت، 

 : جمال الخياط    10، 9: محمد سليم النعيمي، ج 8ـ 1العربية  وعلق عليه ج
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  ،املنقحة.  4وهبة بن مصطفى ، الفقه اإلسالمي وأدلته ،)دمشق، دار الفكر( ،طالزحيلي 

 هـــــ(، الكشــــاف عــــن حقــــائق 538الزمخشــــري، أبــــو القاســــم محمــــود بــــن عمــــرو بــــن أحمــــد، الزمخشــــري جــــار هللا )ت

 .  3(، ط 1407الت ليل، )بيروت : دار الكتاب العربي، غوامض 

  هـــ(، املبســوط، )بيــروت :دار املعرفــة، 483ئمــة السرخســ ي )ت:السرخســ ي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس األ

 م( .  1993

 (،أسنى املطالب في شـرح رول 926السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا االنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت

 الطالب، )دار الكتاب االسالمي(  

  4م( ط2001مي، )عمان :دار النفائس، شبير، محمد عثمان، املعامالت املالية املعاصرة في الفقه اإلسال ،  

  ،م ( .2001شريف، أحمد السيد، الحديث في التلوير والتلييف  ،)مصر : دار املعارف 

  ،محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحـق، الصـديقي، العظـيم آبـادي العظيم آبادي

 املعرفة ( . (، إحياء علوم الدين، )بيروت : دار 505الطو  ي ت)

 ، 2م(  ط1988الغزالي، أبو حامد محمد بن الغزالي تحقيق : خليل  حادة، )بيروت : دار الفكر  

  هـــ( األحكـــام الســلطانية للفـــراء، 458ابــن الفــراء، القاضـــ ي أبــو يعلـــي، محمــد بـــن الحســين بــن محمـــد بــن خلـــف، )ت

 م( . 2000هـ، 1421 ، )بيروت، دار الكتب العلمية صححه وعلق عليه : محمد حامد  الفقي

 م( .   1985)مكتبة املعارف : الريال،، والوجهين املسائل الفقهية من كتاب الروايتين  ،ابن الفراء ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  بــن قدامـــة الجمـــاعيلي املقد ـــ ي ثـــم الدمشـــقي ابــن قدامـــة، أبـــو محمـــد موفـــق الــدين عبـــد هللا بـــن أحمـــد بـــن محمـــد

 م (  ط د،  1968هأ(، املغني ،)مكتبة القاهرة، 620بلبن قدامة املقد  ي )ت:الحنبلي، الشهير  

     . )ابن قدامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الشرح الكبير على متن املقنع، )دار الكتاب العربي 

 نصـاف(، تحقيـق : عبـد هللا بـن عبـد املحسـن التركـي، دامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الشرح الكبير )املطبوع مع املقنـع واال ابن ق

   1م (،  ط1995عبد الفتاح محمد الحلو )ةجر للطباعة والنشر والتوزيع واالعالن : القاهرة، 

 هـ(، إعالم املوقعين عن رب  751ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )تت 

 1العاملين، تحقيق :محمد عبد السالم إبراهيم، )بيروت : دار الكتب (، ط . 

  1م( ط1994هـ(، املدونة، )دار الكتب العلمية ، 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدني )ت. 
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 :هــــ(، األحكـــام الســـلطانية 450املـــاوردي، أبـــو الحســـن علـــي بـــن محنـــد بـــن محمـــد بـــن حبيـــب البصـــري البغـــدادي )ت

 القاهرة : دار الحديث (                 )

                         مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى، وآخرون( املوجم الوسيط، )دار الدعوة ( مادة نقد                    

  ،1م( ط2009محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري، موسوعة الفقه اإلسالمي ،)بيت األفكار الدولية                 

    . محمد السيد علي، النقود والسكة 

 في شرح موطأ (، القبس 542املعافري، القاض ي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي املعافري االشبيلي املالكي )ت

 .  1م( ط1992مالك بن أنس، تحقيق : محمد عبد هللا ولد كريم، )دار الغرب االسالمي : 

 (، املسـند الصــحيح املختصـر بنقـل العــد عـن العــدل 261مسـلم بـن الحجــاج أبـو الحسـن القشــيري النيسـابوري )ت

)بيــــروت : دار إحيــــاء لبــــاقي، الــــى رســــول هللا صــــلى هللا عليــــه وســــلم، )صــــحيح مســــلم (، تحقيــــق : محمــــد فــــؤاد عبــــد ا

 ( .  الترال

  ناوي، محمـد عبـد الـرؤوف املنـاوي، فـيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير مـن أحاديـث البشـير النـذير، )دار الكتـب
َ
امل

  ، 1م(، ط1994العلمية : بيروت، 

  يقى )املتـوفى: ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفر

 ،. 3هـ (  ط 1414هـ(، لسان العرب ، ) بيروت : دار صادر، 711

 (، املجمــوع شــرح املهــذب )مــع تكملــة الســبكي واملطيعــي(، 676النــووي، أبــو زكريــا محــي الــدين بــن شــرف النــووي )ت

  ط كاملة . )دار الفكر( 

 وت، عمـــان، دمشـــق : املكتـــب االســـالمي النـــووي، روضـــة الطـــالبين وعمـــدة املفتـــين، تحقيـــق : زهيـــر الشـــاويش، )بيـــر

 ،  3م( ،ط1991

 2وزارة األوقاف الكويتية، املوسوعة الكويتية، )الكويت :دار السالسل (، ط   . 

  وليــد مصــطفى الشــاليش، السياســة  النقديــة بــين الفقــه اإلســالمي واإلقصــاد، )الواليــات املتحــدة : املعهــد العــالمي

   (  2011للفكر اإلسالمي، 

 : املواقع اإللكرتونية : ثانيا   

    مقابلة اعالمية منشورة على وسائل التواصل اإلجتماعي 

  :   ويكيبيديا املوسوعةar.m.wikipedia.org  

  ـ  https://price.bitcoin.com   

https://price.bitcoin.com/
https://price.bitcoin.com/
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  ويكيبيديا الموسوعة   ـ https://ar.wikipedia.org/wiki%D8%A8%% D9% 8A% D8% AA% D9% 83% D9% 

88%D9%8A%D9%86 

   ـ  https://www.almasryalyoum.com/news/details/1247760 

  ـ    http://cb.gov.sy/ar/ei-d/post?id=cb7dceba30           

  ـ https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/16/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-

%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-

%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1247760
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1247760
http://cb.gov.sy/ar/ei-d/post?id=cb7dceba30
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/16/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/16/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/16/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/16/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/16/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/16/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8
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 عملة البتكوين نموذجا   - العمالت يف الفقه اإلسالمي إنشاءضوابط 

 

 سامي مطر الحمود

 ، أبوظبيالهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

 الشارقة، اإلماراتجامعة  قسم الفقه وأصوله، طالب دكتوراه في

 الفهرس الرئيسي

رب العاملين، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين، أمـا بعـد، فـلن وقـائع الحيـاة فـي مخـال  الحمد هلل

عــّد العمــالت االفتراضــية مــن النــوازل املعاصــرة الجــديرة بالبحــث والدراســة، 
ُ
مطــرد، وفــي كــل يــوم تفاجئنــا بمبتكــر جديــد، وت

 ان ما يثيره التعامل وها من إشكاالت فقهية تؤثر في حكمها.الستجالء صورتها الحقيقية، وتكييفها الفقهي، وبي

 أهمية الدراسة:

أول عتبـة يطؤهـا مـن يريـد النظـر  –بنظر الباحث  –ها، و ي مسألة تعد إنشاءتتناول هذه الدراسة مسألة إيجاد العمالت و 

نـي علـى هـذه القضـية، فـلن ُحِكـم فـي التكييـف الفقهـي لعمـالت البتكـوين وبيـان حكمهـا الشـرعي، وكـل مـا ُيبحـث بعـد ذلـك مب

بعـدم صـحة إيجـاد عمـالت جديــدة مـن أفـراد النـاس فهــذا سـيعود بـالبطالن علـى أصــل هـذه العملـة، ويحكـم بتحريمهــا، وإن 

 مشــروعا لكــل مــن أراده، بــال ضــوابط وال شــروط، فهاهنــا ُيحكــم بمشــروعية هــذه العملــة مــن جهــة 
 
كــان إيجــاد العمــالت بابــا

نظـــر فـــي مـــدى توافقهـــا مـــع املبـــادئ الفقهيـــة الحاكمـــة للمعـــامالت فـــي الفقـــه اإلســـالمي، كمنـــع الغـــرر هـــذا األصـــل، ومـــن ثـــم يُ 

 والجهالة واملقامرة، وتحقق شروط العقد في التعامل وها، وما ينتج عن التعامل وها من مصالح أو مفاسد. 

عمـالت البتكـوين، فأغفلهـا بعـض  ولقد الحل الباحث أن هذه القضـية لـم تنـل حقهـا مـن النظـر والتأصـيل عنـد بيـان حكـم

 علــى مــدى تحقــق الغــرر واملقــامرة فــي هــذه البــاحثين، وأشــار إليهــا بعضــهم فــي ملحــة عجلــى ونبــذ  مهضــوم، 
 
وكــان البحــث منصــبا

 أنهـــا تســـتخدم فـــي اإلجـــرام وغســـيل 
 
العمـــالت، بســـبب تذبـــذب أســـعارها، وعلـــى إيجابيـــات التعامـــل وهـــا وســـلبياته، فُيـــذكر مـــثال

هريــــب فتمنــــع حينئــــذ  ســــدا للــــذرائع، وفــــاتهم الجانــــب األهــــم الــــذي هــــو محــــور هــــذا البحــــث، فــــلن مــــا ذكــــروه مــــن األمــــوال والت

خــــرَّج عليـــــه هــــذه املســـــألة هــــو مـــــدى 
ُ
إشــــكاالت قــــد تـــــؤثر فــــي الحكـــــم ولكنهــــا تعـــــد قضــــايا فرعيـــــة، ويبقــــى أول األصــــول الـــــذي ت

 راف ضمني بمشروعية الطريقة التي أوجدت وها. العمالت الجديدة، إذ كان في اباحة هذه العمالت اعت إنشاءمشروعية 

 مشكلة الدراسة.

 النقود في الفقه اإلسالمي  إنشاءتتمحور إشكالية هذه الدراسة في سؤال رئيس وهو: ما ضوابط 

 وتتفرع عنه اإلشكاليات اآلتية:

 ما ماهية النقود في االقتصاد اإلسالمي  -1
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 من أين تستمد العمالت قيمتها  -2

 عمالت جديدة  إنشاءفي  هل لألفراد الحق -3

 في الشرع  -4
 
 معتبرا

 
 ما الشروط التي يجب تحققها في الش يء ليكون نقدا

 النقود  نشاءهل تحققت في عمالت البتكوين الضوابط الشرعية إل -5

 ما الحكم الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية  -6

 أهداف الدراسة.

 بيان املقصود بالنقود في الفقه اإلسالمي. -1

 لثمنية ومدى تحققها في األوراق النقدية.بيان علة ا -2

 تحديد الجهة التي تملك الحق شرعا في إصدار العمالت الجديدة. -3

 توضيح الشروط التي يجب تحققها في الش يء ليكون نقدا معتبرا في الشرع. -4

 النقود في عمالت البتكوين. نشاءبيان مدى تحقق الضوابط الشرعية إل  -5

 امل بالعمالت االفتراضية.بيان القول الراجح في حكم التع -6

 منهجية الدراسة.

 سأسير في هذه الدراسة على املن   االستقرائي والتحليلي واملقارن، ويمكن استجالء ذلك فيما يأتي:

فباملن   االستقرائي سأتوصل إلى جمع جزئيات املوضوع التي لها تعلق بعنوان البحث، وسأتتبع بعض ما كتب حول   -1

 فقهاء القدامى واملعاصرين.هذه املسألة عند ال

وباملن   التحليلي واملقارن: سأدرس أقوال الفقهاء واالستدالالت الواردة في هذه املسألة وأتعقب بعض اآلراء بعد  -2

 مقارنتها بغيرها، للوصول إلى النتائج التي تحل إشكالية البحث.

 وقد انتظمت خطة البحث في تمهيد ومبحثين بعد املقدمة كما يلي:

 وفيه مطلبان:   هيد عن ماهية العمالت االفتراضية ونشأتها.تم

 املطلب األول: ماهية العمالت االفتراضية املشفرة وسماتها.

 املطلب الثاني: نشأة العمالت االفتراضية.

 املبحث األول: منظومة النقود في االقتصاد اإلسالمي.

 إلسالمي املطلب األول: هل للنقود شكل محدد في النظام االقتصادي ا



 

 

353 

 املطلب الثاني: أنواع النقود ومن أين تستمد قيمتها.

 العمالت في الشريعة اإلسالمية. إنشاءاملبحث الثاني: ضوابط 

 املطلب األول: التكييف الفقهي للعمالت اإلفتراضية.

 العمالت. نشاءاملطلب الثاني: الضوابط الشرعية إل

 العمالت اإلفتراضية. املطلب الثالث: اإلشكاالت الشرعية التي تثيرها

 تمهيد: ماهية العمالت الفرتاضية ونشأتها.

تعــد العمــالت االفتراضــية أحــد أشــكال النقــود الرقميــة التــي انتشــرت فــي العقــد األخيــر فــي عــالم االقتصــاد، وتصــدر بواســطة 

أكثــر هــذه العمــالت نظــام حاســوبي بواســطة فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد، ولكنهــا ال تملــك كــل ســمات العمــالت الحقيقيــة، و 

  علــى املســتوى العـالمي عملــة )البتكــوين(، ويتنـاول هــذا التمهيــد بيـان ماهيــة هــذه العمـالت ونشــأتها، ويكــون الكــالم 
 
انتشـارا

 دون غيرها، فهي النموذج املقرر تناوله بالدراسة في هذا البحث.
 
 على عملة البتكوين تحديدا

 
 منصبا

 اضية املشفرة وسماتها.املطلب األول: ماهية العمالت الفرت

 أول : ماهيتها: 

عرفــــت العمــــالت االفتراضــــية بتعريفــــات عــــدة، خالصــــتها أن البتكــــوين عملــــة رقميــــة تعمــــل خــــارج منظومــــة النقــــد الرســــمية 

املتمثلــــة بـــــالبنوك املركزيـــــة واملؤسســـــات االئتمانيـــــة، وتصـــــدر بواســـــطة بـــــرامج حاســـــوبية متخصصـــــة يطلـــــق عليهـــــا عمليـــــات 

 . (1)(Mining)ب التعدين أو التنقي

 ثانيا : سماتها: 

من خالل بيان ماهية هـذه العمـالت يتضـح أنهـا صـورة مـن صـور النقـد اإللكترونـي الـذي تسـتخدمه املصـارف، ولكـن يوجـد 

 وها بعض السمات الخاصة التي تميلها عن النقد اإللكتروني، كما يأتي:

وتخت  هذه التقنية ببناء قاعدة بيانات ال  (Blockchain)العمالت االفتراضية ُبنيت على تقنية سلسلة الكتل  -

مركزية، يشترك فيها كل األطراف املتعاملون في هذا النظام التقني، ثم تجمع كل مجموعة من العمليات في كتلة 

 . (1)واحدة، ويتم تشفيرها

                                                           

امعة ينظر: الباحول، عبد هللا بن سليمان، النقود اإلفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، ج ( 1)

، بنك السودان 73، عدد2014رفي، . عصام الدين، أحمد محمد، عملة البتكوين، مجلة املص11، ص2017، 1عين شمس، القاهرة، العدد

، بنك فيصل اإلسالمي السوداني، 76، عدد2014. حامد، محيي الدين، عملة بيتكوين اإللكترونية، مجلة املال واالقتصاد، 50املركزي، ص

 .62ص



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

354 

لكترونية في ال ترتبط هذه العمالت بحساب بنكي، وليس لها رصيد مادي ملموس، وال توجد إال في املحافل اإل -

 . (2)االنترنت

 عمالت غير مدعومة من الجهات الرسمية واملؤسسية، وليس لها أي ضامن. -

ال تقيدها الحدود الجغرافية، إذ يمكن تحويل هذه العمالت إلى أي مكان في العالم، وال تستطيع الدول أن تحظرها  -

، وال يمكن للجهات الرقابية أن تتتب
 
 ع العمليات الشرائية التي تتم بواسطتها.ألنها ال تخضع لسيطرتها أصال

، فهي غير آمنة. -
 
 وهبوطا

 
 التذبذب الكبير في قيمتها صعودا

 املطلب الثاني: نشأة العمالت الفرتاضية.

 يـدعى "ساتويـ ي ناكـاموتو"، 2009ظهرت عملة البتكوين مطلع عام 
 
 مسـتعارا

 
م علـى يـد  ـخ  مجهـول الهويـة اتخـذ اسـما

 أنـــه يؤســـس لنظـــام نقـــدي جديـــد للـــدفع اإللكترونـــي، يهـــدف بـــه إلـــى تغييـــر 2008شـــره عـــام وقـــدم فكرتهـــا فـــي بحـــث ن
 
نـــا م، مبّيِ

االقتصـاد العــالمي بــنفس الطريقــة التــي غيــر وهــا االنترنــت عــالم النشــر، وتقــوم فكــرة هــذه العملــة علــى مبــدأ التعامــل املباشــر 

تقني يعني التعامـل املباشـر بـين طـرفين دون االسـتعانة ، وهو مصطلح  (peer to peer)بين املستخدمين، بطريقة الند للند 

 علـى تحويـل األمـوال، مبتعـدة فـي نفـس الوقـت عـن مركزيـة 
 
بطرف وسيط كـالبنوك واملؤسسـات املاليـة التـي تتقاضـ ى رسـوما

 .(3)عليها  البنوك الكبرى، فمعامالتها مجهولة ال يمكن ألي جهة مراقبتها أو االطالع

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  السويلم، سامي بن إبراهيم، حول النقود املشفرة، مركز التميل البحثي في فقه القضايا املعاصرة، جامعة ( 1)

 .2، ص2018

، 2017ينظر: الباحول، عبد هللا بن سليمان، النقود اإلفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، ( 2)

 .4، جامعة عين شمس، القاهرة، ص1العدد

. طارق، حمول، البتكوين بين قياسية 22ود اإلفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، صينظر: الباحول، عبد هللا بن سليمان، النق ( 3)

، األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية، 1، عدد26، املجلد2018األرباح وتصاعد التحذيرات، مجلة الدراسات املالية واملصرفية، 

 . 51-50، ص. عصام الدين، أحمد محمد، عملة البتكوين24ص:
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 املبحث األول

 ومة النقود يف القتصاد اإلسالميظمن

 متباينــــة، وذلــــك تلبيــــة للحاجــــات اإلنســــانية فــــي التعامــــل 
 
مــــرت التعــــامالت املاليــــة بعــــدة مراحــــل تاريخيــــةت واتخــــذت أشــــكاال

، ثم أصبحت املقايضة عاجزة عن الوفاء باحتياجات الناس، فتعامل النـاس بـالنقود 
 
النقدي واملالي، فكانت املقايضة أوال

، وانتقلــوا بعــدها إلــى النقــود املعدنيــة بنوعيهــا الثمينــة وغيــر الثمينــة، ثــم ظهــرت النقــود الورقيــة املتعــارف عليهــا فــي الســلعية

عصـــرنا، ومهمـــة هـــذا املبحـــث  ـــي بيـــان القاعـــدة الشـــرعية العامـــة التـــي تضـــبط املنظومـــة النقديـــة فـــي االقتصـــاد اإلســـالمي، 

 بعد ذلك لتخريج العمالت االفتراض
 
 ية عليها.لتكون ُوصلة

 املطلب األول: هل للنقود شكل محدد يف النظام القتصادي اإلسالمي؟

كــان تعامـــل النـــاس قبـــل بعثـــة النبـــي صــلى هللا عليـــه وســـلم بـــالنقود الفارســـية والروميـــة، ولكــن كـــان ســـبيلهم فـــي التعامـــل وهـــا 

، وتــز 
 
 وفضــة ال أنهــا نقــود، فكانــت قــريش تــزن الفضــة بــوزن تســميه درهمــا

 
، فكــل بوصـفها ذهبــا

 
ن الــذهب بــوزن تســميه دينــارا

عشرة دراهم تزن سبعة دنانير، فلما ُبعث النبي صلى هللا عليـه وسـلم، أقـرهم علـى مـا كـانوا يتعـاملون بـه مـن أوزان الـدارهم 

والــــدنانير، واســــتمر التعامــــل وهــــذه النقــــود إلــــى عصــــر الخليفــــة األمــــوي عبــــد امللــــك بــــن مــــروان، حيــــث قــــام بضــــرب الــــدنانير 

اإلســالمية فــي مصــانع يطلــق عليهــا "دار الســكة"، وكــان ضــرب هــذه النقــود بحســب املقــادير الشــرعية التــي حــددها والــدراهم 

 .(1)عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه في زمانه

ويجدر اإلملاح هنا إلى عدم ورود ن  في الكتاب أو السنة يحدد شكل النقود في الشـريعة اإلسـالمية، وأسـفر هـذا عـن وجـود 

 للفقهاء في تحديد املراد بالنقود في الشرع، كما يأتي: عدة اتجاهات

االتجــاه األول: ذهبــوا إلــى أن النقــود تطلــق علــى املضــروب مــن الــذهب والفضــة فقــط، ألن الثمنيــة علــة تقتصــر علــى الــذهب 

 . (2)والفضة وال تتعداهما إلى بقية النقود

 . (1)واء أكانا مضروبين أو غير مضروبيناالتجاه الثاني: ذهبوا إلى إطالق النقود على الذهب والفضة س

                                                           

، علي بن يوسف، الدوحة املشتبكة في ضوابط دار السكة، تحقيق: حسين مؤنس، مجلة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية في ينظر: الحكيم ( 1)

 .195م، ص2006، 3. املاوردي، علي بن محمد، األحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط47-45ص، 2-1م، العدد 1958مدريد، 

. الكبيس ي، حمدان عبد املجيد، 4-3م، ص1968، منشورات املكتبة الحيدرية، 5املقريزي، أحمد بن علي، شذور العقود في ذكر النقود، ط

 تطور النقود والنظام النقدي في الدولة العربية اإلسالمية، ندوة االقتصاد اإلسالمي، املنظمة العربية للتربية والثقافة/ معهد البحول

 . 251/ ص1983العربية، بغداد،  والدراسات

(، الدسوقي، محمد عرفة، 3/124هـ، )1386، 2ينظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد املحتار على الدر املختار، دار الفكر، لبنان، ط ( 2)

نبيه، دار القلم، تحقيق: عبد . النووي، يحيى بن شرف الدين، تحرير ألفاظ الت3/83حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، لبنان، 

 .114هـ، ص1408، 1الغني الدقر، دمشق، ط
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االتجاه الثالث: أطلقوا النقود على الذهب والفضة وعلى كل مـا يـؤدي وظيفـة النقـود فـي معـامالت النـاس ومبـادالتهم مهمـا 

دة ، قال ابن تيمية: "وأما الدرهم والدينار فما يعرف لـه حـد طبعـي وال شـرعي بـل مرجعـه إلـى العـا(2)كان نوعه ومادة صناعته

 ملـا يتعـاملون بـه، والـدراهم والـدنانير ال 
 
واالصطالحت وذلك ألنه فـي األصـل ال يتعلـق املقصـود بـه، بـل الغـرل أن يكـون معيـارا

ت بخالف سائر األمـوال فـلن املقصـود االنتفـاع وهـا نفسـها... 
 
تقصد لنفسها، بل  ي وسيلة إلى التعامل وها، ولهذا كانت أثمانا

. واستصــوب هــذا  (3)يتعلــق وهــا غــرل ال بمادتهــا وال بصــورتها يحصــل وهــا املقصــود كيفمــا كانــت" والوســيلة املحضــة التــي ال 

االتجاه أغلب الفقهاء املعاصـرين وأخـذ بـه مجمـع الفقـه اإلسـالمي بجـدة، فجـاء فـي قـراره عـن العمـالت الورقيـة: "أنهـا نقـود 

للــذهب والفضــة مــن حيــث أحكــام الربــا والزكــاة والســلم، اعتباريــة فيهــا صــفة الثمنيــة كاملــة، ولهــا األحكــام الشــرعية املقــررة 

. يقول الدكتور قطب الريسوني: "من البد ي أن ال يكـون للنقـود الورقيـة ذكـر فـي الكتـاب والسـنةت إذ لـم  (4)وسائر أحكامها"

قهــي، ثــم تكــن شــائعة وقــت التشــريع، ولــم يحــتج إلــى بيــان حكمهــا، ولــذلك تشــاجرت اآلراء، وتناصــت الح ــ  فــي تكييفهــا الف

 على الذهب والفضة 
 
 بذاته قياسا

 
 قائما

 
استقر الحكم عند السواد األعظم من فقهاء العصر على عد النقود الورقية نقدا

 .(5)بجامع الثمنية في كل منهما"

 علــى هـــ
 
ذا وتجــدر اإلشــارة إلـــى أن تــرجيح االتجــاه الثالـــث ال يفهــم منـــه إعطــاء املشــروعية إلنشـــاء العمــالت الجديــدة اعتمـــادا

 بــين 
 
القــول، نعــم، الثمنيــة ال تقتصــر علــى الــذهب والفضــة كمــا أســلفت، لكــن إدخــال األشــياء فــي دائــرة الثمنيــة لتلقــى رواجــا

ذكر في املبحث الثاني من هذه الدراسة. 
ُ
 الناس وتكون عملة معتبرة بينهم، يفتقر لضوابط ست

 املطلب الثاني: أنواع النقود ومن أين تستمد قيمتها.

وضوع البحث عن العمالت االفتراضية، و ي نوع من أنواع النقود، كان من املناسب أن أعطي صورة مـوجزة عـن بما أن م 

أنــواع النقـــود ومصــدر اســـتمداد قيمتهـــا، علــى أن هـــذه املســـألة قــد نالـــت حقهـــا مــن البحـــث والدراســـة فــي األبحـــال الشـــرعية 

دم تسلســل فكرتــه، إذ كــان بيــان أنــواع النقــود ومراحلهــا واالقتصــادية، ولكنهــا تــدلي بصــلة وثيقــة إلــى موضــوع البحــث، وتخــ

 عن النظـام النقـدي، ومـا الـذي يكسـب األشـياء قيمـة تضـا ي قيمـة الـذهب 
 
 متكامال

 
ومصدر استمداد قيمتها، يعطي تصورا

 والفضة، ليدخلها بعد ذلك في دائرة العمالت املشروعة والنقود الصالحة للمعامالت املالية.

 
                                                                                                                                                                                                         

. عليش، محمد، 1/288هـ، 1314، 1ينظر: الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح ك ل الدقائق، املطبعة األميرية الكبرى ببوالق، مصر، ط ( 1)

. ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، معونة أولي 3/83. نهاية املحتاج، 4/493هـ، 1409منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، لبنان، 

 .2/684هـ، 1415، 1النهى شرح املنتهى، تحقيق: عبد امللك بن عبدهللا بن دهيش، دار خضر، لبنان، ط

. املرحوم، محمد علي، تهذيب 6/59هـ 1406، 2ينظر: الكاساني، أبوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ( 2)

، ابن تيمية، تقي الدين أحمد الحراني، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد 3/253الفروق، )مطبوع مع الفروق للقرافي(، دار املعرفة، لبنان، 

لي بن أحمد بن سعيد، املحلى، .. ابن حزم، ع29/468،  251-19/250هـ،  1412الرحمن  بن قاسم العاصمي النجدي، دار عالم الكتب، الريال، 

 .8/477تحقيق: أحمد شاكر، دار الترال، القاهرة، 

 .251-19/250ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  ( 3)

 .3/70/86( د 9قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، قرار رقم ) ( 4)

 .109، ص2014-1435 ،1صناعة الفتوى في القضايا املعاصرة، دار ابن حزم، لبنان، بيروت، ط ( 5)
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 نقود السلعيةالنوع األول: ال

 بينهم في مبادالتهم ومعامالتهم.
 
 و ي سلع معينة يتعارف عليها الناس تستعمل وسيطا

 املعادن النفيسة: كالذهب، والفضة.
 
 ومن أمثلة هذا النوع: املاشية، والقمح، والتمر.  وأيضا

 ومن مزايا هذا النوع من النقود أنه نافع بذاته، كما أنه سهل النقل والتقسيم.

، إذ كان التبادل في العصور األولى يجري بواسطة السلع، وهو مـا ُيعـرف  وهذا
 
 واستعماال

 
النوع هو أول أنواع النقود ظهورا

بنظام املقايضة. فلما كثرت االحتياجات أصبحت املقايضة ال تفي بمعامالت الناس، فانتقلوا إلى النقـود السـلعية وصـارت 

 للتبادل بينهم
 
 .(1)وسيطا

 : النقود املعدنيةالنوع الثاني

.
 
ا ، وإما عدَّ

 
 للتبادل إما وزنا

 
 و ي عبارة عن قطع معدنية استعملت وسيطا

وألن الذهب والفضة يتميـلان عـن غيرهمـا مـن النقـود السـلعية بـالقبول الواسـعت ملـا يتمتعـان بـه مـن الخصـائ  فلنهمـا قـد 

ت النقــود مـن معــدني الــذهب صـيغا بأشــكال معينـةت ليســهل التعامــل وهمـا وليكــون لهمـا مقــدار ثابــت 
ّ
فـي جميــع النقـد، فُســك

 .(2)والفضة، واستعمال في املعامالت بين الناس

وبسبب توسع املعامالت وتزايد الحاجة إلى النقود التي يتميل وهـا هـذان املعـدنان وصـعوبة نقلهمـا وحفظهمـا نشـأت الحاجـة 

 إلى نوع آخر من النقود يلبي حاجات الناس املستجدة.

لتجـــــار بليـــــداع نقـــــودهم املعدنيـــــة عنـــــد الصـــــيارفة مقابـــــل الحصـــــول علـــــى صـــــكوك ورقيـــــة فيهـــــا إثبـــــات لهـــــذه فقـــــام بعـــــض ا

 بـدفع هـذا املبلــ  املقيـد فـي الصـك لصـاحبه، فتعامـل التجــار بعـد هـذه املرحلـة وهـذه الصــكوك، 
 
اإليـداعات، وتتضـمن تعهـدا

 فـي التبـادالت ا
 
لتجاريـة، وهــذه الفكـرة  ـي نشـأت عنهـا األوراق النقديــة بنـاء علـى الثقـة بالجهـة التـي أصــدرتها، فكانـت وسـيطا

 .(3)املعاصرة

 

                                                           

. قريصة، 154، ص1406، 2ينظر: هيكل، عبد العزيز، موسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية، دار النهضة العربية، لبنان، بيروت، ط ( 1)

القري، محمد   .34، ص1981العقاد، مدحت، النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  -صبحي، 

 .171، ص 1417، 1بن علي، مقدمة في النقود والبنوك، مكتبة دار جدة، ط

 -. قريصة، صبحي، 110، ص1980، 1ينظر: غطاس، نبيه، موجم مصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعمال، مكتبة لبنان، بيروت، ط ( 2)

 .20-18. القري، محمد بن علي، مقدمة في النقود والبنوك، ص25ص العقاد، مدحت، النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية،

. الزامل، يوسف، النقود والبنوك واألسواق املالية، الجمعية السعودية األولى للمحاسبة، 20-18ينظر: القري، مقدمة في النقود والبنوك، ص ( 3)

 .58،ص 1410، 1مية، دار املدني للطباعة والنشر، ط. الحسني، أحمد حسن، تطور النقود في ضوء الشريعة اإلسال 6، ص1424، 1ط
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 النوع الثالث: النقود الورقية

  في تبادل السلع والخدمات وسائر املعامالت
 
 .(1)و ي أوراق تطبع وتطرح لتكون وسيطا

ة مراحل هذه أبرزها:  وقد مرَّ هذا النوع من النقود بعدَّ

 النائبة. املرحلة األوىل: النقود الورقية

 بالـــذهب أو الفضـــة، فكانـــت هـــذه العمـــالت الورقيـــة مغطـــاة بصـــورة 
 
كـــان اســـتعمال األوراق النقديـــة فـــي بـــادئ األمـــر مرتبطـــا

كاملـــة مـــن الـــذهب أو الفضـــة. فكـــل ورقـــة نقديـــة تنـــوب عـــن كميـــة مـــن الـــذهب أو الفضـــة لـــدى هـــذه الدولـــة وتكـــون ضـــامنة 

 قتصاديون على هذا النوع من النقود: النقود الورقية النائبة.لتقديم هذه املعادن عند طل ها، ولذلك أطلق اال

 املرحلة الثانية: النقود الورقية اإللزامية.

وبعد أن شاع قبول النقود الورقية النائبة وانتشر استخدامها فـي املعـامالت، فـأغرى ذلـك الجهـات املصـدرة لهـذه األوراق، 

ونشــرها دون أن تكــون مغطــاة تغطيــة كاملــة، فأصــبحت هــذه النقــود  توســعت الجهــات املصــدرة فــي طباعــة النقــود الورقيــة

 تنطوي على قيمة ذاتية دون االرتباط بالذهب والفضة.

 وأصبح إصدار هذه األوراق النقدية من مهام املصرف املركزي في الدول. بل ُيعدُّ ذلك من أهم وظائف البنوك املركزية.

طلـــق عليهـــا وصـــارت األوراق النقديـــة فـــي هـــذه املرحلـــة تســـتم
ُ
د قيمتهـــا وقبولهـــا مـــن القـــانون واإللـــزام الحكـــومي وهـــا، ولهـــذا أ

 .(2)النقود اإللزامية

 املرحلة الثالثة: النقود الورقية الئتمانية

فــي هــذه املرحلــة اســتمر انخفــال الغطــاء مــن الــذهب والفضــة لــألوراق النقديــة، بســبب عــدة ظــروف كــالحروب واألزمــات، 

وراق النقديـة بنـاء علـى ثقـة النـاس بالجهـة املصـدرة لهـذه األوراق، وأصـبحت النقـود ال تسـتمد واستمرت الدول بطباعة األ 

 فـــي التبــــادالت 
 
قيمتهـــا مـــن مجـــرد غطـــاء الـــذهب أو الفضـــة، بـــل إنهـــا تكتســـب ذلــــك مـــن ثقـــة النـــاس وهـــا وقبـــولهم لهـــا وســـيطا

 إلى فك االرتبـاط بـين غطـاء الـذهب وبـين إصـد
 
ار النقـود الورقيـة. ولقـد كـان آخـر ذلـك وقـف والتعامالت. وأدى ذلك تدريجيا

 م.1971هـ، املوافق 1391الحكومة األمريكية اللتلام تحويل الدوالر إلى ذهب عام 

 فـي التبـادالت، ومـن الثقـة فـي اقتصـاد الحكومـة املصـدرة 
 
فصارت النقود بعد ذلك تستمد قوتها من الثقة في قبولهـا وسـيطا

 والقيود التنظيمية التي تضعها الدول إلصدار النقود الورقية.لها وقوته واستقراره، ومن الشروط 

 ألنها تعتمد على األمانة والثقة بين األطراف املتعاملة وها
 
 .(1)ولهذا أطلق على هذا النوع: النقود االئتمانيةت نظرا

                                                           

. هيكل، عبد العزيز، موسوعة املصطلحات االقتصادية 223ينظر: غطاس، نبيه، موجم مصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعمال ص ( 1)

 .329-328واإلحصائية، ص 

. هيكل، 245. القري، محمد بن علي، مقدمة في النقود والبنوك، ص130-129ينظر: الزامل، يوسف، النقود والبنوك واألسواق املالية، ص  ( 2)

 .329صعبد العزيز، موسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية، 
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 املبحث الثاني

 العمالت يف الشريعة اإلسالمية إنشاءضوابط 

 

 لعمالت اإلفرتاضية.املطلب األول: التكييف الفقهي ل

 وردت عدة تكييفات فقهية للعمالت االفتراضية عند الباحثين املعاصرين، وأهمها: تكييفين: 

 األول: تكييفها بوصفها سلعة تباع وتشترى.

 الثاني: تكييفها على أنها عملة. 

الحكـم عليهـا مـن خـالل الوظــائف  ويبـدو لـي أن األقـوى تكييفهـا علـى أنهـا عملــة، وذلـك يتحـدد بـالنظر إلـى واقعهـا، فلنــه يمكـن

 عــــن العمـــــالت 
 
، يــــؤدي الوظــــائف النقديـــــة بــــدال

 
 رقميـــــا

 
التــــي تؤديهــــا، فالجهــــة املجهولـــــة التــــي أنشــــأتها قـــــدمتها بوصــــفها نقــــدا

الورقيــة، ومــن تعامــل وهــا كانــت معامالتــه مبنيــة علــى هــذا األصــل، فــال معنــى بعــد ذلــك لتكييفهــا علــى أنهــا ســلعة، والوظــائف 

 : (2)مالت تتمثل باألمور اآلتيةالنقدية للع

 .لقيم السلع والخدمات في التبادل 
 
 عاما

 
 كونها مقياسا

 .يتبادل به األفراد السلع والخدمات 
 
 كونها وسيطا

  للثــــروة وأداة لالدخــــارت إذ يبيــــع اإلنســــان مــــا ال يحتاجــــه مــــن الســــلع ويحــــتفل بقيمتــــه مــــن النقــــود 
 
كونهــــا مســــتودعا

 الستعمالها وقت حاجتها.

يختلـــــف اثنـــــان أن تعامـــــل النـــــاس بـــــالعمالت االفتراضـــــية مبنـــــي علـــــى هـــــذه الوظـــــائف، ومـــــرادهم منهـــــا محصـــــور بـــــذلك،  وال  

 فالصواب أنها عملة، لكنها وقعت في محاذير شرعية مؤثرة في الحكم عليها.

 العمالت. نشاءاملطلب الثاني: الضوابط الشرعية إل

 مـــن ضـــرورات الحيـــاة، ملـــا تقـــوم بـــه مـــن وظـــائف هامـــة قـــد تبـــين ممـــا ســـبق أن وجـــود العمـــالت فـــي حيـــاة النـــاس 
 
أصـــبح شـــيئا

 للثروات، فأهميتهـا نابعـة مـن أهميـة املـال الـذي هـو قـوام الحيـاة، ولـذلك كـان ال بـد مـن 
 
بوصفها وسيطا للتبادل ومستودعا

                                                                                                                                                                                                         

العقاد، مدحت، النقود والبنوك  -. قريصة، صبحي، 223-147ينظر: غطاس، نبيه، موجم مصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعمال، ص  ( 1)

 .22. القري، محمد بن علي، مقدمة في النقود والبنوك ، ص37-34، 29ادية الدولية، ص والعالقات االقتص

خليل، ريان توفيق، نظرية النقود في الفقه اإلسالمي  .17هـ، ص1404ينظر: ابن منيع، عبد هللا بن سليمان، الورق النقدي، الطبعة الثانية،  ( 2)

 .38-37، ص2014، 1مان، طاملقارن، دار الفتح للدراسات والنشر، األردن، ع
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الضــــوابط وضــــع ضــــوابط إلنشــــاء عمــــالت جديــــدة، وســــأذكر أقــــوال الفقهــــاء فــــي هــــذه املســــألة، ثــــم أعقــــب عليهــــا وأبــــين أهــــم 

 الشرعية إلصدار النقود.

 العمالت الجديدة. إنشاءأول: أقوال الفقهاء يف 

إن قضـــية الحفـــاظ علـــى األمـــوال وتنظـــيم السياســـة النقديـــة حـــازت علـــى اهتمـــام بـــال  فـــي الشـــريعة اإلســـالمية، وقـــد ارتصـــد 

تصـادية عميقـة، تسـجل لهـم السـبق الفقهاء لبيان حكم إيجـاد العمـالت أو النقـود التـي كانـت فـي عصـرهم، وقـدموا نظـرة اق

ر  لبعض أقوالهم في ذلك: 
ْ
 في هذا امليدان، وهذا ِذك

قـــال اإلمـــام أحمـــد: "ال يصـــلح ضـــرب الـــدراهم إال فـــي دار الضـــرب بـــلذن الســـلطانت ألن النـــاس إن رخـــ  لهـــم ركبـــوا  -1

 .(1)العظائم "

 لغيــر اإلمــام ضــرب الــدراهم والــدن -2
 
انير، وإن كانــت خالصــةتألنه مــن شــأن قــال النــووي: "قــال أصــحابنا: ويكــره أيضــا

 .  (2)اإلمامت وألنه ال يؤمن فيه الغش"

، فلنـه بـذلك يـدخل علـى النـاس مـن الفسـاد مـا ال يعلمـه إال هللا، بـل  -3
 
قال ابن القيم: "ويمنع من جعـل النقـود متجـرا

أو نقــــدا منــــع مـــــن الواجــــب: أن تكــــون النقــــود رءوس أمــــوال، يتجـــــر وهــــا، وال يتجــــر فيهــــا، وإذا حــــرم الســـــلطان ســــكة 

 . (3)االختالط بما أذن في املعاملة به"

 ومن خالل هذه النقوالت ُيستنتج ما يأتي:

 من خالل هذه األقوال أن السياسة النقدية في الشريعة اإلسالمية منوطة باإلمام منذ زمن بعيد، فهي من  -
 
يظهر جليا

 صالحياته، والعمل جار  بذلك عند املسلمين.

للمنــع بقولـــه: "ألن النــاس إن رخـــ  لهــم ركبــوا العظـــائم"، فيــه بعـــد نظــر فـــي السياســة الشـــرعية،  تعليــل اإلمــام أحمـــد -

ورؤيــــة علميــــة دقيقــــة ملــــا ينــــتج عــــن فــــتح هــــذا البــــاب مــــن مفاســــد، وبــــال ريــــب أن هــــذه املفاســــد فــــي عصــــرنا وخاصــــة مــــع 

 العمالت االفتراضية تكون أشد وأعظم.

النقـود أو العمـالت مـؤثر   إنشـاء، و (1)الـدين، وسياسـة الـدنيا وتـدبيرهاإن موضوع الواليـة واإلمامـة ومقصـودها حراسـة  -

 في حفل أموال الناس، وتحقيق االستقرار االقتصادي في الدول، فال يسـمح ألفـراد النـاس بالتالعـب وهـا ألنهـا مـن 
 
جدا

 املصالح العامة.

                                                           

 .2/359، 1997 – 1418، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،طابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد، املبدع في شرح املقنع،  ( 1)

ن عبده، مطالب أولي . الرحيبانى، مصطفى بن سعد ب2/232ال هوتى، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الكتب العلمية، 

 .3/185، م1994 -هـ 1415، 2النهى في شرح غاية املنتهى، املكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

 .6/11دار الفكر، الطبعة الثانية،  املجموع شرح املهذب، محيي الدين يحيى، النووي، ( 2)

 .202ية، مكتبة دار البيان، صسعد شمس الدين، الطرق الحكم ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ( 3)
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كوكة من الذهب والفضة مع اشتراطهم أن إطالق الكراهة على إصدار النقود بغير إذن اإلمام متوجه  إلى النقود املس -

 غير مغشوش، فهي التي كانت شائعة في عصرهم، فهذه تستمد قيمتها من ذاتها، ولكنهم حكموا 
 
يكون معدنها خالصا

 لذريعة التالعب والغش، أما األوراق النقدية التي ليس لها قيمة ذاتية فيحرم إصدارها بغير إذن 
 
عليها بالكراهة سدا

 الدولة.

م الفقهاء عن هذه القضية يقصد به صورة معينة في عصرهم، و ي أن يقلد الناُس اإلماَم في ضرب نقود  كنقود كال  -

الدولة من الذهب والفضة، وأما اختراع نقود جديدة، بنقش وختم خاص غير التي تصدرها الدولة فهذا الخطب 

ملنع هنا من باب أولى، وإذا وصلنا بعد هذا إلى فيه أعظم، فكيف إذا كانت النقود ورقية وليس لها قيمة ذاتية  فا

، وليس هناك جهة تضمن قيمتها لتحفل حقوق  إنشاء
 
نقود  افتراضية ليس لها قيمة ذاتية وال وجود حس ي أصال

 املتعاملين وها، فالتحريم عندئذ يكون أشد، واملنع أولى.

ي عصرهم وتنظيمها، فالحاجة إليه في عصرنا كل ما يذكره الفقهاء القدامى من أهمية ضبط إصدار النقود التي ف -

 أمس وآكد، بل قد يصل إلى رتبة الضرورات املؤثرة في معاش الناس ومعامالتهم.

 على قول فقهي يبيح ألفراد الناس إنشاء عمالت جديدة.  -مع املطاولة في االستقصاء والتحري  –لم أظفر  -

، ولكن كان لفقهاء اإلسالم السبق فيها، فُيعد إصدار النقود يتفق علم االقتصاد مع الفقه اإلسالمي في هذه القضية -

من أهم وظائف البنوك املركزية في دول العالم املعاصر، إذ كان صدار النقد حق محصور بالبنك املركزي دون 

 البنوك األخرى.

سة النقديـة فـي االقتصـاد فيتبين مما سبق منابذة العمالت االفتراضية لقواعد اإلصدار النقدي، ومجافاتها ألصول السيا 

 اإلسالمي.

 ثانيا : أهمية ضبط النظام النقدي يف الشريعة اإلسالمية.

، وقـــد أناطهـــا الفقهـــاء باإلمـــام وجعلوهـــا مـــن مهـــام  إنشـــاءقـــد تقـــرر ممـــا ســـبق أن 
 
العمـــالت مـــن طـــرف األفـــراد ممنـــوع شـــرعا

يــة  إلــى لبــاب الحــق  فيــه، وقــد ذكرهــا اإلمــام القرافــي الدولــة، وإن املقــام هنــا يســتدعي جلــَب قاعــدة  لصــيقة  وهــذا البــاب، وهاد

ــَر 
ُ
ث
َ
ــَم فــي نظــر الشــرع ك

ُ
 فيهــا أن شــأن النقــدين عظــيم، ولــذلك شــدد الشــرع فيــه، فقــال: "قاعــدة: إذا شــرف الشــ يء وَعظ

 
مبينــا

َد فـــي حصـــوله تعظيمـــا لـــهت ألن شـــأن كـــل عظـــيم القـــدر أن ال يحصـــل بـــالطرق الســـهلة ... فمـــن هـــذه ال ـــّدِ
ُ
قاعـــدة: شـــروطه َوش

النكــاح ملــا شــرف قــدره بكونــه ســبب اإلعفــاف، ومــن أعظــم مغــايل الشــيطان ووســيلة لتكثيــر العبــاد وحاســما ملــواد الفســاد، 

شــدد الشـــرع فيــه باشـــتراط الصــداق والـــولي والبينــة بخـــالف البيـــع. والنقــدان ملـــا عظــم خطرهمـــا بكونهمــا منـــاط األعـــرال، 

                                                                                                                                                                                                         

، ينظر: الجويني، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد، غيال األمم في التيال الظلم، تحقيق: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين ( 1)

 .200،ص 1401، 2ط
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، شــــدد الشــــرع فيهمــــا بحيــــث ال يبــــاع واحــــد بــــأكثر منــــه وال بنســــيئة بخــــالف ورؤوس األمــــوال، وقــــيم املتلفــــات، ونظــــام العــــالم

 .   (1)العرول"

وما أنفس وصف هذا اإلمام للنقود بأنها: "نظام العالم"، فهي من جهة نظـري كلمـة جامعـة فـي بيـان وظيفـة النقـود، وإظهـار 

علـــى قضـــية اســـتحدال العمـــالت املثـــارة فـــي  دورهـــا فـــي تحقيـــق مصـــالح األمـــة، ومـــع أنهـــا قيلـــت قبلنـــا بقـــرون إال أنهـــا منطبقـــة

 عصرنا، وال ُيوفق ملثلها إال من أنار هللا بصيرته.

وينبيــي أن يستحضــر الباحــث م للــة هــذه املســألة ومكانتهــا أثنــاء النظــر فــي حكمهــا، فهــي ليســت كفــروع املســائل األخــرى مثــل 

 امة.بعض عقود البيوع املستجدة، وذلك ألثرها على النظام النقدي بصورة ع

 العمالت يف الفقه. إنشاءثالثا : ضوابط 

وهـذه ضـوابط لعمليـة إصــدار النقـود، تحكمهـا وتــنظم إصـدارها وتسـد الطريـق علــى مـن أراد اإلخـالل وهــا، و ـي مـن األهميــة  

بمكان لعدة دواع  
(2)  : 

 حفل قيمة النقود لئال تنق  فتتضرر مصالح الناس. -1

 تلبية حاجات السوق من النقود السائلة ومنع اختالل سوق النقود.تحقيق التوازن بين عرل النقود وطل ها، ل -2

 سيئة على العملة والنشاط االقتصادي بصورة عامة. -3
 
 منع التوسع في إصدار النقود الذي له آثارا

ر  ألبرز هذه الضوابط وأهمهما: 
ْ
 وهذا ِذك

 :
 
األمــــر وواجبــــاتهم، وال يخفــــى أن إصــــدار  ال يحــــق ألفــــراد النــــاس أن يصــــدروا عمــــالت جديــــدة فهــــذا مــــن وظــــائف والة أوال

النقــود املعاصــرة ســواء أكانــت ورقيــة أم افتراضــية أســهل بكثيــر مــن إصــدار النقــود الذهبيــة والفضــية وأقــل كلفــة، 

 للثـــراء الفـــاحش لـــبعض األفـــراد، بـــدون عمـــل وكفـــى وهـــذا 
 
وهـــذا مغـــر  بالتوســـع فـــي إصـــدارها، وتكـــون حينئـــذ مصـــدرا

 مفسدة.

 :
 
قــود ينبيــي أن يكــون اســتجابة لحاجــة األمــة ومصــلحتها، ال أن يكــون الهــدف جنــي األربــاح منهــا، وقــد أشــار إصــدار الن ثانيا

إلــى هــذا الضــابط اإلمــام ابــن تيميــة بقولــه: "ولهــذا ينبيــي للســلطان أن يضــرب لهــم فلوســا تكــون بقيمــة العــدل فــي 

يشـتري نحاسـا فيضـربه فيتجـر فيـه، وال  معامالتهم، من غير ظلم لهـم، وال يتجـر ذو السـلطان فـي الفلـوس أصـالت بـأن

بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها، بل يضرب ما يضرب بقيمته من غير ربح فيهت للمصـلحة 

العامــة، ويعطــي أجــرة الصــناع مــن بيــت املــال، فــلن التجــارة فيهــا بــاب عظــيم مــن أبــواب ظلــم النــاس وأكــل أمــوالهم 

                                                           

محمد بو خبلة، دار  -سعيد أعراب -، تحقيق: محمد حجيالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن املالكي، الذخيرة ( 1)

    .5/298، 1994، 1الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

-34، ص1980العقاد، مدحت، النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  –ينظر: عجيمة، محمد  ( 2)

37. 
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ن تيميـــة الســـلطان مـــن املتـــاجرة وهـــا، فكيـــف إذا كانـــت املتـــاجرة وهـــذا مـــن أفـــراد النـــاس  . فقـــد منـــع ابـــ (1)بالباطـــل"

 
 
سيكون املنع أولى بال ريب، وهذا هو واقع العمالت االفتراضية، فالجهة املجهولة التي أصدرتها سـتجني منهـا أرباحـا

 وثروات طائلة، وهذا كاف  للحكم بتحريمها.

 لتعلق مصالح األمة به. على االستقرار النقدي وال تسمح ألحد باالخالليجب على الدولة أن تحافل  ثالثا: 
 
 به نظرا

 املطلب الثالث: اإلشكالت الشرعية التي تثريها العمالت اإلفرتاضية.

فقد تكاملت اآلن صورة العمالت االفتراضية، واتضحت قاعدة النظام النقدي اإلسالمي، وكان اإلشـكال الشـرعي األول أن 

ه العملة ال يملك الحق الشرعي في إيجاد عمالت جديدة للنـاست ألن وظيفـة اإلصـدار النقـدي منوطـة بـولي األمـر، ُمصِدر هذ

 للناس جمـيعهم، فيتنافسـون عندئـذ  فـي 
 
وإذا لم ُيسلم هذا الحكم، فيلزم املبيح أن ال يمانع في أن يكون هذا الباب مشروعا

فتراضـية املسـتحدثة ونشـرها، فهـذا مـن أقصـر طـرق الثـراء وأسـرعه، وال يخفـى ابتكار الطرق اإللكترونية إلنشاء العمالت اال 

 أنه مناف  لقواعد الشريعة وأصولها.

ولكـــن توجـــد إشـــكاالت شـــرعية أخـــرى أثارتهـــا العمـــالت االفتراضـــية، و ـــي فـــي مجملهـــا ناتجـــة عـــن اإلشـــكال األول، وهـــذا بيـــان 

 ألهمها: 

 لتقلب أ -1
 
سعارها، وعدم استقرار قيمتها، وهذا ناتج كما أسلف عن اإلشكال أنها تشتمل على مخاطرة كبيرة نظرا

، مما يجعلها 
 
 وانخفاضا

 
األول، فلما كان مصدرها مجهول وليس هناك جهة رسمية تضمنها، كانت متقلبة صعودا

.
 
َمْين شرعا  مشتملة على املقامرة والغرر الفاحش املحرَّ

، ألنها فاقدة لصفة ال -2
 
ثمنية، فقد سبق وأن بينت أن الثمنية في العمالت املعاصرة ال أنها مال غير متقوم شرعا

تستمد من ذاتها وإنما من الجهة الضامنة لها، وتمثلها البنوك املركزية التابعة لكل دولة في عصرنا، وأما البتكوين 

  وهو أمر غير مستبعد-فليس هناك من يضمنها، فلو أراد ُمصِدرها االحتيال على الناس وسلب أموالهم 
 
 وواقعا

 
 -عقال

ل  لها أو ضامن.  دون محّصِ
 
 أمامه، وستذهب أموال املتعاملين هباء منثورا

 
 سيجد الباب مفتوحا

أنها تستخدم في املتاجرة باملمنوعات واملحرمات، وغسيل األموال، وهذه نتيجة السرية التي أحاطت وهذه العملة،  -3

ة على امل  راقبة واملتابعة.وأرادها لها ُمصِدرها املجهول، فهي عصيَّ

 ويظهر للباحث أن هذه املحاذير الشرعية التي اشتملت عليها عملة البتكوين كافية للحكم بتحريم التعامل وها. 

 

 

 

                                                           

 .4/469( مجموع الفتاوى، 1)
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 الخاتمة

 أبرز نتائج الدراسة.

وبعد هذه الجولة في نظام النقد اإلسالمي، وضوابط عملية إصدار النقود، توصلت الدراسة إلى نتائج عدة يمكن 

 فيما يأتي:حصرها 

النقود في الفقه اإلسالمي اسم لكل ما يستعمل وسيطا للتبادل سواء كان من الذهب والفضة أو من غيرهما إذا كان  -1

 صدر عن ولي األمر.

 الثمنية علة متعدية وليست قاصرة على الذهب والفضة، فهي متحققة في األوراق النقدية. -2

 من مهام الدولة التي تستطيع ضمان العمالت التي توجدها.عمالت جديدة، وإنما ذلك  إنشاءال يحق لألفراد  -4

النقود، فموجدها فرد من الناس، وال يملك الحق شرعا  نشاءعمالت البتكوين ال تتحق فيها الشروط الشرعية إل -5

.
 
 إليجاد عملة جديدة، ولذلك فهي مال غير متقوم شرعا

 الشتمالها على الغرر الفاحش  -6
 
 واملقامرة.عمالت البتكوين محرمة شرعا
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 املصادر واملراجع

 ، مكتبة دار البيان.الطرق الحكميةسعد شمس الدين،  ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن -1

، تحقيق: عبد امللك بن عبدهللا بن دهيش، دار معونة أولي النهى شرح املنتهىابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي،  -2

 هـ.1415، 1خضر، لبنان، ط

، جمع وترتيب: عبد الرحمن  بن قاسم العاصمي النجدي، مجموع الفتاوى ابن تيمية، تقي الدين أحمد الحراني،   -3

 هـ.1412دار عالم الكتب، الريال، 

 ، تحقيق: أحمد شاكر، دار الترال، القاهرة. املحلىابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد،  -4

 هـ.1386، 2ر املختار، دار الفكر، لبنان، طعلى الد حاشية رد املحتار ابن عابدين، محمد أمين،  -5

، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط، املبدع في شرح املقنعابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد،  -6

1418 – 1997. 

 هـ.1404، الطبعة الثانية، الورق النقديابن منيع، عبد هللا بن سليمان،  -7

، املجلة العلمية النقود اإلفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية الباحول، عبد هللا بن سليمان،  -8

 .2017، 1لالقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، العدد

 ، دار الكتب العلمية.كشاف القناع عن متن اإلقناعال هوتى، منصور بن يونس،  -9

، تحقيق: عبد العظيم الديب، م في التيال الظلمغيال األمالجويني، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد،  -10

 .1401، 2مكتبة إمام الحرمين، ط

، بنك فيصل اإلسالمي 76، عدد2014، مجلة املال واالقتصاد، عملة بيتكوين اإللكترونيةحامد، محيي الدين،  -11

 السوداني.

 .1410، 1والنشر، ط، دار املدني للطباعة تطور النقود في ضوء الشريعة اإلسالميةالحسني، أحمد حسن،  -12
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 اآلثار الشرعية لتداول النقود الفرتاضية

 

 أحمد معبوطألستاذ الدكتور ا

، الجزائر1كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر  

 الفهرس الرئيسي

 لخ:: امل

تواصل تجريد النقود في عاملنا من الحالة املادية إلى الحالة اإللكترونية ومنها إلى الحالة االفتراضية. حيث انتشر التعامل 

شتى منه بالنقود االفتراضية التي ال وجود مادي لها، وإنما يتم تداولها على الشبكة العنكبوتية )األنترنيت( بعد  في أماكن

توليدها ببرامج حاسوبية خاصة. لكن إدراك مزايا أو خصائ  أو مخاطر مثل هذا النوع من العمالت ال يزال بعيدا عن 

يان حقيقة النقود االفتراضية وخصائصها، والفرق بينها وبين الصور الكثيرين. وعليه جاءت هذه الدراسة لتهدف إلى ب

التجريدية للنقود التي سبقتها في السياق التاريخي، مع محاولة التأصيل الشرعي والتكييف الفقهي لها، والحكم الشرعي 

دية الناشئة عن انتشارها لوجوه تداولها بلطالق أو في إطار السياسة الشرعية الضابطة واستصحابا ألهم اآلثار االقتصا

 واستخدامها كوسيلة دفع حديثة.

 الكلمات املفتاحية: تجريد النقود، النقود اإللكترونية، النقود االفتراضية، النقود الرقمية، البتكوين، الثمنية.

 مقدمة: 

الفتراضية. حيث انتشر التعامل تواصل تجريد النقود في عاملنا من الحالة املادية إلى الحالة اإللكترونية ومنها إلى الحالة ا

في أماكن شتى منه بالنقود االفتراضية التي ال وجود مادي لها، وإنما يتم تداولها على الشبكة العنكبوتية )األنترنيت( بعد 

توليدها ببرامج حاسوبية خاصة. لكن إدراك مزايا أو خصائ  أو مخاطر مثل هذا النوع من العمالت ال يزال بعيدا عن 

ن. وعليه جاءت هذه الدراسة لتهدف إلى بيان حقيقة النقود االفتراضية وخصائصها، والفرق بينها وبين الصور الكثيري

التجريدية للنقود التي سبقتها في السياق التاريخي، مع محاولة التأصيل الشرعي والتكييف الفقهي لها، والحكم الشرعي 

الضابطة واستصحابا ألهم اآلثار االقتصادية الناشئة عن انتشارها لوجوه تداولها بلطالق أو في إطار السياسة الشرعية 

واستخدامها كوسيلة دفع حديثة. وقد توصلت الدراسة مبدئيا لبعض النتائج نذكر أهمها: أنه ال مانع من تجريد النقود 

ملوجودات وما تقرر ولو وصل األمر في ذلك إلى الحالة االفتراضية إذا حافظت على خاصية النقد وكانت صالحة لقياس ا

في الذمة، لكن بالنظر إلى ضعف سند هذه النقود االفتراضية من جهة البنية التحتية التي جعلتها شديدة الحساسية 

لألزمات واملواقف واألحدال االقتصادية فلن الغرر كثيرا ما يتلبس وها، مما قد يجعلها تقصر عن تحقيق شروط بعض 

عنها كالبيوع، خالفا ألخرى كالرهن في التوثيق واملهر في الزواج. كما أن افتقادها لجهة  املعاوضات املتشدد في نفي الغرر 

رسمية مركزية تنظم إصدارها ودعمها وحمايتها زاد في تذبذب سعر صرفها، كما أن بعدها عن املراقبة في كل أحوال 
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سياسة الشرعية حتى وإن انتفى املنع من جهة تداولها أفرز توقعات ملخاطر جمة، مما قد يؤدي إلى منع تداولها من باب ال

الحكم الشرعي االبتدائي. وعليه فلن الدراسة تقترح تنسيقا دوليا لضبط كيفية التعامل اآلمن لحماية املتعاملين بمثل 

 هذه النقود.

 أهمية الدراسة: 

عامالت اإللكترونية في العالم سيقل  النجاح املفترل للنقود االفتراضية كـ )البيتكوين( وانتشارها مع توسع التجارة وامل

الدور الحكومي في االقتصاد املعاصر مما قد يؤدي إلى مخاطر ويؤثر على السياسات النقدية واملالية للدول. ومن هنا تبرز 

أهمية الدراسة الشرعية لهذا املوضوع من الناحية الجزئية املتعلقة باملكلف أو الكلية املتعلقة بالسياسة الشرعية 

 لنظر في املصالح.وا

 مشكلة الدراسة: 

تتلخ  مشكلة الدراسة في معرفة حقيقة النقود االفتراضية والفرق بينها وبين ما سبقها من الصور التجريدية للنقود 

املادية، ثم النظر في تأصيلها الشرعي وتكييفها الفقهي للوصول إلى الحكم الشرعي عند تداولها في مختلف املعامالت، 

 أثرها العام الذي يستدعي نظرا كليا وسياسة عامة لحفل املصالح ودرء املفاسد.ومنه إلى 

 أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى التنوير بحقيقة هذه النقود االفتراضية وباملدى الذي يمكن أن تصل إليه آثارها على املستوى 

 ص عليه املكلفون.الفردي والجماعي والدولي، والتركيل على الجانب الشرعي الذي يحر 

 منهجية الدراسة: 

تعتمد الدراسة على املن   االستقرائي لتتبع الظاهرة محل الدراسة للكشف عن حقيقتها وتنوعها وخصائصها، ومن   

املقارنة بينها وبين غيرها من العمالت املادية والتجريدية، ثم املن   التحليلي للتأصيل والتكييف واستنباط الحكم 

 يق مناطه الجزئي والكلي.الشرعي وتحق

 خطة البحث: 

 تقوم خطة البحث على مقدمة و أربعة مباحث وخاتمة على النحو اآلتي:

 مقدمة

 املبحث األول: حقيقة النقود ووظائفها:

 وظائف النقود: الوظائف التقليدية للنقود، النقود حاملة للعالقة االجتماعية، النقد أداة السلطة السياسية   -1

 وتاريخه التقليدي، ومراحل تجريده )تجريده من حالته املادية( أشكال النقد، -2
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 املبحث الثاني: حقيقة النقود االلكترونية وخصائصها:

 مفهوم النقود االلكترونية -1

 خصائ  النقود اإللكترونية -2

 أشكال النقود اإللكترونية -3

 وخصائصها: ونشأتها االفتراضية النقود مفهوماملبحث الثالث: 

 فتراضيةمفهوم النقود اال  -1

 نشأة النقود االفتراضية -2

 خصائ  النقود االفتراضية -3

 إيجابيات وسلبيات النقود االفتراضية -4

 مدى قبول النقود االفتراضية -5

  املبحث الرابع: املدخل الفقهي للنقود االفتراضية:

 التخريج الفقهي للنقود االفتراضية -1

 حكم النقود االفتراضية -2

 ية واالستصالحالنقود االفتراضية في السياسة الشرع -3

  تقييم املخاوف من النقود االفتراضية -4

    خاتمة
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 املبحث األول

 حقيقة النقود ووظائفها

 

قبل البحث في حقيقة النقود االفتراضية ينبيي بحث حقيقة النقود عموما ووظائفها، ليتبين موقعها منها وكذا مدى 

ّوره. وهنا تبدو معرفتنا بالنقود غير كافية رغم مالزمة انسحاب اآلثار الشرعية عليها، والحكم على الش يء فرع عن تص

حضورها في حياتنا أو معامالتنا اليومية. فما  ي النقود  وما  ي وظائفها  وما  ي فائدتها االقتصادية  وهل للنقود 

 وظيفة اجتماعية  كيف تحولت أشكال النقود  من يصدر أو يصنع النقود  ما هو دور البنوك 

 حقيقة النقود االفتراضية تحتاج إلى معرفة تطور النقود أو األنظمة النقدية في العالم.كما أن معرفة 

والنقود في اللغة: جمع نقد، وهو أصل يدل على إبراز ي يء وبروزه، ومن ذلك نقد الدراهم، وهو الكشف عن حالها من 

ونقدتها له بمعنى أعطيتها له  حيث جودتها. والنقد خالف النسيئة وهو اإلعطاء والقبض، تقول: نقدت الدراهم

 .1فانتقدها: أي قبضها

والنقود في االصطالح: تطلق على جميع ما تتعامل به الشعوب كمعيار لتقييم السلع والخدمات من دنانير ذهبية ودراهم 

ط فضية وفلوس نحاسية وغيرها مما تعارف الناس على اعتباره نقدا. أو  ي أي ي يء يكون مقبوال قبوال عاما كوسي

 . 2للتبادل ومقياس للقيمة

واملعتبر في تحديد ما يصلح نقدا في الفقه اإلسالمي هو العرف. قال اإلمام مالك: "ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى 

 .3يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة"

سيطا عاما لتبادل األشياء والخدمات، وأن تكون معيارا ويتبّين أن محاولة تعريف النقود تعتمد على وظائفها كأن تكون و 

 لقيم األشياء، وأن تكون مستودعا خازنا للثروة وذخيرة لها.

وفي هذا يقول ابن خلدون: "إن هللا خلق الحجرين املعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمّول، وهما الذخيرة والقنية 

في بعض األحيان فلنما هو لقصد تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة ألهل العالم في الغالب. وإن اقتني سواهما 

 .4األسواق التي هما عنها بمعزل، فهما أصل املكاسب والقنية والذخيرة"

 .1ولغلبة صفة الثمنية على الذهب والفضة يطلق في اصطالح الفقهاء النقد عليهما  

                                                           

ابن فارس )أبو الحسين أحمد بن فارس(، موجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، طبعة اتحاد الكتاب  :انظر: مادة )ن ق د(   1 

 .847\2 م.1987الفيومي )أحمد بن محمد(، املصباح املنير، مكتبة لبنان، بيروت، . 467\5 م.2002هـ ، 1423العرب، دمشق، 
. والسكة ملحمد 14م. النقود. ص1983ود الكفراوي، النقود واملصارف في النظام اإلسالمي، دار الجامعات املصرية، مصر، انظر: عوف محم   2

 . 44السيد علي في تعليقه على النقود اإلسالمية للمقريزي ص
 .91-90\3 م: كتاب الصرف1994هـ ، 1415، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط179مالك بن أنس، املدونة )ت   3
 .332ص م.1979، 2ابن خلدون )عبد الرحمن بن محمد(، مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط   4
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لفل الفلوس الذي يعني في االصطالح: "ما ضرب  -ظيفتيهمامما قد يؤدي و -ويستعمل مع النقدين من الذهب والفضة 

 .     2من املعادن من غير الذهب والفضة سكة، وصار نقدا في التعامل عرفا وثمنا باصطالح الناس"

 : 3وظائف النقود -1

 الوظائف التقليدية للنقود:  - أ

سلعة بسلعة أخرى،  ( كانت سابقة لوجود النقود. واملقايضة  ي مبادلةBarterيفترل أن املقايضة ) -1

ثمن بت أي عدد وحدات سلعة ب التي يمكن شراؤها بسلعة أ(. \وهذا يعني وجود ثمن نسبي )ثمن أ

 فيمكن اعتبار املقايضة أكثر خضوعا ملنطق الهبة من منطق املعاملة التجارية.

 تتضمن املقايضة عدة سلبيات في املعامالت التجارية حسب االقتصاديين: -2

مضاعف: وجود طرف مستعد لبيع السلعة التي نبحث عنها من جهة، وأن  يفترل وجود توافق -

 يكون مستعدا لقبول ما عندنا من سلعة من جهة أخرى.

 يفترل إمكانية تخزين السلع املقصودة باملبادلة خالل الفترة الالزمة لتحقيق التوافق املضاعف. -

ثمن نسبي. فبعشر  2\(1-ن )ن يولد تعددا في األثمان النسبية ) فبعدد ن من السلع نحصل على -

 ثمن نسبي( مما يعقد املعلومة )الخبر(. 45سلع نحصل على 

من أجل تخفيض كلفة املعلومة املتعلقة باملعاملة، اخترعت البشرية النقود لتكون وسيطا في مبادلة  -3

 السلع. فالنقود تؤدي وظيفة ثالثية تجعلها أكثر فعالية من املقايضة.

األثمان )معيار قيمة(: جميع األثمان معّبر عنها بنفس وحدة الحساب، وهذا النقد هو وحدة لقياس  -

يسمح باالنتقال من تعدد األثمان النسبية إلى توحيد الثمن االسمي، فالنقود تسمح باالقتصاد في 

 (.45أثمان بدل  10من السلع ال نملك إال  10املعرفة قياسا على املقايضة )بـ 

التبادل: السلع تستبدل بالنقود التي تستبدل  ي أيضا بالسلع. فللنقود النقود  ي وسيلة للدفع أو  -

إذن قدرة شرائية عامة وسريعة. ونقول إنها "سائلة". النقود تسمح بالبراءة من الديون، خاصة 

الدين الذي علينا للذي قدم إلينا سلعة أو خدمة. وتسمح أيضا بخفض تكاليف املبادالت الناتجة 

ةت أي تكاليف البحث من أجل تحقيق التوافق املضاعف وتكاليف االنتظار عن اقتصاد املقايض

 املتعلق بالتخزين.

                                                                                                                                                                                                         
 .25\15م. 1983هـ، 1404، 2انظر: املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط   1
  .219ص م.2008، 1اء، دار القلم، دمشق، طموجم املصطلحات االقتصادية في لغة الفقهنزيه حماد،    2

 استفدنا في هذا العرل من موقع متخص  باللغة الفرنسية  3 

  https://easy-economy-05.webself.net/file/si74288/download/%20La%20cr%C3%A9ation%20mon%C3%A9taire%20-

fi1116974.pdf 
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النقد هو مخزون قيم )أصل للثروة(: استعماله يمكن تأجيله في الزمن. فالنقود تحفل كاحتياط  -

ائلة للقدرة الشرائية لوجود الفارق الزمني بين املداخيل واملصاريف عادة )مبرر املبادلة( وألنها س

)مبرر االحتياط(ت أي سريعة الجاهزية من غير تكلفة تحويل وال خطر على املدى القصير. ولهذا 

يجب منع التضخم حتى يكت ل النقد قيمة دون مخاطرت أي االرتفاع الحاد والعام في األثمان الذي 

وإنما  يخفض في قدرتها الشرائية. فمع التضخم الحاد ال يصبح النقد مقياسا ملستوى األثمان

األثمان  ي التي تصبح مقياسا لقيمة النقد )االنهيار النقدي( وبالتالي فلن الحسابات االقتصادية 

 تصبح خاطئة.

نتيجة ملا سبق فلن النقود صارت وسيلة دفع مقبولة من الجميع، وقابلة لالستعمال املباشر في  -4

عّين. وهذا املفهوم يسمح التسديد في أسواق السلع والخدمات ورؤوس األموال في محيط نقدي م

 بتحديد الخصائ  األساسية للنقود:

رة سريعة وعامة. -  السيولة التامة أي لها قدرة ُمَحّرِ

تعتمد على الثقة في قدرتها الشرائية )كل إخالل وهذا يترجم بموقف النفور من النقد يجعل صاحبه  -

 يغيره فورا بنقد آخر أو بأصل حقيقي(.

 قة االجتماعية:النقود حاملة للعال     -ب

 ال تقتصر النقود على الوظيفة النفعية، بل لها بعد اجتماعي لعدة أسباب: -5

من جهة، ألن املبادالت النقدية تتضمن عالقات اجتماعية وال تقتصر على العالقات التجارية. كاملهر  -

لعنف أو أو الصداق في عالقات املصاهرة، والهبات في العالقات العشائرية، ... تحل النقود محل ا

العقوبة الجسدية في تعويض الخسائر الناجمة عن زواج أو موت أو حادل... النقود تبني العالقة 

االجتماعية ألنها توجد عالقات بين األفراد كما توجد االنتماء إلى كيان اجتماعي واسع. وتساهم في 

اء مجتمع ما.  ي أيضا الشعور باالنتماء إلى مجتمع واحد. وبذلك تخلق االرتباط املتبادل بين أعض

أساس مجتمع السوق، فبدونها ال يرض ى أحد بمفارقة ما يملكه مقابل ي يء ال يضمن امتالكه. فهذا 

الش يء ينتج في نفس الوقت الثقة )بما أن كل واحد يقبل النقد فأنا أقبله، ومنه ينشأ الشعور 

يرغب فيها فأنا أرغب فيها، ومنه  باالنتماء االجتماعي( والعنف )املحاكاة في العنف: بما أن كل واحد

 ينشأ االستعداد للصراع(.

من جهة أخرى، ألن النقد رمز االنتماء إلى جماعة إنسانية على رقعة معينة. فالنقد يمثل شكال من  -

"اللغة املشتركة" املستعملة في "مجتمع" صرف. والنقد بفرضه قواعد مشتركة لجميع األفراد يربط 

زبائن. ويساهم النقد في انتشار الشعور باالنتماء إلى عالم واحد. يساهم عالقات بينهم: منتجون و 

النقد في صهر هوية مشتركة تعمل على تالحم الساكنة. فلنشاء عملة األورو كان رمزا ملجموعة 

تشترك في مصير واحد  ي الشعوب األوروبية ملنطقة األورو التي ترغب في منع عودة الحروب املدمرة 

 ا املعنى تأتي العملة في املقدمة في بناء الروابط االجتماعية.بينها. وفي هذ
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وفي األخير، فبما أن النقود تقوم على ثقة الجميع لقبولها من اآلخرين. يكون قبول التخلي عن ثروة  -

مادية مقابل النقود للعلم بلمكانية الحصول وها على ثروات مادية أخرى. فالنقد والثقة يشكالن 

لالنفكاك. وعندما يحقق النقد وظائفه االقتصادية فهذا يعني أنه صار أداة مقبولة  ثنائية غير قابلة

 عند الجميع وفي كل الظروف. فالثقة  ي التي تكسب النقد الشرعية في املجتمع.

 النقد أداة السلطة السياسية: -ج

و ملكية جماعية ال النقد له أيضا وظيفة سياسية بما أن الدولة تمتلك احتكار إصدار النقد الشرعي. فه -6

 يقبل االقتسام وال يمكن خصخصته وهو من الصالحيات الحصرية للمؤسسات السياسية.

النقد هو رمز السلطة السياسية واملجموعة الوطنية املرتبطة وها. هذه السلطة وهذا االنتماء إلى  -

رمز األمة وحدود  إقليم معين يظهر في األدوات النقدية )رأس الحاكم على القطع واألوراق النقدية،

 االتحاد كاالتحاد األوروبي مثال...(.

الصناعة النقدية كانت أيضا وسيلة من وسائل الدولة لتمويل نفقاتها العامة. وهذه السلطة في  -

ّيدت حتى ال تتورط الدولة في تسوية الديون بالتضخم.
ُ
 إدارة "طباعة النقود" ق

ة في قيمة النقد. ولذلك عليها تقنين استعماله وانتهاج وفي األخير، فلن مهمة الدولة اإلبقاء على الثق -

 سياسة نقدية تحد من التضخم  وتوجع النمو في نفس الوقت.

دول أعضاء من االتحاد األوروبي ومؤسساته. وقد وضعت في التداول  15األورو هو العملة املوحدة لـ  -7

م )بشكلها 1999جانفي  1تعمالها في (، لكن بدأ اسfiduciaireم )بشكلها السائل2002جانفي  1العام في 

 (. وظهورها غير وظيفة النقد السياسية في ثالل نقاط:scripturaleغير السائل

األورو ال يمثل كيانا وطنيا )وطن أو أمة( وإنما يمثل كيانا فوق الكيانات الوطنية، هو االتحاد  -

 األوروبي.

 عن الدول الوطنية املشكلة ملنطقة األورو. أنش إ األورو عبر البنك املركزي األوروبي الذي هو مستقل -

 يمتنع البنك املركزي األوروبي من تمويل الوجز العمومي للدول. -

 :1أشكال النقد، وتاريخه التقليدي، ومراحل تجريده )تجريده من حالته املادية(   -2

التاريخ وفق التوصيف التقليدي لالقتصاديين فقد شهد التاريخ تجريدا تدريجيا للنقد. وتضمن هذا  -1

 عدة مراحل بعد نظام املقايضة:

(: فالش يء املرغوب بشدة في مجتمع Commodity money system املرحلة األولى: نظام النقود السلعية ) -2

معين يتخذ كوحدة حساب )الصدف في منطقة البحر األبيض املتوسط، الحبوب الغذائية في بالد 

 الرافدين، امللح، الجلود...(.
                                                           

وما  143ص 1م. ج2017، 3ني، بحول في القضايا الفقهية املعاصرة، دار القلم، دمشق، طاملرجع السابق نفسه. وانظر: محمد تقي العثما   1

 بعدها.
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 استعمال هذه السلع في التبادل من مشاكل الحمل والنقل والتخزين وغيرها.وال يخفى ما في 

(. باتخاذ املعادن عملة Metalic Money Systemقبل امليالد( ) 7املرحلة الثانية: نظام النقد املعدني )ق -3

 خاصة من الذهب والفضة "من النقدين" لعدة أسباب منها:

 ضمن لهما استقرارا قويا لقدرتهما الشرائيةتالذهب والفضة من املعادن النادرة وهو ما ي -

 تولد عن هذا االستقرار ثقة كبيرة. ولهذا فلن القبول وهما عالمي )عام(ت -

 يقبالن القسمة )بالغرامات وزنا، وبالقطع عددا(، مما يسمح لهما بالتكيف مع مختلف األثمان. -

إلى بداية القرن التاسع عشر.  هذا املعيار من الذهب أو الفضة )الثنائية املعدنية( فرضت نفسها

 فالنقد املعدني اتخذ حاملين للتداول:

في البداية كان يعتمد على وزن النقد املعدنيت أي يكون على شكل سبائك بأوزان مختلفة )ومن  -

 عوارضه خطر التالعب بامليلان(ت

الذهب  وبعدها أصبحت تصك )تضرب(ت أي تتخذ شكل قطع قيمتها املعلنة تظهر في واجهتها بوزن -

أو الفضة التي تحتويها )ومن عوارضها خطر التالعب بمحتوى القطع(. ومن أجل ضمان محتواها، 

لتحقيق الثقة، ولضمان قوتها االقتصادية، تتدخل الدولة باحتكار ضرب )صك( النقد لتصبح 

ول، نقدا شرعيا )قانونيا(، حيث تختم القطع النقدية بختم رسمي يشهد بسالمتها وقابليتها للتدا

 مساوية لقيمة ما تحتويه من ذهب أو فضة.  (face valueوكانت قيمة القطعة االسمية )

بر إذا كان وزنهما واحدا، وهذا  - ِ
ّ
وإن قيمة الذهب املسبوك وهذا الشكل كانت مساوية لقيمة الت

لون (. ويمتلك املتعامGold specie standardالنظام يسمى نظام قاعدة التبر أو نظام قاعدة الورق )

في هذا النظام الحرية التامة في التعامل بالذهب تبرا أو مسبوكا أو مسكوكا، وفي استيراده وإصداره 

خارج البالد، كما أن الدولة كانت تسك تبر كل من يرغب في ذلك وترده إلى مالكه مسكوكا، كم تفعل 

 عكس ذلك تماما ملن طل ها به. 

قدية من كال املعدنين )الذهب والفضة( وقررت وقد اختارت بعض الدول أن تكون قاعدتها الن -

(. Bi-metalismقيمتهما كعيار ملبادلة أحدهما باآلخر، وسمي هذا النظام بنظام املعدن الثنائي )

ولكن هذا النظام تولد عنه مشاكل الختالف نسبة القيمة بين قطع الذهب والفضة من بلد إلى آخر 

 مما كان يدفع باتجاه املتجارة بالعملة.

ومع ما في القطع النقدية من الذهب أو الفضة من سهولة الحمل بالنسبة إلى السلع النقدية، إال  -

أنها معرضة لسهولة السرقة، فكان من الصعب أن يخزن أصحاوها كميات كبيرة منها في بيوتهم، مما 

االت جعلهم يميلون إلى إيداعها عند الصاغة والصيارفة مقابل تسليمهم أوراقا كوثائق أو إيص

(Receipts لتلك الودائع. وملا ازدادت الثقة وهذه اإليصاالت ومصدريها صارت تستعمل في دفع )

الثمن عند البيع، فبدل أن يدفع املشتري للبائع ثمن ما اشتراه منه نقدا يسلمه ورقا من هذه 

 اإليصاالت فيقبله ثقة بمن أصدره. فهذه  ي بداية األوراق النقدية. 



 

 

379 

(. بدأ الورق يأخذ مكان النقود املعدنية شيئا فشيئا. Fiduciary Money: نقود الثقة )املرحلة الثالثة -4

فنقل القطع النقدية ال يخلو من الصعوبة والخطورة. ومع بداية القرن السادس عشر اعتاد التجار على 

لتسوية تسويق وثائق تثبت أرصدة الذهب أو الفضة التي أودعوها عند بنوكهم )كتاب صرف أو أمرية(. ا

تتم بتسليم الوثيقة املختومة )تحمل توقيعا على ظهرها(. وملا كثر تداول اإليصاالت في مطلع القرن 

السابع عشر امليالدي تطورت هذه األوراق إلى شكل رسمي تسمى )البنكنوت(، وكانت هذه األوراق 

ومغطاة بالذهب النقدية تعكس تماما ما هو مودع عند البنك من ذهب مقابلها، أي كانت مدعومة 

بشكل كامل، بحيث كان يلتلم البنك بأن ال يصدر هذه الورق إال بقدر ما عنده من ذهب، ويحّولها ملن 

 Gold bullionيحملها متى شاء إلى سبائك الذهب، ويسمى هذا النظام بقاعدة سبيكة الذهب )

standardصدار أوراقهم (. ومع بداية القرن الثامن عشر بدأ أصحاب البنوك يتعودون على إ

)االئتمانية( الخاصة. وملا ازداد شيوع )البنكنوت( أكسبتها الدول الصبغة القانونية بجعلها ثمنا قانونيا 

(Legal tender وألزمت الدائنين بقبولها في اقتضاء ديونهم مثلها مثل النقود املعدنية سنة )م، ثم 1833

 لى البنوك الحكومية الرئيسة:منعت البنوك التجارية من إصدارها واقتصر إصدارها ع

في البداية لم تكن الورقة )االئتمانية( إال شهادة الرصيد التي تساوي قيمتها قيمة الذهب أو الفضة  -

 املودعة من قبل الزبون.

بعد أن يالحل صاحب البنك أن زبائنه ال يأتون جميعا للمطالبة في نفس الوقت بالذهب والفضة  -

دار أوراق )ائتمانية( إضافية لتغطية ما يقرضه لزبائنه. فقيمة املودعة في بنكه. سيخاطر بلص

األوراق )االئتمانية( الكلية ستفوق القيمة الكلية ملخزون الذهب والفضة التي يحوزها البنك. 

النقد يصبح إذن نقدا ورقيا. وابتداء من القرن الثامن عشر أصبحت حركة األوراق )االئتمانية( 

 بالالتينية( التي يجدها املتعامل في إمكانية تحويل الورق إلى ذهب أو فضة. fidusتعتمد على الثقة )

ملنع اإلكثار املبال  فيه من إصدار األوراق )االئتمانية( وطمأنة حامليها، تدخلت الدولة في أواسط  -

م صارت العملة 1914القرن التاسع عشر بمنح احتكار اإلصدار لبنك مركزي. وابتداء من سنة 

(. non-financialر قابلة لصرفها )تحويلها( ذهبا بالنسبة للمتعاملين غير املاليين )الورقية غي

فالعملة الورقية صارت لها قوة صرف ذاتيةت أي وجوب قبول قيمتها كما  ي وبناء عليها تصرف 

قانونيا، أي ليس ألحد رفضها. وبذلك صارت النقود ائتمانية )نقود ثقة(. وهذا الفصل بين القيمة 

 تية للقطع واألوراق النقدية وقيمها املعلنة )وجه العملة( تمثل املرحلة األولى لتجريد النقد.الذا

لجأت الحكومات ملواجهة مشاكلها املالية في السلم والحرب إلى طبع كميات كبيرة من النقود  -

هب الورقية، تزيد على رصيدها الذهبي، وتراجعت بذلك نسبة تغطية هذه األوراق النقدية من الذ

شيئا فشيئا، فراجت في السوق رغم عدم دعمها بالذهب لثقة املتعاملين وها وإلمكانية تحويلها إلى 

الذهب بما أن طلب ذلك ال يكون عاما في وقت واحد، وهذه األوراق النقدية تسمى: نقود الثقة 

(Fiduciary Money.) 
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ط تحويلها إلى ذهب لقلته إن تزايد نقود الثقة قد تواصل إلى أن شرعت الدول في تضييق شرو  -

مقابلها ثم امتنعت نهائيا إلى أن أصبح الذهب خارجا عن نطاق النقود بتاتا، وحلت محله األوراق 

النقدية والنقود الرمزية من كل النواحي، فاألوراق النقدية اليوم ال تمثل ذهبا وال فضة، وإنما تمثل 

 قوة شراء فرضية. 

(. النقد الكتابي يعود إلى كتابة محاسبية ملبال  نقدية scriptural money)املرحلة الرابعة: النقد الكتابي  -5

( املفتوحة من بنك. current accounts( )أو حسابات جارية sight accountsفي حسابات ادخارية )

فالنقود تنتقل من حساب إلى حساب بمجرد ترتيبات كتابية. وهذا النقد بدأ يأخذ شيئا فشيئا مكان 

وراق النقدية ابتداء من الحرب العاملية الثانية )املرحلة الثانية من التجريد(. لكن ال ينبيي القطع واأل 

 ( مع األدوات التي تسمح بتداولها:sight deposits الخلط بين النقد الكتابي )الودائع 

 الصك هو أمر بالصرف للبنك ملا يمنحه الدافع للمستفيد. -

 يل من رصيد إلى رصيد.الحوالة املصرفية  ي أمر للبنك لتحو  -

 البطاقة البنكية تسمح بالتحويالت من حساب إلى آخر بطريقة آلية. -

الرتفاع كلفة حركة األدوات الورقية، تتجه البنوك بشكل متلايد إلى تطوير إجراءات التسوية املعلوماتية  -6

عض يعبر عن هذا واآللية )محفظة نقدية إلكترونية، الدفع عن بعد، بطاقة بنكية...( وهذا ما جعل الب

 باالنتقال إلى النقد االلكتروني )الشكل الثالث من تجريد النقد(.
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 املبحث الثاني

 حقيقة النقود اللكرتونية وخصائصها

 

لم يتوقف تطور النقود عند الحد الذي رأيناه فيما سبق، فمع التقدم التقني في مجال املعلوماتية واالتصاالت، تطورت 

انتشرت التجارة االلكترونية وأخذت حيلا كبيرا من الحياة االقتصادية، واحتاج األمر إلى أدوات الصناعة املصرفية، و 

جديدة للدفع، فظهرت أشكال جديدة من النقود أطلق عليها مسمى النقود االلكترونية، فوجب معرفة حقيقتها وأنواعها 

 .1وآلياتها وسماتها وأشكالها

 تعريفات للنقود اإللكترونية نذكر منها: مفهوم النقود االلكترونية: وردت عدة -1

 ي قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما مفصولة عن الحساب البنكي، مقبولة قبوال  -

 .2عاما حتى عند غير من أصدرها، وتستعمل كأداة للدفع العمليات لتحقيق مختلف الحاجات

ة أو ذاكرة حاسب آلي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى،  ي قيمة نقدية مخزونة بطريقة إلكترونية على بطاق -

قبلت قبوال عاما كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير املؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول 

املستخدمين الستعمالها كبديل عن العمالت النقدية والورقية، وذلك وهدف القيام بتحويالت إلكترونية 

 .3ملدفوعات ذات قيمة محددة

 ي قيمة نقدية على شكل وحدات ائتمانية يتم تخزينها على أداة إلكترونية يحوزها املستهلك، حيث يقوم  -

بدفع ثمن هذه القيمة التي تتناق  أو تتلايد كلما تم استعمالها للقيام بعمليات شراء، أو في حالة تخزين 

 .4قيمة جديدة عليها

ترونية ليست ذاتية وإنما منقولة إليها من النقـود الورقيـة املتداولـة، ويمكـن فيتبين جليا أن الصفة النقدية للنقود االلك  

القـــول أنهـــا صـــيغة غيـــر ماديـــة للنقـــود الورقيـــة وليســـت نقـــدا قائمـــا بذاتـــه، بمـــا أن إصـــدارها يقـــوم علـــى تحويـــل قـــيم األوراق 

حســـــابات بـــــين العمـــــالء والبنـــــوك النقديـــــة إلـــــى الصـــــيغة اإللكترونيـــــة، لتســـــتخدم كـــــأداة لتحويالتهـــــا ومـــــدفوعاتها وتســـــوية ال

 بقنوات اتصال إلكترونية. ويمكن القول أيضا أنها أداة ووسيلة أكثر مما  ي نقد.

 خصائ  النقود اإللكترونية:  -2

                                                           
 .48-39م. ص2011هـ، 1433، 1انظر: طارق محمد حمزة، النقود اإللكترونية كلحدى وسائل الدفع، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط    1
واملالية للنقود اإللكترونية، مؤتمر األعمال املصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، كلية انظر: محمد إبراهيم الشافعي، اآلثار االقتصادية    2

 م.2003هـ، 1424الشريعة والقانون، دبي، 
 .58م. ص2011هـ، 1433، 1انظر: طارق محمد حمزة، النقود اإللكترونية كلحدى وسائل الدفع، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط   3

4 Bank for International Settlements (BIS), (1996), Implication for central banks of the development of electronic money, 

Basle, P. 13. 
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 تتمثل أهم خصائ  النقود اإللكترونية فيما يلي:

 ملسكوكة أو املطبوعة.تخزينها في وسيلة إلكترونية، بطاقة أو ذاكرة حاسوب، ووهذا تتميل عن الوحدات النقدية ا -

تضــمنها لقيمــة ماليــة، فهــي قيمــة نقديــة قابلــة لالســتعمال فــي شــراء الســلع والحصــول علــى الخــدمات، و ــي تختلــف عــن  -

بطاقات الدفع املسبق لبعض الخدمات كالهاتف واملواصالت ألن املبل  املخزن بداخلها ال يمكن استعماله في غير تلـك 

 الخدمة.

 وها كوسيلة للدفع، فال يمكن عدها نقودا إلكترونية إذا كان غرضها محدودا. تعدد األغرال التي تحصل -

 عدم ارتباطها بحساب بنكي، ووهذا تتميل عن وسائل الدفع اإللكترونية املرتبطة بالحسابات املصرفية لحامليها. -

 القبول العام لدى غير الجهة التي أصدرتها، ووهذا تتحقق فيها الصفة النقدية. -

 .1للحدود الجغرافية والزمنية، فال حدود زمنية أو مكانية لتحويالتها عدم خضوعها -

 أشكال النقود اإللكترونية: -3

الـــذي طورتـــه  (E.cash)يرتكـــز نظـــام النقـــود اإللكترونيـــة علـــى ضـــمانات تطبيـــق إلكترونـــي ثبتـــت نجاعتـــه، وهـــو البروتوكـــول 

م أصـدر بنــك مـارك تـوين نقــودا 1995. ومـع نهايـة م1994(، وبــدأ اسـتخدامه فـي هولنـدا ســنة Digi cashشـركة ديجـي كـاش )

 .  2إلكترونية بالدوالر

 أما صورها فمتعددة بحسب التحكم والتقدم التكنولوجي نذكر منها:  

 مثبتة إلكترونية شريحة على النقدية القيمة تخزين خاللها من ويتم:  (Prepaid Cardsالبطاقات مسبقة الدفع ) -

 Danmont، بطاقة دانمونت مسبقة الدفع )(Smart Cardsثلتها: البطاقات الذكية )بطاقة بالستيكية. ومن أم على

Prepaid Cards( بعض البطاقات التي تستخدم كنقود إلكترونية وفي نفس الوقت كبطاقات خصم ،)Debit 

Cards( مثل بطاقات أبانت كارد ،)Abant Cards)3. 

 بطريقة معينة انتقالها يتم رقمية الكترونية وحدات عن عبارة و ي: (Electronic Wallet) اإللكترونية  املحفظة نقود -

بطريقتينت األولى: بتخزينها على القرص الصلب بالحاسب الوخ  ي  وها الوفاء آخر، ويتم إلى حساب  خ  من

تعملها للعميل من خالل برنامج تسلمه الشركة املصدرة، وثانيهما: بتخزينها في بطاقة لها ذاكرة يحملها املستهلك يس

 .4في الوفاء إلى أن تصبح غير قابلة لالستعمال بنفاذ املبال  املحمولة

                                                           
 .136-134انظر: محمد إبراهيم الشافعي، اآلثار االقتصادية واملالية للنقود اإللكترونية، مرجع سابق، ص     1
 الشريعة بين اإللكترونية املصرفية األعمال مؤتمر اإللكترونية، الدفع وسائل مشكالت لبعض اقتصادية اسةدر  الدين، زين انظر: صالح   2

 . 328 ص م، 2003 مايو 12 -10  دبي، املتحدة، العربية اإلمارات جامعة والقانون،
اعها وآثارها االقتصادية(، املجلة العلمية لالقتصاد انظر: عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، النقود االفتراضية )مفهومها وأنو    3

 م.2017يناير،  1والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس بالقاهرة، العدد 
 انظر: املرجع السابق نفسه.   4
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: وهو يقوم مقام الشيك الورقي التقليدي ويكافئه، عن طريق رسالة (Electronic Checkالشيك اإللكتروني ) -

 .1إلكترونية موثقة ومؤمنة بين مصدر الشيك ومستلمه )حامله( والبنك الذي يعمل عبر االنترنت

 ذاكرة على بطاقة، بل في وها مخزنا املبل  املخص  يكون  ال بحيث (: Virtuel Walletاالفتراضية ) النقود محفظة -

اإللكتروني  النقد وحدات بالحصول على العميل خدمة الدفع االلكتروني، ويقوم تقدم التي الجهة البنك أو حاسب

 الوفاء يختارها، ويتم التي النقود محفظة ويضعها في ،صغيرة وحدات نقد صورة في يرغ ها بالكمية التي البنك من

 تحديد يتم الطرفين، حيث لدى اإللكتروني يكون  بلدارة الدفع خاص برنامج طريق البائع عن إلى املشتري  من

البنك  طريق عن البائع إلى خاص، وإرساله كشف في وحدة الخاص لكل بالرقم وها الدفع سيتم النقد التي وحدات

 .2العملية بلتمام األرقام ويقوم صحة من بدوره يتأكد عملة الذيلل املصدر

 اإللكترونية لسببين: الحقيقي للنقود املفهوم تمثل وهذه   

الحاجة  ودون  اإلنترنت، عن طريق اإللكتروني النقدي للعقد باملقابل بالوفاء مباشرة تسمح النقود هذه األول: أن

 وسيط. تدخل أو باملتعاقد االتصال إلى

 االفتراضية أو التقليدية تصدرها البنوك معينة قيم عن تعبر األرقام التي من سلسلة في النقود هذه الثاني: تتمثل

 .3ذكية بطاقة على نبضات كهرومغناطيسية صورة في عليها الحصول  لعمالئها، ويتم

  

                                                           
 انظر: املرجع السابق نفسه.  1
 انظر: املرجع السابق نفسه.  2
 .287 ص م،2003دبي، الشريعة والقانون، بين اإللكترونية املصرفية األعمال مؤتمر روني،اإللكت )الدفع( الوفاء سرحان، إبراهيم عدنان .د  3
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 املبحث الثالث

 1وخصائصها ونشأتها الفرتاضية النقود مفهوم

 

ضية فصال جديدا من الفصول املتتالية لتجريد النقود، وقد ظهرت وانتشرت في العقدين األخيرين في تعد النقود االفترا

مناطق متفرقة من عاملنا، وتنشأ بنظام تقني تكاملي يكس ها صفات النقود وخواصها، إال أنها تتمّيل بانخفال تكلفة 

سرعة تداولها، وقد ينشئها فرد أو مجموعة أفراد، إصدارها، وسهولة استعمالها، وخلوها من الوسائط التي قد تحد من 

 ونشأتها وخصائصها النقود االفتراضية مفهوم بيان املبحث يتناول  وهذاسواء كانت هويتهم معروفة أو مجهولة. 

 وعيووها، واختالف املواقف منها. التعرل ملزاياها أنواعها، مع وبعض وتطورها،

 مفهوم النقود االفتراضية: -1

 :نذكر بعضها فيما يلي االفتراضية دة محاوالت لتعريف النقودوردت ع   

 دون  للند، الند بطريق مستخدمين بين مباشرا وتحويلها وها اإللكتروني، يكون التعامل للدفع جديد نقدي نظام ي  -

 وذلك ة،املعامالت اإللكتروني مجهولية نظام على وتبنى طرفين، بين التشفير على وترتكز وسيط، طرف على االعتماد

راقب ال فهي الكبرى، البنوك مركزية عن االبتعاد وهدف
ُ
 تخضع وال والهيئات املختلفة بأنواعها قبل البنوك من ت

 .2البنوك لقوانين

مركزي أو عن أي سلطة عمومية أخرى، وال ترتبط بأي عملة  بنك عن صادرة نقدية غير لقيمة رقمي  ي تمثيل -

 .3يعيين أو اعتباريين كوسيلة للدفع، ويمكن تخزينها وتداولها إلكترونياورقية، وتحض ى بالقبول لدى أ خاص طب

 العادة، ويستخدم في عليه يسيطرون مطورين يصدر عن )ال مركزي(،  املنظم  غير الرقمي النقد أنواع أحد ي  -

 . 4محدد افتراض ي أعضاء مجتمع بين مقبوال ويكون 

 املركزي  البنك غير عن صادر النقدية رقمي للقيمة تمثيل فهي الرسمي، النقد نظام خارج تعمل افتراضية عملة ي  -

 .5لها الطوعي القبول  في الكائنة الثقة من تستمد قيمتها االئتمانية، واملؤسسات

 وتخزينه عليه الحصول  ويمكن وحدة حساب، باعتباره خاصين مطورين بواسطة يصدر للقيمة، رقمي تمثيل ي  -

 .1استعماله على طرفين اتفاق عند األغرال من متنوعة ملجموعة نيا، ويستخدمإلكترو به والتعامل إليه والوصول 

                                                           

ينظر للتوسع فيما تضمنه هذا املبحث: عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، النقود االفتراضية )مفهومها وأنواعها وآثارها   1  

 م.2017يناير،  1ية التجارة، جامعة عين شمس بالقاهرة، العدد االقتصادية(، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كل
2   Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, October 31, 2008: www.cryptovest.co.uk 

- https://bitcoin.org 
3   EBA Opinion on "virtual currencies", European Banking Authority, 4 July 2014, p 11. 
4   Virtual Currency Schemes, European Central Bank, October 2012, p:13, Virtual Currency Schemes-a further analysis, 

European Central Bank, February 2015, p 4. 
5   Annual Report 2014, Deutsche Bundesbank, p 53. 
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ويظهر من هذه املحاوالت لتعريف النقود االفتراضية وغيرها أنها تسجيل لقيمة عملة بشكل إلكتروني تكون مقيدة   

لذي يظهر على الورقة وموثقة به، فتتضمن وحدتها بذلك رقما مرجعيا يمّيلها ال يتكرر، شبيه بالرقم التسلسلي ا

 آليات عبرالنقدية، مما أهلها لتقوم بالوظائف التقليدية للنقود، وإن ظهرت في صورة رقمية وكان تداولها إلكترونيات أي 

 .2اإلنترنت استخدام خالل من إجراء مدفوعات من تمكن الدفع سابقة أو القيمة مختلنة للدفع

 نشأة النقود الفرتاضية: -2

م، والتي تعتبر من  2009نقود االفتراضية إلى إصدار عملة "البتكوين" االفتراضية للمرة األولى في يناير ترجع  نشأة ال

 مبرمج طرف من النقود هذه فكرة طرحتالعمالت املشفرة القائمة على نظام ال مركزي ال يحتاج إلى وسيط، وقد 

  .3م2008 عام  في نشره بحث في وقدمها (Satoshi Nakamotoمستعارا هو )ساتوتش ي ناكاموتو  اسما استعمل

وبعد النجاح الكبير الذي حققته والثورة التي أحدثتها في عالم املعامالت املالية عبر اإلنترنت، قام العديد من مطوري 

البرامج بلصدار املزيد مما هو على شاكلتها ومستوحى منها، وقد أطلق على جميع هذه العمالت املستوحاة من البتكوين 

(. وبعض هذه العمالت تمتاز بسهولة في التعدين تفوق البتكوين، ويبدو أنها عمالت مطورة منه في خطط altcoinsم )اس

 .4مصمميها، لكنها لم تسلم من بعض املخاطر تشمل السيولة والقبول والقدرة على االحتفاظ بالقيمة

 أجهزة طريق عن إليها الوصول  اإلنترنت، ويتم على محافل في مخزن  فهو بحتة، رقمية عملة ليكون  البتكوين صمم وقد

 .اآللي( اآللي،  وال وجود له على أجهزة سحب أو إيداع النقود )جهاز الصارف الحاسب

 التي التبادالت بفعل جدا بالغة يوفر حماية الذي املستخدمين حاسوب في تنصيبه يتم برنامج على أساسا الفكرة وتعتمد

 رسوم أو وسيط بال مباشر بشكل آخر إلى حاسوب من تنتقل العملة ألن قيمة دول،ال بعض في بالسرية وصفها يمكن

 غير عمالت بلنتاج هذا البرنامج يبدأ البتكوين تطبيق أو برنامج وتفعيل بتحميل املستخدم يقوم أن تحويل، فبمجرد

 على تشغيلها ويتم ( ،Miningالتنقيب ) أو التعدين عمليات يطلق عليها متخصصة مبرمجات خالل من للتكرار قابلة

 .5سنوات أربع كل النصف إلى الكمية هذه تخفيض ويتم سنوية، بصورة محددة كمية إلصدار ُصممت خاصة، خوادم

                                                                                                                                                                                                         
1   Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, International Monetary Fund, January 2016, p7. 

 االقتصاد حول  الخامس الدولي امللتقى النقدية، إدارة السياسة في املركزي  البنك دور  على اإللكترونية النقود تأثير محمد، انظر: شايب    2   

 .9 ص م(. 2012 مارس 14-13الجزائر ) مليانة، بخميس الجامعي املركز ولية،الد االقتصاديات وانعكاساته على االفتراض ي

  3  Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, October 31, 2008: www.cryptovest.co.uk 

- https://bitcoin.org 

- http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech 
4  https://www.argaam.com/ 

صاد والتجارة، انظر: عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، النقود االفتراضية )مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية(، املجلة العلمية لالقت  5  

 م.2017يناير،  1كلية التجارة، جامعة عين شمس بالقاهرة، العدد 

https://bitcoin.org/
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 منصات لكل متوفر مجاني برنامج باإلنترنت باستخداممتاح ألي متصل  البتكوين عمالتوالجدير بالذكر أن إنتاج 

كامل، قابل لالطالع  بشكل املصدر مفتوح بأنه (Bitcoinبرنامج ) املخل. ويتميلالتشغيل، وفق نظام خاص يمنع اإلفراط 

 واملراجعة والتطوير لكل من يرغب.

مليون، ويقدر مؤسسوها أن هذا  21لكن تعدين هذه العملة تحكمه خوارزميات رياضية ال تسمح بتجاوز عدد وحداته 

 إلى وحدات جزئية.  م، وحينها تحتاج إلى تقسيم كل وحدة2040يكون في حدود 

 خصائ: النقود الفرتاضية:  -3  

 أو أغل ها، أنها:  النقود االفتراضية مما سبق يمكن استخالص أهم خصائ   

 تخيلية. رقمية ال تمتلك أي قيمة ذاتية، وال وجود فيليائي لها، فهي عملة -

 .والتقنية الفنية إمكاناتهم بحسب وها املتعاملين لجميع تعدينها متاح -

 للند(. الند(البنك لتوسيط دون حاجة مباشرة، بصورة تتم بواسطتها التجاري  التبادل لياتعم -

 اإلنترنت. خالل من ال تستخدم إال -

 آلية صرافة أجهزة أو اإلنترنت، عبر الرسمية بعمليات مشفرة أو مواقع متخصصة الورقية قابلة للمبادلة بالعمالت -

 .خاصة

 دولة. أي في النقدية سلطاتسعرها غير خاضع لتحكم ال أو عرضها -

 سالسة وسرعة آليتها في املعامالت التجارية ومالءمتها، العتمادها على التقنية والالمركزية. -

 نظامية. غير دولية، فهي عملة منظمة مؤسسية، أو أو رسمية جهة أي من مدعومة غير -

 وها. التعامل تقبل التي اإللكترونية والهيئات واملواقع والشركات املؤسسات نطاق تستخدم في -

 االئتمان املختلفة. بطاقات في اإلنفاق أو الشراء غير محدد بسقف معين كما  -

 الرقابية. بواسطتها ال يمكن مراقبتها أو تتبعها من الجهات تتم التي التجارية العمليات -

 إيجابيات وسلبيات النقود الفرتاضية:   -4

 جابيات النقود االفتراضية التي تجعل لها قبوال ورواجا فيما يلي:يمكن ذكر أهم إيإيجابيات النقود االفتراضية:  -أ

سجل أمان قوي يحمي من التلوير واالستنساب  والتشفير املستخدم( البتكوين )البروتوكول  األمان، فلتقنية -

 الحوسبة املوجودة. مشاريع والسرقة والخسارة فهي من أكبر

 مكان في العالم مع حفل الخصوصية. أي إلىو  وقت أي دون عوائق في نقلهاالسرعة، حيث يمكن  -

البتكوين بال بيانات  خصية من اسم ولقب أو عنوان أو غير ذلك،  امتالك حسابات ومحافل يمكنالخصوصية إذ  -

 كما يمكن امتالك العديد منها.
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غيره من الشفافية، فكل العمليات مخزنة ببرنامج البتكوين، ويمكن ألي  خ  االطالع عليها ومعرفة ما يملكه  -

 وحدات في محفظته وما تم من خاللها من معامالت دون معرفة هوية املتعاملين.

 .بواسطتها أو التدخل فيها التي تتم البيع والشراء عمليات فال يمكن مراقبةالسرية،  -

 استخدامها غير مالكها. ونوع آلية ومكان تحديد يملك سلطة والبنوك، فال  التحرر من سيطرة الحكومات -

من الرسوم والتكاليف التي عادة ما تفرضها البنوك وشركات البطاقات االئتمانيةت ألن عملياتها تتم دون  خلوها -

 (.Peer to Peerوسيط وتسمى بالند للند )

 ال ألنها حظرها أو الحجز على تعامالتها وتحويالتها أو مصادرتها أو تجميدها فال يمكن ألي دولة السالمة من املخاطر -

 ا ابتداء.تخضع لسيطرته

 محلية. عملة وكأنها العاملية،  فهي متوفرة في العالم كله ويمكن تداولها من أي موقع جغرافي -

 إمكانية تسديد املعامالت غير القانونية وها ملن اضطر إلى ذلك كالحركات التحررية في بعض البالد املستعمرة. -

 :1سلبيات النقود االفتراضية - ب

كــر لهــا مــنال يخلــو اســتخدام النقــود االفترا
ُ
إيجابيــات  ضــية مــن مخــاطر، فلهــا ســلبيات كمــا لهــا إيجابيــات، بــل إن بعــض مــا ذ

 قد يكون سلبيا إذا نظرنا إليه من زاوية أخرى. ويمكن تعداد بعض سلبياتها فيما يلي:

وتعديلها، كونها عملة  مستخدميها حسابات في والتالعب احتمال تعرل النقود االفتراضية للقرصنة والسرقة -

ية مخزنة ضمن محفظة رقمية، دون أي شكل من أشكال الحماية القانونية لخاصية املجهولية فيها، وبشكل رقم

 اإللكترونية. الدفع أكبر من وسائل

صعوبة تعدينها )إصدارها( لحاجته إلى التعامل مع برامج وعمليات حسابية معقدة تفوق طاقة عامة املتعاملين مع  -

 وهذا قد يكون سببا إلثارة الشكوك. أن ذلك متاح لهم جميعا نظريا،

 وغير املشبوهة النقود االفتراضية باستخدامها في العمليات توفرها التي إساءة استعمال الخصوصية والسرية -

 واملمنوعة لافالت من متابعة الجهات األمنية. املسروقة املنتجات وبيع األموال القانونية كعمليات غسل

في مخالفة القانون والنظام العام فتتسبب في تهديد السلم االجتماعي واملصالح  قد تستعمل النقود االفتراضية -

 العامة، كأن تستعمل في تمويل اإلرهاب وتبييض األموال.

ويفتح الباب أمام  وها، التقلبات الكبيرة لسعر النقود االفتراضية بسبب املراهنات يحد من قبولها ويضر املتعاملين -

بالتأثير على مخاوف املتعاملين بطرق وهمية القتناص ما يملكون باملضاربة املفتعلة وهم  ذلك الستغالل املحتالين

 بال حماية قانونية.

غياب القيادة املركزية القادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة والسريعة ملواكبة التطورات املختلفة سواء تلك  -

 ات.املتعلقة بالنواحي الفنية أو االقتصادية أو تسوية ال لاع

                                                           
1http://www.uabonline.org/ar/research/financial/1575160415761578160316081610160616061608/7697/1 
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مما  (،Double Spendingمرتين ) البتكوين نفس -العنوان لنفس - أو استهالك باستعمال احتمال قيام املستخدم -

عدن )املنقب( للتحقق من
ُ
ملنع حصول ( Block Chainالسجالت ) سلسلة صناديق إلى تضاف معاملة كل يضطر امل

 وهمي (Blockسجالت ) صندوق  بلدراجتخدمين ( من املسMalicious Minersذلك. لكن قد يقوم منقب غير شريف )

 .1 النظام ليحصل على وحدات بتكوين جديدة باالحتيال داخل

الفنية الداخلية أو الخارجية التي قد تتعرل لها النقود االفتراضية لوجودها في دائرة مغلقة  يصعب درء املخاطر -

 عصية على املراقبة والتقييم.

 الخارج. إلى الاألمو  قد تتخذ وسيلة لتهريب رؤوس -

 افتقارها إلى الحماية القانونية التي تحميها وتحمي املتعاملين وها. -

 تسهل النقود االفتراضية التهرب الضريبي الستحالة مراقبة معامالتها من الجهات املخولة بتحصيل الضرائب. -

ر بــأن هــذا األمــر ال يقتصــر عليهــا   
ّ
فلكــل أنــواع النقــود ســلبيات ونقــاط  وبعــد هــذا العــرل لســلبيات النقــود االفتراضــية نــذك

االئتمـان  بطاقـات بيانـات كما يمكـن تعـرل قواعـد الورقية للتلوير، إذ يمكن مثال تعرل النقود ضعف يمكن استغاللها،

 لالختراق. والبنوك

 مدى قبول النقود الفرتاضية: -5

اره بين املتعاملين على شبكة االنترنت اتسع نطاق قبول النقود االفتراضية في العالم خاصة عملة "البيتكوين" بانتش

وشمل ذلك مناطق متعددة كشرق آسيا واليابان وأمريكا وأوروبا. وأبدت بعض الدول موقفا متسامحا معها فقد أقرت له 

محكمة العدل األوروبية وأملانيا مثال ببعض الشرعية. كما تبنت التعامل وها كثير من املؤسسات والشركات واملراكز 

لكن رغم هذا االنتشار والقبول فلن غالبية الدول في العالم بقيت متحفظة منها على تفاوت بينها . 2الكبرى  التجارية

 .3ألسباب متعددة ورد ذكرها في سلبيات النقود االفتراضية

وبناء على ما تقدم يمكن القول أن شروط ما يعتبر به النقد املفترل نقدا حقيقيا في العرف متوفرة في النقود   

 ومخزن  والخدمات، السلع لقيم ومقياس املبادالت، أو للتعامالت وسيلةاالفتراضية ولو كان فيها بعض النق ، فهي 

النقود الرئيسة، لكن نجاحها يبقى محدودا الفتقارها ، وهذه الوظائف الثالل  ي وظائف الثروة أداة لحفل أو للقيمة

                                                           
1   https://en.bitcoin.it/wiki/Double-spending 
2  http://www.onecoinfuture.info/2016/04/blog-post.html 
3 -  http://www.sasapost.com/opinion/alpetkoan-virtual-currency/ 

-  http://arabic.arabianbusiness.com/financial-markets/currencies/2014/feb/10/353431/ 

http://www.sasapost.com/opinion/alpetkoan-virtual-currency/ 

Abrams, Rachel; Goldstein, Matthew; Tabuchi, Hiroko (2014-02-28). "Erosion of Faith Was Death Knell for Mt. Gox". The 

New York Times. 
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القيمة، و ي النواحي التي كثيرا ما تنتقد فيها  واستقرار دار،اإلص وضبط العام، إلى شروط  أخرى ضرورية، كالقبول 

 .1وتكون سببا للتحفل منها ومحاصرتها

  

                                                           

 الريال، زيع، والتو للنشر دار الخريجي املالية، واألسواق والبنوك النقود الخلف، عبداملحسن عبدالرحمن .ود الحميدي، عبدهللا عبدالرحمن .د  1  

 .19 – 16 ص هـ، 1417
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 املبحث الرابع

 ةللنقود الفرتاضياملدخل الفقهي 

    

    التخريج الفقهي للنقود الفرتاضية: -1

الذي وقع مع بدايات ظهور األوراق  يمكن القول أن البحث في التخريج الفقهي للنقود االفتراضية قد تجاوز الجدل

النقدية في سلسلة التطور التاريخي لتجريد النقد الذي عرضناه سابقا، فقد كان ُيسأل عن حقيقتها أ ي وثائق مالية أو 

 معايير أثمان عرفية  

وإنما جعلوها سندات فالذين اعتبروا األوراق النقدية وثائق مالّية لم يجعلوها معايير أثمان عرفية )أثمانا( وال سلعا، 

ن دائنه من استالم دينه وها متى أراد، فالذي دفعها إلى غيره فقد 
ّ
ة ُمصِدرهات أي  ي وثيقة كت ها املدين ليمك َدين  في ذمَّ

أحاله على مدينه الذي أصدرها، وتجري عليها أحكام الَحوالة املذكورة في كتب الفقه، فلن كان غطاء هذه الوثائق ذهبا أو 

جز شراء الذهب أو الفضة وها وبطلت املعاملة لعدم تحقق التقابض الذي يشترط في الصرف كون مبادلة فضة لم ي

 الذهب أو الفضة بأحدهما صرف، وقبض الوثائق ال يعد قبضا لغطائها من الذهب أو الفضة.

اءها من الذهب أو الفضة أو والزكاة الواجبة ال يعتبر دافعها باألوراق النقدية مؤديا لها قبل أن يقبض املدفوعة له غط

 . وقد يكون لهذا الرأي وجاهة في بداية نشأتها.1يشتري وها عروضا

لكن بعد أن وقفنا على مراحل تجريد النقد أو تطور النظام النقدي، لم يعد هذا الرأي مقبوال، فال يمكن اعتبار هذه 

ذلك عن غيرها، خاصة مع إلغاء أي غطاء لها من ذهب األوراق النقدية إال معايير قيم عرفية )أثمانا عرفية( مستقلة في 

أو فضة، وهذا األمر ينسحب على النقود االفتراضية أيضا، فهي أثمان عرفية بنفسها، وقد عرفنا من خالل ما عرضناه 

ن سابقا أنها مستقلة في قيمتها عن األوراق النقدية، ومن باب أولى أن تكون مستقلة عن الذهب أو الفضة أو غيرها م

 أنواع النقود. فدفعها ليس حوالة للّدين، فتتأدى وها الزكاة، ويشترى وها الذهب والفضة.

اه في املبحث السابق يمكن القول بأنها تتوفر على املواصفات الدنيا 
ّ
فبالنظر إلى وضع النقود االفتراضية الحالي الذي بين

لنقدية املتداولة بين الناس في مختلف مناطق العالم. كما الالزمة العتبارها عملة قابلة للتداول، مثلها مثل األوراق ا

 يمكن القول أنها تتوفر على الشروط الالزمة العتبارها سلعة كباقي السلع املصنفة أمواال، فتقبل املقايضة وها معها.

ألمر، وكانت وقد تعرل الفقهاء قديما للفلوس، و ي قطع معدنية مضروبة يباع وها ويشترى، عندما ظهرت للوجود أول ا

هذه القطع تصنع إما من معدن غير ثمين، وإما مخلوطا قليال بالذهب أو الفضة، وهذه الفلوس وظيفتها إلى حد كبير  ي 

وظيفة األوراق النقدية في العصر الحديث إال أن التعامل وها كان محدودا ومكمال للنقدين )الذهب والفضة( الذي كان 

                                                           
 .142ص 1م، ج2017هـ،  1438، 3مشق، طانظر: محمد تقي العثماني، بحول في قضايا فقهية معاصرة، دار القلم، د   1
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فقد يشبه الجدل الواقع حول النقود االفتراضية التي تتعايش مع النقود التقليدية  التعامل وهما هو األساس واألصل.

 اليوم الجدل الذي كان واقعا حول الفلوس التي كانت تتعايش مع النقدين.  

ولقد اختلف الفقهاء قديما في عّد الفلوس من األصناف الربوية وذلك ألن الخالف في ربوية الفلوس يرجع إلى أن الفلوس 

م تكن في القديم تقوم مقام النقدين )الذهب والفضة( من كل وجه، ولم تكن لها غلبة الثمنية، بل كان التعامل وها ل

جزئيا إلى جانب التعامل بالنقدين، ولذلك سا  الخالف فيها، أما في الوقت الحاضر فال ينبيي االختالف في ربويتها لغلبة 

حاشيته على الرسالة، قال: "واختلف في علة الربا في النقود، فقيل غلبة الثمنية، الثمنية عليها، وإلى هذا أشار العدوي في 

، ففي كالمه ما يفيد أنه لو 1وقيل: مطلق الثمنية وعلى األول تخّرج الفلوس الجدد فال يدخلها الربا، ويدخلها على الثاني"

 كان للفلوس غلبة الثمنية، كما هو اآلن لدخلها الربا اتفاقا.

كما رأيناه في عرضنا لتطور  -ت الثمنية العرفية لغير النقدين )الذهب والفضة( بمجرد الثقة والقبول )الرواج( ومما يثب

ق وها، فقد جاء في باب الزكاة من -النظام النقدي 
ّ
، ما جاء عن اإلمام مالك في املدّونة عن الفلوس من كالم مختلف يتعل

فقال: إني أكره ذلك، وما أراه مثل الذهب والوِرق في الكراهية"، وجاء في باب املدّونة، سئل مالك: "أيباع الفلس بفلسين  

القرال من رواية عبد الرحيم عنه: "أن مالكا كان يجيل شراءها _ أي الفلوس _ بالدنانير والدراهم نظرة، ثم رجع عنه منذ 

ُحو 
َ
ق، وقال _ أي ابن أدركناه، فقال: أكرهه وال أراه حراما كتحريم الدراهم"، وقال: "ألنها ت

ُ
ف
ْ
ن
َ
ل إلى الكساد والفساد، فال ت

القاسم _: ليست الفلوس عند مالك بالسكة البّينة حتى تكون عينا بم للة الدنانير والدراهم". وجاء في باب الصرف من 

ِظرة، بالذهب  املدّونة أن مالكا سئل عن شراء الفلوس بالدراهم إلى أجل، فقال: "ال يصلح هذا...وهذا فاسد...ال خير فيها
َ
ن

وال بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين، لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة"، وقال في 

باب السلم الثاني:  ي كالعرول، وفي باب السلم الثالث: منع بيعها جزافا، وجعلها كالعين وقال: ال يجوز بيعها إال عددا 

سا بفلس يدا
ْ
ل
َ
سين ال يدا بيد، وال إلى أجل، والفلوس بالعدد بم للة الدنانير والدراهم في الوزن،  ف

ْ
ل
َ
س بف

ْ
ل
َ
بيد، وال يصلح ف

 وكذلك عّدها كالعين في باب العارية واالستحقاق والرهن.

ي صرف فاختلف قول مالك في الفلوس حيث عّدها مرة بم للة الذهب والفضة، ومرة بخالف ذلك، فعندما كّره التأخير ف

الفلوس، فلنما رأى على هذا القول أن علة الربا متعدية إلى الفلوس، والعلة في الربا في العين من الذهب والورق هو أنه 

ثمن لألشياء، وقيم للمتلفات. ورآها على رواية عبد الرحيم عنه علة قاصرة ال تتعدى إلى ما سوى الذهب والورق، أي أن 

 في أصلها، أ ي كالعرل، أو كالعين.اختالف قوله بحسب اختالف رأيه 

لكن تأمل قوله: " ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين، لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة". 

فلن فيه إشارة إلى اعتبار ما اعتبره الناس من معايير لألثمان ومنها النقود االفتراضية التي يثق وها كثير من الناس 

 عاملون وها برضاهم.ويت

                                                           
العدوي، حاشية العدوي على الرسالة البن أبي زيد القيرواني، )مع حاشية علي العدوي على شرح الخري ي على مختصر خليل، شرح الخري ي على   1

 .2/130مختصر خليل(، دار الفكر، بيروت. 
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 حكم النقود الفرتاضية: -2

الحكم العام: يتبّين من خالل ما سبق بيانه في التكييف الفقهي للنقود االفتراضية، أن األصل في حكمها الشرعي  -

 اإلباحة، سواء في تعدينها )إصدارها( أو التعامل وها كمعايير للقيم )أثمان( أو املتاجرة فيها كسلع.

"اإلباحة بحسب الكلية  حكم اإلباحة األحكام الشرعية األخرى، يقول اإلمام الشاطبي في املوافقات:لكن قد تعتري  -

فاملباح يكون مباحا بالجزء، مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، ومباحا  والجزئية يتجاذوها األحكام البواقي،

  .1بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو املنع"

بالنظر إلى الباعث وسد الذرائع: فباعتبار النقود االفتراضية وسيلة إلى غايات يمكن أن يعتري أصل إباحتها الحكم  -

وقد رأينا أن الهدف من اللجوء إلى استعمالها هو االستفادة من بعض مزاياها كالمركزيتها التي  أحكام شرعية أخرى،

السرية ملستعملها مما يبعد تعامله وها عن التعقب تتيح حرية التحكم الوخ  ي فيها، وكتحقيقها للخصوصية و 

واملراقبة، وذلك الستقاللها الكامل عن املؤسسات الرسمية واملالية والبنوك املركزية وغيرها. وقد تكون النوايا في 

ل استخدامها الوصول إلى غايات محرمة فيحرم ذلك االستخدام، خالفا ملا لو كانت تلك النوايا حسنة، وهذا ما يدخ

في نظرية الباعث التي فصل أركانها وشروطها الذين كتبوا في النظريات الفقهية في عصرنا مستثمرين ملا جاء في دواوين 

 الفقه اإلسالمي وأصوله.

بل إن هذا االستعمال، بغض النظر عن الدافع إليه، يخضع ألصل سد الذرائع، بحسب ما قد يفض ي إليه من  -

د وموازنتها بما يقابلها من مصالح، بين موّسع ومضّيق في هذا النظر االجتهادي مفاسد، وبحسب تقدير هذه املفاس

 البحت.

الحكــم بــالنظر فــي أصــل نفــي الغــرر: مــا يــدعو إلــى التســاؤل عــن حكــم النقــود االفتراضــية، أنهــا معرضــة الرتفاعــات مهولــة  -

غطـاء مـن أصـول أو أرصـدة حقيقيـة،  وانخفاضات حادة، لكونها ال تـرتبط بـأي مؤسسـة رسـمية أو ماليـة، وال تتـوفر علـى

وال تحميها أية ضوابط أو قوانين مالية، وال تخضع لسلطة رقابية، مما أوردناه عنـد التعـرل لسـلبياتها، وذكرنـا أن هـذا 

االضطراب ال تسلم منـه أنـواع النقـود األخـرى، فـي بيعهـا وشـرائها والتعامـل وهـا. وهـو ممـا يـدخل بحثـه فـي بحـث أصـل نفـي 

النهـــي عـــن بيـــع الغـــرر، وهـــو أصـــل مـــن أصـــول الشـــرع تـــدخل تحتـــه مســـائل كثيـــرة جـــدا، ويـــؤول الحكـــم فيهـــا إلـــى الغـــرر، أو 

 ضبطه. 

َرِر"
َ
هَى َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم عن َبْيِع الَحَصاِة، وَعْن َبْيِع الغ

َ
ت والحكمة (2)فعن أبي هريرة  رض ي هللا عنه قال: "ن

ين أحدهما خير، واآلخر   يء، فكل من املتعاقدين يرجو أن يكون له الوجه األحسن، من النهي عن الغرر أنه يحتمل وجه

ويكون السيإ لصاحبه، ولذلك ال يرض ى عندما يقع له السيإ، فحقيقة الرضا غير موجودة وهو مفض لل لاع لذلك حرمه 

 الشارع بكافة صوره. لكن يستثنى من النهي عن بيع  الغرر أمران:

                                                           
م. كتاب األحكام، 2004هـ، 1425، 6ل الشريعة، دار املعرفة، بيروت )لبنان(، طالشاطبي )أبو إسحاق إبراهيم بن مو  ى(، املوافقات في أصو    1

 .211خطاب التكليف، املسألة الثانية، ص
، وابن 4518، والنسائي في سننه رقم 1230، والترمذي في جامعه رقم 3376، وأبو داود في سننه رقم 1513أخرجه في البيوع: مسلم في صحيحه رقم   2

 .2194م: ماجه في سننه رق
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ِرد لم يصحَّ بيعه. أحدهما: ما يدخل في
ْ
ف
ُ
 لو أ

ُ
 بحيث

 
َبعا

َ
 املبيع ت

 الثاني: ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييله أو تعيينه. 

ومن جملة ما يدخل تحت هذين األمرين: اللبن في ضرع الدابة، والحمل في بطنها، وبيع أساس البناء، والقطن املحشو في   

 ام.الجبة، واالغتسال في الحمام الع

فما أباحه العلماء من العقود املشتملة على الغرر منضبط بقاعدة يرجع إليها، قال النووي في شرح مسلم: "قال    

العلماء: مدار البطالن بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو: إن دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر وال يمكن 

 جاز البيع، وإال فال.  االحتراز عنه إال بمشقة وكان الغرر  حقيرا

وما وقع في بعض مسائل الباب من اختالف العلماء في صحة البيع فيها وفساده، كبيع العين الغائبة مبني على هذه   

ُيْبِطُل البيع"
َ
ُيْجَعل كاملعلوم فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير ف

َ
 . (1)القاعدة، فبعضهم يرى أن الغرر حقير ف

 .(2)في بداية املجتهد هذاوقد و ح ابن رشد   

وأكثر املذاهب توسعا وتيسيرا في هذا الباب املذهب املالكي، فقد أجاز مالك بيع ما تدعو الحاجة العامة إليه من الغرر،   

ِر والَبَصِل إذا بدا صالُحه. والنقود االفتراضية تابع
َ
د
ْ
َمن

َّ
ِب في األرل كالَجَزِر والِفْجِل والش يَّ

َ
غ
ُ
ة لألوراق ومن ذلك بيع امل

النقدية في عموم البلوى وها وصعوبة االحتراز عنها إال بمشقة، مما جعل الغرر فيها محل تجّوز عند املتعاملين وها في 

 الغالب غير مفض إلى ال لاع. 

 وقد أخذ الجمهور باالحتياط في هذا الباب، وأكثرهم الشافعية ثم الحنفية.  

 ما يؤدي إليه لكن مهما كان من اختالف بين املذاهب   
َ
َرِر، خشية

َ
الفقهية فلن جميعها ال يخرج من دائرة التحفل من الغ

 ألموال عامة الناس من كيد وطمع وجشع أهل الحنكة والدهاء، فال ينبيي أن يتوقف النظر عند واقع 
 
من ال لاع، وحماية

مشروعيتها بدعوى اغتفار الغرر فيها، وإنما اشتراك النقود االفتراضية مع غيرها من النقود املعاصرة في هذا الباب لتبرير 

ن املسلم، ولينظر عواقب الغرر 
ّ
ينبيي توسيعه ليشمل النظام النقدي في مجمله وما يحمله من اختالل ومظالم، وليتفط

الوخيمة في األسواق العاملية، وكم أذهب من ثروات أغنياء صاروا مفلسين، بل ودول نهضت ثم ما لبيت أن خملت بسبب 

 ذلك.

الحكم بالنظر إلى الجهالة: فمن شروط املعقود عليه في املعاوضات أن يكون معلوما للمتعاقدين من حيث الذات  -

 . والجهل بما ذكر يفسد املعاوضة سواء وقع الجهل به لكال املتعاقدين أو ألحدهما فقط. 1والقدر والصفة واألجل

                                                           

 .157-156\10. 3هـ(، شرح صحيح مسلم، دار القلم، بيروت، ط676النووي، محيي الدين النووي )ت ( 1)

 .155-146\2م. 1988هـ، 1409، 9ابن رشد )أبو الوليد محمد بن أحمد(، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، دار املعرفة، بيروت )لبنان(، ط ( 2)
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 بين إمضاء البيع أو رّده، وذهب ابن رشد إلى أن حكمه هو حكم بيع الغش والخديع  
 
ة يكون الجاهل منهما إذا علم مخّيرا

 .2إذا وقع الجهل باملعقود عليه ألحد الطرفين دون اآلخر ولم يعلم اآلخر بجهله به

 وهذا الشرط مما ينبيي التأكد من تحققه في النقود االفتراضية والتعامل وها.

مهويلحق باشتراط املعلومية ونفي الجهالة في املعقو 
ّ
. وال يجوز بيع ي يء متنازع 3د عليه اشتراط القدرة على تسليمه وتسل

عليه وفيه خصومة، ملا فيه من املخاطرة والغرر، فقد ال ُيقدر على تسليمه، وصور ذلك ال حصر لها، يطلب العلم وها في 

 مدونات الشكاوى واملنازعات.

نهما فال أظن أن اشتراطها مؤثر من حيث الجملة في أما معرفة هوية املتعاقدين لبعضهما البعض عند التعاقد بي

املعاوضات املالية ما لم يؤثر على سالمة الرضا بينهما أو في أهليتهما للتعاقد. وإنما يؤكد عليه فيما هو خارج العقد من آثار 

تضمن قانون التعامل قد تكون معتبرة. ومعلوم أن النقود االفتراضية تعتمد على مبادئ التشفير في جميع جوان ها، وال ي

 وها أية معلومات عن الوخ  أو بياناته.

 النقود الفرتاضية يف السياسة الشرعية والستصالح:-3

رعاية مصالح الناس العامة وحمايتها من األخطار التي تهددها  ي من وظائف الدولة الجوهرية ومهامها الرئيسية. فال     

ل حراما، ويجعل طاعتها في ذلك من طاعة هللا غرو أن يأذن الشارع لها بصالحيات لتحقيق
ّ
ها فيما ال يحّرم حالال وال يحل

ورسوله وليس فصال بين الحياة الدينية والحياة الدنيوية. ومن تلك الصالحيات تقييد بعض املباح إذا كان في تقييده 

 صلح فيما فوضه فيه الشارع.جلب ملصلحة معتبرة شرعا أو درء مفسدة معتبرة شرعا، ومنها السلطة التقديرية باأل 

فهذه القاعدة ن   .4تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة"ومن ضوابط ذلك القاعدة الفقهية املشهورة: "  

رض ي هللا عنه: "إني أنزلت  عمر لي من اليتيم". وأصل ذلك: قول وقال: "م للة اإلمام من الرعية م للة الو  الشافعي عليها

 .5نفس ي من مال هللا بم للة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فلذا أيسرت رددته فلن استغنيت استعففت"

  اة على األصناف يحرم عليه التفضيل، مع تساوي الحاجات.قسم الزك ومن فروع ذلك أنه إذا

                                                                                                                                                                                                         
. الزرقاني 25-22\3هـ. 1392ت أحمد(، الشرح الصغير على أقرب املسالك إلى مذهب اإلمام مالك، دار املعارف، مصر، انظر: الدردير )أبو البركا   1

. و الباجي )أبو الوليد سليمان بن خلف(، 17\5م. 1978هـ، 1398)عبد الباقي(، شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، 

 .28\5هـ. 1331، 1صر، طاملنتقى شرح املوطأ، م
. الحطاب )أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن(، مواهب الجليل لشرح مختصر 220انظر: ابن جزي، القوانين الفقهية، دار القلم، بيروت. ص   2

لكتب العربية عيس ى . الدردير )أبو البركات أحمد(، الشرح الكبير ملختصر خليل، دار إحياء ا276\4هـ.1398، 2خليل، دار الفكر، بيروت، ط

 .15\3الحلبي، مصر.
، 2. محمد الشيباني، تبيين املسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب املسالك، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط25-22\3الدردير، الشرح الصغير  3

 .6\3م.1992، 7ر(، ط. محمد جمعة، الكواكب الدرية في فقه املالكية، املكتبة األزهرية للترال، القاهرة )مص286\3م.1995
 .122م، ص1983هـ ، 1403، 1جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط   4
 انظر: املرجع السابق نفسه.   5

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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ال يجوز ألحد من والة األمور أن ينصب إماما للصالة فاسقا، وإن صححنا الصالة خلفهت ألنها  أنه املاوردي ومنها: ما ذكره

 . مكروهة. وولي األمر مأمور بمراعاة املصلحة، وال مصلحة في حمل الناس على فعل املكروه

العفو عن القصاص مجانات ألنه خالف املصلحة، بل إن رأى املصلحة في القصاص اقت ، أو في الدية  أنه ليس له ومنها :

 أخذها. 

يزوج امرأة بغير كفء، وإن رضيتت ألن حق الكفاءة للمسلمين، وهو كالنائب عنهم، فال يقدر على  ومنها : أنه ليس له أن

  .1إسقاطه

تراضية من أصل اإلباحة ينبيي أن يكون محل نظر الدولة في إطالقه أو تقييده بناء على فما ذكرناه في حكم النقود االف

 مراعاة املصالح ودرء املفاسد. فلها تقنين منعها وترتيب الجزاءات عليه، وعلى من يشملهم نظامها التلام ذلك.

ُيبنى عليه املوقف أو النظام السليم  وتقدير الغرر والضرر والجهالة، والنظر في املآل وسد الذرائع، وما إلى ذلك مما

  املتعلق بالنقود االفتراضية، إنما يرجع إلى الجهاز املخت  الذي تخوله الدولة في إطار النظر املنوط باملصلحة.

 اشتراط اعتماد الدولة لتداولها، سواء –ومنها النقود االفتراضية  –وقد يكون من املعايير التنظيمية املعتبرة في العمالت 

كانت صادرة منها أو من جهة أخرى، وليس هذا من الشروط الشرعية في األصل وإنما هو مما قد تقتضيه السياسة 

 الشرعية. 

ولرمزية إصدار العملة وداللتها على سيادة الدولة عمدت الدول قديما إلى سك أو ضرب النقود التي تمثلها من غير أن 

 في إقليمها إذا سمحت به، كما هو الحال اليوم في معظم الدول. يكون ذلك مانعا من تداول نقود أخرى غيرها

فاعتماد العمالت املالية يعتبر في الشريعة وظيفة خاصة بالدولة إذا انت جت ذلك سياسة لها، ال إن انت جت سياسة 

 للقوانين املعتمدة لديها. 
 
 أخرى مغايرة وفقا

 مثلة منها فيما يلي:ومما يجلي هذا املعنى ما ورد من نصوص فقهية نذكر أ

قال اإلمام مالك في املدونة: "ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلودت حتى تكون لها سكة وعينت لكرهتها أن تباع بالذهب 

 . فالقبول والرواج والسكة يحول غير النقدين نقدا.2والورق نظرة"

ذن السلطانت ألن الناس إن ُرخ  لهم ركبوا وعن اإلمام أحمد أنه قال: "ال يصلح ضرب الدراهم إال في دار الضرب، بل

 . فسدا لذريعة الفساد صّوب احتكار الدولة لذلك.3العظائم"

 .1وقال اإلمام النووي في الروضة: "ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصةت ألن ضرب الدراهم من شأن اإلمام" 

                                                           
 انظر: املرجع السابق نفسه.   1
 .5ص3م ج1994هـ ، 1415، 1هـ(، دار الكتب العلمية، ط179مالك بن أنس، املدونة )ت   2
 م.2000هـ ،  1421،  2هـ(، األحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت )لبنان(، ط458أبو يعلى الفراء )ت   3
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 لقيم وعندما تصدر الدولة عملتها الرسمية تكون بذلك ضامنة لحم  
 
ايتها لتقوم بوظيفتها األساسية، كونها معيارا

 للسلع، ووسيلة للوفاء بالديون. وإذا فعلت ذلك مع النقود االفتراضية يكون لها نفس الوضع الذي 
 
املقومات، وثمنا

 أوجدته للنقود الورقية.

د النقود الورقية وعملها متوقف وإذا كان وجود النقود االفتراضية وعملها متوقف على وجود شبكة اإلنترنت، فلن وجو  

 على ترسيمها من الجهة التي أصدرتها، فقيمة النوعين عرضية ليست ذاتية كما  ي قيمة الذهب والفضة. 

 تقييم املخاوف من النقود الفرتاضية:-4

راضية بما سبق بيانه يمكن تبرير أكثر التخوفات التي تبديها املؤسسات املالية والجهات الرسمية في العالم من النقود االفت

والتي تتطابق في أغل ها مع التحفظات الشرعية سواء من جهة قواعد الفقه العامة أو من  من مخاطر وسلبيات تداولها،

 جهة السياسة الشرعية القائمة عليه، وما يلحق بذلك من تبعات تنظيمية وقانونية.

لق باحتكار الصناعة النقدية املرتبطة بالسلطة والنفوذ لكن تبقى بعض التخوفات من غير تبرير معلن صريحت ألنها تتع

لالستحواذ على الثروة من غير وجه حق. فالنقد أصبح يحكم العالم، الذي يتحكم فيه من يتحكم في صناعته وإدارته 

ملواقف الفعلية، التي تتجاوز الحكومات حتى القوية منها، و قد تشكل النقود االفتراضية بطبيعتها تهديدا يفسر بعض ا

 السلبية منها.

ويقرر بعض الخبراء في الغرب أن النظام النقدي الحالي شديد التعقيد والغمول، وهذا ما جعل أكثر الناس يجهلون من 

 أين تأتي النقود وما تفعله البنوك، ويقفون عاجزين أمام األزمات البنكية واملالية واملديونية الكبرى.

لوطنية والتجارية في سويسرا ال تحتاج إال لجزء بسيط من احتياطي نقود البنك فمثال القليل من يعرف أن البنوك ا

 Système de réserveاملركزي السويسري إلصدار أضعاف مضاعفة منه، وهو ما يسمى بالنظام االحتياطي الجزئي )

fractionnel أو نظام إصدار النقد الخطي املتعدد )(création multiple de monnaie scripturale وهو نظام يتسم .)

باملخاطرة الشديدة وعدم االستقرار وغياب العدالة ومولد أزماتت أي مضاد لانتاج والتنمية على املستوى االجتماعي. 

 كما أنه يصبح في نهاية املطاف بعيدا عن تحكم ورقابة البنك املركزي.

الحالي يضع ثروات العالم بأيدي قلة متحكمة وهناك تفاصيل أخرى ال يتسع املقام لذكرها تظهر أن النظام النقدي  

     .    2نافذة تهدد مصالح الشعوب والدول وترهن مصيرها

 

 

                                                                                                                                                                                                         
 .2/258م، 1991هـ، 1412، 3هـ(، روضة الطالبين وعمدة املفتين، املكتب اإلسالمي، بيروت، ط676محيي الدين النووي )ت   1 

2
 www.initiative-monnaie-pleine.ch/fa/img/Vertiefung... 
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 خاتمة: 

توصلت الدراسة إلى أن النقود االفتراضية ما  ي إال حلقة من سلسلة حلقات تحول النقد من حالته املادية األولى إلى    

ها في أداء الوظائف األساسية للنقد على الوجه األكمل. ولهذا فلن في إلحاقها حالته التجريدية، لكنها لم تثبت بعد كفاءت

بالنقدين )الذهب والفضة( أو بالنقود البديلة عنهما من حيث األحكام الشرعية يطرح إشكاالت متعددة تحتاج من 

 الباحثين نظرا متواصال، وقد يكون هذا البحث مساهمة متواضعة في ذلك.

 املين أوال وأخيرا.والحمد هلل رب الع
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معالجاتها الفقهية وآثارها القتصادية الت الفـرتاضيةزكاة العـم  

 

 أ.مساعد راشد الجمهور د. إبراهيم عبد الحليم عبادة 

 مرحلة الدكتوراهباحث في  أستاذ مشارك 

 قسم االقتصاد واملصارف اإلسالميةكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 

 األردنجامعة اليرموك، 

 الفهرس الرئيسي

 امللخ::

تهـــدف هـــذه الدراســـة بصـــورة رئيســـة إلـــى بيـــان أحكـــام زكـــاة العمـــالت االفتراضـــية وآثارهـــا االقتصـــادية، إذ تو ـــح التكييـــف 

الفقهي لتلك العمالت، ومدى انطباق وظائف النقود عليها، وتكشف عن مدى وجـوب الزكـاة فـي العمـالت االفتراضـية، كمـا 

رز اآلثــار االقتصــادية واالجتماعيــة الناشــئة عــن إيجــاب الزكــاة فيهــا، وخلصــت الدراســة إلــى أن العمــالت االفتراضــية تظهــر أبــ

 في التبادل، ملـا القتـه مـن قبـول ال بـأس بـه 
 
تكيف على أنها نقود خاصةت ملا تؤديه من بعض وظائف النقود، كقبولها وسيطا

ت وجـوب الزكـاة فيمـا تمثلــه مـن قيمـة، وزكاتهـا زكــاة النقـود، وقـد رصــدت فـي بعـض األوسـاط التجاريــة، وبنـاء علـى ذلـك رجحــ

 الدراسة أهم اآلثار االقتصادية واالجتماعية املترتبة على تطبيق الزكاة على تلك العمالت.

  الكلمات املفتاحية: العمالت االفتراضية، البتكوين، الزكاة، اآلثار االقتصادية، زكاة العمالت.



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

402 

 مقدمة

ِبَعـه إلــى يــوم الــدين، وبعــدت الحمـد هلل 
َ
رّبِ العــاملين، والصــالة والســالم علـى املبعــول رحمــة للعــاملين، وعلـى آلــه وَصــْحِبه ومــن ت

 ،
 
 شـرعيا

 
فلن الشريعة اإلسالمية صالحة لكـل زمـان ومكـان، ومـا مـن نازلـة فـي أي مـن العصـور إال وتجـد لهـا فـي اإلسـالم حكمـا

ناس وعقودهم، وما يكـون فـي ذلـك مـن وسـائط للتبـادل وفـق تلـك العقـود، ومـا يتعلـق ال سيما النوازل املتعلقة بمعامالت ال

 بأحكامها الفقهية املختلفة.

 
 
ومـن تلــك النــوازل التــي انتشــرت بــين املتعــاملين اليــوم مــا يتداولونــه بيــنهم مــن عمــالت افتراضــية، ســواء بقصــد تقــديمها ثمنــا

لــى الــربح مــن هــذه الفروقــات، ومــن أبرزهــا عملــة البتكــوين وغيرهــا لعــول مــا، أو للمضــاربة فــي فــروق أســعارها والحصــول ع

 من العمالت االفتراضية. 

 مــــن ذلــــك جــــاءت هــــذه الدراســــة لتســــلط الضــــوء علــــى أحــــد األحكــــام الفقهيــــة للعمــــالت االفتراضــــية وهــــو الزكــــاة، 
 
وانطالقــــا

 كاة عليها.باإلضافة إلى إبراز أهم اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناشئة عن تطبيق الز 

 أهمية الدراسة:

تظهــر أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا تبــرز أهميــة التكييــف الفقهــي للنــوازل املســتجدة ال ســيما العمــالت الحديثــة مــن جهــة 

وتو ح بعض أحكام العمالت االفتراضية من جهة أخرى، و ي: أحكام زكاة تلك العمالت، ومـا يؤديـه إيجـاب الزكـاة فيهـا مـن 

جتماعيـة كبيـرة. وتركـز هـذه الدراسـة علـى أحكـام زكـاة العمـالت االفتراضـية، وذكـر أهـم التفاصـيل املتعلقـة آثار اقتصـادية وا

بـــذلك مثـــل: وجــــوب زكـــاة العمـــالت االفتراضــــية وأدلتـــه، وبيــــان مـــدى انطبـــاق شــــروط وجـــوب الزكـــاة فيهــــا، وتوضـــيح نصــــاوها 

 اة العمالت.واملقدار الواجب إخراجه منها، وأهم املسائل املتعلقة بحاالت زك

 مشكلة الدراسة:   

 تحاول الدراسة االجابة عن السؤال الرئيس التالي وهو: ما حكم زكاة العمالت االفتراضية وما آثارها االقتصادية  

 ويتفّرع عن اإلشكالية املذكورة عدة أسئلة، و ي:  

 هل تنطبق عليها جميع وظائف النقود و ما التكييف الفقهي للعمالت االفتراضية   -1

 وما دليل ذلك هل تجب الزكاة في العمالت االفتراضية   -2

   وما الواجب إخراجه للزكاة منها  وما أهم حاالتها كيف يحدد نصاوها -3

 ما أبرز اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناشئة عن إيجاب الزكاة فيها  -4

 أهداف الدراسة:

ت االفتراضــية وآثارهــا االقتصــادية، كمــا تســعى إلــى تحقيــق تهــدف هــذه الدراســة بصــورة رئيســة إلــى بيــان أحكــام زكــاة العمــال  

 جملة من األهداف من أهمها:
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 توضيح التكييف الفقهي لتلك العمالت، ومدى انطباق وظائف النقود عليها. .1

 الكشف عن مدى وجوب الزكاة في العمالت االفتراضية، ودليل ذلك. .2

 ومقداره، مع توضيح حاالت تلك الزكاة. تحديد نصاب زكاة تلك العمالت، وبيان الوجب إخراجه منها .3

 إظهار أبرز اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناشئة عن إيجاب الزكاة فيها. .4

 الدراسات السابقة:

ْين، و ي:
َ
باِحث

ْ
 فيما يلي َعْرل  ألهم الدراسات األكثر صلة بموضوع الدراسة وبحسب اطالع ال

املتعلقـة بـالعمالت االلكترونيـة"، وحـدة البحـول والدراسـات العلميــة،  العقيـل، عبـد هللا،  بعنـوان: "األحكـام الفقهيـة .1

 م.2017، 32الجامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، بحث رقم 

تناولت هـذه الدراسـة مفهـوم العمـالت االلكترونيـة، وتاريخهـا، وطـرق اسـتعماالتها املعاصـرة، ومميلاتهـا، ومخاطرهـا،   

الت، وأهــم األحكـــام الفقهيــة املتعلقـــة وهــا، كجريـــان الربــا فيهـــا، ووجــوب زكاتهـــا، ثــم و ـــح التكييــف الفقهـــي لتلــك العمـــ

وجريـــان أحكـــام الصـــرف فيهـــا، وحكـــم تعـــدين تلـــك العمـــالت واملتـــاجرة بـــاألدوات الخاصـــة بـــذلك، ثـــم بـــين الحـــرز املعتبـــر 

 للعمالت االلكترونية وتطبيق حد السرقة فيها.

ة كــــان بشــــكل مقتضــــب ســــيما مــــا يتعلــــق بماليــــة العمــــالت االفتراضــــية وبلســــقاط إال أن تنــــاول الدراســــة ملوضــــوع الزكــــا      

 الثمنية عليها، ولم يتطرق إلى العديد من تفاصيل أحكام الزكاة فيها، وال إلى آثار تطبيقها. 

، ورقـــة بحـــث مقدمـــة إلـــى مركـــز التميـــل البحثـــي فـــي فقـــه القضـــايااليحيـــى، إبـــراهيم،   .2
 
 النقـــد االفتراضـــ ي بتكـــوين أنموذجـــا

 م.2018أغسطس  14هـ/ 1439ذو الحجة  3املعاصرة، جامعة اإلمام محمد بن سعود، الريال، 

 أم عملـــــة، واملصـــــطلحات ذات الصـــــلة كاملحفظـــــة 
ُ
عرفـــــت هـــــذه الدراســـــة العمـــــالت الرقميـــــة، والبتكـــــوين ســـــواء كـــــان نظامـــــا

نشـأة بتكـوين وتاريخهـا، وطريقـة وسلسلة البلوكات، والتشفير والتعدين، كما ذكرت طـرق الحصـول علـى بتكـوين، وتناولـت 

عملهـــا، وبينـــت موقـــف مؤسســـة النقـــد الســـعودية والبنـــوك املركزيـــة مـــن بتكـــوين والعمـــالت االفتراضـــية، ثـــم أو ـــحت آراء 

، أو العنايـــــة وهـــــا 
 
 ماليـــــا

ُ
، أو أنهـــــا عملـــــة وأصـــــال

 
 ماليـــــا

 
خبـــــراء االقتصـــــاد والتقانـــــة حـــــول بتكـــــوين، كونهـــــا فقاعـــــة وليســـــت أصـــــال

فادة منها فـي تحفيـل االبتكـار املـالي، ثـم بينـت الدراسـة بعـض األحكـام الفقهيـة لبتكـوين، ومنهـا: أصـل الثمنيـة وتنظيمها واالست

في النقدين، وتوصيف البتكوين، وجهالة العاقدين، ومجلس العقـد فـي تـداول بتكـوين، وخيـار املجلـس فيـه، ومسـألة صـفة 

 وصيفه، وحاالت زكاة البتكوين، وجريان الربا فيه. القبض في بتكوين ووقته وأثره، كما ذكرت حكم التعدين وت

 م.2018عبد السالم، ياسر" العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية دراسة فقهية مقارنة"،  .3

ومـــن أهـــم املواضـــيع التـــي تناولتهـــا هـــذه الدراســـة بيـــان مفهـــوم تقنيـــة البلـــوك تشـــين، وحقيقـــة العمـــالت االفتراضـــية وعملـــة  

أتها، وتطرقــت لالعتــراف الــدولي وهــا ومــا يتعلــق بتوصــيفها، كمــا درســت بعــض املســائل الفقهيــة املتعلقــة وهــا، البتكــوين ونشــ
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وما يترتب عليها من احكام شرعية في التعامل، ومنها: جريان علة الثمنية في العمالت االفتراضية، وحكم إصـدار النقـود مـن 

 غير الحاكم، وحكم املضاربة في العمالت االفتراضية.

الغامدي، منصور، "علة الثمنيـة وحكمتهـا وتطبيقهـا"، بحـث مقـدم ملـؤتمر أيـوفي للهيئـات الشـرعية السـنوي السـادس  .4

 .2018عشر، مملكة البحرين، 

افتــتح الباحــث الدراســة بتعريــف العلــة والحكمــة والفــرق بينهمــا، وعــرل مســألة التعليــل بالثمنيــة فــي ربــا البيــوع، ثــم و ــح  

 تحقيـــق الوظيفـــة املعياريـــة للنقــــود، الخصـــائ  املميـــلة للنقـــو 
 
د عـــن غيرهـــا، وبـــين املناســـبة فــــي التعليـــل بالثمنيـــة، مو ـــحا

 علــى معنــى النقـــود االئتمانيــة، وحكــم املتـــاجرة 
 
  معرجـــا

 
وتنــاول مســألة: هــل العمـــالت االلكترونيــة مثــل البتكـــوين تعــد نقــدا

ة أم مقــامرة بمؤشـر  وأنــه ال يعنــي اعتبـار تــداولها متــاجرة باملؤشـرات واألرقــام، والفـرق بينهمــا، وهــل يعـد البتكــوين بيــع لعملـ

بمؤشر إغـالق البـاب أمـام أي تعامـل فـي البتكـوين، بـل يمكـن اسـتعمالها كوسـيلة للـدفع، وأنـه يمكـن أن ترتقـي لتكـون عملـة 

الصة حكم التعامـل في املستقبل إذا ازداد استعمالها لاتجار وها وليس فيها وإال صارت مقامرة باملؤشر، وختم الدراسة بخ

، بأنـــه يحـــرم التعامـــل فيهـــا بغـــرل االســـترباح مـــن تذبـــذب أســـعارها، وجـــواز 2018بـــالبتكوين باعتبـــار وضـــعها الحـــالي فـــي عـــام 

 استخدامها كوسيلة للدفع عند من يقبلها من تجار السلع والخدمات.

مهــا وتأصــيلها الفقهــي والقــانوني، موضــوع تكييــف العمــالت االفتراضــية وحك معظــم الدراســات الســابقة تناولــتاإلضــافة: 

 وستحاول هذه الدراسة اإلضافة من خالل ما يلي: 

 ترجيح تكييف العمالت االفتراضية، وبيان أسبابه.  -

التركيـــل علـــى أحكـــام زكــــاة العمـــالت االفتراضـــية، وذكـــر أهــــم التفاصـــيل املتعلقـــة بـــذلك مثــــل: ذكـــر أدلـــة وجـــوب زكــــاة  -

اق شـــروط وجـــوب الزكـــاة فيهـــا، وتوضـــيح الواجـــب إخراجـــه منهـــا ومقـــداره، العمـــالت االفتراضـــية، وبيـــان مـــدى انطبـــ

 وبعض حاالت تلك الزكاة.

 رصد أبرز اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناشئة عن تطبيق الزكاة على تلك العمالت. -

مـالت االفتراضـية من   الدراسة: تتبع الدراسة املن   الوصفي، ويعتمـد البحـث علـى جمـع املعلومـات ذات الصـلة بزكـاة الع

واملتعلقة بمفهوم الزكاة والعمالت االفتراضية، وتكييفها الفقهـي وسـبب اختيـاره، وبيـان أحكـام الزكـاة فيهـا، وآثـار تطبيقهـا، 

 
 
وذلــك باتبــاع أدوات جمــع املعلومــات كالوثــائق والســجالت املختلفــة، ثــم عــرل تلــك املعلومــات باألســاليب املناســبة، وصــوال

 لتوصيات.لتقديم النتائج وا

 مخطط الدراسة: 

 اقتضت خطة الدراسة أن تقسم إلى مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة. على النحو اآلتي:

 املقدمة وفيها: أهمية الدراسة، ومشكلتها، وأهدافها، والدراسات السابقة، وإضافة الدراسة، ومن جها، ثم مخططها.

 التمهيد، وفيه تعريف وبيان لعنوان الدراسة:
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 : مفهوم الزكاة وشروط وجووها.أوال

: مفهوم العمالت االفتراضية.     
 
 ثانيا

 املبحث األول: التكييف الفقهي للعمالت االفتراضية. 

 وفيه أربعة مطالب:املبحث الثاني: أحكام زكاة العمالت االفتراضية. 

 املطلب األول: وجوب زكاة العمالت االفتراضية ودليله.

 عمالت االفتراضية.املطلب الثاني: نصاب ال

 املطلب الثالث: الواجب إخراجه لزكاة العمالت ومقداره.

 املطلب الرابع: حاالت زكاة العمالت االفتراضية.

 املبحث الثالث: أهم اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناشئة عن إيجاب الزكاة في العمالت االفتراضية.

 ، وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة
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 التمهيد: تعريف وبيان.

 أول : مفهوم الزكاة وشروط وجوبها.

 الزكاة يف اللغة. -أ

الزكــاة مصــدر زكــى. و"الــزاي والكــاف والحــرف املعتــل أصــل يــدل علــى نمــاء وزيــادة. ويقــال الطهــارة زكــاة املــال.     قــال بعضــهم: 

ال بعضــهم: ســميت زكــاة ألنهــا طهــارة. قــالوا: وحجــة ذلــك ســميت بــذلك ألنهــا ممــا يرجــى بــه زكــاء املــال، وهــو زيادتــه ونمــاؤه. وقــ

ُ قولــه تعــالى: قولــه جــل ثنــاؤه: 
ّ

ُهــْم َواأ
َّ
ن  ل

َ
 َســك

َ
ك
َ
ت
َ
ــْيِهْم ِإنَّ َصــال

َ
يِهم ِوَهــا َوَصــّلِ َعل ِ

ّ
ــَزك

ُ
ــُرُهْم َوت ّهِ

َ
ط
ُ
 ت
 
ة
َ
ق
َ
ْمــَواِلِهْم َصــد

َ
 ِمــْن أ

ْ
ــذ
ُ
 َســِميع  }خ

 .1اجع إلى هذين املعنيين، وهما النماء والطهارة"[ . واألصل في ذلك كله ر 103]التوبة:  َعِليم  {

 الزكاة يف الصطالح الشرعي. -ب

 فـي وقـت مخصـوص 
 
 مخصوصـا

 
تعرف الزكاة في االصـطالح الشـرعي بأنهـا: حـق واجـب يؤخـذ مـن مـال مخصـوص إذا بلـ  قـدرا

 .2يصرف في جهات مخصوصة

 إ
 
خراجـه مـن عشـر أو نصـفه أو ربعـه، مـن أمـوال خاصـة شرح موجز للتعريـف: تنصـرف الزكـاة فـي الشـرع إلـى حـق يجـب شـرعا

بّينها الشرع الحكيم، و ي األموال التي تجـب فيهـا الزكـاة ك هيمـة األنعـام، والنقـدين، وعـرول التجـارة، والخـارج مـن األرل،  

 وهـــو النصـــاب الـــذي حـــدده الشـــارع، فـــي وقـــت مخصـــوص وهـــو تمـــام الحـــول فـــي املاشـــي
 
 مخصوصـــا

 
ة إذا بلـــ  ذلـــك املـــال قـــدرا

واألثمــــان، وعــــرول التجــــارة، وعنــــد اشــــتداد الحــــب، وعنــــد بــــدو صــــالح الثمــــرة، وعنــــد حصــــول مــــا تجــــب فيــــه مــــن العســــل، 

، وهــم األصـــناف الثمانيــة الـــذين ذكــروا فـــي قولــه تعـــالى: 3واســتخراج مــا تجـــب فيــه مـــن املعــادن. يصـــرف لطائفــة مخصوصـــة
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 [.  60]التوبة: {0ف

شروط وجوب املال املزكى -ج
4

. 

 للمز 
 
 مالكـه، فالبــد أال تنــتق  قــدرة املالــك فــي التصــرف فــي املــال الشـرط األول: أن يكــون املــال مملوكــا

 
، ومتعينــا

 
 تامــا

 
كــي ملكــا

 لسبب يعود إلى املال نفسه، أو في االنتفاع فيه.

                                                           

 ، مادة: زكى.17، ص3دار الفكر، جم(، موجم مقاييس اللغة، تحقيق: هارون، عبد السالم، د.ط، بيروت، 1979ه/1399ابن فارس، أحمد، )  1-

العـــــدوي، علـــــي، ، و 99، ص1م(، االختيـــــار لتعليـــــل املختـــــار، د.ط، القـــــاهرة، مطبعـــــة الحلبـــــي، ج1937هــــــ/1356، )ابـــــن مـــــودود املوصـــــلي، عبـــــد هللا  2-

، 472، ص1حاشـــــية العـــــدوي علـــــى شـــــرح كفايـــــة الطالـــــب الربـــــاني، تحقيـــــق: البقـــــاعي، يوســـــف، د.ط، بيـــــروت، دار الفكـــــر، جم(، 1994ه/1414)

، 62، ص2، بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، ج1اج إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ املنهـــاج، طم(، مغنـــي املحتـــ1994هــــ/1415والشـــربيني، شـــمس الـــدين، )

 .372، ص2، الريال، دار العبيكان، ج1م(، شرح الزركش ي على مختصر الخرقي، ط1993هـ/1413والزركش ي، شمس الدين، )

 .163، ص3، دون ناشر، ج1حاشية الرول املربع شرح زاد املستقنع، طهـ(، 1397انظر: ابن قاسم، عبد الرحمن، )  3-

 وما بعدها. 24م(، الوجيل في اقتصاديات الزكاة والوقف، د.ط، األردن، د.ن، ص2016انظر: الس هاني، عبد الجبار، )  4-
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الشرط الثاني: بلو  النصاب، وهو القدر املخصـوص الـذي سـمته السـنة أو قاسـه الفقهـاء عليـه فـي كـل مـال زكـوي، فـلذا لـم 

: "لــيس فيمــا دون خمــس أواق صــدقة، ولــيس فيمــا دون مى فــال تجــب فيــه الزكــاةت لقــول النبــي يبلــ  املــال هــذا القــدر املســ

 .1خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة"

الشــرط الثالــث: حــوالن الحــول، وهــو مــرور ســنة تقويميــة قمريــة علــى ملــك املكلــف للمــال الــذي تحققــت فيــه شــروط الزكــاة 

، وألن مــرور الحــول 2أنــه قــال: "ال زكــاة فــي مــال حتــى يحــول عليــه الحــول" ا روي عــن النبــي األخــرى حتــى تجــب فيــه الزكــاةت ملــ

 فــي الخــارج مــن األرلت 
 
مظنــة تحقــق النمــاء. واعتبــار الحــول شــرط فــي الســائمة، واألثمــان، وعــرول التجــارة، ولــيس شــرطا

  لقوله تعالى:
َّ
 ِإن
ْ
وا
ُ
ْسِرف

ُ
 ت
َ
ُه َيْوَم َحَصاِدِه َوال

َّ
 َحق

ْ
وا
ُ
 { } َوآت

َ
ْسِرِفين

ُ ْ
 ُيِحبُّ امل

َ
 [.141]األنعام: ُه ال

الشــرط الرابــع: النمــاء، وهــو شــرط ربــط الحنفيــة بينــه وبــين اشــتراط الحــول لوجــوب الزكــاة، ذلــك أن "املقصــود مــن شــرعية 

 بـأن يعطـي مـن فضـل 
 
 الزكاة مع املقصود األصلي من االبتالء مواساة الفقراء على وجـه ال يصـير هـو )املزكـي( فقيـرا

 
مالـه قلـيال

 مــــع الحاجــــة إلــــى 
 
 يــــؤدي إلـــى خــــالف ذلــــك عنــــد تكــــرر الســـنين خصوصــــا

 
مـــن كثيــــر، واإليجــــاب فــــي املــــال الـــذي ال نمــــاء لــــه أصــــال

. 4. وهـــو كـــذلك عنـــد املالكيـــة، والشـــافعية، والحنابلـــة، وإن لـــم يصـــرحوا باشـــتراطه إال أنهـــم يراعونـــه ويعتـــدون بـــه3اإلنفـــاق"

الزكــــاة فــــي املــــال املعــــد  ل ويعــــود بمــــردود وفائــــدة علــــى صــــاحبهت لــــذلك لــــم يوجــــب النبــــي واملعتبــــر أن يكــــون املــــال ينمــــو ويغــــ

 .5لالستعمال الوخ  ي، كما في قوله: "ليس على املسلم في عبده وال فرسه صدقة"

ع ويتحقـــق النمــــاء بالتناســــل واالســــتكثار والتســــمين وأخــــذ الــــدر فـــي األنعــــام، وبالبــــذر واالســــتنبات والعنايــــة والجنــــي فــــي الــــزرو 

 ،
 
والثمــار، وفــي تقليــب املــال بــين نقــد وعــرل وتنقيلــه مــن مكــان آلخــر كمــا فــي عــرول التجــارة. وال يشــترط تحقــق النمــاء فعــال

إنمــا يكفــي قابليتــه لــذلك، أو إتاحــة القــدرة علــى االســتنماء )النمــاء الحكمــي(. والضــابط هنــا أن فــوات التنميــة بســبب يعــود 

مار واملغصوب واملجحود، أما إذا كـان فـوات التنميـة بسـبب يعـود إلـى املالـك أو نائبـه إلى املال يسقط عنه الزكاة كما في الض

 فال تسقط به الزكاة ويتعين عليه دفعها.

                                                           

 .980، ومسلم، كتاب الزكاة، حديث رقم: 1405أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بك ل، حديث رقم:   1-

، حــديث رقــم: 1537داود، كتــاب الزكــاة، بــاب فــي زكــاة الســائمة، حــديث رقــم:  أخرجــه أبــو   2-
 
، 1792، وابــن ماجــة، كتــاب الزكــاة، بــاب مــن اســتفاد مــاال

، والحـديث صـححه األلبـاني، فـي صـحيح 7065والبيهقي في الس ن الكبـرى، كتـاب الزكـاة، بـاب ال زكـاة فـي مـال حتـى يحـول عليـه الحـول، حـديث رقـم: 

وفـــــي إرواء الغليـــــل، ونقـــــل فيـــــه قـــــول ابـــــن حجـــــر: "ال بـــــأس بلســـــناده, واآلثـــــار تعضـــــده, فيصـــــلح للحجـــــة"، انظـــــر: األلبـــــاني، محمـــــد،  ســـــ ن أبـــــي داود

 .256، ص3، بيروت، املكتب اإلسالمي، ج2م(، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تحقيق: الشاويش، زهير، ط1985ه/1405)

 .155، ص2فتح القدير، د.ط، بيروت، دار الفكر، ج.ت(، ابن الهمام، كمال الدين، )د  3-

م(، تحفــــــة 1983ه/1357، والهيثمـــــي، أحمـــــد، )181و 179، ص2شـــــرح مختصـــــر خليــــــل، د.ط، بيـــــروت، دار الفكـــــر، جالخريـــــ ي، محمـــــد، )د.ت(،   4-

، وال هــــــــوتي، منصــــــــور، 232، ص3جاملحتــــــــاج فــــــــي شــــــــرح املنهــــــــاج، د.ط، مصــــــــر، املكتبــــــــة التجاريــــــــة الكبــــــــرى، بيــــــــروت، دار إحيــــــــاء التــــــــرال العربــــــــي، 

 .394، ص1م(، دقائق أولي النهى لشرح املنتهى، بيروت، عالم الكتب، ج1993ه/1414)

بــاب ال زكــاة علــى املســلم فــي عبــده ، ومســلم، كتــاب الزكــاة، 1464، حــديث رقــم: لــيس علــى املســلم فــي عبــده صــدقةأخرجــه البخــاري، كتــاب الزكــاة،   5-

 .982حديث رقم: وفرسه، 



 وقائع املؤتمركتاب 
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 عمــــا يلــــزم لتلبيــــة الحاجــــات املعتبــــرة للمالــــكت ألن املــــال 
 
الشــــرط الخــــامس: الفضــــل عــــن الحاجــــة، أي أن يكــــون املــــال زائــــدا

، كمطعمـــه وثيابـــه 1ماملشـــغول بحاجـــة أصـــلية لصـــاحبه كاملعـــدو 
 
، فاملالـــك يكـــون بحاجـــة إلـــى مـــا يـــدفع عنـــه الهـــالك تحقيقـــا

 فــال يحــبس فــي ديــن أو نفقــة 
 
وســالحه ومســكنه وال ســبيل إلــى ذلــك إال باملــال، كمــا هــو بحاجــة إلــى مــا يــدفع عنــه الهــالك تقــديرا

 .
 
 واجبة وال سبيل إلى ذلك إال باملال أيضا

صـدق عليهـا، فـلن فضـل يـ يء فألهلـك، فـلن فضـل عـن أهلـك يـ يء فلـذي قرابتـك، أنه قال: "ابدأ بنفسك فت فمن هديه 

. وفـي صـحيح البخـاري: بـاب 2فلن فضل عـن ذي قرابتـك يـ يء فهكـذا وهكـذا، يقـول: فبـين يـديك وعـن يمينـك وعـن شـمالك"

الصــدقة،  ال صـدقة إال عـن ظهـر غنـى، ومــن تصـدق وهـو محتـاج، أو أهلــه محتـاج، أو عليـه ديـن، فالــدين أحـق أن يقضـ ى مـن

: "خيــر الصـدقة مـا كـان عــن ظهـر غنـى، وابــدأ والعتـق والهبـة، وهـو رد عليــه لـيس لـه أن يتلـف أمــوال النـاس، ثـم أورد قولـه 

 .3بمن تعول"

 ثانيا : تعريف العمالت الفرتاضية.

 تعريف العمالت االفتراضية في اللغة. -أ

 .4ل واحد صحيح، وهو عام في كل فعل يفعل"العمالت جمع ُعملة، وأصلها عمل، و"العين وامليم والالم أص

 .6. ونقد يتعامل به الناس5والعملة: أجر ما عمل

واالفتراضية مصدر صناعي من افترال. واألصل فرل. و"الفاء والراء والضاد أصل صحيح يدل علـى تـأثير فـي يـ يء مـن حـز 

ا به7أو غيره" م 
ّ
ا أو مسل ا: اعتبره قائم   .8. وافترل أمر 

 الت االفتراضية في االصطالح.تعريف العم -ب

تعــد العمــالت االفتراضــية )املشــفرة( مــن أحــدل أشــكال العمــالت الرقميــة،  وقــد شــاع التعامــل وهــا فــي العقــدين األخيــرين فــي 

العديد من املناطقت النخفال تكلفتها، وسهولة استعمالها، وسرعتها في التعامل والـدفع الفـوري بـال وسـائط. و ـي عمـالت 

، ســواء بواســطة فــرد، أو جماعــة، أو  خصــية معروفــة، أو حتــى دون هويــة. وقــد ورد فــي  تنشــأ عــن طريــق
 
نظــام متكامــل تقنيــا

 شأنها عدة تعريفات اختار منها األنسب واألقرب لحقيقتها، وهو:

                                                           

 .222، ص2، بيروت، دار الكتاب اإلسالمي، ج2البحر الرائق شرح ك ل الدقائق، طابن نجيم، زين الدين، )د.ت(،   1-

 .997الزكاة، باب االبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، حديث رقم:  أخرجه مسلم، كتاب  2-

 .1426يث رقم: أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، حد  3-

 ، مادة: عمل.145، ص4ابن فارس، موجم مقاييس اللغة، ج  4-

 ، مادة: عمل.276، ص11، بيروت، دار صادر، ج3هـ(، لسان العرب، ط1414ابن منظور، محمد، )  5-

 مادة: عمل.، 1555، ص2، بيروت، عالم الكتب، ج1م(، موجم اللغة العربية املعاصرة، ط2008هـ/1429عمر، أحمد، ورفاقه، )  6-

 ، مادة: فرل.488، ص4ابن فارس، موجم مقاييس اللغة، ج  7-

 ، مادة: فرل.1695، ص3عمر، أحمد، موجم اللغة العربية املعاصرة، ج  8-



 

 

409 

أو  عملة رقمية افتراضية )ليس لها كيان مادي ملموس أو وجود فيليائي(، منتجة عبر برامج حاسـوبية، وال تخضـع للسـيطرة

الـــتحكم فيهــــا مـــن جانــــب بنـــك مركــــزي أو أي إدارة رســـمية دوليــــة، يــــتم اســـتخدامها عــــن طريـــق اإلنترنــــت فـــي عمليــــات الشــــراء 

 
ُ
إذ يــتم تحديــد قيمتهـــا  -والبيــع، أو تحويلهــا إلــى عمــالت أخــرى، وال تــرتبط بســعر صــرف معـــين أو ســلعة معينــة ــــ كالــذهب مــثال

 لدى املتعاملين وهابالكامل عن طريق قوى العرل والطلب بشكل أ
 
 اختياريا

 
 .1سا  ي، وتلقى قبوال

وبعد بيان هذا التعريف سيكون الحديث عن هذه العمالت االفتراضـية معقـودا لبيـان تكييفهـا وأحكـام زكاتهـا. ولـن تتطـرق 

وال تفصـيل  وال عـن تاريخهـا وطريقـة عملهـات -وعلـى رأسـها البتكـوين  -هذه الورقة البحثية إلى تصـوير حقيقـة تلـك العمـالت 

 ألهميتــه، وإنمــا لكــون األبحــال التــي كتبــت حولــه كثيــرة 
 
حكــم إصــدارها والتعامــل وهــا وتــداولها، ولــيس هــذا اإلغفــال تجــاهال

ره2ومتوفرة  .3، ورغبة في عدم التكرار، وإال فلن مما هو معلوم أن "الحكم على الش يء فْرع  عن تصوُّ

  

                                                           

د واإلدارة، م(، النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصـادية، املجلـة العلميـة لالقتصـا2017انظر: الباحول، عبد هللا بن سليمان، )  1-

م(، بتكــــوين والعمــــالت 2018، والفرهــــود، عبــــد الــــرحمن، )21-20م، ص 2017(، ينــــاير 1كليــــة التجــــارة، جامعــــة عــــين شــــمس، القــــاهرة، العــــدد )

 الرقميـــة: النشـــأة، االســـتخدامات، واآلثـــار، ورقـــة بحـــث مقدمـــة للمـــؤتمر الـــدولي لالقتصـــاد اإلســـالمي، الـــدورة الثالثـــة عشـــر، تنظـــيم دار الرقابـــة

،  وانظر في تعريفات العملة االفتراضية وطريقة عملها: السـويلم، 2م، ص2018مارس  15-14الشرعية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، الكويت، 

م(، حول النقود املشفرة، ورقة بحث مقدمـة إلـى مركـز التميـل البحثـي فـي فقـه القضـايا املعاصـرة، جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود، 2018سامي، )

، ورقـــة بحـــث 2018، واليحيـــى، إبـــراهيم، )3-2م، ص 2018أغســـطس  14هــــ/ 1439ذو الحجـــة  3 الريـــال،
 
م(، النقـــد االفتراضـــ ي بتكـــوين أنموذجـــا

م، 2018أغسـطس  14هــ/ 1439ذو الحجـة  3مقدمة إلى مركز التميل البحثي في فقه القضايا املعاصرة، جامعة اإلمام محمد بن سـعود، الريـال، 

م(، العمالت االفتراضية، ورقة بحث مقدمـة إلـى مركـز التميـل البحثـي فـي فقـه القضـايا املعاصـرة، جامعـة 2018، ياسر، )، وآل عبد السالم5-3ص

 .6-3م، ص2018أغسطس  14هـ/ 1439ذو الحجة  3اإلمام محمد بن سعود، الريال، 

لعمالت االلكترونيـــة، وحـــدة البحـــول والدراســـات العلميـــة، م(، األحكـــام الفقهيـــة املتعلقـــة بـــا2017انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال: العقيـــل، عبـــد هللا، )  2-

ومــا بعــدها، والفرهــود، بتكــوين والعمــالت الرقميــة: النشــأة،  9، ص032عمــادة البحــث العلمــي، الجامعــة اإلســالمية، املدينــة املنــورة، بحــث رقــم 

وما بعدها، وبيـان منتـدى  22ا وآثارها االقتصادية، صوما بعدها، والباحول، النقود االفتراضية مفهومها وأنواعه 3االستخدامات، واآلثار، ص

 وما بعدها. 9م، ص2018يناير  11م(، بتاريخ 1/2018االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعية البتكوين، الرقم )

بين العلماء على اختالف مذاه هم، أنظر: ابن نجـيم، زيـن الـدين بـن إبـراهيم، )د.ت(، البحـر الرائـق شـرح ك ـل الـدقائق،  جليلة مشهورة قاعدة و ي   3-

. وابـن تيميــة،  أحمــد 498، ص3ج ، والشــربيني، مغنـي املحتــاج إلـى معرفــة معــاني ألفـاظ املنهــاج،232، ص1، بيـروت، دار الكتــاب اإلسـالمي، ج2ط

مجمــــوع الفتــــاوى، تحقيــــق: القاســــم، عبــــد الــــرحمن، د.ط، املدينــــة املنــــورة، مجمــــع امللــــك فهــــد لطباعــــة املصــــحف  م(،1995بــــن عبــــد الحلــــيم، )

 .295، ص6الشريف، ج

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/10138
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/10138
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 املبحث األول

 اضيةالتكييف الفقهي للعمالت الفرت

 

اختلــف املعاصــرون فــي توصــيف العمــالت االفتراضــية بنــاء علــى اخــتالفهم فــي نظــرتهم إلــى حقيقتهــا واســتعماالتها، فمــنهم مــن 

 كسائر النقـود الذهبيـة والورقيـة
 
، ورأي ثالـث اعتبرهـا مجـرد وسـيلة 2، ومـنهم مـن كيفهـا بأنهـا سـلعة مـن السـلع1عّدها نقودا

 .4نقود من نوع خاص ، ومنهم من كيفها على أنها3للدفع

والنقـــود الخاصـــة  ـــي التـــي تتـــداول فـــي مجتمـــع محـــدود علـــى أنهـــا أثمـــان املبيعـــات وقـــيم املتلفـــات، أو تلـــك التـــي تشـــبه وســـائط 

 لـدى مــن التـلم التعامــل وهـا ورضـيها دون غيــره، مـع وجــوب 
ُ
 وأثمانـا

 
، وحينئــذ تكـون نقــودا

 
الـدفع الخاصـة بــبعض املتـاجر مـثال

وهـذا التكييــف هـو مــا ترجحـه هــذه الورقـة البحثيــة، وذلــك فــي منـع تــداولها إذا رأى فـي املنــع مصــلحة. التقيـد بحــق السـلطان 

 لألسباب التالية:

انطباق املقصود بالنقود الخاصة على العمالت االفتراضية، وتوافقه مع واقعها وحقيقتها، فهذه العمالت تتـداول فـي   -1

عتمــد فــي وســائط التبــادل الخاصــة بــبعض املتــاجر واملواقــع. وقــد القــت مجتمعــات معينــة علــى أنهــا أثمــان املبيعــات، وت

 ال بأس به في املجتمعات التجارية واالقتصادية
 
 .5قبوال

عـّدها عملــة نقديـة مــن حيـث األصــل هـو مــا تـرجح مــن أقــوال الفقهـاء فــي اصـطالحية النقــود، بأنهـا تعــود إلـى مــا يتعــارف   -2

دة معينـــــة مـــــن النقـــــود واألثمـــــانت إذ ال دليـــــل علـــــى اقتصـــــارها علـــــى الـــــذهب عليـــــه النـــــاس، وأنهـــــم ليســـــوا متعبـــــدين بمـــــا

 ال  والفضة، وممـا يـدل علـى ذلـك مـا جـاء عـن عمـر 
 
قولـه: "هممـت أن أجعـل الـدراهم مـن جلـود اإلبـل، فقيـل لـه: إذا

جـــازوا بيـــنهم . ومـــا يفهـــم مـــن قـــول اإلمـــام مالـــك فـــي علـــة الثمنيـــة املطلقـــة فـــي النقـــود: "ولـــو أن النـــاس أ6بعيـــر، فأمســـك"

                                                           

، ص2018انظــــر: اليحيــــى )  1-
 
، وفقيــــر، عبــــد 6-5م(، العمــــالت االفتراضــــية، ص2018، وآل عبــــد الســــالم )17م(، النقــــد االفتراضــــ ي بتكــــوين نموذجــــا

التعامـــل بالعملـــة االفتراضـــية )البتكـــوين(، ورقـــة بحـــث مقدمـــة للمـــؤتمر الـــدولي لالقتصـــاد اإلســـالمي، الـــدورة الثالثـــة  م(، حكـــم2018الحميـــد، )

م(، األحكــــــام الفقهيــــــة املتعلقــــــة بــــــالعمالت 2017، والعقيــــــل )13-12م، ص2018مــــــارس  15-14عشــــــر، تنظــــــيم دار الرقابــــــة الشــــــرعية، الكويــــــت، 

 .25و 14-9االلكترونية، ص

 .7-6م(، العمالت االفتراضية، ص2018ل عبد السالم )انظر: آ  2-

 -22م(، علة الثمنية وحكمتها وتطبيقهـا، بحـث مقـدم ملـؤتمر أيـوفي للهيئـات الشـرعية السـنوي السـادس عشـر،  2018انظر: الغامدي، منصور، )  3-

 .23م،  مملكة البحرين، ص2018أبريل  9 - 8هـ املوافق 1439رجب  23

، ص2018انظر: اليحيى )  4-
 
 ، 18م(، النقد االفتراض ي بتكوين نموذجا

م(، النقــــود االفتراضــــية 2018، والبــــاحول، )8-7م(، بتكــــوين والعمــــالت الرقميــــة: النشــــأة، االســــتخدامات، واآلثــــار، ص2018انظــــر: الفرهــــود، )  5-

 .41-37و30-27و4مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، ص

 .452ح البلدان، د.ط، بيروت، دار ومكتبة هالل، صم(، فتو 1988البالذري، أحمد، )  6-
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. وقــــول املـــازري عنــــه: "ويــــرى أن العلــــة 1الجلـــود حتــــى تكــــون لهــــا ســـكة وعــــين لكرهتهــــا أن تبــــاع بالـــذهب والــــورق نظــــرة"

هب والفضة ولو اتفق أن يجيل الناس بينهم الجلود لنهى عن التفاضل فيها"
َّ
 في الذ

َّ
َمِنية لم يتفق وجوُدها إال

َّ
 .2الث

الـدرهم والـدينار فمـا يعـرف لـه حـد طبعـي وال شـرعيت بـل مرجعـه إلـى العـادة واالصـطالحت وفي ذلك يقول شيخ اإلسالم: "وأما 

 ملــــا يتعــــاملون بــــه، والــــدراهم والــــدنانير ال تقصــــد 
 
وذلــــك ألنــــه فــــي األصــــل ال يتعلــــق املقصــــود بــــهت بــــل الغــــرل أن يكــــون معيــــارا

ت بخــالف ســائر األمــ
 
وال فــلن املقصــود االنتفــاع وهــا نفســهات فلهــذا لنفســها بــل  ــي وســيلة إلــى التعامــل وهــا ولهــذا كانــت أثمانــا

كانــت مقــدرة بـــاألمور الطبعيــة أو الشـــرعية، والوســيلة املحضــة التـــي ال يتعلــق وهـــا غــرل ال بمادتهــا وال بصـــورتها يحصــل وهـــا 

 .3املقصود كيفما كانت"

لعلـة فــي العملــة االفتراضــية فعلـة الثمنيــة املطلقــة متــوفرة فـي العمــالت االفتراضــية، ولــذلك قـال بعــض املعاصــرين أن هــذه ا

أقـــرب إلـــى الـــذهب مـــن الـــورق النقـــدي، إذ إن اســـتخدامها عـــالمي كالـــذهب، واألعـــم الغالـــب فـــي النقـــود الورقيـــة أنهـــا محليـــة 

 .4االستعمال

 
 
وعليــه فــال بــأس أن تعتمــد النقــود االفتراضــية فــي التعامــل عــن طريــق شــبكة االنترنــتت وال يثبــت مــا منــع التعامــل وهــا  شــرعا

 لألشياءت إذ األصل في املعامالت الحل واإلباحةالص
 
 .5طالح الناس عليها واعتبارها أثمانا

  هـــذهقيــام   -3
 
العمـــالت بـــبعض وظـــائف النقــود التـــي ذكرهـــا االقتصـــاديون، فقـــد عرفــوا النقـــد بأنـــه: مـــا يســـتخدم وســـيطا

 للمدفوعات اآلجلة من ا
 
 للثروة، ومعيارا

 
 للقيم، ومخزونا

 
 .6لديون للتبادل، ومقياسا

وهــــذه الوظــــائف األربــــع مجتمعــــة ليســــت بمثابــــة األركــــان التــــي لــــو تخلــــف واحــــد منهــــا فــــي نقــــد لفقــــد نقديتــــهت بــــل إنهــــا كــــل 

وظائفه، ولذلك تكون متكاملة في املجتمع الذي يسوده االستقرار االقتصادي، وتكون ناقصة عنـد االضـطراب والتضـخم، 

ذا مـا عجـزت النقـود عـن القيـام بلحـدى هـذه الوظـائف، فلنهـا تفقـد بعـض بل قد يفقد قيمته بالكامل في بعض األحيان، فل

 .7خواصها، ويلجأ األفراد إلى وسيلة أخرى، أو وسيط آخر يقوم وهذه الوظائف

                                                           

 .5، ص3، بيروت، دار الكتب العلمية، ج1م(، املدونة، ط1994مالك بن أنس، )  1-

، الجزائــر، املؤسسـة الوطنيــة للكتــاب، والــدار التونســية 2م(، املعلــم بفوائــد مســلم، تحقيـق: النيفــر، محمــد الشــاذلي، ط1988املـازري، محمــد، )  2-

 .300، ص2جللنشر، 

 .252-251، ص19م(، مجموع الفتاوى، ج1995ابن تيمية، )  3-

 .13م(، حكم التعامل بالعملة االفتراضية )البتكوين(، ص2018انظر: فقير، )  4-

، ص2018للمزيد ينظر: اليحيى، )  5-
 
 وما بعدها. 12م(، النقد االفتراض ي بتكوين انموذجا

م(، 1978ومـا بعـده، وانظـر: عبـده، أحمـد، ) 69، ص2012ات متقدمة في النقود والصيرفة اإلسالمية، إربـد، انظر: الس هاني،  عبد الجبار، دراس  6-

، 1م(، النقــود واســتبدال العمــالت دراســة وحــوار، ط1985، والســالوس، علــي، )19املــوجز فــي النقــود والبنــوك، مصــر، دار الكتــاب الجــامعي، ص

 وما بعدها. 17الكويت، دار الفالح، ص

 .287م(، مبادئ علم االقتصاد، د.ط، مصر، دار نصر للطباعة، ص1969يس، محمد، )عو   7-
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 للتبــادل، فاملقصــود وهــا: أن عمليــة التبــادل بــين الســلع والخــدمات تــتم مــن خــالل النقــود 
 
أمــا الوظيفــة األولــى كونهــا وســيطا

، ويشـتري بتلـك النقـود مـا  بسهولة، فالوخ 
 
يبيع مـا يزيـد عـن حاجاتـه األصـلية مـن السـلع والخـدمات ويقـبض ثمنهـا نقـدا

 يحتاج إليه ويرغب به من السلع والخدمات، فالنقود قامت بدور الوسيط في ذلك التبادل.

ال باألثمــان، ولهــذا اشــترط وفــي ذلــك يقــول ابــن عابــدين: "الــثمن غيــر مقصــود بــل وســيلة إلــى املقصــود، إذ االنتفــاع باألعيــان 

 .1وجود املبيع دون الثمن، ف هذا االعتبار صار الثمن من جملة الشروط بم للة آالت الصناع"

لتتــداولهما األيــدي، ويكونــا حــاكمين بــين األمــوال بالعــدل، ولحكمــة أخــرى  -تعــالى–خلقهمــا هللا وقــال الغزالــي فــي النقــدين: "

 .2نهما عزيزان في أنفسهما، وال غرل في أعيانهما"و ي التوسل وهما إلى سائر األشياءت أل

والعمــالت االفتراضــية علــى الــرغم مــن كونهــا حديثــة عهــد ومازالــت فــي أطوارهــا األولــى، إال أنهــا أصــبحت وســيلة للتبــادل بــين 

 النـــاس فـــي شـــراء الســـلع والخـــدمات، حيـــث جعلـــت بعـــض نقـــاط البيـــع واملواقـــع الشـــهيرة فـــي شـــبكات االنترنـــت إحـــدى وســـائل

الــدفع املمكنــة التــي تســتطيع الحصــول منهــا علــى الخــدمات املتاحــة  ــي عملــة "البتكــوين" أشــهر العمــالت االفتراضــية، وإن 

 حيـث 
 
 ومشـاهدا

 
 ملموسـا

 
كان هذا التعامل محدود وليس بذلك االنتشـار الواسـع مثـل النقـود الورقيـة، إال أنـه أصـبح واقعـا

 لتبادل السلع والخدمات.يتعامل الناس وها بشكل يومي كونها وسيلة ل

 للقيم، فاملراد من ذلك أن كل سلعة يمكن أن يعبر عنها بالثمن في شكل عدد من الوحـدات 
 
والوظيفة الثانية كونها مقياسا

 مــن مشــكلة قيــاس القــيم التبادليــة للســلع فــي الســوق، ذلــك أنهــا املعيــار 
 
النقديــة املســتخدمة، وال يخفــى أن ذلــك يســهل كثيــرا

مختلــف الســلع التــي يمكــن قيــاس قيمتهــا بعــدد مــن الوحــدات النقديــة، فهــي بمثابــة الكيــل والــوزن للمكــيالت املشــترك بــين 

 واملوزونات.

وفــي ذلــك يقــول ابــن تيميــة: "فــلن املقصــود مــن األثمــان أن تكــون معيــارا لألمــوال يتوســل وهــا إلــى معرفــة مقــادير األمــوال وال 

ق هللا تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر األمـوال حتـى تقـدر فخل. وقال الغزالي: "3يقصد االنتفاع بعينها"

األموال وهما، فيقال هذا الجمل يسوي مائة دينار، وهذا القـدر مـن الزعفـران يسـاوي مائـة، فهمـا مـن حيـث إنهمـا مسـاويان 

ولو كان في أعيانهما غرل ربمـا اقتضـ ى بش يء واحد إذن متساويان، وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ ال غرل في أعيانهما، 

، ولم يقتض ذلك في حق من ال غرل له فال ينتظم األمر"
 
 .4خصوص ذلك الغرل في حق صاحب الغرل ترجيحا

 فلنــه يقابــل ســلعة كيلــو الــرز دينــار واحــد، كونهــا مقســمة لوحــدات نقديــة يمكــن قيــاس القــيم مــن 
 
ففــي النقــود الورقيــة مــثال

 مقســـمة إلـــى وحــدات متســـاوية يمكـــن أن يقـــاس وهـــا الســـلع  خاللهــا، وكـــذلك الحـــال فـــي
 
العمـــالت االفتراضــية فـــالبتكوين مـــثال

والخـــدمات، ويقابـــل ســـلعة كيلـــو الـــرز عـــدد معـــين مـــن وحـــدات البتكـــوين، وعليـــه يتضـــح أن تلـــك العمـــالت يمكـــن أن تـــؤدي 

 وظيفة مقياس القيم.

                                                           

 .501، ص4م(، رد املختار على الدر املختار، د.ط، لبنان، بيروت، دار الفكر، ج1992ابن عابدين، محمد، )  -1

 .91، ص4الغزالي، أبو حامد محمد، )د.ت(، إحياء علوم الدين، د.ط، بيروت، دار املعرفة، ج  -2

 .471، ص29م(، مجموع الفتاوى، ج1995ابن تيمية، )  - 3

 .91، ص4الغزالي، )د.ت(، إحياء علوم الدين، ج  - 4
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 للثـــروة فيعنـــي أن اإلنســـان يخـــ
 
زن ثروتـــه أو جـــزء منهـــا لفتـــرة زمنيـــة قـــد تكـــون بعيـــدة املـــدىت وأمـــا وظيفـــة النقـــد كونـــه مخزنـــا

ملواجهــة الطــوارئ املحتملــة فــي املســتقبل، ويــتم ذلــك عــن طريــق اختــلان النقــود التــي ال يطــرأ عليهــا تغييــر أو تلــف فــي الغالــب، 

 ولذلك كانت املجتمعات السابقة تدخر ثرواتها من خالل الذهب والفضة.

ألنهمـا عزيـزان فـي أنفسـهما... فمـن ملكهمـا فكأنـه ملـك كـل يـ يء، ال كمـن الغزالـي فـي النقـدين: "وفي بيان هـذه الوظيفـة يقـول 

 فلنه لم يملك إال الثوب"
 
 هللا 1ملك ثوبا

ّ
هب والفّضـة قيمـة  -تعالى–. وقال ابن خلدون "إن

ّ
خلق الحجرين املعدنّيين مـن الـذ

خيرة والقنية ألهل العالم في الغالب
ّ
 .2"لكّل متمّول، وهما الذ

وهنـــا قـــد يظهـــر الخلـــل فـــي أداء العمـــالت االفتراضـــية لهـــذه الوظيفـــة، فـــلن قيمتهـــا تتعـــرل إلـــى تذبـــذب كبيـــر فـــي فتـــرات زمنيـــة 

 مــن ضــياعها وتاليــ ي 
 
متقاربــة، ممــا يجعــل أفــراد املجتمــع يتحــرزون منهــا، وال يعتمــدونها فــي خــزن ثــرواتهم ومــدخراتهمت خوفــا

 .3قيمتها

 للمــــدفوعات اآلجلـــة، فــــاملراد وهـــا: أن العـــادة جاريــــة فـــي أن النـــاس يتعاقــــدون فـــي الحقــــوق وأمـــا وظيفـــة النقــــود كونهـــا معيـــ
 
ارا

 وااللتلامات الطويلة اآلجلة عن طريق النقود، وليس من خالل السلع. 

 للتذبـذب الكبيـر فـي قيمتهـا، ممـا ال يح
 
 عـدم قـدرة العمـالت االفتراضـية علـى القيـام وهـذه الوظيفـة نظـرا

 
قــق ويلحـل هنـا أيضـا

 أداء الحقوق ألصحاوها في املدفوعات اآلجلة وسداد الديون، سواء في االنخفال أم في االرتفاع.

وقصـــور العمـــالت االفتراضـــية عـــن قيامهـــا بجميـــع وظـــائف النقـــود ال يســـعف فـــي اعتمادهـــا عملـــة تامـــة النقديـــة، بـــل يمكـــن 

االقتصاديين أن وظيفتا مقياس القيم ووسيط  القول أنها نقد خاص يقوم بالوظيفتين األساسيتان للنقود، إذ يرى بعض

التبـــادل همـــا وظيفتـــان أصـــليتان للنقـــود، وأمـــا وظيفتـــا مخـــزن الثـــروة ومعيـــار املـــدفوعات اآلجلـــة فهمـــا وظيفتـــان مشـــتقتان 

 .4منهما

 لهــذا القــول فتــوى علمــاء الحنفيــة فــي بــالد مــا وراء النهــر فــي الــدراهم املغشوشــة التــي كانــت -4
 
تســمى  وممــا يصــلح مســتندا

، وكــانوا يقولــون: " ــي مــن أعــز 
 
الغطريفيــة  والَعــدالي بوجــوب زكاتهــا فــي كــل مــائتين ربــع عشــرها، وهــو خمســة منهــا عــددا

النقود فينا بم للة الفضة فـيهم، ونحـن أعـرف بنقودنـا". كمـا أفتـى مشـايخ الحنفيـة فـي تلـك الـبالد بعـدم جـواز بيـع هـذه 

 ذلك بأنه
 
، معلال

 
 .5ا أعز األموال في ديارهم، واختاره الحلواني والسرخس يالنقود بجنسها متفاضال

                                                           

 .91، ص4الغزالي، )د.ت(، إحياء علوم الدين، ج  - 1

 .478، ص1م(، مقدمة ابن خلدون، د.ط، بيروت، دار الفكر، ج1988ابن خلدون، عبدالرحمن، ) - 2
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 .19م(، املوجز في النقود والبنوك، ص1978عبده، )  4-
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 .17، ص2تب العلمية، ج، بيروت، دار الك2ترتيب الشرائع، ط
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 املبحث الثاني

 أحكام زكاة العمالت الفرتاضية

 

 املطلب األول: وجوب زكاة العمالت الفرتاضية ودليله.

 تجـب فيـه الزكـاةت لـدخولها فـي عمـوم قو 
 
 مـن نـوع خـاص، فهـي تعـد مـاال

 
لـه بعد أن تحقق في العمالت االفتراضية كونها نقـودا

ُ تعـالى: 
ّ

ُهـْم َواأ
َّ
ن  ل

َ
 َســك

َ
ك
َ
ت
َ
ــْيِهْم ِإنَّ َصـال

َ
يِهم ِوَهـا َوَصـّلِ َعل ِ

ّ
ــَزك

ُ
ـُرُهْم َوت ّهِ

َ
ط
ُ
 ت
 
ة
َ
ق
َ
ْمـَواِلِهْم َصــد

َ
 ِمــْن أ

ْ
ـذ
ُ
[، 103]التوبــة:   َســِميع  َعِلـيم  {}خ

ْحــُروِم { وقولــه عــز وجـــل: 
َ ْ
ــاِئِل َوامل لسَّ ِ

ّ
ْمــَواِلِهْم َحـــقا ل

َ
"فـــأعلمهم أن هللا افتــرل علـــيهم : وعمــوم قولــه  ،[19]الـــذاريات: }َوِفــي أ

 .، فالعبرة بعموم اللفل ال بخصوص السبب1صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقرائهم"

 للنمـــاءت بســـبب صـــفة الثمنيـــة املطلقـــة 
ُ
 أو قـــابال

 
 ناميـــا

 
والعمـــالت االفتراضـــية املتداولـــة بحســـب التعامـــل وهـــا اليـــوم تعـــد مـــاال

هـــا، وتقـــاس علـــى الـــذهب والفضـــة كـــالنقود الورقيـــة، وال يختلـــف النـــاس اليـــوم أن مـــن يملـــك مـــن تلـــك العمـــالت القائمـــة في

االفتراضـية فــوق حـد املســكنة أو الفقـر هــو غنــي فـي عــرفهم، حيـث يوظفهــا اليـوم بمعظــم مــا كـان يوظــف بـه الــذهب والفضــة 

، وال يســتقيم الحــال أن نقــول ملـن يمتلــك املاليــين مــن وحــدات 
 
 أنــه لــيس سـابقا

 
تلـك العمــالت والتــي تصــل إلــى قـيم عاليــة جــدا

عليهــا زكــاة، فــي حــين  ــي مفروضــة علــى أمــوال أقــل بكثيــر منهــا. كمــا أن إيجــاب الزكــاة فــي تلــك العمــالت فيــه حمايــة لحــق الفقيــر 

.
 
 من املنع ظلما

أموال اكتسبت صـفة الثمنيـة،  فلذا توافرت فيها شروط وجوب زكاة الذهب والفضة األخرى فلنه يجب إخراج زكاتها، ألنها

 فيجري عليها أحكام الذهب والفضة املنصوص عليها في الشرع، ومنها الزكاة.

 املطلب الثاني: نصاب العمالت الفرتاضية.

تقاس أحكام زكاة العمالت االفتراضية بأحكـام الـذهب والفضـة، كمـا هـو الحـال فـي النقـود الورقيـة بجـامع اكتسـاوها لصـفة 

قــة، وقــد اختلــف املعاصــرون فــي نصــاوها، والــراجح فــي ذلــك هــو تقــدير نصــاب العمــالت االفتراضــية بأقــل قيمــة الثمنيــة املطل

 نصاب من ذهب أو فضة.  

ألن األدلــة الصــحيحة جــاءت بلثبــات النصــابين للــذهب والفضــة، وال دليــل علــى تفضــيل أحــدهما علــى اآلخــر، فيكــون املعتبــر 

، على الـرغم مـن التفـاوت بينهمـا، كمـا أنـه األبـرأ منهما في تقدير نصاب العملة االفتراضي
 
ة هو األحل للفقير وهو األقل نصابا

 .2لذمة املزكي، وفيه إعمال للنصوص الثابتة

                                                           

، ومســـــلم فــــي صــــحيحه، كتـــــاب اإليمــــان، بـــــاب الــــدعاء إلـــــى 1395أخرجــــه البخــــاري فـــــي صــــحيحه، كتـــــاب الزكــــاة، بــــاب وجـــــوب الزكــــاة، حـــــديث رقــــم:   1-

 .19الشهادتين وشرائع اإلسالم، حديث رقم: 

 .160-158، السعودية، دار امليمان، ص1دات الزكاة، طم(، نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية ملستج2008انظر: الغفيلي، عبد هللا، )  2-
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، بمــــا يعــــادل 
 
 شــــرعيا

 
 مــــن الــــذهب علــــى الــــراجح، ونصــــاب الفضــــة خمــــس أواق،  85ونصــــاب الــــذهب عشــــرون دينــــارا

 
جرامــــا

  595وتسـاوي مائتـا درهـم، بمـا يعـادل 
 
فـلذا كانـت لـك مائتـا درهـم، وحـال عليهـا الحـول، ففيهــا : "مـن الفضـة، لقولـه  جرامـا

، وحــال  -يعنــي  -خمســة دراهــم، ولــيس عليــك يــ يء 
 
، فــلذا كــان لــك عشــرون دينــارا

 
فــي الــذهب حتــى يكــون لــك عشــرون دينــارا

. وكمــا تقــرر 2اق صــدقة"لــيس فيمــا دون خمـس أو : ". وقولــه 1عليهـا الحــول، ففيهــا نصـف دينــار، فمــا زاد، فبحســاب ذلـك"

مــــن معــــايير هيئــــة املحاســــبة واملراجعــــة للمؤسســــات املاليــــة اإلســــالمية، مــــن تحديــــدها باملقــــاييس  35فــــي معيــــار الزكــــاة رقــــم 

 املعاصرة.

 املطلب الثالث: الواجب إخراجه لزكاة العمالت الفرتاضية ومقداره.

كـاة العمـالت االفتراضــية للفقيـر علـى صــورة مـا وجبـت فيــه األصـل أن تخـرج الزكـاة مــن عـين املـال الــذي وجبـت فيـه، فتــدفع ز 

، إال أن األيســر فــي تطبيــق الزكــاة علــى كــل األطــراف املعنيــة: املكلفــون بــدفعها، وإدارات التحصــيل والحفــل 
 
كــالبتكوين مــثال

 لحـداثتها، والتوزيع، وملن تصرف له زكاة هـذه العمـالت سـواء مـن ناحيـة قبضـها أو التعامـل وهـا أو ملـا تحتاجـه مـن خبـ
 
رة نظـرا

أن تخــرج بقيمتهــا مــن النقــود الورقيــة أو االلكترونيــة فــي الحســابات املصــرفية، بنــاء علــى جــواز إخــراج الزكــاة مــن قيمــة املــال 

 
 
 .3الذي وجبت فيه نقدا

عشـر أي وبناء على ما تقرر من قياس زكاة تلك العمالت بزكاة الذهب والفضة، فلن مقدار الواجب إخراجه للزكاة هو ربع ال

 %ت ملا ثبت في الحديث السابق.2.5ما نسبته 

املطلب الرابع: حالت زكاة العمالت الفرتاضية
 4

. 

 تختلف حالة زكاة العملة االفتراضية بحسب طريقة الحصول عليها، أو التعامل وها وتداولها، ومن ذلك:

د غيــره، فيلكــى بحــول األصــل إذا كــان األصــل أن يــتم الحصــول عليهــا بطريــق الشــراء، فهــو تبــديل نقــد بنقــ الحالة األولى: 

.
 
 نصابا

  الحالة الثانية: 
 
 ملــا يبيعــه صــاح ها مــن عــرول التجــارة، فيضــم إلــى العــرول ويزكــى إذا بلــ  الجميــع نصــابا

 
أن تكــون ثمنــا

 وحال عليه الحول.

                                                           

 .1573أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث رقم:   1-

، ومســلم فــي صــحيحه، كتــاب الزكــاة، حــديث رقــم: 1405أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الزكــاة، بــاب مــا أدى زكاتــه فلــيس بك ــل، حــديث رقــم:   2-

979. 

 . 50انظر: الس هاني، الوجيل في اقتصاديات الزكاة والوقف، ص  3-

، ص2018اليحيى، )  4-
 
 .22-21م(، النقد االفتراض ي، بتكوين نموذجا
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،1أن تســتفاد بطريــق التعــدين الحالة الثالثة: 
 
أو كــان لــه مــال مــن جنســه  ، فــلن لــم يكــن لصــاح ها مــال ســواه وكــان نصــابا

، انعقد عليه حول الزكاة من حينه بعـد حسـم تكلفـة التعـدين، وإال فـال زكـاة فيـه، وإن كـان 
 
يبل  به نصابا

 ضمه إليه وزكاه بحول ذاك املال.
 
 له مال سواه من جنسه قد بل  نصابا

 اسـتقبل وإن كان له مال سواه ليس من جنسه، فله حكم نفسه، وال يضم إلى ما سواه، فلن 
 
كـان نصـابا

 به الحول وزكاه، وإال فال ي يء فيه عند جمهور العلماء. 

أن يــــتم املضــــاربة وهــــا فــــي املصــــافق املاليــــة، وقــــد حــــرم املعاصــــرون تــــداول العمــــالت االفتراضــــية وهــــو مــــا  الحالة الرابعة: 

مـــالت الورقـــةت لقـــوة توجيـــه هـــذا الحكـــم بســـبب ســـرعة التذبـــذب القـــوي فـــي قيمـــة هـــذه الع هـــذهترجحـــه 

 .2والصدمات املتكررة التي تتعرل لها، وملا فيها من املقامرة واملخاطرة املحرمة

 ومع حرمة املضاربات واملتاجرة بالعمالت االفتراضية فلن ما يتحصل منها من أرباح هو مال حرام، فهل تجب فيها الزكاة 

ضــارب وهــا، وتعـد مــن عــرول التجــارة، ونصــاوها إن مـا يميــل إليــه البحــث هـو أن الزكــاة تجــب فــي أصــل قيمـة تلــك العمــالت امل

ومقــدار الواجــب فيهــا يقــاس علــى النقــدين مثلمــا ســبق ترجيحــه، وأمــا األربــاح املتحصــلة مــن تلــك املضــاربات فــال تجــب فيهــا 

، وهــــو زيــــادة علــــى ذلــــك قــــد يضــــفي علــــى تلــــك 
 
 وال مــــاال

 
الزكــــاةت ألنهــــا مــــال حــــرام، والقــــول بوجــــوب الزكــــاة فيهــــا ال يطهــــر نفســــا

 .3لتداوالت مصادقة ضمنية في املجتمع املسلما

  

                                                           

التعــدين هــو: صــرف طاقــة حوســبية لتــأمين عمليــات بتكــوين ضــد االنعكــاس، كلدخــال بتكوينــات جديــدة إلــى النظــام، وهــو عمليــة تقنيــة مســكوت   1-

رع، واألصل فـي املسـكوت عنـه العفـو الشـرعي، أي: اإلباحـة، بشـرط عـدم الضـرر سـواء كـان ضـرر خـاص بخسـارة املعـدن، أو ضـرر عـام عنها في الش

، ص2018باإلخالل في الطاقة الكهربائية العامة، انظر: اليحيى، )
 
 . 21-20و 5م(، النقد االفتراض ي، بتكوين نموذجا

، والرشــــود، العمــــالت االلكترونيــــة االفتراضــــية البتكــــوين 18قميــــة: النشــــأة، االســــتخدامات، واآلثــــار، صانظــــر: الفرهــــود، بتكــــوين والعمــــالت الر   - 2

 وما بعده. 14، والغامدي، علة الثمنية وحكمتها وتطبيقها، ص14، وآل ياسر، العمالت االفتراضية، ص12وآثارها االقتصادية، ص

 . 71ف، صانظر: الس هاني، الوجيل في اقتصاديات الزكاة والوق  3-



 

 

417 

 املبحث الثالث

 أهم اآلثار القتصادية والجتماعية الناشئة عن 

 إيجاب الزكاة يف العمالت الفرتاضية

 

اآلثـــار االقتصـــادية لزكـــاة العمـــالت االفتراضـــية تســـتفاد مـــن عمـــوم اآلثـــار االقتصـــادية للزكـــاة، ومنهـــا زكـــاة النقـــود والعـــرول 

يــة واملعــادن واملســتغالت واألســهم  وغيرهــا، وال شــك أن جميــع اآلثــار االقتصــادية التــي تترتــب علــى الزكــاة فــي االقتصــاد التجار 

اإلسـالمي يمكــن أن تظهـر بشــكل أكبـر فــي ظـل توســيع قاعــدة إيجـاب الزكــاة بحسـب رأي الجمهــور واعتبـار أن كــل مـال نــام  هــو: 

خصوصــا فــي ظــل اتســاع العمــل وهــذا النــوع مــن  -لزكــاة فيهــا تظهــر اآلثــار وتتأكــد وعــاء صــالح للزكــاة، وبالتــالي فلنــه مــع إيجــاب ا

كونها واحدة مـن األمـوال وأقـرب مـا تكـون إلـى النقـود الورقيـة كمـا مـر آنفـا, ويمكـن أن تعمـل علـى تخفيـف األعبـاء  -العمالت

ة إغنـاء الفقـراء واملسـاكين، وهـدفها املالية عن اهـل اسـتحقاقها مـن أصـحاب املصـارف األربعـة األولـىت  فاملقصـود مـن الزكـا

(، وتعتبــر حصــيلة الزكــاة فــي األحــوال العاديــة كافيــة لتــوفير الحيــاة 1تــوفير الحيــاة الكريمــة والالئقــة لهــم بــأدنى مراتــب الغنــى)

 الكريمة واملستوى الالئق من املعيشة ملستحقيها.

 (:2االفتراضية وفي عموم األموال، ومنها) وفيما يلي بعض اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة في العمالت

ويعتمــد  دور الزكــاة فــي معالجــة الفقــر علــى ( 3)تشــكل الزكــاة آليــة  إلعــادة توزيــع الــدخل والثــروة مــن األغنيــاء إلــى الفقــراء  .1

،  ويتأت
 
ى هذا من مقدار الحصيلة الزكوية، فكلما كانت حصيلة الزكاة مرتفعة كلما كان أثر الزكاة في معالجة الفقر كبيرا

خالل توسيع قاعدة إيجاب الزكاة، بحيـث يكـون كـل مـال نـام وعـاء للزكـاة، وعليـه فـلن القـول بليجـاب الزكـاة فـي العمـالت 

االفتراضية يسهم في معالجـة الفقـر، ويسـاعد فـي تحقيـق تنميـة اقتصـادية وتنميـة للمـوارد البشـرية مـن خـالل املسـاهمة 

 لقنوات االستثمارية املختلفة.في تقديم وتحويل الثروات والدخول إلى ا

 يـــنجم عنـــه زيـــادة الـــدخل كمـــا ســـبق، ممـــا يســـهم فـــي تعزيـــز الطلـــب االســـتهالكي  .2
 
 وتوزيعـــا

 
إن إقامـــة هـــذه الفريضـــة تحصـــيال

ت أي أن أثـــر اإلنفـــاق علـــى املســـتحقين مـــن (4)بســـبب نقـــل الـــدخول إلـــى الشـــرائح ذات امليـــول الحديـــة العاليـــة لالســـتهالك، 

التـــي تمثـــل مـــدفوعات تحويليـــة تؤخـــذ مـــن  -ن بقاءهـــا بأيـــدي أصـــحاوها مـــا يعنـــي أنـــه فـــي ظـــل الزكـــاة الزكـــاة ســـيكون أكبـــر مـــ

ســيكون هنالـك تخصــي  أمثـل للمــوارد وإعـادة مثلــى للتوزيـع.  وهــذا  -األغنيـاء وتعطـى للفقــراء وبقيـة املصــارف األخـرى 

                                                           

عبيـــدات، أنســـام، النظـــام املـــالي لألســـرة املســـلمة مصـــادر دخـــل األســـرة، مجـــاالت إنفاقـــه، وضـــوابطه، رســـالة ماجســـتير، كليـــة الشـــريعة، جامعـــة  ( 1)

 .73م، ص 1997اليرموك، األردن، إربد، عام 

 وما بعدها. 105م، ص 2013ه 1433، إربد، الطبعة األولى، الس هاني، عبد الجبار، الوجيل في اقتصاديات الزكاة والوقف، مطبعة حالوة، األردن ( 2)

 .7، ص1م، ط1984-هـ1404شوقي أحمد دنيا،تمويل التنمية في االقتصاد اإلسالمي، دراسة مقارنة، مؤسسة، الرسالة، بيروت،  .  (3)

 .22-20. ص1989وت، غازي عناية ، االستخدام الوظيفي للزكاة في الفكر االقتصادي اإلسالمي،  دار الجيل، بير (4)
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أولي تعقبه آثار أخرىت فاالسـتهالك هـو مـآل  هو األثر املباشر الذي يحقق مقصد الزكاة بلشباع حاجات الفقراء، وهو أثر 

 الفعالية االقتصادية، وهو الهدف  النهائي من النشاط االقتصادي.

 إن زيادة دخل الفقراء واملساكين سوف تؤدي إلى زيـادة   (1)كما تسهم زكاة هذه النقود  في زيادة الطلب االستثماري    .3
ْ
ت إذ

يـــادة االســـتثمار، ألن الطلـــب االســـتثماري مشـــتق مـــن الطلـــب االســـتهالكي، الطلـــب علـــى الســـلع االســـتهالكية، وهـــذا يعنـــي ز 

 وبالتالي فلن أي زيادة في االستهالك يترتب عليها زيادة في  االستثمار.

وتؤدي الزكـاة إلـى زيـادة االسـتثمار بشـكل مباشـر: إذ يميـل الفقهـاء بـين الفقـراء القـادرين علـى العمـل والعـاجزين عنـه، أمـا  .4

 يســــتعينون وهــــا علــــى العـــاجزون فيعطــــو 
 
ن كفايــــة عــــامهم أو كفايــــة عمـــرهم مــــن الزكــــاة، وأمــــا القــــادرون فيعطـــون أصــــوال

.ت فاإلســالم ال يريـد للزكـاة أن تصــبح وسـيلة للبطالـة والتســّول، (2)مزاولـة العمـل ويــؤمرون بـه كـل بحســب حرفتـه وتأهيلـه

ن خــالل مــنحهم األصــول اإلنتاجيــة مــن أمــوال وهــذا يعنــي تــوفير العمــل للفقــراء واملســاكين مــن القــادرين علــى العمــل، مــ

 الزكاة، وهذا يسهم في توفير الدخل لهم وألسرهم، بما يؤدي إلى إغنائهم.

(.بشــكل مباشــر: فتــوفير فــرص العمــل للقــادرين عليــه مــن 3وبنــاء علــى مــا ســبق فــلن الزكــاة تــؤدي إلــى الحــد مــن البطالــة ) .5

ل،  كمـا تحفـز الزكـاة علـى االسـتثمار وعـدم تعطيـل الثـروة اإلنتاجيـة، أموال الزكاة يساهم فـي تـوفير املزيـد مـن فـرص العمـ

 فالزكاة وهذا املعنى تحارب بشكل مباشر االكتناز، الذي حرمه هللا عز وجل.

تســاهم الزكــاة فــي االســتثمار البشــريت فالزكــاة تصــرف ملــن افتقــر نتيجــة تفرغــه لطلــب العلــم، كمــا أنهــا تعطــى للــراغبين فــي  .6

لـــزواج مـــن تمــام الكفايـــة ومـــن أســـس صـــالح املجتمــع، و ـــي بالتـــالي تســـهم فــي تـــوفير الـــدخل الـــذي كـــان الــزواج، حيـــث إن ا

 سينفقه الفقير في اإلنفاق على التعليم والزواج.

تؤدي الزكاة إلـى تحقيـق التجـانس فـي التركيـب االجتمـاعي: فهـي تعمـل علـى تقليـل الفـوارق الطبقيـة بـين أبنـاء املجتمـع، إذ  .7

 مــا تنقســم 
 
املجتمعــات إلــى طبقــات حســب مســتويات الــدخول، والزكــاة آليــة مســتمرة لــردم الفــوارق الطبقيــة بــين غالبــا

 األغنياء والفقراء، وبالتالي تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة بين طبقات املجتمع.

                                                           

الطلب االستثماري أحد بنود الطلب الكلي ويقصـد بـه طلـب املنظمـين علـى خـدمات العناصـر اإلنتاجيـة املختلفـة وهـو طلـب مشـتق ال يـراد لذاتـه،  . 1

من، النظريـة االقتصـادية إنما لنتائجـه وآثـاره، ويقصـد باالسـتثمار: طلـب الثمـر بتنميـة املـال واسـتيالد املـال منـه، انظـر فـي ذلـك: يسـري، عبـد الـرح

. والس هاني، عبد الجبار، االستثمار الخاص محدداته وموجهاته فـي اقتصـاد إسـالمي، 109-103، ص1998الكلية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 

 .14-7، ص 2006، 27مجلة الشريعة والقانون، عدد 

ومــا بعــدها، و رفعــت العوضــ ي ،تحليــل اقتصــادي  89، ص1986،  مكتبــة وهبــة، انظــر فــي ذلــك: عبــد الســميع املصــري ، عدالــة التوزيــع فــي اإلســالم  . 2

، 1992، و محمــود أبــو الســعود ، فقــه الزكــاة املعاصــر، دار القلــم، الكويــت، 62-56، ص2003، 108لوعــاء الزكــاة، ، مجلــة املســلم املعاصــر، عــدد 

 .19-18، ص1988مي في االقتصاد اإلسالمي، القاهرة، ، و نعمت مشهور، الزكاة وتمويل التنمية، ندوة إسهام الفكر اإلسال 211ص

يقصـــد بالبطالـــة: "عـــدم وجـــود عمـــل فـــي مجتمـــع مـــا للـــراغبين فيـــه والقـــادرين عليـــه"، وحجـــم البطالـــة يعنـــي: "عـــدد أولئـــك القـــادرين علـــى العمـــل  ( 3)

إن حجـم البطالـة فـي دولـة محـددة هـو كـذا، والغالـب أن  والراغبين فيه والباحثين عنه ولكنهم ال يجدونه". وتقاس البطالـة إمـا بـاملطلق كـأن يقـال:

، وهذه النسبة  ي: )عدد العاطلين عـن العمـل 15يقاس بالنسبة، كأن يقال: إن البطالة في هذه الدولة  ي بنسبة 
 
أفـراد القـوة العاملـة( ÷ % مثال

 .256-255م، ص 2005ه 1426ردن، الطبعة الثالثة، عام ، انظر: داود، حسام، وآخرون، مبادئ االقتصاد الكلي، دار املسيرة، عمان، األ 100× 
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العوامـل السـابقة، إذ  كما تعمل الزكاة على تعظيم الرفاهية االجتماعية ألنها تعظـم املنفعـة الكليـة للمجتمـع مـن خـالل .8

إن منفعـــة وحـــدة النقـــد فـــي يـــد الفقيـــر املحتـــاج أعظـــم مـــن منفعـــة وحـــدة النقـــد ذاتهـــا فـــي يـــد الغنـــي، وبالتـــالي فمـــن حســـاب 

املقاّصـــة بـــين وحــــدات املنفعـــة التــــي يفقـــدها األغنيــــاء الـــذين يــــدفعون الزكـــاة، ووحــــدات املنفعـــة التــــي يكســـ ها الفقــــراء، 

 ة تكون بوضع أفضل مع تطبيق الزكاة.يالحل أن الرفاهية االجتماعي

وتعمــل الزكــاة علــى تحقيــق األمــان االجتمــاعي وبالتــالي تخفيــف تكــاليف محاربــة الجريمــةت ألنهــا تســهم فــي تحقيــق الكفايــة  .9

لجميـع أفـراد املجتمـعت إضـافة إلـى إزالـة دواعـي الحسـد والضـغينة مـن نفـوس الفقـراء حـين يـرون أن خيـر األغنيـاء واصـل 

 إليهم.
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 اتمةالخ

 أول : النَّتائج:

 العمالت االفتراضية من عموم األموال، و ي مال متقوم مستقل يقابل بقيمة حقيقية بما تمثله هذه العمالت. .1

تتداول في مجتمع محـدود علـى أنهـا أثمـان املبيعـات وقـيم تكيف العمالت االفتراضية على أنها نقود من نوع خاص،  .2

 لــدى مــن التـــلم التعامــل وهـــا  املتلفــات، وتشــبه وســـائط الــدفع الخاصــة
ُ
 وأثمانـــا

 
، فتكــون نقــودا

 
بـــبعض املتــاجر مـــثال

ت ملــا تؤديــه مــن بعــض ورضـيها دون غيــره، مــع وجــوب التقيــد بحـق الســلطان فــي منــع تــداولها إذا رأى فــي املنـع مصــلحة

 وظائف النقود األساسية، ولتوفر علة الثمنية املطلقة فيها.

 للنمــاء، ونقــودا مــن نــوع تجــب الزكــاة فيمــا تمثلــه هــذه العمــال  .3
ُ
 وقــابال

ُ
 متقومــا مســتقال

 
ت مــن قيمــةت كونهــا تمثــل مــاال

 خاص.

 أقل قيمة نصاب من الذهب أو الفضة. نصاب  العمالت االفتراضية هو  .4

 ورقيــــة أو الكترونيــــة فــــي الحســــابات الجاريــــة،  .5
 
األيســــر فــــي الواجــــب إخراجــــه لزكــــاة تلــــك العمــــالت هــــو دفعهــــا نقــــودا

 %.2.5أي ما يعادل  ومقداره ربع العشر،

تحرم املضاربة واملتاجرة في العمالت االفتراضية، وتجب فيها زكاة عرول التجارة، وال تجب في ما يتحصل منها مـن  .6

 أرباح. 

رصدت الدراسة أهم اآلثار االقتصادية واالجتماعيـة املترتبـة علـى تطبيـق الزكـاة علـى تلـك العمـالت واملسـتفادة مـن  .7

للزكــاة: أثرهـــا املباشــر وغيـــر املباشــر فـــي زيــادة الطلـــب االســتهالكي واالســـتثماري، ودورهــا فـــي  عمــوم اآلثــار االقتصـــادية

 تعظيم الرفاهية، وأثرها في تعزيز األمان االجتماعي.

 ثانيا : التوصيات:

لعناية -1
ُ
لقانونية بالتشريعات ضرورة ا

ُ
 الناظمة لهذه النقود لضمان استقرار أدوات السياسة النقدية. ا

 فــي ســبيل مواجهــة املخــاطر املحتملــة مــن النقــود االفتراضــية وحمايــة أطــراف ضــرورة تكث -2
 
 ودوليــا

 
يــف الجهــود محليــا

  التعاقد بما يسهم في تعزيز روح العدل.

 إجراء املزيد من الدراسات فيما يتعلق بالجانب القانوني والشرعي واآلثار االقتصادية لهذه النقود. ضرورة  -3
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 ةر والواقرعالعمالت  الرقميَّة  بنَي الشَّريع

 

 محمد ربيع محمد صابر الحايف

 باحث في االقتصاد اإلسالمي، اإلمارات

 الفهرس الرئيسي

 امللخ::

 الحمد هلل رّب العاملين وأ ضل الصالة وأت  التسلي  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدَ

رونية من الناحية االقتصادية، والحك  على التعامل بها من الناحية الشرعية، وركز البحهث تناوع البحث دراسة النقود اإللكت

علههى مهها يمكههن أن ييلههس عليههه اسهه  نقههود مههن بههين وسههاال الههد و اإللكترونيههة ايةتللههة، ولههي النقههود الرقميههة ال هه  تحمههل القيمههة 

وإيضههههاك  لهههه  مههههن لههههالع الدارسههههة لبيههههان تعريلمهههها، املاليههههة للنقههههود الورقيههههة ال هههه  تصههههدر بشههههكل نقههههود  ههههبكية ومحهههها    كيههههة، 

 ونشأتها، ومصادرها، وآلية التعامل بها ومقارنتها مو غيرها من النقود األلرى، إلزالة الةلط في نسبتها ألي نوع من تل  األنواع.

الت، ولله  البحهث إلهى ث  تير  البحث لبيان ميابقة التعامل بالنقود اإللكترونيهة مهو األحكهام الشهرعية املنظمهة للقهه املعهام

أن النقود اإللكترونية بنوعيها الشبكية، وايحا   الذكية، لي صورة متيورة للنقود الورقية، والشهريعة اإلسهالمية تقبهل مثهل 

 هذا النوع مادام اليتعارض مو مبادئها.

ع محاولهة ميابقتهه بالوثهااس وقد نقد البحث الحك  على هذا النوع من وساال الد و اإللكترونهي علهى أنهه وثيقهة لقهرض مهن لهال

ايةتللة كالرهن والضمان والحوالة، ورّجح البحث انيبا  أحكام الصهر  علهى تبهادع النقهود اإللكترونيهة بشهكليها عنهد تبادلمها 

 بغيرها من النقود.

مبادلتهها بغيرهها كما بهّين البحهث التكييهل الشهرلي اللتهملام املصهدر بضهمايها، وكيهان أحكهام تبادلمها وانيبها   هرو  الصهر  عنهد 

 من النقود.

وعهال  البحهث مطهاار النقهود اإللكترونيهة، آثارهها علهى السياسهة النقديههة مهن لهالع بيهان مبهادم الشهريعة اإلسهالمية فهي معالجههة 

 تل  ايةاار، وضوابط إصدارها.

لتجههارة اإللكترونيهههة، والصهههر  وانتههها البحهههث بتنههاوع آثهههار التعامههل بهههالنقود اإللكترونيههة علهههى بعهها املعهههامالت املعاصههرة، م ههههاَ ا

 املعاصر، وحك  تبادلما بالسلو، وكالذهب واللضة عبر الشبكة.
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 مقدمة

 الحمد هلل رب العاملين، وأ ضل الصالة وأت  التسلي ، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعدَ

  فههي يهد غيهرح، وحاجهة غيههرح فهي يهدح،  بهدأ التبههادع  هنن  املبهادالت مممهة فهي حيههاة اإلنسهان منهذ بهدء الةليقههة،  قهد تكهون حاجته

قههديما بههين النهههاس، حيههث تتبهههادع السههلو بالسهههلو، ولههي ماتسهههملا باملقايضههة، ولههه  تعههد املقايضهههة تصهه ح كوسهههيلة للتبههادع،   جهههأوا 

 للتبههادع، إال أن السههلو ايحههددة  مههر عي ههها عنههدما 
 
ازداد اتسههاع لتحديههد سههلعة مميههملة ومتلههس عليههها عنههد كههل مجتمههو لتكههون رمههزا

التعهههامالت بهههين الشهههعوب ايةتللهههة،  اهتهههدوا اللتيهههار أ ضهههل السهههلو ولهههي املعهههادن وعلهههى رأسهههما الهههذهب واللضهههة، لتكهههون وسهههيلة 

مقبولة للتبادع و ل التعامل بهما  ترة زمنية اويلهة، ح ها تقهارب العهال  باالتصهاع والتواصهل وأصهبمل حمهل املعهدن كنقهد  ثقهيال 

ر تههنقالته  وسههلره  بههين املههدن واألمصههار،  ظمههرت الصههرا ة وهههو مهها رسههملا بههالبنوح،  اصههدرت أوراقهها ومقلقهها للتجههار الههذين تكثهه

كوثههااس مقابههل مايودعهههه التجههار فهههي املصههر  مهههن  هههب و ضهههة، وازداد إصههدارها بازديهههاد ثقههة النهههاس بههها، إلهههى أن أصههبح  تصهههدر 

وكياقات ااتمان وأ هبا  نقهود وغيرهها، وهكهذا رسه ى  باعتماد حكومي، بغياء نقدي معدني،  كان  النقود الورقية من  يكات

 للتسميالت واألمان فهي نقهل وتبهادع النقهود، ومهو  مهور الكمبيهوتر واإلنترنه ، له  يقهل دور  علهى االتصهاع وتقهدي  
 
اإلنسان دااما

طدم  الوسهههاال املعلومهههات  قهههط، بهههل حهههازت التجهههارة علهههى النصهههيب األكبهههر  يهههه،  ظمهههر مههها رسهههملا بالتجهههارة اإللكترونيهههة،  اسهههت

التقليديههة، ومههن ثهه   وسههاال إلكترونيههة مشههابهة، إلههى أن وصههل  البتكههار نقههود تماثههل النقههود القانونيههة،  كانهه  النقههود اإللكترونيههة 

 ال   لي مقصد البحث.

 َ
 
ان أهميههههة الدراسهههههةَ تظمههههر أهميهههههة املوضههههوع فهههههي وضهههههو تعريههههل النقهههههود اإللكترونيههههة، ومقارنتهههههها بههههالعمالت األلهههههرى، وكيههههه أوال

ضههوابط الشههريعة اإلسههالمية فههي معالجههة مطههاار النقههود اإللكترونيههة، وعشههوااية إصههدارها ، وكيههان الحكههه  علههى بعهها 

 العمالت ال   تسوى بالعمالت اإللكترونية.

 َ
 
مشههكلة الدراسههةَ تكمههن مشههكلة البحههث فههي مههدى ميابقههة التعامههل بههالنقود اإللكترونيههة مههو املعههايير والقههي  اإلسههالمية  ثانيا

 ل   تحّددها األحكام الشرعّية املنظمة للقه املعامالت.ا

 َ
 
أهدا  الدراسةَ تهد  هذ  الدراسة ملعر هة حقيقهة النقهود اإل تراضهية وأنواعمها ولصااصهما ومهدى إمكانيهة نجاحمها  ثالثا

ما الشهرلي كوحدة نقدية دولية، مو عرض ألبرز اآلثار الناتجة على انتشارها واستطدامما كوسيلة د و حديثة، وحكم

 املعاصر.

 َ
 
منهجيهههههة الدراسهههههةَ اتبعههههه   يهههههه املهههههنه  االسهههههتقرااي لتتبهههههو الظهههههاهرة ومحهههههل الدراسهههههة النقهههههود اإل تراضهههههية وتيبيقاتهههههها  رابعا

واسهههتطداماتها علهههى املسهههتوى العهههالمل ، ثههه  سهههأقوم باسهههتطدام املهههنه  التحليلهههي ملعر هههة اآلثهههار اإلقتصهههادية والشهههرعية 

 نوع من النقود. املترتبة على انتشار هذا ال

 َ
 
أبرز نتااج الدراسةَ الشريعة اإلسالمية تقبل التعامل مو كل نوع نقدي جديد يقبله الناس، ضمن ضبط إصدار  بما  لامسا

 يتلس مو الشرع الحكيه  ومقاصد .
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 َ
 
 لية البحث َ تتألل لية البحث من املقدمة السابقة، وثالثة  صوع، ولاتمة على النحو التاليَ سادسا

 لصل األوعَ حقيقة النقود اإللكترونية وو االما وتكييلماَال

 ويحتوي على ثالثة مباحثَ

 املبحث األوعَ حقيقة التقود اإللكترونية وأ كالما وآلية إصدارها.

 املبحث الثانيَ و اال ومميملات النقود اإللكترونية ومقارنتها بالنقود التقليدية.

 ية وأحكام التعامل بها.املبحث الثالثَ تكييل النقود اإللكترون

 اللصل الثانيَ ايةاار األمنية للنقود اإللكترونية

 ويحتوي على ثالثة مباحثَ

 املبحث األوعَ ايةاار األمنية للنقود االلكترونية.

 املبحث الثانيَ ايةاار القانونية للنقود االلكترونية.

 ة(.املبحث الثالثَ مطاار النقود االلكترونية والسرية ) الةصوصي

 اللصل الثالثَ التنظي  القانوني إلصدار النقود اإللكترونية

 ويحتوي على مبحثينَ

 املبحث األوع َ املؤسسة املصدرة للنقود اإللكترونية.

 املبحث الثانيَ ضوابط إصدار النقود اإللكترونية.

 ث  الةاتمةَ و يها النتااج ال   توصل إليها البحث ثّ  التوصيات،

 ه تعالى أن يو قنا لعمل الةير، وأن يرزقنا العل  النا و، وفي الةتام، أسأل

 والحمد هلل رب العاملين.
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 فصل األولال

 حقيقة النقود اإللكرتونية ووظائفها وتكييفها

 ويحتوي على ثالثة مباحثَ

 املبحث األوعَ حقيقة التقود اإللكترونية وأ كالما وآلية إصدارها.

 النقود اإللكترونية ومقارنتها بالنقود التقليدية. املبحث الثانيَ و اال ومميملات

 املبحث الثالثَ تكييل النقود اإللكترونية وأحكام التعامل بها.
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 املبحث األول

 لكرتونية وأشكالها وآلية إصدارهاحقيقة النقود ال 

 

 ويحتوي على ثالثة ميالب َ

 امليلب األوعَ حقيقة النقود اإللكترونية ونشأتها.

 لثانيَ أ كاع النقود اإللكترونية.امليلب ا

 امليلب الثالثَ آلية إصدار النقود اإللكترونية.

 

 حقيقة النقود اإللكرتونية ونشأتها: املطلب األول

 أول  : تعريف النقود اإللكرتونية :

 من نقد، واللاعل م ها ناقد، وللنقد معان  متعددة م هاَ  النقود لغةَ

نير، أي مّيههمل بههين جيههدها ورديتههها، وتههأتي بمعلهها األلههذ والقههباَ  يقههاع انتقههد الههدراه  والههدنانير، أي التمييههملَ  نقههد الههدراه  والههدنا

 (.1)ألذها وقبضما، وتأتي بمعلا اإلعياءَ قيقاع نقدته الدراه  والدنانير، أي أعييته إباها، والنقد في البيو لال  النسيئة

يههمل واإلعيههاء واأللههذ والقههبا، وعليههه  ههنن النقههود سههمي  بهههذا االسهه ،  مههن لههالع التعريههل اللغههويَ نالحهه  أن النقههد هههو التمي

 أليها كل ش  ء تميملت عن غيرها  استطدم  لتسوية املبادالت في مقابلة املعاوضات املالية.

َ لي أي ش  ء يكزن مقياسا للقي  ووسييا في التبادع ومطزونا مؤقتا للقيمة
 
 .(2)النقود اصيالحا

متعهههددة ومتقاركهههة فهههي امللمهههوم، والتهههرت التعريهههل السهههابس لشهههموله علهههى و هههاال  (3)نقهههد بتعريلهههاتولقهههد عهههّر  االقتصهههاديون ال

 النقود.

وتستطدم النقود كوسيلة ملد وعات آجلهةَ وتعله  إبهراء الهذم ، وتهأتي مهن أهميهة التعامهل بالهدين، أي تسهديد القهروض فهي آجهاع 

 .  (1)الحقة
                                                           

، الفيـــومي: املصـــباح املنيـــر، 247، الفيـــروز آبـــادي: القـــاموس املحـــيط، ص316، الـــرازي: مختـــار الصـــحاح، ص3/521ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب،  (1)

 .368ص

 .57ر الفكرين اإلسالمي والغربي، ص، حسين: النقد والسياسة النقدية في إطا13الوادي وغيره: النقود واملصارف، ص ( 2)

، حسـين: النقـد والسياسـة النقديـة فـي إطـار الفكـرين اإلسـالمي والغربـي، 18، جلدة: النقـود والبنـوك، ص18الوادي وغيره: النقود واملصارف،ص ( 3)

 .8، صالح: السياسة النقدية واملالية في إطار نظام املشاركة في االقتصاد اإلسالمي،ص57ص
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 .(2) ات شحنة كمركااية سالبة، شحنتها لي الجزء الذي ال يتجزأ من الكمركاايةتعريل اإللكترونيةَ من اإللكترونَ وهو دقيقة 

تعريهههل النقهههود اإللكترونيهههةَ اسهههتطدم  مصهههي حات مطتللهههة للتعبيهههر عهههن النقهههود اإللكترونيهههة م هههها النقهههود الرقميهههة، والعملهههة 

 
 
  الرقميهههة، والنقديهههة اإللكترونيهههة، ومصهههي ح النقهههود اإللكترونيهههة ههههو االكثهههر اسهههتطداما

 
، وكمههها التلهههل فهههي املصهههي ح، (3)و هههيوعا

 التلل االقتصاديون في وضو تعريل واحد محدد مللموم النقود اإللكترونية.

 ومن هذ  التعريلات َ

بأيهههها زمطهههزون إلكترونهههي لقيمهههة نقديهههة علهههى وسهههيلة تقنيهههة رسهههتطدم بصهههورة  هههااعة للقيهههام  (4)مههها عر مههها البنههه  املركهههزي األوروبهههي

ر مهههن أصهههدرها، دون الحاجهههة إلهههى وجهههود حسهههاب بنكهههي عنهههد إجهههراء الصهههلقة وتسهههتطدم كهههأداة محمولهههة بمهههد وعات ملتعمهههدين غيههه

 لدقتههههه و ههههموله لصههههور النقههههود اإللكترونيههههة واسههههتبعاد  
 
 ، ويعههههد هههههذا التعريههههل هههههو األقههههرب إلههههى الوههههحة نظههههرا

 
مد وعههههة مقههههدما

 للظواهر األلرى ال   يمكن أن تتشابه معما.

 وغيههر وفههي الواقههو  نننهها نسههتييو أن ن
 
عههر  النقههود اإللكترونيههة بأيههها زقيمههة نقديههة مطزنههة علههى وسههيلة إلكترونيههة مد وعههة مقههدما

مرتبيههة بحسهههاب بنكههي، وتحظهههس بقبههوع واسهههو مهههن غيههر مهههن قههام بنصهههدارها، وتسهههتعمل كههأداة للهههد و لتحقيههس أغهههراض مطتللهههةز. 

 ويمكننا أن نحدد عناصر النقود اإللكترونية من 

 أيها َ لالع التعريل السابس على

. ويترتهب علهى ههذا أنهه ال ، (5)قيمة نقديةَ أي أيها تشمل وحدات نقدية لما قيمة مالية معينة   
 
مثل مااة دره  أو لمسون درهمها

تعتبر بياقات االتصاع التليلوني من قبيهل النقهود اإللكترونيهة حيهث أن القيمهة ايةزونهة علهى األولهى عبهارة عهن وحهدات اتصهاع 

مههة نقديههة قههادرة علههى  ههراء السههلو والةههدمات. وكههذل  األمههر بالنسههبة للبياقههات الغذاايههة )الكوكانههات( وال هه  تليلونيههة وليسهه  قي

 إلكترونيهة ألن القيمهة املاهجلة عليهها ليسه  قيمهة نقديهة بهل لهي 
 
من املتصور تطزي هها إلكترونيهة علهى بياقهات،  هه  ال تعهد نقهودا

 للقيمة ايةزونة على البياقة.قيمة عينية تعيس حاملما الحس في  راء وجبة غذا
 
 اية أو أكثر و قا

 فهي تعريهل النقهود اإللكترونيهة، حيهث يهت  شهحن القيمهة النقديهة   
 
 مممها

 
مطزنة على وسيلة إلكترونيةَ وتعد هذ  الصهلة عنصهرا

 .(6)بيريقة إلكترونية على بياقة بالستيكية أو على القرص الصلب للكمبيوتر الشةص   للمستهل 

                                                                                                                                                                                                         

 .39الفكر اإلقتصادي اإلسالمي في وضائف النقد، ص مجيد: ( 1)

 .1/24مصطفى وغيره: املوجم الوسيط،  ( 2)

، بحـــــث مقـــــدم ملـــــؤتمر األعمـــــال املصـــــرفية اإللكترونيـــــة بـــــين الشـــــريعة 1/133محمـــــد: اآلثـــــار النقديـــــة واالقتصـــــادية املاليـــــة للنقـــــود اإللكترونيـــــة،  ( 3)

 والقانون.

ســس فــي مرحلــة متــأخرة مــن تطــور الجماعــة األوربيــة، بعــد أن دخلــت عمليــة التكامــل واالنــدماج األوربــي مرحلــة حاســمة البنــك املركــزي األوربــي: تأ ( 4)

 230بقرار توحيد العمالت األوربية وإصدار عملة واحدة و ي اليورو، نافعة: االتحاد األوربي والدروس املستفادة، ص 

، بحـــــث مقـــــدم ملـــــؤتمر األعمـــــال املصـــــرفية اإللكترونيـــــة بـــــين الشـــــريعة 1/134نقـــــود اإللكترونيـــــة، محمـــــد: اآلثـــــار النقديـــــة واالقتصـــــادية املاليـــــة لل ( 5)

 والقانون.

 .1/137املرجع السابق  ( 6)
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 أة النقود اإللكرتونية:ثانيا : نش

لقد عر نا مما سبس أن النقود اإللكترونية لي إحدى إ رازات التقدم التكنولوجي، وكصلة لاصة تيور عله  االتصهاالت. ولمهذا 

ومو هذا،  ننهه مهن (1)، حيث ت  تحويل مبلغ مالي باستطدام التلغرا 1860 نن البعا يرجو نشأة النقود اإللكترونية إلى عام 

أن املعلا الدقيس للنقهود اإللكترونيهة ال يتيهابس مهو ههذ  الواقعهة، حيهث أن األمهر ال رعهدو أن يكهون مجهرد حوالهة نقديهة املالح  

مهن شهة  إلههى شهة  آلهر. ويههذهب الهبعا اآللهر إلههى رد أصهل النقهود اإللكترونيههة إلهى التهراع الكتابههة املشهلرة، وقهد اسههتطدم 

رار األعههداء. ويوجههد نوعههان مههن االتصههاع املشههلرَ تشههلير  و ملتههاك لههاص أو العسههكريون وسههاال االتصههاع املشههلرة فههي نقههل أسهه

متشههههابه وتشههههلير  و ملتههههاك عههههام، ويقصههههد بامللتههههاك األداة املسههههتطدمة لقههههراءة الرسههههالة املشههههلرة.  لههههي النههههوع األوع، يكههههون لههههدى 

ك عههههام للرسههههاع وملتههههاك لههههاص املرسهههل واملسههههتقبل نلههههو امللتههههاك وهههههو كتههههاب  هههه  الشههههلرة، بينمهههها يوجهههد فههههي النههههوع الثههههاني ملتهههها

و له  عنهدما قامه   1918لالستقباع، وعلى الرغ  من أن لدمة تحويل األمواع قد بدأت في الواليات املتحدة األمريكية فهي عهام 

 1972بنوح االحتيا  الليدرالي بنقل النقود بواسية التلغرا ،  نن االستطدام الواسو للنقود اإللكترونية ل  يبدأ إال في عهام 

 البنههوح ع
 
نههدما تأسسهه  دار املقاصههة اآلليههة.  قههد تولهه  هههذ  املؤسسههة عمليههة إمههداد لزانههة الواليههات املتحههدة األمريكيههة وأيضهها

التجاريهههة ببهههديل إلكترونهههي إلصهههدار الشهههيكات. وعلهههى غهههرار ههههذا النظهههام، انتشهههر وجهههود أنظمهههة متشهههابهة فهههي أوروكههها، ونهههتج عهههن ههههذا 

اعة في أنحاء املعمورة تت  املهد عوعات فهي الهنظ  املصهر ية العامليهة بيريقهة إلكترونيهة استطدام النقود اإللكترونية بصورة  ا

 . (2)من لالع عدد من  بكات الكمبيوتر القاامة بين البنوح

 تدرج انتشار النقود اإللكرتونية:

  بنهوح االحتيهااي م كان  بدايهة لدمهة تحويهل األمهواع فهي الواليهات املتحهدة األمريكيهة و له  عنهدما قامه 1918في عام  

  .(4)، بنقل النقود بواسية التلغرا (3)اللدرالي

  (5)م قام بن   رنكلين املريكي بنصدار أوع بياقة د و 1952في عام.  

                                                           

 . 1844وذلك في سنة  Samuel F.B. Morseتم اختراع التلغراف بواسطة  ( 1)

 شـبكة  ( 2)
 
، و ـي عبـارة عـن شـبكة مملوكـة ومـدارة بواسـطة CHIPS Clearing House Interbank Payments Systemومن أكثر هذه الشـبكات اتسـاعا

مليـون  118بلنهـاء  FEDWIREو  CHIPS، قامـت شـبكتي 1994دار املقاصة في نيويـورك، حيـث يـتم اسـتخدامها فـي تحويـل قـيم نقديـة كبيـرة. فـي عـام 

 تريليون دوالر. 507صفقة قدرت قيمتها بمبل  

 

 ركزيـة فـي الـدول الخـرى، حيـث يعمــلم البنـك املركـزي فــي الواليـات املتحـدة األمريكيـة ويختلـف عـن أنظمـة البنــوك املاالحتيـاطي الفيـدرالي: هـو نظـا ( 2)

، وموقعــــه فــــي واشــــنطن، هيكــــل: موســــوعة املصــــطلحات االقتصــــادية واإلحصــــائية، 
 
، وأربعــــة وعشــــرين فرعــــا

 
 إقليميــــا

 
تحــــت رقابتــــه اثنــــا عشــــر بنكــــا

 .327ص

، بحـــــث مقـــــدم ملـــــؤتمر األعمـــــال املصـــــرفية اإللكترونيـــــة بـــــين الشـــــريعة 1/145واالقتصـــــادية املاليـــــة للنقـــــود اإللكترونيـــــة، محمـــــد: اآلثـــــار النقديـــــة  ( 3)

 والقانون.



 وقائع املؤتمركتاب 
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  م تبهههو بنههه  أميركيههها بنههه   هههرنكلين، فهههي إصهههدار ثهههاني بياقهههة واسهههمما  يهههملا وال ههه  مهههازاع مركزهههها الراي ههه   فهههي  1958فهههي عهههام

 .(1)نيويورح

  قهد  (2)م كان  بداية االسهتطدام الواسهو للنقهود اإللكترونيهة و له  عنهدما تأسسه  دار املقاصهد االليهة، 1972في عام 

 البنههوح التجاريههة ببههديل إلكترونههي إلصههدار 
 
توله  هههذ  املؤسسههة عمليههة إمههداد لزانههة الواليههات املتحهدة األمريكيههة وأيضهها

   .(3)وكاالشيكات وعلى غرار هذا النظام انتشرت أنظمة متشابهة في أور 

  م عر   اليابان النقود اإللكترونية وناقشهتها بشهكل رسهمل  و له  حينمها تشهكل مجلهو يضه  مجموعهة  1995وفي عام

مههن املؤسسههات املاليههة ووزارة املاليههة وبعهها  ههركات االتصههاع والتلغههرا ، وتهه   فههي هههذا االجتمههاع مناقشههة كا ههة املسههاال 

ههه  املوا  قهههة علهههى إصهههدار بعههها صهههور النقهههود اإللكترونيهههة وكهههذل  اآلالت ال ههه  تقهههوم املتعلقهههة بهههالنقود اإللكترونيهههة، وتم 

   .(4)بنصدارها

 أشكال النقود اإللكرتونية: املطلب الثاني

 ل جههه  
 
 للوسهههيلة ال ههه  يهههت  مهههن لاللمههها تطهههزين القيمهههة النقديهههة، وكهههذل  و قههها

 
تطتلهههل صهههورة النقهههود اإللكترونيهههة وأ هههكالما تبعههها

 معيههارين لتمييههمل صهور النقههود اإللتكرونيهةَ معيههار الوسههيلة  القيمهة النقديههة ايةزونهة علههى
 
تلهه  الوسهيلة التكنولوجيههة.  منهاح إ ا

 ومعيار القيمة النقدية.

 أول : معيار الوسيلة:

 للوسههيلة املسههتطدمة لتطههزين القيمههة النقديههة عليههها إلههى البياقههات سههابقة الههد و، 
 
نسههتييو أن نقسهه  النقههود اإللكترونيههة و قهها

 الوسيلة ايةتلية.والقرص ال
 
 صلب، وأليرا

ويهههت  بموجهههب ههههذ  الوسهههيلة تطهههزين القيمهههة النقديهههة علهههى  هههريحة إلكترونيهههة  Prepaid Cardsَ (5)البياقهههات سهههابقة الهههد و  - 1

 متعهههددة. وأبسهههط ههههذ  األ هههكاع لهههي البياقهههات ال ههه  راهههجل عليهههها 
 
مثبتهههة علهههى بياقهههة بالسهههتيكية. وتألهههذ ههههذ  البياقهههات صهههورا

                                                                                                                                                                                                         

 .38يامن وغيره: اقتصاديات النقود واملصارف، ص ( 4)

 املرجع السابق. ( 5)

ام إلكتروني يسمح بتبادل املدفوعات صغيرة القيمة مابين البنوك  ي نظ(Automated Clearing House) دار املقاصد  ي: غرفة املقاصد اآللية  ( 6)

املحليــة فــي دولــة مــا وتســويه إجمــالي قــيم املــدفوعات بالخصــم واإلضــافة لحســابات هــذه البنــوك طــرف بنــك التســوية والــذي يلعــب دوره فــي أغلــب 

 الحيان البنك املركزي للدولة،

، بحـــــث مقـــــدم ملـــــؤتمر األعمـــــال املصـــــرفية اإللكترونيـــــة بـــــين الشـــــريعة 1/146للنقـــــود اإللكترونيـــــة،  محمـــــد: اآلثـــــار النقديـــــة واالقتصـــــادية املاليـــــة ( 3)

 والقانون.

، بحـــــث مقـــــدم ملـــــؤتمر األعمـــــال املصـــــرفية اإللكترونيـــــة بـــــين الشـــــريعة 1/147محمـــــد: اآلثـــــار النقديـــــة واالقتصـــــادية املاليـــــة للنقـــــود اإللكترونيـــــة،  ( 4)

 والقانون.

 ، بحث مقدم ملؤتمر العمال املصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون.1/70لكتروني والنقود الرقميةالعربي: الشيك اإل ( 5)
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املنتشههرة فههي الواليههات املتحههدة  Smart Cardsديههة األصههلية واملبلههغ الههذي تهه  إنلاقههه، ومههن أمثلتههها البياقههات الذكيههة القيمههة النق

، وال هه  يههت  تههداولما بصههورة  ههااعة فههي الههدانمارح. وهنههاح Danmnt Prepaid Cardsاألمريكيههة، وكياقههة دامونهه  سههابقة الههد و 

 بعها البياقههات ال ه  تسهتطدم كنقههود إلكتر
 
مثهل بياقههات  Debit Cardsونيهة وتسههتعمل فهي  ات الوقه  كبياقههات لصه  أيضها

Abant Cards بياقهههات متعهههددة األغهههراض، أي تسهههتطدم فهههي  ات الوقههه  كبياقهههة لصههه ، (1)املنتشهههرة فهههي  نلنهههدا 
 
، وهنههاح أليهههرا

 إلكترونية.
 
 وكبياقة تليلون وكبياقة شةصية باإلضا ة إلى كويها نقودا

زين النقههود هنهها علههى القههرص الصههلب للكمبيههوتر الشةصهه   ليقههوم الشههة  باسههتطدامما م هها يريههد القههرص الصههلبَ ويههت  تطهه -2

 مسهههملا النقههود الشههبكية 
 
. Network Money(2)مههن لههالع  ههبكة اإلنترنهه ، ولمههذا  ننههه ييلهههس علههى هههذا النههوع مههن النقههود أيضهها

 لمهذ  الوسهيلة،  هنن ماله  النقهود اإللكترونيهة يقهوم باسهتطدامما فههي  ه
 
راء مها يرغهب  يهه مهن السهلو والةهدمات مهن لههالع وابقها

 ههبكة اإلنترنههه ، علههى أن يهههت  لصههه  ثمههن ههههذ  السهههلو والةههدمات فهههي  ات الوقههه  مههن القيمهههة النقديهههة اإللكترونيههة ايةزنهههة علهههى 

  اكرة الكمبيوتر الشةص  .

 مههن اليههريقتين السههابقتين، حيههث يههت -3
 
 مركبهها

 
  بموج ههها شههحن القيمههة النقديههة الوسههيلة ايةتليههةَ وتعههد هههذ  الوسههيلة للييهها

املوجههههودة علههههى بياقههههة إلكترونيههههة سههههابقة الههههد و علههههى  اكههههرة الحاسههههب اآللههههي الههههذي يقههههوم بقراءتههههها وك ههههها عبههههر  ههههبكة اإلنترنهههه  إلههههى 

 الكمبيوتر الشةص   لبااو السلو والةدمات.

 ثانيا : معيار القيمة النقدية:

ار حجهه  القيمههة النقديهههة ايةزنههة علههى الوسههيلة اإللكترونيههة )البياقهههة هنههاح تصههنيل آلههر للنقههود اإللكترونيههة يهههرتكن علههى معيهه

 البالستيكية أو القرص الصلب(. ونستييو أن نميمل هنا بين  كلين من النقود اإللكترونيةَ

ولههههي بياقههههات صهههالحة للو ههههاء بأثمههههان السهههلو والةههههدمات وال هههه  ال  TinyValue Cardsبياقهههات  ات قيمههههة نقديهههة ضههههعيلة  -1

  قطتتجاوز قيمته
 
 واحدا

 
 .(3)ا دوالرا

 دوالر. 100بياقات  ات قيمة متوسيةَ ولي تل  ال   تزيد قيمتها عن دوالر ولك ها ال تتجاوز  -2

 أن النقههود اإللكترونيههة لهه  تعههر  ح هها هههذ  ال حظههة  ئههة نقديههة أكبههر مههن املااههة دوالر، وإن لهه  يكههن مههن املسههتبعد 
 
مههن املالحهه  إ ا

 .(4)تيورها في املستقبل القريب

                                                           

 .1/70، العربي: الشيك اإللكتروني والنقود الرقمية،114-1/106غنام: محفظة النقود اإللكترونية، ( 1)

، بحـــــث مقـــــدم ملـــــؤتمر األعمـــــال املصـــــرفية اإللكترونيـــــة بـــــين الشـــــريعة 1/137محمـــــد: اآلثـــــار النقديـــــة واالقتصـــــادية املاليـــــة للنقـــــود اإللكترونيـــــة،  ( 2)

 .71-1/70والقانون، العربي: الشيك اإللكتروني والنقود الرقمية،

، بحـــــث مقــــدم ملــــؤتمر العمــــال املصـــــرفية اإللكترونيــــة بــــين الشـــــريعة 1/29الشــــرقاوي: مفهــــوم األعمــــال املصـــــرفية اإللكترونيــــة وأهــــم تطبيقاتهــــا، ( 3)

 نون.والقا

 ، بحث مقدم ملؤتمر العمال املصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون.1/71العربي: الشيك اإللكتروني والنقود الرقمية، ( 4)
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 آلية إصدار النقود اإللكرتونية: املطلب الثالث

رعد تحديد الجمة املسؤولة عهن إصهدار النقهود اإللكترونيهة مهن املسهاال الشهااكة ال ه  سهتواجه أي تنظهي  قهانوني لمهذ  النقهود، 

نهههوح التجاريهههة، أو ، أو الب(2)َ كالبنههه  املركهههزي (1)وهنهههاح جمهههات متعهههددة يمكهههن للدولهههة أن تسهههممل لمههها بنصهههدار النقهههود اإللكترونيهههة

 املؤسسات املالية غير املصر ية، أو املؤسسات غير املالية.

 ن ا أسند أمر إصدار النقود اإللكترونية إلى البن  املركزي،  ننه سيقض   على املشكالت القانونية ال   يمكهن أن يثيرهها وجهود 

 سهههو  يمتهههد نيههها 
 
تيبيقمههها إلهههى النقهههود اإللكترونيهههة دون وجهههود داع إلهههى  ههههذ  النقهههود، كمههها أن اللهههواامل القانونيهههة املوجهههودة حاليههها

إصههدار لههواامل قانونيههة جديههدة. باإلضهها ة إلههى أن تههولي البنهه  املركههزي لمههذ  املسههؤولية يجنههب الدولههة لسههارة الههدلوع الناتجههة عههن 

هها مهن السهييرة علهى ص  العملة وال   كان من املتصور أن تلقدها في حالة ما إ ا قام  جمة ألرى بنصدار هذ  النقود، ويمك 

حجههه  النقهههود اإللكترونيهههة وكالتهههالي تتجنهههب أي اضهههيراب فهههي السياسهههة النقديهههة واالقتصهههادية يمكهههن أن ينشهههأ عهههن انتشهههار ههههذ  

األدوات الجديههدة. مههن ناحيههة ألههرى،  ههنن الدولههة تسههتييو أن تههتحك  فههي السياسههات املتعلقههة بهههذ  النقههود ممهها يقلههل مههن  ههرص 

 اإلجراءات ال   تكلل حماية املستهل . إال أن هذا الةيهار مهن  هأنه أن يقضه   علهى التهرب الضريب  وغسيل األ 
 
مواع وتتطذ أيضا

االبتكار ويحد من املنا سة ال   كان من املتوقو أن تنشط  يما لو سممل للمؤسسات الةاصة بنصدار النقهود اإللكترونيهة وكمها 

 هو معرو   نن املنا سة تشجو على تطليا النلقات.

مد إلى البنوح التجارية بعملية إصدار النقود اإللكترونية ولن يحتاج األمر هنا إلى تشهريو جديهد بهل سهتمتد مظلهة قهانون وقد رع

البنههوح الحههالي إلههى إصههدار النقههود اإللكترونيههة، مههو بعهها التعههديالت اليليلههة فههي القههانون القههاا  إن لههزم األمههر. ولقههد لصصهه  

 سم
 
 لاصا

 
 قانونيا

 
ح   يه للبنوح بنصدار النقود اإللكترونية. كما سمح  لبعا املؤسسات غير البنكيهة هونج كونج تشريعا

بنصههههدار البياقههههات  ات األغههههراض ايحههههدودة مثههههل بياقههههات الههههد و فههههي لههههدمات النقههههل واملواصههههالت  منههههاح نهههه  لههههاص يتعلههههس 

 .(3)بالشركات املصدرة ملثل هذ  البياقات وقد ت  تضمين هذا القانون في قانون البنوح

،  نن التنظي  القهانوني (4)كذل  األمر في حالة ما إ ا أسند أمر إصدار النقود اإللكترونية إلى مؤسسات ااتمانية غير مصر يةو 

 
 
الحالي للقياع املصرفي سو  يمتد أثر  إلى النقود اإللكترونية، وقد يحتاج إلى بعا التغييهرات اليليلهة ال ه  قهد تلهرض مزيهدا

ملسههموك لمهها بنصههدار هههذ  النقههود، وهههذا الةيههار رشههجو علههى املنا سههة واالبتكههار إال أنههه منتقههد ألن مههن الضههوابط علههى املؤسسههة ا

 مهههن إيراداتهههها إ ا  مهههرت النقهههود اإللكترونيهههة كمنههها و قهههوي للنقهههود القانونيهههة. ولقهههد اعتنقههه  أملانيههها ههههذا 
 
الدولهههة سهههتلقد جهههزءا

                                                           

 .170، 169محمد إبراهيم الشافعي، اآلثار النقدية واالقتصادية واملالية للنقود اإللكترونية،  ( 1)

 .1/575ي ألي دولة، ويعتبر مصرف املصارف، ومحتكر إصدار البنوك، الكيالي وغيره: موسوعة السياسة،البنك املركزي: هو قمة الجهاز املصرف ( 2)

، بحث مقدم ملؤتمر الجديد في أعمال املصـارف 1/153مو  ى: النقود اإللكترونية وتأثيرها على دور املصارف املركزية في إدارة السياسة النقدية، ( 3)

 دية.من الوجهين القانونية واالقتصا

 املرجع السابق نفسه. ( 4)
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قههد مههد أعمههاع البنههوح  1998دلههل إلههى حيههمل التنليههذ فههي أوع ينههاير ،  التشههريو السههادس املعههدع لقههانون البنههوح والههذي (1)االتجهها 

مههن قههانون البنههوح علههى أن  11 قههد نصهه  املههادة  Network Moneyليشههمل البياقههات سههابقة الههد و وأعمههاع النقههود الشههبكية 

 إصدار البياقات سابقة الد و ألغهراض املهد وعات، مها له  يكهن مصهدر البياقهة ههو
 
نلسهه مقهدم  أعماع البنوح تتضمن أيضا

مهن  ات القهانون علهى  12الةدمة، وكالتالي متلقي املد وعات ال   تحتويها البياقة أعماع البياقهة سهابقة الهد و، وتهن  املهادة 

 إلهههى 
 
وإدارة وحهههدات الههههد و فهههي  هههبكات الكمبيهههوتر أعمهههاع النقهههود الشهههبكية، أي أن النقههههود  إنشهههاءأن أعمهههاع البنهههوح تمتهههد أيضههها

يا يهت  إصهدارها بواسهية املؤسسهات اإلاتمانيهة وتطضهو حينئهذ تله  املؤسسهات لنصهوص قهانون البنهوح، إال اإللكترونية في أملان

 أن هذ  املؤسسات تطضو إل را  البن  املركزي األملاني.

 حههههوع النقههههود اإللكترونيههههة سههههمح  بمقتضهههها  للمؤسسههههات اإلاتمانيههههة  1998يوليههههو  29وفههههي 
 
تبنهههه  امللوضههههية األوروكيههههة اقتراحهههها

النقههود اإللكترونيههة وسههو  تطضههو هههذ  املؤسسههات إل ههرا  بنكههي عنههد تصههديها لعمليههة اإلصههدار باإلضهها ة لةضههوعما  بنصههدار

 .(2)لعدد معين من القيود

قههههد قصههههر عمليههههة جمههههو الودااههههو وإدارة وسههههاال الههههد و علههههى مؤسسههههات  1984وفههههي  رنسهههها  ههههنن قههههانون البنههههوح الصههههادر فههههي سههههنة 

النقود في إاهار إصهدار وسهاال د هو إلكترونيهة جديهدة أن تحصهل علهى موا قهة لجنهة  نش ئ  تاإلاتمان. ويتعين على املؤسسات ال 

 املؤسسات اإلاتمانية وأن تحترم النصوص القانونية امليبقة على هذ  املؤسسات.

،  قهههد رعمهههد بهههأمر إصهههدار النقهههود اإللكترونيهههة إلهههى مؤسسهههات غيهههر ماليهههة وغيهههر ااتمانيهههة وفهههي مثهههل ههههذ  الحالهههة  هههنن
 
وجهههود  وأليهههرا

 لتجنب ايةاار واآلثار العديدة ال   يمكن أن تنتج عن مثل هذا املوضوع.
 
 ضروريا

 
 تشريو مستقل يصبمل أمرا

وفي الواقهو،  ننهه لهيو مهن املمه  بمكهان مهن سهيقوم بعمليهة إصهدار النقهود اإللكترونيهة سهواء كانه  البنهوح أو مؤسسهة ااتمانيهة 

كثههر أهميههة هههو وضههو تنظههي  قههانوني ملسههألة النقههود اإللكترونيههة وإال أصههبحنا أمههام غيههر مصههر ية أو مؤسسههة غيههر ماليههة وإنمهها األ

 راغ تشري ي ملوضوع  ي آثار متشعبة اقتصادية وماليهة ونقديهة وقانونيهة. لمهذا  ننهه مهن الضهروري أن نواهح بعها الضهوابط 

 .(3)يةال   ينبغي أن تتوا ر في تل  الجمات ال   ستتولى مسألة إصدار النقود اإللكترون

 

  

                                                           

، بحــث مقـــدم ملـــؤتمر األعمـــال املصــرفية اإللكترونيـــة بـــين الشـــريعة 170-1/169محمــد: اآلثـــار النقديـــة واالقتصــادية املاليـــة للنقـــود اإللكترونيـــة،  (1)

 والقانون.

ؤتمر العمــــال املصـــــرفية اإللكترونيــــة بــــين الشـــــريعة ، بحـــــث مقــــدم ملــــ1/32الشــــرقاوي: مفهــــوم األعمــــال املصـــــرفية اإللكترونيــــة وأهــــم تطبيقاتهــــا،  ( 2)

 والقانون.

، بحــــث مقــــدم ملـــؤتمر الجديــــد فـــي أعمــــال املصـــارف مــــن الــــوجهين 1/104النقــــود األكترونيـــة، -شـــنبور: أدوات الــــدفع اإللكترونيـــة بطاقــــات الوفـــاء  ( 3)

 القانونية واالقتصادية.
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 املبحــث الثــاني

 وظائف ومميزات النقود اإللكرتونية ومقارنتها 

 بالنقود التقليدية

 ويحتوي على ثالث ميالب َ

 امليلب األوع َ مميملات النقود اإللكترونية.

 امليلب الثاني َ مقارنة النقود اإللكترونية بالنقود األلرى.

 رونية.امليلب الثالث َ حك  التعامل بالنقود اإللكت

 مميزات النقود اإللكرتونية: املطلب األول

مههن لههالع عرضههنا السههابس،  نننهها نسههتييو أن نسههتنتج مجموعههة مههن الةصههاا  ال هه  تميههمل النقههود اإللكترونيههة وال هه  نعرضههما فههي 

 السيور اآلتية.

 َ
 
 لل أوال

 
َ  ههههالنقود اإللكترونيههههة ولال هههها

 
نقههههود القانونيههههة عبههههارة عههههن بيانههههات النقههههود اإللكترونيههههة قيمههههة نقديههههة مطزنههههة إلكترونيهههها

 مشلرة يت  وضعما على وساال إلكترونية في  كل بياقات بالستيكية أو على  اكرة الكمبيوتر.

 َ
 
النقههههود اإللكترونيههههة ثناايههههة األبعههههادَ إ  يههههت  نقلمهههها مههههن املسههههتهل  إلههههى التههههاجر دون الحاجههههة إلههههى وجههههود اههههر  ثالههههث بي همهههها  ثانيا

.  ههه
 
النقود اإللكترونيهههة صهههالحة إلبهههراء الذمهههة ووسهههيلة لهههد و أثمهههان السهههلو والةهههدمات دون أن كمصهههدر ههههذ  النقهههود مهههثال

يقتض    ل  قيام البااو بالتأكد من حقيقة هذ  النقود أو من كلاية الحساب البنكي للمشهتري كمها ههو الحهاع بالنسهبة 

 .(1)حساب املشتري  لوساال الد و اإللتكرونية، حيث يتأكد البااو من مدى كلاية الرصيد املوجود في

 َ
 
وإصههدار نقههود إلكترونيههة مطتللههة.  قههد تطتلههل  ننشههاءالنقههود اإللكترونيههة ليسهه  متجانسههةَ حيههث أن كههل مصههدر يقههوم ب ثالثا

 بحسههههب عههههدد السهههلو والةههههدمات ال هههه  يمكههههن أن رشههههتريها الشههههة  
 
ههههذ  النقههههود مههههن ناحيههههة القيمههههة، وقهههد تطتلههههل أيضهههها

   متماثلة أو متجانسة.بواسية هذ  النقود.  مذ  النقود ليس

 َ
 
 لةلهههة وزيهههها وصهههغر حجممههها، ولمهههذا  هههه  أكثهههر عمليهههة مهههن  رابعا

 
سهههملة الحمهههلَ تتميهههمل النقهههود اإللكترونيهههة بسهههمولة حملمههها نظهههرا

النقهههههود العاديهههههة. ويرجهههههو  لههههه  إلهههههى أيهههههها تعلهههههي اللهههههرد مهههههن حمهههههل نقديهههههة كبيهههههرة لشهههههراء السهههههلو والةهههههدمات رليصهههههة الهههههثمن 

 .(2)بة لليلةكالوحيلة أو مشروب  أو وج

                                                           

 ، بحث مقدم ملؤتمر األعمال املصرفية األلكترونية بين الشريعة والفانون.1/333الدفع، زين الدين: دراسة اقتصادية لبعض مشكالت وسائل   ( 1)

، بحـــــث مقــــدم ملــــؤتمر العمــــال املصـــــرفية اإللكترونيــــة بــــين الشـــــريعة 1/34الشــــرقاوي: مفهــــوم األعمــــال املصـــــرفية اإللكترونيــــة وأهــــم تطبيقاتهــــا، ( 2)

، بحـث مقـدم ملـؤتمر الجديـد فـي أعمـال املصـارف مـن الـوجهين القانونيـة 1/110األلكترونيـة،والقانون.،شنبور: أدوات الدفع اإللكترونية النقـود 

 واالقتصادية.
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 َ
 
َ يالحهههههه  أن النقههههههود اإللكترونيههههههة لههههههي نتيجههههههة ابيعيههههههة للتقههههههدم (1)وجههههههود مطههههههاار لوقههههههوع أليههههههاء بشههههههرية وتكنولوجيههههههة لامسا

التكنولههههوجي. وعلههههى الههههرغ  ممهههها تقدمههههه هههههذ  التكنولوجيههههة للبشههههرية مههههن وسههههاال الراحههههة والر اهيههههة،  نيههههها تظههههل عرضههههة 

اصهههة فهههي  هههل عهههدم وجهههود كهههوادر مدركهههة ولبيهههرة تكهههون قهههادرة علهههى إدارة لألعيهههاع ممههها يتسهههبب فهههي وقهههوع مشهههكالت كثيهههرة ل

 ايةاار املترتبة على مثل هذ  التقنيات الحديثة.

 َ
 
النقهههود اإللكترونيهههة لهههي نقهههود لاصهههةَ علهههى عكهههو النقهههود القانونيهههة ال ههه  يهههت  إصهههدارها مهههن قبهههل البنههه  املركهههزي،  هههنن  سادسا

الههدوع عههن اريههس  ههركات أو مؤسسههات ااتمانيههة لاصههة، ولمههذا  ننههه ييلههس  النقههود اإللكترونيههة يههت  إصههدارها فههي غالبيههة

 .(2)على هذ  النقود اس  النقود الةاصة 

 مقارنة النقود اإللكرتونية بالنقود األخرى: املطلب الثاني

لهههة للتحويههل إلهههى النقههود الورقيههة اإللزاميهههةَ لههي النقههود ال ههه  يههت  إصههدارها مهههن قبههل البنههه  املركههزّي بموجههب القهههانون ولههي غيههر قاب

 .(3)  هب لدى السلية النقدية )البن  املركزي(

فههي الواقههو،  ههنن النقههود اإللكترونيههة تتشههابه مههو النقههود العاديههة فههي صههالحية كههال م همهها كوسههيلة للههد و، عههالوة علههى تمتعممهها بقههدر 

 لحداثهههة النقهههود اإللك
 
ترونيهههة واعتمادهههها علهههى تكنولوجيههها واسهههو مهههن القبهههوع وإن كانههه  النقهههود العاديهههة تتمتهههو بقبهههوع أكثهههر نظهههرا

متقدمة ركما ال تكون متوا رة إال في الهدوع املتقدمهة. مهن ناحيهة ألهرى،  هنن ههذ  التكنولوجيها قهد تتبهاين دالهل الدولهة الواحهدة 

ممههها يقلهههل مهههن اعتمهههاد السهههكان علهههى النقهههود اإللكترونيهههة كوسهههيلة للهههد و ويهههد عم  إلهههى اسهههتطدام النقديهههة. وكهههذل ،  هههنن النقهههود 

 اإللكترونية تص ح كمقياس للقيمة متشابهة في  ل  مو النقود العادية.

ومو هذا  نن النقود اإللكترونية تطتلل عن النقود العادية في عدة أمور.  البن  املركزي فهي كهل دولهة ههو الجمهة العامهة املنهو  

تهههداولما بالقهههدر الهههذي ال يهههؤثر فهههي السياسهههة بهههها إصهههدار وابهههو النقهههود القانونيهههة بكهههل  ئاتهههها وتحديهههد حجههه  ههههذ  النقهههود ال ههه  يهههت  

النقدية للدولة. وعلى العكو من هذا،  نن مصدر النقود اإللكترونية لي مؤسسات ااتمانية لاصة قد تطضهو لرقابهة األجمهزة 

لعههدم الحكوميهة املعنيهة. مهن ناحيهة ألهرى،  هنن النقهود اإللكترونيهة علهى عكهو النقهود العاديهة ال تسهتييو أن تغهل  ااهدة و له  

 قابلية وضعما كودرعة مما يتعارض مو ما تذهب إليه النظرية النقدية من اعتبار النقود أصل مركمل.

وفي الواقو،  ننه على الرغ  من اللرو  الشكلية بين النقود العادية واإللكترونية،  نننها نعتقهد أن النقهود اإللكترونيهة لهي نقهود 

فهههي الشهههكل،  نيهههها تتلهههس معمههها فهههي املضهههمون،  هههالنقود اإللكترونيهههة تصههه ح كهههأداة عاديهههة متيهههورة  هههه  وإن كانههه  ال تتشهههابه معمههها 

                                                           

، بحـــــث مقـــــدم ملـــــؤتمر األعمـــــال املصـــــرفية اإللكترونيـــــة بـــــين الشـــــريعة 1/140محمـــــد: اآلثـــــار النقديـــــة واالقتصـــــادية املاليـــــة للنقـــــود اإللكترونيـــــة،   ( 1)

 والقانون.

، بحـــــث مقـــــدم ملـــــؤتمر األعمـــــال املصـــــرفية اإللكترونيـــــة بـــــين الشـــــريعة 1/142قديـــــة واالقتصـــــادية املاليـــــة للنقـــــود اإللكترونيـــــة، محمـــــد: اآلثـــــار الن  ( 2)

 والقانون.

 .30الجنابي وغيره: النقود واملصارف والنظرية النقدية، ص  ( 3)
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للهههد و، كمههها أنهههه ال يوجهههد مههها يحهههوع دون قياممههها بو يلهههة النقهههود العاديهههة كوسهههيط للتبهههادع وكالتهههالي رسهههاعد علهههى سهههرعة تهههداولما 

كالهمهها )أي البههااو واملشههتري( بوضههو ودورايههها،  عنههد إجههراء صههلقة تجاريههة بههين شةصههين باسههتطدام النقههود اإللكترونيههة، يقههوم 

، وال   تقوم بطص  ثمن السلعة أو الةدمهة مهن بياقهة املشهتري وتنقلمها إلهى Electronic Walletبياقتيهما في محلظة إلكترونية 

أو بياقة البااو. من املتصور بعد  ل  أن يقوم البهااو باسهتطدام حصهيلة النقهود اإللكترونيهة فهي  هراء سهلو ولهدمات مهن منهتج 

 إلبههراء الذمههة و لهه  بههنلو 
 
مههن بههااو آلههر ليقههوم ببيعمهها بعههد  لهه ، أو رسههتطدمما فههي إبههراء ديونههه.  ههالنقود اإللكترونيههة تصهه ح إ ا

 اليريقة ساللة الذكر.

 أن النقههود اإللكترونيههة بأ ههكالما ايةتللههة تصهه ح للقيههام بو ههاال النقههود القانونيههة،
 
كمهها أنههه مههن املتصههور فههي  (1)مههن الوااههح إ ا

، لمهههذا  نننههها نطلههه  إلهههى القهههوع باعتبهههار 
 
هههدر  أركاحههها

ْ
املسهههتقبل القريهههب أن تقبهههل النقهههود اإللكترونيهههة كودااهههو وتصههه ح حينئهههذ  ألن ت

 عادية متيورة.
 
 (2) النقود اإللكترونية نقودا

 حكم التعامل بالنقود اإللكرتونية: املطلب الثالث

 ،  هه  عبهارة عهن بيانهات مشهلرة يهت  وضهعما  النقود اإللكترونية تطتلهل عهن النقهود الورقيهة بأيهها
 
قيمهة نقديهة مطزنهة إلكترونيها

 (3) على وساال إلكترونية في  كل بياقات بالستيكية أو على  اكرة الكمبيوتر الشةص   .

 والجديههد الههذي تتميههمل بههه هههذ  النقههود االلكترونيههة عههن بياقههات االاتمههان وغيرهههاَ أن مههن رسههتطدمما ال يحتههاج إلههى وجههود حسههاب

 بنكي . 

وايةهههزون فهههي ههههذ  البياقهههات هههههوَ وحهههدات نقديهههة لمههها قيمهههة ماليههههة يهههت  اسهههتطدامما فهههي الشهههراء عبههههر اإلنترنههه  أو فهههي نقههها  البيههههو 

 واملتاجر التقليدية .

ولهههي بههههذا نطتلهههل عهههن البياقهههات األلهههرى كبياقهههات االتصهههاع واالنترنههه  ونحوهههها ال ههه  يكهههون مطزويهههها وحهههدات اتصهههاع أو رصهههيد 

 مالية رستييو من لاللما  راء السلو والةدمات .وليو نقودا 

وقد بدأ اإلقباع في كثير من الدوع على التعامل بهذ  النقود بسبب َ قلة تكللتها، وسمولة استعمالما، وسرعتها حيث يهت  الهد و 

 دون الحاجة إلى أي وسااط ألرى .
 
   ورا

َ بما أن ايةزون على هذ  البياقات يمثل وحدات نقدية
 
،لكن بيريقةإلكترونية، وقهد حهازت القبهوع العهام وحصهوع الثقهة ثانيا

 (1) بها، كوسيط في التداوع والتبادع،  ه  نقد في حك  النقود الورقية وكديل ع ها ،  تجب الزكاة  يها، ويجري  يها الركا.

                                                           

 علــى النقــود الشــبكية، حيــث يقــوم البــائع واملشــتري بلتمــ  (1)
 
ام الصــفقة مــن خــالل اســتخدام شــبكة اإلنترنــت. فالبــائع يقــوم فــاألمر ينطبــق هنــا أيضــا

بالضـــغط علــــى كلمـــة "يشــــتري" فـــي املوقــــع الخــــاص بالبـــائع ويــــتم بمقتضـــاها تحويــــل مبلـــ  مســــاو لقيمــــة الســـلعة أو الخدمــــة مـــن ذاكــــرة الكمبيــــوتر 

دمات أو بتحويلها إلى نقود عادية أو بتحويلها إلـى الوخ  ي للمشتري إلى ذاكرة الكمبيوتر الوخ  ي للبائع ليقوم البائع بعد ذلك بشراء سلع وخ

 حساب بنكي في أي مكان في العالم عبر شبكة اإلنترنت.

 اآلثار النقدية واالقتصادية واملالية للنقود اإللكترونية / للدكتور محمد إبراهيم الشافي  ( 2)

 .1/133لية للنقود اإللكترونية" اآلثار النقدية واالقتصادية واملا الدكتور محمد ابراهيم الشافعي: ( 3)
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بهههها  ننهههه يجهههري  يهههه الركههها،  وقهههد نههه  اإلمهههام مالههه  رحمهههه هللا علهههى أن أي شههه  ء يرتضهههيه النهههاس ويجعلونهههه العملهههة ال ههه  يتعهههاملون 
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ة ر  ظ 

 
 (2)ضة، ن

  أعيس الجلود حك  النقود إ ا جرى تعامل الناس بها.

  النقود اإللكترونية لي نقود عادية متيورة ، ولي وإن كان  ال تتشابه معما في الشكل،  نيها تتلس معما في املضمون. 

دوالرا  لمهها حكهه  الههدوالرات ، وإن كانهه  ريههاال  لمهه  وهههذ  النقههود اإللكترونيههة تألههذ حكهه  العملههة ال هه  تهه  تطزي ههها بههها ،  ههنن كانهه  

 حك  الرياالت ، وهكذا .

َ فهههي حهههاع تحويهههل نقهههود حسهههية إلهههى نقهههود إلكترونيهههة مهههن الجهههنو نلسهههه ، كتحويهههل دوالرات إلهههى وحهههدات الكترونيهههة بالهههدوالر ، 
 
ثالثههها

دوالر إلكتروني، أليهما ماالن مهن جهنو  100ى دوالر نقدي إل 200 يشتر  في هذ  الحاع التماثل بين النقدين،  ال يجوز تحويل 

 واحد  يشتر  تماثلما في القدر عند املبادلة .

تألهههذ البياقهههة حكههه  النقهههود ايةزنهههة  يهههها ،  هههال يجهههوز بيعمههها بعملهههة مهههن جنسهههما إال مهههو التقهههابا والتماثهههل، ويجهههوز بيعمههها بغيهههر  

 (3) أو بين املستليد وار  ثالث.جنسما بشر  القبا، سواء كان هذا البيو بين املصدر واملستليد 

 وأما د و مبلغ ثاب  كرسوم تحويل النقود العادية إلى النقود اإللكترونية،  ال حرج  يه، ألن هذ  أجرة مقابل لدمة مباحة .

 والههذي يبههدو  يمهها سههأل  عنههه أن هههذ  الهههطمو دوالرات لههي أجههرة مقابههل تحويههل الجمههاز هههذا النقههد إلههى نقههد إلكترونههي ، ولههذل  ال

 حرج في هذ  العملية .

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 .3/1893مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الثالثة،  ( 1)

 ( .3/5املدونة الكبرى. )  اإلمام مالك: ( 2)

 2/556الخدمات االستثمارية في املصارف الدكتور يوسف شلبي،   ( 3)
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 الفصل الثاني 

 املخاطر األمنية للنقود اإللكرتونية

 ويحتوي على ثالثة مباحثَ

 املبحث األوعَ ايةاار األمنية للنقود االلكترونية.

 املبحث الثانيَ ايةاار القانونية للنقود االلكترونية

 ةصوصية(املبحث الثالثَ مطاار النقود االلكترونية والسرية ) ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

441 

 املبحث األول 

 املخاطر األمنية للنقود اللكرتونية

رعهههدل البعهههد األملههه  أحهههد أهههه  املوضهههوعات ال ههه  تقلهههس العهههاملين فهههي القيهههاع املصهههرفي والنقهههدي. وتمثهههل النقهههود اإللكترونيهههة إحهههدى 

ة جميو وساال الد و اإللكترونيهة إلحهداث مطهاار الظواهر ال   يمكن أن تزيد من حج  ايةاار األمنية. وعلى الرغ  من قابلي

أمنيهة إال أن النقههود اإللكترونيهة تتمتههو بقهدرة أكبههر علهى للههس تله  ايةههاار وال ه  مههن أمثلتهها صههعوكة التحقهس مههن صهحتها، وعههدم 

 (1) االعترا  بها أو عدم قبولما.

 إلههى التههاجر وإلههى مصههدر هههذ  النقههود.  قههد  والجههدير بالههذكر أن ايةههاار األمنيههة ال تتعلههس باملسههتهل   قههط، وإنمهها قههد
 
تمتههد أيضهها

 إلكترونيههههة 
 
تتعههههرض البياقههههات اإللكترونيههههة اململوكههههة للمسههههتهل  أو للتههههاجر للسههههرقة أو للتملييههههل ويههههت  معاملتههههها باعتبارههههها نقههههودا

ى البرمجيههات أو علههى أصههلية. وقههد يحههدث أن يههت  التملويههر عههن اريههس تعههديل البيانههات ايةزونههة علههى البياقههات اإللكترونيههة أو علهه

القههرص الصههلب للكمبيههوتر الشةصهه  . قههد يحههدث الةههر  األملهه  إمهها كنتيجههة لعمههل إجرامههي عمههدي مثههل التملويههر والتملييههل، وإمهها 

كنتيجههههة لعمههههل غيههههر عمههههدي مثههههل محههههو أو تطريههههب موقههههو مههههن مواقههههو اإلنترنهههه ، وإمهههها اإللههههالع بتصههههميمات األنظمههههة اإللكترونيههههة 

 أن كل هذ  التصر ات والتهديدات السابقة أن تؤدي إلى آثار قانونية وأمنية ومالية لييرة.والقرصنة اإللكترونية.  من  

 مما سبس،  ننه من املم  بمكان أن تتأكهد الجمهة املصهدرة للنقهود اإللكترونيهة مهن تهوا ر كا هة الضهمانات األمنيهة سهواء 
 
وانيالقا

 بهالنقود اإللكترونيهة ال ه  تألهذ  هكل البياقهات البالسهتيكية أو بالنسبة للمستهل  أو بالنسبة للتاجر وسهواء أكهان  له  متعلقه
 
ا

 (2) تل  ال   يت  التعامل بها عبر اإلنترن  )النقود الشبكية(.

من الصعب أن يتوا ر األمان امليلس في الةدمات البنكية اإللكترونية، ومو هذا  مهن الضهروري أن يتناسهب مسهتوى األمهان مهو 

لى هذا  نن الترتيبات األمنية املتعلقة بالنقود اإللكترونية البهد وأن ترمهي بصهلة رايسهة إلهى تحقيهس الغرض امليلوب تحقيقه. وع

مجموعهههة مهههن األههههدا  مهههن بي هههها ضهههرورة قصهههر الهههدلوع إلهههى النظهههام اإللكترونهههي للنقهههود اإللكترونيهههة علهههى األ هههراد املسهههموك لمههه  

مشهههروعية كا هههة الصهههلقات املبرمهههة عبهههر  هههبكة اإلنترنههه ،  قهههط، والتأكهههد مهههن شةصهههية جميهههو األاهههرا  املعنيهههة و لههه  لضهههمان 

 (3) وضمان سرية املعلومات وعدم تغييرها بأي  كل من األ كاع حاع مرورها عبر  بكة االتصاع.

 االسهههتمرار فهههي تيهههوير الوسهههاال التكنولوجيهههة األمنيهههة مهههن أجهههل ايحا ظهههة علهههى  عاليهههة وكلههههاءة 
 
لقهههد أصهههبمل مهههن الضهههروري أيضههها

 ية وقدرتها على مواجمة كا ة األليار والتهديدات املترتبة على انتشار النقود اإللكترونية.اإلجراءات األمن

 

                                                           

 58-1/57الشرقاوي: مفهوم العمال املصرفية اإللكترونية وأهم تطبيقاتها،   ( 1)

 .1/107شنبور: أدوات الدفع اإللكترونية،   ( 2)

 1/300سرحان: الوفاء الدفع اإللكتروني،   ( 3)
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 املبحث الثاني

 املخاطر القانونية للنقود اإللكرتونية

 

 
 
 أن تثيهر النقهود اإللكترونيهة بعها ايةهاار القانونيهة. وتنبهو ههذ  ايةهاار أساسها

 
 عالوة على ايةهاار األمنيهة  مهن املتوقهو أيضها

مههن لههالع انتهههاح القههوانين واللههواامل مثههل جههراا  غسههيل األمههواع، إ شههاء أسههرار العميههل وانتهههاح السههرية. مههن ناحيههة ألههرى،  ههنن 

 عنههدما تقههنن حقههو  والتملامههات األاههرا  ايةتللههة املتعاملههة بههالنقود اإللكترونيههة بيريقههة غيههر 
 
ايةههاار القانونيههة قههد تتولههد أيضهها

ية والقانونية ال   تنشأ بهين املسهتهلكين وتجهار التجزاهة واملصهدرين واملشهغلين لهي عالقهات متشهعبة دقيقة. إن العالقات التعاقد

 ومعقدة.

 وال هه  تتعلههس بايةههاار القانونيههة لههي مههدى وضههوك و ههلا ية الحقههو  وااللتملامههات الةاصههة بكههل اههر . 
 
مههن املسههاال املممههة أيضهها

ونيههة لألاههرا  ايةتللههة فههي حههاالت التملييههل والتملويههر واالحتيههاع والغهه .  علههى سههبيل املثههاع، سههو  تثههار مسههألة املسههؤولية القان

 
 
،  نن موضوع حماية املستهل  رعد من أه  ايةاار القانونية ال   يمكن أن تلرزها النقهود اإللكترونيهة. مهن املتوقهو أيضها

 
أليرا

 فهههي جهههراا  التههههرب الضهههريب  حيهههث سههه
 
يكون مهههن الصهههعب علهههى الجمهههات الحكوميهههة أن يصهههاحب انتشهههار النقهههود اإللكترونيهههة تزايهههدا

 ألن تلهههه  
 
املكللهههة بتحصهههيل الضهههرااب القيههههام بهههركط الضهههريبة علههههى تلههه  الصهههلقات ال هههه  تهههت  بواسهههية النقههههود اإللكترونيهههة نظهههرا

 (1) الصلقات تت  للية عبر  بكة اإلنترن .

  

                                                           

 .20صالح: السياسة النقدية واملالية، ص  ( 1)
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 املبحث الثالث

 مخاطر النقود اإللكرتونية والسرية )الخصوصية(

 

لوحيحة للتعامل بالنقود اإللكترونية تقتضه   القهدرة علهى التأكهد مهن أن الصهلقات املتبادلهة وال ه  تبهرم بواسهية إن املمارسة ا

استطدام النقود اإللكترونية تت   قهط بهين األاهرا  املعنيهة وأن عمليهة التبهادع تنصهب علهى تله  السهلو والةهدمات املصهرك بهها 

ين و له  مهن جهراء إمكانيهة اسهتطدام املعلومهات والبيانهات املتعلقهة بهنبرام  قط. ومهو  له  يبقهس هنهاح تطهو  مهن قبهل املسهتهلك

الصلقات دون تهرلي  أو إ ن مسهبس. وسهو  تتضهاعل ههذ  ايةهاو  مهو االزديهاد امليهرد فهي اسهتطدام النقهود اإللكترونيهة فهي 

 (1) إبرام الصلقات التجارية.

ارا  املتعاملين بهالنقود اإللكترونيهة تعهد مهن أهه  القضهايا الشهااكة إن ايحا ظة على سرية البيانات املالية الةاصة بجميو األ 

املصاحبة للنمو املتملايد واالنتشار الكبير املتوقو للنقود اإللكترونية.  كما ههو الحهاع بالنسهبة للمحا ظهة علهى سهرية الحسهابات 

لحسهابات البنكيههة،  ننهه مههن الضههروري البنكيهة للعمههالء وال ه  يحههرم بمقتضهاها ااههالع أي شههة  غيهر العميههل نلسهه علههى أحههد ا

 أن تمنمل األارا  ايةتللة املستطدمة للنقود اإللكترونية الضمانات الكا ية ال   تحد من ااالع أي ار  آلر غير معلها 
 
أيضا

 بالصلقة املبرمة على البيانات املالية املتبادلة عبر  بكة االتصاع.

سهههية النقهههود اإللكترونيهههة يجهههب ايحا ظهههة عليهههها مهههن تعهههدي اآللهههرين سهههواء كهههانوا وفهههي الواقهههو، إن سهههرية التعهههامالت ال ههه  تبهههرم بوا

 عاديين أو جمات حكومية. وفي تله  الحالهة سهو  تبهرز مشهكلة لييهرة أال ولهي التنهاقا بهين ضهرورة ايحا ظهة علهى سهرية 
 
أ رادا

 مههن حقههو  األ ههراد، وحههس الدولههة فههي اسههتطدام كا ههة 
 
الوسههاال املتاحههة للقضههاء علههى الجريمههة. املعههامالت مههن جمههة باعتبارههها حقهها

علهى سههبيل املثهاع قههد يتعهين علههى الدولهة مراقبههة  هبكات االتصههاع ايةتللهة بهههد  الحيلولهة دون وقههوع جريمهة غسههيل األمههواع أو 

ية التهرب الضريب  عبر استطدام النقود اإللكترونية. سيكون من الصهعب فهي مثهل ههذ  الحهاالت املواءمهة بهين ايحا ظهة علهى سهر 

 (2) ولصوصية معامالت األ راد من جمة وضرورة مواجمة الجريمة من جمة ألرى.
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 الفصل الثالث

 لتنظيم القانوني إلصدار النقود اإللكرتونية

 

 ويحتوي على مبحثينَ

 املبحث األوع َ املؤسسة املصدرة للنقود اإللكترونية

 املبحث الثانيَ ضوابط إصدار النقود اإللكترونية

 

 دَ تممي  

إن التحليهههل السهههابس مللمهههوم النقهههود اإللكترونيهههة ومطاارهههها األمنيهههة والقانونيهههة واملاليهههة يقتضههه   منههها وضهههو تصهههور يجموعهههة مهههن 

الضههوابط ال هه  يمكههن أن تصههاغ فههي إاههار قههانوني موحههد ل حههد مههن اآلثههار الةييههرة ال هه  تثيرههها تلهه  النقههود. ولعههل مههن أكثههر املسههاال 

علهههى املتطصصهههين وضهههو إاهههار قهههانوني لمههها لهههي مسهههألة إصهههدار النقهههود اإللكترونيهههة والضهههوابط ال ههه  إثهههارة للمشهههكالت وال ههه  ينبغهههي 

 يجب أن تتوا ر في املؤسسات املصدرة لمذ  النقود.

من ناحية ألرى  ننه يتعين على الدولة اتطا  بعا اإلجراءات كهي تحهوع دون اسهتطدام النقهود اإللكترونيهة فهي عمليهات غسهيل 

 بتعريههل األمههواع والتهههرب ا
 
 لاصههة  يمهها يتعلههس أوال

 
 وجليهها

 
لضههريب . كمهها أن علههى أي تشههريو يتنههاوع هههذ  الظههاهرة أن يكههون وااههحا

هههذ  النقههود وكههذل  بههاألارا  املتعاملههة بههها ثهه  تبيههان مههدى قابليههة تحويههل هههذ  النقههود إلههى نقههود قانونيههة )أي تلهه  ال هه  يصههدرها 

ا اللصههل لدراسههة الجمههة املصههدرة للنقههود اإللكترونيههة، بينمهها سههنركز فههي البنهه  املركههزي(. وسههو  نطصهه  املبحههث األوع مههن هههذ

 (1) املبحث الثاني على تحليل أه  الضوابط ال   ينبغي مراعاتها في التنظي  القانوني املتعلس بالنقود اإللكترونية.
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 املبحث األول

 املؤسسة املصدرة للنقود اإللكرتونية

 

كترونيهههة مهههن املسهههاال الشهههااكة ال ههه  سهههتواجه أي تنظهههي  قهههانوني لمهههذ  النقهههود. وهنهههاح ليهههارات رعهههد تحديهههد مصهههدري النقهههود اإلل

متعههددة يمكههن ل حكومههة أن تحههدد مههن لاللمهها مههن سيسههممل لههه بنصههدار هههذ  النقههود،  الدولههة قههد تسههممل إلحههدى الجمههات اآلتيههة 

املؤسسههات املاليهة غيههر املصههر ية، أو املؤسسههة غيههر  بمسهألة إصههدار النقههود اإللكترونيههةَ البنه  املركههزي، أو البنههوح التجاريههة، أو

 املالية.

وفي حالة ما إ ا أسند أمر إصدار النقود اإللكترونية إلى البنه  املركهزي،  هنن ههذا مهن  هأنه أن يقضه   علهى املشهكالت القانونيهة 

 سهههههو  يمتههههه
 
د نيههههها  تيبيقمههههها إلهههههى النقهههههود ال هههه  يمكهههههن أن يثيرهههههها وجهههههود ههههههذ  النقهههههود، كمههههها أن اللهههههواامل القانونيهههههة املوجهههههود حاليههههها

اإللكترونية دون وجود داع إلى إصهدار لهواامل قانونيهة جديهدة. مهن ناحيهة ألهرى،  هنن تهولي البنه  املركهزي لمهذ  املسهؤولية يجنهب 

الدولههة لسههارة الههدلوع الناتجههة عههن صهه  العملههة وال هه  كههان مههن املتصههور أن تلقههدها فههي حالههة مهها إ ا قامهه  جمههة ألههرى بنصههدار 

 مههن لههالع البنهه  املركههزي أن تسههيير علههى حجهه  النقههود اإللكترونيههة وكالتههالي تتجنههب أي هههذ  النقهه
 
ود. إن الدولههة تسههتييو أيضهها

مهن ناحيهة ألهرى،  هنن الدولهة  (1) اضيراب في السياسة النقدية واالقتصادية يمكن أن ينشأ عن انتشار هذ  األدوات الجديهدة.

  تسهههتييو أن تهههتحك  فهههي السياسهههات املتعلقهههة بههههذ 
 
النقهههود ممههها يقلهههل مهههن  هههرص التههههرب الضهههريب  وغسهههيل األمهههواع وتتطهههذ أيضههها

اإلجههراءات ال هه  تكلههل حمايههة املسههتهل ، إال أن هههذا الةيههار مههن  ههأنه أن يقضهه   علههى االبتكههار ويحههد مههن املنا سههة ال هه  كههان مهههن 

عهرو   ههنن املنا سههة تشههجو علههى املتوقهو أن تنشههط  يمهها لههو سهممل للمؤسسههات الةاصههة بنصههدار النقهود اإللكترونيههة وكمهها هههو م

 تطليا النلقات.

وقد رعمد إلى البنوح التجارية بعملية إصدار النقود اإللكترونية ولن يحتاج األمر هنا إلى تشهريو جديهد بهل سهتمتد مظلهة قهانون 

لقهاا  باللعهل. ولقههد البنهوح الحهالي إلهى إصهدار النقههود اإللكترونيهة. وقهد يحتهاج األمههر إلهى بعها التعهديالت اليليلهة فههي القهانون ا

 سههمح   يههه للبنههوح بنصههدار النقههود اإللكترونيههة. ومههو هههذا  قههد سههمح  لههبعا 
 
 لاصهها

 
 قانونيهها

 
لصصهه  هههونج كههونج تشههريعا

املؤسسههات غيههر البنكيههة بنصههدار البياقههات  ات األغههراض ايحههدودة مثههل بياقههات الههد و فههي لههدمات النقههل واملواصههالت  منههاح 

 (2) رة ملثل هذ  البياقات )وقد ت  تضمين هذا القانون في قانون البنوح(.ن  لاص يتعلس بالشركات املصد

وكههذل  األمههر فههي حالههة مهها إ ا أسههند أمههر إصههدار النقههود اإللكترونيههة إلههى مؤسسههات ااتمانيههة غيههر مصههر ية  ههنن التنظههي  القههانوني 

 الحالي للقياع املصرفي سو  يمتد أثر  إلهى النقهود اإللكترونيهة وقهد يحتهاج إلهى ب
 
عها التغييهرات اليليلهة ال ه  قهد تلهرض مزيهدا

مههن الضههوابط علههى املؤسسههة املسههموك لمهها بنصههدار هههذ  النقههود. وهههذا الةيههار رشههجو علههى املنا سههة واالبتكههار إال أنههه منتقههد ألن 

 مهههن إيراداتهههها إ ا  مهههرت النقهههود اإللكترونيهههة كمنههها و قهههوى للنقهههود القانونيهههة. ولقهههد اعتنقههه  أمل
 
انيههها ههههذا الدولهههة سهههتلقد جهههزءا
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قهههد مهههد أعمهههاع البنهههوح  1998االتجههها ،  التشهههريو السهههادس املعهههدع لقهههانون البنهههوح والهههذي دلهههل إلهههى حيهههمل التنليهههذ فهههي أوع ينهههاير 

من قانون البنوح على أن أعماع البنوح تتضمن  11ليشمل البياقات سابقة الد و وأعماع النقود الشبكية  قد نص  املادة 

 
 
ة الهههد و ألغههراض املههد وعات، مهها لههه  يكههن مصههدر البياقههة ههههو نلسههه مقههدم الةدمههة وكالتهههالي إصههدار البياقههات سههابقز… أيضهها

مهههن  ات القهههانون علهههى أن أعمهههاع  12متلقهههي املهههد وعات ال ههه  تحتويهههها البياقهههة )أعمهههاع البياقهههة سهههابقة الهههد و(ز. وتهههن  املهههادة 

 إلى 
 
 إلهى أن (1)عمهاع النقهود الشهبكية(وإدارة وحهدات الهد و فهي  هبكات الكمبيهوتر )أ إنشهاءالبنوح تمتد أيضا

 
نطله  مهن  له  إ ا

النقهههود اإللكترونيهههة فهههي أملانيههها يهههت  إصهههدارها بواسهههية املؤسسهههات االاتمانيهههة وتطضهههو حينئهههذ تلههه  املؤسسهههات لنصهههوص قهههانون 

 البنوح، إال أن هذ  املؤسسات تطضو إل را  البن  املركزي األملاني.

 حههههوع النقههههود اإللكترونيههههة سههههمح  بمقتضهههها  للمؤسسههههات االاتمانيههههة تبنهههه  امللوضههههية األوروك 1998يوليههههو  29وفههههي 
 
يههههة اقتراحهههها

بنصههدار النقههود اإللكترونيههة وسههو  تطضههو هههذ  املؤسسههات إل ههرا  بنكههي عنههد تصههديها لعمليههة اإلصههدار باإلضهها ة لةضههوعما 

   (2)لعدد معين من القيود. 

مههن  3الههذي اعتنقههه ايجلههو والبرملههان األوروكيههين )انظههر اللقههرة  وقههد تبنهه  نلههو املعلهها فههي التشههريو املتعلههس بههالنقود اإللكترونيههة

 (3)املادة األولى( 

قههههد قصههههر عمليههههة جمههههو الودااههههو وإدارة وسههههاال الههههد و علههههى مؤسسههههات  1984وفههههي  رنسهههها  ههههنن قههههانون البنههههوح الصههههادر فههههي سههههنة 

نيهة جديهدة أن تحصهل علهى موا قهة لجنهة النقود في إاهار إصهدار وسهاال د هو إلكترو تنش ئاالاتمان. ويتعين على املؤسسات ال   

 (4)املؤسسات االاتمانية وأن تحترم النصوص القانونية امليبقة على هذ  املؤسسات

،  قهههد رعمهههد بهههأمر إصهههدار النقهههود اإللكترونيهههة إلهههى مؤسسهههات غيهههر ماليهههة وغيهههر ااتمانيهههة وفهههي مثهههل ههههذ  الحالهههة  هههنن وجهههود 
 
وأليهههرا

 لتجنب
 
 ضروريا

 
 ايةاار واآلثار العديدة ال   يمكن أن تنتج عن مثل هذا املوضوع. تشريو مستقل يصبمل أمرا

وفههي الواقههو،  ننههه لههيو مههن املمهه  بمكههان مههن سههيقوم بتحديههد عمليههة إصههدار النقههود اإللكترونيههة سههواء كانهه  البنههوح أو مؤسسههة 

النقهود اإللكترونيهة وإال أصهبحنا  ااتمانية غير مصر ية أو مؤسسة غير مالية وإنما األكثر أهمية هو وضو تنظي  قهانوني ملسهألة

أمهههام  هههراغ تشهههري ي ملوضهههوع  ي آثهههار متشهههعبة اقتصهههادية وماليهههة ونقديهههة وقانونيهههة. لمهههذا  ننهههه مهههن الضهههروري أن نواهههح بعههها 

الضههوابط ال هه  ينبغههي أن تتههوا ر فههي تلهه  املؤسسههات ال هه  سههتتولى مسههألة إصههدار النقههود اإللكترونيههة، وهههذا هههو موضههوع املبحههث 

 التالي.
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 ملبحث الثانيا

 ضوابط إصدار النقود اإللكرتونية

 

 الضوابط الشكلية للتنظيم القانوني للنقود اإللكرتونية:

البهههد  أن تتميهههمل نصهههوص التنظهههي  القهههانوني املتعلهههس بهههالنقود اإللكترونيهههة بالوضهههوك الشهههديد  يتعهههين علهههى السهههلية التشهههريعية أن 

وسهاال الهد و اإللكترونيهة وعهن البياقهات اإللكترونيهة  ات الغهرض الواحهد تحدد بدقة ملموم النقود اإللكترونيهة وتميملهها عهن 

 أو محدودة األغراض.

مهههن ناحيهههة ألهههرى، ومهههو األلهههذ، فهههي االعتبهههار الترتيبهههات التعاقديهههة ال ههه  يمكهههن أن تنشهههأ بهههين األاهههرا  ايةتللهههة املتعاملهههة بهههالنقود 

رونيههههة أن يواههههح بدقههههة التملامههههات وحقههههو  كههههل اههههر  فههههي مواجمههههة اإللكترونيههههة،  ننههههه يجههههب علههههى التشههههريو املتعلههههس بههههالنقود اإللكت

األاهههرا  األلهههرى.  التملامهههات وحقهههو  مصهههدر النقهههود اإللكترونيهههة والعمهههالء والتجهههار واألاهههرا  األلهههرى املسهههتطدمة لمهههذ  النقهههود 

 أن يكههون مههن السههمل علههى كههل اههر  أن يههدرح وي ههي مركههز  القههانو 
 
ني و لهه  مههن يجههب أن تتسهه  بالشههلا ية والوضههوك.  يجههب إ ا

 لالع مصي حات قانونية وااحة وسملة.

كما يجب أن ينصب التنظي  التشري ي املقترك على توضيمل الةساار ال   يمكن أن ت حس بكل ار  في حالة ما إ ا أعلن إ هالس 

إ ا كانه  ديهون املؤسسة املصدرة للنقود اإللكترونية. باإلضها ة إلهى ههذا،  هنن التشهريو املقتهرك يجهب أن يواهح بصهورة جليهة مها 

 أن يضهو 
 
مصدر النقود اإللكترونية قد ت  تغييتها بضمان ودااو أو بضمانات ألرى تذكر في نلو التشهريو. ويتعهين عليهه أيضها

 بصههلة لاصههة آليههة  هها ههذ  املنازعههات والميئههة أو ايحكمههة ايةتصههة والقواعههد اإلجراايههة ال هه  
 
ترتيبهات لحههل املنازعههات مواههحا

 (1)ما )مثل قواعد عبء اإلثبات( يجب اتباعما وتيبيق

 ل حههدود، وهنهها  ننههه يتعههين علههى أي تشههريو يتصههدى ملوضههوع النقههود 
 
وكههذل   ههنن التعامههل فههي النقههود اإللكترونيههة قههد يكههون عههابرا

اإللكترونيههة أن ينيههوي علههى نصههوص معالجههة لتلهه  املشههكالت ال هه  يمكههن أن تنشههأ عههن تشههعب وتههدويل آثههار النقههود اإللكترونيههة 

 من لالع املسؤولية القانونية لكل ار  وايحكمة ايةتصة بنظر النملاعات ال   تثيرها هذ  النقود.و ل  

 الضوابط املوضوعية للتنظيم القانوني للنقود اإللكرتونية:

مها لهي  يتعين على أي تنظي  تشري ي للنقود اإللكترونية أي ينيوي على قيهود تلتهملم بهها الجمهة املصهدرة لتله  النقهود. تله  القيهود

إال مجموعههههة مههههن الضههههوابط ال هههه  تهههههد  إلههههى حمايههههة األاههههرا  املتعاملههههة فههههي النقههههود اإللكترونيههههة وتحههههوع دون اسههههتغالع مصههههدري 

 النقود اإللكترونية لبقية األارا  ومن أه  هذ  الضوابط ما يليَ

 
                                                           

 )1(  European Central Bank (1998), “Report on Electronic Money”, Op. Cit., PP. 23-24. 
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َ لضوع املؤسسات املصدرة للنقود اإللكترونية لل را  والرقابة الدقيقةَ
 
 أوال

ى البنهه  املركههزي عمليههة إصههدار النقههود اإللكترونيههة،  لههي هههذ  الحالههة لههن يكههون هنههاح حاجههة إلههى إ ههرا  مههن جمههة ألههرى إ ا تههول

حيهههث رعتبهههر البنههه  املركهههزي ههههو بنههه  الحكومهههة إال أن الصهههعوكة تثهههور حينمههها رعمهههد بهههأمر إصهههدار ههههذ  النقهههود إلهههى جمهههة مصهههر ية 

مثهههل ههههذ  الحهههاالت البهههد مهههن لضهههوع تلههه  الميئهههات إل هههرا  دقيهههس ورقابهههة  كهههالبنوح أو مؤسسهههات ااتمانيهههة أو غيهههر ااتمانيهههة. فهههي

 و له  لتهودي ودرء ايةهاار ال ه  يمكهن أن تنهتج عهن إصهدار تله  
 
صارمة من قبل جمات حكومية متطصصة كالبن  املركهزي مهثال

سهههة املصههدرة ال يقهههل عهههن املؤسسههات للنقهههود اإللكترونيهههة. وعلههى الجمهههة الرقابيهههة أن تتأكههد بصهههلة لاصهههة مههن أن رأس مهههاع املؤس

 حهدو ها. كهذل  يتعههين 
 
مسهتوى معهين وأن تقهدم ههذ  املؤسسهة مها يكلهي مهن الضهمانات املاليهة لتغييهة أي مطهاار ماليهة متوقعها

 على الجمات املصدرة أن تتبو سياسة إدارة قوية  يما يتعلس بايةاار الةاصة بأنشية النقود اإللكترونية.

علههى املؤسسههة االاتمانيههة املصههدرة لمههذ  النقههود بههأال  2000ة املنظمههة للنقههود اإللكترونيههة لسههنة ولقههد ا ههترا  الالاحههة األوروكيهه

( كما ال يجب أن ينطلا هذا املبلغ عن هذا الحد في أي وقه  مهن األوقهات. مهن 4يقل رأس مالما املبداي عن مليون يورو )املادة 

 علههى ضههرورة احتلهها  
 
 بمهها رسههاوي أو يزيههد علههى ناحيههة ألههرى،  قههد نهه  هههذا التشههريو أيضهها

 
مؤسسههات النقههود اإللكترونيههة داامهها

% زيادة على املبلغ الكلهي املمثهل ل جه  الةصهوم املاليهة الحاليهة املتعلقهة بهالنقود اإللكترونيهة غيهر املد وعهة أو متوسهط حجه  2

أن يتسهاوى ههذا املبلهغ أو  ههذ  الةصهوم فهي آلهر سهتة أ همر، وإ ا له  يكهن قهد مهر سهتة أ همر علهى إنشهاء املؤسسهة املاليهة  يجهب

% زيهادة علهى املبلهغ الكلهي ل جه  الةصهوم املاليهة املتعلقهة بهالنقود اإللكترونيهة غيهر املد وعهة املسهتطدمة لهالع سهتة 2يزيد عن 

 .(1)أ مر ويستدع على هذا املبلغ من لالع الةية املالية املقدمة من املؤسسة املصدرة إلى السلية ايةتصة

َ ضرورة توا
 
  ر ضوابط أمنيةَثانيا

علههى التشهههريو املتعلهههس بههالنقود اإللكترونيهههة أن رعهههال  املشهههكالت املاليههة املتوقهههو حهههدو ها مثهههل غسههيل األمهههواع أو املسهههاال األمنيهههة، 

 
 
ولمههذا  ههنن االهتمههام ال يجههب أن ينصههب  قههط علههى الجمههة املصههدرة للنقههود اإللكترونيههة وإنمهها يجههب أن يركههز هههذا التشههريو أيضهها

 علههى سهبيل املثههاع، يجهب وضههو حهد أقصهه ا لقيمهة النقههود اإللكترونيههة (2)أ هكاع النقههود اإللكترونيهة املقههرر إصهدارها علهى أنههواع و 

 أن يلتههملم املشههغلون 
 
للنقههود اإللكترونيههة  Operatorsال هه  رسههممل بالتعامههل بههها بههين املسههتهلكين وتجههار التجزاههة ومههن املمكههن أيضهها

 برقابة الصلقات املبرمة.

 ننهههه يتعهههين علهههى ايةييهههين للنقهههود اإللكترونيهههة أن يهههو روا وسهههاال للرقابهههة األمنيهههة تسهههممل باكتشههها  النقهههود  مهههن ناحيهههة ألهههرى،

املههزورة وأن تسههممل باتطهها  اإلجههراءات الوقاايههة والعالجيههة الالزمههة فههي حالههة  مههور مثههل هههذ  املشههكالت. يجههب بصههلة لاصههة علههى 

ن علههى مراقبههة مسههتوى وحجهه  مديونيههة املؤسسههة مههن النقههود اإللكترونيههة القههاامين بنصههدار النقههود اإللكترونيههة أن يكونههوا قههادري

مقابههل حجهه  مهها تهه  إصههدار  مههن نقههود. وعلههى السههليات والجمههات املتطصصههة إجههراء التههدريبات الكا يههة ووضههو الترتيبههات الالزمههة 

بها االحتلا  ببيانات لاصهة عهن لتقليل مطاار التملييل واالحتياع في مجاع النقود اإللكترونية. ويجب التوصل إلى اريقة يت  

                                                           

 )1(  The European Parliament and the Council of the European Union (2000) Electronic Money directive, Op. Cit., PP.2. 

(2)   Bank for International settlements (BIS) (1996) Implication for central banks of the development of electronic money, Op. Cit., P. 

9. 
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كل صلقة واألارا  املبرمة لمها و له  عنهد اسهتطدام النقهود اإللكترونيهة. البهد أن يكهون هنهاح مجهاراة للتيهور التكنولهوجي  يمها 

 يط  تحديث الوساال األمنية الضرورية يجابهة التحايل والتملوير وتزييل النقود اإللكترونية.

َ التملام الجمة املصد
 
 رة للنقود اإللكترونية بتقدي  تقارير إحصااية نقدية بصلة دوريةَثالثا

 
 
كما سبس أن بينا،  نن إصدار النقود اإللكترونية قد يؤثر على السياسة النقديهة مهن لهالع تأثيرهها علهى عهرض النقهود. وتحسهبا

ترونية بتقدي  بيانهات إحصهااية دوريهة لمذا  ننه من الضروري أن تقوم املؤسسات االاتمانية املسموك لما بنصدار النقود اإللك

 و له  مهن أجهل ر هو كلهاءة السياسهة النقديهة. ويجهب علهى ههذ  التقهارير 
 
إلى السهليات النقديهة املتطصصهة كالبنه  املركهزي مهثال

 أن تواح حج  النقود اإللكترونية ال   ت  إصدارها أو املزمو إصدارها و ل  لالع  ترة زمنية محددة.

َ إلزام امل
 
 ؤسسات املصدرة للنقود اإللكترونية بقبوع تحويلما إلى نقود عاديةَرابعا

يتعههين علههى أي تنظههي  قههانوني للنقههود اإللكترونيههة أن يتضههمن الههن  علههى التههملام مصههدري النقههود اإللكترونيههة بقبههوع تحويلمهها إلههى 

التكها ؤ فههي أي وقه  ييلههب  يهه حامههل نقهود قانونيهة أي تلهه  ال ه  يصههدرها البنه  املركههزي فهي الدولههة و له  عنههد سهعر التعههادع أو 

هذ  النقود تغييرها. ويرجو هذا إلى أنه في حالهة عهدم وجهود عالقهة بهين النقهود اإللكترونيهة والنقهود القانونيهة  هنن مهن  هأن ههذا 

تضهةمية أن رغري املؤسسات االاتمانية بالتمادي في إصدار النقود اإللكترونية بال حدود مما يؤدي فهي ال هايهة إلهى للهس ضهغو  

على اقتصاد الدولهة. مهن ناحيهة ألهرى،  هنن تعمهد املصهدرين بقبهوع تحويهل النقهود اإللكترونيهة إلهى نقهود قانونيهة سهو  يقلهل نه  

لير  قدان النقود اإللكترونية لو يلة النقود باعتبارها وحدة محاسبة في حالة ما إ ا ل  تقبل املؤسسات االاتمانية تغييرهها 

 عند سعر التعادع.

علهى أنهه يجهوز لحامهل النقهود اإللكترونيهة أن ييلهب مهن  2000ولقد نص  املادة الثالثة من التشريو األوروبهي الصهادر سهنة هذا 

مصدرها أن يحولما إلى نقود قانونية عند سعر التعادع أو أن يحولما إلى حسابه الةاص و ل  دون تحمل مصرو ات أو رسهوم 

عمليهههة ولقهههد أواهههح  ههههذ  املهههادة ضهههرورة احتهههواء العقهههد املبهههرم بهههين مصهههدر النقهههود غيهههر تلههه  ال ههه  تكهههون ضهههرورية لتنليهههذ ههههذ  ال

 أدنس للتحويل
 
   (1)اإللكترونية وحاملما على  رو  تحويل النقود اإللكترونية إلى نقود قانونية. ويمكن للعقد أن يتضمن حدا

َ إلزام مصدر النقود اإللكترونية باالحتلا  باحتيااي لدى البن  امل
 
 ركزيَلامسا

 ألي زيهادة 
 
 لاصهة باالحتيها  النقهدي علهى مصهدري النقهود اإللكترونيهة و له  تحسهبا

 
يتعين علهى البنه  املركهزي أن يلهرض قيهودا

النقود اإللكترونية مما يؤثر في ال هاية علهى السياسهة النقديهة ومهن  هأن ايحا ظهة علهى ههذا االلتهملام أن يهؤدي إلهى  إنشاءكبيرة في 

كطضوع مصهدري النقهود اإللكترونيهة لمهذا الشهر ،  هنن النقهود اإللكترونيهة تقهل علهى قهدر مهن املسهاواة مهو استقرار األسعار. و 

 الصور األلرى للنقود وال   تطضو عند إصدارها ملتيلبات االحتيااي النقدي.

 

 
                                                           

 )1( The European Parliament and the Council of the European Union (2000) Electronic Money Directive, Op. Cit., PP. 2. 
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َ ضرورة وجود تنسيس وتعاون تشري ي دوليَ
 
 سادسا

  ههنن النقههود اإللكترونيههة تعتمههد فهه
 
ي وجودههها علههى التقههدم التكنولههوجي وأنههه مههن السههمل التعامههل بهههذ  النقههود عبههر كمهها  كرنهها آنلهها

الحههدود عههن اريههس  ههبكة اإلنترنهه . وينههتج عههن هههذا عههدة صههعوكات تتعلههس بتحديههد التنظههي  القههانوني الههذي يمكههن أن تطضههو لههه 

لهدوع بتقنهين التعامهل بتله  النقهود املعامالت والصلقات التجاريهة ال ه  تهت  بواسهية النقهود اإللكترونيهة، وح ها لهو قامه  ههذ  ا

 ننههه لههيو بالضههرورة أن تتشههابه القواعههد القانونيههة املنظمههة لمههذ  املسههألة ممهها يثيههر فههي ال هايههة صههعوكة تحديههد القههانون الواجههب 

التيبيهههس عنهههد حهههدوث مشهههكلة قانونيهههة. مهههن ههههذا املنيلهههس، وكنتيجهههة للبعهههد الهههدولي للنقهههود اإللكترونيهههة،  هههنن التنظهههي  القهههانوني 

 مهن الضهروري أن تتعهاون الهدوع 
 
 ما ل  رستكمل بتنظي  وتنسيس وتعاون دولي. لقهد أضه ى إ ا

 
الوال  لمذ  النقود لن يكون  عال

 من لالع اتلاقيات جماعية وثنااية يواح  يها مسؤوليات مواال  كل دولة.

 مههن القضههايا ال هه  يمكههن أن تثي
 
رههها النقههود اإللكترونيههة، ويمكههن للتعهههاون هههذا وقههد حههددت لجنههة بههازع للنقههود اإللكترونيههة عههددا

 (1 الدولي أن يحل املشكالت الةاصة بها ومن بين هذ  املساال الشلا ية، الةصوصية، وغسيل األمواع.

 هذا وهللا تعالى أعل 

 

 

 

 

  

                                                           

ال:  ــي عمليــة تنطــوي علــى إخفــاء ملصــدر مــال متحصــل عليــه مــن أنشــطة إجراميــة وجعلــه يبــدو فــي صــورة مشــروعة، جريمــة غســيل غســيل األمــو  ( 1)

 .13األموال، ص
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 الخاتمة والتوصيات

 أول : الخاتمة:

صهههوا أههههّ  الحمههد هلل، والصهههالة والسهههالم علهههى رسهههوع هللا، وعلهههى آلهههه وصهههحبه ومههن واال 
ّ
 ، وبعهههدَ  قهههد جهههرت عهههادة البهههاحثين أن ي ة

 النتااج ال   تّ  التوّصل إليها لالع البحث، لذا أقوع وكاهلل التو يسَ

 .النقود اإللكترونية صورة للنقود الورقية القانونية بيبيعة لاصة جديدة تتناسب مو ابيعة املبادلة ال   تسويها 

  األزمنههة يههأتي نتيجههة تيهّور صههور التبههادع بمهها يتناسههب مههو كههّل  عصههر،  ههالنقود  إن تيهور النقههود ووسههاال التبههادع علههى مههّر

 اإللكترونية تيور وليد  من التجارة اإللكترونية.

 .تقوم النقود اإللكترونية بميملات، تيملها عن أنواع النقود األلرى وعن وساال الد و اإللكترونية ايةتللة 

  إصهدار  بمها يتلهس مهو  ع نقدي جديد يقبل الناس التعامل به، ضمن ضهبطالشريعة اإلسالمية تقبل التعامل مو كل نو

 .الشرع الحكيه  ومقاصد 

  ابيعههة النقهههود اإللكترونيهههة  ات قهههدرة محهههدودة علههى الهههدوران فهههي ايحلظهههة الذكيهههة، أو غيههر قهههادرة علهههى الهههدوران بشهههكل

 األحيان. يهااي كما في الشبكية، قد يضر باملشتري على وجه الةصوص، وكالتاجر في بعا

  مطههاار النقههود اإللكترونيههة تضههّر باملصهه حة اللرديههة، وعههدم ضههبط إصههدارها يضههر باملصهه حة العاّمههة، واالقتصههاديون

 والقانونيون رسعون لتيويرها مو ما يتناسب مو مص حة الجميو.

  النقهههههود صهههههر  النقهههههود اإللكترونيهههههة بمههههها يقابلمههههها مهههههن الحسهههههاب الجهههههاري، لهههههي صهههههر  علهههههى مهههههافي الذمهههههة، ولهههههي جهههههاازة فهههههي

 اإللكترونية لتوا س آليتها  رو  اللقماء.

 ثانيا : التوصيات:

  أوصهههه   البههههاحثين االقتصههههاديين، بترجمههههة أكبههههر عههههدد مههههن كتههههب االقتصههههاد األجنبيههههة بصههههلة عاّمههههة، وفههههي موضههههوع النقههههود

 اإللكترونية بصلة  لاّصة، ليتسلا للشرعيين اللم  األعمس حوع أي موضوع اقتصادي يمكن الحك  عليه.

 بّد من نشر الولي حوع  قه املعامالت للتتعامل األارا  املتبادلة، على لللية وااحة لحقو  وواجبات كل ار . ال 

 النقديهة الجديهدة، بحيهث يمكهن  قيام البهاحثين بمزيهد مهن الدراسهات واألبحهاث ال ه  تسهاعد فهي  مه  وتيهوير ههذ  األداة

  .في ال هاية العمل بها مو التقليل من سلبياتها

  املتعههاملين بههالنقود اال تراضههية،  ة وجههود تنسههيس وتعههاون تشههري ي دولههي رعمههل علههى وضههو األاههر الكليلههة بحمايههةضههرور

 .تداولما وصياغة قوانين تضبط إصدار هذ  النقود وآليات
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 -حالة البتكوين نموذجا  - العمالت الفرتاضية وآثارها الشرعية

 

  رسالن ملياء محمد الدكتورة

 ، اإلماراتدبي ،جامعة الفالح، القانون كلية ب أستاذ مساعد

 الفهرس الرئيسي

 امللخ::

والتـــي تــــتم عبـــر شــــبكة ، وســــائل التـــداول املـــالي الحديثــــة فـــي كثيـــر مــــن دول العـــالم  ى حـــدإالعمــــالت االفتراضـــية  دهـــدفت تعـــ

، بدون أن تخضـع ملؤسسـة تنظمهـا وتشـرف علـى إصـدارها ،نترنت من خالل برامج وتقنيات خاصة بأجهزة الحاسب اآللياإل 

األمــر الــذي أثــار  تالعمــالت االفتراضــية نفســها فــي ســاحة االقتصــاد العــالمي هــذه ومــن أشــهرها عملــة البتكــوين، وقــد فرضــت

 
 
  جدال

 
 وطـرح عديـد واسعا

 
 للت، مـن التسـاؤالت حـول ماهيـة العمـالت االفتراضـية وآليـة تـداولها  ا

 
عامـل وهـا، واعتبارهـا وسـيطا

و ــي مــن مســتجدات العصــر ونوازلــه، وقــد هــدفت هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى الناحيــة الشــرعية لهــذا النــوع مــن 

   العمــالت
 
انطالقــا مــن البيانــات املتاحــة حولهــا مــن املصــادر املختلفــة ذات العالقــة باســتخدام  ،-ـ حالــة البتكــوين نموذجــا

  –بيــان ماهيــة البتكــوين  ، ذلــك مــن خــاللرةاملــن   االســتقرائي فــي تتبــع هــذه الظــاه
 
والفــرق   -للعمــالت االفتراضــية نموذجــا

وأهـم املزايـا والعيــوب الخاصـة وهـا، ثــم املـن   التحليلـي لبيــان التأصـيل الشـرعي لهــا  ،لكترونيـة وخصائصــهالنقـود اإلوابينهـا 

 .وما يترتب عليها من آثار شرعية 

 الربا، الزكاة ،لكترونية، التأصيل الشرعيإلالنقود ا -الكلمات املفتاحية: البتكوين
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 مقدمة:

 
 
لقههد جعههل هللا تعههالى املههاع وسههيلة لتحقيههس مصههالح النههاس، و ههّرع األحكههام ال هه  تحقههس اللااههدة السههامية منههه، ويعههد املههاع وسههييا

 في تبادع املنا و واألمالح بي ه ، وقد تعهددت أ هكاع ههذ  األمهواع والتلله  أنواعمها علهى مهر 
 
التهاري،، ومهو التقهدم والتيهور هاما

التكنولوجي وصل  في عصرنا الحاضر إلى  كل غير معمهود مهن قبهل، أال ولهي العمهالت اال تراضهية املشهلرة وأ همرها البتكهوين ، 

وسههيلة د ههو مبتكههرة تطتلههل عههن أنههواع النقههود اإللكترونيههة املتعههار  عليههها، يههت  تههداولما و ولههي نههوع جديههد مههن العمههالت الرقميههة 

تههههاجرة بهههههها عههههن اهههههر  اإلنترنههههه   قههههط، بهههههدون وجهههههود كيههههان مهههههادي ملمهههههوس لمهههها، وال تطضهههههو لسهههههلية أو لجمههههة رقابيهههههة تنظممههههها وامل

وتصدرها، وقد ألذت باالنتشهار فهي كثيهر مهن دوع العهال ، ولمها مهن ايةهاار واملميهملات، األمهر الهذي يتوجهب بيهان الحكه  الشهرلي 

 ت وتساؤالت؛لما في  ل ما أثارته عملة البتكوين من إ كاليا

لمذا عزم  على القيام بهذا البحث لبيان تصور عام لعملة البتكوين والتأصيل الشرلي لمها، ومحاولهة تيبيهس األحكهام الشهرعية 

عليها  يما يتعلس بجريان علة الركا  يها، ومدى انيبا  أحكام الزكاة عليها، ساالة املولى القدير أن يو قل  في ههذا العمهل ويكتهب 

 وأرجو  تعالى أن يتقبله مل ، ويجعله في ميملان حسناتي يوم القيامة، إنه سميو قريب مجيب. لي السداد،

 أهمية الدراسة: 

انتشر التعامل بهالعمالت اال تراضهية فهي عديهد مهن دوع العهال   باعتبارهها إحهدى وسهاال التهداوع والهد و اإللكترونهي، والبتكهوين 

، وعلى الرغ  من أيها قد هو أحد أنواع هذ  العمالت اال تراضية؛ إ  
 
ليو لما وجود حقيقي، تنشأ من لالع نظام متكامل تقنيا

 مهههن األ هههراد ال يزالهههون غيهههر ملمهههين بماهيتهههها وآلياتهههها ومطاارهههها ، وغيهههر  لههه  مهههن 
 
ألهههذت فهههي االنتشهههار بشهههكل واسهههو؛ إال أن كثيهههرا

مهههذا النهههوع مهههن التعامهههل وكيهههان مههها يترتهههب عليهههها مهههن آثهههار املسهههاال املتعلقهههة بههههذ  العملهههة؛ لهههذا ال بهههد مهههن إيضهههاك الرؤيهههة اإلسهههالمية ل

 ههرعية؛ إ  لههي نازلههة مههن النههوازع اللقميههة املسههتجدة، والنههاس فههي أمههو الحاجههة إلههى  مهه  أبعادههها، ال سههيما  يمهها يتعلههس بههالحك  

 الشرلي للتعامل بها.

 مشكلة الدراسة: 

كوينز باعتبارها وسيلة د و مبتكرة وجديهدة ، تطتلهل عهن أنهواع تتبلور مشكلة الدراسة في بيان ملموم العملة اال تراضية زالبت

النقود اإللكترونية املتعار  عليها، وآلية تداولما وأه  لصااصما ومميملاتها وعيوبها ، ث  بيان التأصهيل الشهرلي لمها، وههل يجهري 

  يها علة الركا، وما حك  الزكاة  يها؟

 حدود الدراسة: 

  وواسموضوع العمالت اال تراضية 
 
 ؛ لذا  قد اقتصرت على العملة اال تراضية البتكوين نمو جا

 
 جدا

 للبحث، وتأصيلما الشرلي وما يتعلس بها من أحكام الركا والزكاة.
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 أهداف الدراسة: 

 تهد  هذ  الدراسة إلى ما يلي َ

 بيان ملموم النقود اإللكترونية والعملة اال تراضية زالبتكوينز   -

 زالبتكوينز وآلية تداولما نشأة العملة اال تراضية -

 بيان أه  لصاا  العملة اال تراضية زالبتكوينز  -

 مزايا وعيوب العملة اال تراضية زالبتكوينز -

 التأصيل الشرلي للعملة اال تراضية زالبتكوينز  -

 ليه.  اآلثار الشرعية املترتبة عليها ويشمل ما يلي َ علة جريان الركا في البتكوين ومدى انيبا  أحكام الزكاة ع -
 

 منهجية الدراسة:  

 التأصهههيلتسهههتطدم ههههذ  الدراسهههة املهههنه  االسهههتقرااي لتتبهههو ههههذ  الظهههاهرة ال ههه  لهههي موضهههوع البحهههث، ثههه  املهههنه  التحليلهههي لبيهههان 

 الشرلي لما وما يترتب عليها من آثار  رعية تتعلس بجريان علة الركا  يها ، وحك  الزكاة في هذا النوع من العمالت.

 خطة الدراسة: 

 تتكون لية البحث من مقدمة ومبحثين اثنين ولاتمة، وكيايها كالتالي َ

 املقدمةَ تتناوع أهمية الدراسة ومشكلتها وحدودها وأهدا ما ومنهجما

 املبحث األوعَ ملموم النقود اإللكترونية والعملة اال تراضية زالبتكوينز، و يه ميالب عدة ، لي كما يلي َ

 اإللكترونية والعملة اال تراضية زالبتكوينز امليلب األوعَ ملموم النقود

 امليلب الثانيَ نشأة العملة اال تراضية زالبتكوينز وآلية تداولما

 امليلب الثالثَ لصاا  العملة اال تراضية زالبتكوينز ومزاياها وعيوبها

 يلي َ املبحث الثانيَ التأصيل الشرلي للعملة اال تراضية زالبتكوينز، و يه ميالب عدة ، لي كما

 امليلب األوعَ التأصيل الشرلي للعملة اال تراضية زالبتكوينز

 امليلب الثانيَ علة جريان الركا في العملة اال تراضية زالبتكوينز

 امليلب الثالثَ حك  الزكاة في العملة اال تراضية زالبتكوينز

 الةاتمة، وتشمل النتااج والتوصيات 
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  املبحث األول

  ة والعملة الفرتاضية "البتكوين"يمفهوم النقود اإللكرتون

 عدة ،  ي وفيه مطالب

 املطلب األول: مفهوم النقود اإللكرتونية والعملة الفرتاضية "البتكوين"

 أولٌ: مفهوم النقود اإللكرتونية:   

 ي َ التمييهمل، ، وللنقهد معهان متعهددة م هها مها يله(1)النقود لغةَ من نقد، وجمعمهاَ نقهود، واللاعهل م هها ناقهد، وجمعهه نقهاد

 نقههد الههدراه  والههدنانير أي ميههمل بههين جيههدها ورديتههها، وتههأتي بمعلهها اإلعيههاء يقههاعَ نقدتههه الههدراه  والههدنانير أي أعييتههها 

 بمعلها األلهذ والقهبا يقهاعَ انتقهد الهدراه  والهدنانير أي ألهذها وقبضهما، ونقهدت الهدراه  وانتقهدتها 
 
إيا ، وتأتي أيضها

  (2)نقد في البيو لال  النسيئة.إ ا ألرج  الزيل م ها، وال

  َ
 
 النقود اصيالحا

 َ
 
عنهههد اللقمهههاءَ ييلهههس علهههى النقهههود  فهههي اللقهههه مسهههملا املهههاع، وههههو مههها لهههه صهههلة ماديهههة محسوسهههة، كمههها ييلهههس علهههى القيمهههة،  أوال

 في عملية  املبادالت ب
 
  يما يص ح أن يكون وسييا

 
 أو عر ا

 
     (3)ين الناسويمكن حيازته والتصر   يه واالنتلاع به  رعا

َ
 
عنهههد أههههل االقتصهههادَ عهههّر  االقتصهههاديون النقهههد بتعريلهههات متعهههددة ومتقاركهههة فهههي ملمهههوم النقهههد، ولعهههل أقربهههها مههها عّر هههه  ثانيا

 
 
 فهههي التبهههادع ومطزونههها

 
 للقهههي  ووسهههييا

 
الهههدكتور محمهههود الهههوادي لشهههموله علهههى و هههاال النقهههدَ زلهههي أي شههه  ء يكهههون مقياسههها

 للقيمةز
 
 (4)مؤقتا

 ويالحــل فــ
 
ي تعريــف النقــود اتفــاق أهــل الفقــه واالقتصــاد بــأن النقــود: الشــ يء الــذي يســتخدم مــن قبــل األفــراد ويلقــى قبــوال

 للقيم. 
 
 بوصفه وسيلة لالستبدال وقياسا

 ومن خالل ما سبق يمكن تحديد وظائف النقد فيما يلي:

                                                           
م( 1998أحمد بن محمد بن علي الفيومي، املصباح املنير في غريب الشـرح الكبيـر، تحقيـق الـدكتور عبـد العظـيم الشـناوي،  )القـاهرة: دار املعـارف   -1

  620ص:  ،2ط
، ص: 3، ج: 3هــــ( ط1414محمــد بــن مكـــرم بــن علـــي، أبــو الفضـــل، جمــال الـــدين بــن منظــور األنصـــاري اإلفريقــي، لســـان العــرب، )بيـــروت: دار صــادر  -2

بــة ، زيــن الــدين أبــو عبــد هللا محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي، مختــار الصــحاح، تحقيــق يوســف الشــيخ محمــد، )بيــروت: املكت425

 317، ص: 1، ج: 5ط  م(1999هـ/ 1420العصرية 
، محمــد أبــو زهــرة، 227، ص: 2م، ج: 1997هـــ/ 1418( 1حــافل الــدين النســفي، البحــر الرائــق شــرح ك ــل الــدقائق، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، ط  -3

 مصر  -، دار الفكر العربي52امللكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية، صـ
 13،  ص: 1م ( ط2010هـ/ 1431ادي وآخرون، النقود واملصارف، )عّمان: دار املسيرة للطباعة والنشر محمود الو  -4
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 للقــيمت فالنقــد ُجعــل لقيــاس الســلع والخــدمات املتداولــة داخــل 
 
االقتصــاد جميعهــات فتحديــد وحــدة حســاب أولهــا: مقياســا

 (1) موحدة تساعد املتبادلين على تحديد اختياراتهم عند البيع والشراء وكذلك تحديد كمياتها وأنواعها.

 للتبادل، و ي مرتبطـة بالوظيفـة السـابقةت ألن النقـود حـددت لتقـيس قيمـة السـلع والخـدمات وتكـون وسـيلة 
 
ثانيها: وسيطا

 (2) ف، فالنقود تستبدل بالسلع والعكس.لتبادلها بين األطرا

 للقيمة: ويقصد بذلك تأجيل إنفاق النقود واستبدالها بالسلع والخدمات في وقت الحق.
 
 مؤقتا

 
 (3) ثالثها: مخزونا

  اإللكترونيهههةَ مهههألو ة مهههن اإللكتهههرون ويهههراد بهامههها يلهههي َ لهههي دقيقهههة  ات شهههحنة كمركاايهههة سهههالبة، شهههحنتها لهههي الجهههزء الهههذي ال

 (4)من الكمركااية يتجزأ

 التلل االقتصاديون في وضو تعريل محدد للنقود اإللكترونية، ومن هذ  التعريلات ما يلي َملموم النقود اإللكترونية َ 

  تعريهههل امللوضهههية األوروكيهههةَ لهههي قيمهههة مطزنهههة بيريقهههة إلكترونيهههة علهههى وسهههيلة إلكترونيهههة، كبياقهههة أو  اكهههرة كمبيهههوتر

 و بواسهية متعمهدين غيهر املؤسسهة ال ه  أصهدرتها، ويهت  وضهعما فهي متنهاوع املسهتطدمين ومقبولة باعتبارهها وسهيلة للهد

 عههههن العمههههالت النقديههههة والورقيههههة، و لهههه  بهههههد  إحههههداث تحههههويالت إلكترونيههههة ملههههد وعات  ات قيمههههة 
 
السههههتعمالما بههههديال

  (5) محددة.

 إلكترونيههة، مثهل بياقههة بالسههتيكية قههد  تعريهل البنهه  املركههزي األوروبهيَ لههي مطههزون إلكترونهي لقيمههة نقديههة علهى وسههيلة

تسههتطدم فههي الاههحب النقههدي أو تسههوية املههد وعات لوحههدات اقتصههادية ألههرى غيههر تلهه  ال هه  أصههدرت البياقههة، بههدون 

 
 
  (6)الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصلقات، وتستطدم بوصلما أداة محمولة مد وعة مقدما

 بحيهث   ية مطلوقة من املصدر، تطزن على وسهيط إلكترونهي وتمثهلتعريل اإلر اد األوروبيَ هو قيمة نقد 
 
 ماليها

 
إيهداعا

ال تكههون قيمتهههها أقهههل مههن القيمهههة املودعهههة، وتكههون مقبولهههة بوصهههلما وسهههيلة د ههو مهههن قبهههل الشههركات املاليهههة غيهههر الشهههركة 

 (7)املصدرة

                                                           
  8، ص: 1م( ط1997ضياء مجيد، الفكر االقتصادي اإلسالمي في وظائف النقد، )اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة،  -1
 53، ص: 1م( ط 1983ر اإلسالمي، )القاهرة: مكتبة وهبة للطباعة والنشر شوقي إسماعيل  حاتة وآخرون، اقتصاديات النقود في إطار الفك  -2
 39ضياء مجيد، الفكر االقتصادي اإلسالمي في وظائف النقد، ص:   -3
 24، ص: 4م( ط 2004إبراهيم أنيس وآخرون، املوجم الوسيط، )القاهرة: مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية،  -4
مـود الشـافعي، اآلثـار النقديـة واالقتصـادية واملاليـة للنقـود اإللكترونيـة، بحـث مقـدم ملـؤتمر األعمـال املصـرفية اإللكترونيـة بـين محمد إبراهيم مح  -5

 133، ص: 1م، املجلد 2003هـ/ 1424الشريعة والقانون، غرفة التجارة والصناعة دبي، 
بحــث مقــدم ملــؤتمر األعمــال املصــرفية اإللكترونيــة بــين الشــريعة والقــانون، ، -رؤيــة مســتقبلية–شــريف محمــد غنــام، محفظــة النقــود اإللكترونيــة  -6

 115، ص: 1م، املجلد 2003هـ/ 1424غرفة التجارة والصناعة دبي، 
 ،محمــود أحمــد الشــرقاوي، مفهــوم األعمــال املصــرفية وأهــم تطبيقاتهــا، بحــث مقــدم ملــؤتمر األعمــال املصــرفية اإللكترونيــة بــين الشــريعة والقــانون   -7

 29، ص: 1م، املجلد 2003هـ/ 1424غرفة التجارة والصناعة دبي، 
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 إلكترونهي، أو علهى أداة إلكترونيهة  تعريل بن  التسوية الدوليَ لي قيمة نقدية في  كل وحهداث ااتمانيهة مطزنهة بشهكل

 (1) يحوزها املستهل .

 ولكن اعترض على هذ  التعريلات بما يلي َ    

  أيها تعريلات غير مانعة الحتمالما وساال الد و اإللكترونية جميعما 

 للنقود اإللكترونية 
 
 دقيقا

 
   (2)ل  تضو التعريلات السابقة وصلا

تعريل للنقود اإللكترونية يبين ماهيهة النقهود اإللكترونيهة ويميملهها عهن غيرهها مهن وسهاال  لذا ؛  قد قام بعا الباحثين بوضو  

، وغيهر مرتبيهة بحسهاب بنكهي للهدا و، تصهدر بشهكل 
 
الد و اإللكتروني ؛ حيث عر وها بأيها زقيمة نقديهة رقميهة مد وعهة مقهدما

 
 
 مههن قبههل مصههدرها وغيههر مصههدرها، مطزنههة  شههحنات إلكترونيههة مههن قبههل القيههاع العههام أو القيههاع الةههاص، وتحظههس قبههوال

 
واسههعا

 مطتللهههههة فههههههي التجهههههارة عبههههههر اإلنترنههههه  وأماك ههههههها 
 
بيريقهههههة إلكترونيهههههة، تقههههههوم بهههههبعا و ههههههاال النقهههههود التقليديههههههة، لتحقهههههس أغراضهههههها

   (3)التقليديةز

مهن النقهود الورقيهة، تصهدر  وكناء  على هذ  التعريلات؛ يمكن القوع بأن النقود اإللكترونية تتمتو بالصلة النقدية املنقولهة لمها

 مهن قبهل أاهرا  ألهرى غيهر الصهادرة ع هها، وتسهتطدم  
 
 واسهعا

 
في صورة بيانات إلكترونية، مطزونة بشكل إلكتروني، وتلقهس قبهوال

.
 
 أم مدينا

 
 للنقود من ار  إلى آلر ، سواء أكان داانا

 
 إلكترونيا

 
 بوصلما أداة للمد وعات وتسوية الحسابات،  ه  تمثل تحويال

َ العملههههة اال تراضههههية زالبتكههههوينزَ هنههههاح عههههدة تعريلههههات لعملههههة البتكههههوين ، وإن التللهههه  األللهههها  إال أن معانيههههها متقاركههههة، 
 
ثانيهههها

 وملمومما يؤدي إلى بيان ماهية البتكوين، م ها ما يلي َ

نهدز ، ال تصهدر عهن قيل إيها وحدات رقمية مشلرة غير مركزية ليو لما ابيعة مادية أو حسية، وتعمهل بنظهام زالنهد لل -

    (4)البن  املركزي أو السليات العامة

 بأيهههها زعملهههة رقميهههة ا تراضهههية لهههيو لمههها كيهههان مهههادي ملمهههوس أو وجهههود  يمليهههااي، منتجهههة بواسهههية بهههرامج  -
 
وعر ههه  أيضههها

حاسهوكية وال تطضههو للسههييرة أو الههتحك   يههها مههن جانههب بنه  مركههزي أو أيههة إدارة رسههمية دوليههة، يههت  اسههتطدامما عههن 

 لدى املتعاملين  يهاز ا
 
 التياريا

 
  (5)ريس اإلنترن  في عمليات الشراء والبيو أو تحويلما إلى عمالت ألرى، وتلقس قبوال

، -peer to peer-وعر ه  كههذل  بأيههها زعملهة إلكترونيههة ا تراضههية يهديرها مسههتطدموها؛ بحيههث تحقهس مبههدأ النههد للنهد  -

 (1)محلظة إلكترونية.وتتكون عملة البتكوين من عنوان رقمل  مركو  ب

                                                           
 115، ص: -رؤية مستقبلية–شريف محمد غنام، محفظة النقود اإللكترونية  -1
 134محمد إبراهيم محمود الشافعي، اآلثار النقدية واالقتصادية واملالية للنقود اإللكترونية، ص:   -2
، شــــريف محمــــد غنــــام، محفظــــة النقــــود 134ثــــار النقديــــة واالقتصــــادية واملاليــــة للنقــــود اإللكترونيــــة، ص: محمــــد إبــــراهيم محمــــود الشــــافعي، اآل  -3

، محمــد سـعود الجــرف، أثــر اســتخدام النقـود اإللكترونيــة علــى الطلــب والسـلع والخــدمات، بحــث مقــدم 116، ص: -رؤيــة مســتقبلية–اإللكترونيـة 
  192، ص: 1م، املجلد 2003هـ/ 1424يعة والقانون، غرفة التجارة والصناعة دبي، ملؤتمر األعمال املصرفية اإللكترونية بين الشر 

 9م( ص: 2018، 2018/ 1، الرقم )Bitcoinبيان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعية البتكوين   -4
قتصـــادية، املجلـــة العلميـــة لالقتصـــاد والتجـــارة، عبـــد هللا بـــن ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز البـــاحول، النقـــود االفتراضـــية مفهومهـــا وأنواعهـــا وآثارهـــا اال  -5

 22، 21، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ص: 1م، عدد 2017
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كمههههها عر ههههه  بأيهههههها عبهههههارة عهههههن أصهههههوع رقميهههههة مصهههههممة للعمهههههل باعتبارهههههها وسهههههيلة للتبهههههادع، تسهههههتطدم التشهههههلير لتهههههأمين  -

معامالتههها، والههتحك  فههي إنشههاء وحههدات إضهها ية، والتحقههس مههن نقههل األصههوع والقههي  بشههكل غيههر نسهه ي، ولههي فههي غال ههها 

كلههل الشههلا ية والسههرعة والثقههة فههي النقههل، ويقههوم بننتههاج هههذ  العمههالت ، ال هه  تBlockchainمبنيههة علههى تقنيههة تسههملا بههه 

 (2) وكلالة استمراريتها مجتمو رعر  باملنقبين.

أحد أنواع النقد الرقمله  غيهر امللهزم )الالمركهزي(، يصهدر عهن ميهورين رسهييرون عليهه فهي وعر   بأيها في الوق  نلسه  -

 بين أعضاء مجتم
 
 (3). و ا تراض   محددالعادة، ويستطدم ويكون مقبوال

التعريلهههات السهههابقة يمكهههن القهههوع بهههأن العمهههالت اال تراضهههية لهههي عملهههة رقميهههة لهههيو لمههها وجهههود مهههادي ملمهههوس، تنهههتج  وكنهههاء علهههى  

بواسية أجمزة الحاسب اآللي، وال تطضو للسييرة من الجمات املعنية أو أية إدارة رسمية في الدولهة، ونيها  التعامهل بهها يكهون 

 رن  في عمليات البيو والشراء ونحو  ل .عن اريس اإلنت

ومههههن لههههالع مهههها سههههبس مههههن بيههههان ملمههههوم النقههههود اإللكترونيههههة والعملههههة اال تراضههههية زالبتكههههوينز ؛ يمكههههن تحديههههد مهههها يميههههمل النقههههود   

 اإللكترونية عن العملة اال تراضية زالبتكوينز  يما يلي َ

 َ
 
؛ حيهههههث أيهههههها تقهههههوم بمممهههههة إنتاجمههههها وإصهههههدارها، بطهههههال  نقهههههود تصهههههدر مهههههن املؤسسهههههات والبنهههههوحأن النقهههههود اإللكترونيهههههة  أوال

حيهههث أيهههها ال تطضهههو للسهههييرة والهههتحك  مهههن جمهههة البنههه  املركهههزي أو أيهههة مؤسسهههة البتكههوين، ال ههه  تتسههه  بأيهههها المركزيهههة ؛ 

أو  وههذا ههو املسهملا بالنهد للنهد -peer to peer-رسهمية تصهدر  وتشهر  عليهه، ويهت  التعامهل بهها عهن اريهس اهر ين اثنهين 

 بلل  آلر املستقبل واملرسل.

 َ
 
، بينما العملة اال تراضية زالبتكوينز لهي  ثانيا

 
أن النقود اإللكترونية تمثل قيمة مالية معينة كعشرة دراه  أو عشرين درهما

ن قبهل عملة ا تراضية بالكامل ال وجود لما على أرض الواقو،  ه  مجرد أرقام تظمر على اإلنترن  ، وال يت  التحك  بها مه

 البنوح املركزية أو املؤسسات الرسمية. 

 َ
 
أن ابيعة النقود اإللكترونيهة رقميهة،  هه  عبهارة عهن أرقهام، كهل رقه  يمثهل قيمهة ماليهة فهي حهد  اتهه، وتسهملا ههذ  األرقهام  ثالثا

ها رقمية؛ إال أيها بالرق  املرج ي ، كما تتميمل النقود الورقية بالرق  املسلسل، بطال  عملة البتكوين،  على الرغ  من أي

 ليس  على أ كاع نقود إلكترونية، بل إيها تتواجد في محا   ا تراضية على اإلنترن  وال تطرج إلى أرض الواقو.

 َ
 
أن النقههود اإللكترونيههة ال هه  قامهه  بننتاجمهها املؤسسههات املعنيههة والبنههوح، قههد تحملهه  مسههؤولية تسههميتها وتحديههد قيمتههها  رابعا

بها ، بما يتالءم مو قوانين الدولة املالية، وكالتالي لما القدرة في الهتحك   يهها والعمليهات ال ه  تهت   ووضو القوانين الةاصة

 من لاللما، بطال  البتكوين ؛ إ  تكون الوحدات الرقمية  يها مشلرة لتأمين التحك   يها وحمايتها من التملييل.  

                                                                                                                                                                                                         
، هيئــة اإلعجــاز العلمــي بشــمال 3 عــددم، 2018أشــرف دوابــة، النقــود اإللكترونيــة رؤيــة إســالمية، مجلــة إعجــاز الدوليــة للتأمــل والبحــث العلمــي،   -1

 74املغرب، ص: 
2-  Martin Vejacka, Basic concepts about virtul currencies, ) Journal of Economy, Buissness and finanace, 2017( pp 1-2 
3 -  virtual currencies Schemes )European Central Bank, October 2012( p: 13, virtual currencies Schemes-a further 

analysis )European Central Bank, February 2015( p: 4 
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 ة تداولهااملطلب الثاني: نشأة العملة الفرتاضية "البتكوين" وآلي

 أول : نشأة العملة الفرتاضية "البتكوين"

لقد ارح   كرة هذ  العمالت من ار  مبرمج أسترالي اسمه )كريغ ستيلن راي (، وقد تطلس بمسملا مستعار ههو )ساتوشه     

 فهي عهام 
 
 للهد و اإللكترونهي، وأن التعامهل بهها وتح2008ناكاموتو(، حيث نشهر بحثها

 
 جديهدا

 
 م تنهاوع  يهه نظامها

 
ويلمها يكهون مبا هرا

بين مستطدمين اثنين بيريس الند للند، بدون االعتماد علهى اهر  وسهيط، وترتكهز ههذ  العملهة علهى التشهلير بهين اهر ين اثنهين، 

بلهها علههى نظههام مجموليههة املعههامالت اإللكترونيههة،  لهه  بهههد  االبتعههاد عههن مركزيههة البنههوح الكبههرى، حيههث أن هههذ  املعههامالت ال 
ْ
وت

 (1) نوح والميئات ايةتصة وال تطضو لقوانين البنوح.تراقب من الب

 ثانيا : آلية تداول العملة الفرتاضية "البتكوين": 

إن البتكههوين هههو عملههة رقميههة بحتههة، ال يحتههاج  يههها الشههة  إلههى الههذهاب للصههرا  اآللههي إليههداع عملههة البتكههوين أو  ههح ها؛ ألنههه 

عههن اريههس أجمههزة الحاسههب اآللههي.، حيههث يههت  تنصههيب البرنههامج أو التيبيههس  مطههزن فههي محهها   علههى اإلنترنهه  ، يههت  الوصههوع إليههه

؛ ألن قيمههة العملههة يههت  تههداولما وتحويلمهها مههن محلظههة 
 
الةههاص بتههداوع عملههة البتكههوين فههي أجمههزة املسههتطدمين بحمايههة بالغههة جههدا

يههس وتلعيلههه؛ يقههوم بننتههاج شههة  آللههر دون وسههيط أو رسههوم علههى هههذا التحويههل، وكمجههرد أن يقههوم الشههة  بتنمليههل هههذا التيب

عمهههالت غيهههر قابلهههة للتكهههرار مهههن لهههالع مبرمجهههات متطصصهههة ييلهههس عليهههها اسههه  التعهههدين أو التنقيهههب، ويقهههوم البرنهههامج بالتنقيهههب 

؛ كانههه  
 
 و هههس برمجهههة معينهههة عهههن العمهههالت، وههههذا يتيلهههب قهههوة معهههال  جمهههاز الحاسهههوب،  كلمههها كهههان معهههال  الجمهههاز قويههها

 
ا تراضهههيا

وينههتج عنههه توليههد للعملههة بشههكل أكبههر؛  لهه  ألن عمليههة التعههدين أو التنقيههب ليسهه  بههاألمر السههمل ؛ ألنههه  عمليههة التنقيههب أ ضههل

يتيلههههب مههههن املسههههتطدم حههههل كثيههههر مههههن األلغههههاز لكشههههل سلسههههلة مههههن األرقههههام والحههههرو  إلصههههدار البتكههههوين وتحويلههههه إلههههى محلظههههة 

ة قويهههة ل حاسهههوب اآللهههي ، وكهههرامج متطصصهههة متقدمهههة إلكترونيهههة ، األمهههر الهههذي ينوهههح بهههه مسهههتطدمو النظهههام علهههى التهههملود بهههأجمز 

؛ حيهث أنههه امللتهاك الههرايو للمحلظهة اإللكترونيههة لكههل  Blockchainإلصهدارها، ويههت  تاهجيل كههل عمليهة فههي  هجل عههام رسهملا بههه 

ال ه  من املتعاملين، ويتضمن معلومات عن الحسابات ال ه  اسهتطدم  عمليهات التعهدين أو التنقيهب والتبهادع وعهدد الوحهدات 

ته  تبادلمها،  له  لتحليهل ههذ  العمهالت وللتأكهد مهن أن املتعهاملين ال يتعهاملون فهي الوحهدات نلسهما بشهكل مسهتمر، ويهت  تطههزين 

العمالت ال   ت  إنتاجما في ايحلظة الةاصة لكل مستطدم، كمها يهت  إضها ة توقيهو الكترونهي إلهى عمليهة التحويهل، وبعهد دقهااس 

 ة من قبل النظام الةاص بها، ث  يت  تطزي ها بشكل مشلر مجموع في  بكة البتكوين.قليلة يت  التحقس من العملي

وإ ا لهههه  يكههههن للشههههة  رغبههههة فههههي تنمليههههل البرنههههامج ، واتبههههاع الةيههههوات سههههابقة الههههذكر ؛  ههههنن هنههههاح اريقههههة ألههههرى ل حصههههوع علههههى 

     (2)يهالبتكوين ، بحيث يمكن  تمل حساب على املوقو الرسمل  للعملة، ومن ث  يمكن الوصوع إل

 

 

                                                           
1 - http://www.cryptovest.co.uk 
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 املطلب الثالث: خصائ: العملة الفرتاضية "البتكوين" ومزاياها وعيوبها

َ لصا
 
 من لالع التعريلات السابقة  تبرز أه  لصاا  عملة البتكوين  يما يلي َا  العملة اال تراضية زالبتكوينزأوال

 َ
 
 مة  اتيةليو لما وجود مادي ملموس وليو لما أية قي عملة ا تراضية ليالية، أوال

 َ
 
 جمة أو مؤسسة تنظمما وتشر  على تسييرهاأيها ال تطضو ل عملة ال مركزية؛ بمعلا ثانيا

 َ
 
 عملة غير نظامية؛ أي غير مدعومة من أية مؤسسة أو جمة رسمية ثالثا

 َ
 
 يت  تداولما واستطدامما من لالع اإلنترن   قط رابعا

 َ
 
 وهو املسملا بالند للند بدون حاجة لوسيط البن  بي هما -peer to peer-عملية التبادع بين الير ين  لامسا

 َ
 
 إمكانية تعدي ها للمتعاملين بها بحسب إمكاناته  اللنية وقوة معالجة الجماز الحاسب اآللي سادسا

 َ
 
 ليبيعة العملة اال تراضية  لكويها ال مركزية وتعتمد على التقنية، وتجاوبها مو املستطدم؛  نيها  سابعا

 
تعد مالامهة نظرا

 للبيو والشراء بيريقة سلسة وسريعة. 

َ مزايا العملة اال تراضية زالبتكوينز وعيوبها
 
 ثانيا

 مزايا العملة اال تراضية زالبتكوينز -أ

  العامليهة؛  هه  ال تههرتبط بموقهو معههين لكهي تههت  إجهراءات التعامههل بهها؛ إ  إيههها ال تطضهو لسههلية دولهة أو بنهه  مركهزي؛ لههذا ال

 دولة أن تحظر التعامل بها؛ أليها ال تطضو لسليتها أو سييرتها. تستييو أية

 رقابيههة أو مؤسسههة مههن  الةصوصههية والسههريةَ تتمتههو هههذ  العملههة بالةصوصههية؛ حيههث ال يههتمكن أي شههة  أو أيههة جمههة

يل االاهههههالع علهههههى ايحههههها   اإللكترونيهههههة إال أصهههههحابها  قهههههط؛  هههههه  تنتقهههههل مهههههن النهههههد إلهههههى النهههههد، وال يحتهههههاج  لههههه  إلهههههى تلاصههههه

املسههههههتطدم، مثههههههل االسهههههه  أو المويههههههة ، كمهههههها سههههههبق  اإل ههههههارة إلههههههى أن كههههههل عمليههههههة يههههههت  تاههههههجليها فههههههي  ههههههجل عههههههام رسههههههملا بههههههه 

(Blockchain). 

   للوههها مههن الرسههومَ مههن أههه  مهها يميههمل هههذ  العملههة هههو أيههها ال تطضههو لرسههوم التحويههل، كمهها هههو الحههاع فههي املصههاريل ال هه

 هههاألمر هنههها يطتلهههل؛ ألن العملهههة لههه  تنتقهههل، بهههل إن رمهههز العملهههة أو الكهههود  تتقاضهههاها البنهههوح و هههركات بياقهههات االاتمهههان،

 (1) الةاص بها هو الذي يطرج من محلظة املتعامل األوع إلى محلظة املتعامل الثاني.

  األمهان؛  التقنيههة املسهتطدمة لعملههة البتكهوين لههي مهن أكبههر مشهاريو الحوسههبة املهزودة بطههدمات عاليهة، تتههو ر  يهها درجههات

 ؛ ألنهه مهؤمن مهن لهالع األما
 
 جدا

 
ن ضد السرقة أو التملييل وكذل  التأمين ضد الةسارة؛ حيث إن لديها  جل أمان قويا

   (1)نظام التشلير

                                                           
1 -  Jonna Caytas, Regulatory issues and challenges presented by Virtual currencies, )University of Oxford, 2017( p: 3-5 
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  مهههن الوقههه  سهههوى دقهههااس، علهههى عكهههو التحهههويالت البنكيهههة ال ههه  قهههد 
 
السهههرعة؛ حيهههث أن عمليهههة التحويهههل ال تسهههتغر  كثيهههرا

 أو اثنين أو أكثر من  ل 
 
 (2) .تستغر  يوما

  ،سههرعة التوثيههس؛ حيههث أن التوثيههس فههي ههههذا النههوع مههن العمليههات اإللكترونيههة ال تتجهههاوز عشههر الههدقااس، مممهها بلههغ حجممههها

 (3) بطال  التوثيس الذي يت  من لالع العمليات املالية التقليدية.

 بَ عيوب العملة اال تراضية زالبتكوينزَ

 لتالي َيحيط بالبتكوين عديد من ايةاار، وكيايها كا  

  تمويل األمواع غيهر املشهروعة؛ حيهث يمكهن اسهتطدامما فهي عمليهات االتجهار أو غسهل األمهواع أو اإلرههاب أو بيهو املمنوعهات

 لعدم لضوعما تح  رقابة الدوع ايحلية والدولية وسليتها.

 ى الصهلقات ال ه  تهت  التهرب من الضراابَ ال تستييو الجمات ايةتصة بالضرااب التابعة لكل دولة  هرض أيهة ضهريبة عله

 بواسية البتكوين؛ أليها صلقات للية تت  من لالع  بكة اإلنترن ، وال تطضو لسلية الدولة أو سييرتها.

  ايةههاار اللنيههةَ قههد تتعههرض عملههة البتكههوين يةههاار دالليههة ولارجيههة تههؤثر فههي القيههام بأدائههها، كالتيههار نظههام إصههداري ال

 عنههد التيبيههس، أو سههوء أداء  ههبكات االتصههاع يواكههب التيههورات املتالحقههة فههي تقنيههة 
 
املعلومههات، أو أن يكههون النظههام معيبهها

 (4) لضعلما في بعا األماكن واملنااس، أو األجمزة الالزمة للتشغيل، مما رعيس عملية التبادع بين األارا .

 واء كانه  البنه  املركهزي أو أيهة اال تقار ل حماية القانونية؛  يبيعة هذ  العملهة لهي أيهها ال تصهدر مهن أيهة جمهة رسهمية، سه

مؤسسة رسمية، كما أيها ال تطضو للرقابة املاليهة ايةتصهة، وكهذل  تلتقهر إلهى الحمايهة القانونيهة عنهد حهدوث أي نهوع مهن 

الةسهههاار، كمههها أن عهههدم وجهههود جمهههة إ هههرا ية يجعهههل ههههذ  العملهههة ملتقهههرة للقيهههادة املركزيهههة القهههادرة علهههى اتطههها  القهههرارات 

عة، والقيهههام بهههالتغييرات امليلوكهههة ملواجمهههة التيهههورات التكنولوجيهههة وتحهههديات السهههو ، وحهههل املشهههكالت  الحاسهههمة والسهههري

 (5) عند حدو ها بين املتعاملين بهذا النوع من العملة.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
 33عبد هللا بن سلمان بن عبد العزيز الباحول، النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، ص:   -1

2 -  Angela Rogojanu & Liana Badea, The Issue of competing currencies, Case study- Bitcoin, Theoretical and Applied 
Economics 21. 1 2014, p: 109-110 

3 -  Adam Hayes, What Factors Give Cryptocurrencies Their Value: An Empirical Analysis  ) University of Wisconsin: 
Department of economics 2017) p: 2-4 
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 املبحث الثاني

 ي للعملة الفرتاضية "البتكوين"التأصيل الشرع

 و يه ميالب عدة ، ليَ

 عملة الفرتاضية "البتكوين"املطلب األول: التأصيل الشرعي لل

 قبل بيان التأصيل الشرلي للبتكوين، أ ير بنيجاز  يما يلي إلى مراحل تيور النقود ، إلى أن  مرت العمالت اال تراضية َ

 باملقايضـــةت حيـــث يقـــوم الوـــخ  بتبـــادل ســـلعة فائضـــة عـــن حاجتـــه بســـلعة 
 
لقـــد بـــدأت الـــنظم النقديـــة بـــين البشـــر قـــديما

 ، ويملـــك الخشــبت فلنـــه يســتبدله بـــه وهكــذا، إال أن هـــذه الطريقــة لـــم تلبـــي أخــرى يحتاجهـــا، فمــن 
 
يحتـــاج إلــى الشـــعير ، مــثال

رغبـــات النـــاس ولـــم تســـد احتياجـــاتهم، باإلضـــافة إلـــى عـــدم وجـــود مـــا يحـــدد قيمـــة الســـلع، فاحتـــاج النـــاس بـــذلك إلـــى إيجـــاد 

 للقيمــة، واســطة تحــدد قيمــة األشــياء وتكــون وســيلة لتبــادل الســلع بــين النــاست ففــي 
ُ
بعــض املجتمعــات كانــت الشــاة معيــارا

وفــــي مجتمعــــات أخــــرى كــــان التعامــــل بالصــــدف البحــــري واألحجــــار، ثــــم ظهــــرت بعــــد ذلــــك النقــــود املعدنيــــة مــــن الحديــــد أو 

 (1) النحاس أو الرصاص، وأكثر ما اشتهر من النقود املسكوكة من الذهب والفضة، وظل التعامل وها لقرون طويلة.

عـامالت التجاريـة وازداد الطلـب علـى السـلع وانتشـر التعامـل بـين النـاس فـي أرجـاء العـالم ، بظهـور وسـائل نقـل وملا كثرت الت  

 من قبلت احتاج الناس إلـى وسـيلة أخـف فـي الحمـل وأسـرع فـي النقـل وآمـن مـن التعـرل للسـرقة مـن 
 
أسرع مما كان موجودا

ها تستند إلى غطاء من العملـة املعدنيـة الذهبيـة أو الفضـية، الذهب والفضةت فظهرت العمالت الورقية التي كانت في بدايت

ومع استمرارية التعامل بين الناس وها ت اندثر اعتبار الغطاء الذهبي أو الفض ي لها، ومن العوامل التي ساعدت النـاس علـى 

 للقيمـة ووسـيلة ذلك سياسات الدول والحروب العاملية، وألزمت كـل دولـة رعاياهـا بالتعامـل بالنقـد الـورقي بوصـفه م
 
عيـارا

 للتبادل.   

ومــع دخــول شــبكة اإلنترنــت فــي حيــاة النــاس وتعــامالتهم عــن بعــدت تطــور معهــا واقــع تجــاري جديــد، األمــر الــذي يتطلــب إيجــاد 

 للبعـد الجغرافـي لهـذا النـوع مـن التجـارة كـان 
 
وسيلة تواكب هذا التطور التقني الهائلت فظهـرت التجـارة اإللكترونيـة. ونظـرا

       (2)د من إيجاد وسيلة أخرى غير النقود الورقية ت فظهرت صور النقود اإللكترونية املتعارف عليها اآلن.ال ب

 وجدير بالذكر هو أن النقود اإللكترونية املتعار  عليها ال تطلو مما يلي َ

مسهههبقة الهههد و وكهههذل   النقهههود ال ههه  تحملمههها وسهههااط إلكترونيهههة مثهههل النقهههود املوجهههودة فهههي بياقهههات االاتمهههان ، وكياقهههات - أ

 (3) البياقة ال   يصر ما البن  للعميل ليتمكن من الاحب عبر أجمزة الصرا  اآللي ، والشيكات اإللكترونية وغيرها.

                                                           
 1044-1043،  ص: 7هـ( ط1429مكتبة دار القرآن  -علي أحمد السالوس، فقه البيع واالستيثاق، )قطر، دار الثقافة  -1
بـين الشـريعة والقـانون، غرفـة نبيل صالح محمود العربي، الشيك اإللكتروني والنقود الرقمية، بحث مقدم ملـؤتمر األعمـال املصـرفية اإللكترونيـة  -2

 71، ص: 1م، املجلد 2003هـ/ 1424التجارة والصناعة دبي، 
 137محمد إبراهيم محمود الشافعي، اآلثار النقدية واالقتصادية واملالية للنقود اإللكترونية، ص:   -3
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وعملههة البتكههوين ال تههدلل فههي هههذا النههوع مههن النقههود؛ ألنههه رعههد وسههيلة لتبههادع املههاع  ي األصههل الههوردي؛  قيمتههه لههي بقيمههة النقههد   

ييه في الودرعة البنكية أو الشركات ايةتصهة بطهدمات بياقهات االاتمهان،  هالحك   يهها ههو حكه  النقهد الهوردي، الوردي الذي رغ

 لذا ؛ ال يدلل هذا النوع من النقود في إ كالية البحث.

ن إن النقود اإللكترونية لي ال   قام  بننتاجما مؤسسات مالية معتمدة في دولمها ووضهع  لمها اسهمما وقيمتهها والقهواني - ب

الةاصة بها، والوسااط ال ه  تحملمها مهن بياقهات ممغنيهة أو أجمهزة تطهزين، وتقهوم فهي الهتحك   يهها وفهي العمليهات ال ه  

 (1) تت  من لاللما.

 فههي هههذا النههوع مههن النقههود؛ ألن املؤسسههات لههي ال هه  تنتجههه بغيههاء مههن النقههد الههوردي، وقيمههة هههذ   
 
وعملههة البتكههوين ال تههدلل أيضهها

مقابهههل العملهههة األصهههلية، كمههها أيهههها عملهههة مركزيهههة اإلنتهههاج وتطضهههو للمراقبهههة والهههتحك ، وال يهههدلل ههههذا النهههوع مهههن العملهههة ثابتهههة فهههي 

 في إ كالية البحث. 
 
 النقود أيضا

 للقهههي   
 
 للتبهههادع، ويصههه ح فهههي الوقههه   اتهههه مقياسههها

 
 بوصهههله وسهههييا

 
 عامههها

 
والنقهههود فهههي ميهههملان اإلسهههالم ههههو الشههه  ء الهههذي يلقهههي قبهههوال

 تسوية الديون وااللتملامات.وحل  الثروة و 

 
 
 للقيمههة ومعيههارا

 
 للتبههادع ومسههتودعا

 
 للقههي  ووسههييا

 
ن اللقمههاء املسههلمون و ههاال النقههود األساسههية بوصههل  لهه  مقياسهها وقههد بههي 

ن املنظههور اإلسههالمي لمهها بقولههه َ زوأمهها الههدره (2) للمههد وعات اآلجلههة   ، وهههذا مهها  كههر  ابههن تيميههة فههي حديثههه عههن النقههود؛ حيههث بههي 

والههدينار  مهها رعههر  لههه حههد اب ههي وال  ههرلي، بههل مرجعههه إلههى العههادة واالصههيالك؛  لهه  ألنههه فههي األصههل ال يتعلههس املقصههود بههه، بههل 

 ملها يتعهاملون بهه، والهدراه  والهدنانير ال تقصهد لنلسهما، بهل لهي وسهيلة إلهى التعامهل بهها، لمهذا كانه  أثمانها 
 
الغرض أن يكون معيهارا

ن املقصههود االنتلههاع بههها نلسههما؛  لمههذا كانهه  مقههدرة بههاألمور اليبعيههة أو الشههرعية، والوسههيلة ايحضههة بطههال  سههاار األمههواع؛  ههن

  (3)الذي ال يتعلس بها غرض ال بمادتها وال بصورتها ، يحصل بها املقصود كيلما كان ز

ية؛  له  ملراعاتهها قواعهد التعامههل والنقهود اإللكترونيهة بأ هكالما جميعمها ال ه  تصهدرها البنهوح ال غبهار عليهها مهن الناحيهة الشهرع

 
 
الشهههرعية، مهههن حيهههث عهههدم ا هههتمالما الغهههرر أو الجمالهههة، وتحقهههس التماثهههل والتقهههابا عنهههد اتحهههاد الجهههنو والتقهههابا ولهههو حكميههها

بههدون التماثههل عنههد الههتال  الجههنو، يضهها  إلههى  لهه  القبههوع العههام لمهها لتما ههيها و قهها للقههوانين االقتصههادية املنظمههة لمهها، ال هه  

 ا مو نظرة اإلسالم لما. تتماش 

 أما عملة البتكوين؛  نيها تلتقر ملا سبس  كر  ملا يلي َ

َ ا ههتمالما علههى الجمالههة والغههرر ملههن يقههوم بنصههدارها 
 
 تقههوم البههرامج اإللكترونيههة ايةتصههة بننتاجمهها بههدون تههدلل بشههري،  ؛(4)أوال

كترونهههي محههها ، وتحويلمههها يكهههون بهههين اليهههر ين املسهههتطدمين كمههها أيهههها تتصهههل بالالمركزيهههة فهههي إنتاجمههها وتحويلمههها؛ ألن إنتاجمههها إل

                                                           
 114، ص: -ةرؤية مستقبلي–، شريف محمد غنام، محفظة النقود اإللكترونية 137املصدر السابق، ص:   -1
 1433، ص: 1م( ط 2005هـ/ 1426أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، )بيروت، دار ابن حزم  -2
، 19، ج: 1م( ط2005هــ/ 1425شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، )السعودية، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة اإلرشاد  -3

 252، 251ص: 
ت إصـــدار النقـــود حـــق تخـــت  بـــه الدولـــة، وقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى ذلـــك . قـــال اإلمـــام النـــووي: "ويكـــره لغيـــر اإلمـــام ضـــرب الـــدراهم والـــدنانير إن كانـــ  -4

ت وقـال اإلمـام أحمـد: "ال يصـلح ضـرب الـدراهم إال فـي دار الضـرب بـلذن السـلطانخالصةت ألنه من شان اإلمام، وألنه ال يؤمن فيـه الغـش واإلفسـاد، 
 فـــي ســـبعة: ضـــرب الـــدرهم والـــدنانير، واملكاييـــلذلـــك قـــول اإلمـــام القرطبـــي: "أطيعـــوا الســـلطان  ألن النـــاس إن رخـــ  لهـــم ركبـــوا العظـــائم" ويعضـــد
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هههر عهههن قيمهههة  كليهمههها ، املسهههملا بههههزالند للنهههدز بهههدون تهههدلل أي اهههر  سهههيادي أو حكهههومي فهههي الدولهههة ملراقبهههة عمليهههة التحويهههل، وال تعّب 

 عملة سيادية؛  ل  لعدم صدورها عن البن  املركزي، وال تطضو لتنظيمه.

َ ليو لما غياء قيمل  ح
 
قيقي من الور  النقدي أو غيهر  يقابلمها، ولهيو لهه قيمهة حقيقيهة فهي  اتهه؛ وكهذل  يصهعب اعتبارهها ثانيا

 للمههد وعات اآلجلههة،  علههى سههبيل املثههاع؛ ال يمكههن اعتبارههها أداة ااتمههان؛ ألنههه ال يوجههد جمههة تكللمهها ، 
 
 للقيمههة ومعيههارا

 
مسههتودعا

 على مصدرها يمكن الرجوع عليه بالقيمة.  
 
 وليس  دينا

َ ليو لما سعر ثاب ؛ أليها تتذبذب بشكل كبير، وتتس  باملغاالة تارة وانطلاضما تارة ألرى؛ لكثرة املضاركات عليهاث
 
 الثا

من لالع ما سبس؛ يتضح أيها نوع جديد من أنواع النقهود، إلمكانيهة قياممها بو هاال النقهود بشهكل جزاهي فهي الوقه  الحهالي، وإن 

ر فههههي املسههههتقبل، إ ا اعتمههههدت مههههن قبههههل الجمههههات ايةتصههههة ووضههههع  الضههههوابط الشههههرعية كههههان مههههن املمكههههن أن يكههههون بشههههكل أكبهههه

 والقانونية لتداولما.

 املطلب الثاني: علة جريان الربا يف العملة الفرتاضية "البتكوين"

 ؛ ألن املههاع فههي العههر  ههههو مهها يمكههن حيازتههه وادلهههار  لوقهه  الحاجههة عنهه  
 
، (1)د األحنههها  تعههد العملههة اال تراضههية زالبتكههوينز مهههاال

، لههذا عّر ههوا املههاع 
 
 ، مههن حيههث أنههه زاسهه  لغيههر اآلدمههي،  ويههرى الجممههور أن األعيههان واملنهها و والحقههو  أمههواال

 
 جههامو  ههامال

 
تعريلهها

، والبتكههوين ههو عملههة ا تراضههية (2) للهس لصههالح اآلدمهي، وييلههس علههى القيمهة، ويمكههن إحههراز  والتصهر   يههه علهى وجههه االلتيههارز

 ، حيث أيهها عملهة مشهلرة  ات وحهدة حسهابية تحاز ويمكن 
 
 متقوما

 
االنتلاع بها، سواء باعتبارها قيمة نقدية أو مما يجعلما ماال

 لما قيمة مستقلة في  اتها.

 والسؤاع هناَ هل تتحقس علة الثمنية في البتكوين؟

ن الهرواج والثمنيهة متحقهس فهي البتكهوين إن علة الثمنية تتحقهس نتيجهة الهرواج واالنتشهار وتعهار  النهاس علهى اسهتعمالما، وكهل مه

 لألسباب التالية َ

                                                                                                                                                                                                         
 مــن القاعــدة الفقهيــة: )ســد الذريعــة(

 
، واألوزان واألحكــام والحــ  والجمعــة والعيــدين والجهــاد"، وســبب ذلــك: هــو حمايــة النقــد مــن الغــش انطالقــا

 بالقاعـدة الشـرعية: )عمـل اإلمـام منـوط باملصـلحة(، وقـد ذكـر ابـن القـيم فـي بيانـه لضـرورة وفي 
 
الوقت نفسه ال بـد مـن مراعـاة مصـالح النـاس عمـال

،
 
بــل  ضــبط الدولــة لألمــور النقديــة وســلطتها فــي ذلــك بــين اإلجــازة واملنــع: "ويمنــع مــن إفســاد نقــود النــاس وتغييرهــا، ويمنــع مــن جعــل النقــود متجــرا

 منـع مــن االخــتالط بمـا أذن فيــه املعاملـة بــه، ولـه الســليجـ
 
م الســلطان سـكة أو نقــدا طة فــي ب أن تكــون رؤوس أمـوال يتجــر وهـا وال يتجــر فيهــا، وإذا حـر 

يـه أال منع الزغلية وأرباب الغش في املطـاعم واملشـارب واملالبـس وغيرهـا، فـلن هـؤالء يفسـدون مصـالح األمـة والضـرر وهـم عـام ال يمكـن احتـرازه، فعل
دين يهمـل أمــرهم وأن ينكــل وهــم وال يرفــع عــنهم عقوبتــه، فـلن البليــة وهــم عظيمــة، واملضــرة وهــم   شــاملة" )أبـو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف الــ

، لفــروع،  محمــد بـن مفلــح بـن محمــد بـن مفــرج أبـو عبــد هللا، ا8، ص: 6م( ب. ط، ج: 1997النـووي، املجمــوع فـي شــرح املهـذب، )بيــروت: دار الفكـر، 
أبـو عبـد هللا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي ، 345، ص: 2ج:  1م( ط 2003هـ/ 1424تحقيق: عبد هللا بن عبد املحسن التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 

بـن ، محمد 259، ص: 5، ج: 2م( ط 1964هـ/ 1384بكر الخزرجي األنصاري شمس الدين القرطبي، تفسير القرطبي، )القاهرة: دار الكتب املصري، 
، 1( ط 1428أبي بكر الدمشقي، ابن القيم، الطرق الحكميـة فـي إصـالح الراعـي والرعيـة، تحقيـق: نـايف بـن أحمـد الحمـد، )جـدة: دار عـالم الفوائـد 

 (628، 627ص: 
  296: ، ص2م( ب. ط، ج: 1992هـ/ 1412محمد أمين عمر بن عابدين، رد املحتار على الدر املختار، )بيروت: دار الكتب العلمية،  -1
  52محمد أبو زهرة، امللكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية، ص:  -2
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  َ
 
 فهي التعامهل بهها فهي النيها  اإللكترونهي أوال

 
 عظيمها

 
؛  قهد حققه  ( 1)تزايد التعامل بهاَ حيث تجهد قبهوال

 
غيهر ايحهدود جغرا يها

 فههي أوسهها  ممتمههة بههها حههوع العههال ؛ حيههث وصههل  قيمتههها السههوقية إلههى
 
 عامهها

 
مهها يقههارب نصههل ترليههون  هههذ  العملههة قبههوال

 (2) % في بعا العمالت.2500م، بينما زاد نموها في العام نلسه بنسب تجاوزت 2017دوالر في عام 

 َ
 
علههى الههرغ  مههن كويههها نا ههئة عههن اريههس التقنيههة ال هه  يههت  التعامههل بههها؛ إال أن لمهها قيمههة ثمنيههة، وهههذ  القيمههة مضههيركة  ثانيا

رارها، ولكههن عههدم االسههتقرار ال رسههلب م ههها صههلة الثمنيههة، كمهها هههو الحههاع فههي وغيههر مسههتقرة وال يوجههد مهها يضههمن اسههتق

أغلب العمالت الورقية املتداولة في التعامل بين النهاس ؛ حيهث تشهمد عهدم اسهتقرار بسهبب الظهرو  االقتصهادية، وال 

   يزاع الناس يتعاملون بها للضرورة.

 (3)اال تراضهههية زالبتكهههوينز، وقهههد أقهههّر ايجمهههو اللقهههه  اإلسهههالمي الهههدوليوتههرى الباحثهههة تحقهههس كهههل مهههن الهههرواج والثمنيهههة فهههي العملههة  

بشههههأن العملههههة الورقيههههة االتلهههها  علههههى إعيههههاء وصههههل الثمنيههههة ملهههها تههههوا ر  يههههه علههههة الههههرواج، وال رعلهههه   لهههه  تطههههريج ثمنيههههة العملههههة 

صههحة إعيهاء صهلة الثمنيهة ملها تهو ر  يههه اال تراضهية زالبتكهوينز بنهاء علهى مها أ  ها بههه ايجتههدون فهي العملهة الورقيهة، وإنمها لبيهان 

َ أنهه بنهاء علهى أن األصهل فهي 
 
 لو هاال النقهود؛ حيهث جهاء نه   له   يمها يلهي َ زأوال

 
الرواج بين النهاس ، ح ها لهو كهان تحققها جزايها

يعة، وكمها النقد هو الهذهب واللضهة ، وكنهاء علهى أن علهة جريهان الركها  يهمها لهي ميلهس الثمنيهة فهي أصهح األقهواع عنهد  قمهاء الشهر 

أن الثمنيههة ال تقتصههر عنههد اللقمههاء علههى الههذهب واللضههة، وإن كههان معههديهما هههو األصههل، وكمهها أن العملههة الورقيههة قههد أصههبح  

 وقام  مقام الذهب واللضة في التعامل بها، وبها تقوم األ ياء في هذا العصر اللتلهاء التعامهل بالهذهب واللضهة، وتيمه ن 
 
ثمنا

، ويحصهههل الو هههاء واإلبهههرام العهههام بهههها ،رغههه  أن قيمتهههها ليسههه  فهههي  اتهههها، إنمههها فهههي أمهههر لهههارج ع هههها، وههههو النلهههوس بتمولمههها وادلارهههها

 في التداوع والتبادع، و ل  هو سر منااما بالثمنيهة، وحيهث أن التحقيهس فهي علهة جريهان الركها 
 
حصوع الثقة بها  بوصلما وسييا

ة الورقيههة؛ لههذل  كلههه  ههنن ايجلههو يقههرر أن العملههة الورقيههة نقههد فههي الههذهب واللضههة هههو ميلههس الثمنيههة ولههي متحققههة فههي العملهه

قهاا  بذاتهه، لهه حكهه  النقهدين مهن الههذهب واللضهة،  تجهب الزكههاة  يهها، ويجهري الركها عليههها بنوعيهه، كمها يجههري  له  فهي النقههدين 

 عليهمهها، وكههذل  تألههذ العملههة الورق
 
يههة أحكههام النقههود فههي االلتملامههات الههذهب واللضههة، باعتبههار الثمنيههة فههي العملههة الورقيههة قياسهها

 كلما ال   تلرضما الشريعة....ز    

  والعملة اال تراضية زالبتكوينز تشابه العملة الورقية في هذا األمر ، من حيث الرواج ووصل الثمنية. 

 لة جريان الربا يف البتكوينع

الذهب واللضة؛  ل  لتحقهس صهلة الثمنيهة، وملهاد  تتوقل معر ة علة جريان الركا في البتكوين على معر ة علة جريان الركا في

  ل   يما يلي َ

                                                           
م بقبول عملة البتكوين في دفع الرسوم واملستحقات وغيرها من املدفوعات، و ي أول 2016/ مايو/ 3على سبيل املثال: أعلنت سويسرا في  -1

 /town-swiss-bitcoin-payable-now-services-http://mostaqbal.ae/publicحكومة تتعامل بالبتكوين بشكل رسمي:  
2- Cheech & fry, Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of 

Bitcoin )University of Sheffield,economic letter, 2015( p: 6-10  
 1650، ص: 3(، ج: 21منظمة التعاون اإلسالمي، مجلة مجمع الفقهي اإلسالمي الدولي، قرار رقم ) -3

http://mostaqbal.ae/public-services-now-payable-bitcoin-swiss-town/
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، وكههان  لهه  علههى قههولين (1)لقههد التلههل اللقمههاء فههي جريههان الركهها فههي غيههر األصههنا  السههتة الههواردة فههي حههديث عبههادة بههن الصههام   

 ، هما َاثنين

 عههن اههاووس وقتههادة أيهمهها ، بههأن الركهها ال يههدلل فههي غيههر األصههنا  املههذكورة  (2)القههوع األوعَ هههو للظاهريههة 
 
بالحههديث، وحكههي أيضهها

 (3)قصرا الركا عليها

القوع الثانيَ هو لألامة األربعة، من أن الركا يقو في غير هذ  األصنا  السهتة إ ا وا هس العلهة، واملهذكور فهي الحهديث ههو مهن بهاب 

 (4)التمثيل،  حيثما وجدت العلة في غير هذ  األصنا ؛ وجد الركا

 ل:أدلة القول األو

 أدلة الظاهريةَ
 
 أوال

 -َ َاقاع تعالى ك   الّر 
م  ر  ح  ْيو  و  ب 

ْ
ْ ال

 
ل  اَّلل ح 

 
أ  (5)﴾و 

  وجههههه الداللههههةَ أن اآليههههة الكريمههههة عامههههة، تشههههمل فههههي عموممهههها مهههها عههههدا األصههههنا  السههههتة املههههذكورة فههههي الحههههديث،  األصههههل فههههي

جريههان الركها إال فهي األصههنا  الهواردة بالحههديث  املعهامالت ههو اإلباحههة مها له  يقهه  دليهل عليهه، ويلمهه  مهن هههذ  القاعهدة عهدم

  (6) الشريل.

  القياس ليو من املصادر املعتمد عليها فهي االجتههاد عنهد الظاهريهة؛ ألنهه لهيو بدجهة عنهده  ونلهوا العمهل بهه، وإلحها  غيهر

 (7) ده .األصنا  الستة املذكورة بالحديث بها، إ ا وا س العلة إنما يكون نتيجة القياس، وهو ليو بدجة عن

َ أدلة التابعينَ
 
 ثانيا

  لألصهل 
 
القياس عنده  حجة، لك ه  ل  رستعملوا القياس هنا، وحجيته  في  له  لهي أن مسهألة القيهاس تحتهاج  يهها دلهيال

، وال دليل هنا ؛  ال مسوغ للقياس.
 
   (1) على أن يكون معلال

                                                           
عير، والتمـر بـالتمر، )الـذهب بالـذهب، والفضـة بالفضـة، والبـر بـالبر، والشـعير بالشـملسو هيلع هللا ىلص: عن عبادة بن الصامت رض ي هللا عنه قال: قال رسـول هللا  -1

 بيـد( مسـلم بـن الحجـاج 
 
 بيـد، فـلذا اختلفـت هـذه األصـناف فبيعـوا كيفمـا شـئتم إذا كـان يـدا

 
 بمثل، سواء  بسـواء، يـدا

 
أبـو الحسـن وامللح بامللح، مثال

( )بيــروت: دار القشــيري النيســابوري، صــحيح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، )كتــاب املســاقاة، بــاب الصــرف وبيــع الــذهب بــالو 
 
رق نقــدا

 1587، حديث رقم: 1211، ص: 3إحياء الترال العربي، ب. ت( ب. ط، ج: 
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،  أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي، 89، ص: 4هــــ( ب. ط، ج: 1387ة، وآخـــرون، )املغـــرب: وزارة عمـــوم األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمي
،  أبـــو محمـــد موفـــق 380، ج: ، ص: 3م( ط 1992هــــ/ 1412روضـــة الطـــالبين وعمـــدة املفتـــين، تحقيـــق: زهيـــر الشـــاويش، )بيـــروت: املكتـــب اإلســـالمي، 
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 ( 275سورة البقرة، جزء من اآلية رقم ) -5
 4: ، ص4أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة، املغني، ج:   -6
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لعلهة، وأن األصههنا  فههي غيهر ههذ  األصههنا  السهتة إ ا وا ههس ا أن الركهها يقهولقهد اتلههس أصهحاب ههذا القههوع علهى  أدلهة القهوع الثههانيَ

 لي من باب التمثيل، إال أيه  التللوا في علة الذهب واللضة، وكان  ل  على ثالثة أقواع ، لي كما يليَ الواردة  إنما

لعلهة فهي الهذهب واللضهة القوع األوعَ وهو ل حنلية واإلمام أحمد بن حنبهل فهي إحهدى الروايهات املشهمورة عنهه ، و حهوا  ههو أن ا

   (2)الوزن ، مو اتلا  الجنو في ركا اللضل، والوزن  قط في ركا النسيئة

القوع الثهانيَ وههو للمالكيهة والشها  ي وروايهة ألهرى للمهام أحمهد بهن حنبهل ، مهن حيهث أن العلهة فهي تحهري  الهذهب واللضهة لهي 

 (3)الثمنية الغالبة، ولي قاصرة عليهما ال  تتعدى إلى غيرهما

القههوع الثالههثَ وهههو قههوع للمههام مالهه  وأبههي الةيههاب وابههن العربههي املههالكي وروايههة للمههام أحمههد بههن حنبههل ومحمههد بههن الحسههن مههن 

  (4)الحنلية، من حيث أن العلة في تحري  الذهب واللضة لي ميلس الثمنية

   األدلة َ

 أدلة القوع األوع َ

 استدع أصحاب القوع األوع بالسنة واملعقوع َ

 
 
 َ من السنةَ أوال

 - بمثــل، وال تشــفوا ملسو هيلع هللا ىلص: عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــ ي هللا عنــه قــال: قــال رســول هللا 
 
)ال تبيعــوا الــذهب بالــذهب إال مــثال

 
 
 بمثــــل، وال تشــــفوا بعضــــها علــــى بعــــض،  وال تبيعــــوا منهــــا غائبــــا

 
بعضــــها علــــى بعــــض،  وال تبيعــــوا الــــورق بــــالورق إال مــــثال

   (5) بناجز(

 - الـــذهب بالـــذهب، والفضـــة بالفضـــة، والبـــر بـــالبر، ملسو هيلع هللا ىلص: رضـــ ي هللا عنـــه قـــال: قـــال رســـول هللا عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري(

 بيـد، سـواء  بسـواء، فمـن زاد أو اسـتلاد فقـد أربـى، اآلخـذ 
 
 بمثل، يـدا

 
والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثال

 (6) واملعطي فيه سواء(

 

                                                                                                                                                                                                         
 407، ص: 7، املحلى باآلثار، ج: 113، ص: 12محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخس ي، املبسوط، ج:   -1
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َ من املعقوعَ 
 
 ثانيا

اواة، واملؤثر في تحقيقما الكيل والوزن والجنو،  نن الكيل أو الوزن رسهوى بي همها صهورة، والجهنو رسهوي أن قضية البيو املس

 (1) بي هما معلا،  كانا علة.

 أدلة القوع الثاني َ 

 استدع أصحاب القوع األوع بالسنة واملعقوع َ

َ من السنةَ 
 
 أوال

 عههن معمههر بههن عبههد هللا رضهه   هللا عنههه أنههه أرسههل غالمههه بصهها-
 
،  ههذهب الغههالم؛  ألههذ صههاعا

 
ع قمههمل، قههاعَ بعههه ثهه  ا ههتر بههه  ههعيرا

 بمثههل،  ههنني 
 
 ألبههر  بههذل ،  قههاع لههه معمههرَ لهه   علهه   لهه ؟ انيلههس  ههرد  وال تألههذ إال مههثال

 
وزيههادة بعهها صههاع،  لمهها جههاء معمههرا

 بمثل(ملسو هيلع هللا ىلص سمع  رسوع هللا 
 
   (2) يقوعَ )اليعام باليعام مثال

 ؛ إ  بهههه قهههوام األبهههدان، والثمنيهههة وصهههل  هههر ؛ إ  بهههه قهههوام األمهههواع،  يقتضههه   التعليهههل وجهههه الداللهههةَ أن اليعههه  وصهههل  هههر 

 (3)بهما.

َ من املعقوع َ 
 
 ثانيا

أن غير الذهب واللضة ال يقوم بو يلة الثمنية،  ممها أثمهان املبيعهات وقهي  املتللهات وأورن الجنايهات،  تقتصهر العلهة عليهمها 

 (4)دون غيرهما

 أدلة القوع الثالث َ

لقههد اسههتدع أصههحاب القههوع الثالههث بمهها اسههتدع بههه أصههحاب القههوع الثههاني، لكههن لههاللوه  فههي كههون العلههة قاصههرة علههى الثمنيههة  

  قط بما يلي َ

َ لههيو املقصههود مههن الثمنيههة الههذهب واللضههة عي همهها، وإنمهها املقصههود م ههها التوسههل إلههى تحصههيل امليالههب
 
، ومهها يقههوم مقههام (5)أوال

 مواع الرااجة واملتداولة، حيث يألذ حكمه نلسه لتحقس الوصل  يه. الذهب واللضة في  ل ، كاأل 

َ أن تطصههي  الههذهب واللضههة فههي السههنة مههن بههاب التغليههب
 
 (1)ثانيهها

 
؛  لههيو  يهمهها مهها يمتههازان بههه عههن غيرهمهها سههوى أيهمهها معيههارا

 للمعامالت في عمد الرسوع 
 
لعلهة ال ه  مهن أجلمها حهرم الركها فهي ، وهذا الوصل متحقس في كل ما يتطذ  الناس عملهة، واملسو هيلع هللا ىلصوأثمانا

 الذهب واللضة ينيبس على ما يقوم مقاممما.

                                                           
  5، ص: 4أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة، املغني، ج:   -1
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1592 
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َ وصل 
 
ابن تيمية النقهود مهن املنظهور اإلسهالمي ؛ حيهث قهاعَ زوأمها الهدره  والهدينار  مها رعهر  لهه حهد اب هي وال  هرلي، بهل ثالثا

 ملها يتعهاملون بهه، والهدراه   مرجعه إلى العادة واالصيالك،  ل  ألنه في األصل ال يتعلهس املقصهود بهه، بهل
 
الغهرض أن يكهون معيهارا

 بطههال  سههاار األمههواع؛  ههنن املقصههود االنتلههاع بههها 
 
والههدنانير ال تقصههد لنلسههما، بههل لههي وسههيلة إلههى التعامههل بههها، لمههذا كانهه  أثمانهها

ال بمادتههها وال بصههورتها ،  نلسههما؛  لمههذا كانهه  مقههدرة بههاألمور اليبعيههة أو الشههرعية، والوسههيلة ايحضههة ال هه  ال يتعلههس بههها غههرض

 (2)يحصل بها املقصود كيلما كان ز

 الرأي الراجح َ

ضهة لهي ميلهس الثمنيهة،  له  ملها العلهة فهي تحهري  الهذهب واللبعد  كر األقواع واألدلة ؛ يتضح رجحان القوع الثالث القاال بهأن 

 َيلي

 َ
 
، وكل ما يتو ر  يه الثمنية و  أوال

 
 أن الذهب واللضة للقا أثمانا

 
 بهين النهاس؛ يصه ح أن يكهون معيهارا

 
 عامها

 
املثليهة ويلقهس قبهوال

 للتبادع. 

 
 
أن املصههه حة املرجهههوة والضهههرر الهههذي أراد الشهههارع درأ  فهههي أحكهههام الركههها املتعلقهههة بالهههذهب واللضهههة، ينيبهههس فهههي غيرهمههها مهههن  َ ثانيا

 بالهههذهب وال قهههوع اإلمهههام مالههه  رضههه   هللا عنهههه فههي كالمهههه عهههن املهههاع، إ   (3)النقههود، ويعضهههد  لههه 
 
هههرة يقهههوع َ زال ليهههر  يهههها نظ 

ز   
 
رة  بالور ، ولو أن الناس أجازوا بي ه  ح ا تكون لما سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والور  نظ 

 َ
 
ثبه  فههي عمههد الوههحابة اتطهها  النقههد مههن غيههر الههذهب واللضهة، ودليههل  لهه  أن عمههر بههن الةيههاب رضهه   هللا عنههه عههزم علههى  ثالثا

 ال بعيهههههر، اتطههههها  النقهههههد 
 
مهههههن جلهههههود اإلبهههههل، حيهههههث قهههههاعَ زلقهههههد هممههههه  أن أجعهههههل الهههههدراه  مهههههن جلهههههود اإلبهههههل،  قيهههههل لههههههَ إ ا

،  رجوع عمر بن الةياب عن  ل  ليو إلنكار أحد عليه، وإنما ل حلا  على مص حة اإلبل، وهذا يهدع علهى (4) أمس ز

 جواز اتطا  النقد من غير الذهب واللضة.

 َ
 
 على  ثالثا

 
 االقتصار في النقد من الذهب واللضة، ويعضد  ل  قوع ابن تيمية السابس.  ال دليل صريحا

 َ
 
أن القهههوع بهههأن باعتبهههار العلهههة فهههي الهههذهب واللضهههة لهههي ميلهههس الثمنيهههة، يحقهههس إمكانيهههة القيهههاس للنقهههود ال ههه  انتشهههرت بهههين  رابعا

ألنهه بهذل  يجعهل العلهة قاصهرة الناس وقبلوها وصهارت تحقهس و هاال الهثمن، علهى العكهو مهن القهوع بالثمنيهة الغالبهة؛ 

 على الذهب واللضة.

وبعههد عههرض األقههواع جميعمهها؛ يظمههر رجحههان القههوع الثههاني القااههل بههأن الركهها يقههو فههي غيههر هههذ  األصههنا  السههتة، إ ا وا ههس العلههة،  

  األصهنا ؛ واملذكور في الحديث هو من باب التمثيل؛ لعدم وجود دليل صريمل يدع على  له ،  حيثمها وجهدت العلهة فهي غيهر ههذ

وجد الركا، ولل  الحديث بذكر هذ  األصنا  جاء  قط لكويها املوجودة في  اح الوق ؛  كهل مها وا هس ههذ  األصهنا  فهي العلهة 

                                                                                                                                                                                                         
، محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس 185، ص: 5ائع في ترتيب الشرائع، ج: عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصن  -1

هــ( ط 1423الدين بن قيم الجوزية، إعالم املـوقعين عـن رب العـاملين، تحقيـق: أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، )الـدمام: دار ابـن الجـوزي 
 406، ص: 3، ج: 1

 252، 251، ص: 19ى، ج: شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، مجموع الفتاو  -2
 5، ص: 3مالك بن أنس بن مالك بن عامر اإلصبحي املدني، املدونة، ج:   -3
 452، ص: 1م( ط 1988أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري، فتوح البلدان، )بيروت، دار ومكتبة الهالل،   -4
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يدلل معما، والحكمة في  ل  أن  ريعة اإلسهالم أمهرت بحله  املهاع، وههو إحهدى الضهرورات الةمهو، وال وجهه للتلريهس بقصهر 

 عليها في الحديث  حسب بدون بعضما اآللر. أحكام الركا على بعا األصنا ،
 
 لكويها منصوصا

بعهد ههذا العههرض يتضهح جريهان الركهها فهي العملهة اال تراضههية زالبتكهوينز؛ أليهها تحقههس الهرواج واالنتشهار العههالمل  بشهكل مسههتمر،   

صهههل الثمنيهههة؛ لهههذا كمهها أيهههها تشهههتمل علهههى و هههاال الهههثمن، ولههي بهههذل  تتلهههس مهههو الهههذهب واللضهههة مههن حيهههث التهههداوع والقبهههوع وو 

يجري  يها الركها بعلهة وصهل الثمنيهة، ويشهتر  فهي بيعمها بجنسهما التماثهل والتقهابا، وحيهث أيهها عملهة ا تراضهية لهيو لمها وجهود 

 عند تاجيل عملية الد و والتحويل من املرسهل إلهى املسهتل  فهي الاهجل املوحهد املسهملا 
 
 يمليااي؛  نن التقابا  يها يكون حكميا

 في ايحلظة اإللكترونية الةاصة بايحوع إليه Blockchainبه  
 
 .، وتظمر العملة رقما

 امليلب الثالثَ حك  الزكاة في العملة اال تراضية زالبتكوينز

؛ إ  إنه يؤدي و يلة النقود بشكل جزاي، لذا ؛ يجب  يه الزكهاة، والتسهاؤع   
 
لقد اكتسب البتكوين صلة الثمنية؛ ألنه رعد ماال

 قدير النصاب في العملة اال تراضية زالبتكوينز؟هناَ كيل يمكن ت

، وقهههد اكتسهههب (1)لقهههد التلهههل اللقمهههاء املعاصهههرون فهههي تقهههدير زكهههاة النقهههود الورقيهههة بالهههذهب واللضهههة باكتسهههابها صهههلة الثمنيهههة 

 مههن النقههود الورقيههة واال 
 
 تراضههية قهههد البتكههوين صههلة الثمنيههة؛ إ  يجههري عليههه الةههال  فههي زكههاة النقهههود الورقيههة، باعتبههار أن كههال

 اكتسب صلة الثمنية.

 ولللقماء املعاصرين في  ل  أربعة أقواع ؛ لي كما يلي َ

 (2)القوع األوعَ يقدر النصاب بأقل قيمة للنصاب من الذهب واللضة

 (3)القوع الثانيَ يقدر النصاب بقيمة نصاب الذهب

 (4)القوع الثالثَ يقدر النصاب بقيمة نصاب اللضة

 (5)النصاب بحد الكلاية، وهو ما يكلي معيشة أسرة سنة كاملة القوع الرابوَ يقدر 

 األدلة َ

                                                           
يلــي : "إن الثمنيــة متحققـــة بوضــوح فـــي األوراق النقديــةت لــذلك فـــلن هيئــة كبـــار لقــد ذهبــت لجنـــة هيئــة كبــار العلمـــاء بشــأن النقـــود الورقيــة إلــى مـــا   -1

 قائمــا بذاتــه، كقيــام النقديــة فــي الــذهب والفضــة وغيرهمــا مــن األثمــان، وأنــه أجنــاس
 
تتعــدد  العلمــاء تقــرر بأكثريتهــا: أن الــورق النقــدي يعتبــر نقــدا

واألمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقيـة جـنس مسـتقل بذاتـه، وأنـه يترتـب علـى  بتعدد جهات اإلصدار، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس،
 -ذلك جريان األحكام الشرعية:

 جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في الذهب والفضة وفي غيرهما من األثمان كالفلوس. أوال: 
و الفضة، أو كملت النصاب مع غيرها من األثمان  وعرول التجـارةت إذا ملكهـا وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أ ثانيا:

  88، ص: 1(، ج: 10هـ،   قرار رقم )1393أهل وجووها" : هيئة كبار العلماء، مجلة البحول اإلسالمية 
ن علـــي بـــن وهـــف القحطـــاني، زكـــاة األثمـــان، ، ســـعيد بـــ 92هــــ( ب. ط، ص: 1405عبـــد هللا بـــن محمـــد الطيـــار، الزكـــاة وتطبيقاتهـــا املعاصـــرة، )الزلفـــي   -2

    21، ص: 1)السعودية، مطبعة سفير، ب. ت( ب. ط، ج: 
 25م( اإلصدار الثامن، ص: 2009هـ/ 1430مكتب الشؤون الشرعية، أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، )بيت الزكاة الكويتي:   -3
رون، الفـــتح الربـــاني لترتيــب مســـند اإلمـــام أحمـــد بــن حنبـــل الشـــيباني ومعـــه كتــاب بلـــو  األمـــاني مـــن أســـرار أحمــد عبـــد الـــرحمن البنـــا الســاعاتي وآخـــ  -4

 251، ص: 8، ج: 2الفتح الرباني، )بيروت: دار إحياء الترال العربي، ب. ت ( ط 
 175، ص: 1ط ( 2006محمد شوقي الفنجري، املذهب االقتصادي في اإلسالم، )القاهرة: الهيئة املصرية للكتاب،   -5
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 لقد استدع أصحاب القوع األوع بالسنة واإلجماع َ

َ من السنةَ 
 
 أوال

 - لهيو  يمها دون لمهو  ود صهدقة، ولهيو  يمها دون ملسو هيلع هللا ىلصَ عن أبي سعيد الةدري ، رض   هللا عنه قاعَ قاع رسهوع هللا(

 (   1) ن لمو أوسس صدقة(لمو أوا  صدقة، وليو  يما دو 

 -  أنهه قهاعَ ).... ولهيو عليه  شه  ء فهي الهذهب ح ها يكهون ملسو هيلع هللا ىلص وعن علي بن أبي االب ، رض   هللا عنههَ عهن الرسهوع الكهري

 وحاع عليها الحوع،  ليها نصل دينار وما زاد  بحساب  ل (
 
  (2) ل  عشرون درهما

يكهههون بالهههذهب واللضهههة، وههههو املعتبهههر فهههي تقهههدير نصهههاب النقهههود  وقهههد بينههه  ههههذ  األحاديهههث أنصهههبة الزكهههاة، وثبهههوت ههههذ  األنصهههبة 

 الورقية.

َ مهن اإلجمهاعَ لقهد أجمهو أههل العله  مهن املسهلمين علهى أن املعتبهر فهي تقهدير نصهاب النقهود يرجهو إلهى أقهل قيمهة للنصهاب مههن 
 
ثانيها

 (3) الذهب واللضة.

 أدلة القوع الثانيَ لقد استدع أصحاب هذا القوع باملعقوعَ 

 
 
 َ أن قيمة الذهب ثابتة ال تتغير، لثبات وزنه، بطال  اللضة،  ه  غير ثابتة وتتلاوت.أوال

َ أن التقدير بنصاب الذهب هو األقرب موا قهة لألنصهبة للتقهدير بأنصهبة الزكهاة األلهرى ، كطمهو مهن اإلبهل أو أربعهين مهن 
 
ثانيا

 (4) الغن .

 وقد نوق  هذا القوع من ثالثة وجو  ، لي كما يلي َ

، واللضة )85وعَ أن نصاب الذهب واللضة ثاب ، الذهب )األ 
 
.595( جراما

 
 ( جرما

الثههانيَ أن هههذ  األنصههبة ليسهه  ثابتههة بالقيههاس وإنمهها بههالتوقيل؛  ههال أثههر لقههرب نصههاب الههذهب مههن األنصههبة األلههرى؛ وعليههه  ههال 

 (5) معوع للقياس هنا.

بالنقهههدين،  هههال حاجهههة إلهههى إاالهههة اليريهههس إ ا كهههان املههه ع واملرجهههو إلهههى الثالهههثَ أن القيهههاس املهههذكور علهههى اإلبهههل والغهههن  نلسهههه مقهههوم 

  (6) النقدين.

                                                           
 979، حديث رقم: 673، ص: 2مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، )كتاب الزكاة( ج:   -1
أبـــو داود ســـليمان بـــن األشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بشـــير بـــن شـــداد بـــن عمـــرو األزدي السجســـتاني، ســـ ن أبـــي داود ، تحقيـــق: محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد   -2

، قـــــال األلبـــــاني: 1573، حــــديث رقـــــم: 100، ص: 2ة، بــــاب فـــــي زكـــــاة الســـــائمة( )بيــــروت: املكتبـــــة العصـــــرية، ب. ت( ب. ط، ج: الحميــــد، )كتـــــاب الزكـــــا
صــحيح، محمــد ناصــر الــدين األلبــاني، إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الســبيل، تحقيــق: محمــد زهيــر الشــاويش، )بيــروت، املكتــب اإلســالمي، 

  291ص: ، 3، ج: 1م( ط 1979هـ/ 1399
، 49، ص: 7، ج: 2هـــ( ط1392أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بــن شـرف النـووي، شـرح النـووي علـى صــحيح مسـلم، )بيـروت: دار إحيـاء التـرال العربـي،   -3

980 
 327، ص: 39هـ، ج: 1414محمد بن علي حسين الحريري، أوراق النقود ونصاب الورق النقدي، مجلة البحول اإلسالمية،   -4
 334، ص: 39د بن علي حسين الحريري، أوراق النقود ونصاب الورق النقدي، ج: محم  -5
 338، ص: 39محمد بن علي حسين الحريري، أوراق النقود ونصاب الورق النقدي، ج:   -6
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 أدلة القوع الثالثَ استدع أصحاب هذا القوع بالسنة واملعقوعَ

 (1) )ليو  يما دون لمو أوا  صدقة(ملسو هيلع هللا ىلصَ عن أبي سعيد الةدري ، رض   هللا عنه قاعَ قاع رسوع هللا  -

 واألوا  جمو أوقية، واألوقية لي نص -
 
 (2)اب اللضة تقدر بأربعين درهما

 (3)أن التقدير باللضة أنلو لللقراء؛ ألن نصابه أقل من نصاب الذهب -

، بههدليل حههديث علههي بههن أبههي االههب،  
 
وينهاق  هههذا القههوع بههأن نصههاب اللضههة ثبه  بالسههنة كمهها ثبهه  بالسههنة نصههاب الههذهب أيضها

 وحهاع أنهه قهاعَ ).... ملسو هيلع هللا ىلص  رضه   هللا عنهه السهابسَ عهن الرسهوع الكهري  
 
ولهيو عليه  شه  ء فهي الهذهب ح ها يكهون له  عشهرون درهمها

  (4) عليها الحوع  ليها نصل دينار وما زاد  بحساب  ل (

 أدلة القوع الرابوَ استدع أصحاب هذا القوع باملعقوع وهو كما يليَ 

ر موا قههة فههي أكثههر األقيههار؛ أن تقههدير النصههاب بطمههو أوا  هههو الثابهه ؛ ألنههه كلايههة أقههل أهههل بيهه  سههنة كاملههة، إ ا كانهه  األسههعا

   (5) يجب اعتبار هذا املعلا في النقود الورقية.

 ويناق  هذا القوع من وجمين اثنين؛ هماَ  

 بما يكلي أقل أهل بي  سنة كاملة، يهؤدي إلهى تذبهذب األنصهبة وعهدم اسهتقرارها فهي األزمنهة واألمكنهة 
 
األوعَ جْعل النصاب مقدرا

 (6) ة اإلسالمية؛ ألن املعمود في  ريعتنا هو تعليس األحكام على أوصا  منضبية ومحددة.ايةتللة، وهذا يطالل الشريع

الثهههانيَ حههههد الكلايهههة يطتلههههل مهههن شههههة  آللهههر، ومههههن أسهههرة أللههههرى، كمههها يطتلههههل أسهههلوب املعيشههههة مهههن باديههههة بسهههيية ومدنيههههة 

رورية والحاجيهة، وتحديهد كلايهة السهنة معقدة، ونصاب الزكاة ايحدد ليو كلاية سهنة، بهل ههو مها زاد عهن حاجهات األسهرة الضه

  (7) ال يمكن ضبيه برق  أو استقراء إحصااي.

القوع الهراجحَ بعهد عهرض أقهواع اللقمهاء؛ يتضهح رجحهان القهوع األوع القااهل بتقهدير النصهاب بأقهل قيمهة للنصهاب مهن الهذهب 

للضة ثابه ، وال وجهه لتلضهيل أحهدهما علهى واللضة؛  ل  لقوة أدلته وللوها من املعارضة، باإلضا ة إلى أن نصاب الذهب وا

 بين مص حة املزكي وهو األح  لللقير.
 
 اآللر، وفي حالة التلاوت رعتبر النصاب األقل جمعا

ولتيبيقه علهى العملهة اال تراضهية زالبتكهوينز ؛ يهت  حسهاب نصهاب كهل مهن الهذهب واللضهة بهالبتكوين، ويؤلهذ بالنصهاب األقهل 

 املعموع بها اآلن في مصار  الزكاة الشرلي.قيمة، ويطرج زكاته مما رساوي
 
 ه من العمالت املتداولة واملعتمدة  رعا

                                                           
 979، حديث رقم: 673، ص: 2مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، )كتاب الزكاة( ج:   -1
 980، حديث رقم: 52، ص: 7زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، ج:  أبو   -2
 327، ص: 39هـ، ج: 1414محمد بن علي حسين الحريري، أوراق النقود ونصاب الورق النقدي، مجلة البحول اإلسالمية،   -3
 ،1573، حديث رقم: 100، ص: 2عمرو األزدي السجستاني، س ن أبي داود، ج:  أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  -4
 66، ص: 2، ج: 1م( ط 2005هـ/ 1426عبد الرحيم الدهلوي حجة هللا البالغة، تحقيق: السيد سابق، )بيروت: دار الجيل،   -5
 460هـ(  ص: 1405أم القرى، السعودية، )جامعة  -رسالة ماجستير-ستر بن ثواب الجعيد، أحكام النقود الورقة والتجارية،  -6
 334، ص: 39محمد بن علي حسين الحريري، أوراق النقود ونصاب الورق النقدي، ج:   -7
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 الخـــاتــمة:

 أول: النتائج:

إن عملة البتكوين لي عملة رقمية ا تراضية لارج نظام النقد الوردي، ليو لما وجود مادي ملمهوس؛  هه  تمثيهل رقمله   -

 للقيمة النقدية.

ى العمههالت اال تراضهههية لجمههة أو مؤسسههة تههنظ  العملههة اال تراضههية وتشههر  علهههى عههدم لضههوع البتكههوين بوصههله إحههد -

 تسييرها.

تهههؤدي العملهههة اال تراضهههية زالبتكهههوينز و يلهههة النقهههود بشهههكل جزاهههي ، وتنيبهههس عليهههها األحكهههام الشهههرعية لتحقهههس الهههرواج  -

 واالنتشار وصلة الثمنية  يها.

 إن الركا يجري في البتكوين باعتبار صلة الثمنية. -

 اع -
 
تبههار نصههاب الزكههاة فههي البتكههوين بالههذهب واللضههة باألقههل للنصههاب م همهها،  لهه  للمصهه حة العامههة؛ ألنههه يحقههس عااههدا

 أكبر ملستحقي الزكاة.

-  
 
إن تههوا ر علههة الثمنيههة فههي هههذا النههوع مههن العمههالت ال رعلهه  اإلقههرار بههها للتبههادع العههام، بههل يجههب أن تكههون منظمههة تنظيمهها

 العتبارها
 
 قانونيا

 
 للتعامل.  رعيا

 
 ووسييا

 
 نقدا

 -ثانيا : التوصيات:

 إصدار توجيهات بعدم التداوع بهذ  العملة أو التعامل بها ، ح ا يت  وضو الضوابط الشرعية والقانونية بشأيها. -

وجههود بنيههة مشههتركة بههين ايةتصههين فههي مجههاع الشههريعة واالقتصههاد والقههانون تقههوم علههى أسههاس التعههاون والتنسههيس، مههن  -

 ار الشرعية والقانونية لحماية املتعاملين بهذ  العملة.أجل وضو األ 

-  
 
يضا  إلى ما سبس ضرورة توا ر التقنيات األمنية  بشكل كا   ووضو املتيلبهات القانونيهة لمها ، فهي حهاع اعتبارهها نقهدا

 للتعامل. 
 
 يص ح أن يكون وسييا
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 املراجع واملصادر

 القرآن الكري 

 كتب التلسير

مههد بههن أحمههد بههن أبههي بكههر الةزرجههي األنصههاري  ههمو الههدين القرابهه ، تلسههير القرابهه ، )القههاهرةَ دار أبههو عبههد هللا مح -

 2م(   1964هه/ 1384الكتب املصري، 

 كتب السنة

 أبو بكر بن العربي املالكي، عارضة األحو ي بشرك صحيمل الترمذي، )بيروتَ دار الكتب العلمية، ب . ت(، ب.   -

بههن إ ههحا  بههن بشههير بههن  ههداد بههن عمههرو األزدي الاجسههتاني، سههنن أبههي داود ، تحقيههسَ أبههو داود سههليمان بههن األ ههعث  -

 محمد محي  الدين عبد الحميد )بيروتَ املكتبة العصرية، ب. ت( ب.  

أبههو زكريهها محيهه  الههدين يحيهها بههن  ههر  النههووي،  ههرك النههووي علههى صههحيمل مسههل ، )بيههروتَ دار إحيههاء التههراث العربههي،  -

 2هه(  1392

الههدين األلبههاني، إرواء الغليههل فههي تطههريج أحاديههث منههار السههبيل، تحقيههسَ محمههد زهيههر الشههاوي ، )بيههروت،  محمههد ناصههر -

 1م(   1979هه/ 1399املكتب اإلسالمي، 

مسههل  بههن ال جههاج أبههو الحسههن القشههيري النيسههابوري، صههحيمل مسههل ، تحقيههسَ محمههد  ههؤاد عبههد البههادي، )بيههروتَ دار  -

  إحياء التراث العربي، ب. ت( ب. 

 كتب املذهب الحنلي

 م1997هه/ 1418( 1حا   الدين النسلي، البحر الرااس  رك كنمل الدقااس، )بيروتَ دار الكتب العلمية،   -

عثمههان بههن علههي بههن مدجههن البههارلي  طههر الجههين الزيل ههي، تبيههين الحقههااس  ههرك كنههمل الههدقااس، )القههاهرةَ امليبعههة الكبههرى  -

 1هه(   1313األميرية 

ر بههن مسههعود بههن أحمههد الكاسههاني، بههدااو الصههنااو فههي ترتيههب الشههرااو، )بيههروتَ دار الكتههب العلميههة، عههالء الههدين أبههو بكهه -

 2م(   1986هه/ 1406

 م( ب.  1992هه/ 1412محمد أمين عمر بن عابدين، رد ايحتار على الدر ايةتار، )بيروتَ دار الكتب العلمية،  -

 م( ب.  1993هه/ 1414َ دار املعر ة، محمد بن أحمد بن أبي سمل السرل   ، املبسو ، )بيروت -
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 كتب املذهب املالكي

أبهههو عمهههر يوسهههل بهههن عبهههد هللا بهههن محمهههد بهههن عبهههد البهههر بهههن عاصههه  النمهههري القرابههه ، التمميهههد ملههها فهههي املواهههأ مهههن املعهههاني  -

ه( هه1387واألسانيد، تحقيسَ مصيلس بن أحمد العلوي وآلهرون، )املغهربَ وزارة عمهوم األوقها  والشهؤون اإلسهالمية، 

 ب.  

 4م(  1994هه/ 1415مال  بن أنو بن مال  بن عامر اإلصب ي املدني، املدونة )بيروتَ دار الكتب العلمية،  -

 كتب املذهب الشا  ي

أبهههو الحسهههن علهههي بهههن محمهههد بهههن محمهههد بهههن حبيهههب البصهههري البغهههدادي املهههاوردي، الحهههاوي الكبيهههر، تحقيهههسَ علهههي محمهههد  -

 1م(   1999هه/ 1419ة، معوض وآلرون، )بيروتَ دار الكتب العلمي

أبهههو زكريههها محيههه  الهههدين يحيههها بهههن  هههر  النهههووي، روضهههة اليهههالبين وعمهههدة امللتهههين، تحقيهههسَ زهيهههر الشهههاوي ، )بيهههروتَ  -

 3م(   1992هه/ 1412املكتب اإلسالمي، 

 م( ب.  1997املؤلل السابس، ايجموع  رك املمذب، )بيروتَ دار اللكر،  -

 كتب املذهب الظاهري 

م( 1968هههه/ 1388الههدين عبهد هللا بههن أحمهد بههن محمههد بهن قدامههة، املغله ، )القههاهرةَ مكتبهة القههاهرة، أبهو محمههد مو هس  -

 ب.  

 كتب املذهب الحنبلي

إبهههراهي  بهههن محمهههد بهههن عبهههد هللا بهههن محمهههد بهههن مل هههح أبهههو إ هههحا  برههههان الهههدين، املبهههدع فهههي  هههرك املقنهههو، )بيهههروتَ دار  -

 1م(   1993هه/ 1418الكتب العلمية، 

م( 1968هههه/ 1388مو هس الههدين عبهد هللا بههن أحمهد بههن محمههد بهن قدامههة، املغله ، )القههاهرةَ مكتبهة القههاهرة،  أبهو محمههد -

 ب. ت

عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان املهرداوي، اإلنصها  فهي معر هة الةهال ، )بيهروتَ دار إحيهاء التهراث العربهي، ب.  -

 2ت(   

اللروع، تحقيهسَ عبهد هللا بهن عبهد ايحسهن التركهي، )بيهروتَ مؤسسهة محمد بن مل ح بن محمد بن ملرج أبو عبد هللا،  -

 1م(   2003هه/ 1424الرسالة، 

منصور بن يونو بن صالك الدين بن حسن بن إدريهو ال ههوتي الحنبلهي، كشها  القنهاع عهن مهتن اإلقنهاع، )بيهروتَ دار  -

 الكتب العلمية، ب. ت( ب.  
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 كتب إسالمية

 1م(   2005هه/ 1426ي، إحياء علوم الدين، )بيروت، دار ابن حزم أبو حامد محمد بن محمد الغزال -

ههههههه/ 1425أحمهههههد بهههههن تيميهههههة، مجمهههههوع اللتهههههاوى، )السهههههعودية، وزارة الشهههههؤون اإلسهههههالمية واألوقههههها  والهههههدعوة اإلر هههههاد 

 1م(  2005

 1م(   1988أحمد بن يحيا بن جابر بن داود البال ري،  توك البلدان، )بيروت، دار ومكتبة المالع،  -

--أحمههد عبههد الههرحمن البنهها السههاعاتي وآلههرون، اللههتمل الركههاني لترتيههب مسههند اإلمههام أحمههد بههن حنبههل الشههيباني ومعههه .  -

 2كتاب بلوغ األماني من أسرار اللتمل الركاني، )بيروتَ دار إحياء التراث العربي، ب. ت (   

 1م(   2005هه/ 1426ار الجيل، عبد الرحي  الدهلوي حجة هللا البالغة، تحقيسَ السيد سابس، )بيروتَ د -

، سههعيد بههن علههي بههن وهههل  92هههه( ب.  ، صَ 1405عبههد هللا بههن محمههد الييههار، الزكههاة وتيبيقاتههها املعاصههرة، )الزللههي  -

 القحياني، زكاة األثمان، )السعودية، ميبعة سلير، ب. ت( ب.  

 7هه(  1429ر القرآن مكتبة دا -علي أحمد السالوس،  قه البيو واالستيثا ، )قير، دار الثقا ة -

محمههد بههن أبههي بكههر بههن أيههوب بههن سههعد  ههمو الههدين بههن قههي  الجوزيههة، إعههالم املههوقعين عههن رب العههاملين، تحقيههسَ أبههو  -

 1هه(   1423عبيدة مشمور بن حسن آع سلمان، )الدمامَ دار ابن الجوزي 

د الحمههد، )جههدةَ دار عههال  اللوااههد املرجههو السههابس، اليههر  الحكميههة فههي إصههالك الرالههي والرعيههة، تحقيههسَ نههايل بههن أحمهه -

1428   )1 

 م( ب.  1996محمد أبو زهرة، امللكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية، )مصرَ دار اللكر العربي،  -

 كتب اللغة العركية

 4م(   2004إبراهي  أنيو وآلرون، املعج  الوسيط، )القاهرةَ مجمو اللغة العركية، مكتبة الشرو  الدولية،  -

د بههن محمههد بههن علهههي الليههومي، املصههباك املنيههر فهههي غريههب الشههرك الكبيههر، تحقيهههس الههدكتور عبههد العظههي  الشهههناوي،  أحمهه -

 2م(  1998)القاهرةَ دار املعار  

زيههن الههدين أبههو عبههد هللا محمههد بههن أبههي بكههر بههن عبههد القههادر الحنلههي الههرازي، مطتههار الوههحاك، تحقيههس يوسههل الشههي،  -

 5م(   1999هه/ 1420ية محمد، )بيروتَ املكتبة العصر 

محمد بن مكهرم بهن علهي، أبهو اللضهل، جمهاع الهدين بهن منظهور األنصهاري اإل ريقهي، لسهان العهرب، )بيهروتَ دار صهادر  -

 3هه(  1414
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 الرساال العلمية

 هه(1405)جامعة أم القرى، السعودية،  -رسالة ماجستير-ستر بن ثواب الجعيد، أحكام النقود الورقة والتجارية،  -

 معاصرة كتب

 ههههودي إسههههماعيل شههههحاتة وآلههههرون، اقتصههههاديات النقههههود فههههي إاههههار اللكههههر اإلسههههالمي، )القههههاهرةَ مكتبههههة وهبههههة لليباعههههة  -

 1م(   1983والنشر، 

 1م(  1997ضياء مجيد، اللكر االقتصادي اإلسالمي في و اال النقد، )اإلسكندريةَ مؤسسة  باب الجامعة،  -

 1م (  2010هه/ 1431)عّمانَ دار املسيرة لليباعة والنشر،  محمود الوادي وآلرون، النقود واملصار ، -

 األبحاث املنشورة

، هيئهة 3 عهددم، 2018أ ر  دوابة، النقود اإللكترونية رؤية إسالمية، مجلة إعجاز الدولية للتأمل والبحهث العلمله ،  -

 اإلعجاز العلمل  بشماع املغرب

، بحههههههث مقههههههدم ملههههههؤتمر األعمههههههاع املصههههههر ية -قبليةرؤيههههههة مسههههههت– ههههههريل محمههههههد غنههههههام، محلظههههههة النقههههههود اإللكترونيههههههة  -

 م2003هه/ 1424اإللكترونية بين الشريعة والقانون، غر ة التجارة والصناعة دبي، 

عبههههد هللا بههههن سههههلمان بههههن عبههههد العزيههههز البههههاحوث، النقههههود اال تراضههههية ملموممهههها وأنواعمهههها وآثارههههها االقتصههههادية، ايجلههههة  -

 ، كلية التجارة، جامعة عين  مو1 م، عدد2017العلمية لالقتصاد والتجارة، 

محمد إبراهي  محمود الشا  ي، اآلثار النقدية واالقتصادية واملالية للنقود اإللكترونيهة، بحهث مقهدم ملهؤتمر األعمهاع  -

 م2003هه/ 1424املصر ية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، غر ة التجارة والصناعة دبي، 

 39هه، جَ 1414النقود ونصاب الور  النقدي، مجلة البحوث اإلسالمية، محمد بن علي حسين الحريري، أورا   -

محمههد سههعود الجههر ، أثههر اسههتطدام النقههود اإللكترونيههة علههى اليلههب والسههلو والةههدمات، بحههث مقههدم ملههؤتمر األعمههاع  -

 م2003هه/ 1424املصر ية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، غر ة التجارة والصناعة دبي، 

 1(   2006اللنجري، املذهب االقتصادي في اإلسالم، )القاهرةَ الميئة املصرية للكتاب،  محمد  ودي -

محمههههههود أحمهههههههد الشههههههرقاوي، ملمهههههههوم األعمههههههاع املصهههههههر ية وأههههههه  تيبيقاتهههههههها، بحههههههث مقهههههههدم ملههههههؤتمر األعمهههههههاع املصهههههههر ية  -

 م2003هه/ 1424اإللكترونية بين الشريعة والقانون، غر ة التجارة والصناعة دبي، 

الك محمههود العربههي، الشههي  اإللكترونههي والنقههود الرقميههة، بحههث مقههدم ملههؤتمر األعمههاع املصههر ية اإللكترونيههة نبيههل صهه -

 م2003هه/ 1424بين الشريعة والقانون، غر ة التجارة والصناعة دبي، 

 



 

 

479 

 القرارات اللقميةَ

 م( 2018، 2018/ 1) ، الرق Bitcoinالبيان الصادر من منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعية البتكوين  -

 3(، جَ 21البيان الصادر من منظمة التعاون اإلسالمي، مجلة مجمو اللقه  اإلسالمي الدولي، قرار رق  ) -
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  اتعلى املستجدَّ  وعالقته بالحكم املآلي   النظر  

ا"  "العملة الفرتاضية أنموذج 

 

 ظالل أم الخري أحمد تيسري كعيد

 م الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات اإلسالميةطالبة دكتوراه، بقس

 جامعة الشارقة، اإلمارات

 الفهرس الرئيسي

 امللخ::

 الحمد هلل رّبِ العاملين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين، وبعد:

 أحكامهـا لكـل فلن االجتهاد املآلي مـن أهـم مسـالك االجت
ُ
هـاد املعاصـر وأخطرهـات ذلـك أنـه يمثـل جانـب الخلـود والديمومـة لهـذه الشـريعة، مـن حيـث صـالحية

بــين اإلقــدام الظــروف واألحــوال، وعموُمهــا لكــل زمــان ومكــان، ومراعاُتهــا لخصوصــيات الوقــائع واألحــدال، فهــو اجتهــاد  االســتيناء واالستحســان، واملوازنــِة 

ملقاربــــة بــــين املصــــالح واملفاســــد، واملغالبــــة بــــين الســــد والفــــتح، والجلــــب والــــدفع، والســــماح واملنــــع، وتــــزداد أهميــــة هــــذا املســــلك واإلحجــــام، وهــــو اجتهــــاد ا

ا فـي الحكـم والتك  حاسـم 
 

ات، واقع يتجلى فيه الـزمن عـامال  بالحوادل واملستجدَّ
ُّ
ييـف، فاألفعـال تـوزن االجتهادي وخطورته في واقع  يو ُّ باملتغيرات، ويكتل

ر بخواتيمها.  ف بنتائجها، واألعمال تقدَّ فات تكيَّ  بمآالتها، والتصرُّ

م على مجتهد العصر أن ينظر في املآالت قبل اإلجابة عن السؤاالت، فال يصدَر حكمه إال بعد دراسة متأنية دقيقة لل ِ
ّ
ر النتـائج إن هذا الواقع يحت واقع، تقّدِ

 باطل، وظلا زائل.والعواقب، وتتحرَّى املقاصد والغايات، فحيث وُ 
 
مَّ شرع هللا، وما عداها زيف

َ
 ِجدت املصلحة فث

 وإنني في هذه الدراسة سأتناول مسلك االجتهاد املآلي من جانبين:

 .الجانب النظري: ويتضمن قواعَد وآلياِت االجتهاد املآلي وعالقتها بالحكم على املستجدات 

  اعد النظرية على نازلة العملة االفتراضية.  والجانب العملي: ويتناول دراسة تطبيقية لتلك القو 

 أهمية الدراسة:

مها مهن البحهث واالستقصهاء، فهي قالهب أصهولي 
 
هل بعهْد حظ تأتي أهمية هذ  الدراسة من كويهها تعهال  نازلهة مهن نهوازع العصهر، له  تن 

 ل جمهو 
 
مهة د املبذولهة فهي دراسهة ههذ  النازلهة مهن مصل ي، مستنير  بهدي املقاصد الشرعية في املوازنهة والتغليهب، لتكهون بهذل  متّم 

 الناحية اللقمية واللنية والقانونية.

 الدراسات السابقة:

ه   دور  وأثهر  فهي الحكه  علهى املسهتجدات 
 
ظ بلهة البهاحثين؛ و له  لع  لقد غهدا البحهث فهي قواعهد النظهر امله لي وضهوابيه و هرواه ق 

والنظههر فههي عواقههب التصههر ات واأل عههاع مههن أن ههح املسههال  فههي استشههرا   ال هه  رعهه ل بههها واقعنهها اليههوم؛  لهه  أن مبههدأ اعتبههار املهه ع
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املستقبل، وتقدير مها سهيؤوع إليهه حهاع اللعهل مهن مصه حة أو ملسهدة، ممها رعهين ايجتههد علهى بنهاء حكه   قهه  مستر هد بههدي 

 املقاصد الشرعية ومحقس ملصالح املكللين كما أرادها لم  الشارع الحكي .

 بس البحثية في هذا املوضوع إلى  قينَويمكن أن نقس  السوا

 أ ه الشس النظري املتعلس بقاعدة اعتبار امل الت، ومن أبرز الدراسات املعنية بقاعدة اعتبار امل التَ

اعتبهههار املهههه الت ومراعهههاة نتههههااج التصهههر اتَ لعبههههد الهههرحمن السنوههههه  ، وأصهههلما رسههههالة دكتهههورا ، نشههههرتها دار ابهههن الجههههوزي،  ه 1

 هَ 1424السعودية، عام 

الدراسههة مليههدة فههي بابههها مههن الناحيههة التأصههيلية، لكههن يؤلههذ عليههها قلههة التيبيقههات املعاصههرة إن لهه  نقههل انعههدامما، ولعلههه 

 منه  مقصود للباحث حيث حصر نيا  الدراسة في أصوع اللقه ومقاصد الشريعة.

 لتنمليل على نازلة العملة اال تراضية. وتكمن اإلضا ة العلمية عليها في االهتمام بالركط بين التأصيل والتيبيس، وا

أصهههل اعتبهههار املههه ع بهههين النظريهههة والتيبيهههسَ لعمهههر جديهههة، وأصهههلما رسهههالة دكتهههورا  نوقشههه  فهههي كليهههة اآلداب جامعهههة سهههيدي  ه  2

 م2010َم، ونشرتها دار ابن حزم، عام 2004محمد بن عبد هللا، املغرب، عام 

ا فهههي ا لجانهههب التيبيقهههي،  درسههه  سهههتة مهههن النهههوازع املعاصهههرة مهههن لهههالع بيهههان اسهههتدرك  ههههذ  الدراسهههة علهههى سهههابقتها عهههوز 

ا، واعتمههدت علههى املوازنههة بي ههها فههي تههرجيمل الحكهه  اللقههه  للمسههألة، إال أيههها  هها أو سههلب  املهه الت ال هه  يههؤوع إليههها العمههل بههها، إيجاب 

بنيههه  ههههذ  املوازنهههات علهههى أساسهههما، ا تقههرت إلهههى بيهههان القواعهههد األصهههولية الةاصهههة بهههالترجيمل بهههين املصههالح وامللاسهههد، وال ههه  

 وهذا ما حاول  أن أبينه في هذ  الدراسة مو التنمليل على نازلة العملة اال تراضية.

 م2016َه، 1437 قه امل الت وقضايا العصرَ د. عمر الجميلي، دار النلااو،  ه  3

د  النظريهة وآلياتهه التنمليليهة وكهين الحكه  وتكمن اإلضا ة على هذا البحث في بيان وجه الركط بهين مبهدأ اعتبهار امله ع بقواعه

علهههى املسهههتجدات، ثههه  تنمليهههل تلههه  العالقههههة علهههى نازلهههة العملهههة اال تراضهههية باالعتمههههاد علهههى املوازنهههة التقريبيهههة بهههين مصههههالحما 

د عليها في عملية املوازنة.   وملاسدها مو بيان القواعد املقاصدية ال   اعْتم 

 اال تراضية، ومن أبرز الدراسات ال   تناولتهَ ب ه الشس التيبيقي املتعلس بالعملة

العمههالت اال تراضهههية، حقيقتهههها وأحكاممههها اللقميهههة، دراسهههة  قميهههة مقارنهههةَ للباحهههث ياسهههر آع عبهههد السهههالم، وأصهههلما رسهههالة 

يمههان م، ونشههرتها دار امل2016ماجسههتير فههي اللقههه املقههارن فههي جامعههة اإلمههام محمههد بههن سههعود اإلسههالمية بالريههاض، نوقشهه  عههام 

 م2018َعام 

 للقبهوع والههر ا فههي 
 

توصهل الباحههث  يهها إلههى نتيجههة ملادههاَ أن العمههالت اال تراضههية  يهها مههن العيهوب ومههن املزايهها مها يجعلمهها أهههال

ا وصرامة من الدوع في التعامل معما. ا عميق  ا، وأن الحك  عليها يتيلب نظر   آن مع 

 املقاصدية، وهنا يكمن وجه استدراكي عليها. والدراسة ل  تتعرض للتقعيد األصولي وال للموازنة
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هههاَ للباحهههث عمهههر  هههديلات، ولهههي رسهههالة دكتهههورا  نوقشههه  فهههي جامعهههة العلهههوم  هههه تقنيهههات العملهههة اال تراضهههية، البههه  كهههوين نمو ج 

 م2018َاإلسالمية العاملية في األردن، عام 

ا، ا وال مقاصديًّ د املسألة أصوليًّ  وهو وجه االستدراح عليها. ولي كسابقتها دراسة  قمية، ل  تقّع 

هاَ للباحهثَ منيهر مهاهر أحمهد، جامعهة مااليها، كواالملبهور،  3 ه التوجيه الشرلي للتعامل بالعمالت اال تراضية، البي  كهوين نمو ج 

بمشههاركة أسهههتا ين مهههن نلههو الجامعهههة، وهمهههاَ أحمهههد سههليان عبهههد هللا، سهههميل بههن  هههريل، ولهههي دراسهههة منشههورة فهههي مجلهههة بيههه  

 2018َ(، بتاري،َ أبريل، 8ستشارات املالية، قير، العدد )املشورة لال 

توصل الباحث إلى أن سد الذريعة يقض   بمنو التعامهل بههذ  العمهالت، وأن ههذا الحكه  يهزوع ويتغيهر بتغيهر الظهرو  واملصهالح، 

، وهههو مهها ولههي نتيجههة تعتمههد علههى قواعههد النظههر املهه لي، إال أن البحههث لهه  يتضههمن أي ركههط مههن الناحيههة األصههولية ت
 

ا أو تنههمليال قعيههد 

 استدركته في هذا البحث.

 مشكلة الدراسة: 

ا ل حكه  علهى املسهتجدات والنهوازع وم هها نازلهة العملهة  ها ملهاد َ كيهل يمكهن للنظهر امله لي أن يكهون را هد   رايس 
 

تثير الدراسة إ هكاال

 اال تراضية؟ز، مما رعل  اإلجابة عن التساؤالت اآلتيةَ

 لية ال   يمكن استر ادها في الحك  على املستجدات؟ه ما القواعد امل  1

 ه ما دور قواعد النظر امل لي ومسالكه في الحك  على نازلة العملة اال تراضية؟   2

 ه ما الراجح من مصالح العملة اال تراضية وملاسدها وكيل رستقي  التأدي إلى معر ة هذا الراجح؟ . 3

 أهداف الدراسة:

 كامنة في الدراسات السابقة يمكن إيجاز األهدا  الرايسة للبحث بنقيتين أساسيتينَبعد عرض جوانب النق  ال

 ه بيان التصور األصولي لعالقة النظر امل لي بالحك  على املستجدات. 1

 ه بيان دور قواعد النظر امل لي في الحك  على نازلة العملة اال تراضية.  2

 منهج الدراسة:

 تقرااي والوصلي والتحليليَاتبع  في الدراسة املنه  االس

أما االستقراايَ  كان الوجمة في رصد القواعد واألصوع النظرية املوجمة للنظر امل لي في الحك  على املستجدات، وأمها الوصهليَ 

 كهههان فهههي وصهههل واقهههو املسهههألة املهههراد دراسهههتها مهههن لهههالع تتبهههو البحهههوث والدراسهههات ال ههه  تناولههه  نازلهههة العملهههة اال تراضهههية، وأمههها 
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لتحليلههههيَ  كهههههان مههههال ي فهههههي الوقهههههو  علههههى أبهههههرز املصههههالح وامللاسهههههد ال ههههه  تكتنههههل ههههههذ  النازلههههة، ومههههها يهههههؤوع إليههههه العمهههههل بالعملهههههة ا

ر للنازلة.  
ّ
 اال تراضية من م الت مؤثرة في توجيه الحك  الشرلي، مو إعماع املوازنة امليلوكة، واستنبا  الحك  ال هااي املؤا

 خطة البحث:

 هذ  املقدمة في تمميد ومبحثينَانتظم  الدراسة بعد 

 أما التمميدَ  لي تعريل امللردات األساسية للبحث.

 وأما املبحث األوعَ  لي التصور األصولي لعالقة النظر امل لي بالحك  على املستجدات، و يه ثالثة ميالبَ

ههها، و  الثهههانيَ فهههي بيهههان قواعهههد النظهههر املههه لي، امليلهههب األوعَ فهههي  هههرك ملمهههوم االقتضهههاء التب هههي الهههذي يقهههوم عليهههه النظهههر املههه لي عموم 

والصلة بي ها وكين الواقو عند إصدار األحكام الشرعية، والثالثَ في بيان قواعهد التنمليهل املرتبيهة بهالنظر امله لي وعالقتهها بهالحك  

 على املستجدات.  

 بحث على ميلبينَوأما املبحث الثانيَ  لي دراسة تيبيقية على نازلة العملة اال تراضية، وقد دار هذا امل

األوعَ رعلهها بتصههور النازلههة وتكييلمهها، والثههانيَ ببيههان حكممهها بعههد املوازنههة بههين مصههالحما وملاسههدها، وتغليههب مهها يمكههن تغليبههه فههي 

 ضور املقاصد املرعية.  

ا ملا توصل إليه من نتااج. ا عن إ كالية البحث، وم ةص   الةاتمةَ وقد حوت جواب 
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 التمهيد

 البحث األساسية: التعريف بمفردات

 النظر املآلي، املستجدات، العملة االفتراضية

َ النظر امل ليَ
 

 أوال

ْته
 
ن  ء  ومعاي 

 
هْل الشه  ها واحهد  وههو تأمل

هو  روْعهه إلهى معل   ترج 
اْء( أصهل  صهحيمل  اْء والهر 

 
وْن والظ ، و)النل ر 

 
ظ
 
ه  رسهتعاْر النظر لغةَ من ن

ْ
ه، ث

 
 

سْو  يه،  يقاعَ نظرْت إلى الش 
 
ر  وتقيْسهه منه ، وإ ا قله   نظهرْت (1) ء أنظْر إليه، إ ا عاينْتهوْيت ، تقهّد   ء 

 
كهْر فهي الشه  هْرَ الل 

 
ظ ، والن 

ا بالقلب   ر    يه وتدبل
 
را
ل
ل  أن يكون تلك ، وإ ا قل  نظرْت في األمر احتم  إليه ل  يكن إال بالعين 

(2). 

 ة، والتقدير لألمور، والتلكر والتدبر. املعاني اللغوية للنظر داارة بين و يلة الحاسة املعرو 

اَ  اصيالح 

ها لالجتههاد، ومهن  له  
 
يرد النظر عند األصوليين بمعلا االعتبار، واللكر املوصل إلى عل  أو غلبة  هن ، واسهتعمله بعضهم  مراد 

 .(3)قوع الشااب َ زكل واسية بين الير ين لي محلل نظر واجتهادز 

هههو، واملههه ع لغهههةَ مصهههدر ميملههه  مهههن آع  يهههؤ  ج   ، وآع  يهههؤوْع، أيَ ر 
ْ
َ ابتهههداْء األمهههر  وانتههههاؤ ْم( أصهههالن 

 
 والهههواْو والهههال

ْ
، و)الممهههزة

 
 ومههه ال

 
وال

 
وع أ

هه إليهه مه  ها ألن  ه من هذا أيض  ْجل  أهْل بيت  ة  إلى راعيها، وآْع الر  عي   الر 
، ألن  مرجو   من هذا الباب 

ْ
ياسة  الّس 

ْ
ههواإليالة

ْ
م  وإلهيه  م ل

ْ
، (4)ل

 املعلا هو أقرب املعاني اللغوية إلى املعلا االصيالحي.وهذا 

 امل ع ال يطرج في معانية اللغوية عن املرجو والعاقبة واملصير واملنتها ونحو  ل  من املراد هات الدالهة علهى مها يصهير عليهه حهاع 

 األمر.

اَ له  ْرْعهن  األصهوليون بتعريهل امله ع، وإن كهانوا قهد أعملهو  فهي كثيهر مهن تيا بيقهاته ، غيهر أنهه ورد عهن بعضهم  عبهارات فهي صيالح 

ها وههو أن النظهر (5) رك ملموم امل ع، كاإلمام الشااب  ، ولي وإن كان ال ينيبس عليها وصل التعريل، إال أيهها تليهد معلها إجماليًّ

 ،  (6)في امل الت رعل  النظر إلى ما سيترتب عن تيبيس الحك  الشرلي من مص حة أو ملسدة

                                                           
 .444، ص:5م(، ج:1979هـ، 1399أحمد بن فارس الرازي، موجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم محمد هارون، )دار الفكر،   (1)
 .217، ص:5، ج:3ه(، ط1414سان العرب، )بيروت: دار صادر، محمد بن مكرم بن منظور، ل  (2)
 .162، ص:2إبراهيم بن مو  ى اللخمي الشاطبي، املوافقات في أصول الفقه، تحقيق عبد هللا دراز، )بيروت: دار املعرفة(، ج:  (3)
 .158، ص:1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج:  (4)
 .194، ص:4الشاطبي، املوافقات، ج: (5)
 .29، ص:1م(، ط2010ه، 1430جدية، أصل اعتبار املآل، )بيروت: دار ابن حزم، عمر   (6)
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ا هههههههوَ زمسههههههل  اجتهههههههادي قههههههاا  علههههههى تقههههههدير عواقههههههب األ عههههههاع والتصههههههر ات، وعليههههههه يكههههههون النظهههههه هههههها وصههههههليًّ ر املهههههه لي بوصههههههله مركب 

واستحضار ها عند إصدار الحك  الشرلي عليهاز،  ايجتهد قبل أن يصدر حكمه يتأمل اللعل، ومها يمكهن أن ينهتج عنهه مهن ليهر 

 ان الشرع، ث  يصدر حكمه بناء  على ما يترجح لديه. أو  ر، ويقدر مصالحه وملاسد  املتوقعة، ويوازن بي ها حسب ميمل 

اَ املستجداتَ  ثاني 

 القيههْو،  مههن األوع قولههه تعههال
ْ
الههث

 
، والث

ل
ههاني الحهه 

 
، والث

ْ
ْع العظمههة َ األو 

 
اْع( أصههوع  ثالثههة ، و)الجههيْ  والههد  ــُه ىَ }لغههةَ مههن اسههتجد 

َّ
ن
َ
َوأ

ا
َ
ن  َرّبِ

ى َجدُّ
َ
َعال

َ
ْدْت (1)«ال ينفـُع ذا الَجـّدِ منـك الَجـدُّ »وله صلى هللا عليهه وسهل َ [،  ومن الثاني ق3{ ]الجنَ ت ، ومهن الثالهث قولنهاَ جهد 

ههه اآلن، ثهه   ْسههمّل   كههلل شهه  ء  لهه  تههأت   ع 
 
ي
 
ه ق ههج  ، كههأن  نا   م  ثههوب  جديههد 

ْ
، وقههول ، أي مقيههوع  ا، وهههو مجههدود  وجديههد  ههدًّ  ء  ج 

 
عليههه الشهه 

يْل 
 
ا الل ا، ولذل  رسمل  اْم جديد   كل  واحد  م هما إ ا جاء  مو جديد   األي 

ين؛ ألن  هاْر الجديدين واألجد   ، وهو األصل املراد.(2)وال  

اَ ال يبعههد املعلهها االصههيالحي عههن املعلهها اللغههوي؛ بههل هههو قههاا  عليههه،  كههل مهها لهه  تههأت  عليههه األيههام  مههو جديههد، لههذا  قههد  اصههيالح 

ه  املسهتجدات بأيههاَ زاملسهاال الحادثهة ا
 
، ويراد مها عنههد الهبعا للظها النهوازع والحهوادث، بينمها يههرى (3)ل هه  له  تقهو مهن قبهلزْعّر  

ها عليهها لوجهود قيهد  آلرون أيها من املستجدات، من حيهث تقييهدها بعهدم وجهود حكه   يهها بهنّ   أو اجتههاد، لكهن قهد تيلهس أحيان 

 في معلا النوازع املعاصرة.، واملعاصرون رغلب عليه  استعماع املستجدات (4)أو قرينة تطصصما بالنوازع 

اَ العملة اال تراضيةَ
 
 ثالث

 . (5)العملة لغةَ نقد يتعامل به الناس

ها أو  اَ اعتبهر  قاام  ا  مو ملترض، وا ترض أمهر  اال تراضية لغةَ نسبة إلى ا ترض، وهو التقدير والتصور، وا ترض يلترض ا تراض 

ا، وعلى نحو ا تراض  َ أي نحو  ل  أو احتمالي م 
 
 مهن التجركهة والةبهرة، مسل

 
، واال تراض  َ ما رعتمد علهى اللهرض أو النظريهة بهدال

ههدها الحاسههوب ملنهها ر ثالثيههة األبعههاد يحههيط أو سلسههلة مههن   
ّ
ومنههه سههمل  الواقههو اال تراضهه  َ أي الواقههو التقريبهه ، ولههي محاكههاة يول

                                                           
 جزء من حديث متفق عليه واللفل لهما:  (1)

، 8(، وفي كتاب  الدعوات، باب الدعاء بعد الصالة، ج:844، رقم الحديث )168، ص1أخرجه البخاري في كتاب األذان، باب الذكر بعد الصالة، ج:

(، وفي كتاب االعتصام، باب ما 6615، رقم الحديث )126، ص:8(، وفي كتاب القدر، باب ال مانع ملا أعطى هللا، ج:6330، رقم الحديث )72ص:

 (. 7292، رقم الحديث )95، ص:9يكره من كثرة السؤال، ج:

في كتاب املساجد، باب استحباب (، و478( و )477، رقم )343، ص:1وأخرجه مسلم في كتاب الصالة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، ج: 

 (.593، رقم )414، ص: 1الذكر بعد الصالة، ج:
 .409، ص:1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج:  (2)
 .26م(، ص: 2005أسامة األشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق، )عمان: دار النفائس،   (3)
، 2م(، ط2010ه، 1431هية املعاصرة، )جدة: دار األندلس الخضراء، بيروت: دار ابن حزم، مسفر القحطاني، من   استنباط أحكام النوازل الفق  (4)

 .90ص:
 .1555، ص:1، مج:1م(، ط2008ه، 1429أحمد مختار عمر وآخرون، موجم اللغة العربية املعاصرة، )القاهرة: عالم الكتب،   (5)
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ههها مهههن أن يراهههه ههها لاصًّ ا إلكترونيًّ هههن النههها ر  الهههذي رسهههتطدم جمهههاز   
ّ
ا علهههى  ا هههة عهههرض ويتلاعهههل معمههها بيريقهههة تبهههدو األحهههداث تمك

 .(1) علية

 وعليه تكون العملة اال تراضيةَ زعملة رقمية موجودة في برامج حاسوكية، ويت  الحصوع عليها وتداولما عن اريس اإلنترن ز.

 املبحث األول: التصور األصولي لعالقة النظر املآلي بالحكم على املستجدات:

ان الصهههلة الرابيههة بهههين القواعهههد األصههولية النظريهههة النا مهههة لعمليههة االجتههههاد املههه لي، وكههين الحكههه  علهههى يهههد  ههههذا املبحهههث إلههى بيههه

 القضايا املستجدة، من لالع ثالثة ميالبَ

األوعَ يهههدور حهههوع  هههرك ملمهههوم االقتضهههاء التب هههي، والثهههانيَ يههههد  إلهههى بيهههان قواعهههد النظهههر املههه لي، والصهههلة بي هههها وكهههين الواقهههو عنهههد 

 حكام الشرعية، والثالثَ و يه بيان قواعد التنمليل املرتبية بالنظر امل لي وعالقتها بالحك  على املستجدات.  إصدار األ 

 ـ املطلب األول: عالقة االقتضاء التبعي بالحكم على املستجدات:

 
 

هد  الحكه  كهامال ت املص حة ْوج  د    األوع،  حيثما ْوج 
دل املص حة محور  التكليل الشرلي ومقصد  ا،  هن ا تغيهرت املصه حة  تع  أصهليًّ

ههها عهههن املصههه حة بثوبهههها الجديهههد، يقهههوع اإلمهههام الشهههااب َ زإنههها وجهههدنا 
 
مهههه، بحث ههها سهههي حس الحكههه  ويوّج  ا حتميًّ هههر  أو انعههدم ،  هههنن تغيل

ا ملصالح العباد، واألحكاْم العادية تدور معه حيثما دار،  تهرى الشه  ء الواحهد يمنهو فهي حهاع  ال تكهون  يهه مصه حة،  الشارع قاصد 

ههها، ويزيهههد الشهههااب   لههه  املعلههها جهههالء  (2) هههن ا كهههان  يهههه مصههه حة جهههازز  ونقص 
 
ا وزيهههادة ا وعهههدم  ،  هههالحك  يهههدور مهههو املصههه حة وجهههود 

ح أن اقتضاء األدلة لألحكام بالنسبة يحاّع  ثبوتها ينقس  إلى قسمينَ   يوّا 

ل اهههروء العهههوارض مههههن الظهههرو  واألحهههواع ال ههه  تالبههههو ويتوجهههه  يههههه النظهههر إلهههى  ات ايحكهههوم  يههههه قبههه األوعَ االقتضهههاء األصهههليَ

تيبيس الحك ،  يظمر عندها حقيقة قصد الشارع من تشريو الحك  في هذ  ايحاّع  من جلب املصالح وتكميلما، ودرء امللاسهد 

 وتقليلما.

ههه قصههد الشههارع تحصههي ا  ههن ا دع  الههدليل الشههرلي علههى إرادة عههين ايحكههوم  يههه كههان  لهه  أمههارة علههى توجل  لعههين املههأمور بهههه ودرء 
 

ال

ا لعين املنه  عنه.  وحسم 

الثههانيَ االقتضههاء التب ههي، ويتوجههه النظههر هنههها إلههى ايحكههوم  يههه فههي  ههل اهههروء العههوارض املالبسههة لتيبيههس الحكهه ، بمهها ْيظمهههر أن 

ملنظهههور إليهههه فهههي ههههذ  قصههد الشهههارع قهههد توجهههه إلهههى تحديههد أثهههر ههههذ  العهههوارض فهههي إجههراء األحكهههام وتيبيقمههها فهههي  لمههها، وعليههه؛  هههنن ا

 ايحكوم عليه، بل العوارض ال   عرض  عليه في أثناء تيبيقه. 
  الحالة ليو  ات 

ا  واقتضهاء الههدليل ل حكه  هنهها يتعلهس بالحالههة ال هه  قامه  بههايحكوم  يهه، والظههر  الهذي اههرأ عليههه،  قْصهْد الشههارع له  يكههن قصههد 

ا ا في عين ايحكوم  يه، بل إضا يًّ ا أصليًّ هه  القصهد هنها  ابتداايًّ
ا؛ لتعلقه بالحالة القاامة والظر  اليارم، والغرض مهن توجل تبعيًّ

                                                           
 .1693، ص:1ج:أحمد مختار عمر وآخرون، موجم اللغة العربية املعاصرة، م  (1)
 .305، ص:2الشاطبي، املوافقات، ج: (2)
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ههْس نتهااج  ال يرتضههيها الشههارع،  إلهى الحالههة أال يلضه   هههذا التيبيهس إلههى تلويه  الحكهه  واملعههاني املقصهودة مههن تشهريعه، ومههن ثه  تحقل

، والحيلولة   .(1)دون معارضتها من التلوي  واإلهدارأي ايحا ظة على املقاصد املرعية في األحكام ابتداء 

ا ما تكون محااة بالةصوصهيات واملهؤثرات، الذاتيهة  م هها والعارضهة،  ات بما لي  واهر حادثة ال عمد لللقيه بها، غالب  واملستجد 

ههه  واملعهههاني املقصهههودة  
 
ك ن املشهههروعية يكمهههن فهههي تحصهههيل الح 

 
هههن فهههي الجملهههة  وكمههها أن معيهههار صهههحة تيبيهههس األحكهههام وإجرائهههها علهههى س 

تههههه الشههههريعة مههههن تحقيههههس العههههدع  والتلصهههيل مههههن هههههذا اللعههههل، بحيههههث يترتههههب علههههى تيبيههههس الحكهههه  علهههى النازلههههة املسههههتجدة مهههها تغي 

والرحمههة فههي الةلههس، مهههو مجانبههة اللسههاد والضهههرر والظلهه ،  ههنن  لههه  يحههت  علههى ايجتههههد النظههر  فههي نتهههااج هههذ  الظههواهر وم التهههها 

ا  اجتههههاد  فهههي تحقيهههس مناامههها وضهههبط م لمههها إلهههى أن ترتيهههب الحكههه  وعواقهههب تيبيقمههها قبهههل الحكههه  علي هههها بحهههّل  أو حرمهههة،  هههن ا أد 

، بحيههث بههان لههه أن االسههتمرار فههي التيبيههس معههارض  ملقصههود الشههارع وراجههو  الشههرلي علههى علتههه يلضهه   إلههى ضههرر ومهه ع غيههر ْمههرض 

والةصوصهيات عنهد التيبيهس فهي أرض الواقهو يحيهل  عليه بالنقا، حك  باملنو وحس   مادة اللساد، بمعلا أن اروء العهوارض

 بمعيهار العهدع، وأمهارة 
ًّ

هذ  العوارض إلهى موانهو تمنهو اقتضهاء العلهة لحكممها،  يكهون إجهراء األحكهام فهي  هل ههذ  العهوارض مطهال

ظمهر  ها فهي مجهاع على أن قصد الشارع متجه  هنا إلى عهدم إجهراء الحكه ،  هالنظْر إلهى امله ع واعتبهاْر  عنهد إصهدار الحكه  ي  ها قويًّ جليًّ

 أو حرمههة بمهها يحقههس غههرض الشههارع مههن 
ًّ

 عههن معلهها مناسههب  رعلههس عليههه الحكهه  حههال
ْ
الحكهه  علههى املسههتجدات،  مههو بعينههه البحههث

ا، بههل أالحهه  وضههو الشههرع، وأسههتثير معلهها يناسههب مهها أرا  وأتحههرا ،  تشههريو الحكهه ، كمهها يقههوع الجههويل َ زال أبتههدع وال ألتههرع  ههيئ 

ةزوهذا سبيل التص د   .  (2)ر  في الوقااو املستجدة ال   ال توجد  يها أجوكة للعلماء ْمع 

 ملطلب الثاني: عالقة قواعد النظر املآلي بالحكم على املستجدات:ا

ا؛ و له  العتمهاد  فهي بنهاء األحكهام علهى مها سهيكون عليهه حهاع الحكه   رعدل االجتهاد امل لي من أصعب مهوارد االجتههاد وأكثرهها تعقيهد 

،  ال غرو أن تكون لمذا املسل  االجتهادي قواعد تحكمه وتصوب مسار ، وهذ  القواعد ليَمست
 

 قبال

: قاعدة سد الذرائع:  أول 

ههها فهههي أصهههله، لكهههن التيهههر  بهههه إلهههى (3)ويقصهههد بهههها زمنهههو الجهههااز لهههئال يتوسهههل بهههه إلهههى املمنهههوعز ، ومضهههمويهاَ أن الشههه  ء قهههد يكهههون مباح 

 .(4)ا للذريعةاملمنوع رسقط مشروعيته  يمنو سدًّ 

وال يحتاج بيان العالقة بين هذ  القاعدة وكين النظر امل لي إلى كثير جمد وعناء،  نن زايجتهد حينما يتطذ مهن مبهدأ الهذرااو أداة 

لتكييهههل التصهههر ات والحهههوادث يكهههون قهههد نظهههر إلهههى مههها يمكهههن تسهههميته بزوااهههد األحكهههام، أي رالهههى املالبسهههات الياراهههة والعهههوارض 

                                                           
وما بعدها  409، ص: 1م(، ط2006ه، 1426عبد الجليل زهير ضمرة، الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصالحية، ) عمان: دار النفائس،   (1)

 بتصرف.
 .121، ص:1م(، ط2003ليل املنصور، )بيروت: دار الكتب العلمية، عبد امللك أبو املعالي الجويني، غيال األمم في التيال الظلم، وضع حواشيه خ (2)
 .257:، ص:3الشاطبي، املوافقات، ج  (3)
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ا فهههي وقههه  تشهههريو الحكههه  األصهههلي، ولههه  تتضهههمنه أدلتهههه الةاصهههة، بحيهههث يلهههرض اسهههتمرار املقارنهههة لل نهههوازع ممههها لههه  يكهههن موجهههود 

 .(1)التشريو النص   إلى وق  الحادثة بمالبساتها وما يمكن أن يصدر  بشأيها من أحكامز

ل الشهههارع الحكهههي  أمهههر الوسهههاال وتعليهههل  لههه  أن الشهههارع ملههها وضهههو مقاصهههد كليهههة وكلههها عليهههها أحكامهههه،  هههنن ممههها ال رعقهههل أن يهمههه

ا ولهه اهر  ووسهاال تلضه   إليهه  ننههه  م الهربل تعهالى  هيئ  املؤديهة إلهى تحقيهس ههذ  املقاصهد والهذرااو امللضهية إلهى نقضهما، ز ههن ا حهر 

ها مهن أن يقههرب حمها ، ولهو أبهاك الوسهاال والههذرااو امللضهية إليهه ها لهه ومنع 
ها لتحريمههه وتثبيت  لكهان  لهه   يحرممها ويمنهو م هها، تحقيق 

ا للتحري ، وإغراء  للنلوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبس  ل  كل اإلباءز  .(2)نقض 

وفهههي ضهههوء العالقهههة الوايهههدة بهههين قاعهههدة سهههد الهههذرااو وأصهههل املههه ع، رسهههوغ الجهههزم بهههأن املل ههه  ايجتههههد إ ا ثبههه  لديهههه عنهههد تكييهههل 

ها القضية املعاصرة أن تنمليهل الحكه  عليهها سهيؤوع إلهى مه ع  اسهد،  ن نهه ال بهد مهن صهر  الحكه  عهن لصهوص ههذ  القضهية جري 

 .(3)على قاعدة سد الذرااو

 ثاني ا: قاعدة إبطال الحيل:

ويبههين معناههها اإلمههام الشههااب  بأيهههاَ زتقههدي  عمههل  ههاهر الجههواز إلبيههاع حكهه   ههرلي وتحويلههه فههي الظههاهر إلههى حكهه  آلههر ...  مهه ع 

ا فهي ، (4)العمل  يها لرم قواعد الشهريعة فهي الواقهوز وقريهب منهه تعريهل الشهي، ابهن عا هور ل حيهل بأيههاَ زإبهراز عمهل ممنهوع  هرع 

ههها ألحكهههام األ عهههاع أو التوسهههل بمههها  هههاهر  املشهههروعية إلهههى (5)صهههورة عمهههل جهههاازز ، أمههها مههها عهههدا  لههه  مهههن الحيهههل ال ههه  ال تتضهههمن قلب 

مهو غيهر دالهل فهي امللمهوم االصهيالحي غرض  اسد، أو ما ل  يكن القصد منه الس ي إلهى ههدم مقصهد كلهي مهن مقاصهد الشهارع  

ه أالهس التحيهل علهى اتطها  التهدابير الالزمهة للهتطل  مهن الكلهار فهي  ل حيل املراد إبيالما، ومن  له  علهى سهبيل املثهاع أن هللا ه 

 ِح قولههه تعههالىَ 
َ
ِطيُعون

َ
اِن الــِذيَن ال َيســت

َ
َســاِء َوالِولــد ِ

ّ
 ِمــَن الّرَِجــاِل َوالن

َ
ضــَعِفين

َ
 املست

َّ
 ِإال

 
ــة
َ
(،  مههذا ممهها ال حرمههة 98)النسههاءَيل

  يه.

ههها بباعهههث املنا هههاة  إن أسهههاس منهههو الحيهههل قهههاا  علهههى وجهههود قصهههد املناقضهههة ملقصهههد الشهههارع بنيجهههاد صهههورة اللعهههل الظهههاهرة مقرون 

 واملناقضههة ملقصههد  وحكمتههه، ممهها يههؤوع بههالحك  علههى وجههه التحقيههس إلههى هههدم املقصههد الشههرلي املرجههو منههه، ويعلهه  قلههب األحكههام

 وتلريغما من روحما ومضمويها، وأيلولتها إلى هدم املقاصد الكلية ال    رع  من أجلما ابتداء.

 يتضمن أمرين ممنوعين هماَ
 
 من هنا تتبين ابيعة العالقة بين هذ  القاعدة وكين النظر امل لي من حيث إن التحيل تصرل 

                                                           
 .261،  ص:1ه(، ط1424ات، )الدمام: دار ابن الجوزي، عبد الرحمن السنو  ي، اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرف  (1)
ه، 1388محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعالم املوقعين عن رب العاملين، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، )القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية،   (2)

 .164، ص:3م(، ج:1968
 . 275قطب الريسوني، صناعة الفتوى، ص:  (3)
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 املناقضة لقصد الشارع.األوعَ وجود الباعث غير املشروع الذي يمثله قصد ايةاللة و 

 . (1)الثانيَ امللسدة املتوقعة ال   رغلب حدو ها في امل ع

ها يحسه  مهادة اللسهاد قبهل وقوعهه، وههو نلهو الهدور الهذي ته ها  ا وقاايًّ
 
وقد سبق  اإل هارة إلهى أن مبهدأ سهد الهذرااو رعهد مسهلك

رااو مناقضهة  هاهرة،  هنن الشهارع رسهد اليريهس إلهى به قاعدة إبياع الحيل،  لو قلنا بتجويز الحيل لكان  ل  زيناقا سهد الهذ

امللاسد بكل ممكن، وايحتاع يلتمل اليريس إليها بحيله،  هأين مهن يمنهو الجهااز لشهية الوقهوع فهي ايحهرم إلهى مهن رعمهل الحيلهة فهي 

 .(2)التوصل إليهز

تسهها  فههي قالههب لههداع يتسههتر باملعاملههة  وتههزداد الحاجههة إلههى إعمههاع هههذ  القاعههدة فههي هههذا العصههر ونوازلههه زال سههيما أن اللتههوى قههد

 إلههى الغهرض ايحههرم، وال يقهدر علههى التمييهمل بههين املشهروع واملمنههوع فهي القصههود إال مهن أوتههي  ينهة بالغههة 
 
املشهرعة فهي الظههاهر وصهلة

 .         (3)وممارسة ألحواع الةلسز

 ثالث ا: قاعدة الستحسان:

،  مههو رشههمل (4)ههها إلههى وجههه لههاص اسههتوفى مقصههود الشههارع فههي  لهه  الحكهه زويقصههد بههه زعههدوع ايجتهههد بحكهه  املسههألة عههن نظاار 

تقههههدي  القيههههاس الةلههههي علههههى القيههههاس الجلههههي، ويشههههمل صههههور االسههههتنناء الواقههههو للضههههرورة والعههههر  واملصهههه حة ونحوههههها إ ا كانهههه  

 .(5)متضمنة ملقصود الشرع في لصوص تل  املسألةز

 راجو إلى أمرين اثنينَ (6)وهو بأنواعه

ا هههههو رعايههههة املصهههه حة ال هههه  األوعَ ا
ههها مسههههتأنل  ملصههه حة، ألن أكثههههر مهههها يههههد و ايجتهههههد إلهههى قيههههو املسههههألة عههههن نظاارههههها وإعيائههههها حكم 

 سيتطلل وجودها لو أجري  تل  املسألة على ما يقتضيه حك  أمثالما.

 .  (7)الثانيَ قوة أثر املعلا،  يقدم القياس الةلي إ ا كان قوي األثر على القياس الجلي ضعيل األثر

ى الشااب  العالقة بين مبدأ االستحسان والنظر امله لي بقولههَ زاالستحسهان وههو فهي مهذهب ماله  األلهذ بمصهالح جزايهة 
 
وقد جل

في مقابلة دليل كلي، ومقتضها  الرجهوع إلهى تقهدي  االسهتدالع املرسهل علهى القيهاس،  هنن مهن استحسهن له  يرجهو إلهى مجهرد  وقهه 

،  مهههو مبهههدأ تهههو يقي رعهههال  (8)  مهههن قصهههد الشهههارع فهههي الجملهههة مهههن أمثهههاع تلههه  األ هههياء امللروضهههةزوتشهههميه، وإنمههها رجهههو إلهههى مههها علههه

                                                           
 .286السنو  ي، اعتبار املآالت، ص:  (1)
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هههس بهههين   ملقتضههه ا املقاصهههد الجوهريهههة القيعيهههة فهههي الشهههريعة، كمههها ينّس 
 
األحهههواع االسهههتننااية ال ههه  يلهههزم ااهههراد الحكههه   يهههها ايةاللهههة

ا لواضههعما وكههين وسههاالما فههي األحكههام وا ، وبعبههارة ألههرى  ههنن عالقههة االستحسههان بههالنظر املهه لي (1)لتكههاليلالغايههات املقصههودة  ههرع 

 تتجلى في ثالث نقا َ

 األولىَ مراعاة املالبسات الياراة واالستنناءات الظر ية ال   تكتنل الواقو.

 الثانيةَ التكييل االستننااي بما يضمن استيلاء املص حة املتولاة في اإلاار التجريدي لألحكام امليبقة.

 .  (2)ةَ معالجة التنا ر بين االقتضاء األصلي للن  والقاعدة القياسية وكين امل الت السارية، رعاية للمصالحالثالث

ا: قاعدة مراعاة الخالف:  رابع 

 في وجوكه كمها 
 
ل   يه،  مو رشمل  عل ما الْتل 

 
ل وهو اعتبار لال  من ْرعتدل بطال ه عند قوة مألذ  بامتثاع مقتض ا ما الْتل 

 في تحريمه، ويشمل كذل  ترتيب آثار التصر  عنه مو الحك  عليه في  اته بعدم املشروعيةرشمل تر 
 
ل ح ما الْتل 

(3).  

بكونههه قبههل وقههوع اللعههل أو بعههد ، وإنمهها ينضههبط عنههده  بحسههب قوتههه ووجاهتههه، واللههروع  وأكثههر األامههة القههاالين بههه ال يقيدونههه

ا، من غير قصر ع  لى حاع دون حاعَ تشمد باعتبار  في الحالين جميع 

  ههكه، بههأن  أمهها اعتبههار الةههال  قبههل وقههوع اللعههلَ  مههو أن يظمههر للمجتهههد بعههد اجتهههاد  قههوة مألههذ مطاللههه وصههحة متمس 

هها ملصهه حة  ههرعية  ههاهرة كاانههة فههي جمههة األلههل، رغهه  اعتقههاد  صههحة  هها علههى و ههس االحتيهها ، أو محقق  يكههون مقتضهها  آتي 

ْز االمتثههاع  علههى اجتهههاد  الشةصهه  ،  يمضهه   علههى اجتهههاد مطا ، بحيههث يجههّو  ا لظمههور  ابتههداء  هها ملقتضهها  ومقههرر  للههه مرجح 

 .(4)و قه قبل الشروع في اللعل

  ،ومثالههههَ قهههوع الحنابلهههة بهههأن األولهههى فهههي صهههالة الجمعهههة أال تصهههلى إال بعهههد الهههزواع، مهههو أن مهههذه ه  أيهههها تصهههلى قبهههل الهههزواع

ا من الةال  ومراعاة له  .  (5)لروج 

 هن ا وقهو التصهر  بطال هه  وأما اعتبار  بعد  ، وقوع اللعلَ  مو أن يرجح ايجتهد في املسهألة جانهب الحظهر واملنهو ابتهداء 

رالى دليل غير  لوجه يقتض   رجحان  ل  الدليل في تل  الحالة، إ  يصبمل التلريهو علهى الهبيالن الهراجح الهذي قهاع بهه 

 يؤدي إلى ملسدة وضرر أقوى من مقتض ا النه 
 

 .(6)أوال

                                                           
 .311السنو  ي، اعتبار املآالت، ص:  (1)
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هها مههو قولههه بلسههاد النكههاك دون ولههي ابتههداء  (1)اسههتحقا  املههرأة املمههر وامليههراث عنههد املالكيههة إ ا تزوجهه  بغيههر ولههي ومثالهههَ
 
،  ههنن مالك

ا للملاسد ال   يؤوع إليها التلريو على البيالن.  يرالي الةال  الواقو  يه عند نظر   يما يترتب عليه بعد حصوله، د ع 

مراعاة الةال  والنظر امل لي،  ايجتهد حين يرالهي الةهال  قبهل وقهوع اللعهل إنمها يقصهد الهورع وكذل  تتبين العالقة بين قاعدة 

 واالستبراء للدين من حيث هما احتيا  متعلس ببراءة الذمة والةروج عن العمدة.

ال هه  تطهههت   وأمهها مراعههاة الةهههال  بعههد وقههوع اللعهههل  ههه  تسههتهد  تالفهههي آثههار امللسههدة، والعمهههل علههى تحقيههس املصههه حة النوعيههة

بذل  الحك ، وفي هذا نوع مهن االلتلهات إلهى األمهر الواقهو والبنهاء عليهه بعهد تجديهد النظهر فهي املسهألة بحيهث يصهير التصهر  بعهد 

ا مراعاة للمص حة  . (2)وقوعه معتبر 

ها وأما العالقة بين هذ  القواعد وكين الحك  على املستجدات  من الوضوك بمكهان،  ايجتههد فهي نهوازع العصهر ي ها مليئ  واجهه واقع 

ا  بالةصوصهههيات والظهههرو  املهههؤثرة فهههي الحكههه ، بشهههكل يملهههي عليهههه العمهههل علهههى تاهههةير الواقهههو ملقتضهههيات الشهههرع وهديهههه، مسهههتنير 

هها، ضههمن مسههل  اجتهههادي ال يقههل  بههذل  بهههدي املقاصههد العامههة للشههريعة،  ههال ريههب أن اضههيرار  إلههى هههذ  القواعههد سههيكون حتميًّ

طاللتها في الحك ، بل يتحرى مشروعية النتااج وامل الت، وإن ألجهأ   له  إلهى تجهاوز االقتضهاء األصهلي عند موا قة الظواهر أو م

هها ألصههل العههدع،  عنههد إ ضههااه إلههى إهههدار قيعيههات املقاصههد الكليههة وايحوريههة للشههريعة، بحيههث رغههدو العمههل بهههذ  القواعههد توثيق 

 ذي تغيته الشريعة من أحكامما.   ووسيلة من وساال االستصالك ودرء امللاسد، على الوجه ال

 املطلب الثالث: عالقة قواعد التنزيل بالحكم على املستجدات:

إ ا كانهه  املصهه حة تمثههل نقيههة االرتكههاز األولههى ال هه  يههدور حولمهها إصههدار األحكههام فههي املرحلههة النظريههة التجريديههة،  ههنن مههن البههدلي 

ها القوع بلزوم امتداد هذ  املص حة ومالزمتها ل حك  من  مرحلة النظر إلى مرحلة التيبيس؛  ل  أن الحك  ل  رشرع ليبقهس حكم 

، لههو  ههرض 
 

هها ملها قصههد منههه مهن املصههالح املرعيههة قهبال ا فهي نياقههه التجريههدي، وإنمها  ههرع ليكههون عنهد تيبيقههه محقق  ها محصههور  نظريًّ

 تمثله في أرض الواقو على و س التصور النظري السابس.

ي الوجهههود املهههادي قهههد يقتهههرن بهههه مهههن العهههوارض أو ينلههه  عنهههه مهههن الشهههرو  واالعتبهههارات مههها يجعلهههه إال أن الحكههه  بنملولهههه وتمثلهههه فههه

ا بهين االجتههاد النظهري واالجتههاد التنمليلهي،  يكهون مهن اللقهه  يتطلل عن تحقيس املص حة ال    هرع مهن أجلمها، ممها رعله  انلصهام 

علهههى محلهههه، وههههذا النظهههر و لههه  االعتهههداد يتجلهههى فهههي صهههورة  النظهههر فهههي العهههوارض الياراهههة واالعتهههداد بهههها فهههي مرحلهههة تيبيهههس الحكههه 

قواعههد معينههة ييلههس عليههها العلمههاء اسهه  قواعههد التنمليههل أو قواعههد اإلنجههاز، ولههي صههورة مههن صههور االجتهههاد املهه لي وآليههة مههن آلياتههه 

 اإلجراايةَ  
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: قاعدة التعديل:  أول 

والظرفههههي، بمهههها يناسههههب لصوصههههيات تلهههه  الحادثههههة ويحقههههس العههههدع وهههههو االنتقههههاع عنههههد التيبيههههس إلههههى نههههوع مههههن االسههههتنناء الجزاههههي 

 .(1)واملص حة  يها

والحامل على هذا املسل  مهن مسهال  اللقهه التنمليلهي إنمها ههو مراعهاة مقصهد الشهارع فهي مرحلهة التيبيهس،  يمها لهو أدى التيبيهس 

 الجاري على و س القواعد القياسية إلى انطرام امل ع امليلوب من تشريعه.

 صور تعديل األحكام في مرحلة التيبيس صورتان اثنتان، هما التضييس والتوسيوَ ومن أه 

  أمههههها التضهههههييس؛  مصهههههداقه تضهههههييس حهههههدود التصهههههر  فهههههي امللكيهههههة الةاصهههههة، كتضهههههمين الصهههههناع، رغههههه  أن األصهههههل عهههههدم

تضهمي ه   الضمان، والسبب في هذا التعديل في هذ  الصورة ما نشأ مهن ضهعل الهوازع الهديل  فهي األمهة، ح ها غهدا عهدم

ا للم ع.    ريعة إلى ادعاء التلل والضياع،  كان مبدأ العدع واملص حة يقض   بالحك  بالتضمين اعتبار 

   ا ملهه ع التضههييس  يمهها لههو ااههرد التمسهه وأمهها التوسههيوَ  شههاهد  إقههرار الحنابلههة مبههدأ حريههة الشههرو  فههي العقههود، اعتبههار 

 بمقتض ا العقد.

ا  العالقههة بههين هههذ  القاعههدة وكههين الن ظههر املهه ليَ أن ايجتهههد إ ا أدرح بعههد نظههر  فههي معييههات الواقههو أن املصهه حة املقصههودة  ههرع 

ههها علههههى 
 
مهههن تشهههريو الحكههه  قهههد تتطلهههل عنهههه، وأيهههها قهههد تهههؤوع إلهههى ملاسهههد وأضهههرار، لجهههأ إلهههى اسهههتنناء الواقعهههة ايةصوصهههة حلا 

 املص حة والعدع،  مو إجراء تيبيقي عملي لقواعد النظر امل لي السابقة.

 اني ا: قاعدة الستثناء:ث

واملقصههود باالسهههتنناء زإسهههقا  تيبيهههس الحكههه  الشهههرلي فهههي حهههس عينهههة مهههن عينهههات األ هههراد أو الحهههاالت، فهههي حهههين ييبهههس علهههى سهههاار 

،  والحامل عليهه وجهود لصوصهية معينهة مهؤثرة فهي تيبيهس الحكه  انلهردت بهها حالهة مهن الحهاالت (2)العينات األلرى املشابهة لماز

  راد، ما رعل  وجود مانو يمنو من تيبيس الحك  على هذ  الصورة،  تستثلا تل  الصورة من عموم الحك .دون ساار األ 

أما وجه العالقة بين قاعدة االستنناء ومبدأ اعتبار امل ع  ه َ أن االستنناء قاا  على تتبو املص حة ومراعاتها حيثما كان ،  قهد 

ههها علهههى التقنهههين ايجهههرد الصهههارم، يجههري الحكههه  فهههي أرض الواقهههو بمههها يطهههالل النسهههس  العهههام الهههذي تجهههري عليهههه سهههاار الوقهههااو، متأبي 

ا من ااراد تحقس املص حة إ ا ما أجري  عليها األحكام كساار األ راد والظرو   .  (3) يكون  ل  مانع 

يد  ملبههدأ االسههتنناء واألمثلههة علههى هههذ  القاعههدة التنمليليههة كثيههرة متضهها رة، ومهها االستحسههان األصههولي الههذي سههبس  ههرحه إال تجسهه

 لةصوصهية حهاع الحهرب وحهاع مسهتحس الحهد، مهن أن يهؤوع بهه 
 
وتيبيس عملي له،  من  ل َ إسقا  الحدود فهي الغهزو، مراعهاة

                                                           
 .420السنو  ي، اعتبار املآالت، ص:  (1)
، ج:  (2)

 
ا وت ليال  .139، ص:2عبد املجيد النجار، في فقه التدين فهم 

 .166، ص:2عبد املجيد النجار، فقه التدين،ج:  (3)
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 املسهلمين 
 
تيبيس الحد إلهى االرتهداد أو النكهوص، والهب  السهالمة بهاللرار إلهى الكلهار،  يطهرج الحهد عهن مقصهود ، وت حهس جماعهة

 ة. رور  وملاسْد عظيم

ا: قاعدة التأجيل املؤقت:
 
 ثالث

ويقصهههد بهههه زالعهههدوع عهههن تيبيهههس الحكههه  الشهههرلي فهههي  هههر  معهههين، وإسهههقا  العمهههل بهههه فهههي  لههه  الظهههر ، ح ههها يحهههين  هههر  آلهههر 

ا بمحلهه ال يتعهدا ، و له  (1)مناسب رعاد  يه  ل  الحك  إلى التيبيسز ها بظر هه االسهتننااي، ومقيهد  ، ومن ثه  يكهون اإلرجهاء مؤقت 

هههها ير ههههو عهههن كاهههههل النههههاس حههههرج التكليههههل امليلهههس، ويحملهههه  الشههههرع مههههن تيبيقهههات آليههههة تلّر غههههه مههههن مدلوالتههههه بوصهههله تهههه ا وقاايًّ دبير 

 .  (2)ومقاصد ،  يجري في واقو الناس على لال  مقصود  واملص حة ال   تمحا لما

ر والحههاالت الجزايههة قههد تتطلههل عنههه وتتجلههى العالقههة بههين القاعههدة وقاعههدة النظههر املهه لي فههي أنَ الحكهه  عنههد تيبيقههه علههى الصههو 

ههو ليحقههس مصهه حة،  يؤجهههل تيبيقههه إلههى حههين آلهههر   ههرو  تجعههل تيبيقههه بحالتههه ههههذ  يههؤوع إلههى جلههب ملسههدة، مهههن حيههث ْوض 

 .  (3)تتو ر  يه تل  الشرو ،  ه  قاعدة ضرورية لضمان تحقيس املقصد الشرلي من الحك  امليلوب

، نظههرا إلههى  لصوصههية الظههر  العصههيب الههذي (4)تيبيههس حههد السههرقة عههام ايجاعههة ومههن أمثلههة هههذ  القاعههدةَ تأجيههل سههيدنا عمههر

يمهر بهه النهاس،  لهو ابهس الحههد  يهها لقيعه  أيهدي كثيهر مههن النهاس ممهن ألجهأته  الضهرورة إلههى ارتكهاب السهرقة، والحهد له  رشههرع 

ملقاصهههد ال يؤمهههل تحققمههها فهههي مثهههل ههههذ  إال ملههها  يهههه مهههن كبههه  العهههدوان والبغهههي علهههى الحقهههو ، وملههها  يهههه مهههن الهههردع والزجهههر، وههههذ  ا

 .  (5)الظرو 

وال يههههذهبن بأحههههد الظههههن بههههأن القاعههههدتين السههههابقتين )التأجيههههل واالسههههتنناء(  ريعههههة إلههههى تعييههههل األحكههههام الشههههرعية وإهههههدارها؛ ألن 

 لتحقيهس مقاصهد الشهريعة مهن األحكهام، 
 

وتهؤدي ممارسة هذين املبدأين حين تت  عن ولي  قه  مصاحب لللهالص تكهون سهبيال

ا عههن السهقو  فههي موقهل اإللغههاء لألحكهام الثابتههة،  حينمهها   مناسهب 
 

إلهى سههيادة الهدين وقيوميتههه ال إلهى تعييلههه؛ بهل إيههها تكهون بههديال

 .(6)تطتل  رو  التيبيس في  ر  معين يكون في التأجيل واالستنناء مندوحة عن القوع باإللغاء

ا: قاعدة االستبدال:  رابع 

ا لكون املنا  الهذي ههو مسهتند (7)ألوع إلى حك  اجتهادي جديد أوفى باملص حة وأجرى على العدعوهو العدوع عن الحك  ا ، نظر 

ها مهن سهلية الشهرع؛ إنمها ههو 
 
ها ل حكه  الشهرلي، وانعتاق الحك  األوع قد انتقل إلى ما يقتضيه االجتهاد الجديهد،  مهو لهيو إاراح 

                                                           
 .164، ص: 2التدين، ج: عبد املجيد النجار، فقه  (1)
 .283قطب الريسوني، صناعة الفتوى، ص:  (2)
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ا،  ههن ا إيقها  العمهل باملقتضه ا األوع عنهد انتقهاع منهها  التكليه ا وعهدم  ل بهه إلهى جمهة ألهرى، إ  األحكههام تهدور مهو مناااتهها وجهود 

ن املصير إلى غيرها مما هو أقوى في تحقيس األهدا  واملقاصد الشرعية  .(1)تقاعدت األحكام عن تحقيس مقاصدها تعي 

ا طههذوا مههن الحكهه  األصههلي الههذي رعههد ، ملهها رأى النههاس قههد ات(2)ومههن أمثلههة هههذ  القاعههدةَ قضههاء عمههر بنيقههاع اليههال  الههثالث واحههد 

الهههثالث بللههه  واحهههد القهههة واحهههدة رجعيهههة وسهههيلة للتجهههاوز والتالعهههب، وال سهههبيل إلهههى حسههه  ههههذا البهههاب إال بنمضهههااه علهههى  اعليهههه 

ر منااه وانتقاع املص حة عنه إلى غير  ا لتغيل  .    (3)وتعييل مقتض ا الحك  األوع نظر 

لألحكههام مههن أهميههة فههي الحكهه  علههى النههوازع واملسههتجدات؛  ههنن حقيقههة هههذ  القواعههد أيههها  وال يطلههس مهها فههي هههذ  القواعههد التنمليليههة

سهه ي إليقههاع األحكههام علههى و ههس مناااتههها،  ههه  قواعههد اسههتننااية تعههال  التنهها ر بههين االقتضههاءات األصههلية والقواعههد القياسههية، 

ها للمقاصهد املرعيهة امليلوكهة، التلاتها وكين امل الت السارية في بنية التشريو ومقاصد  الجوهرية، كمها تهروم إ يقهاع التكليهل موا ق 

إلههى العههوارض والةصوصههيات املههؤثرة، ولهههي أكثههر مهها تكههون فهههي النههوازع،  ههال يمكههن يجتهههد العصهههر أن يحكهه  علههى نازلههة إال بعهههد أن 

ا ق   للمص حة الشرعية امليلوكة. يحيط علمه بأبعادها الواقعية ومعيياتها الظر ية العامة والةاصة، ليجيء تنمليله ل حك  محّق 

  

                                                           
 .423عتبار املآالت، ص:السنو  ي، ا  (1)
ا، رقم )  (2)

 
 (.11336أخرجه عن عمر عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطالق، باب املطلق ثالث

 .424السنو  ي، اعتبار املآالت، ص:  (3)
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 املبحث الثاني

 العملة الفرتاضية يف ميزان النظر املآلي

 

بعد أن انممدت في املبحث السابس األصوع النظرية والقواعد التنمليلية املؤارة  لالجتهاد امل لي وعالقتها بهالحك  علهى املسهتجدات 

السههتار عههن أثههر هههذ  األصههوع وتلكهه  القواعههد فههي تأصههيل نازلههة العملههة  والنههوازع، تههأتي الدراسههة التيبيقيههة فههي هههذا املبحههث لتجلههي

 اال تراضية، وقد دار هذا املبحث على ميلبينَ

األوعَ رعلهها بتصههور النازلههة وتكييلمهها، والثههانيَ ببيههان حكممهها بعههد املوازنههة بههين مصههالحما وملاسههدها، وتغليههب مهها يمكههن تغليبههه فههي 

 ضور املقاصد املرعية.  

 ل: العملة الفرتاضية، التصور والتكييف:املطلب األو

 أبين في هذا امليلب حقيقة العملة اال تراضية، وكيلية الحصوع عليها، وأقواع العلماء املعاصرين في تكييلما اللقه َ

: صورة املسألة:  أول 

د مههن  ههرك مبسههط للههدورة تعههد العملههة اال تراضههية مههن النههوازع املعقههدة، وح هها نههتمكن مههن تصههويرها علههى وجممهها وحقيقتههها ال بهه

ا من عملية التعدين وانتهاء بالتعاملَ  الحياتية لمذ  العملة بدء 

تعتمد  كرة العملة اال تراضية على برنامج يت  تنصيبه في حاسوب املستطدم، يتمكن من لالله من تحميهل وتلعيهل برنهامج أو 

بههدأ هههذا البرنههامج بننتههاج عمههالت غيههر قابلههة للتكههرار مههن تيبيههس البيهه  كههوين)ولي أ ههمر أنههواع هههذ  العمههالت إلههى اليههوم(، بحيههث ي

(، ويهههت  تشهههغيلما علهههى لهههوادم Miningلهههالع مبرمجهههات متطصصهههة فهههي عمليهههة لاصهههة ييلهههس عليهههها عمليهههة التعهههدين أو التنقيهههب )

 لاصة، صمم  إلصدار كمية محددة بصورة سنوية، ويت  تطليا هذ  الكمية إلى النصل كل أربو سنوات.

ا وو ههس برمجههة معينههة عههن العمههالت، ولكههن جههودة وقههوة عمليههة التنقيههب هههذ  تكههون وبشههكل أواههح  ههن ن البرنههامج ينقههب ا تراضههيًّ

 حسب قوة معال  جماز الحاسوب،  كلما كان معال  الجماز أقوى كان  عملية التنقيب أ ضل، وكالتالي تولد عملة أكثر.

املسههتطدم حههل  الكثيههر مههن األلغههاز واملعههادالت لكشههل سلسههلة إال أن األمههر مههو  لهه  لههيو بهههذ  السههمولة،  التنقيههب يتيلههب مههن 

اويلههههة مههههن األرقههههام والحههههرو  إلصههههدار العملههههة وتحويلمهههها إلههههى محلظههههة الكترونيههههة، وكلمهههها زادت عمليههههات التعههههدين كلمهههها أصههههبح  

د بهأجمزة حاسهوب قويهة  األلغاز أصعب، وغدا حلما بحاجة إلى برامج حاسوكية متطصصهة، لهذل  يحهرص املتعهاملون علهى التهملول

 وكرامج متطصصة متقدمة إلصدارها.

لم يضههه  معلومهههات الحسهههابات وعمليهههات Block Chainويلتهههرض أن كهههل عمليهههة تهههت  تاهههجل فهههي  هههجل عهههام رسهههملا ) هههج  (، وههههو   

التعههدين والتبههادع وعههدد الوحههدات ال هه  تهه  تبادلمهها، ويههت  تطههزين املعلومههات ال هه  تهه  إنتاجمهها فههي محلظههة لاصههة لكههل مسههتطدم، 

 ا  إليها توقيو إلكتروني، وتطزن بشكل مشلر لصاح ها مجموع  الموية في الشبكة. ويض
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ويمكن ألي شة  متصل باإلنترن  إنتاج العمالت اال تراضية باستطدام برنامج مجاني متو ر لكل منصهات التشهغيل،  هاألمر 

ا من العمل، وهذا القهدر يهت  تعديلهه مهن قبهل موقهو ا ن  ا معي  لشهبكة الهرايو، ح ها ال يهت  اإل هرا  بننتاجمها دون ال يتيلب إال قدر 

 تنبؤ بذل . 

سهههو ههههذ  العملهههة أن عمليهههات اإلصهههدار سهههتتوقل بحلهههوع عهههام  ( 21م، حهههين تصهههل الكميهههة املصهههدرة م هههها إلهههى )2040ويقهههوع مؤّس 

 فهههي أن مليهههون وحهههدة، وبعهههد  لههه  التهههاري، ال يمكهههن التعهههدين، وإنمههها يمكهههن الحصهههوع عليهههها عهههن اريهههس الشهههراء  قهههط، لكههه ه
 

  وأمهههال

تصهههبمل عملهههة العهههال  جعلوهههها قابلهههة للتقسهههي  إلهههى جزايهههات صهههغيرة تسهههملا ساتوشههه  ، بحيهههث يحهههوي كهههل بيههه  كهههوين مااهههة مليهههون 

 ساتوش  ، وهو ما رسممل لما أن تصل إلى أي رق  بما يلب  احتياجات العال  من النقود.

( ولهي األكثهر  همرة علهى Bit coinن أ همرهاَ )البيه  كهوين( نهوع مهن العمهالت اال تراضهية، مه700ههذا؛ ويوجهد اليهوم مها يزيهد عهن )

(، وغيرها، ولي مبنية على مبدأ واحد، واللرو  بي ها رسهيرة، Name Coin(، )الني  كوين Lite Coinمستوى العال ، )الي  كوين 

الةوارزميههههات بعضههههما متعلههههس بالوقهههه  الههههذي تسههههتغرقه عمليههههة التههههداوع، وبعضههههما متعلههههس بيريقههههة التعههههدين، وبعضههههما متعلههههس ب

 .(1)امليلوب حلما

ها  والجدير بالذكر أن املستطدم ال يمل  البه  كهوين، وإنمها يكهون لهه الحهس فهي صهر  عهدد م هها بعنهاوين يقهدر الوصهوع إليهها، و ق 

 لذل ،  نن محلظة من الب  كوين لي في الواقو وعاء لجمو املعلومات امليلوكة ال   تثب  ملكية عنوان متعلس بالب  كوين. 

ا يمكههن بيههان ماهيههة العملههة اال تراضههية وأههه  لصااصههما بأيهههاَ زعملههة رقميههة لههيو لمهها كيههان مههادي ب عههد هههذا الشههرك املبسههط جههدًّ

ملمههوس أو وجههود  يمليههااي، منتجههة بواسههية بههرامج حاسههوكية، وال تطضههو للسههييرة أو الههتحك   يههها مههن جانههب بنهه  مركههزي أو أي 

 إدارة رسههمية دوليههة، يههت  اسههتطدامما عههن اريهه
 

س اإلنترنهه  فههي عمليههات الشههراء والبيههو أو تحويلمهها إلههى عمههالت ألههرى، وتلقههس قبههوال

ا لدى املتعاملين  يهاز  .(2)التياريًّ

 ثاني ا: التكييف الفقهي:

 تتصل بمسألة التكييل اللقه  للعمالت اال تراضية مساالَ

 .األولىَ مسألة رواج النقد وماليته 

 لية الدولة.الثانيةَ مسألة إصدار النقود لارج س 

 .الثالثةَ أقواع العلماء في تكييل العملة اال تراضية 

 

                                                           
قتصاد والتجارة، كلية عبد هللا الباحول، النقود االفتراضية، مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، )جامعة عين شمس: املجلة العلمية لال  (1)

 وما بعدها بتصرف. 28، ص:1م(، ع:2017التجارة، يناير 
 .22عبد هللا الباحول، النقود االفتراضية، ص:  (2)
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 املسألة األوىل ـ املالية والرواج يف النقد:

يهههرى معظههه  البهههاحثين املعاصهههرين أن النقهههد ال يكمهههن فهههي نظهههام نقهههدي معهههين أو محهههدد؛ إنمههها يكمهههن فهههي إدارة كا يهههة وأمينهههة لعهههرض 

لون في رأيه  هذا على عب(1)النقود ارة ابن تيميهةَ زوأمها الهدره  والهدينار  مها رعهر  لهه حهدم اب هي وال  هرلي، بهل مرجعهه إلهى ، ويعّو 

ا ملها يتعهاملون بهه، والهدراه  والهدنانير  العادة واالصيالك، و ل  ألنهه فهي األصهل ال يتعلهس املقصهود بهه، بهل الغهرض أن يكهون معيهار 

يحضههة ال هه  ال يتعلههس بههها غههرض ال بمادتههها وال بصههورتها يحصههل بههها ال تقصههد لنلسههما بههل لههي وسههيلة إلههى التعامههل بها...والوسههيلة ا

 . (2)املقصود كيلما كان ز

وقهههد أ تههه  ايجهههامو اللقميهههة والميئهههات الشهههرعية بسهههريان الركههها علهههى النقهههود الورقيهههة اإللزاميهههة؛ لتهههوا ر علهههة الثمنيهههة  يهههها وأمهههر  

 .(3)السليان امللزم بالتعامل بها

  له َ زألن الحكه  يهدور مهو علتهه وههو الهرواج، والثهانيَ وتتحقس الثمنية بالرواج و 
 

جريان العمل بين الناس، يقهوع الجعيهد معلهال

ههل صههلة النقديههة ع همهها  تلقههدان أهميتهمهها، و لهه  فههي أحههواع االضههيرار، والثالههثَ لههو نظههر إلههى   
ّ
أن النقههدين رعههرض عليهمهها مهها رعي

 . (4)ا بالذهب واللضة لتأكد أن  ل  اإللحا  في وق  الرواج متعينزامللسدة املترتبة من وراء عدم إلحا  ما راج وصار نقد  

 
 

، ومتقهههدمو الحنليههة رعّر  ههون املهههاع بأنههه كههل مههها يمكههن حيازتهههه (5)أمهها املاليههة،  هههالجممور رعههدون األعيههان واملنههها و والحقههو  أمههواال

 .(7)راه  والدنانير، واملتألرون م ه  ييلقونه على كل ما يمكن تقييمه بالد(6)وادلار  لوق  الحاجة

 مدى تحقق الرواج واملالية يف العملة الفرتاضية:

 أما الرواجَ  قد تحقس في العملة اال تراضية لألسباب اآلتيةَ

اتساع التعامل بها بدج  تبهادع يزيهد عهن حجه  اقتصهاديات دوع قاامهة بهذاتها، وال يقهدك فهي ههذا عهدم الهرواج ايحلهي الجغرافهي، 

ا مقبولههة فههي لههارج نياقمهها الجغرافههي، وتحتههاج إلههى الصههرا ة مههن قبههل الصههرا ين، وكههذل    ههنن العمههالت ايحليههة هها ال تعههد نقههود  أيض 

ا فهي التعامهل ولكنهه فهي نيها  إالكترونهي غيهر محهدد برقعهة جغرا يهة، وههذا ال يزيهل   اهةم 
 

األمر في هذ  العمالت،  نيهها تجهد قبهوال

                                                           
 .31م(، ص:1988عبد الجبار الس هاني، النقود اإلسالمية كما ينبيي أن تكون، )مجلة جامعة امللك عبد العزيز،   (1)
، 19م(، ج:1995ه، 1416ي، مجموع الفتاوى، )املدينة املنورة: مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، تقي الدين ابن تيمية الحران  (2)

 .252ص:
 . 1609، ص:3، ج:3( في الدورة الثالثة، مجلة املجمع الفقهي، ع:21قرار رقم)  (3)
 .143م(، ص:1984الة ماجستير، جامعة أم القرى، ستر بن ثواب الجعيد، أحكام األوراق النقدية والتجارية في الفقه اإلسالمي، )رس  (4)
، 1004، محمد بن إدريس الشافعي، األم، اعتنى به حنان عبد املنان، )عمان: بيت األفكار الدولية(، ص:17، ص:2انظر: الشاطبي، املوافقات، ج:  (5)

 .152، ص:3، ج:منصور بن يونس ال هوتي، كشاف القناع على متن اإلقناع، )بيروت: دار الكتب العلمية(
 .51، ص:5، ج:2م(، ط1992هـ، 1412محمد أمين ابن عابدين، رد املحتار على الدر املختار، )بيروت: دار الفكر،   (6)
 .3، ص:2عالء الدين الحصكفي، الدر املنتقى شرح امللتقى، مطبوع وهامش مجمع األنهر، )بيروت: دار إحياء الترال العربي(، ج:  (7)
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ل في حيمل جغرافي ملنيقة مها،  قهد تغيهر الزمهان، وههذ  األحكهام ممها يهؤثر ع ها صلة الرواج،  ليو املقصود بالرواج العام  قب 
ْ
أن ت

 .  (1) يها تغير األزمان

ا فهي نقهل القهي ، سهواء للتعبيهر عهن قيمهة نقديهة أو غيهر ،  وأما املالية،  نن ههذ  العمهالت تقبهل الحيهازة، ويمكهن االنتلهاع بهها  هرع 

ْع  يههها جمههد  ل حصههوع عليههها، كمهها أن
 
 وإن كانهه  مضههيركة وغيههر مسههتقرة، وال يوجههد مهها يضههمن اسههتقرارها فههي  وْيبههذ

 
ههة  مالي 

 
لمهها قيمههة

الوقهه  الحههالي، لكههن عههدم االسههتقرار ال يلغههي الثمنيههة،  ههالعمالت الورقيههة تشههمد عههدم اسههتقرار كبيههر لاصههة فههي  تههرات الحههروب 

ما  متقو 
 

 .(2)واألزمات، وال زاع الناس يتعاملون بها، مما يجعلما ماال

ا يطضههههو للمصههه حة العامههههة  ا سياسهههيًّ ا اقتصههههاديًّ لكهههْن، كهههلل  لهههه  ال رعلههه  اإلقههههرار بههههذ  العملهههة للتبههههادع العهههام؛ ألن هههههذا رعهههد  هههأن 

للدولهة، ولاصهة فهي العمههالت ال ه  تسهتمد قيمتهها مههن لهارج  اتهها،  يجهب أن يطضههو التعامهل بهها للسهليات القانونيههة فهي كهل بلههد، 

ال هه  تطههدم الجميههو،  لههو جههاز ملههن  ههاء أن يصههدر مهها  ههاء مههن النقههود ثهه  يقههر التعامههل بههها فههي نيهها  وملعههايير الكلههاءة االقتصههادية 

ا أمههام االحتكههارات واالسههتغالالت واملقههامرات، و ههيوع اللسههاد ال رغيههر الحكهه  مههن  معههين، لتعههددت العمههالت وللههتمل ايجههاع واسههع 

 .(3)حيث األصل

 العملة الفرتاضية: مزاياها وعيوبها:

إلهههى مههها كتبهههه االقتصهههاديون وايةتصهههون فهههي ههههذا املوضهههوع يمكهههن عهههدل أهههه  املزايههها والعيهههوب ال ههه  رشهههتمل عليهههها التعامهههل بهههالرجوع 

 َ(4)بالعملة اال تراضية بالنقا  اآلتية

 أول  ـ مزايا العملة الفرتاضية:

ا مهن وإلهى أي م سهولة الدفع: -1 كهان فهي العهال ، وفهي أي وقه ، ال  نن من املمكن إرساع واستقباع أي مبلغ من األمواع لحظيًّ

 إجازات بنوح وال حدود وال قيود لتطييها، حيث تسممل هذ  العملة ملستطدميها أن يتحكموا في أموالم  بشكل كامل.

ا؛ إ  يمكن للمستطدمين تضمين رسوم نقهل مهو مهد وعاته  ل حصهوع علهى أولويهة  الرسوم القليلة جُدا: -2 أو املعدومة يهاايًّ

ج عنههههه تأكيههههد أسههههرع للمعاملههههة مههههن قبههههل الشههههبكة علههههى نحههههو إضههههافي، و لهههه  بسههههبب عههههدم وجههههود الوسههههيط، تنليههههذ، ممهههها ينههههت

 التعامههههل قههههاا  علههههى مبههههدأ )النههههد للنههههد(، كمهههها أن التجههههار لههههديه  وحههههدات للمسههههاعدة فههههي معههههال  املعههههامالت وتحويههههل العملههههة 

الةاصههة بههه  بشههكل يههومي، كههل  لهه  يههت  اال تراضههية إلههى عمههالت رسههمية وإيههداع األمههواع بشههكل مبا ههر فههي حسههابات البنههوح 

 بمصاريل أقل بكثير من الةدمات املصر ية األلرى أو بياقات االاتمان.

                                                           
ا، )قطر: مجلة بيت املشورة، منير ماهر أ  (1)  .19م(، ص:2018حمد، التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية، البيت كوين نوذج 
 .18منير ماهر أحمد، التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية، ص: (2)
 .22منير ماهر أحمد، التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية، ص:  (3)
، 1م(، ط2018ه، 1439آل عبــد الســالم، العمــالت االفتراضــية، حقيقتهــا وأحكامهـــا الفقهيــة، دراســة فقهيــة مقارنــة، )الريــال: دار امليمـــان،  ياســر   (4)

 وما بعدها بتصرف.  65ص:

 وما بعدها بتصرف. 32عبد هللا الباحول، النقود االفتراضية، ص:
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ه ه   انخفال املخاطر: -3  
ّ
 معامالتها آمنة وغير قابلة للعكو، وهذا يحمل  التجار من الةسهارة النا هئة عهن االحتيهاع، ويمك

قهههات االاتمهههان أو حيهههث ترتلهههو عمليهههات االحتيهههاع إلهههى حهههّد  غيهههر مهههن التوسهههو إلهههى أسهههوا  جديهههدة، حيهههث ال تهههدعمم   يهههها بيا

 متوقو.

( واحههدة مههن أكبههر مشههاريو الحوسههبة املوزعههة فههي العههال ، ممهها يجعههل مههن  درجــة األمــان العاليــة: -4
 

تعههد تقنيههة البهه  كههوين)مثال

لم ، أو اسهتطدام الصعب تزويرها أو إعهادة استنسهالما، كمها يمكهن للمسهتطدمين تشهغيل ممارسهات األمهان لحمايهة أمهوا

مههزودي لدمههة يقومههون بتههو ير درجههات عاليههة مههن األمههان ضههد السههرقة أو التههأمين ضههد الةسههارة،  لههديها  ههجل أمههان قههوي 

ا غيههر معلههن ع ههها أو غيههر مرغههوب  يههها، كمهها يحههدث مههو وسههاال  ا، كمهها أنههه مههن املسههتحيل للتجههار أن يلرضههوا عنههوة رسههوم  جههدًّ

التامههههة،  مهههههذ  املعههههامالت كلمهههها تههههت  دون أن تهههههدمج أو تههههركط املعلومههههات الشةصهههههية  الههههد و األلههههرى، باإلضهههها ة إلهههههى السههههرية

 باملعاملة.

جميو املعلومات الةاصة بتملويد األمواع لمذ  العملة متاحة ألي أحد، بحيث رسهتييو كهل شهة   الشفافية والحيادية: -5

ههها أن رعهههر  عهههدد الوحهههدات ا ل ههه  يمتلكمههها صهههاحب ايحلظهههة، أن رسهههتطدمما ويسهههتوثس م هههها بشهههكل لحظهههي، ويسهههتييو أيض 

وعههدد املعههامالت ال هه  تمهه  مههن لاللمهها، وأن رشههاهد حركههة تنقههل العملههة بههين ايحهها  ، لكههن دون معر ههة هويههة مالكمهها، وال 

يمكن ألي جمة أن تتالعب أو تتحك  بقواعهدها، لوجهود نظهام تشهلير يضهمن حمايتهها، ممها يجعلمها عملهة محايهدة و هلا ة 

 في الوق   اته.

 ـ عيوب العملة الفرتاضية: ثاني ا

 مههههن ميههههملات هههههذ  العملههههة، إال أيههههها فههههي الوقهههه   اتههههه تههههنعكو بههههبعا  ســــرية العملــــة وتشــــفيرها: -1
 
ههههدل ميههههملة ع 

ْ
 كمهههها أن السههههرية ت

السهلبيات عليههها؛ أليههها تعيههي بعهها السههمولة للعمليههات املشههبوهة وغيههر القانونيههة ال هه  تههت  عههن اريههس  ههبكة االنترنهه ، ممهها 

ا آم
 
ا لعمليات تهريب وغسيل األمواع، والتجارات املمنوعة كتجارة ايةدرات واملنتجات املسروقة.جعلما مال   ن 

مههن أهههه  امللاسهههد ال هه  يهههؤوع إليهههها إقهههرار هههذ  العملهههة لهههي صههعوكة إصهههدارها بواسهههية املسهههتطدم  صــعوبة الحصـــول عليهـــا: -2

ا لتعقههد بههرامج الوصههوع إليههها وتعقههد العمليههات الحسههابية الال  زمههة إلجههراء التعههدين، مههو أنههه متههاك ل جميههو مههن العههادي؛ نظههر 

 الناحية النظرية.

باإلضههها ة إلهههى الشهههكوح الكثيهههرة املصهههاحبة لعمليهههة التعهههدين،  هههال أحهههد رعهههر  علهههى وجهههه الدقهههة مههها لهههي املعهههادالت ال ههه  يقهههوم  -3

السههنين فههي الجمههاز بحلمهها، ممهها جعههل الههبعا رشهه  فههي وجههود منظمههة تعمههل فههي الةلههاء لحههل معههادالت قههد تحتههاج إلههى مئههات 

 عهههن إمكانيهههة التهههرا  عمليهههة التعهههدين بنهههوعين مهههن 
 

وقههه  قصهههير عهههن اريهههس تجزاهههة املعهههادالت علهههى السهههير رات، ههههذا  ضهههال

الهجمههات، األوعَ عههن اريههس قيههام مسههتطدم مهها باسههتعماع أو اسههتهالح نلههو البيهه  كههوين مههرتين لههنلو العنههوان، والثههانيَ 

نههه مههن الحصههوع علههى عههدد مههن عههن اريههس قيههام أحههد املسههتطدمين بههندراج صههندو   ههج  
ّ
الت وهملهه  دالههل النظههام، ممهها يمك

 العمالت الجديدة دون وجه حس.

وهذا رشجو ايحتالين على استغالع  له  عهن اريهس مواقهو وهميهة لتبهادع العملهة،  التقلبات الكبيرة في مستوى األسعار: -4

ا علهى قيمهة العملهة،  يعمهدون حيث يقومون بمحاكاة  ّن  هجوم الكتروني عليها إلحداث  زع بين املتعامل ين مما يؤثر سهلب 
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إلى  رائها بأسعار منطلضة، ث  بيعما بعد أن تعود القيمة إلى االرتلاع، مما يتسبب في لسارة املستطدمين ألمهوالم  دون 

 أن يكون لم  القدرة على الشكوى أو االعتراض.

ة حهههوادث قرصهههنة يحههها   ا تراضهههية لههه  تكهههن والسهههرقة والتالعهههب فهههي حسهههابات املسهههتطدمين، وقهههد وقعههه  عهههد القرصـــنة: -5

 هههههذ  
ْ
ة هههم  محميهههة بشهههكل جيهههد، وعنهههد تعههههرض املسهههتطدم للسهههرقة مهههن حسهههابه ال يمكنههههه اسهههتعادة أموالهههه ألن ايجموليهههة س 

 الشبكة، مو عدم إمكانية املالحقة القانونية للسارقين.

 املسألة الثانية ـ مسألة إصدار النقود خارج سلطة الدولة:

ت في حقيقتها تصدر عن برامج حاسهوكية قهام منتجوهها بتصهميمما وإتاحتهها علهى الشهبكة العنكبوتيهة ليتعامهل بهها إن هذ  العمال 

ا عن الحكومات واملصار  املركزية، و يما يأتي نستعرض آراء اللقماء في حك  إصدار النقود من قبهل  الناس، كل هذا يت  بعيد 

ا عن سلية الدولة والحكومات.  األ راد بعيد 

 قد التلل اللقماء في هذ  املسألة على قولين اثنينَو 

هههه القــول األول:
 
،  مهههن ضهههرب علهههى سهههكة (1)وههههو قهههوع أبهههي حنيلهههة والثهههوريَ أنههه ال بهههأس بقيعمههها، إ ا لههه  يضهههر   لههه  اإلسههالم  وأهل

ت واألوزان ال هه  املسههلمين وكههان ضههركه علههى الو ههاء مههن غيههر ضههرر  ههال مههانو منههه إ ا كانهه  النقههود الذهبيههة واللضههية علههى الصههلا

 .(2)تضرب عليها الدولة

يقوع التركمانيَ زومهن املالحه  علهى رأي أبهي حنيلهة أمهران، األوعَ أن سهماحه بضهرب النقهود مهن قبهل األ هراد قاصهر علهى النقهود 

ا كان  أو  ضة، وال يتعدى السماك على العملة الورقية، أو ال ه  تسهير علهى قاعهدة الهذهب واللضهة؛ أل  ن السهماك املعدنية،  هب 

لأل ههراد فهههي هههاتين الحهههالتين  سههاد عهههريا معنهها  التضهههة  الههذي يهههودي باقتصههاد الدولهههة إلههى الماويهههة، الثههانيَ أن سهههماحه لأل هههراد 

هو  مهن  له ، وفهي ا هترا  ههذا الشهر  يهذهب أبهو حنيلهة إلهى مها  ههب  هر  ْمن 
ض 
 
بضرب النقود مشرو  بعدم اإلضرار باألمهة،  هنن أ

ْنو  
األ راد من ضرب النقود، ولو كان  على الو اء، ملا  يه من اللسهاد، وكهذل  تتلهس آراء اللقمهاء علهى القهوع  إليه الجممور من م 

 .  (3)بأن سلية إصدار النقود للدولة أو من أعماع السيادة للدولةز

 .(4)واستدلوا بأن األصل في املعامالت الحل واإلباحة،  تبقس األمور على األصل، إال إ ا ثب  الضرر  يمنو

، ال يجهوز ضهرب وإصهدار النقهود مهن غيهر الحهاك ؛ ألن فهي (2)وأبهي يوسهل مهن الحنليهة (1)وههو قهوع جممهور العلمهاء القول الثاني:

ا عليه، ويحس للمام تعزير من ا تات عليه  يما هو من حقوقه، سواء وا س ضرب السليان أو لالل، ح ا لو كهان   ل  ا تيات 

 ن.النقد من الذهب واللضة الةالصي

                                                           
 .451، ص:1، ج:1م(، ط1988ي أبو خليل، )بيروت: دار الهالل، أحمد بن يحيى البالذري، فتوح البلدان، تحقيق شوق  (1)
 .104ياسر آل عبد السالم، العمالت االفتراضية، ص:  (2)
 .68م(، ص:1988ه، 1409عدنان التركماني، السياسة النقدية واملصرفية في اإلسالم، )بيروت: مؤسسة الرسالة،   (3)
 .106ص: ياسر آل عبد السالم، العمالت االفتراضية،  (4)



 وقائع املؤتمركتاب 
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، (3)يقههوع اإلمههام أحمههدَ زال يصهه ح ضههرب الههدراه  إال فههي دار الضههرب بههن ن السههليان؛ ألن النههاس إن ْرلهه  لمهه  ركبههوا العظههاا ز

ها لغيهر اإلمهام ضهرب الهدراه  والهدنانير إن كانه  لالصهة؛ ألنهه مهن  هأن اإلمهام، وألنهه ال  وقاع النهوويَ زقهاع أصهحابناَ ويكهر  أيض 

ههو مههن الضههرب بغيههر إ ن السههليان ملهها  يههه مههن اال تيههات عليهههز(4)يههؤمن  يههه الغهه  واإل سههادز ، وقههاع أبههو رعلههىَ ز قههد ْمن 
، ونقههل (5)

قهوع  سهمل بهن عبهد هللا التسهتريَ زأايعهوا  وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكمالقراب  عند تلسير قوله تعالىَ 

، و كهههر (6)األوزان، واألحكههام، وال هه ، والجمعهههة، والعيههدين، والجمههادزالسههليان فههي سههبعةَ ضهههرب الههدراه  والههدنانير، واملكاييهههل و 

ابهههن القهههي  أن مهههن و هههاال ولهههي األمهههرَ زاإلنكهههار علهههى ههههؤالء الزغليهههة، وأركهههاب الغههه  فهههي امليهههاع  واملشهههارب واملالبهههو وغيرهههها،  هههنن 

هل بهه  وأمثهالم ، وال ير هو هؤالء يلسدون مصالح األمة، والضرر به  عام ال يمكن االحتراز عنه،  عليهه أال يهمهل أ  
ّ
مهره ، وأن ينك

عهههه ه  عقوكتههههه،  ههههنن البليههههة بههههه  عظيمههههة، واملضههههرة بههههه   ههههاملة، وال سههههيما هههههؤالء الكيمههههاويين الههههذين رغشههههون النقههههود والجههههواهر 

 .  (7)والعير والييب وغيرها، يضاهئون بزغلم  وغشم  للس هللاز

 واستدلوا بأدلة كثيرة م هاَ

 ا مههن أههه  وأبههرز الو ههاال االقتصههادية لههوالة أمههر املسههلمين فههي الدولههة اإلسههالمية، منههذ أوااههل أن إصههدار النقههود وتنظيممهه

 عمد الةال ة اإلسالمية.

 .ملا في  ل  من تحصيل مصالح األمة وصيانة نقودها وحل  معامالت الناس من الغ  واللساد 

 ي فهههههي ايجتمهههههو دون اإلضهههههرار باملصهههههالح ألن الدولهههههة لهههههي القهههههادرة علهههههى تحديهههههد كميهههههة النقهههههود الالزمهههههة للنشههههها  االقتصهههههاد

 .(8)الةاصة أو العامة

ومههو اتلهها  العلمههاء علههى حصههر هههذا الحههس بالدولههة  قههد حههذروا مههن التعههدي فههي اسههتعماله، و ههددوا علههى مسههؤوليته  فههي مراعههاة 

 بامل
 
 اإلمهام علهى الرعيهة منهو 

ْ
، يقهوع (1)صه حةزمصالح النهاس و هس قاعهدة العهدع واإلحسهان حسهب القاعهدة الشهرعيةَ زتصهرل 

ا تكون بقيمة العدع في معامالته ، من غير  ل  لم ز  .(2)ابن تيميةَ زينبغي للسليان أن يضرب لم   لوس 

                                                                                                                                                                                                         
، محيــــي الــــدين بــــن شــــرف النــــووي، 264، ص:4، ج:1ه(، ط1332ســــليمان بــــن خلــــف البــــاجي، املنتقــــى شــــرح املوطــــأ، )القــــاهرة: مطبعــــة الســــعادة،   (1)

، عــــالء الــــدين املــــرداوي، الفــــروع ومعــــه تصــــحيحه، تحقيــــق عبــــد هللا التركــــي، )مؤسســــة 11، ص:6املجمــــوع شــــرح املهــــذب، )بيــــروت: دار الفكــــر(، ج:

 .133، ص:4، ج:1م(، ط2003ه، 1424الة، الرس
، 1م(، ط1986ه، 1406عمـــر بـــن محمـــد الســـنامي الحنفـــي، نصـــاب االحتســـاب، تحقيـــق مريـــزن عســـيري، )مكـــة املكرمـــة: مكتبـــة الطالـــب الجـــامعي،   (2)

 .231ص:
 .133، ص:4املرداوي، الفروع، ج:  (3)
 .11، ص:6النووي، املجموع، ج:  (4)
م(، 2000ه، 1421يعلى الفراء، األحكام السلطانية، صـححه وعلـق عليـه محمـد حامـد الفقـي، )بيـروت: دار الكتـب العلميـة،  محمد بن الحسين أبو   (5)

 .181، ص:2ط
 .259، ص:5، ج:2م(، ط1964ه، 1384محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، )القاهرة: دار الكتب املصرية،  (6)
ه، 1419يم الجوزيــــة، الطــــرق الحكميــــة فــــي السياســــة الشــــرعية، اعتنــــى بــــه أحمــــد الزعبــــي، )بيــــروت: دار األرقــــم بــــن أبــــي األرقــــم، موفــــق الــــدين بــــن قــــ  (7)

 .242، ص:1م(، ط1999
 املصادر السابقة.  (8)
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ههو عهدم جهواز ضهرب وإصهدار النقهود مهن غيهر الحهاك ، ولاصهة فهي ههذا الزمهان؛ بهل ْرعهد ضهبط إصهدار العمهالت  الرأي املختـار:

 ن لحياة الناس ومعارشم  ومعامالته  أن تنتظ  بدويها.اليوم من املصالح الضرورية ال   ال يمك

 ملاد َ زأن رضا الحاك  ومنعه إنما يط  حدود بلد  الجغرا يهة، وههذ  عمهالت 
 

وقد أورد الباحث ياسر آع عبد السالم إ كاال

تههداوع عههن اريقههة  ههبكة اإلنترنهه ،  يكههون ل حههاك  الحههس بههاملنو أو السههماك فههي حههدو 
ْ
د بلههد  الههذي يحكمههه، عامليههة عههابرة ل حههدود ت

وهذا معتر  به،  له أن يدجب مواقو هذ  العمالت وأن يصدر من القرارات ما يجهرم التعامهل بهها، وأمها منهو النهاس مهن اإلنتهاج 

 واالبتكار  مذا قتل للبداع والتيويرز؟

 مهههو مجهههاع حسهههاس وقهههد وأجهههاب عهههن  لههه َ بهههأن زاإلبهههداع والتيهههوير رشهههمل مجهههاالت عهههدة مهههن منهههاحي الحيهههاة، وأمههها عهههال  النقهههود 

ث  وض ا عارمة تلسد حيهاة النهاس فهي أمهر رعهدل مهن ضهروريات الحيهاة،  يكهون قصهرها علهى الحهاك   يهه درء للملاسهد علهى  يحد 

، قل َ والحس أنه سدم لذريعة اللساد؛ ألن درء امللاسد إنما يقهدم علهى جلهب املصهالح عنهد اسهتوائهما، والحهاع (3)جلب املصالحز

 مغمورة في جانب امللاسد ال مساوية. هنا أن املصالح

 املسألة الثالثة ـ التكييف الفقهي للعملة الفرتاضية:

 بناء على ما سبس التلل  تكييلات اللقماء املعاصرين للعملة اال تراضية على النحو اآلتيَ

 عمالت سياديةَ العملة اال تراضية صيغة غير مادية للنقود الورقية اإللزامية، أي نقود ناابة وممثلة لقي   -1

 وهذا ال ينيبس عليها؛ أليها ال تصدر عن رقابة بن  مركزي وال تطضو لتنظيمه،  ال تعبر عن قيمة عملة سيادية. -2

ا على مصدرها،  ال يمكن الرجهوع علهيه  بالقيمهة  -3 ا؛ أليها ليس  دين  العمالت اال تراضية أداة ااتمانَ ولي ليس  كذل  أيض 

 وال يوجد جمات تكللما.

ا، وهو رأي ضهعيل؛ أليهها ال تتمتهو بقيمهة فهي  اتهها ايجهردة، كمها أن تعريهل السهلعة العمال  -4 ت اال تراضية سلعةَ وليس  نقد 

هها،  ههال يوههح أن تعامههل معاملههة السههلعة، ألن امللههروض أيههها ال تقصههد  لههي كههل مهها عههدا األثمههان، وقههد أريههد للعملههة أن تكههون ثمن 

 لذاتها.

يس  أداة د وَ يلهر  االقتصهاديون بهين أدوات الهد و وأدوات التبهادع،  الهد و ال ههااي ال العمالت اال تراضية أداة تبادع ول -5

يت  بعد  أي ميالبة قانونية، بطال  أدوات التبادع ال   تتيلب عملية إضا ية من قبل مصدريها تتمثل في الهد و ال ههااي، 

 ال رعهههد أداة د هههو يههههااي وإنمههها مجهههرد أداة تبهههادع، والحقي
 

قهههة أن العملهههة اال تراضهههية ليسههه  أداة تبهههادع وال أداة  الشهههي  مهههثال

د ههو يهههااي؛ ألنههه ال يههت  تههدمير هههذ  النقههود لصههالح الجمههة املسههتليدة، أي ال يههت  إلغههاء قيمتههها ح هها ال تناهه  مههن أداة إلههى أداة 

.كما يحصل عن اريس ار  ثالث متحك  في الحواالت النقدية للنقود االلكترونية الصادرة عن بياقة اللي
 

 ملا مثال

                                                                                                                                                                                                         
، 1، ج:1م(، ط2000ه، 1421بدر الدين الزركش ي، املنثور في القواعد الفقهية، تحقيق محمد حسن إسماعيل، )بيروت: دار الكتب العلمية،   (1)

 .183ص:
 .469، ص:29ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج:  (2)
 بتصرف. 108ياسر آل عبد السالم، العمالت االفتراضية، ص:  (3)
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ههها بشهههكلما الحهههالي، وبشهههكل أكبهههر  -6 ا إلمكانيتهههها القيهههام بو هههاال النقهههود جزايًّ العمهههالت اال تراضهههية نهههوع جديهههد مهههن النقهههود؛ نظهههر 

، إ ا أمكهههن حوكمتههههها وحهههازت علههههى موا قهههة الجمههههات الرسهههمية، وتهههه  تهههدارح العيههههوب التقنيهههة ال هههه  تحملمههها، وأقههههرت 
 

مسهههتقبال

ا آلر غير العملة املوجودة اليوم. الحكومات وجودها في األسوا ، وإن  كان  هذ  التعديالت ستغير من صلتها لتصبمل أمر 

 .(1)وهو الراجح إن حصل  التعديالت السابقة، لعدم انيبا  التكييلات السابقة عليها

 املطلب الثاني: العملة الفرتاضية بني املصالح واملفاسد: رؤية تغليبية:

وع إليههها التعامههل بالعملههة اال تراضهههية علههى حالتههها الراهنههة، وتوقههو مههها يتصههل بههها مههن مصهههالح رعههرض هههذا امليلههب املهه الت ال ههه  يههؤ 

 وملاسد، ث  املوازنة بي هما موازنة أصولية قاامة على قواعد التقريب والتغليبَ 

: مآلت التعامل بالعملة الفرتاضية:  أول 

 يههها جملهة مههن املصهالح وامللاسههد الشهرعية امل ليههة املعتبهرة، أعههد  إن النها ر فهي مزايهها وعيهوب العملههة اال تراضهية السههابقة، ي حه 

 م ها ما يأتيَ

 ـ مصالح العملة الفرتاضية: 1 

 بالنسهههههبة للمسهههههتطدمين، وإمكانيهههههة الهههههركمل وانطلهههههاض ايةهههههاار إلهههههى حهههههد كبيهههههر مقارنهههههة ارتفـــــاع درجـــــة األمـــــان والســـــرية َ

 بالعمالت القانونية.

 ة استنسهههههالما، كويهههههها ال تطضهههههو فهههههي عمليهههههات اإلصهههههدار إال لقواعهههههدها التقنيهههههة َ أو إعهههههاداســـــتحالة تزويـــــر هـــــذه العملـــــة

 الةاصة.

 مهن وإلههى أي مكهان فههي العهال ، بسههبب انعهدام الوسههياء والجمهات الرقابيههة سـهولة عمليـات التحويــل واالسـتقبال املــالي َ

 من جمة، وانطلاض كللة العمليات من جمة ألرى.

  دة املنتجهههههات والةهههههدمات املتاحهههههة، وزيهههههادة سهههههرعة الحصهههههوع علهههههى ههههههذ  َ بسهههههبب زيهههههااتســـــاع حجـــــم التـــــداول التجـــــاري

 املنتجات، بسبب التسميالت النقدية وانطلاض التكاليل.

 والس ي لتأمين الةدمات التكنولوجية و بكات اإلنترن  لتسهميل عمليهات رفع مستوى التعليم التقني والتكنولوجي َ

 لى حد سواء.  التعدين والتنقيب بحيث تصبمل متاحة لجميو الناس ع

 ـ مفاسد العملة الفرتاضية: 2

 ؛ بسهههبب كهههون ههههذ  التقنيهههة ملتوحهههة ل جميهههو، إمكانيـــة إصـــدار هـــذه العمـــالت مـــن قبـــل أي  ـــخ  وأي جهـــة نظرُيـــا

وقواعدها وإجراءاتها معلن ع ها ألي أحد، وهذا السبب بالذات هو السر في ثقة كثير من الناس بههذ  العملهة مهو وجهود 

                                                           
 .25منير ماهر أحمد، التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية، ص:  (1)
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ها انحسهار دور املصهار  املركزيهة فهي إصهدار ايةاار،  العم لة ملتوحة املصدر، والمركزية بشكل كامهل، ممها رعله  عمليًّ

 النقود وزيادة املعروض والرقابة على هذ  العملة.

 :وعمليههههههات تهريههههههب وغسههههههيل األمههههههواع والتعههههههامالت ايحظههههههورة، وإمكانيههههههة  تســــــهيل العمليــــــات التجاريــــــة غيــــــر القانونيــــــة

موعههات إرهابيههة أو متمههردة بيريقههة تصههعب مواجمتههها، ولاصههة فههي البلههدان الناميههة وتلهه  ال هه  اسههتطدامما مههن قبههل مج

تمر باضيرابات داللية حيث البنية التحتية املالية القاامة إما غير كا ية أو ضعيلة، وحيث إنلها  القهانون ضهعيل، 

ا إلهههى اآلن لههه ي عمليهههات الحصهههوع علهههى  ديهههة، حيهههث وتشهههير الدراسهههات إلهههى أن أحهههد أكثهههر االسهههتطدامات اإلجراميهههة  هههيوع 

 .(1)يقوم ايجرمون بتشلير بيانات الضحية وعدم اإل راج ع ها إال بعد أن يت  د و مبلغ بالعملة اال تراضية

 ا للتعقيهههد والغمهههوض الهههذي يحهههيط بعمليهههة التعهههدين صـــعوبة الحصـــول عليهـــا مـــن قبـــل فئـــات كبيـــرة مـــن النـــاس ؛ نظهههر 

كنولوجيهههة و نيهههة هاالهههة،  عمليهههة التعهههدين تحتهههاج إلهههى اسهههتهالح كميهههات هاالهههة مهههن والتنقيهههب، والحتياجمههها إلهههى قهههدرات ت

الكمركاء مقابل عدد محدود مهن العمليهات،  قهد بلهغ معهدع الكمركهاء املسهتهل  لتشهغيل  هبكة واحهدة مهن البيه  كهوين 

لههههل عمليههههة فههههي اليههههوم ( أ400( تيههههراوا ، ولههههي الكميههههة ال هههه  تسههههتهلكما دولههههة بدجهههه  الههههدانمارح، وهههههذا إلنجههههاز قرابههههة )32)

( ألههل 65( مليههار عمليههة فههي السههنة، وأكثههر مههن )141 قههط، فههي حههين تتحمههل  ههبكة  يههملا علههى سههبيل املثههاع مهها يزيههد عههن )

( عمليهات فهي الثانيهة فهي أ ضهل األحهواع، وتشهير الدراسهات 9عملية فهي الثانيهة، أمها البيه  كهوين  هال ينجهز م هها أكثهر مهن )

، كمهها أيهها تحتههاج إلههى أجمهزة ألغههراض لاصههة (2)كارثههة بيةيههة عامليهة ملهها يحتاجههه مهن ااقههة إلهى أن التعههدين والتههداوع أصهبمل

 عهن أن الةهدمات االلكترونيهة واإلنترنه  ومسهتلزمات التكنولوجيها غيهر 
 

ا إلجراء عمليات التنقيب،  ضهال ميورة تحديد 

 .(3)من الصعوكة بمكانمتاحة ألكثر من نصل سكان الكوكب، مما يجعل إمكانية الحصوع على هذ  العملة 

 ؛ الحتماع الترا  عمليات التعدين،  لي نظام مثل )أم بيساإمكانية ضياع الحقوق وأكل أموال الناس بالباطلM -

Pesa وهههو آليههة نقههل للعملههة تعتمههد  قههط علههى الرسههاال النصههية إلجههراء املناقلههة فههي دولههة مثههل كينيهها، ْيرتكههز علههى مههزود )

ل مهها سيسههتغر  لتعييههل هههذا النظههام هههو الحههط مههن  عاليههة الشههبكة الةلويههة لدولههة لدمههة المههاتل الةليههوي، إ  إن كهه

، وبسبب التقلبات الكبيرة في أسعارها وقيمتهها، كمها أن غيهاب الجمهات اإل هرا ية (4)معينة أو لةوادم مطتارة من املزود

السههههريعة، والقيههههام بههههالتغييرات عههههن هههههذ  العملههههة وا تقارههههها للقيههههادة املركزيههههة القههههادرة علههههى اتطهههها  القههههرارات الحاسههههمة و 

امليلوكههة ملواجمهههة التيههورات التكنولوجيهههة وتحههديات السهههو ، يهههؤدي إلههى ضهههياع حقههو  وأمهههواع املتعههاملين عنهههد حهههدوث 

نهههزاع بهههين املسهههتطدمين لمهههذ  العملهههة،  هههال جمهههة ضهههامنة، وال  ئهههة حاكمهههة يرجهههو إليهههها ملنهههو االحتكهههارات واالسهههتغالع غيهههر 

 .  (5)املشروع لألمواع

 املالي العالمل ؛ بسبب زيادة املعروض النقدي. دة معدالت التضخمزيا 

                                                           
(1) Joshua Baron  األمن القومي، )كاليفورنيا: مؤسسة  وآخرون، تداعيات العملة االفتراضية على(RAND ،201520:م، ص. 
 م. 2018 -يونيو -10تقرير دولي منشور في موقع )سكاي نيوز عربية(، بتاريخ  (2)
 .25منير ماهر أحمد، التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية، ص:  (3)
(4) Joshua Baron  20ألمن القومي، ص:وآخرون، تداعيات العملة االفتراضية على ا. 
 منير ماهر أحمد، التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية .  (5)
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 للعمالت األلرى، وقلة اليلب على هذ  العمالت. التأثير على أسعار الصرف 

 ؛ بسبب جمالة املتعاملين  يها.زيادة فرص التهرب الضريبي والجمركي 

 رقميههههة محضههههة، حيههههث ال يمكههههن تنليهههههذ ؛  لهههه  أن هههههذ  العملهههههة لههههي عملههههة الحاجــــة ملالزمــــة التكنولوجيــــا فــــي التعامــــل

العمليات املالية بهذ  األنظمة دون جماز الكتروني،  الحصوع عليها ال يكون إال عن اريس اإلنترن ، وعمليهات التهداوع 

والبيههو والشههراء والصههر  والتحويههل كلمهها عمليههات الكترونيههة، ال وجههود لمهها علههى أرض الواقههو، وفههي هههذا مطههاار صههحية 

 .(1)ايةتصون  وابية أ ار إليها

 م ههها ر ههو مسههتوى التعلههي  التقلهه  والتكنولههوجي والبرمجههي علههى حسههاب فــرل متطلبــات جديــدة للتعــايش االقتصــادي َ

 كثيههرة
،  املسههألة (2)أ ههياء ألههرى فههي إاههار التحههوع القتصههاديات التقنيههة، ممهها يلقههد الجاهههل بهههذ  األمههور مزايهها وحقههو  

ا بشكل يكلي لتيه ا تكنولوجيًّ وير العملهة ونشهرها والحلها  عليهها كطدمهة الكترونيهة،  مها لهي الوسهيلة ال ه  تتيلب إملام 

هها للقيههام بعمليههات  ههه السههكل ؟ علههى  ههرض أن الحاسههوب قههد يكههون كا ي  سههيتعامل بههها الشههة  العههادي مههو البههااو فههي حّي 

لذكيهههة بمعهههدع التحويهههل  هههنن  لههه  رعلههه  أن األشهههةاص سهههيحتاجون إلهههى عهههدد أكبهههر مهههن األجمهههزة ايحمولهههة أو المواتهههل ا

ا في أي بلد،  كيل بالبلدان النامية واللقيرة؟  .(3)جماز لكل شة ، ولي  رضية غير واقعية حاليًّ

 ثاني ا: املوازنة بني املصالح واملفاسد:

إن النا ر في نازلة العملة اال تراضهية ومها يترتهب عليهها مهن مصهالح وملاسهد، ي حه  وجهود قهدر غيهر رسهير مهن التهملاح  والتشهاب  

 إلههى الحكهه  الشههرلي، و ههس املعههايير الشههرعية والضههوابط املرعيههة، بي
 
 همهها، ممهها يحههت  عليههه انتحههاء  سههبيل املوازنههة والتغليههب وصههوال

    :وقبل البدء باملوازنة ال بد من رعاية قاعدتين أساسيتين

: قاعــدة )املصــالح واملفاســد الخالصــة عزيــزة الوجــود(:
 

السههالمَ زواعلهه  أن املصههالح  نهه  علههى هههذ  القاعههدة العههز بههن عبههد أوال

الةالصة عزيزة الوجود،  نن امل كل واملشارب واملالبو واملناكمل واملراكب واملسهاكن ال تحصهل إال بنصهب مقتهرن بهها أو سهابس أو 

، ويؤكهد الشهااب  املعلها نلسهه  يهن  علهى أنَ زاملصهالح الدنيويهة مهن حيهث لهي موجهودة هنها ال يهتطل  كويهها مصهالح  (4)الحهسز

ههه  أو كثهههرت تقتهههرن بهههها أو تسهههبقما أو ت حقما...كمههها أن امللاسهههد الدنيويهههة محضههه
 
ة...ألن تلههه  املصهههالح مشهههوكة بتكهههاليل ومشههها  قل

ليس  بملاسد محضة من حيث مواقو الوجود؛ إ  ما من ملسدة تلهرض فهي العهادة الجاريهة إال ويقتهرن بهها أو رسهبقما أو يتبعمها 

 ."(5)من الر س والليل ونيل اللذات كثير

                                                           
 منير ماهر أحمد، التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية.  (1)
 .12منير ماهر أحمد، التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية ، ص:  (2)
(3)  Joshua Baron  العملة االفتراضية على األمن القومي. وآخرون، تداعيات 
م(، 1991ه، 1414عز الدين بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، راجعه طه عبد الرؤوف سعد، )القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية،   (4)

 .7، ص:1طبعة جديدة ومنقحة، ج:
 .25، ص:2الشاطبي، املوافقات، ج: (5)
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وكتنمليههل هههذ  القاعههدة علههى مسههألتنا نقههوعَ إن العملههة اال تراضههية وسههيلة إلههى تحقيههس مقصههد ضههروري، وهههو مقصههد حلهه  املههاع، 

الههذي تنهههتظ  بهههه حيهههاة النهههاس ويقهههوم معا هههم ، وعهههادة مههها تنجههرل مهههن الوسهههاال بعههها امللاسهههد؛ بهههل إن املتأمهههل فهههي حقيقهههة العملهههة 

 للش  أن إجراء التعااي بها ال ينل ل عهن ملاسهد محققهة، لكهن اللسهاد اال تراضية ووجو  التعامل بها، يدرح بم
 

ا ال يدع مجاال

ما من جمة التيبيس، ال من جمة كويها وسيلة، وإ ا كنا قد سلمنا بهأن املصهالح وامللاسهد الةالصهة عزيهزة الوجهود،  هال  إنما البس 

ينههها أن نقههر بهههأن هههذ  امللاسههد املرموقهههة تزاحممهها مصهههالْح منههاص مههن النظهههر إلههى املسههألة بعهههين التجههرد واإلنصههها ، و لهه  يملههي عل

ا ال يجوز إهمالما أو التعامي ع ها، والعبرة بالغالب من القبيلين عند املوازنة  أيض 
 
  .مرموقة

ا ـ قاعدة )يغتفر في الوسائل ما ال يغتفر في املقاصد(:  ثاني 

ا، ويههههؤدي إلههههى إهههههدار املقصههههود الشههههرلي فههههي رعههههد الةلههههط بههههين املقصههههد والوسههههيلة مثههههار غلههههط كبيههههر، إ  يضههههيس علههههى  النههههاس واسههههع 

 :التكليل، واإللالع بشرو  التنمليل الوحيمل على الواقعات، وكالرجوع إلى ضوابط الوسيلة نستييو القوع 

  هههها إلههههى تحصههههيل مقصههههد ثابهههه ، وهههههذا هههههو حههههاع إن الوسههههيلة غيههههر مقصههههودة لههههذاتها، وإنمهههها لههههي مقصههههودة باعتبارههههها اريق 

ا بههذاتها، بههل لههي وسههيلة لتههأمين متيلبههات  العمههالت اال تراضههية هها مقصههد  هها،  ههه  لهه  تكههن يوم  بههل العمههالت والنقههود عموم 

 .املعار  وضروراتها

  الوسهههيلة ال تتضههههمن مصهههه حة مجتلبههههة أو ملسهههدة مد وعههههة بههههذاتها؛ بههههل لهههي عاريههههة عههههن هههههذ  وتلههه ، وهههههذا منيبههههس علههههى

 .يه التعامل بها، من م الت مشروعة أو غير مشروعةالعمالت اال تراضية،  املص حة وامللسدة كامنة  يما يؤوع إل

  األصل في الوسيلة التجهدد والتعهدد، ألن املصهالح غيهر متناهيهة  الوسهاال أولهى بعهدم التنهالي، وههذا ينيبهس علهى مسهألة

ا مههن   مطتللههة، بههدء 
 

الههذهب النقههد والعملههة،  ههاملتتبو للمراحههل ال هه  مههر بههها النقههد عبههر التههاري، ي حهه  أنههه قههد ألههذ أ ههكاال

 إلى العمالت اال تراضية
 

ا بالعمالت املعدنية من غيرهما،  العمالت الورقية  اإللكترونية وصوال  .واللضة، مرور 

 ههن ا تقههرر  لهه  أمكههن القههوعَ إن الوسههيلة فههي  اتههها أللهها رتبههة مههن املقصههد،  يسههوغ التههرل  والتسههاهل  يههها فههي حههين ال رسههوغ 

 . "(2)ه األصوليون بقولم َ زرغتلر في الوساال ما ال رغتلر في املقاصدز، وهو ما رعني(1)ش  ء من  ل  في مقصدها

ا من هاتين القاعهدتين، يتعهين علينها أن نسهل  فهي سهبيل الوصهوع إلهى الحكه  الوهحيمل مسهل  املوازنهة والتغليهب، بحيهث 
 
وانيالق

ة كلما قاامة على أساس التغليب الغيهر، نتمس   بمرجحات معتبرة، تثقل كلة أحد القبيلين،  تشيل األلري،  املصالح الدنيوي

 (3). وكذل  امللاسد

يقههوع ابههن تيميهههةَ زإ ا تعارضهه  املصهههالح وامللاسههد والحسههنات والسهههيئات أو تزاحمهه ،  ننهههه يجههب تههرجيمل الهههراجح م ههها  يمههها إ ا 

ا لتحصههيل مصهه حة ود ههو ملسههدة  ينظههر فهه ي املعههارض لههه،  ههنن ازدحمهه  املصههالح وامللاسههد... نن األمههر والنههه  وإن كههان متضههمن 

                                                           
 .250اعة الفتوى، ص:قطب الريسوني، صن  (1)
 .158، ص:1م(، ط1990ه، 1411جالل الدين السيوطي، األشباه والنظائر، )بيروت: دار الكتب العلمية،   (2)
 .151، ص:1م(، ط1997ه، 1418أحمد الريسوني، نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم اإلسالمية، )مصر: دار الكلمة،   (3)
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ههها إ ا كانههه  ملسهههدته أكثهههر مهههن  ا بهههه بهههل يكهههون محرم  كهههان الهههذي يلهههوت مهههن املصهههالح أو يحصهههل مهههن امللاسهههد أكثهههر لههه  يكهههن مهههأمور 

 .(1) "مص حته

ويقههوع العههز بههن عبههد السههالمَ زإ ا اجتمعهه  مصههالح وملاسههد  ههنن أمكههن تحصههيل املصههالح ودرء امللاسههد  علنهها  لهه ...وإن تعههذر 

صيل،  نن كان  امللسدة أعظه  مهن املصه حة درأنها امللسهدة، وال نبهالي بلهوات املصه حة، وإن كانه  املصه حة أعظه  الدرء والتح

 .(2) "من امللسدة حصلنا املص حة مو التملام امللسدة

 معايير الترجيح بين املصالح واملفاسد في نازلة العملة االفتراضية:

ا، وترتي ها  كاآلتي وح ا يقر  الترجيمل في نصابه، ال بد  يه من  
 
ا وتطبي م 

ّ
 :االحتكام إلى معايير وااحة، وإال كان تحك

: الرتجيح بمعيار رتبة املصلحة   :أول 

أيَ درجتهههها فهههي سهههل  األحكهههام التكليليهههة الةمسهههة،  عنهههد التعهههارض يقهههّدم الواجهههب علهههى املنهههدوب، والحهههرام علهههى املكهههرو ، وهكهههذا   

 .ى األوامر والنوالي من املصالح وامللاسددوالي ، و ل  بالنظر إلى ما يترتب عل

وقد  كرنا أن مهن مزايها العملهة اال تراضهية ومصهالحما، ارتلهاع درجهات األمهان، والسهرية التامهة فهي التعامهل، واسهتحالة التملويهر    

هها أو االستنسههاا املتكههرر، وهههذ  املزايهها تههؤوع إلههى حلهه  املههاع وصههونه، وهههو مقصههد ضههروري مههن مقاصههد الشههريعة، وواجهه ب وجوك 

ا على كل مكلل، وأما املزايا األلرى مثل سمولة عمليات التحويل واالسهتقباع املهالي، واالنطلهاض الكبيهر فهي التكللهة املاليهة،  عينيًّ

 .واتساع حج  التداوع التجاري،  ه  مكمالت أو مندوكات لحل  هذا املقصد، وركما تقو في رتبة التحسينيات

حهرم واملكهرو ،  مهن ايحرمهات إمكانيهة إصهدارها مهن قبهل أي شهة  م ها  هاء، وانعهدام سهلية أما ملاسهدها  هداارة فهي  له  اي

الدولة عليها مما ينشأ عنه تسميل للعمليهات غيهر القانونيهة وايحظهورة، كمها أن ابيعتهها مهن حيهث لهي حهل أللغهاز ولوارزميهات، 

، وإمكانيهة ضهياع أمهواع النهاس وحقهوقم  فهي حهاع ته  رعل  حرمان  ئات كبيرة من الناس من املهاع  يمها لهو  رضه  عملهة أصهيلة

التهههرا  النظهههام الةهههاص بهههها، وعهههدم وجهههود جمهههة قانونيهههة تتهههولى  صهههل النهههملاع بهههين املتطاصهههمين وإعهههادة الحقهههو  ألصهههحابها، وأمههها 

هتمهام الهدوع املكرو َ  كالتسبب في ارتلاع معدالت التضة ، والتهرب الضريب ، والحاجهة ملالزمهة التكنولوجيها مهو مطاارهها، وا

 .بر و املستوى التقل  والتكنولوجي في الوق  الذي يموت  يه اآلال  من الجوع واملرض واللقر

إن عظ  هذ  امللاسد وليرها رسّو غ القوع برجحان امللسدة من ههذا الجانهب علهى املصه حة،  يتهرّجح الحكه  بهاملنو؛ ألن د هو   

م علههى جلههب املصهه حة الواجبهه ، أمهها الواجههب، (3)ة عنههد التعههارض، ومرتكههب الحههرام معههرض للههذم والعقههابامللسههدة ايحرمههة مقههد 

هنا،  نن حلظه متحقس بوساال ألرى، وقد ن  األصهوليون أن قاعهدة ز للوسهاال أحكهام املقاصهدز ليسه  علهى إاالقمها،  ننهه 

ان الواجهب أو املنهدوب يمكهن رشتر  في وسهيلة الواجهب واملنهدوب أن يتوقهل عليهها وجهود املقصهد الواجهب أو املنهدوب، أمها إ ا كه

تحققه بأكثر من وسيلة وال يتوقهل وجهود  علهى وسهيلة معينهة،  هنن ههذ  الوسهيلة ال تألهذ حكه  مقصهدها مهن جمهة التعيهين بهل 
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، يقههوع (1)مهن جمههة اإلاهال  والعمههوم، ولهذا  قههد أورد املقهري القاعههدة بلله َ زكههل مها ال يتوصههل إلهى امليلههوب إال بهه  مههو ميلهوبز 

ا به، وإنما هو أحهد األعيهان ال ه  يحصهل ابن تيمي ا وال مأمور  ةَ ز الحقيقة امليلقة لي الواجبة، وأما لصوص العين  ليو واجب 

 .(2)"بها امليلس، بمنمللة اليريس إلى مكة، وال قصد لآلمر في لصوص التعيين

ادلتههها والتعامههل بههها،  ههن ا انضهها  إلههى  لهه  وفههي حالتنهها هنهها، لهه  تتعههين العملههة اال تراضههية، اليههوم ، وسههيلة لحلهه  األمههواع ومب    

، مههههو كونههههه 
 

 واسههههتقباال
 

اجتمههههاع هههههذ  امللاسههههد الغالبههههة عنههههد تعاايههههها، أمكههههن القههههوع بأيههههها ال تألههههذ حكهههه  مقصههههدها الواجههههب مهههه ال

ا _ ألجل حل  املاع بالرواج والتداوع. ر _ نظري  ستصد 
ْ
          .ت

 :ثاني ا: الرتجيح بمعيار نوع املصلحة

ئها إلى أحد الضروريات: الدين، النفس، النسل، العقل، واملال، وهذا مبني على اعتبار الضروريات متفاضلة فيما أي انتما

 .بينها، وبعضها فوق بعض، وهذا التفاضل إنما ُيدرك بشاهد الفطرة واالطراد العقلي ووزن املصلحة وتواتر األدلة

روريات وأوالهـا بـالحفل والتقـديم هـو الـدين ثـم الـنفس، كمـا أنهـم وثمة اتفاق واسع بين العلمـاء علـى أن أسـمى مراتـب الضـ

ـا بـين العلمـاء، وإنمـا حصـل 
 
متفقون بنفس الدرجة على أن آخرها وأدناها هـو املـال، فهـذه الرتـب الـثالل ال نجـد فيهـا اختالف

ن علــى حفــل املــال االخــتالف فــي النســل والعقــل، فبعضــهم يقــدم هــذا وبعضــهم يقــدم اآلخــر، ولكنهمــا علــى كــل حــال مقــدما

  (3). ومؤخران عن حفل الدين والنفس

والــذي يهمنــا فــي مســألتنا أن حفــل املــال هــو آخــر املقاصــد الضــرورية باالتفــاق، فتكــون مصــلحته التابعــة لــه آخــر املصــالح، 

وكـــل املصـــالح املتعلقـــة بحفـــل غيـــره مـــن ديـــن ونفـــس وعقـــل ونســـل مقدمـــة عليـــه.ومع اعتقـــادي بـــأن هـــذه املقدمـــة قـــد وفـــت 

مين،  بــالغرل، إال أننــي ولزيــادة البيــان أقــول: إن املفاســد املرتبطــة بالعملــة االفتراضــية تعــود بــالنقض علــى مقصــدين مقــدَّ

  وهما:

حفـــل الـــدين: مـــن حيـــث إنهـــا تشـــرع األبـــواب ألغـــرال محظـــورة كاإلرهـــاب، وفيـــه مـــن املفاســـد مـــا يربـــو علـــى الوصـــف،  أ. 

 .الناس عن هديه وهداه كتشويه صورة اإلسالم، ومحاربة أهله، وصّدِ 

حفــل الـــنفس: مـــن حيـــث إنهـــا وســيلة للتجـــارة باملمنوعـــات كاملخـــدرات واألســـلحة، وذريعــة إلـــى اخـــتالل الصـــحة بســـبب  ب .

  .اإلفراط من استعمال في التكنولوجيا

وسهرقتها، وقهد  بل إن العملهة اال تراضهية قهد تعهود بهالنقا علهى مقصهد حله  املهاع نلسهه، إ ا ته  التهرا  ايحها   االلكترونيهة

هها،  غابهه  عنههه كلمههة  ا احتياايًّ
 
، أو فههي حههاع ن هه   املسههتطدم ناهه  حسههابه ناههة

 
قرأنهها عههن إمكانيههة وقههوع  لهه  ال بههل قههد وقههو  عههال

                                                           
، 393، ص:2محمد بن محمد بن أحمد املقري، القواعد، تحقيق أحمد بن عبد هللا بن حميد، )مكة املكرمة: مركز إحياء الترال اإلسالمي(، ج:  (1)
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املههرور، أو مههات ولهه  يكههن قههد ألبههر ورثتههه بههها، ناهيهه  عههن التقلبههات الكبيههرة فههي القيمههة املاليههة وارتلههاع معههدالت التضههة  والتهههرب 

  .،  يؤوع األمر إلى رجحان كلة امللسدة على كلة املص حة بهذا االعتبارالضريب  وغيرها

 :ثالث ا: الرتجيح بمعيار مقدار املصلحة

أي أن املصهه حة كلمهها كبههرت وعظمهه ، كانهه  أولههى بالجلههب، وأن امللسههدة كلمهها كبههرت وعظمهه  كانهه  أولههى بالههدرء، وكالتنمليههل علههى  

ر العملههة ومهها تههؤوع إليههه مههن انحسههار دور املصههار  املركزيههة فههي عمليههات اإلصههدار، واقعتنهها، نجههد أن ملاسههد الالمركزيههة فههي إصههدا

و هههتمل البهههاب أمهههام أههههل األامهههاع إلصهههدار عمهههالت دون رقيهههب أو حسهههيب، وتسهههميل عمليهههات غسهههيل األمهههواع والتهريهههب والتجهههارات 

رض التكنولوجيها فهي التعهامالت املاليهة املمنوعة، والتأثير املبا ر فهي أسهعار الصهر  وزيهادة  هرص التضهة  والتههرب الضهريب  و ه

بشهكل حتمله ، تلهو  _ أي امللاسهد _ فهي قهدرها ومقهدارها مصهالح  انطلهاض التكهاليل، وتيسهير العمليهات املاليهة ومصه حة األمهان 

 .والسرية في التعامل،  تكون امللسدة غالبة من هذا الوجه

هها إلههى املعيههار نلسههه يجههري تههرجيمل مهها كانهه  الحاجههة إليههه أ ههد وضههرر  قههد  أبلههغ،  تقههدم املصهه حة العامههة املتمثلههة فههي حلهه   وركون 

ايجتمو من الشرور والجراا  والر اال، و يوع الةصومات واملشاحنات، وحل  الهدوع مهن املشهاكل االقتصهادية والسياسهية، 

لنظر إلهى املقهدار واألثهر، على املص حة اللردية املتمثلهة فهي الحصهوع علهى املهاع بيريهس سهمل سهريو غيهر مكلهل، وإنمها كهان  له  بها

 (1).  تتألر مص حة اللرد وقد تهدر ملص حة الجماعة واألمة

ا: الرتجيح بمعيار المتداد الزمني  :رابع 

ا،  ي جههأ إلهى التهرجيمل بههين  قهد يكهون للمصه حة أو امللسههدة وزن فهي وقه  معههين، ثه  يتغيهر  لهه  الهوزن فهي وقه  آلههر زيهادة أو نقصهان 

ا املصالح وامللاسد بحسب  ها كبيهر  االمتهداد الزمله  واألثهر املسهتقبلي،  هنن املصه حة أو امللسهدة قهد تتملايهد أو تتوالهد،  تألهذ حجم 

 .(2)بمرور الوق ،  ال ينظر إليها عند أوع أمرها  قط، بل ينظر إليها على حسب آثارها املستقبلية املتوقعة

ة ع هها ممها يمكهن أن تتملايهد وتقهوى إ ا أقهرت علهى حالتهها الراهنهة؛ وكالتنمليل على واقعة العملة اال تراضية نجد أن امللاسد الناتج

إ  ال    أن  تمل مصدرها، وتمكين كل شة  أو جمة أن تصدر م ها ما  اءت وغياب الجمات املسؤولة واملقننة، سيؤدي إلهى 

ر الجههراا  واللههواح  فههي انتشههار العمليههات ايحرمههة، وضههياع الحقههو ، وقههد تقههوى هههذ  امللاسههد بمههرور الههزمن  تههؤدي إلههى انتشهها

ا إلهههههى اآلن لهههههي عمليهههههات  ايجتمعهههههات بكهههههل سهههههمولة وسهههههرية، وتشهههههير الدراسهههههات إلهههههى أن أحهههههد أكثهههههر االسهههههتطدامات اإلجراميهههههة  هههههيوع 

الحصهههوع علهههى اللديهههة، حيهههث يقهههوم ايجرمهههون بتشهههلير بيانهههات الضهههحية وعهههدم اإل هههراج ع هههها إال بعهههد أن يهههت  د هههو مبلهههغ بالعملهههة 

التههههرب الضهههريب  الهههذي يهههؤوع علهههى املهههدى اليويهههل إلهههى حرمهههان الهههدوع مهههن مصهههدر ممههه  مهههن مصهههادر دللمههها، اال تراضهههية، وانتشهههار 

 .وبشكل يؤثر في تأمين ضروريات الشعوب وحاجياتها

أمها مصههالح العملههة اال تراضههية  أثرهها يتضههاءع ويتملايههل علههى ترا هي الوقهه  بغلبههة امللاسههد وإحكهام لناقمهها علههى واقههو النههاس، وإ ا 

ا كان املنو م ها عين املص حةكان دوام  ق   .امللسدة واتصالما الزمل  محق 

                                                           
 .370املصدر السابق، ص:  (1)
 .366املصدر السابق، ص:  (2)
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وقد نقل الغزالي عن بعا العلماء أن تزييل دره  واحهد وإنلاقهه أ هد مهن سهرقة مااهة درهه ؛ ألن السهرقة معصهية واحهدة وقهد 

وزرهها بعهد موتهه إلهى مااهة تم  وانقيع ، وإنلا  الزيل بدعة أ مرهها فهي الهدين، وسهنة سهيئة رعمهل بهها مهن بعهد ،  يكهون عليهه 

 (1). "سنة أو ماا   سنة، إلى أن يللا  ل  الدره ، ويكون عليه ما  سد من أمواع الناس بسنته

ا: الرتجيح بمعيار التحقق:   خامس 

هها،   ا أو متوهم  ا أو نههادر  هها، علههى مهها كههان بعيههد  هها غالب  هها  نًّ
 ههال نحكهه   املصههالح وامللاسههد يقههدم م ههها مهها كههان قي ههي التحقههس أو مظنون 

 .بسد  ريعة أو  تحما، وال نرجح مص حة أو ملسدة ما ل  ن ح  درجة إ ضائها وتحققما على أرض الواقو

هها؛  له  أن األمههان   ها غالب  وكتيبيهس ههذا املعيههار علهى ههذ  النازلههة، ن حه  أن املصههالح وامللاسهد دااهرة بههين املقيهوع بههه واملظنهون  نًّ

ض أسههعار التحويههل وغيرههها كلمهها مصههالح مقيههوع بتحققمهها فههي أرض الواقههو، بههل إيههها غههدت والسههرية والسههمولة فههي التعامههل وانطلهها

مالحظههة ملموسههة األثههر، ولههيو مههن املبالغههة القههوع أيههها كانهه  السههبب األوع فههي اإلقبههاع الكبيههر علههى التعامههل بالعملههة اال تراضههية 

 .اليوم رغ  كل ما يحيط بها من مطاار

 من جمة ألرى  نن امللاسد املرتبي
 

ها، بهل إن م هها مها ههو محقهس الوقهوع  عهال ها غالبًّ ة بها بحالتها الراهنة لي من قبيهل املظنهون  نًّ

كعمليهات غسههيل األمههواع وتجههارة األسهه حة وايةهدرات،  ينههتج عههن  لهه  أن املصههالح وامللاسههد تتسهاوى فههي هههذا املعيههار وهههو درجههة 

ا على الج ا علهى التحقس وقوة اإل ضاء،  يكون العمل بالدرء مقدم  لب، ألن القاعهدة أنهه عنهد التسهاوي يكهون درء امللاسهد مقهدم 

 .جلب املصالح

 :نتيجة املوازنة

بنههاء علهههى املعهههايير السههابقة فهههي ميهههملان التههرجيمل التقريبههه  بهههين مصهههالح العملههة اال تراضهههية وملاسهههدها، يتههرجح لهههدينا القهههوع بتحهههري  

مللسههدة  يههها علههى جانههب املصهه حة، مههن حيههث الرتبههة والنههوع واملقههدار التعامههل بهههذ  العملههة كمهها لههي عليههه اليههوم؛ لرجحههان جانههب ا

 .واالمتداد الزمل 

م م ها األبلغ فهي اإل ضهاء إلهى  وقد يقوع قاال َ أليس  العملة اال تراضية أقوى الوساال إلى املقاصد، والوساال عند تزاحمما يقد 

ي   و 
 
ا ق م 

 
ه   املقصود بناء على قاعدة العز بن عبد السالم َزكل

 
ق
 
ها ن ْجهر  م 

 
هْن أ  م 

ه  
 
ْعظ
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هان  أ
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 ْ
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اء  إل

د 
 ْ
ي األ  ف 

ْ
ة
 
يل س 

و 
ْ
ْ  ال

هاز ْ ه  ، وقاعههدة ابهن عا ههورَ زقهد تتعههدد الوسههاال إلهى املقصههد الواحهد،  تعتبههر الشههريعة فهي التكليههل بتحصهيلما أقههوى الوسههاال (2)ع 

 للمقصود املتوسل إليه، بحيث يحصل 
 

از تحصيال  ميسور 
 

ا عاجال
 
 را ة

 
  ؟.(3)كامال

                                                           
رة: مؤسسة محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، وبذيله )املغني عن حمل األصفار في األسفار(، ضبط نصه محمد محمد تامر، )القاه  (1)

 .106، ص:2، ج:1م(، ط2004ه، 1412املختار، 
 .123، ص:1ابن عبد السالم، قواعد األحكام، ج:  (2)
 .258ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص:  (3)
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والجواب َ أن العملة اال تراضية اليوم تزاحممها وسهاال ألهرى فهي الوصهوع إلهى املقصهود، كهالنقود الورقيهة واملعدنيهة واالاتمانيهة، 

ا لعظههه  املل اسهههد املرتبيهههة وإن ههههذ  العملهههة بحالتهههها الراهنهههة ال يمكهههن أن تكهههون الوسهههيلة األقهههوى فهههي اإل ضهههاء إلهههى املقصهههود؛ نظهههر 

بالتعامههل بههها، وانتلههاء االعتههرا  بههها مههن قبههل الحكومههات، و قههدان الجمههات الضههامنة واملقننههة لعملياتههها، باإلضهها ة إلههى عههدم تقبههل 

 ئههات كبيههرة مههن النههاس التعامههل بههها، بينمهها تبقههس العمههالت األلههرى أقههوى مههن حيههث تحصههيل املقصههود بههها، وال عبههرة بمهها يقههاعَ بههأن 

أقوى ح ا من الحكومات أنلسما؛ بحيث ال يمكن لما أن تتحك  بها أو تسيير عليها؛  نن ههذا رعهد مهن جملهة  هذ  العملة غدت

امللاسهههد ال ههه  تالبسهههما، وكنهههاء عليهههه ال رسهههوغ القهههوعَ إن العملهههة اال تراضهههية علهههى مههها لهههي عليهههه اليهههوم أ ضهههل الوسهههاال إلهههى أ ضهههل 

  املقاصد

ها، ورّكمها التلله  نتيجهه املوازنهة إ ا ويجدر التنبيه هنا إلى أن هذ  املوازنة ر   بالواقو املاثل، وما جّر  إليه تحقيس املنا  راهن 
 
هينة

تضاءع جانب امللاسد في هذ  العملة، بتدلل أولي األمر وتصر م  باملصه حة فهي ههذا الجانهب املهالي، و له  مهن لهالع اإلجهراءات 

  :اآلتية

 صدار القرارات الحاسمة لتنظي  العملة. إ -1

 .تح  مظلة رقابية من الجمات الحكومية الرسمية وضعما -2

 لألشهةاص والجمهات  -3
 
هدا التملام الدوع واملصار  املركزية أو أي جمة قانونية بنصدارها، بحيث ال يكون الشهأن   يهها ممم 

 .غير الحكومية

 ة. إمكان ضبط سعرها بسعر صر  معين ومحدد وإن كان مو ارتلاع وهبو  رسيرين، كما لي العملة الورقي -4

 .سن التشريعات الكا ية لضمان استقرار التعامل بها -5

 بههالراجح الغالههب علههى مهها 
 
وإ ا مهها اسههتقام  لهه ؛  ههنن كلههة املصههالح قههد تههرجح علههى كلههة امللاسههد، وينتقههل الحكهه  إلههى الجههواز عمههال

الح وامللاسد ال تستقر يقتضه قانون الجلب والدرء، مما رشلو بالقوع بأن منا  املسألة محوج  إلى تحقيس مستأنل؛ ألن املص

على وزان واحد؛ ورب مص حة اليوم تصبمل ملسدة في زمن قريب، أو مكان غير املكان، وكذل  امللسدة قهد تنقلهب إلهى مصه حة 

بهههالنظر إلهههى االقتضهههاء التب هههي، ومههها يترتهههب عليهههه مهههن تهههداعيات  اتيهههة وعر يهههة وزمانيهههة مهههؤثرة فهههي التكييهههل والتنمليهههل، واملهههدار علهههى 

 .في أيلولة األ عاع، والذي يدور مو االستنناءات واالقتضاءات حيث دارت بصيرة ايحقس
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 الخاتمة

 نطت  بجملة النتااج ال   توصل  إليها الدراسةَ 

 إن مسل  االجتهاد امل لي من أكثر املسال  االجتهادية نجاعة في الحك  على النوازع واملستجدات. -1

ريههة ال هه  تحكهه  عمليههة االجتهههاد  يههه ولههيَ قاعههدة سههد الههذرااو، قاعههدة إبيههاع يقههوم النظههر املهه لي علههى جملههة مههن القواعههد النظ -2

 الحيل، قاعدة االستحسان وقاعدة مراعاة الةال .

يمارس االجتهاد امل لي في أرض الواقو بر د قواعد تنمليلية ترالي الةصوصيات املقارنة للوقااو، وليَ قاعهدة التعهديل، قاعهدة  -3

 ؤق  وقاعدة االستبداع.االستنناء، قاعدة التأجيل امل

رعهههد مسهههل  النظهههر املههه لي املسهههل  األهههه  فهههي الحكههه  علهههى نازلهههة العملهههة اال تراضهههية، مهههن لهههالع التهههرجيمل بهههين مههه الت التيبيهههس  -4

 املتعارضة بين الصالك واللساد.

ية بالنسهههبة تقتهههرن بالتعامهههل بالعملهههة اال تراضهههية جملهههة مهههن املصهههالح وامللاسهههد،  مهههن املصهههالحَ ارتلهههاع درجهههة األمهههان والسهههر  -5

للمسههتطدمين، وإمكانيههة الههركمل، وانطلههاض ايةههاار إلههى حههد كبيههر مقارنههة بههالعمالت القانونيههة، واسههتحالة تزويرههها أو إعههادة 

استنسههالما، وسههمولة عمليههات التحويههل واالسههتقباع املههالي، واتسههاع حجهه  التههداوع التجههاري، ور ههو مسههتوى التعلههي  التقلهه  

نيهههة إصههدار هههذ  العمههالت مهههن قبههل أي شههة  وأي جمههة، وإمكانيهههة ضههياع الحقههو  وأكهههل والتكنولههوجي، ومههن امللاسههدَ إمكا

أمواع الناس بالباال، وزيادة معدالت التضة  املالي العالمل ، والتأثير على أسعار الصر  للعمالت األلهرى، و زيهادة  هرص 

ل و هههههرض متيلبهههههات جديهههههدة للتعهههههار  التههههههرب الضهههههريب  والجمركهههههي، باإلضههههها ة إلهههههى الحاجهههههة ملالزمهههههة التكنولوجيههههها فهههههي التعامههههه

 االقتصادي.

ههها بشهههكلما الحهههالي،  -6 ا إلمكانيتهههها القيهههام بو هههاال النقهههود جزايًّ تكيهههل العملهههة اال تراضهههية علهههى أيهههها نهههوع جديهههد مهههن النقهههود؛ نظهههر 

، إ ا أمكن حوكمتهها وحهازت علهى موا قهة الجمهات الرسهمية، وته  تهدارح العيهوب التقنيهة ال ه  تح
 

ملمها، وبشكل أكبر مستقبال

 وأقرت الحكومات وجودها في األسوا .

تههرجح للباحثههة رجحههان كلههة امللاسههد علههى املصههالح فههي نازلههة العملههة اال تراضههية، ممهها يلضهه   للقههوع بمنههو التعامههل بههها بنههاء علههى  7

حك  دااهر معيياتها الراهنة، مو إمكان تغيهر الحكه  فهي حهاع اهروء اقتضهاءات مهؤثرة تهرجح كلهة املصهالح علهى كلهة امللاسهد،  هال

ا غير مقيوع.  ا، مما رعل  أن تحقيس املنا   في حك  النازلة ينبغي أن يكون مستأنل  ا وعدم   مو املص حة وجود 

 توصيات

 واسههعة، كمهها أوصهه   
 
ههة هها بحثي 

 
أوصهه   باالهتمههام بدراسههة نازلههة العملههة اال تراضههية مههن قبههل البههاحثين،  املسههألة ال تههزاع تلههتمل آ اق

ت والةبهههرات بهههين املؤسسههات كا هههة التطههها  الةيههوات الشهههرعية الالزمههة لضهههمان صهههحة التعامههل بهههها، بمههها بضههرورة تبهههادع املعلومهها

 يتلس مو مقاصد الشرع اإلسالمي في باب املعامالت املالية.   

 هذا وهللا تعالى أعل 
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 أبعاد العملة الفرتاضية

 األستاذ الدكتور إسماعيل كاظم العيساوي األستاذ الدكتور علي أحمد املهداوي   

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  نون كلية القا     

 جامعة الشارقة، اإلمارات

 الفهرس الرئيسي

 امللخ:

ما رعر  بالعملة اال تراضية من النوازع املعاصرة، ولي حلقة فهي سلسهلة تيهور ثهورة العصهر الرقمله ، لمها  هبه بالعملهة الورقيهة 

 فههي ابيعتههها، ولكهن لهه  يظمههر لنهها وكالعملهة االلكترونيههة، وإ
 
 وقانونيهها

 
  هرعيا

 
ن كانهه  ال تصهدر عههن جمههات رسههمية،  أثهار  لهه  جههدال

من رس  أبعادها القانونية واالقتصادية والسياسية بالقدر الذي يتعامل مو واقعيتها في  ل املتغيرات الدوليهة وتحهدياتها،  له  

 للنظههها
 
 موازيههها

 
 ا تراضهههيا

 
 نقهههديا

 
م النقهههدي الهههدولي، يههههد  إلهههى عامليهههة التهههداوع بهههها، مهههن لهههالع العهههال  اال تراضههه  ، أيهههها تشهههكل نظامههها

 بههههذل  الحههههدود اإلقليميههههة واالعتههههرا  القههههانوني، وقيههههود مؤسسههههات النقههههد الوانيههههة والعامليههههة. وقههههد انعقههههد هههههذا البحههههث 
 
متجههههاوزا

و لههه  فهههي مباحهههث ثالثههة، و هههس مههها ههههو  للكشههل عهههن ابيعهههة هههذ  الواقعهههة وتحهههدياتها وأبعادهههها، بمهها يتضهههمن إمكانيهههة اسههتثمارها،

 مرسوم في لية البحث.

 مقدمة: 

الحمههد هلل  مسهههتحس الحمههد والصهههالة والسهههالم علههى سهههيدنا محمههد را هههو لهههواء الحمههد وعلهههى آلههه وصهههحبه وبعهههدَ   النقههد مهههن حيهههث 

الليلسههو  اليونههاني امللمهوم الثقههافي واالقتصههادي قههد  ههرض نلسهه منههذ زمههن بعيههد علههى اهتمامههات  السهلة وملكههرين كبههار، مثههل 

أرسيو الذي رأى في القرن الرابو قبل امليالد أّن زالنقود ترتبط باحتياجهات السهو  فهي املبهادالتز، بينمها رأى الليلسهو  الصهيل  

سههههيير عليههههها الدولههههةز، وأ ههههار علمههههاء اقتصههههاد معاصههههرون  إلههههى إّن 
ْ
القههههدي  جههههوانزي أّن زالنقههههود مصههههدر قههههوة ومههههن ثههههّ  ينبغههههي أن ت

 بقدر ما لي ملموم اجتمالْي في صور وأ كاع مطتللة من الرموزززالنقود لي
 
 ماديا

 
 .  1س   يئا

 علههى االعتههرا ، وهههو إمهها اعتههرا  النههاس بههها أو  ههريحة مهه ه  فههي حههدود التههداوع بيهه ه ، دون 
 
ومههن ثهه  يتوقههل اعتبههار العملههة نقههدا

قتصادي املعاصر، أو يتوقل علهى اعتهرا  الدولهة توقل على اعترا  السلية، و ل  يلم  من قوع أرسيو وماعليه االتجا  اال

 بها، وهو قوع جوانزي، وما عليه عمل الدوع. 

                                                           

 .147و146، ص 1/2018صالح عبد الحميد، العمالت الرقمية، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط .  1

 م 1994-ه 1415 1دار الكتب العلمية ط 5/ ص3املدونة، ج . 2



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

520 

 فهههي 
 
وههههذا تقسهههي  عقلهههي اعتبهههر   قمهههاء املسهههلمين،  قهههد  ههههب اإلمهههام مالههه  إلهههى أّن اعتهههرا  النهههاس معتبهههر فهههي كهههل مههها اعتبهههرو  نقهههدا

د ح ههها تكههههون لمهههها سههههكة وعههههين لكرهتههههها أن تبههههاع بالههههذهب والههههور  التهههداوع املههههالي بيهههه ه   قههههاعَ )ولههههو أن النههههاس أجههههازو بيهههه ه  الجلههههو 

 . أما النقد من حيث إصدار  للتداوع بين كا ة الناس  يتوقل على سلية عامة تطت  بنصدار  واعتبار ثمنيته.ز2نظرة(

،  بعههد أن كانهه  قيمتههه عينيههة، ولههي الههذهب واللضههة، انتقههل اعتبههار قي
 
 م حو هها

 
متههه إلههى اعتههرا  وقههد  ههمد النقههد باللعههل تيههورا

الدولههة بههه، وقبههوع هههذا االعتههرا  علههى الصههعيد الههدولي،  صههرنا إلههى العمههالت الورقيههة واملعدنيههة املصههكوكة الصههادرة مههن البنههوح 

 فهي 
 
املركزية، ث  صرنا إلى مرحلهة التعامهل النقهدي عهن اريهس الوسهااط االلكترونيهة، دون أن تهدلل النقهود الورقيهة بهذاتها وسهيا

 هو ما رعر  بالنقود االلكترونية، وانتهينا في وقتنا املعاصر إلى ما رعر  بالعملة اال تراضية.هذا التعامل، و 

تعههد العملههة اال تراضههية مههن املسههتجدات ال هه  تحتههاج إلههى قههراءة متأنيههة ليبيعتههها ونظههر فههي أبعادههها و تكييلمهها إشــكالية البحــث : 

  سئلة اآلتية َالشرلي و القانوني، وكناء  على هذ  اإل كالية تتلرع األ 

 ما لي العملة اال تراضية؟  -1

 وما ابيعتها الشرعية أو القانونية؟   -2

 وكأي  ش  ء تلار  النقود االلكترونية؟   -3

 وما أبعادها االقتصادية والسياسية؟   -4

 ملنهجـي التحليـل والتأصـيل، مـع مراعـاة إبقـاء البـاحث
 
ين علـى هذا ما ستتم اإلجابة عنه  في هذا البحـث، وبشـكل مـوجز، وفقـا

 ملعنى النقد أو العملة فيها. 
 
 للشائع في اصطالحها، وليس اعتبارا

 
 تسمية )العملة االفتراضية( اعتبارا

 ولتحصيل مقصود البحث تّم تقسيمه إلى ثالثة مباحث وخاتمة، وبحسب اآلتي:

 املبحث األوعَ التعريل بالعملة اال تراضية.

 رونية والعملة اال تراضية.املبحث الثانيَ املقاركة بين النقود االلكت

 املبحث الثالثَ األبعاد االقتصادية والسياسية للعملة اال تراضية.
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 املبحث األول

 التعريف بالعملة الفرتاضية

، وال أيههة وسهيلة ألههرى تتههيمل تتبعمها، وقههد وسههم  
 
 متسلسههال

 
العملهة اال تراضههية عملهة رقميههة مجمولههة املنشهأ، كويههها ال تمتلهه  رقمها

ية نسبة إلهى الواقهو اال تراضه  ، بعهد أن انتشهرت تقنيهة اال تراضهية وكهدأت تحهاكي الواقهو، وكأيهها حقيقهة، مثهل الييهران باال تراض

 مههههن الةصههههاا  املاديههههة، كمهههها فههههي 
 
اال تراضهههه   والعمليههههات الجراحيههههة اال تراضههههية، ولههههي عملههههة تعتمههههد لصههههاا  الرياضههههيات بههههدال

 .  1ما في العمالت الورقيةالذهب واللضة، أو الوثو  في الجمات املصدرة، ك

م، ولهي ال 2009، وال   ارح  للتداوع في األسوا  املالية سهنة Bitcoin وكان أوع  مور للعملة اال تراضية من لالع البيتكوين 

تعدو كويها وحدات رقمية مشلرة، العتمادها على مبادم التشلير، ومن ث   لهيو لمها وجهود محسهوس، بهل ينحصهر وجودهها فهي 

 للتههداوع بههها. وقههد تبههو البيتكههوين الوسههط اال 
 
فههي الظمههور إلههى عههال  التههداوع عشههرات Bitcoin  تراضهه  ،  لههزم  كههون اإلنترنهه  وسههيا

 .  Namecoin، نايمكوين Primecoin، برايمكوين  Peercoin ، بيركوينLitecoinالعمالت اال تراضية، مثل؛ اليتكوين 

يالتههههها، ح هههها يومنهههها هههههذا، ولههههي عملههههة غيههههر مغيههههاة بأصههههوع ملموسههههة،  وال رعههههر  شهههه  ء عههههن الجمههههات ال هههه  تصههههدر هههههذ  العملههههة ومث

وإصهدارها غيهر مقّيهد بقيهود أو ضهوابط البنهوح املركزيهة، العتمادهها فهي  مورهها وتهداولما علهى  ضهاء ميلهس عبهر الشهبكة العامليهة 

 . 2ة م ها وايحلية)اإلنترن (،  طرج  بذل  عن سليات الجمات الرقابية والميئات املالية، سواء في  ل  العاملي

الهذي ينشهأ كهل عهام مهن حيهث إّن نشهوءها رعتمهد املعهدع التناقصه  ،  يتنهاق  عهددها Bitcoin ويمكهن التنبهؤ بعهدد البيتكهوين 

 أمام انتشهارها والتهداوع  21إلى النصل ح ا يكتمل نشوؤها بنجمالي 
 
مليون عملة، بعدها يتوقل إصدارها، وال رعّد  ل  عااقا

(، ويمكههن تقسهيمما إلهى وحهدات أصهغر إ ا تيلههب BTCلهة م هها يمكهن تقسههيمما ح ها ثمهان لانهات تسهملا )ساتوشه   بهها، ألّن كهل عم

بيريس مبا رة من لالع  رائها من املواقهو االلكترونيهة الةاصهة بهها  Bitcoinاله األمر، و ل  يمنو توقلما. ويمكن الحصوع على 

بهههي، أو بيريهههس غيهههر مبا هههرة، كهههثمن فهههي مقابهههل املنتجهههات والةهههدمات، أو مهههن صهههرا ات آليهههة لاصهههة بصهههر ما، ويوجهههد بعضهههما فهههي د

بالسهههماك باسهههتطدام أجمهههزته   Bitcoinالهههه و لههه  فهههي نيههها  مهههن يتعامهههل بهههها، أو مهههن لهههالع التنقيهههب التنا  ههه  ، بهههأن يقهههوم منّقبهههو 

 . Bitcoin3اله برنامج  يمنحم  إياها Bitcoinاله الةاصة لتنليذ عمليات البيو والشراء بها، مقابل حصولم  على عدد من 

                                                           
لجزيـرة، انظر: ياسر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل عبـد السـالم، العمـالت االفتراضـية حقيقتهـا وأحكامهـا الفقهيـة "دراسـة فقهيـة مقارنـة"، بنـك ا . 1

 . 51و 39و 33، ص 1/2018(، نشر وتوزيع دار اليمان، الريال، 1سلسلة مطبوعات املجموعة الشرعية )
 مـن وراء  45. وجـاء فـي ص 11انظر: عبد الرحمن بن عبد هللا السـند، مقدمتـه علـى املرجـع السـابق، ص  .  2

 
مـن ذات املرجـع:)وحتى اآلن لـم يعـرف تحديـدا

ت بلنشـــاء عملـــة ابتـــداء عمليـــة البتكـــوين، علـــى الـــرغم مـــن كثـــرة األقاويـــل والكـــالم حـــول هويـــة عـــدة أ ـــخاص أفـــراد، وكـــذلك االشـــتباه بمنظمـــات قامـــ

، وفـي نفـس الوقـت يخشـ ى مـن أي مالحقـة قضـائية أو ق
 
 جديـدا

 
 صاحب فكرة هذه العملة يريد أن يغّيـر العـالم ويقـدم شـيئا

ّ
انونيـة.. البتكوين. ويبدو أن

 للتعقيد الذي يكتنفها، وربما وبعد نجاحهـا أتوقـع أنهـا تحـارب،
 
 وراءها منظمات أو دول، وليس  خ ، نظرا

ّ
ويسـتفاد مـن الفكـرة بشـكل  ويبدو لي أن

 منظم وليس بشكل فردي، وبعد ذلك يقض ى عليها إال إذا تغّيرت قواعد اللعبة(.
 .51-49انظر: املرجع السابق، ص  .  3



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

522 

 خصائ: العملة الفرتاضية:

 يمكننا القوع إّن العملة اال تراضية تمتاز بمجموع الةصاا  اآلتيةَ

إيهههها عملهههة نسهههبية، بهههين مسهههتطدميها  قهههط دون حاجهههة إلهههى اعتهههرا  رسهههمل  بهههها،  اعتمادهههها والتهههداوع بهههها مقتهههرن بقبهههوع  .1

 مستطدميها لما.

، ومن ث  يتعذر رقابتها.إيها عملة تمثل وحدات رقمية مش .2
 
 لاصا

 
 لرة تشليرا

 إيها عملة ليو لما وجود محسوس، كما هو الحاع مو العمالت الورقية املتداولة.       .3

 إيها عملة غير مغياة بأصوع، كما هو حاع العمالت الورقية، لعدم صدورها من البنوح املركزية. .4

 أم إّن التههداوع بهههها ثنهههااي العالقهههة  هههال يلتقهههر إلهههى توسهههط  .5
 
شهههة  )معنهههوي( ثالهههث بهههين البهههااو واملشهههتري، سهههواء أكهههان بنكههها

 مؤسسة مالية ألرى.

 ملا غاب الوسيط في التداوع بهذ  العملة  نّن التداوع بها يطلو من أي عموالت.  .6

 مركزية. ملا كان  العملة تعتمد اإلنترن  في التداوع بها، وأّن العالقة بين املتداولين ثنااية،  نيها تعّد  بكة د و غير .7

 ملا كان وسط التداوع هو اإلنترن   نّن التداوع بها ال ينحصر بنقلي  معين بل لي عاملية التداوع. .8

إّن ملكيتهها تكهون بمحها   يقهوم املتهداولون بلتحمها عهن اريهس مواقهو الكترونيهة متطصصهة، ومهن لهالع تله  ايحهها    .9

 يت  الاحب واإليداع والسداد.  

 فرتاضية:أهداف التعامل بالعملة ال

 في ضوء ما تقدم  نّن أهدا  التعامل بالعملة اال تراضية يمكن حصرها في اآلتيَ

 ترسي، ثورة العصر الرقمل ، وتحقيس الديمقرااية املالية. .1

 االستقالع عن البنوح املركزية واملؤسسات املالية الوانية والدولية، والتطل  من رقابتها. .2

 م النقدي الدولي.تشكيل نظام نقدي ا تراض   مواز  للنظا .3

 تحقيس عاملية النقد اال تراض  ، وعاملية التداوع به، من لالع العال  اال تراض  . .4

تجههاوز مطههاار التههداوع بههالعمالت ال هه  تصههدرها الحكومههات، كطيههر تضههة  العملههة، ومهها ينههتج عنههه مههن انطلههاض قيمههة  .5

 العملة وارتلاع قي  السلو والةدمات.

ن آثار  ل  ر ا مللموم املشهاركة فهي تله  امللكيهة تحه  مسهملا الرسهوم والضهرااب ترسي، امللكية الةاصة ايحضة، وم .6

 والعموالت. 

 مخاطر اعتبار العملة الفرتاضية بشكل مطلق:

 مهن كهل قيهد ورقابهة الزمهه  مهور 
 
 ملا تقدم بيانه في لصاا  العملة اال تراضية وأهدا  التداوع بها ؛  نّن اعتبارهها ميلقها

 
سندا

 جسيمة، بحسب رأي الباحثين، أبرزهاَ تحديات ومطاار
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، وفهههي  لههه  ترسهههي، لللرديهههة  .1
 
 مشهههتركا

 
مناهضهههة ملمهههوم اال هههتراح فهههي املهههاع، بحيهههث ال رعهههّد املهههاع معمههها والتصهههر   يهههه حقههها

و مههور لمهها بمظمههر جديههد يتجههاوز ملموممهها املعمههود فههي الللسههلة اللرديههة، ومههن  ههأن  لهه  التهديههد بظمههور نظههام رأسههمالي 

 من الرأسمالية العاملية املعاصرة.عالمل  أ ّد بغض
 
 ا

تهديههههد القهههههي  الدينيههههة واأللهههههال  االجتماعيهههههة واإلنسههههانية مهههههن حيهههههث إيههههها عملهههههة يتجههههاوز التهههههداوع بهههههها قيههههود تلههههه  القهههههي   .2

واالتجههههار بايةههههدرات، و بالبشههههر، وغيرههههها مههههن الجههههراا   1وأحكاممهههها،  ههههيمكن ملسههههتطدميها اسههههتعمالما فههههي غسههههل األمههههواع

 من الرقابة واملتابعة.    الةييرة، دون لشية

إضههههعا  أنظمههههة الحكهههه  الوانيههههة مههههن لههههالع للههههس عملههههة موازيههههة لعمالتههههها الوانيههههة، وتقلههههي  نيهههها  الثههههروة الوانيههههة،  .3

وتقليل مواردها املالية العامة من لالع التهرب الضهريب ، وتجهاوز قيهود رسهوم التحويهل املهالي الهداللي والةهارجي، و هر  

 ار السلو والةدمات.العمالت، والسييرة على أسع

إضهههعا  منظومهههة العالقهههات الدوليهههة مهههن لهههالع للهههس نظهههام نقهههدي عهههالمل  مهههواز  للنظهههام النقهههدي الهههدولي، والثهههورة علهههى  .4

 القيود الدولية في الرقابة على حركة األمواع وانتقالما عبر الدوع.

قابههة عليههها، كمهها قههدمنا. أمهها مههو السههييرة علههى ولههي آثههار متوقههو قياممهها حههاع إاههال  اعتبههار العملههة اال تراضههية دون تنظههي  لمهها أو ر 

إنشاء وتداوع العملة اال تراضية  ننه يمكن توجيهما لتحقيس مصالح عامة، كما سهيأتي بيهان أوجهه مهن ههذا التوجيهه فهي املبحهث 

 الثالث.

 ما قيل يف حكمها الشرعي سندا  ملحاذير التعامل بها:

قضههه   بوزيههههها بميههههملان قاعههههدة أصههههولية مشهههمورة، ولههههي سههههّد  رااههههو اللسههههاد، ومههههن إن التبّصهههر بمهههه الت تههههداوع العملههههة اال تراضههههية ي

 امللاسد الراجح  وقوعماَ

؛ ألن هههذ  العملههة تصههدر عههن بههرامج حاسههوكية  .  1
 
أن تكههون  ريعههة إلههى غسههيل األمههواع، والتهريههب، واالتجههار فههي ايحّرمههات عمومهها

بههههل منتجيههههها، وال تطضههههو لرقابههههة الح  مههههن ق 
 
مة حاسههههوكيا كومههههات واملصههههار  املركزيههههة،  ْيشههههر ع البههههاب علههههى مصههههراعيه مصههههم 

لضهههروب مههههن اللسههههاد، وال رستشههههري اللسههههاد إال فهههي غللههههة الحههههس عنههههه. ولمههههذا املعلهههها منهههو الجممههههور ضههههرب النقههههود مههههن غيههههر 

  2الحاك ، وجوزوا له تعزيز من تجرأ على  ل .

                                                           
 حجـم األمـوال التـي يـتم غسـلها ع30/10/2000وقد أشـارت نـدوة مركـز الخلـيج للدراسـات اإلسـتراتيجية، والتـي عقـدت بالقـاهرة فـي  .  1

ّ
لـى مسـتوى ، إلـى إن

% مــــن إجمــــالي التعــــامالت فــــي أســــواق املــــال العامليــــة التــــي يجــــد فيهــــا غاســــلو األمــــوال فرصــــتهم بلعــــادة تــــدوير األمــــوال دون االهتمــــام 25العــــالم يعــــادل 

 
ّ
تجـارة املخـدرات، % مـن حجـم األمـوال املغسـولة يـأتي مـن 70بالتوظيف الجيد، وهـذا يـؤدي إلـى اخـتالل األسـواق املاليـة. هـذا وتشـير الدراسـات إلـى إن

 (.110والباقي من أنشطة أخرى مثل تجارة السالح والزئبق األبيض وتزييف العمالت. )صالح عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
 ( . 133/  4، املرداوي الفروع ، 6/11، النووي املجموع ،4/264، املنتقى ، انظر الباجي   2
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بهات أسهعارها وترددهها بهين الصهعود والمبهو ، وا تقارهها إلههى أن تكهون  ريعهة إلهى أكهل أمهواع النهاس بالبااهل؛ بهالنظر إلهى تقل .  2

الميمنههههة املركزيههههة الكليلههههة باتطهههها  قههههرارات حاسههههمة عنههههد اههههروء األزمههههات أو الجههههراا  املاليههههة. ثهههه  إّن أمههههواع املتعههههاملين غيههههر 

وا  بها لحس  النملاع وإقرار الحقو . 
ّ
 مضمونة عند ضياعما، وال جمة يمكن الل

لههى التهههرب مههن الرسههوم الضههريبية والجمركيههة العادلههة  ال هه  يلرضههما ولههي األمههر، إ  تههداوع هههذ  العملههة غيههر أن تكههون  ريعههة إ .  3

منضههبط، والرقابههة عليههها معدومههة،  ههال يتحصههل ضههبط املههداليل واألركههاك، ومههن ثهه   جلهه  الضههرااب املترتبههة علههى  لهه . وهنهها 

 مة وإقالعما االقتصادي.يكون تداوع هذا الصنل من العمالت عقبة في اريس مصالح األ 

أن تكههون  ريعههة إلههى التضههة  النقههدي؛ بههالنظر إلههى زيههادة املعههروض، وهههذا داء اقتصههادي معههرو  يلضهه   إلههى غههالء األسههعار،  .  4

 وتصّدع البنية االقتصادية لدوع التضة .

 إلههى ر ههو املسههتوى االقتصههادي، و ههرض متيلبههات عاليههة ملواكبههة هههذا املسههتوى  .  5
 
، وهههذا مههن  أن تكههون  ريعههة

 
 وتكنولوجيهها

 
ماديهها

 ههأنه أن يوّسههو الشههّقة بههين اليبقههة امليسههورة واليبقههة الكادحهههة،  لهه  أن هههذ  األليههرة سههتحرم مههن لههدمات كثيههرة ومزايههها 

 متنوعة بسبب االعتماد الكلي أو الجزاي على العملة اال تراضية. 

حسهه  إال بسههّد بههاب تههداوع 
ْ
عههة ال يمكههن أن ت

ّ
 إلههى اللههراغ  إّن هههذ  امللاسههد املتوق

 
العملههة اال تراضههية، ومنعههه بصههلة  مؤقتههة، التلاتهها

التشههههري ي، وا تقههههار السههههلية املواكبههههة لمههههذا التههههداوع النقههههدي، إال إنههههه إ ا جههههد  جديههههد فههههي هههههذا البههههاب، وأصههههبمل لمههههذ  العملههههة مههههن 

ينقلهب الحكه  إلهى الجهواز عنهد الحينيات التشريعية مها يقيهو دابهر ملاسهدها،  ننهه ْرسهتأنل النظهر فهي تحقيهس ههذا املنها ، وقهد 

منههة بحسهه  مههادة 
 
رجحههان كلههة املصههالح علههى كلههة امللاسههد، و لهه  رهههين كمهها قلنهها بتغّيههر الوضههو التشههري ي، ونصههب  القههوانين الق

هههه إال حكههه  املنهههو والتحهههري  علهههى قاعهههدة االحتيههها ،  و فهههي ههههذا البهههاب  هههال يتوج  صهههاص املهههدق 
 
عهههة. أمههها مهههو الة

ّ
الجهههراا  املاليهههة املتوق

 السالمة ال رعدلما ش  ء. و 

وال رسههوغ أن يقههاع هنهها َ إن العملههة اال تراضههية وسههيلة مسههتحدثة، وإ ضههاؤها إلههى الههرواج املههالي أقههوى مههن إ ضههاء غيرههها،  تتعههّين 

من هذا الوجه؛ ألن أ ضهلية الوسهيلة ورجحايهها ال يقهوم علهى معيهار الحداثهة والجهدة،  مهذا وصهل اهردي ال تهأثير لهه فهي الحكه ؛ 

 بطنههها   هههذ  العملهههة   وإنمهها
 
 ومسههتبّدة

 
تقههوم علهههى قههوة اإل ضهههاء إلههى املصههالح املعتبهههرة، ومهها دامههه  امللاسههد، إلهههى يههوم النههاس، غالبهههة

هههها عهههن ايحظهههور، وغلبهههة الظهههّن   اال تراضهههية،  هههنن األورا  النقديهههة والبيهههااس اإللكترونيهههة تجهههري مجهههرى الوسهههيلة األ ضهههل، لةلّو 

 بالسالمة. 

 القانونية للعملة الفرتاضية:الطبيعة الشرعية أو 

 تباين  االتجاهات بشأن ابيعة العمة اال تراضية، بحسب البيان اآلتيَ

 العملة االفتراضية تعّد عملة كبقية العمالت الحقيقية:  .1

 ، ورأي الدوع ال   صّرح  باعتمادها، مثل أملانيا، وحجته  في  ل Bitcoinَ اله وهو رأي عامة املتداولين ب

 املين بها تعار وا عليها بأيها عملة.إّن املتع 
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 .إيها مغياة بسلة عمالت 

 .يمكن الشراء بها، مما يدّع على أيها  ات قيمة 

 .للقيمة 
 
 تؤدي و يلة النقود من حيث إيها تعتبر مطزنا

 .تعمل و س آلية العمالت الحقيقية من حيث اإلصدار والتداوع والتسعير لقيمتها 

قدمههة تعههّد مصههادرة علههى امليلههوب،  مههن تلقههس هههذ  العملههة بههالقبوع أضههلس عليههها اههابو النقههد، ثهه  ويههرى الباحثههان أّن ال ملهه  املت

 حب صلات النقد عليها، دون مراعاة ليبيعتهها فهي نلسهما، ومهن أيهن اكتسهب  قيمتهها؟  هه  بهال  ه  ال تسهتمد قيمتهها مهن  اتهها 

امههة علههى إصههدار العمههالت فههي كههل دولههة، ومههن ثهه   ههه  كالههذهب واللضههة، وال تسههتمد قيمتههها مههن اعتههرا  رسههمل  مههن السههلية القا

 عههن  لهه   نيههها لهه  تكتسههب بعههد 
 
ليسه  بههذات قيمههة علههى صههعيد دولههي كنتيجهة لغيههاب االعتههرا  الرسههمل  بههها، وتغييتههه لمهها،  ضهال

 املستقبل.    صلة القبوع العام من الناس للتعامل بها، وال يمكن القيو بتحقيقما هذا المد ،على االقل في املنظور القريب من

 سلعة وليست عملة:  Bitcoinالبيتكوين  .2

 صلة السلعة أو الش  ء الةاضو للضريبة، وحجته  في  ل َ Bitcoinوقد اعتمدت اليابان هذ  اليبيعة القانونية،  منح  

  اله إّن تعريل العملة بشكلما وضوابيما واريقة عملما ال ينيبس علىBitcoin .وإنما لي أقرب إلى السلعة 

  اله عمل  إّنBitcoin  .دور الوسيط للتبادع، وأنه ال وجود لما في سلة العمالت 

 .إيها غير مغياة بأي عملة أو معدن 

محهل نظهر مهن حيهث إّن السهلعة لمها وجهود لهارجي، وأّن لمها قيمهة معتهر   Bitcoinويرى الباحثهان أّن إضهلاء وصهل السهلعة علهى 

 . Bitcoinاله ا ال يصد  على بأعر  الناس، وفي عقود التجارة الدولية، وهذ

 ليست بعملة وال سلعة بل  ي مجرد أرقام في الشاشة:  Bitcoinالبيتكوين  .3

 عملة وال سلعة، وحجته  في  ل َ Bitcoinاله وهو اتجا  الدوع ال   ال تعتر  ب

 للثرو 
 
 ة.إّن العمالت اال تراضية ال تحقس و يلة من و اال النقود، ولي ال تص ح أن تكون مستودعا

 .العمالت اال تراضية ليس  تح  حماية الدوع والحكومات، ولمذا  ه  غير آمنة وتحتوي على مطاار عدة 

  إيههها ليسهه   ات قيمههة معتبههرة وإنمهها مجههرد أرقههام علههى الشا ههة، تطتلههي بسههمولة، بطههال  عمههالت الحكومههات ال هه  تقههل

 لللما اقتصاديات دوع.

ومثيالتهها صهلة النقهد والسهلعة، إال إنهه له  يبهّين  Bitcoinال  سابقيه، قهد نلهس عهن ويذهب الباحثان إلى أّن هذا االتجا ، على ل

 ال يمكن انكار .
 
 ما يصد  عليها من وصل، و ل  قصور في تحديد اليبيعة القانونية لما، وقد ثبت  واقعا

 ومثيالتها: Bitcoinالـ رأي الباحثين في طبيعة 
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 مهههن حيهههث إيهههها غيهههر مغيهههاة بقيمهههة  اتيهههة وال بقيمهههة علهههى مههها لهههي  Bitcoinالهههه يهههرى الباحثهههان أّن 
 
عليهههه ح ههها يومنههها ههههذا ليسههه  نقهههدا

 عمها تقهدم بيانههه بشهأن نلهي نقهديتها، وكهذل  لهي ليسه  سهلعة ملها تقههدم 
 
إضها ية معتهر  بهها علهى صهعيد اقتصهاديات دوع،  ضهال

، إال إّن وجودههها واعتبارههها فههي التههداوع ولههو بشههكل نسههب  بههين مسههتطدم
 
يها واقههو ال يمكههن إنكههار ، وهههذا الواقههو  ههرض ال بيانههه قريبهها

 بّد  يه من حك .

عملة بالنسبة إلى مسهتطدميها مهن حيهث أداؤهها و يلهة النقهود، وإيهها ثمهن السهلو والةهدمات،  Bitcoinاله والثاب  بهذا الواقو أّن 

ا  النقههد الصههادر عههن املؤسسههات وأداة لقيههاس قيممهها. أمهها بالنسههبة لغيههر مسههتطدميها  ههه  ليسهه  عملههة،  ههال تجههري عليههها أوصهه

 الدولية ايةتصة في الدوع.. 

 دار األمر على اعتبار النسبة في االعترا  بها، واألمر ما زاع كذل  ح ا يومنا، والترجيمل بي همها ال يليهد فهي حسه  ههذا الواقهو، إ  

 ملا هو عليه، ومن ث  يكون الترجيمل مجرد نظر ورأي ال يجد له 
 
 في تنظيمه.  سيبقس كل ار  معتبرا

 
 في الواقو، وال أثرا

 
 تأثيرا

ومثيالتههها مههن العمههالت اال تراضههية، وانتشههارها فههي التههداوع فههي  ضههاء واسههو غيههر محصههور، حلقههة فههي سلسههلة  Bitcoinالههه إّن  مههور 

عهههن االحتمهههاالت  الثهههورة الرقميهههة ال ههه  ال تعتهههر  بالحهههدود اإلقليميهههة، وال تقبهههل التقيهههد بهههالقيود الوانيهههة، ومهههن ثههه  ال رعهههدو األمهههر

اآلتية؛ مجابهة ههذ  الثهورة الرقميهة ل حلها  علهى األنمها  الوانيهة واإلقليميهة، أو الةضهوع لمها وهجهر تله  األنمها  املقّيهدة، أو 

 فههي ميههدان التيههور ال يمكههن مواجمتههها،  لههزم النههملوع علههى مقتضههاها 
 
 حتميهها

 
 ابيعيهها

 
التو يههس بههين األمههرين بعههّد الثههورة الرقميههة أمههرا

 ر الذي ير   املصالح الشرعية، ويحل  ميملايها.بالقد

 لههههذل  يههههرى الباحثهههان ضههههرورة اتبههههاع مهههنه  التو يههههس مههههن لههههالع االعتهههرا  املقّيههههد بنقديههههة العملهههة اال تراضههههية، كههههأن يكههههون 
 
وسهههندا

لدولههة إلمكههان االعتههرا  مقيههدا بالتههداوع فههي نيهها  التعامههل بالسههلو واملنهها و والةههدمات الدالليههة، أي ال هه  تقههو فههي نيهها  إقلههي  ا

ضههبط التههداوع بالعملههة اال تراضههية مههن لههالع ضههبط حركههات تلهه  السههلو واملنهها و والةههدمات،  تتحقههس بههذل  الرقابههة واملتابعههة 

وقياس مشروعية املعامالت الواردة عليها. أما التداوع الةارجي، كما فهي عقهود التجهارة الدوليهة،  يهت  االعتهرا  بنقديهة العمهالت 

  من لالع مؤسسات مالية تعتمدها الدولة، وإال عدت كل معاملة لارج  ل  باالة لعدم استيلائها  ر  اال تراضية م ا تم

 لقواعهههد 
 
، وانتهاكههها

 
 ضهههريبيا

 
 للنظهههام املهههالي للدولهههة، وتهركههها

 
 فهههي صهههحتها، وجريمهههة مهههن حيهههث إيهههها تشهههكل تهديهههدا

 
التبهههادع املعتبهههر قانونههها

 التجارة الدولية.    

 
 
بالتصهر ات املاليهة ألشهةاص القهانون الةهاص  ننهه يمكهن للهدوع، لاصهة النا هئة م هها، أن تعتمهد نقديهة وإ ا كان  له  متعلقها

العمههالت اال تراضههية ملواجمههة مطاارههها، كمهها فههي مواجمههة التضههة  النقههدي، وفههي مواجمههة العقوكههات الدوليههة، و لهه  علههى سههبيل 

 املثاع.

ليسير، ويحتاج إلى حشد موارد بشرية متطصصة وماليهة اهةمة وتقنيهة ويقدر الباحثان أّن تيبيس منه  التو يس ليو باألمر ا

 عههن سههّن تشههريعات عاديههة و رعيههة تواكههب واقههو العمههالت اال تراضههية 
 
حديثههة، وتنظههي  مؤس هه   تنليههذي ورقههابي  ههاعلين،  ضههال

ال يمكههههن التنبهههؤ بمههههداها وتيوراتهههها املسهههتقبلية، إال إّن القههههوع بطهههال   لهههه  الزمهههه قههههرب مواجمهههة مههههو ثهههورة العمههههالت اال تراضهههية 

 عههن أّن االعتههرا  النسههب  بههالعمالت اال تراضههية لههه جوانبههه اإليجابيههة، كمهها وقههو التنبيههه باإل ههارة علههى بعهها تلهه  
 
وآثارههها،  ضههال

.
 
 الجوانب آنلا
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 املبحث الثاني

 املقاربة بني النقود اللكرتونية والعملة الفرتاضية

االلكترونيهههة والعمهههالت اال تراضهههية ههههو التمميهههد لتحقيهههس االعتهههرا  النسهههب  بهههالعمالت إّن الغهههرض مهههن بيهههان املقاركهههة بهههين النقهههود 

،  ل  أّن غياب الحيازة املادية للنقد املتداوع به، واعتماد الوساال االلكترونية في 
 
اال تراضية، بحسب ما قدمه الباحثان قريبا

ود االلكترونيهة والعمهالت اال تراضهية. وال تقهدك اللروقهات التداوع به، ومن لالع  بكة االنترن ، لهي قواسه  مشهتركة بهين النقه

 بي هما في غير  ل  في تحقيس أصل املقاركة بي هما. 

وأبرز تل  اللهرو  إّن النقهود االلكترونيهة بهديل عهن العمهالت الورقيهة، وإن كانه  العمهالت الورقيهة أصهال لمها، وأّن وسهيلة الهد و 

سههة ال هه  أصههدرتها، ولههي  روقههات كشههل ع ههها تعريههل النقههود االلكترونيههة، مههن  لهه  بههها مههن لههالع متعمههدين )وسههيط( غيههر املؤس

 الكترونيهة وسهيلة علهى الكترونيهة بيريقهة مطزنهة نقديهة بأيهاَ)قيمهة االلكترونيهة النقهود 1998 عهام األوركيهة امللوضهيةتعريهل 

 متنهاوع  فهي وضهعما أصهدرتها، يهت  ال ه غيهر املؤسسهة  متعمهدين بواسهية للهد و كوسهيلة ومقبولهة كمبيهوتر،  اكهرة أو كبياقهة

 قيمهة  ات ملد وعات الكترونية تحويالت بهد  إحداث النقدية والورقية، و ل  العمالت عن كبديل الستعمالما املستطدمين

 وسهيط علهى مطزنهة املصهدر مهن نقديهة مطلوقهةالنقهد االلكترونهي بأنههَ)قي   46/2000رقه   األوربهي ، تعريهل القهرار1محهددة(

 البنه  املصهدرة(، تعريهل الشهركة غيهر املاليهة الشهركات مهن قبهل د هو كوسهيلة مقبولهة تكهون  ماليها، إيهداعا وتمثهل نهيالكترو

 ملتعمدين بمد وعات للقيام  ااعة بصورة رستطدم تقنية وسيلة على نقدية لقيمة الكتروني بأيهاَ)مطزون لما األوربي املركزي 

  2.مقدما( مد وعة محمولة كأداة وتستطدم الصلقة عند إجراء بنكي حساب وجود الى الحاجة دون  ، أصدرها من غير

 أيهاَ)د و أو
 
 ، وأيهاَ)عملهة3االلكترونيهة( البنهوح أنظمهة ضهمن الكترونيها واملعالجهة املدللهة الودااو تحويل وجاء في تعريلما  قما

 أداة علهى وايةزنهة لمها، املصهدرة الجمهة قبهل نم ايحددة بالقيمة والةاصة املوثقة الرقمية الوحدات في تتمثل الكترونية نقدية

 تعبهر ال ه  األرقهام مهن سلسهلة عهن وأيهاَ)عبهارة ،4ألهرى( جمهة أي الهى أو البهااو الهى املشهتري  ليهت  تحويلمها مهن الكترونيهة وسهيلة أو

 علهى رومغناايسهيةكم نبضهات صهورة فهي عليها هؤالء ويحصل ملودعيها اال تراضية أو التقليدية البنوح تصدرها معينة قي  عن

 .5الكترونيا( ال   تت  معامالته  لتسوية هؤالء ويستطدمما الصلب القرص على أو  كية بياقة

                                                           
1 .  European Commission " proposal for European parliament and council Directives on the taking up , the pursuit and the 

prudential supervision of the business of electronic money institution " Brussels ,1998, COM(98)727 , p.72 
2 .  European Central Bank (1998), " Report on electronic money" . Frankfurt , Germany , August, p.7. 
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ومههن ثههّ   ههنّن النقهههود االلكترونيههة تتسهه  بقابليتههها للتحويهههل بيسههر، وكيههر  مطتللههة، إ  تسهههممل مطييههات املنتجههات االلكترونيهههة 

حاسوب شةص   إلى حاسوب شةص   آلر، كمها يمكهن أن تنتقهل األرصهدة  بتحويل النقود لالع  بكة االتصاالت الدولية من

، وأيهههها 1االلكترونيهههة مبا هههرة مهههن مسهههتهل  إلهههى أي شهههة  آلهههر دون أي تهههدلل مهههن اهههر  ثالهههث مثهههل مصهههدر النقهههود االلكترونيهههة

مهن حيهث  ينحصهر وأّن اسهتعمالما ال بنصهدارها، قامه  ال ه  تله  غيهر واملؤسسهات األشهةاص مهن واسهو بتعامهل دولهي تحظهس

 مالية.و ركات   الزمان واملكان، واإلقلي ، وأّن مصدرها قد تكون جمات حكومية أو مؤسسات

 بهين النقهود االلكترونيهة والعمهالت اال تراضهية، ممها د هو بعها  قمهاء القهانون 
 
إلهى املسهاواة بي همها،  2وفي كل ما تقهدم نجهد تشهابها

 ا تراضههية مههن حيههث
 
فههي جانههب املههدين وفههي  إيههها ال تكههون فههي صههورة ماديههة بههل فهي صههورة أرقههام تقيههد  يهرى النقههود االلكترونيههة نقههودا

   .جانب الداان

 حصوله على بعد والباحثان وإن كانا رعارضان  ل  من حيث إّن مستند النقود االلكترونية نقود حقيقية، ومن ثّ   نّن الداان

  وإن كهان الهداان بهها ال رعهّد  ورقيهة، نقهود املصهدر تحويلمها إلهى مهن االلكترونيهة سهييلب النقهود
 
 لهه  لهيو بقيمتهها، للمصهدر داانها

، إال إّن البهاحثين يهذهبان 3عاديهة نقهود الهى علهى تحويهل املصهدر للنقهود االلكترونيهة بهل يقتصهر البهه املصهدر بالسهداد، ميالبهة

 إلقامهة إلى أّن املقاركة متحققة بهين النقهود االلكترونيهة والعمهالت اال تراضهية، ممها يتهيمل اعتبهار 
 
واقهو النقهود االلكترونيهة أساسها

تنظهههي  االعتهههرا  النسهههب  بهههالعمالت اال تراضهههية عليهههه، مهههو مالحظهههة التيهههور النسهههب  مهههن حيهههث إّن العمهههالت اال تراضهههية، بتقهههدير 

إّن اعتبههار البههاحثين، لههي املرحلههة الالحقههة علههى مرحلههة النقههود االلكترونيههة فههي مراحههل تيههور العههال  اال تراضهه   الرقملهه  املترابيههة، و 

 للتهرابط بي همها فهي 
 
هذا التيور الترابيي يوجب االنيهال  مهن تنظهي  املرحلهة السهابقة لبنهاء تنظهي  املرحلهة الالحقهة عليهها، تحقيقها

 سلسلة التيور في العال  الرقمل . 
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 املبحث الثالث

 األبعاد القتصادية والسياسية للعملة الفرتاضية

    

 تية في اعتبار العملة اال تراضيةَيمكن مالحظة األبعاد اآل

ومثيالتهها حلقههة فهي سلسهلة تيههور العصهر الرقمله  فههي مجهاع التعهامالت االلكترونيههة النقديهة، وال ه   مههرت  Bitcoinالهه إّن  .1

بوضهههوك  يمههها رعهههر  بهههالنقود االلكترونيهههة، ومهههن ثهههّ   هههنّن سهههعيها الحثيهههث لكسهههب سهههمات العمهههالت الورقيهههة وو يلتهههها، 

لكترونيههة، يههوحي بثههورة علههى النظههام النقههدي العههالمل  املعمههود، وأبههرز أدواتههه مؤسسههات النقههد الدوليههة وسههمات النقههود اال

 لديمقراايهة نقديهة مصهدرها 
 
والدوالر األمريكهي كنظهام تبهادع نقهدي عهالمل ، إلقامهة نظهام نقهدي عهالمل  جديهد، تحقيقها

 الشعوب وليو السليات الحكومية الوانية والقوى املالية العاملية.

، وتعّقهههد نظاممههها، واعتمادهههها علهههى لصهههاا  الرياضهههيات بشهههكل لههه  رسهههبس لهههه مثيهههل، قهههد Bitcoinالهههه ّن غمهههوض نشهههأة إ .2

يكمن وراء  بعْد اقتصادي عالمل ،  اهر  االنقالب على النظام الرأسمالي املستحو  على النظهام االقتصهادي العهالمل ، 

بمظمهههر جديهههد أ هههّد بشهههاعة فهههي تحيهههي  اقتصهههاديات  واقتصهههاديات الهههدوع النا هههئة، وكاانهههه تجديهههد  مهههور الرأسهههمالية

الههدوع لتركيههمل الثهههروة بيههد قهههوة متحكمههة واحههدة، تنلهههرد بههالقوة االقتصهههادية العامليههة،  لهه  أّن املسهههاواة أو املقاركههة لقهههوة 

 عليهها،  يتعهّين علهى تله  القهوة ايحا ظهة علهى
 
 للرأسهمالية، وانقالبها

 
 لييرا

 
تلوقمها  اقتصاد الدولة األعظ  رشكل تهديدا

 االقتصادي، وكسر املنا سات لما. 

ومثيالتهههها مهههن حيهههث إيهههها عملهههة رقميهههة غيهههر مسهههيير عليهههها مهههن السهههليات املاليهههة الحكوميهههة، وال تطضههههو  Bitcoinالهههه إّن  .3

لرقابتههها، ويصههعب تتبعمهها، تههوحي ببعههدها السياههه   املتمثههل بههالةروج مههن سههلية الحكومههات الوانيههة، وإضههعا  نظاممهها 

 بتعاد عن التعامل بعمالتها الرسمية، وإضعا  مواردها، كما في التهرب الضريب .االقتصادي باال 

 ومثيالتها تتضمن هجمة مضادة على أنظمة تتبو غسل األمواع، وتمويل اإلرهاب، ونحوها من الجراا . Bitcoinاله إّن  .4

 مههن الههدوع ال هه  تسهه ى إلههى مواجمههة العقو  Bitcoinالههه إّن  .5
 
كههات االقتصههادية الدوليههة مههن حيههث إّن ومثيالتههها قههد تجههد قبههوال

 علههى 
 
أدوات تنليههذ هههذ  العقوكههات لههي املؤسسههات املاليههة العامليههة الكبههرى فههي تبههادع النقههد والتحههويالت النقديههة، اعتمههادا

 العملة العاملية في  ل ، ولي الدوالر األمريكي.

 مههن الههدوع فههي مواجمههة أزمههات ال Bitcoinالههه إّن  .6
 
 ومثيالتههها قههد تجههد قبههوال

 
تضههة  مههن لههالع عههّد العملههة اال تراضههية داعمهها

 للعملة الوانية.
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 الخاتمة

 بعد هذا العرض املوجز ألبعاد العملة اال تراضية يظمر لنا اآلتيَ

العملة اال تراضية ال زاع يكتنلما الغموض ال سيما وأيها أرقام مشهلرة، ال وجهود لمها فهي الةهارج، تلتقهر إلهى االعتهرا  الهوال   .1

 وتعوزها الرقابة الشرعية والقانونية.والدولي، 

 إّن للعملة اال تراضية  به بالعملة الورقية و به بالعملة االلكترونية. .2

 لللقرتين السابقتين وقو االلتال  في تحديد ابيعتها الشرعية والقانونية. .3
 
 وسندا

ن ، ومهن ثه   هال تحهّدها الحهدود اإلقليميهة، إّن ميدان التعامل بالعملة اال تراضية العال  اال تراض  ، ووسيلة تداولما االنتر  .4

 وال تقيدها القيود القانونية واألنظمة النقدية الوانية والدولية.

 أمكن استغاللما في تحقيس مقاصد غير  رعية وال قانونية وال ألالقية، كما في غسل األمهواع، وتمويهل اإلرههاب، واالتجهار  .5

 تأثير على االقتصاد الوال . بايةدرات وكالبشر، وفي التهرب الضريب ، وال

6.  
 
كما يمكن استثمارها في مواجمة العقوكات االقتصهادية الدوليهة وأزمهات التضهة ، مهن لهالع عهّد العملهة اال تراضهية داعمها

 للعملة الوانية. وهذا يلترض االعترا  النسب  بها من قبل الدولة ال   تواجه تل  التحديات.
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 الطبيعة القانونية للعمالت الفرتاضية: صعوبة تحديد 

 دراسة على ضوء موقف املشرعني الفرنسي واألوربي

 

 محمد الهادي املكنوزيالدكتور 

 ، اإلماراتأستاذ مشارك بجامعة أبوظبي

 الفهرس الرئيسي

 امللخ::

بــي والفرنســـ ي، لتنظـــيم قــانوني محكـــم، إلـــى احتــدام النقـــاش الفقهـــي أدى افتقــاد العمـــالت االفتراضــية، فـــي التشـــريعين األور 

بخصـــوص طبيعتهـــا القانونيـــة. فـــي هـــذا اإلطـــار، تـــم تقـــديم عـــدة تكييفـــات قانونيـــة بخصـــوص هـــذا النـــوع مـــن العمـــالت، مـــن 

غيـر أن الحقيقـة قبيل: "العمالت الرسمية الوطنية"، و"العمالت األجنبيـة"، و"العمـالت اإللكترونيـة"، و"األدوات املاليـة". 

القانونيـــة الوحيـــدة التـــي يمكـــن الجـــزم وهـــا، أن تـــداول العمـــالت االفتراضـــية يعتبـــر تصـــرفا قانونيـــا يـــدخل فـــي دائـــرة األنشـــطة 

 التجارية املنصبة على التعامل باألموال املعنوية وتقديم الخدمات املالية. 

عين األوربــي والفرنســ ي مــن الطبيعــة القانونيــة مــن أجــل هــذا، تــم إعــداد هــذه الدراســة قصــد توضــيح موقــف كــل مــن املشــر  

 للعمالت االفتراضية، مما من شأنه أن يساهمت إلى حد مات في  بناء تنظيم قانوني خاص وها.  

 املشرع الفرنس ي.  -املشرع األوربي  -الطبيعة القانونية  -الكلمات الدالة: العمالت االفتراضية 

   مقدمة:

كوســـــيلة تســـــمح  املقايضـــــةول إلـــــى أداء املقابـــــل، إذ فـــــي بدايـــــة الحيـــــاة البشـــــرية ســـــادت تحتـــــاج املعـــــامالت التـــــي تجـــــري بعـــــ

العمــــالت املعدنيــــة بالحصــــول علــــى املقابــــل عينــــا مــــن خــــالل تبــــادل منتجــــات وســــلع بــــأخرى، ثــــم تلــــت هــــذه الحقبــــة مرحلــــة 

األوراق املصـرفي بتشـكل  التي تصدرها السلطات النقدية لكـل دولـة علـى حـدة. كمـا سـمح تطـور التجـارة والقطـاع والورقية

مـــن كمبيـــاالت وشـــيكات وســـندات إذنيـــة، بوصـــفها صـــكوكا مكتوبـــة تقبـــل التـــداول بـــالطرق التجاريـــة، الســـيما أن  التجاريـــة

 العرف استقر منذ مدة طويلة على قبولها كأداة للوفاء بدال من النقود.

، والـذي امتـد تـأثيره التجـاري الرقمـي أو اإللكترونـيالقانون في سياق التوجهات الجديدة التي عرفها القانون التجاري، ظهر 

ليشــمل العمليــات املصــرفية. ولقــد كــان مــن نتــائج هــذا التحــول الــذي ارتــبط أساســا بشــبكة اإلنترنــت، وبالتجــارة الرقميــة أو 

ي النصـوص اإللكترونية، حدول تغيـر عميـق علـى مسـتوى القواعـد القانونيـة، وكـذا املفـاهيم التقليديـة التـي اعتـدنا عليهـا فـ
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، بتطوير أشكال أخرى مـن وسـائل األداء، َرقمنة العمل املصرفيالتشريعية واألحكام القضائية والعمل الفقهي. إذ سمحت 

 . )...(تعتمد أساسا على اآللة وشبكة اإلنترنت، كالبطائق البنكية والتحويالت 

أو  واء تلــك التــي تجــري فيهــا املعــامالت بالتراضــ يارتباطــا بســوق األوراق املاليــة، فقــد فــرل ظهــور األســواق اإللكترونيــةت ســ

، ن   مقاربة مختلفة عن تلك املعتمدة بخصوص األسواق التقليديـة. فـلذ كـان هـذا النـوع سلطات البورصةاملنظمةت على 

األخير من األسواق يمكن حصره في منطقة جغرافيـة محـددة، فـلن األسـواق اإللكترونيـة تتصـف بطريقـة اشـتغالها العـابرة 

 ، وباالعتماد أساسا على " نظام التداول اإللكتروني " بدال من " نظام التداول عن طريق املناداة ". (1)لحدود ل

، (2)بفضـــــل مجهـــــودات مبرمجـــــي األنظمـــــة املعلوماتيـــــة  2009ســـــنة  "العملـــــة االفتراضـــــية"فـــــي إطـــــار هـــــذه التحـــــوالت، ظهـــــرت 

املــرور باملســـالك املعتمــدة لتـــداول العمـــالت التــي لهـــا ســـعر عملـــة خاصــة تتطـــور خـــارج نطــاق ســـلطة الدولـــة، ودون بوصــفها 

قـــــانوني، وفـــــي مجـــــال جغرافـــــي عـــــادة أكثـــــر اتســـــاعا، مـــــن خـــــالل اســـــتعمالها لشـــــبكات مفتوحـــــة، بشـــــكل يجعلهـــــا ال تحتـــــاج إلـــــى 

 . (3)االستعانة بوسيط 

تبادلهــــا بعمــــالت لهــــا ســــعر أخــــذا بعــــين االعتبــــار، أن نظــــام تــــداول العمــــالت االفتراضــــية قــــد يكــــون مغلقــــا بحيــــث ال يســــمح ب

. (4)قانوني، أو مفتوحا بشكل يخول ملستعمليها مبادلتها بأخرى رسمية، إضافة إلى أن سعر املبادلة قد يكون ثابتا أو متغيـرا 

بتعبيـر آخـر، فــاألمر يتعلـق بعمــالت رقميـة مشــفرة، تصـدرها جهـات خاصــة، تسـتعمل منصــات للتـداول عبــر شـبكة اإلنترنــت، 

لـــى تـــرخي  مســـبق مـــن الســـلطات العامـــة، بحيـــث إن أســـعارها ال تخضـــع لألحكـــام املنظمـــة لتلـــك املتعلقـــة دون أن تتـــوفر ع

 بالعمالت الرسمية الوطنية أو األجنبية. ما يجـب لفـت االنتبـاه إليـه وهـذا الخصـوص، أن معظـم أنـواع العمـالت االفتراضـية 

نســــــخها مــــــرة ثانيــــــة، تعــــــرف بـــــــ : " سلســــــلة الكتــــــل   ، ترتكــــــز علــــــى تكنولوجيــــــا تمنــــــع مــــــن(Bitcoin)علــــــى غــــــرار نــــــوع بيتكــــــوين 

Blockchain  "(5). 

(، سـبق لهـا أن أصـدرت European Banking Authority) "السـلطة املصـرفية األوربيـة"على املستوى الدولي، نشير إلى أن 

وحــــد ألي تنظــــيم بيــــان إخبــــاري، أكــــدت بواســــطته للجمهــــور علــــى أن العمــــالت االفتراضــــية ال تخضــــع فــــي الفضــــاء األوربــــي امل

تشـــريعي، الشـــ يء الـــذي قـــد يعـــرل مســـتعمليها ملجموعـــة مـــن األخطـــار، وهـــو نفـــس املوقـــفت تقريبـــات الـــذي تبنتـــه الســـلطات 

املصـرفية واملاليـة الفرنسـية. أخـذا بعـين االعتبـار، أن هـذا املوقـف املبـدئي مـن العمـالت االفتراضـية سـيعرف مجموعـة مـن 

 خاص وهذا النوع من العمالت )املبحث األول(.   التطورات تسير في اتجاه إقرار نظام 

أضف إلى ذلك، فقد أدى افتقاد العمالت االفتراضية في التشريعين الفرنس ي واألوربـي لتنظـيم شـامل، وصـعوبة وضـعها فـي 

إطــار قــانوني ســابق الوجــود، إلــى احتــدام النقــاش الفقهــي بخصــوص طبيعتهــا القانونيــة. فــي هــذا الصــدد، هنــاك مــن تســاءل 

                                                           
(1). DE VAUPLANE, H. et BORNET, J.P. (2001). Droit des marchés financiers. (3

e
 éd). Paris : Litec., n° 359-1, p.353. 

(2).   DRILLON, S. (2016). La révolution Blockchain : la redéfinition des tiers de confiance.  Paris : Revue Trimestrielle de 

Droit Commercial et de Droit Economique, n° 1, p.893. 

(3). MALABAT, V. (2016).  Les monnaies virtuelles : projet exploratoire premier soutien 2015-2016. Rapport CNRS, 

Université de Bordeaux, p.6. 

(4). GROUPE DE TRAVAIL « Monnaies virtuelles. » (2014). Recommandations visant à prévenir leurs usages à des fins 

frauduleuses ou de blanchiment. France : Rapport du Ministère des finances et des comptes publics, p.3. 

(5). DRILLON, S. (2016). La révolution Blockchain : la redéfinition des tiers de confiance.  Op.cit, n° 1, p.893. 
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" أو  مـــــن العمـــــالت األجنبيـــــة" أو  مـــــن "العمـــــالت الرســـــمية الوطنيـــــةل مـــــدى إمكانيـــــة اعتبـــــار العمـــــالت االفتراضـــــية مـــــن "حـــــو 

 )املبحث الثاني(. "األدوات املالية" أو من "العمالت اإللكترونية"
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 املبحث األول

 ربط املشرعني األوربي والفرنسي تحديد

  

 ظيم قانوني نالبناء التدريجي لتالطبيعة القانونية للعمالت الفرتاضية ب

فـــــرل اســـــتعمال العمـــــالت االفتراضـــــية فـــــي الفضـــــاء األوربـــــي املوحـــــد علـــــى "الســـــلطة املصـــــرفية" تبنـــــي موقـــــف وا ـــــح وهـــــذا 

 الخصوص، قصد احتواء األخطار املالية والتجارية والقانونية الناتجة عن استعمالها )املطلـب األول(.علـى نفـس املنـوال،

ملصــــرفية واملاليــــة الفرنســــية  تــــأثرت بــــدورها بالتوجــــه الــــذي ســــارت فيــــه نظيرتهــــا األوربيــــة )املطلــــب يالحــــل أن الســــلطات ا

 الثاني(.

 التطور التدريجي ملوقف املشرع األوربي من العمالت الفرتاضية: املطلب األول

ة الرئيســة للمتعاقــد لــيس مــن املمكــن دائمــا فــي إطــار الفضــاء االفتراضــ ي تحديــد املكــان الجغرافــي الــذي توجــد فيــه املؤسســ

، ممــا يشــكل مصــدرا ملجموعــة مــن األخطــار. إذ علــى عكــس القطــاع املصــرفي، (1)" عنــد إبــرام العقــد Cocontractantاآلخــر "

فلن غياب رقابة عامة على العمالت االفتراضية قـد يسـهل تحويـل أمـوال بشـكل يسـمح بتفـادي القواعـد املتعلقـة بمكافحـة 

" يــــتم طرحهــــا اســــتئثاريا مــــن طــــرف Valeurs numériques، فهــــذه القــــيم الرقميــــة "(2)ب تبيــــيض األمــــوال وتمويــــل اإلرهــــا

 . (3)أ خاص خواص، وليس من املصارف املركزية أو سلطة عامة أخرى 

أيضا، يالحل أن العمالت االفتراضـية ال تحظـى سـوى بقابليـة محـدودة مـن طـرف املتـدخلين فـي السـوق النقديـة، ممـا يفسـر 

الم الــواقعي، وعــدم اســتفادتها مــن امتيــاز الســعر القــانوني الــذي ال يعتــرف بــه ســوى للعمــالت الرســمية سـبب ضــعفها فــي العــ
 .(5)الناتج عنها   "Liquidité d'une créance، علما أن افتقادها لنظام قانوني ال يسمح بالتثبت من سيولة الدين "(4)

، كـان أولهـا فـي شـهر (6)ت إخباريـة بشـأن العمـالت االفتراضـية عدة بيانا "السلطة املصرفية األوربية"بناء على هذا، أصدرت 

تحــذر بواســطته الجمهــور مــن هــذا النــوع مــن العمــالت، مــع تأكيــدها علــى عــدم خضــوعها ألي تنظــيم خــاص،  2013ديســمبر 

 وأن تداولها يعرل مستعمليها ألخطار متنوعة.

                                                           
(1). FALLON, M & MEEUSEN, J. (2002). Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit international 

privé.  Paris : Revue critique de droit international privé, n° 20, p.435. 

(2). BISMUTH, R. (2015). Transferts internationaux de fonds : libération, restrictions et contrôle, Répertoire de droit 

international. Paris : Dalloz, n° 4. 

(3). CARREAU, D & KLEINER, C. (2017). Monnaie, Répertoire de droit international. Paris : Dalloz, n° 13. 

(4). Ibid, n° 13. 

(5). DAVERAT, X. (2018). Saisie, Répertoire de procédure civile. Paris : Dalloz, n° 22. 

(6). Avis de l’Autorité bancaire européenne sur les monnaies virtuelles (EBA opinion on "virtual currencies"),  Extrait de la 

« Revue de l’ACPR », N° 19 (septembre - octobre 2014), Rubrique supervision bancaire, https://acpr.banque-france.fr, 

22/01/2019, [11 : 22 AM]. 
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، تقتـــرح مـــن خاللـــه إجـــراء تحليـــل معمـــق لألخطـــار 2014 يوليـــو 4بعـــد ذلـــك، نشـــرت نفـــس الســـلطة بيانـــا إخباريـــا ثانيـــا بتـــاريخ 

الناتجـــة عـــن التعامـــل بـــالعمالت االفتراضـــية، وكـــذا اعتمـــاد من جيـــة تدريجيـــة علـــى املســـتوى التنظيمـــي. كمـــا أكـــدت علـــى أن 

ن مقارنتهـا اإليجابية األساسية التي تقدمها العمالت االفتراضية واملتمثلة في انخفال تكلفـة العمليـة يجـب إثباتهـا، وال يمكـ

 باألخطار املالية والتقنية املرتبطة وها، أخذا بعين االعتبار ملسألة غياب األمان القانوني.

في ختام هذا البيان، خلصـت "السـلطة املصـرفية األوربيـة" إلـى أن إعـداد إطـار تنظيمـي مالئـم للعمـالت االفتراضـية ال يمكـن 

لســلطات الوطنيــة للــدول املشــكلة لالتحــاد األوربــي إلــى منــع مؤسســات انتظــارا لهــذا، دعــت ا .تحققــه إال علــى املــدى البعيــد

االئتمــان، ومؤسســـات األداء، وكـــذا املؤسســـات الفاعلــة فـــي وســـائل األداء اإللكترونيـــة، مــن اقتنـــاء أو حيـــازة أو بيـــع العمـــالت 

العمــالت االفتراضـــية  االفتراضــية. بنــاء علـــى هــذا، اقترحــت الســـلطة املــذكورة علــى املشـــرع األوربــي إخضــاع منصـــات تــداول 

 للتوجيه األوربي املتعلق بمكافحة تبييض األموال.

من العمالت االفتراضـية مـر بمـرحلتين أساسـيتين، يمكـن توضـيحهما  هكذا نالحل أن موقف "السلطة املصرفية األوربية"

 كما يلي: 

 ظـرا لحـداثتها، وملـا أظهـره تبادلهـا إذ في مرحلة أولى تعاملت السـلطة املـذكورة بحـذر شـديد مـع هـذا النـوع مـن العمـالت ن

 من أخطار مالية وتقنية وتجارية وقانونيةت

  بعـــد ذلـــك انتقلـــت فـــي مرحلـــة ثانيـــة إلـــى التعامـــل مـــع الواقـــع االقتصـــادي واملـــالي الـــذي فرضـــته عليهـــا منصـــات التعامـــل

 بالعمالت االفتراضية، مما جعلها تدعو إلى بناء تنظيم خاص وبشكل تدريجي.

توضـيحا هامـا بخصـوص الطبيعـة  2015أكتـوبر  22" فـي قـرار لهـا بتـاريخ محكمـة العـدل األوربيـة، قـدمت " في سياق متصـل 

اإلعفـــاءات الـــوارد الـــن  عليهـــا فـــي الفقـــرة األولـــى مـــن » القانونيـــة للعمـــالت االفتراضـــية، حيـــث أكـــدت بواســـطته علـــى أن:     

بشــــأن النظــــام  2006نــــونبر  28املجلــــس األوربــــي بتــــاريخ الصــــادر عــــن  CE/2006/112مــــن التوجيــــه األوربــــي رقــــم  135املــــادة 

املوحـــــد للظريبـــــة علـــــى القيمـــــة املضـــــافة، تطبـــــق علـــــى العمـــــالت التقليديـــــة والعمـــــالت الرقميـــــة التـــــي لهـــــا صـــــفة وســـــيلة أداء 

ألداء مفاد هذا، أن عدم اعتراف القـانون األوربـي بـالعمالت االفتراضـية ال يسـمح لهـا أن تصـنف فـي خانـة وسـائل ا«. قانونية

 .(1)القانونية، إذ تجد هذه العمالت مصدر قوتها في العالقة التعاقدية التي تربط أطراف املعاملة 

، (2) 2016مــاي  26ارتباطــا وهــذه التطــورات املتالحقــة، تبنــى البرملــان األوربــي قــرارا مبــدئيا بشــأن العمــالت االفتراضــية بتــاريخ 

كما خل  إلى نتيجة أساسية، مفادها: ضـرورة ن ـ  مقاربـة تشـريعية مناسـبة  و ح بواسطته املزايا واألخطار املرتبطة وها،

على مستوى االتحاد، على أن يتم املوازنة بين التوجيع على االبتكـار، وبـين اإلشـكاالت التشـريعية والتنظيميـة التـي يطرحهـا 

 التعامل وهذه العمالت.

                                                           
(1). MARAIN, G. (2017). Le bitcoin à l'épreuve de la monnaie. Paris : Actualité juridique contrat, p.522. 

(2). Résolution du Parlement européen no P8_TA(2016)0228 sur les monnaies virtuelles, 26 mai 2016,  

http://www.europarl.europa.eu, 25/01/2019, [10 : 28 PM]. 
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، حيـث اعتمـد تعريفـا شـامال للعمــالت 2018ا ابتـداء مـن سـنة نشـير فـي هـذا الصـدد إلـى أن القـانون األوربـي عـرف تطـورا هامـ

يتعلـــق مصـــطلح عملـــة افتراضـــية بالتمثيـــل » ، والـــذي نـــ  علـــى مـــا يلـــي: (1) 2018/843االفتراضـــية بواســـطة التوجيـــه رقـــم 

قيمــة غيـر موزعــة أو مضـمونة مــن طـرف مصــرف مركـزي أو ســلطة عامـة، والتــي ال تـرتبط بعملــة قانونيـة، وال تحظــى الرقمـي ل

بالنظام القانوني لعملة وطنية أو أجنبية، غير أنها رغم ذلك تقبل مـن طـرف أ ـخاص يتمتعـون بالوخصـية القانونيـة علـى 

 «.ومبادلتها إلكترونيا أساس أنها وسيلة للمبادلة، والتي يمكن تحويلها وتخزينها 

إن التأمل في مضمون التعريف املشـار إليـه، يثبـت اسـتبعاد القـانون األوربـي لتكييـف العمـالت االفتراضـية بعمـالت رسـمية 

إضـافة إلـى هـذا،  «.   Moyen d’échangeوسـيلة للمبادلـة  »أو أجنبية، إذ األمر يتعلق بالنسبة له بقيمة رقميـة تسـتعمل كــ 

ديد املفاهيمي مؤشرا على التفكير الجدي للمشرع األوربـي لتخصـي  تنظـيم شـامل للعمـالت االفتراضـية، يشكل هذا التح

ا التوجــه الجديــد تــأثير وا ــح علــى التشــريعات الســيما وأنهــا أ ــحت واقعــا اقتصــاديا وماليــا. ممــا ال شــك فيــه، ســيكون لهــذ

 .2020يناير  10ور يلزمها بتطبيقه ابتداء من تاريخ الداخلية للدول املشكلة لالتحاد األوربي، إذ أن التوجيه املذك

فــــي حقيقــــة األمــــر، ال يمكــــن فهــــم التحــــول اإليجــــابي ملوقــــف االتحــــاد األوربــــي إال مــــن خــــالل ربطــــه باملســــتجدات التشــــريعية 

" علـى بنـاء لهنـدا. إذ عملـت " (2)والتنظيمية التي عرفتها العمالت االفتراضية في كثير من األسواق النقديـة واملاليـة املنافسـة 

قصـد حمايـة  2017إطار تنظيمي للعمالت االفتراضية تم إطالقه من طرف الوزارة املكلفة باملالية وهذه الدولة في شهر مـاي 

الجمهــور الكبيــر ملســتعملي العمــالت االفتراضــية، وكبــديل للعملــة الوطنيــة التــي تــم تعويمهــا مــؤخرا. نشــير أيضــا، إلــى أن عــدة 

ا ت مـن إعـداد تنظــيم خـاص بـالعمالت االفتراضــية تمكنــ واليـات أمريكيـة
َ
ــاذ

َ
َبَمـا، وواليـة أِريُزونــا، وواليـة ِنف

َ
ل
َ
)علـى غـرار واليــة أ

 ، مما دفع املؤسسة التشريعية األمريكية لالشتغال على مشروع قانون بشأن العمالت االفتراضية. ...(

ه بصــدد تــدعيم إطــاره التنظيمــي ملواجهــة تطــور " أنــPeople's Bank of China املصــرف الشــعبي الصــينيبــدوره، أعلــن " 

العمــالت االفتراضــية. فعلـــى مــا يبــدو، لقـــد أصــبحت الســـلطات املصــرفية الصــينية علـــى وعــي تــام بـــأن املبــادرات "اليابانيـــة" 

 و"الهندية" من شأنها أن تؤدي إلى إقرار قانون يسمح بتطور هذا النوع من العمالت. 

"، التــي بــدأت فــي مباشــرة إجــراءات انســاح ها مــن االتحــاد األوربــي، أعــدت اململكــة املتحــدة مــا يجــب اإلشــارة إليــه أيضــا، أن "

نظامــا متكــامال للحصــول علــى تــرخي  مســبق قبــل الشــروع فــي تــداول العمــالت االفتراضــية، تحــت إشــراف "ســلطة التســيير 

 ". Financial Conduct Authority (FCA)املالي 

لتـي بــدأ يعرفهــا االتحــاد األوربـي، يمكــن أن يو ــح لنــا املعـالم األساســية لتنظــيم قــانوني إن ربـط املســتجدات الدوليــة بتلــك ا

 شامل للعمالت االفتراضية، مما قد يشكل خطوة لوضع حد للنقاش الفقهي الدائر بصدد طبيعتها القانونية. 

 

                                                           
(1).  Directive no 2018/843 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la 

prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme 

ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, 30 mai 2018, JOCE, no L 156/43, 19.6.2018. 

(2).  DEVILLIER, N. (2017). Jouer dans le « bac à sable » réglementaire pour réguler l'innovation disruptive : le cas de la 

technologie de la chaîne de blocs. Paris : Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique, p.1073. 

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1010418/V+Dyrektywa+AML+wersja+EN.pdf


 

 

537 

 استشعار السلطات الفرنسية ألهمية تنظيم العمالت الفرتاضية: املطلب الثاني

ر بقيـــة الــدول، بـــدأت العمــالت االفتراضـــية منــذ ظهورهــا فـــي اقتحــام الســـوقين املصــرفية واملاليـــة الفرنســية بشـــكل علــى غــرا

تدريجي، مما جعلها محال الهتمـام الجمهـور، السـيما وأن األمـر يتعلـق بـالنقود. هـذا اإلقبـال املتلايـد علـى اسـتعمال العمـالت 

ملصـــرف املركــــزي" و"ســـلطة األســــواق املاليـــة" و"إدارة الجمــــارك" و"هيئــــة االفتراضـــية لــــم يكـــن ليمــــر دون أن يثيـــر اهتمــــام "ا

 تبييض األموال"، وغيرها من اإلدارات العامة، الش يء الذي جعلها محال ملجموعة من التقارير والبيانات اإلخبارية.

تنظــــيم املصــــرفي عــــن "لجنــــة ال 2003ينــــاير  10، الصــــادر بتــــاريخ 13-2003أول خطــــوة فــــي هــــذا الصــــدد جســــدها القــــرار رقــــم 

 Confiance   " قـائم علـى "عقـد ثقـةTitre de créanceواملـالي"، حيـث اعتبـرت مـن خاللـه العمـالت االفتراضـية " سـند ديـن 

Contrat de فهـذا القـرار األولـي، سـاهم حينئـذ فـي (1)"، ممـا يـؤدي بشـكل رضـائي وخـاص إلـى إنشـاء نـوع جديـد مـن العمـالت .

 االفتراضية، وفي تقديم تكييف مبدئي لطبيعتها القانونية. توضيح الخصائ  العامة للعمالت

"البيتكوين"عملــــة افتراضــــية غيــــر  2013فــــي ظــــل هــــذه التطــــورات، وبعــــدما اعتبــــر "املصــــرف املركــــزي الفرنســــ ي" فــــي ديســــمبر 

املراقبـة  ممـا يحرمهـا مـن االسـتفادة مـن األحكـام القانونيـة املتعلقـة بالسـعر الرسـمي للعملـة، اعتمـدت "سـلطة ،(2) منظمـة

، الـذي أكـدت بواسـطته علـى مـا P-01 (3)-2014املوقـف رقـم  2014ينـاير  29الحذرة" التابعة لنفس املصرف املركزي بتـاريخ 

 يلي:

  أنـه فــي إطــار عمليـة شــراء وبيــع لعملــة افتراضـية مــن نــوع "بيتكــوين" مقابـل عملــة لهــا ســعر رسـمي، فــلن نشــاط الوســاطة

 ت«خدمات األداء » ي قصد تحويلها للبائع يصنف في خانة تقديم املتمثل في تسلم أموال من املشتر 

  إن ممارســة هــذا النشــاط علــى وجــه االعتيــاد فــي فرنســا يتطلــب التــوفر علــى رخصــة تتعلــق بمقــدم خــدمات األداء، علــى

غــــرار مــــا يشــــترط بالنســــبة ملؤسســــات االئتمــــان، ومؤسســــات النقــــود اإللكترونيــــة ومؤسســــات األداء، تســــلمها "ســــلطة 

  تراقبة الحذرة"امل

  إن الحصول علـى هـذه الرخصـة يفـرل احتـرام القواعـد املتعلقـة بمقـدمي رؤوس األمـوال، وبالحكامـة، والتنظـيم املـالي

وكـــذا علـــى مســـتوى األمـــوال الذاتيـــة. كمـــا يجـــب أيضـــا علـــى املقـــاوالت املـــرخ  لهـــا أن تعمـــل علـــى وضـــع نظـــام للمراقبـــة 

محاربـــة تبيـــيض األمـــوال وتمويــــل اإلرهـــاب، بشـــكل يتمايـــ ى مـــع النشــــاط  الداخليـــة، واتخـــاذ تـــدابير للحـــذر فيمــــا يخـــ 

 املمارس واألخطار املحتملة. 

                                                           
(1).  ROCHFELD, J. (2003). Monnaie électronique : Arrêté du 10 janvier 2003 portant homologation du règlement n° 2003-

13 du Comité de réglementation bancaire et financière (JO 1er févr. 2003, p. 2003). Paris : Revue Trimestrielle de Droit 

Civil, p.361. 

(2).   V. Décision rendue par Conseil d'Etat 8
e
 et 3

e
 chambres réunies du 26-04-2018 (2018). Conclusions du commissaire du 

gouvernement, Recueil Lebon - Recueil des décisions du conseil d'Etat, n° 6.   

(3).  Position de l'ACPR  n° 2014-P-01 relative aux opérations sur Bitcoins en France,  (29 janvier 2014), Banque de France, 

https://acpr.banque-france.fr, 22/01/2019, [1 : 11 PM]. 

https://acpr.banque-france.fr/
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الصــادر عــن "ســلطة املراقبــة الحــذرة"، أنــه  P-01-2014إن املالحظــة األساســية التــي يمكــن إبــداؤها بالنســبة للموقــف رقــم 

"الســلطة املصــرفية األوربيــة". أخــذا بعــين االعتبــار، أن يتطــابق تمامــا مــع البيــان اإلخبــاري املشــار إليــه أعــاله الــذي أصــدرته 

أكــــد بواســــطته علــــى أن كــــل أنــــواع العمــــالت  2018مــــارس  5"املصــــرف املركــــزي الفرنســــ ي" عــــاد ليــــوزع بيانــــا إخباريــــا بتــــاريخ 

للعمـالت   " ال تسـتجيب للوظـائف األساسـية        Crypto-actifsاالفتراضية املتداولة فـي العـالم عبـارة عـن أصـول مشـفرة "
 ، مما يعكس املوقف الحذر للسلطات املصرفية الفرنسية من التعامل وهذا النوع من العمالت.(1)

"، املعروفــة  Autorité des Marchés Financiers انسـجاما مــع هـذا التوجــه، سـبق لـــ "سـلطة األســواق املاليـة الفرنســية

املتعلقـة باألخطــار  2014بخصـوص مـا ســمته بــ : خريطـة  2014يـو يول 4(، أن نشـرت بيانـا إخباريــا بتـاريخ AMFاختصـارا بــ : )

 . (2)والتوجهات في األسواق املالية واالدخار 

فبعدما عددت فيه بعض إيجابيات العمالت االفتراضـية واملتمثلـة فـي انخفـال تكلفـة املعاملـة، وسـرعة التنفيـذ، والصـفة 

بينـت أيضـا مـن خاللـه أن التعامـل وهـذا النـوع مـن العمـالت يشـكل شبه الدوليـة واملسـتقلة عـن النظـام املصـرفي التقليـدي، 

إحدى عوامـل عـدم االسـتقرار املـالي، كمـا أنهـا مصـدر ألخطـار قانونيـة وتنظيميـة فـي ظـل افتقادهـا إلطـار تشـريعي، إضـافة إلـى 

 أخطار أخرى تظهر على مستوى السوق، والسيولة، واملحاسبة، وفي حالة االمتناع عن التنفيذ.

أن  2013شـــتنبر  26ملســـتوى القضـــائي، نثيـــر االنتبـــاه إلـــى أنـــه ســـبق ملحكمـــة اســـتئناف بـــاريس فـــي إحـــدى قرارتهـــا بتـــاريخ علـــى ا

أدرجــت مــا تقــوم بــه منصــات تــداول العمــالت االفتراضــية فــي إطــار خدمــة األداء التــي تقــدم لفائــدة األغيــار، ممــا يتطلــب معــه 

 .(3)الحصول على ترخي  من الجهة اإلدارية   املختصة 

فــــي ســــياق تشــــريعي، تــــم تمديــــد نطــــاق القــــانون الفرنســــ ي املتعلــــق بمكافحــــة تبيــــيض األمــــوال وتمويــــل اإلرهــــاب إلــــى منصــــات 

. فرغم أن املبررات املقدمة من طرف مالكي املنصات املذكورة تسير في اتجاه التأكيد على (4)التعامل بالعمالت االفتراضية 

، ممــا قــد (5)تحويــل العملــة، إال أن العمــالت االفتراضــية تضــمن ســرية مســتعمليها  ســرعة إجــراء املعــامالت وانعــدام إمكانيــة

 يجعلها مجاال خصبا لتبييض األموال وتمويل اإلرهاب.

"للمصرف املركـزي الفرنسـ ي" بلصـدار  نشير أيضا، أنه في إطار استئثار الدولة بتنظيم كل ما يتعلق بالعمالت، يرخ  فقط

ي حـــين ســـك النقـــود املعدنيـــة، وفـــق ســـعر محـــدد، مخـــول إلـــى هيئـــة عامـــة تعـــرف بــــ "نقـــود بـــاريس أوراق نقديـــة بــــ "األورو"، فـــ

Monnaie de Parisفي هذا الصدد، تجعل املادة ."  R. 462-3  من القـانون الجنـائي الفرنسـ ي مـن رفـض تسـلم عملـة نقديـة

                                                           
(1).   Ibid, n° 6. 

(2). DE JUVIGNY, B & VIGNA, O. (2014). Cartographie 2014 des risques et des tendances sur les marchés financiers et 

pour l’épargne. Paris : Autorité des Marchés Financiers, Conférence de presse du 4 juillet 2014, p.15. 

(3).   STORRER, P. (2014). Crowdfunding, bitcoin : quelle régulation ?. Paris : Recueil Dalloz, n° 3, p.832. 

(4).  LEGEAIS, D. (2017). Commentaire de l'ordonnance en date du 1
er

 décembre 2016 relative à la lutte contre le 

blanchiment et le financement du terrorisme. Paris : Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique, 

p.146.; DAVERAT, X. (2018). Saisie, Op.cit, n° 16. 

(5).   BURNICHON, Y. (2014). De quelques facettes de la mission de l'enquêteur financier face aux fraudes numériques. 

Paris : Actualité juridique Pénal, p.62. 
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. إن ربــط هــذه املــادة بمبــدأ (1)هــا بغرامــة أو ورقيــة لهــا ســعر قــانوني رســمي فــي فرنســا مخالفــة مــن الدرجــة الثانيــة، يعاقــب عن

 الشرعية الجنائية، يؤكد أن العمالت االفتراضية ال تدخل في إطار العمالت املشمولة بأحكامها.

منـه  1343-3، أن املـادة 2016ما يجب التأكيد عليه في إطار التعديالت الجوهرية التي عرفها القانون املـدني الفرنسـ ي سـنة 

وُرو". وفـــي جميـــع الحـــاالت، يمكـــن أن يـــتم يكـــو » نصـــت علـــى أن: 
ُ
ن أداء مقابـــل االلتـــلام بمبلـــ  مـــالي مـــن الوحـــدات النقديـــة "أ

 «. األداء بعملة أخرى إذا كان االلتلام مصدره عقد دولي أو حكم أجنبي 

 تأخـذ بعـين االعتبـار ، كما أنها ال (2)الوضعي  في حقيقة األمر، ال تتطابق الصياغة املستعملة في هذه املادة تماما مع القانون 

التـأثير املتلايـد الـذي أحدثـه اسـتعمال الوسـائل اإللكترونيـة والرقميــة لـألداء. فتتبـع مسـار العمـالت يظهـر أنهـا عرفـت تطــورا 

. بالتـالي، (3)عبر التاريخ، حيث كان يمثل مقابلها الذهب، ثم تحولت إلى صكوك مكتوبـة، وصـوال إلـى تجسـيدها بشـكل رقمـي 

 .(4)ادية عن العمالت، يعتبر مؤشرا ملوت قريب للنقود املعدنية والورقية فرفع الصفة امل

إن االســتنتاج األسا ــ ي الــذي يمكــن الوصــول إليــه، أن افتقــاد العمــالت االفتراضــية لتنظــيم قــانوني يصــعب إلــى حــد مــا مــن 

ة الفرنسـية لفـرل رقابـة مسألة تحديد طبيعتها القانونية. من أجـل هـذا، وكخطـوة اسـتباقية، تـدخلت السـلطات املصـرفي

علــى منصــات تــداول العمــالت االفتراضــية، مــع ربــط اآلثــار الناتجــة عــن التعامــل وهــذا النــوع مــن العمــالت بــبعض النصــوص 

 القانونية، خاصة تلك املتعلقة بتبييض األموال وتمويل اإلرهاب.

 

 

  

                                                           
(1). MARAIN, G. (2017). Le bitcoin à l'épreuve de la monnaie. Op.cit, p.522. 

(2). MEKKI, M. (2016). Les incidences de la réforme du droit des obligations sur le droit des sociétés : rupture ou continuité 

?. Paris : Revue des sociétés, n° 43, p.711. 

(3). HANNOUN, CH. (2010). L'émergence de l'entreprise-marchandise. Paris : Revue de droit du travail, p.22. 

(4). MORTIER, R. (2018). Requiem pour l'anonymat. Paris : Recueil Dalloz, p.1977. 
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 املبحث الثاني

 تأثري غياب تنظيم قانوني خاص بالعمالت الفرتاضية 

 طبيعتها القانونية على 

 

العمالت االفتراضية ال تدخل تحت أي مفهوم قانوني سـابق الوجـود، غيـر أن وضـعها فـي » أن:  (1)يرى بعض الفقه الفرنس ي 

«. إطـــار تصـــنيف معـــين سيســـمح بتوضـــيح آثارهـــا، ممـــا مـــن شـــأنه أن يســـاهمت إلـــى حـــد مـــات فـــي  بنـــاء تنظـــيم قـــانوني خـــاص وهـــا 

ا التصـــــور، فـــــلن واقـــــع األمـــــر يثبـــــت أن صـــــعوبة تحديـــــد الطبيعـــــة القانونيـــــة للعمـــــالت بغـــــض النظـــــر عـــــن مـــــدى وجاهـــــة هـــــذ

 االفتراضية تجد مصدرها في افتقاد هذا النوع من العمالت لنظام قانوني شامل. 

تأسيســا علــى هــذا، عــادة مــا يــتم ربــط الطبيعــة القانونيــة للعمــالت االفتراضــية بــبعض املفــاهيم الســابقة الوجــود، علمــا أن 

)املطلــب األول(. بالتــالي، فعـــدم إجمــاع الفقــه علــى تكييـــف ملن جيــة قــد تكــون ســـببا فــي تــأخر إعــداد نظـــام قــانوني لهــا هــذه ا

محــدد للعمــالت االفتراضــية، ودخولهــا فــي نطــاق الحيــاة االقتصــادية، يقــوي مــن اعتبارهــا تصــرفا قانونيــا ذو طبيعــة تجاريــة  

 )املطلب الثاني(.

 نونية املمكنة للعمالت الفرتاضيةالتكييفات القا: املطلب األول

يجعلهــــا فــــي م للــــة « عملــــة   افتراضــــية » فــــي ظــــل النقــــاش الفقهــــي املشــــار إليــــه أعــــاله، قــــد يعتقــــد الــــبعض أن إطــــالق تســــمية 

العمـالت االفتراضـية ال تعتبـر عملـة ما يتعين لفت االنتباه إليه، أن هناك إجمـاع علـى أن «.  عملة رسمية وطنية» مساوية لـ 

 .  ة كما  ي متعارف عليها قانونارسمي

فــلذا كـــان مــن املســـتقر عليـــه، كمــا ســـبق التأكيــد علـــى ذلـــك أعــاله، أنـــه يتعــذر علـــى الـــدائن عــدم قبـــول تســلم عملـــة نقديـــة أو 

ورقية لها سعر قانوني رسمي، تحت طائلة التعرل لعقوبات جنائية، فعلى العكس من ذلك، ال يجعل رفض الـدائن تسـلم 

 كل عمالت افتراضية محال ملسائلة من هذا النوع.مقابل دينه على ش

مفــاذ هــذا، أنــه بمجــرد دفــع مقابــل املعاملــة عــن طريــق عملــة رســمية لهــا ســعر قــانوني ينقضــ ي التــلام املــدين اتجــاه الــدائن  

 بتســـلم هـــذا األخيـــر للمبلـــ  املـــالي، فـــي حـــين أن املـــدين الـــذي يريـــد دفـــع دينـــه بواســـطة عملـــة افتراضـــية يجـــب أن يحصـــل علـــى

 موافقة مسبقة من دائنه، حتى ينقض ي التلامه قانونا. 

زيــادة علــى ذلــك، فعنــدما تصــدر الدولــة أو إحــدى هيئاتهــا العامــة عملــة وطنيــة تحــدد لهــا ســعرا رســميا ال يمكــن االتفــاق علــى 

العمــــالت . علــــى النقــــيض مــــن هــــذا، ال تطبــــق األحكــــام القانونيــــة املنظمــــة للســــعر الرســــمي للعملــــة الوطنيــــة علــــى (2)تعديلــــه 

                                                           
(1).   ROUSSILLE, M. (2015). Le bitcoin : objet juridique non identifié. Paris : Revue banque & droit (159), p.27. 

(2).   Ibid, n° 3. 
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أخذا بعين االعتبار أن القواعد التنظيمية للسـعر الرسـمي قـد ال تتعلـق فقـط بدولـة واحـدة، بـل بمجموعـة مـن االفتراضية. 

 .(1)الدول املتكتلة إقليميا، على غرار الدول التي اعتمدت الوحدة النقدية في إطار االتحاد األوربي 

» لعمـــالت االفتراضـــية، إبعـــاد التصـــور الـــذي يســـعى إلـــى وصـــفها بــــ اأيضـــا، ينـــتج عـــن عـــدم إضـــفاء صـــبغة عملـــة رســـمية علـــى 

. كمـــا أن امـــتالك حســـاب مـــن العمـــالت االفتراضـــية لـــدى إحـــدى منصـــات التـــداول، ال « Devises عمـــالت صـــعبة أو أجنبيـــة

 نظرا لالختالفات القائمة بينهما. « حساب مصرفي أو حساب لألداء» يمكن تكييفه بـ 

تراضــــية باملعلوماتيــــة وبشــــبكة اإلنترنــــت وبمنصــــات التــــداول قــــد يــــدفع الــــبعض إلــــى ربــــط طبيعتهــــا إن ارتبــــاط العمــــالت االف

العمـــالت اإللكترونيـــة تتميـــل عـــن نشـــير بدايـــة، إلـــى أن «.  Monnaies électroniques العمـــالت اإللكترونيـــة» القانونيـــة بــــ : 

عبــارة عــن وحــدة للــدفع تتمتــع بســلطة تحريريــة، فــي وســائل األداء التــي تســتعمل الرقمنــة. فمــن املتعــارف عليــه، أن العملــة 

فــــي جوهرهــــا أداة تســــمح بتحويــــل وحــــدات تحريريـــة لصــــالح املســــتفيد الــــدائن. بتعبيــــر آخــــر، فالعملــــة  وســــيلة األداءحـــين أن 

 . (2)اإللكترونية تتخذ شكل رمز رقمي يستخدم إلكترونيا، مما يؤدي إلى انقضاء االلتلام 

بشـأن الولـوج إلـى نشـاط مؤسسـات العمـالت اإللكترونيـة وممارسـتها  2000/46ه األوربـي رقـم  في هذا الصدد، يؤكد التوجيـ

بـــــــديال إلكترونيـــــــا للنقـــــــود واألوراق » ، علـــــــى أن العمـــــــالت اإللكترونيـــــــة تعتبـــــــر: (3)وكـــــــذا املراقبـــــــة الحـــــــذرة لهـــــــذه املؤسســـــــات 

شــريحة أو ذاكــرة حاســوب، حيــث تهــدف بصــفة املصــرفية، حيــث يــتم تخزينهــا فــي دعامــة إلكترونيــة، علــى غــرار البطــائق ذات 

. بتعبير آخر، فاألمر يتعلق بقيمة ُمخزنة تسمح بالقيام بأداءات إلكترونية بمبال  محددة «عامة للقيام بأداءات إلكترونية 

مؤسســــــات العمــــــالت » . بنــــــاء علــــــى هــــــذا، أضــــــحى القــــــانون األوربــــــي يميــــــل بــــــين مفهــــــوم               (4)لــــــدى مختلــــــف األ ــــــخاص 

، إذ أن هذا النوع األخير يمكنها مباشرة مجموع املهـام البنكيـة، بمـا «مؤسسات االئتمان »  عن ذلك املتعلق بـ« إللكترونية ا

 . (5)في ذلك إصدار وتدبير العمالت اإللكترونية 

شــكلة لالتحــاد بلدمــاج املشــار إليــه أعــاله، نثيــر االنتبــاه إلــى أنــه أوجــب علــى الــدول امل 2000/46عالقــة بالتوجيــه األوربــي رقــم  

. علـــى أســـاس هـــذا االلتـــلام، أصـــدر املشـــرع الفرنســـ ي القـــانون رقـــم (6) 2002أبريـــل  27مقتضـــياته فـــي قوانينهـــا الداخليـــة قبـــل 

                                                           
(1).   DÉVOLUY, M & KOVAR, R. (2015). Union économique et monétaire, Répertoire de droit européen. Paris : Dalloz, n° 

666. 

(2).   RAYNOUARD, A. (2016). Banque, Répertoire de droit européen. Paris : Dalloz, n° 144. 

(3).   Directive no 2000/46 du Parlement européen et du Conseil Concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie 

électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, 18 sept. 2000, JOCE, no L 275, 

27 oct. 

(4).   LASSERRE CAPDEVILLE, J. (2012). Monnaie électronique : un retard de transposition problématique. Paris : Recueil 

Dalloz, p.1728. 

(5).   AUBRY, H. (2006). Banque et établissement de crédit, Répertoire de droit commercial. Paris : Dalloz, n° 85. 

(6). CABRILLAC, M. (2001). Conditions d'accès à l'émission de monnaie électronique (Dir. CE, n° 2000-46, 18 sept. 

2000). Paris : Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique, p.196. 
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. بالتـالي، (1)املتعلق بمالئمة التشريع مع القـانون األوربـي فـي املسـائل االقتصـادية واملاليـة   2013يناير  28بتاريخ  2013-100

 نون الفرنس ي بدوره يتبنى نفس قواعد القانون األوربي املنظمة للعمالت اإللكترونية.أصبح القا

إن العمـالت اإللكترونيـة لهـا تنظـيم قـانوني وا ـح علـى مسـتوى القـانون األوربـي وكـذا الفرنسـ ي، فالتوجيـه األوربـي املــذكور 

يثبـت أن هـذه العمـالت تحظـى  تمـا فيهـا الفرنسـ يب توالذي تم إدماجـه فـي إطـار التشـريعات الداخليـة للـدول املشـكلة لالتحـاد

بنظــام قــانوني يحــدد األ ــخاص املخــول لهــم صــالحية إصــدارها، وطريقــة تــداولها، مــع مالحظــة أن املقابــل النــاتج عنهــا يــتم 

ى . علــ(2)تلقيــه أو تحويلــه إلــى عملــة رســمية. بتعبيــر أدق، فقيمــة العمــالت اإللكترونيــة تجــد مصــدرها فــي العمــالت الرســمية  

العكــس مــن ذلــك، عنــدما يتعلــق األمــر بــالعمالت االفتراضــية فلننــا ال نعــرف مصــدرها علــى وجــه الدقــة، أخــذا بعــين االعتبــار 

 لعدم إمكانية ربطها بعملة رسمية، مما يثبت استحالة وصفها بالعمالت اإللكترونية.

)األوراق  "القـــيم املنقولـــة"ا كـــان يركـــز علـــى عـــرف تطـــورا هامـــا، فبعـــدم "قـــانون األســـواق املاليـــة األوربـــي"نشـــير أيضـــا إلـــى أن 

، والتـــي « Instruments financiers األدوات املاليــة» املاليــة( كمفهـــوم مركـــزي، أضــحى يســـتعمل مـــا اصــطلح عليـــه بــــ :        

 . بنـــاء علـــى هـــذا،(3)بشـــأن خـــدمات االســـتمار  1993مـــاي  10الصـــادر بتـــاريخ  93/22مصـــدرها فـــي التوجيـــه األوربـــي رقـــم تجـــد 

بشـــأن األدوات املاليـــة، والـــذي ســـعى إلـــى مالئمـــة تشـــريعها مـــع  2009ينـــاير  8بتـــاريخ  15-2009اعتمـــدت فرنســـا القـــانون رقـــم 

 . (4)نظيره األوربي 

األدوات  L.211-1علـــى إثـــر إدمـــاج مقتضـــيات القـــانون املـــذكور فـــي إطـــار املدونـــة النقديـــة واملاليـــة الفرنســـية، حـــددت املـــادة 

يتعلـــق األمـــر بالســـندات املاليـــة )كســـندات رأس املـــال التـــي تصـــدرها شـــركات األســـهم، وســـندات الـــدين، املاليـــة فـــي نـــوعين، و 

وحصــ  وأســهم هيئــات التوظيــف الجمـــاعي لألمــوال( والعقــود املاليــة )كـــالعقود ذات األجــل املغلــق، وعقــود االختيـــار ...(. 

 ، حيث تعتبر جزء منها.(5)ى مكونات السندات املالية مفاذ هذا، أن األوراق املالية التي تصدرها شركات األموال تمثل إحد

مـن املدونـة النقديـة واملاليـة الفرنسـية يثبـت أن العمـالت االفتراضـية  L.211-1إن التمعن في التعداد الذي جاءت بـه املـادة 

قصــد توــجيع  (6)مــالي  ال يمكــن تكيفهــا فــي إطــار األدوات املاليــة. فــلذا كــان هــذا النــوع األخيــر مــن األدوات يكــون محــال لتســويق

 جمهور املدخرين على االستثمار فيها، فلن  العمالت االفتراضية يتم تداولها في إطار منصات رقمية.  

فــــــي ســــــياق هــــــذه املقارنــــــة، يالحــــــل أن الهــــــاجس املــــــتحكم فــــــي األســــــواق املاليــــــة يتحــــــدد فــــــي ضــــــمان جــــــودة تنفيــــــذ العمليــــــات 

، الش يء الذي يفسـر تخصـي  تنظـيم محكـم لـألدوات املاليـة فـي (7)م املالي االستثمارية، والحفاظ على وحدة وفعالية النظا

                                                           
(1).   LEGEAIS, D. (2013). Monnaie électronique (Loi du 28 janvier 2013). Paris : Revue Trimestrielle de Droit Commercial 

et de Droit Economique, p.557. 

(2).   MARTIN, D. R. (2013). Aspects de la monnaie électronique. Paris : Recueil Dalloz, p.2117. 

(3).  Direct. no 93/22 du Conseil concernant les services d'investissement, dite                  « DSI », JOCE, no L 141, 11 juin 

1993. 

(4).  LECOURT, A. (2018). Obligation, Répertoire des sociétés. Paris : Dalloz, n° 17. 

(5).   SYNVET, R & TENENBAUM, A. (2009). Instruments financiers, Répertoire de droit international. Paris : Dalloz, n° 

5. 

(6).  AUBRY, H. (2009). Démarchage bancaire ou financier, Répertoire de droit commercial. Paris : Dalloz, n° 29. 

(7).  GALLAND, M. (2010). Marchés financiers : fonctionnement, Répertoire des sociétés. Paris : Dalloz, n° 2. 
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ت التــي تفتقــد لتنظــيم التشــريعين األوربــي والفرنســ ي. بالتــالي، فــأي محاولــة لتقريــب الطبيعــة القانونيــة للعمــالت االفتراضــية

 نهما.مع األدوات املالية، ال يمكن أن يحالفها النجاح في ظل االختالفات القائمة بي محكمت

بناء على كل ما سبق، يظهر لنا وجود صعوبة وا حة لربط الطبيعة القانونيـة للعمـالت االفتراضـية بمفهـوم قـانوني سـابق 

"، العمــــــالت األجنبيــــــة"، و"العمــــــالت الرســــــمية الوطنيــــــة"الوجــــــود. إذ مــــــن شــــــأن التســــــرع فــــــي إضــــــفاء تكييفــــــات مــــــن قبيــــــل: 

أن يـــــؤدي إلــــى تطبيــــق أحكــــام قانونيـــــة ال تالئــــم الطبيعــــة الخاصــــة للعمـــــالت "، األدوات املاليــــة"، و"العمــــالت اإللكترونيــــةو"

 االفتراضية. 

 اعتبار التعامل بالعمالت الفرتاضية تصرفا قانونيا ذو طبيعة تجارية: املطلب الثاني

ظــــل  تصـــنف األمـــوال تقليـــديا إلــــى ماديـــة ومعنويـــة، إال أن هــــذا النـــوع األخيـــر عـــرف تطــــورات هامـــة علـــى مســــتوى أشـــكاله فـــي

، إذ انتقلنـــا مـــن منظـــور تقليـــدي املحـــل التجـــاري التجـــارة اإللكترونيـــة، حيـــث حـــدل مـــثال تغييـــر عميـــق علـــى مســـتوى مفهـــوم 

 اعتدنا عليه في إطار القوانين التجارية، إلى آخر إلكتروني ذو طبيعة رقمية. 

كبـديل للمصـنفات التـي  ت رقميـةمصـنفاكما ظهـرت ، (1)بوصفها ملك عام المادي  مكتبة رقميةعلى نفس املنوال، تكونت 

تعتمــد فــي تــداولها علــى دعامــات ورقيــة. إن التحــوالت التــي تعرفهــا الحيــاة التجاريــة، تثبــت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك، أن هــذا 

، فجميـع الوسـائل االفتراضـية اقتحمـت الواقـع، السـيما مـع إمكانيـة تبـادل (2)زمن رفع الصفة املاديـة عـن املضـمون الرقمـي

 .(3)ستعملة افتراضيا بعمالت حقيقية العملة امل

، إال أن خصائصـــها الذاتيـــة تجعلهـــا تتميـــل عـــن بقيـــة األمـــوال. فـــالعمالت Bien »  (4) مـــال» فتقليـــديا تكيـــف العملـــة علـــى أنهـــا 

" تجــد مصــدرها فــي القــانون، Libératoireالرســمية تصــدرها وتضــمنها الدولــة، وتحــدد لهــا ســعر، وتكــون لهــا قــوة تحريريــة "

«  مــال منقـول معنــوي » ء الــذي تفتقـد إليــه العمـالت االفتراضــية. مفـاد هــذا، أن العملـة االفتراضــية تعتبـر فــي جوهرهـا الشـ ي

 شديد االرتباط بالفضاء الرقمي.

، مــع مـا ينــتج عــن « التصـرفات القانونيــة»  أيضـا، يســمح التأمـل فــي أوجــه التعامـل بــالعمالت االفتراضـية إلــى إنزالهــا فـي إطــار

مـــن آثــــار. علـــى هــــذا األســـاس، تظهــــر األحكــــام العامـــة لاللتلامــــات والعقـــود كغطــــاء قـــانوني لتنظــــيم املعــــامالت  هـــذا الوصــــف

املتعلقة بالعمالت االفتراضية. في واقع األمر، إن تطبيق القواعد العامـة املنظمـة لاللتلامـات والعقـود يجـب أن يأخـذ بعـين 

 االعتبار الطبيعة الخاصة للعمالت االفتراضية.

                                                           
(1).  SOLEILHAC, T. (2008). Les bibliothèques numériques, un domaine public immatériel, Actualité Juridique du Droit 

Administratif, p.1133. 

(2). SENECHAL, J. (2015).  Le contrat de fourniture de contenu numérique en droit européen et français : une notion 

unitaire ou duale ?. Revue de l'Union Européenne, p.442. 

(3). CARRE, D. (2017). La loi applicable aux droits réels portant sur des biens virtuels.  Paris : Revue critique de droit 

international privé, n° 7, p.337. 

(4). CARREAU, D & KLEINER, C. (2017). Monnaie, Op.cit, n° 3. 
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»  و« التشــفير » و  «الرقمنــة » و  «       العــالم االفتراضــ ي » النــوع األخيــر مــن العمــالت، يجــد مبــررات وجــوده  أساســا فــي  فهــذا

، ممـــا يطـــرح إشـــكالية مالئمـــة القواعـــد التقليديـــة للقـــانون املـــدني بوصـــفه شـــريعة «منصـــات التـــداول » و  «شـــبكة اإلنترنـــت 

  راضية.عامة، مع الطبيعة الخاصة للعمالت االفت

نظريا، يتم تبـادل اإليجـاب والقبـول افتراضـيا مـن خـالل منصـات التـداول، التـي لهـا دور تنظـيم املعـامالت وتحديـد األسـعار. 

أنه ال يمكـن تكييـف العمليـات التـي تـتم فـي إطـار منصـات العمـالت االفتراضـية بأنهـا أشـرية، إذ   (1)ارتباطا وهذا، يرى البعض 

املســتوى التطبيقــي، يالحــل أن العمــالت االفتراضــية عــادة مــا تــرتبط مــع سلســلة مكونــة مــن عــدة  األمــر يتعلــق بمبادلــة. علــى

 .Contrats  virtuels "(2)عقود رقمية "

نشــير إلــى أن العقــد الــذي يــتم دفــع املقابــل النــاتج عنــه بواســطة عمــالت افتراضــية يكــون صــحيحا، ماعــدا إذا شــابه إحــدى 

ع ضـــرورة االنتبـــاه، كمـــا ســـبق التأكيـــد علـــى ذلـــك أعـــاله، أنـــه مـــن املتصـــور إجـــراء عمليـــة حـــاالت الـــبطالن أو عيـــوب اإلرادة. مـــ

تبييض أموال أو تمويل لارهاب من خالل استعمال العمالت االفتراضية كوسيلة لألداء، في ظل افتقادها آلليـات مكافحـة 

 هذا النوع من اإلجرام. 

من ممارسـة الخـدمات  تعلى غرار معظم التشريعات تارة الفرنسيةمن مدونة التج L. 110-1في سياق مرتبط، تجعل املادة 

املاليــة علــى وجــه االحتــراف نشــاطا تجاريــا بالطبيعــة. كمــا أنهــا ال تشــترط أن يــتم ممارســة النشــاط املــذكور فــي شــكل مقاولــة، 

امــة، فــاألمر يتعلــق . بصــفة ع"Acte isoléالعمــل العرضــ ي "ممــا يــدفع إلــى االعتقــاد بلمكانيــة إضــفاء الصــفة التجاريــة علــى 

 .(3)باالتجار في العمالت، علما أن مفهوم الوساطة قد يتسع نطاقه ليشمل عدة أنواع من املعامالت 

إن الحقيقـة التــي يمكــن الجـزم وهــا بالنســبة للتعامـل بــالعمالت االفتراضــية، أنهـا تــدخل فــي نطـاق ممارســة الخــدمات املاليــة، 

اريـــــة عـــــن طريـــــق القيـــــاس أو األعمـــــال التج» ا، يـــــؤدي اســـــتعمال مفهـــــوم               التـــــي تعتبـــــر نشـــــاطا تجاريـــــا بالطبيعـــــة. أيضـــــ

إلـــى دعـــم الصـــفة التجاريـــة للمضـــاربة علـــى وجـــه االحتـــراف فـــي العمـــالت  االفتراضـــية، فـــي حـــين يحـــتفل التوظيـــف  «املماثلـــة

 البسيط لها بطبيعته املدنية. 

ي الـذي تقـوم بـه منصـات تـداول العمـالت االفتراضـية، أن يسـمح زيادة على هذا، فمـن شـأن التوسـع فـي طبيعـة النشـاط امل ـ

بتكييفهـــا فـــي إطـــار عمليـــات الوســـاطة. إذ مـــن املســـتقر عليـــه فـــي القـــانون التجـــاري، أن الوســـاطة تعتبـــر فـــي حـــد ذاتهـــا نشـــاطا 

الت االفتراضــية . مــا يتعــين التأكيــد عليــه، أن اشــتراط بعــض التشــريعات املقارنــة علــى مــالكي منصــات تــداول العمــ(4)تجاريــا

 استصدار ترخي  مسبق من السلطات املصرفية املختصة، سيجعل ما تقوم به نشاطا تجاريا مقيدا.
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أضــف إلــى ذلــك، أنــه مــن املبــادئ املســتقر عليهــا فــي إطــار القــانون التجــاري، أن النشــاط الــذي يــتم ممارســته يجــب أن يكــون 

راضية بتبييض األموال وتمويل اإلرهاب إلى وقوعهـا تحـت طائلـة مشروعا. لذا، سيؤدي ارتباط نشاط تداول العمالت االفت

 البطالن.

 الخالصة:

إن الــــتمعن فــــي مضــــمون التوجيهــــات الصــــادرة فــــي إطــــار القــــانون األوربــــي، وكــــذا املواقــــف املعبــــر عنهــــا مــــن طــــرف الســــلطات 

، وذلــك النتــائجموعــة مــن ، يســمح باســتخالص مج«العمــالت االفتراضــية » املصــرفية واملاليــة الفرنســية بخصــوص طبيعــة 

 كما يلي: 

  إن األمـــر يتعلـــق بعمـــالت رقميـــة تجعـــل مـــن تقنيـــة التشـــفير أساســـا لهـــا، تصـــدرها جهـــات خاصـــة غيـــر رســـمية، تســـتعمل

منصـــــات للتـــــداول عبـــــر شـــــبكة اإلنترنـــــت، دون أن تتـــــوفر علـــــى تـــــرخي  مســـــبق مـــــن الســـــلطات العامـــــة، مـــــع مالحظـــــة أن 

 نية أو األجنبيةتأسعارها ال تخضع ألحكام العمالت الوط

  ،إذ فـي مرحلـة أولـى تعاملـت بنـوع مـن الحـذر مـع العمـالت لقد عـرف موقـف "السـلطة املصـرفية األوربيـة" تطـورا إيجابيـا

االفتراضية نظرا لحداثة نشأتها، وملا أظهـره التعامـل وهـا مـن أخطـار. ثـم انتقلـت فـي مرحلـة ثانيـة إلـى التعـاطي مـع الواقـع 

رضــته عليهــا كثــرة منصــات العمــالت االفتراضــية، ممــا جعلهــا تــدعو إلــى اعتمــاد تنظــيم خــاص االقتصــادي واملــالي الــذي ف

 لهذا النوع من العمالت بشكل تدريجيت

  يالحــل أن العمــالت االفتراضــية ال تحظــى بتنظــيم قــانوني خــاص فــي إطــار التشــريع الفرنســ ي، إال أن الســلطتين املصــرفية

يتطـــابق مــع ذلـــك الـــذي اعتمـــده القـــانون األوربـــي، وفـــي توضـــيح إيجابياتهـــا  واملاليــة كـــان لهمـــا دور حاســـم فـــي تبنـــي موقـــف

واألخطـــار الناتجـــة عـــن التعامـــل وهـــا، وكـــذا فـــي مراقبـــة نشـــاط منصـــات التـــداول بشـــكل يســـمح مـــن تجنـــب اســـتعمالها فـــي 

 أعمال غير شرعية أو إجرامية.

  نيــة للعمــالت االفتراضــية بمفهــوم قــانوني بنــاء علــى كــل مــا ســبق، يظهــر لنــا وجــود صــعوبة وا ــحة لــربط الطبيعــة القانو

العمــــــالت "، أو "العمـــــالت الرســــــمية الوطنيـــــة"ســـــابق الوجــــــود. إذ مـــــن شــــــأن التســـــرع فــــــي إضـــــفاء تكييفــــــات مـــــن قبيــــــل: 

"، أن يـــــؤدي إلـــــى تطبيـــــق أحكـــــام قانونيـــــة ال تالئـــــم الطبيعـــــة األدوات املاليـــــة"، أو  "العمـــــالت اإللكترونيـــــة"، أو "األجنبيـــــة

 االفتراضيةت الخاصة للعمالت 

  إن الحقيقـــة القانونيـــة الوحيـــدة التـــي يمكـــن الجـــزم وهـــا، أن تبـــادل العمـــالت االفتراضـــية يعتبـــر تصـــرفا قانونيـــا يـــدخل فـــي

دائــرة األنشــطة التجاريـــة املنصــبة علــى التعامـــل بــاألموال املعنويــة وتقـــديم الخــدمات املاليــة، فـــي حــين ينحصــر النقـــاش 

 الفقهي بخصوص طبيعتها القانونية.

 

علــــى هــــذا األســــاس، يبــــدو أن الحســــم فــــي الطبيعــــة القانونيــــة للعمــــالت االفتراضــــية، ال يمكــــن أن يــــتم إال مــــن خــــالل اتبعــــاع 

 استراتيجية تظيمية تقوم على ثالثة أهداف، وذلك كما يلي:
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  نح التـراخي  ملـإقرار نظـام إذ يتعين على املستوى اإلجرائي تدخل السلطات املصرفية واملالية في الدولة املعنية، قصد

 املتعلقة بمنصات تداول العمالت االفتراضية، مما من شأنه أن يسمح باعتماد نظام للرقابة املسبقة.

  أيضـــا، وبغـــض النظـــر عـــن املنـــافع االقتصـــادية التـــي قـــد تقـــدمها العمـــالت االفتراضـــية ملســـتعمليها، إال أن وضـــع قواعـــد

ار األخطـار املاليــة واالقتصــادية والتقنيــة والقانونيــة املرتبطــة وهــا. قانونيـة فعالــة لتنظيمهــا، يتعــين أن يأخــذ بعــين االعتبــ

مــن أجــل هــذا، وكخطــوة اســـتباقية، يتعــين توســيع نطــاق القــوانين املتعلـــق بمكافحــة تبيــيض األمــوال وتمويــل اإلرهـــاب 

 لتشمل منصات التعامل بالعمالت االفتراضية.

 خليــا ودوليــا، مــع االســتفادة مــن التجــارب التنظيميــة الســابق إن خلــق آليــة وطنيــة لتتبــع تطــور العمــالت االفتراضــية دا

اإلشــــارة إليهــــا أعــــاله، سيســــمح بالوصــــول إلــــى إقــــرار بنــــاء تــــدريجي وشــــامل إلطــــار قــــانوني وتنظيمــــي للعمــــالت االفتراضــــية. 

فتحقيـــق هـــذا الهـــدف التشـــريعي ســـيجعل مـــن النقـــاش الفقهـــي بخصـــوص الطبيعـــة القانونيـــة للعمـــالت االفتراضـــية ال 

 .  سابق الوجود س له، كما أنه سيدعم طبيعتها الخاصة التي تستقل عن أي مفهومأسا

يجــب االنتبــاه أيضــا إلــى أن تــداول العمــالت االفتراضــية يــرتبط بكــل مــن الســوق النقديــة والســوق املاليــة، وأن معظــم الــدول 

لهيئـــات عامـــة مســـتقلة. بالتـــالي،  تتبنـــى نظامـــا يقـــوم علـــى الفصـــل بـــين هـــذين الســـوقين، مـــع إســـناد مهمـــة النوظمـــة والرقابـــة

     فوضع أي تنظيم قانوني للعمالت االفتراضية يتطلب إلزاما حسن التنسيق بين هذه الهيئات العامة. 

كمـا أنــه فـي إطــار العمـالت االفتراضــية لـيس مــن املمكـن دائمــا تحديـد املكــان الجغرافـي الــذي توجـد فيــه منصـة التــداول وكــذا 

نوع من العمالت، مما قد يطرح إشكاالت تقليدية بمظهر جديد تتعلـق بتنـازع القـوانين وتنـازع الوخ  الذي يشتري هذا ال

 االختصاص القضائي الدولي بالنسبة للقضايا املتولدة عنها.
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 العمالت اإلفرتاضية يف التشريع الجزائري...الواقع و اآلفاق

 

 بالق محمد  الدكتور

 أستاذ محاضر "أ"

 الجزائر  ،تيارت ،جامعة ابن خلدون 

 الفهرس الرئيسي

 :امللخ:

أثـار تنــامي اســتخدام العمــالت االفتراضــية جـدال واســعا فــي الســنوات األخيــرة ، و طرحـت العديــد مــن التســاؤالت حــول ماهيــة 

ة بتـداولها، فاسـتطاعت فـي وقـت هذه العمالت و سماتها و آليات عملها و موقف الحكومات منها و املخـاطر املحتملـة املرتبطـ

 وجيل أن تكسب ثقة املستخدمين جراء املزايا التي وفرتها لهم على حساب العمالت الكالسيكية 

 لـبعضو لم يكن ذلك ليغيب عـن املشـرع الجزائـري ، و لكـن إدراكـا منـه بخطـورة التعامـل بمثـل هـذه العمـالت و اسـتقطاوها  

مرة للـــتحكم بالنظـــام االقتصـــادي العـــالمي، باإلضـــافة إلـــى تطل هـــا لنظـــام إلكترونـــي الفئـــات املشـــبوهة و ألنهـــا قـــد تكـــون مـــؤا

محكم تفتقده على الغالب دولتنا الجزائر، جعل الحكومة تقرر منع أي عملة افتراضية ليس لها تغطية نقدية و ال تمر عبـر 

 البنوك.

 كوين، االستقرار املالي الكلمات املفتاحية: العمالت االفتراضية،  النقود اإللكترونية، البيت

 

 مقدمة:

ولدت العمالت االفتراضية من رحم الفضاء الرقمي متجاوزة جميع النظم املالية التقليديـة التـي عرفهـا العـالم منـذ قـرون، 

و حققت أسعارها أرقامـا هائلـة و غيـر مسـبوقة، لتسـتطيع فـي وقـت وجيـل أن تقنـع شـركات كثيـرة حـول العـالم باإلسـتثمار فيهـا 

 ها .وقبول

فاملزايـــا العديـــدة التـــي توفرهـــا العمـــالت االفتراضـــية مـــن رســـوم منخفضـــة و ســـرية و خصوصـــية تبعـــدها عـــن رقابـــة أي جهـــة 

كانــــت، جعلتهــــا تحظــــى بتأييــــد و قبــــول مــــن طــــرف املســــتخدمين ألمانتهــــا و بســــاطتها و ســــهولة حملهــــا، إال أنهــــا باملقابــــل تحمــــل 

خصوصـا عمليـة التشـفير و العمليـات املعقـدة التـي يخضـع لهـا توليـد هـذه العديد من املخاطر التي قد تعصف بما حققتـه، 

العمــــالت، و هــــو مــــا جعــــل اإلقتصــــاديين ينقســــمون بصــــددها بــــين مشــــكك فيهــــا و بأنهــــا قــــد تكــــون مــــؤامرة للــــتحكم بالنظــــام 

مســـتقبال إلـــى االقتصـــادي العـــالمي، و بـــين مـــن يـــرى بأنهـــا ســـتكون مســـتقبل النظـــام النقـــدي العـــالمي و أن األفـــراد ســـتتحول 

 استخدام هذه النقود اإللكترونية .
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و نظرا ملحدودية تداول العمالت االفتراضية و انقسـام العـالم بـين مؤيـد و معـارل لهـا، يتوقـع رجـال اإلقتصـاد أن يكـون لهـا 

ا تـأثير مباشــر تـأثير علـى اإلقتصـاد الـدولي لصـعوبة تحديـد حجـم التحـويالت املاليــة التـي تـتم بموج هـا، و باملقابـل لـن يكـون لهـ

علــى اإلســتقرار املــالي العــالمي كونهــا تقــع خــارج نطــاق رقابــة البنــوك املركزيــة و املعــامالت الرســمية، و لكــن طبيعتهــا الهشــة و 

زيــــادة اإلقبــــال عليهــــا يمكــــن أن يتســــبب فــــي خســــائر فادحــــة ملســــتثمري هــــذه العمــــالت بســــبب عمليــــات القرصــــنة املحتملــــة و 

ي ظل عدم وجود قوانين و مرجعيات يلجأ إليها في حالة اإلنهيار أو اإلفـالس، ممـا قـد يسـاهم فـي التقلبات السعرية املفاجئة ف

خروج السيولة من األسواق املالية و انخفال الطلب على اإلسـتثمار الحقيقـي أو املباشـر فـي الـدول، فتبطـل عجلـة التنميـة 

 خاصة في الدول النامية .

، فــي خطـــوة نحــو إقامـــة 2018ت جــاء منـــع تــداولها بمقتضـــ ى قــانون املاليــة لســـنة و إدراكــا مــن مشـــرعنا بخطــورة هـــذه العمــال 

نظام مراقبة أكثر صرامة من أجل تتبع التعامالت اإللكترونية التي يمكن أن تسـتعمل فـي النشـاطات غيـر املشـروعة كتجـارة 

تســـمح لهـــا بضـــبط نشـــاط هـــذه املخـــدرات أو تبيـــيض األمـــوال، خاصـــة و أن الجزائـــر ال تملـــك بعـــد بنيـــة تكنولوجيـــة متطـــورة 

 العمالت الحديثة .

هــذه األســـباب و غيرهـــا دفعتنـــا لدراســة واقـــع العمـــالت االفتراضـــية فــي التشـــريع مـــن خـــالل الوقــوف عنـــد مبـــررات و خلفيـــات 

املوقف الرسمي الجزائري، و مآالته في ظل التطور املتسارع لهذه العمالت و القبول الذي تحظى به لدى عدد من الـدول، و 

 و ما قد يغير هذه النظرة مستقبال إذا ما أخذنا بعين اإلعتبار املؤشرات اإلقتصادية التي تحكم السوق املالية العاملية .ه

و عليه فقد ركزنا إشكالية بحثنا في التسـاؤل عـن مضـمون املوقـف القـانوني الجزائـري مـن التعامـل بـالعمالت اإلفتراضـية   

 اإلقتصادية الراهنة .  هذه العمالت مستقبال في ظل املعطيات محاولين استشراف تأثير   و مآالته  

 و من أجل بلو  موجبات البحث ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين وفق الرسم التالي :

 املبحث األول :  مدى مشروعية العمالت اإلفتراضية 

 املبحث الثاني : تأثيرات التعامل بالعمالت اإلفتراضية في الجزائر 
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 لاملبحث األو

 مدى مشروعية العمالت الفرتاضية

أدى التقههدم التقلهه  فههي مجههاع اإلتصههاالت و تيههور الصههناعة املصههر ية و انتشههار التجههارة اإللكترونيههة فههي الحيههاة اإلقتصههادية، إلههى 

البحهث عهن بهداال جديهدة للهد و كههان مهن ثمارهها  مهور العمهالت اإل تراضهية كشههكل جديهد مهن العمهالت الرقميهة، حيهث  رضهه  

العمالت جديدا على ساحة اإلستثمار و التعامل الدولي،  تباين  اآلراء بشأيها و التلل  الرؤى بطصوصما مها بهين مؤيهد و هذ  

 معارض لما.

إن اآلثار ال   لللما التعامل بالعمالت اإل تراضهية وعهدم اسهتقرارها و التذبهذب الشهديد فهي قيمهة أسهعارها فهي املبهادالت العامليهة 

، جعهههل اإلسهههتثمار  يهههها محلو ههها بايةهههاار وينهههذر باحتماليهههة الةسهههارة امللاجئهههة لكامهههل قيمتهههها، و لعهههل ههههذا ههههو -غيهههر املراقبهههة  –

السههبب الراي هه   فههي ر ههها التعامههل بههها مههن اهههر  العديههد مههن الههدوع و الحكومهههات، فههي مقابههل  لهه  هنهههاح مههن رأى فههي وجودهههها و 

  و كلاءة عمليات الد و و التسوية .التعامل بها منلعة ملا تحققه من تشجيو للشموع املالي و ر 

مهههن  117و فهههي ههههذا اإلاهههار كهههان للمشهههرع الجزااهههري رأي اللصهههل بطصهههوص التعامهههل بهههالعمالت اإل تراضهههية مهههن لهههالع نههه  املهههادة 

، و لكههن قبههل أن نتبههين للليههات هههذا املوقههل و تداعياتههه مسههتقبال، حههري بنهها أن نقههل عنههد املقصههود 2018قههانون املاليههة لسههنة 

 مالت .بهذ  الع

 املطلب األول : مفهوم العمالت اإلفرتاضية 

سهههاهم  ثهههورة املعلومهههات و ثهههورة اإلتصهههاالت فهههي إيجهههاد  هههكل جديهههد ل حيهههاة و التعهههامالت اإلقتصهههادية سهههواء مهههن لهههالع التجهههارة 

مهة مهن األمهواع ال اإللكترونية ال   نم  بشكل كبير في اآلونة األليرة، أو من لالع ابتكار وساال د و جديدة تقوم على تهداوع قي

تنتمل  ألي دولة، وال ينظمما وال ييبعما أي بن  مركزي في العال ، وال تطضو لسياسات الدوع، بل تتأثر  قط بقانون الثقهة بهين 

 املتعاملين و سمعة التعامالت .

المل ، اتطهذت املؤسسهات و في  ل اليلرات اإلستننااية ال ه  حققتهها أرقهام التعامهل بههذ  العمهالت اإل تراضهية علهى املسهتوى العه

 املالية الرسمية و الحكومية سياسة التحذير املغل  و الدعوة إلى ضرورة ألذ الحيية و الحذر م ها ووقل استطدامما .

 تعريف العمالت اإلفرتاضية  –أول 

نهه  عبههر  ههبكة لههي عبههارة عههن ز عمههالت تشههليرية هههد ما السههماك للمسههتطدمين بارسههاع مبههالغ ماليههة لبعضههم  الههبعا عبههر األنتر 

و هههههذا مههههو ايحا ظههههة علههههى ( دون الحاجههههة إلههههى سههههلية مركزيههههة ملراقبههههة عمليههههات الههههد و و التحويههههل  peer to peerالنههههد للنههههد ) 

 . 1زمجموليته

                                                           
، عدد 10، املجلد  2018صويلحي نورالدين، أثر تعدين البتكوين و العمالت اإلفتراضية على استقرار النظام النقدي العالمي، مجلة آفاق علمية،  - 1

 .221، جامعة تمنغاست، ص02



 وقائع املؤتمركتاب 
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و تعر  أيضا بأيها ز وحدة التبادع التجاري ال ه  ال تتواجهد إال بالميئهة اإللكترونيهة، و لهي مشهلرة غيهر مركزيهة تعمهل بنظهام النهد 

يههههت  إدارتههههها بالكامههههل مههههن قبههههل مسههههتطدميها بههههدون أي سههههلية مركزيههههة أو وسههههياء، عبههههر الوسههههااط اإللكترونيههههة  قههههط مثههههل  للنههههد،

 . 1الحواسيب و األجمزة الذكية لشراء سلو عينية أو منا و مطتللة ز

اديهههة، تتشهههكل مهههن إ ن  هههالعمالت اإل تراضهههية لهههي وحهههدات تعامهههل تتواجهههد بهيئهههات إلكترونيهههة مشهههلرة و تتميهههمل بغيهههاب الدعامهههة امل

، لك هههها تبقهههس مجمولهههة املنشهههأ فهههي غيهههاب أرقاممههها 2مجموعهههة أحهههر  و أرقهههام بلغهههة الحاسهههوب تجمهههو علهههى  هههكل لوارزميهههات معينهههة

التسلسههههلية أو أي وسههههيلة تتههههيمل تتبههههو مهههها أنلههههس للوصههههوع إلههههى املتعههههاملين بههههها، مهههها يجعههههل م ههههها أداة رااجههههة لههههدى كههههل املههههدا عين عههههن 

 و البضااو غير املشروعة عبر األنترن  .الةصوصية أو باا ي السلو 

كهههاألثوريوم و الزادكهههان و  –ههههذا و تعتبهههر عملهههة البتكهههوين العملهههة األ هههمر ضهههمن العمهههالت اإل تراضهههية إلهههى جانهههب عمهههالت ألهههرى 

كانههه  تألههذ  هههمرتها و أهميتهههها مههن عهههدد مسهههتطدميها و كهههذا مههن ناحيهههة عالقتهههها بههالبتكوين ، ههههذ  األليهههرة  -الريبههل و الهههدان ...الههه 

عههههن اريههههس مبههههرمج مجمههههوع يههههدلى زساوتشهههه    2009و تجسههههدت علههههى أرض الواقههههو فههههي عههههام  2008بههههدايتها كلكههههرة فههههي أوالههههر عههههام 

ناكهههاتوموز الهههذي تبلهههها  كهههرة العملههههة اإل تراضهههية بههههد  تغييههههر العمهههالت التقليديههههة السهههاادة و اسهههتبدالما بالعملههههة الجديهههدة ال هههه  

  بههها البنههوح و الحكومههات و يههت  التعامههل بههها مههن لههالع بروتوكههوع النههد للنههد ، مههو تحلهه  لصوصههية البههااو و املشههتري و ال تههتحك

اعتماد تقنيات التشلير الحديثة بهد  زيادة األمان  يها و تطليا رسوم التعامالت اإللكترونية ، و لذا  هه  عملهة ال توجهد إال 

 في األنترن   قط و من لالع ايحا   اإللكترونية .

ن البتكوين يمثل برنامج حاسوبي ملتوك املصدر، يقوم بتنظي  هذ  العملة، ويضو الضوابط و كهل مها يتعلهس و للتدليل أكثر  ن

ب ليات عملما و ار  تداولما و صر ما، ليتيمل استطدامما لكا ة الناس مو إمكانية اقتراحم  بالتصوي  على أي تعديل مهن أجهل 

 تيويرها .

، عنههدما تصهل الكميههة املصهدرة م ههها 2040يههات إصهدار هههذ  العملهة بحلههوع عهام ويتوقهو مؤسسهو هههذ  العملهة أنههه سهتتوقل عمل

، مسههتهد ين إيجههاد نههوع مههن النههدرة للكميههات -و هههو الحههد األقصهه ا للكميههة ال هه  يمكههن تعههدي ها م ههها  –مليههون وحههدة  21إلههى حههوالي 

مثلما يحدث في العمليات الورقية العاديهة ، و املتداولة ح ا يحا ظو على قيمتها من اإليهيار لو ت  اإل را  في عمليات اإلصدار 

 .3بعد  ل  التاري، ال يمكن التعدين و يمكن الحصوع على العملة عن اريس الشراء  قط 

 مدى اإلستجابة الدولية للعمالت اإلفتراضية  -ثانيا 

                                                           

،   www.alukah.netاإللكتروني و حكمه في الشريعة اإلسالمية ، متوفر عبر شبكة األلوكة :  مثنى وعد هللا يونس النعيمي ، اليتكوين نظام الدفع  -1 

2018 . 
 محمد مطلق محمد عساف ، من التحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية سوق العمالت اإلفتراضية ، بحث مقدم ضمن أعمال امللتقى الدولي  - 2

ن،  الثامن لكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية و املوسوم ب" الصيرفة اإلسالمية في فلسطين بين الواقع و املأمول " ، أبوديس ، فلسطي

 .04، ص 2018

   
العلمية لاقتصاد و التجارة  عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، النقود اإلفتراضية مفهومها و أنواعها و آثارها اإلقتصادية ، املجلة  - 3

 . 27، جامعة عين شمس ، مصر ، ص 01، العدد 2017،

http://www.alukah.net/
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صهدر ههذ  العملهة أو تشهر  نظرا ليبيعة العمالت اإل تراضية و عدم وجود بن  مركزي أو مؤسسة حكوميهة أو دوليهة رسهمية ت

و تههنظ  تعامالتههها ،  ههه  ال تطضههو ألي تشههريو و لههيو لمهها أي إاههار أو حمايههة قانونيههة ، وكالتههالي يتعههين مههن أجههل تحديههد ابيعتههها 

 القانونية أن نبين حج  و درجة تبنيها من قبل أ راد ايجتمو الدولي .

ادة عههن الجوانههب ال هه  تشههمل مطاارههها املتعلقههة بههاألمن املعلومههاتي و  نظههرا لحداثههة العمههالت اإل تراضههية و تعقيههدها التقلهه  ، زيهه

القههههومي مههههن جمههههة و تقلباتههههها السههههعرية العاليههههة مههههن جمههههة ثانيههههة ، و كويههههها غيههههر مدعومههههة مههههن البنههههوح املركزيههههة أو أي جمههههة رقابيههههة 

نها بشهأن السهماك باسهتطدامما و حكومية مثل العملة الورقية ، كان موقل الدوع و املنظمهات الحكوميهة و غيهر الحكوميهة متباي

تههداولما، و ملواجمهههة مثهههل ههههذ  املسهههتجدات اتطهههذت مجموعهههة مهههن التهههدابير تقهههدم  بهههها هيئهههات عامليهههة كانههه  بهههدورها متباينهههة بهههين 

مرحهههب بههههذ  العمهههالت و متشهههاا  م هههها،  علهههى مسهههتوى صهههندو  النقهههد الهههدولي صهههرح  أمينتهههه العامهههة ز كريسهههتين الغهههارد زَ ز أن 

فههي مسههألة العمههالت الرقميههة بشههكل عههام دون تقييمههات تتعلههس بمنههااس معينههة ، و نههرى هنههاح منهها و قههد تحققمهها الصههندو  نظههر 

العمالت املشلرة و التكنولوجيات ال   تقوم عليهها...لكن ههذ  العمهالت يمكهن أن تشهكل مطهاار كبيهرة باعتبارهها أدوات محتملهة 

أن العمهههالت املشهههلرة  –علهههى لسهههان الغهههارد داامههها –إلحتيهههاع، ونحهههن نهههرى لغسهههل األمهههواع و تمويهههل اإلرههههاب و التههههرب الضهههريب  و ا

ينبغههي أن تطضههو إلجههراءات تنظيميههة و رقابيههة مالامههة و مههن أههه  هههذ  التحههديات ال هه  سههتواجه السههليات فههي أي بلههد ، لههي كيليههة 

امهل مهو العمهالت املشهلرة بنهاءا علهى احتواء ايةاار دون للس اإلبتكار و يمك ها اعتماد مناه  تنظيمية و رقابيهة محهددة فهي التع

 . 1تقييمما للمطاار و سيكون من الضروري في هذا الصدد زيادة املناقشات و توثيس التعاون على الصعيد الدولي ز

ههههذا و تعهههد دولهههة أملانيههها أولهههى الهههدوع ال ههه  اعتر ههه  رسهههميا بهههأن البتكهههوين نهههوع مهههن النقهههود اإللكترونيهههة ، و ههههو مههها سهههممل ل حكومهههة 

ية بلرض ضريبة على األركاك علهى الشهركات ال ه  تتعامهل بههذ  العمهالت، كمها منحه  محكمهة العهدع األوروكيهة ههذ  العملهة األملان

، عندما حكم  باعتبار البتكوين عملة تقابل السلعة، و بالتالي  ه  معلاة من ضرااب القيمة 2015بعا الشرعية في أكتوكر 

 ل البتكوين .املضا ة عندما يبادع األ راد اليورو مقاب

علهى  2017أما الصين ال ه  كانه  مهن أكبهر أسهوا  العمهالت اإل تراضهية فهي العهال ،  قهد منعه  التعامهل بهالبتكوين فهي أوالهر عهام 

الرغ  من أيها كان  تتيلهو قبهل ههذا التهاري، ألن تكهون رااهدة تكنولوجيها البلوكتشهاين، و نلهو املوقهل اتطذتهه الواليهات املتحهدة 

ما للبتكوين و إمكانية تتبو األشةاص ال   تقوم بيهرك تهداوالت بهها تزويهر أو تعهامالت غيهر ماهجلة أليهها تهؤثر علهى األمريكية بمنع

 استقرار السو  .

 –الهذراع اللله  فهي ايجهاع املهالي و النقهدي لجامعهة الهدوع العركيهة  –أما عن بالدنا العركية  ل  يصدر عهن صهندو  النقهد العربهي 

وين و العمالت اإل تراضية لصعوكة تحديد  في هذ  املرحلهة مهن التعامهل مهو العملهة اإل تراضهية، و قهد موقل وااح حوع البتك

صهههههرك راهههههيو مجلهههههو الصهههههندو  عبهههههد الهههههرحمن عبهههههد هللا الحميهههههدي لهههههالع ا تتهههههاك الهههههدورة العاديهههههة الحاديهههههة و األربعهههههين يجلهههههو 

مهارات العركيهة املتحهدة َز أن التنهامي الكبيهر فهي اسهتطدام محا ظي املصار  املركزية و مؤسسات النقد العربي املنعقد بدولة اإل 
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العمههههههالت اإل تراضههههههية فههههههي اآلونههههههة األليههههههرة يلههههههرض تحههههههديات علههههههى البنههههههوح املركزيههههههة العركيههههههة ، و لعههههههل تنههههههامي اسههههههتطدام العمههههههالت 

املصهههرفي، يلهههرض اإل تراضهههية بمههها فهههي  لههه  علهههى صهههعيد التحهههويالت عبهههر الحهههدود و تهههداعيات  لههه  علهههى اسهههتقرار القيهههاع املهههالي و 

 . 1تحديات على املصار  املركزية ...ز

هذ  بعا النما ج ال   تبين التباين الوااح في املواقل اتجا  العمالت اإل تراضية، و ال   تعكو حج  التطو  الهذي يحهيط 

 بسو  هذ  العمالت، و هو ما يبرر ر ا غالبية الدوع لما.

 القانون الجزائرياملطلب الثاني : حكم العمالت الفرتاضية يف 

مههو تهههاوي قيمههة الههدينار الجزااههري فههي سههو  العمههالت العامليههة فههي السههنوات األليههرة، وجههد الجزااريههون أنلسههم  فههي بحههث دااهه  عههن 

اسهتثمار يحله  لمه  قيمهة ممتلكهاته ، و قهد اهتهدى الهبعا ملها يهدلى بهالعمالت اإل تراضهية أو الرقميهة، لاصهة أصهحاب املهاع و 

 لوجيا، في وق  ال يزاع الكثير يتساءلون عن حقيقة هذ  العمالت و كيلية التعامل بها .املتحكمون بالتكنو 

و في الجزاار يليد لبراء املالية أن تداوع العمالت اإل تراضية قد عر  إقباال في اآلونة األليرة حيث أن هناح عددا مهن الشهباب 

مهه بالتقنيهة و التكنولوجيها، ح ها أن انتشهار ههذ  العمهالت بقهي الجزااري تمكن من  م  و تنميهة البتكهوين و نظيرتهها بلضهل تحك

 محدودا و  به مقتصر على  ئة الشباب للسبب  اته .

هههههذا الوضههههو د ههههو باملشههههرع الجزااههههري إلههههى د  نههههاقوس الةيههههر بطصههههوص االنتشههههار املاههههجل لمههههذ  العمههههالت فههههي أوسهههها  ايجتمههههو 

ضهههو إمهها بالسهههماك بتههداوع ههههذ  العمههالت بضهههوابط و  ههرو  و أحكهههام الجزااههري، األمههر الهههذي حههت  عليهههه أن يتعامههل مهههو هههذا الو 

و هههههو أمههههر بعيههههد التحقيههههس فههههي  ههههل نقهههها الههههتحك  فههههي التقنيههههات الحديثههههة ملثههههل هههههذ  العمههههالت و مراقبتههههها بالشههههكل  –مضههههبواة 

 و إما ر ضما بشكل ميلس أو نسب  مقيد بشرو . -امليلوب

 ئر:رفض التعامل بالعمالت اإلفرتاضية يف الجزا -أول

إن ليورة التعامل بالعمالت اإل تراضية و استقيابها لبعا اللئات املشبوهة ، باإلضها ة إلهى تيل هها لنظهان إلكترونهي محكه    

تلتقد  الجزاار، جعل املشرع الجزااري يقهرر صهراحة منهو تهداوع العمهالت اال تراضهية ال ه  لهيو لمها تغييهة نقديهة و ال تمهر عبهر 

 البنوح.

ال ه  جهاء  يههاَ ز يمنهو  هراء العملهة اال تراضهية و بيعمها و  117فهي مادتهه  20182و بمقتضه ا قهانون املاليهة لسهنة وقهد جهاء ههذا املنه

 استعمالما و حيازتها

العملة اال تراضية لي تل  ال   رستعملما مستطدمو األنترن  عبر  بكة األنترن ، و لي تتميمل بغياب الدعامة املاديهة كهالقيو و 

 عمليات الد و بالص  أو بالبياقة البنكية األورا  النقدية و
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 رعاقب على كل مطاللة لمذا الحك  ابقا للقوانين و التنظيمات املعموع بهاز

مههن لههالع املههادة سههاللة الههذكر اتطههذ املشههرع الجزااههري موقلههه الصههريمل بمنههو العمههالت اإل تراضههية فههي الجزااههر ، سههواء تعلههس األمههر 

حيازتهها ، و ههو املوقهل الهذي رأى  يهه لبهراء اقتصهاديون و متطصصهون فهي تكنولوجيها اإلعهالم  بشرائها أو بيعما أو اسهتعمالما أو

واإلتصاع حماية إلحتيااي الجزااهر مهن العمهالت األجنبيهة لاصهة فهي الوقه  الهراهن، و فهي نلهو الوقه  قهرارا يتماشه ا مهو موقهل 

لمضههاركة و التهههرب الضههريب ، علههى  ههاكلة جههل الههدوع العركيههة غالبيههة الههدوع الرا ضههة لمههذ  العمههالت ، و ال هه  تههرى  يههها أيههها مههواد ل

 ال   أعلن  عن إجراءات ضد هذ  العمالت سواء بمنو تداولما أو إاال   تاوى  رعية ضدها.

قههههد دا عهههه  الحكومههههة الجزااريههههة عههههن موقلمهههها مبههههررة  لهههه  بسههههعيها الههههدؤوب إلقامههههة نظههههام مراقبههههة أكثههههر صههههرامة مههههن أجههههل تتبههههو و 

ونيهههههة ال ههههه  يمكهههههن أن تسهههههتعمل فهههههي تجهههههارة ايةهههههدرات أو التههههههرب الضهههههريب  أو تبيهههههيا األمهههههواع بسهههههبب السهههههرية التعهههههامالت اإللكتر

 املضمونة ملستطدمي العمالت املشلرة .

كههالرغ  مههن أن البيانههات الصههادرة عههن الجزااههر تشههير إلههى محدوديههة تههداوع العمههالت اإل تراضههية إال أن هههذا املنههو امللههاج  كشههل و 

مهن  -الهدينار –الجزااريهة مهن تحهوع العملهة املشهلرة إلهى مهال  مهالي مهركمل فهي  هل مها تعيشهه العملهة ايحليهة حج  تطو  الحكومهة 

   1ايهيار في قيمتها.

وقد كشل أحد املستثمرين الجزااهريين فهي العمهالت اإل تراضهية أن إقبهاع الجزااهريين علهى ههذ  العمهالت مهازاع فهي أولهى ليواتهه، 

ل مو  ركات و منصهات أجنبيهة، علهى اعتبهار أن الجزااهر ال تهو ر بعهد إاهارا قانونيها رسهممل بتيهوير لمذا يضير هؤالء غالبا للعم

 أنظمة تساعد على التعامل السلو بهذ  املنتجات املالية .

مهههههن ناحيهههههة ألهههههرى اعتبهههههر الةبيهههههر اإلقتصهههههادي جمهههههاع نورالهههههدين أن منهههههو الحكومهههههة الجزااريهههههة تهههههداوع البتكهههههوين و بهههههادي العمهههههالت 

أن  -فههي نظههر  –ة بصههلة عامههة يرجههو كههذل  إلههى الةههو  مههن تههداعيات ارتلههاع اإلقبههاع علههى  التعامههل بههها، و هههو مهها رعلهه  اإل تراضههي

الحكومههة تسههتبس األحههداث مههن لههالع تحصههين احتيههااي و رصههيد الههبالد مههن العمههالت األجنبيههة مههن تيههورات قههد ال يمكههن الههتحك  

 ى النظام اإل تراكي املنغلس على نلسه .، وهو ما اعتبر   ات الةبير عودة إل2بها مستقبال 

ههههذ  الةلليهههات ال ههه  انيلهههس م هههها املشهههرع الجزااهههري تتعهههارض إلهههى حهههد كبيهههر مهههو ههههد  املتعهههاملين بهههالعمالت اإل تراضهههية ، و الهههذين 

تللههة و ال يهههد ون داامهها إلههى اإلبتعههاد عههن مركزيههة البنههوح الكبههرى، و العمههالت الرقميههة ال تراقههب مههن قبههل البنههوح و الميئههات اية

تطضههو لقههوانين وااههحة كبههادي العمههالت،  بمجههرد أن يقههوم الشههة  بتحميههل تيبيههس بيتكههوين يبههدأ هههذا البرنههامج بعمليههة إنتههاج 

العملهههة اإل تراضهههية بشهههكل بيهههيء حسهههب قهههوة معهههال  حاسهههوب املسهههتطدم، حيهههث يمكهههن بواسهههية ههههذ  العملهههة اقتنهههاء السهههلو و 
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ألنترنهه ، كمهها يمكههن للمسههتطدم تحويلمهها إلههى عمههالت مطتللههة متداولههة فههي األسههوا  املنتوجههات و الةههدمات ايةتللههة عبههر  ههبكة ا

 العاملية بواسية مواقو متطصصة .

 ثانيا : مربرات و خلفيات رفض املشرع الجزائري للعمالت اإلفرتاضية

قتصهاد الهوال  ، و ههذا فهي  هل إن ر ا الجزاار للتعامل بالعمالت اإل تراضية ينبو من وعيها التام بطيورتها و تأثيراتهها علهى  اإل

غيههههههاب بنيههههههة تكنولوجيههههههة قويههههههة تسههههههممل بضههههههبط نشهههههها  و رواج مثههههههل هههههههذ  العمههههههالت، كمهههههها أن السههههههلبيات و ايةههههههاار املصههههههاحبة 

 الستطدامما تجعل بلدنا حذرة إزاء أي إجراء يتعلس بها .

ليهد بهأن ههذ  اإليجابيهات قهد تشهكل أحهد  ن ا ألذنا إيجابيات هذ  العمالت من وجمة نظر مؤيديها،  نننا نتصاد  مهو نتيجهة ت

السهلبيات ال هه  تههدع   كههرة الههر ا ،  السههرية و الةصوصههية ال هه  تميههمل العمههالت اإل تراضههية قههد تههنعكو أيضهها بسههلبيات عليههها، 

 كويها قد تعيي سهمولة للعمليهات املشهبوهة و غيهر القانونيهة ال ه  تهت  مهن لهالع  هبكة األنترنه  ،  الةصوصهية ال ه  و رتهها ههذ 

 . 1العملة جعلتها مقصدا لعمليات غسل األمواع و بيو املنتجات املسروقة و املمنوعة كايةدرات

كما أن الشكوح املصاحبة لعملية تعدين هذ  العمالت جعل  من الصعب تحديد املعادالت ال ه  يقهوم الجمهاز بحلمها علهى وجهه 

لةلهاء لحههل معههادالت قهد تحتههاج إلهى مئههات السهنين فههي أوقههات دقيهس، مهها أدى إلهى توليههد  كهرة أو  هه  فههي وجهود منظمههات تعمهل فههي ا

وجيههملة، و فههي الوقهه  نلسههه قههد يههؤدي تعههدين هههذ  العمههالت إلههى توجيههه هجمههات إليههها يجملمهها ايةتصههون فههي نههوعين َ يتمثههل النههوع 

 يتمثهل فهي قيهام أحههد األوع فهي قيهام مسهتطدم مها باسهتعماع أو اسههتهالح نلهو البتكهوين مهرتين لهنلو العنهوان، أمهها النهوع الثهاني 

املسههتطدمين بههندراج صههندو   ههجالت وهملهه  دالههل النظههام و علههى إثههر  يمكههن أن يحصههل علههى عههدد مههن البتكههوين الجديههدة دون 

 وجه حس .

و مهها أثههار حليظههة املشههرع الههوال  كههذل  هههو التقلبههات الكثيههرة ال هه  رعر مهها سههعر العمههالت اإل تراضههية و القرصههنة ال هه  يمكههن أن 

 دام  مطزنة ضمن محا   رقمية يجعلما عرضة للسرقة و التالعب في حسابات املستطدمين . تتعرض لما ما

أن املشههرع الجزااههري قههرر عههدم السههماك بتههداوع العمههالت اإل تراضههية  2018و قههد بههدا جليهها فههي املشههروع التمميههدي لقههانون املاليههة 

اار مههن الههدوع ال هه  تنهههادي داامهها بالقضههاء علههى منهههابو لسههد البههاب أمههام تسههميل عمليهههات تمويههل اإلرهههاب و غسههل األمهههواع،  ههالجز 

تمويههل الجماعههات اإلرهابيههة، ناهيهه  عههن التهههرب الضههريب  ال هه  سههيتمطا عههن تههداولما، بسههبب صههعوكة تحصههيل الضههرااب مههن 

 . ار  الجمات الحكومية بناءا على ركط الضريبة على تل  الصلقات، نظرا ألن هذ  األليرة تت  للية عبر  بكة األنترن 

إ ا و في  ل غياب جمهة تشهر  علهى مراقبهة ههذ  العمهالت كالسهليات املاليهة أو النقديهة فهي الدولهة، و فهي  هل عهدم صهدورها عهن 

أي بنهههه  مركههههزي أو مؤسسههههة دوليههههة رسههههمية تبقههههس هههههذ  العمههههالت اإل تراضههههية تلتقههههر إلههههى الحمايههههة القانونيههههة و تعههههرض املتههههداولين 

 لةساار يصعب تعويضما .
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 املبحث الثاني

 تأثريات التعامل بالعمالت اإلفرتاضية يف الجزائر

أدى الصـــــعود الســـــريع للعمـــــالت االفتراضـــــية و بـــــاألخ  عملـــــة البتكـــــوين إلـــــى فـــــيض مـــــن التحـــــذيرات أوصـــــلتها إلـــــى منطقـــــة 

الفقاعــة، لكــن هــذه التحــذيرات كــان لهــا تــأثير محــدود مــع دخــول صــناديق جديــدة للتحــوط فــي العملــة الرقميــة إلــى الســوق و 

 إقبال مستثمري التجزئة على شرائها . أيضا

و كما أسللنا القوع آنلا  نن الجزاار تهد  من وراء منعما للعمالت اإل تراضية إلى إقامة رقابة مشددة و صارمة على مثهل ههذا 

تجدات النوع من التعامالت، إال أن اريس تحقيس  ل  يتيلب تكثيلا ل جمود و عمال علهى املهدى البعيهد مهن أجهل تلهادي أي مسه

قههد تعصههل باملنظومههة املاليههة ل جزااههر،  ههالبتكوين وغيههر  مههن العمههالت الرقميههة للههس تطو هها كبيههرا لههدى دوع عديههدة ملهها قههد يههؤدي 

و اإلقتصهاد املهالي، و لهي نلسهما األسهباب ال ه  سهاهم  فهي األزمهة  -السهلو و الةهدمات–إليه من انلصاع بهين اإلقتصهاد الحقيقهي 

 . 2008اإلقتصادية لسنة 

 طلب األول: انعكاسات املوقف الجزائري على اإلقتصاد الوطني .امل

يرجهههو  2018يهههرى الةبيهههر اإلقتصهههادي العربهههي أولحسهههن أن منهههو الجزااهههر للتعامهههل بهههالعمالت اإل تراضهههية فهههي قهههانون املاليهههة لسهههنة 

عمهههالت تسههههممل لمههها بتمويههههل ألسهههباب جيوسياسهههية أمنيههههة أكثهههر م ههههها اقتصهههادية ، علهههى اعتبههههار أن الةيهههورة ال هههه  تمتهههاز بهههها هههههذ  ال

 النشااات املشبوهة أو غير املشروعة بسمولة دون معر ة جمة التمويل، أو أيها قد تكون أداة لتهريب األمواع نحو الةارج.

يضهيل العربهي  –و في  ل غياب تجارة إلكترونية متيورة في الجزاار باإلضها ة إلهى ضهعل البورصهة ،  هنن مثهل ههذ  التعهامالت 

يكههون لمهها أي نلههو للقتصههاد الههوال  مقارنههة مههو ليورتههه، مضههيلا أن بعهها الههدوع املتقدمههة علههى غههرار أملانيهها و  لههن –لحسههن  أو

أمريكا و كندا وضع  هذ  التعامالت تح  التجركة و  ل  في مدن منعزلة لقياس  عاليتهها و تحليهل انعكاسهاتها ، لتبقهس العملهة 

 . 1اال تراضية محل جدع قاا  بين مؤيد و معارض لما

إن االرتلاع الكبير الذي رعر ه سعر العمالت اال تراضية في العال  ل  يتحقس للذهب و ال للنلط و ال لعملهة ألهرى سهابقا، و مها 

سهاه  فههي  لهه  لهي تقلبههات األسههعار ال هه  تعتمهد علههى املضههاركات و املقهامرة و التكمنههات، و بالتههالي سههيكون احتمهاع الةسههارة فههي ههها 

رايسههة االحتيههااي اللههدرالي بأمريكهها ) البنهه  املركههزي ( وصههلتها فههي أحههد لقاءاتههها بكويههها ز أصههال للمضههاركةز و كبيههرا جههدا، ، ح هها أن 

 بأيها ليس  مصدر ثاب  للقيمة و ال تعتبر عمالت قانونية.

عههر  علههى إن عههدم قههدرة الحكومههة الجزااريههة علههى تنظههي  العملههة اال تراضههية فههي الوقهه  الههراهن مبههرر، مههادام لههيو بمقههدورها الت

ارفههي التعامههل، و مادامهه  غيههر قههادرة علههى  لهه   ننههه ال يمكههن أن تصههبمل عملههة قانونيههة، لكههن هههذا ال ينلههي املكانههة ال هه  أصههبح  

                                                           
، اطلع عليع  www.algeriediplomatique.comسمية شبيطة، هل يهدد التعامل بالبيتكوين اقتصاد الجزائر، موقع الحوار، موفر عبر موقع :  - 1
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تتمتو بها على صعيد التبادع التجهاري الهدولي، لاصهة و أيهها أتاحه  وسهاال تبهادع إضها ية علهى املسهتوى الهدولي، األمهر الهذي قهد 

 لتضة  العالمل .رساه  في زيادة معدالت ا

زيههادة علههى مههها سههبس، نن حجههه  العمههالت املتداولههة لهههارج النظههام املصهههرفي قههد يههزداد بتهههداولما، ألن هههذ  العمهههالت اال تراضههية لهههن 

تدلل ضمن مقاييو البن  املركزي ل ج  النقهود، ممها يهؤدي إلهى زيهادة العهرض الكلهي للنقهود دالهل االقتصهاد، لاصهة و أنهه ال 

بههار عنهههد اتطهها  السياسهههات النقديههة ههههذا مههن ناحيهههة، و مههن ناحيهههة ألههرى  هههنن إتمههام العديهههد مههن العمليهههات يؤلههذ بههها بعهههين االعت

التجاريههة عبههر األنترنهه  بواسههية هههذ  العمههالت الرقميههة قههد يههؤدي إلههى نقهه  اليلههب علههى النقههود القانونيههة ) التقليديههة( ، ممهها قههد 

 . 1ياسات النقدية املالامةينعكو بشكل مبا ر على قدرة البن  املركزي في اتطا  الس

و مهههن املتوقهههو أن يكهههون للعمهههالت اال تراضهههية دور كبيهههر فهههي توسهههيو دااهههرة التههههرب الضهههريب  و بالتهههالي التهههأثير علهههى السياسهههة املاليهههة 

نهد( للدولة، و  ل  بسبب صعوكة مراقبة الصهلقات و التبهادالت التجاريهة املبرمهة عبهر األنترنه  و بهين متعهاملين مبا هرة ) النهد لل

و مههن دون وسههيط مههالي ) البنهه  أو  ههركات االاتمههان( ممهها يزيههد مههن  ههرص التهههرب و رعمههس مههن  ههاهرة اإلقتصههاد الةلههي و يههؤثر فههي 

 السياسات االقتصادية بوجه عام.

إن النمو املتسارع و التيور الذي تشمد  التجارة االلكترونية ، قد ْيصهعب مهن تحديهد حجه  العمهالت فهي اإلقتصهاد نتيجهة عهدم 

لضههوعما إل ههرا  مبا ههر مههن قبههل السههليات النقديههة، و بالتبعيههة سههيتأثر اسههتقرار األسههوا  املاليههة، لصوصهها إ ا ألههذنا بعههين 

اإلعتبهههار سهههعر صهههر  العمهههالت اال تراضهههية لهههالع السهههنوات األليهههرة، االمهههر الهههذي سهههينعكو سهههلبا علهههى أسهههعار الصهههر  للعملهههة 

 ايحلية.

اإل تراضههههية فههههي  ههههقين، األوع م ههههها يتجسههههد فههههي صههههدمات اليلههههب الكلههههي علههههى غههههرار  كمهههها يمكههههن مالحظههههة أثههههر اسههههتطدام العمههههالت

التحويالت املالية واسعة النيا ، و بالتهالي صهدمات إيجابيهة للتبهادع التجهاري،  ينجهر عهن  له  التضهة  و تقهدير غيهر صهحيمل 

ثرها بالعوملة ، حيث يتوقهو أن تهنطلا لسعر الصر  الحقيقي، أما الشس الثاني  يتمثل في كلاءة السياسة النقدية و زيادة تأ

 عالية السياسهة النقديهة إ ا ته  اإلعهالن عهن عهدم تهدلل السهليات النقديهة و ايههارت مهثال سهرعة دوران النقهود و أصهبمل بهذل  

 ،  من املرجح أن تأثر التغيرات على حج  الكتلة النقدية و سرعة دورايها.2تيايرية األسعار الصر 

اال تراضية و تداولما و ما يميهمل  مهن تقلبهات  هديدة ) يمثلهه تيايريهة البيتكهوين( يضهو إ هكاع آلهر يتعلهل إن التعامل بالعمالت 

بحماية املستهل  و املستثمرين، و لاصة الصغار مه ه  الهذين ال يقومهون بالتحليهل الجيهد ، و ههذا مها يجعهل السهليات الرقابيهة 

عليهههة يصهههبمل مهههن املتعهههين علهههى السهههليات تقهههدي  واجهههب االر هههادات و  تضهههيلو بعهههبء إضهههافي يتمثهههل فهههي التهههأمين علهههى الةسهههاار، و

    3بوضوك للعمالت حوع ايةاار املتعلقة بالتعامل بالعمالت املشلرة
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 املطلب الثاني: استشراف آفاق العمالت الفرتاضية يف الجزائر.

يؤثر فـي صـعود و هبـوط نسـب تـداولها تقع العمالت االفتراضية و باألخ  البيتكوين في مهب قوى شد و جذب من شأنه أن 

ألـــف  100و قيمتهـــا، علـــى الـــرغم مـــن مميلاتهـــا فـــي رفـــع كفـــاءة عمليـــات الـــدفع و التســـوية بـــدليل اعتمادهـــا مـــن قبـــل أكثـــر مـــن 

مليـــون مســـتخدم اســـتعمل محفظـــة  5.8و  2.9، ليصـــل العـــدد إلـــى مـــا بـــين 2015مســـتخدم كعملـــة للـــدفع اعتبـــارا مـــن فبرايـــر 

 و  ي أرقام مر حة لارتفاع في ظل تطور األسواق و مشاركة عموم املستثمرين من أفراد و مؤسسات.العمالت الرقمية، 

إصهههههدار قهههههرارات حكوميهههههة بطصهههههوص العمهههههالت  –كبرييانيههههها و النمسههههها و المنهههههد  –فهههههي  هههههل ههههههذ  األرقهههههام تهههههدرس بعههههها الهههههدوع و

عات منظمهة لتهداوع ههذ  العمهالت و  هس ضهوابط اال تراضية ، لاصة و أيها صرح  في عديد املناسبات أيها بصدد إاال  تشري

 قانونية تحد من استعمالما في األعماع ايةاللة للقانون.

وفههي الجزااههر يطتلههل الةبههراء الجزااريههون حههوع مسههتقبل هههذا النههوع مههن العمههالت ،  مهه ه  مههن يراههها عملههة مسههتقلة لكههون البنههوح 

البيتكوين، و آلرون يرون  يها مجرد مودة جديدة و سهيكون مصهيرها العاملية و بعا الشركات الكبرى بدأت تتقبل التبادالت ب

اإليهيار، لاصة بعدما ت  منو في البلد لذي أعياها هذا الرواج و هو الصين، و رستدلون بتراجو سعر ههذ  العملهة فهي األسهوا  

بهادالت  ننهه يتعهين علهى الجزااههر أن العامليهة، و فهي ههذا الصهدد يصهرك  الةبيهر االقتصهادي إيههاب تيكهور أنهه مممها تذبهذب  ههذ  امل

 .1تتبو التيور الذي رشمد  هذ  ايجاع ، و أن تألذ الحيية و الحذر إزاءها، لاصة و أن االقتصاد العالمل  في تغير مستمر

ذمات مادام  الجزاار تعتملم السير نحو رقمنة اإلدارة و االقتصاد ،  يجب عليها املبهادرة بتحسهين البنيهة الرقميهة و تحسهين لهو 

االنترن  واستشارة التصاصي  العمالت اال تراضية و لبراء االقتصاد ، ألنهه فهي الوقه  الهراهن ال يمك هها أن تسهممل بتهداوع ههذ  

العمالت بالنظر لألزمة املالية ال   تشمدها البالد و التبعية النليية  يما يط  مهوارد الدولهة، ناهيه  عهن عهدم وجهود اقتصهاد 

 قوي و مستقر.

الههذي ابههو املوقههل الجزااههري رعكههو تطههو  الحكومههة الجزااريههة مههن تحههوع هههذ  العمههالت اإل تراضههية إلههى مههال  مههالي  إن الههر ا

مركمل في  ل ما رعيشه الدينار ايحلي مهن ايهيهار فهي قيمتهه، و ارتلهاع االقبهاع عليهها فهي األسهوا  العامليهة، و بالتهالي موقلهه ههذ  قهد 

 .2نبية من تيورات قد ال يمكن التحك   يها مستقبلرساه  في تحصين احتيااي العمالت االج

إن محاولههههة التنبههههؤ بمسههههتقبل العمههههالت اال تراضههههية أمههههر فههههي غايههههة الصههههعوكة، ألن هنههههاح العديههههد مههههن املتغيههههرات ال هههه  تههههتحك  فههههي 

بعها املؤ هرات  تيورها، و لكن على املدى اليويل من املتوقو أن تتطهذ ههذ  العمهالت مسهارا أكثهر قابليهة للتنبهؤ بهه اسهتنادا إلهى

                                                           

 .12/01/2019عليه بتاريخ:  اطلع  www.echoroukonline.comنسيبة عالل ، واقع سوق العمالت االفتراضية في املزائر ، مقال متوفر عبر موقع:   -1 
ن هذه في تقرير يستشعر خطورة العمالت الرقمية على املصرفية العاملية، اعترف بنك أمريكا الذي يعد من أكبر املؤسسات املالية في العالم ، أ  -2

مع االستخدام املتلايد لها، و هذا بالرغم من العمالت و غيرها تمثل تهديدا كبيرا ألعماله و للبنوك بشكل عام، مما قد يجعله غير قادر على التنافس 

، إال أن موقفه 2017أن ذات البنك قد سعى لالبتكار في مجاله للحصول على براءة االختراع لنظامه املقترح لبورصة العمالت الرقمية في ديسمبر 

ذلك : أحمد الغمراوي، العمالت االفتراضية... مخاوف و  انتقد بعد منعه لعمالئه من شراء العمالت الرقمية باستخدام بطاقات االئتمان... ينظر في

 .www.sswsat.com: متوفر عبر موقع :  27/02/2017، بتاريخ 14336آمال و انقسام عالمي، مقال بجريدة الشرق االوسط، عدد رقم 
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ههؤثر علههى السههو  فههي الوقهه  الحههالي مههو 
ْ
ظمههر نلسههما حاليهها ، و ال هه  ترجههو إلههى السهه ي نحههو القضههاء علههى جههل التهديههدات ال هه  ت

ْ
ال هه  ت

 تيبيس للمزيد من القوانين و تقنين السو .

الي محلو ة بايةهاار لكنهه في املقابل هناح توجه معتدع لدى بعا االقتصاديين مؤدا  أن العمالت اال تراضية في وضعما الح

لهيو مههن الحكمهة اسههتبعادها، و إنمها يجههب تنظيممهها و االسهتلادة م ههها فهي تحليههمل االبتكههار املهالي، أو بملمههوم آلهر ينبغههي إلضههاعما 

إلههى إجههراءات تنظيميههة و رقابيههة مالامههة  تتههيمل احتههواء ايةههاار ال ههه  قههد تههنج  ع ههها مههن دون لنههس لالبتكههار، لاصههة و أن تنبهههؤات 

ع االقتصاد في الجزاار تشهير إلهى امكانيهة أن تكهون العمهالت اال تراضهية مرغمهة أو ملروضهة فهي املسهتقبل إ ا مها اعتمهد عليهها رجا

 . 1العال  و ت  التعامل بها في املبادالت التجارية العاملية

بل إلهههى انطهههرا  الشهههركات الداعمهههة للعمهههالت اال تراضهههية سهههتؤدي فهههي املسهههتق 2و مههها يهههدع  ههههذ  اللرضهههية أن تقنيهههة البلوكتشهههين

الكبهههرى فهههي السهههو  ، هههههذ  األليهههرة سهههيكون لمههها دور فههههي إنشهههاء العديهههد مههههن العمهههالت الةاصهههة بهههها و تشههههغيلما،  يكهههون حينئهههذ مههههن 

 اليبي ي أن تسممل للمستطدمين بالتلاعل مو لدماتها بشكل أكثر كلاءة.

 خاتمة: 

يههد و معههارض لمهها، و لكههن الحقيقههة ال هه  ال يطتلههل عليههها إثنههان لههي كانهه  العمههالت اال تراضههية و ال زالهه  مثههار جههدع واسههو بههين مؤ 

أيها استياع  أن تحتل مكانة هامة في النظام االقتصادي العالمل ، و ارتلو عدد املستطدمين لمها و عهدد مهن يقبهل التعامهل بهها 

ليهل بحمهل عديهد امللاجئهات فهي من  ركات و مؤسسات تجارية و أ راد بشكل م حو  ، و ما تطبؤ  الثهورة التقنيهة املتسهارعة ك

 املستقبل ، ألن ما كان مستحيال باألمو أصبمل ممكنا اليوم.

لقههد جسههدت امللمهههوم األمثههل ل حريههة ،  هههاعتبرت نظامهها ملتوحهها رعمهههل و ههس نظههام النهههد للنههد بههدون وسهههااط و ا ههرا  ملؤسسهههات 

لتهههداولما كهههي ال تصهههير آليهههة للهههتحك  بالنظهههام  مركزيهههة ، لكهههن ايةهههاار ال ههه  تنيهههوي عليهههها جعلههه  الهههدوع متطو هههة مهههن  هههتمل ايجهههاع

االقتصههادي العههالمل  ،  فههي  ههل التلههاوت الوااههح بههين الههدوع مههن حيههث الههتحك  باألنظمههة اإللكترونيههة الحديثههة املتيلبههة فههي مثههل 

 هذ  النوع من املعامالت.

فهي الوقه  الهراهن لاصهة مهو تزايهد  و بالرغ  من أنه قد يكون مهن اليبي هي وجهود عمهالت ا تراضهية تليهد التعهامالت االقتصهادية

التعامالت االلكترونية بشهكل ملله ، إال أن التعامهل بعمهالت ا تراضهية يصهدرها أشهةاص مجمولهو المويهة و فهي  هل عهدم وجهود 

أي سهههلية ماليهههة تراق هههها، قهههد يهههؤدي إلهههى اسهههتعمالما فهههي نشهههااات مشهههبوهة و غيهههر مشهههروعة كتجهههارة ايةهههدرات أو تحويهههل أمههههواع 

                                                           
 .01نسيبة عالل ، املرجع السابق، ص   - 1
مل بموج ها العمالت االفتراضية، والتي يعتبرها العديد من الخبراء بمثابة الطفرة النوعية التي  ي التقنية األساسية أو البنية التحتية التي تع  - 2

العالم  ستؤدي إلى ظهور الجيل الثاني من األنترنت حين يتم تبنيها بشكل واسع ، و  ي التقنية التي ستقدم فرصا كبيرة للمجتمعات و األفراد عبر 

كة األعمال التجارية و دفتر األستاذ املشارك، حيث يقوم من خاللها األعضاء بتبادل سلعة ذات قيمة عبر حيث تقوم على مفهومين أساسيين : شب

و العمالت  Blockchainدفتر األستاذ الذي يملكه كل عضو ، محتواه و مضمونه متفق عليه مع اآلخرين ...يراجع : عدنان مصطفى البار ، تقنية 

 . 01/2019/  10اطلع عليه بتاريخ   /http://ambar.kau.edu.sa ع :االلكترونية، دراسة متاحة عبر موق
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نظمهة ...الهه ، و ههو مها قههد ْرسهم  دون أدنهس  هه  فهي زيههادة عمليها النصهب و االحتيههاع املهالي ، زيهادة عههن تهديهد االسههتقرار الجهراا  امل

 النقدي في الدوع ال   تنتشر  يها هذ  املعامالت.

لعمهالت بهأي و املشرع الجزااري من لالع موقله الرا ا للعمالت اال تراضية سار على نه  الدوع ال   ل  تسهممل بتهداوع ههذ  ا

 كل من األ كاع، و ن  علهى معاقبهة كهل مهن يطهالل ههذا املنهو ابقها للقهوانين و التنظيمهات املعمهوع بهها، وههو بهذل  قهد قيهو 

اليريس أمام املمارسهات ايحتشهمة ال ه  قهام بهها مجموعهة مهن املسهتثمرين الشهباب فهي السهنوات األليهرة، و تلهادي اآلثهار السهلبية 

ضعل احتيااي العمالت األجنبية.ال   تنج  عن تداوع هذ
ْ
   العمالت و ال   قد تنعكو بالسلب على االقتصاد الوال  و ت

إن ههههذ  املنهههو يؤكهههد أن  هههاهرة العمهههالت اال تراضهههية ال زالههه  تحتهههاج إلهههى دراسهههة عميقهههة ، بهههالنظر إلهههى أبعادهههها اللنيهههة الدقيقهههة و 

،  سهوقما تنيهوي علهى مطهاارة يصهعب التنبهؤ بانعكاسهاتها الحاجة الشديدة لضبط  رو  معامالتهها و التكييهل الوهحيمل لمها

 كويها محكومة بعوامل غير منضبية و غير مستقرة، مما يجعلما سريعة التقلب و  ديدة الغموض.

  

  

     

      

 

 

 

 

  

 

     

  



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

564 

 قائمة املراجع:  

دة الشههر  االوسههط، عههدد رقهه  أحمههد الغمههراوي، العمههالت اال تراضههية... مطههاو  و آمههاع و انقسههام عههالمل ، مقههاع بجريهه -

 www.sswsat.comَ متو ر عبر موقو َ  27/02/2017، بتاري، 14336

ثهههامر محمهههود العهههاني و آيهههة عبهههد ايجيهههد ضهههياء الهههدين ، ورقهههة تحليليهههة حهههوع العملهههة اال تراضهههية ز البيتكهههوينز و موقهههل  -

 .2018 با   www.diwan@jocc.org.jo   ،27الدوع م ها،من إعداد غر ة التجارة األردنية ، متاك عبر موقوَ 

حمههههههههههههههزة كحههههههههههههههاع، الجزااههههههههههههههر تمنههههههههههههههو تههههههههههههههداوع بيتكههههههههههههههوين يةاارههههههههههههههها العاليههههههههههههههة، مقههههههههههههههاع متههههههههههههههو ر عبههههههههههههههر موقههههههههههههههو العربههههههههههههههي  -

 . 2019-01-02، االو عليه بتاري،  www.alaraby.co.ukالجديد،

الت اإل تراضهههية علهههى اسهههتقرار النظهههام النقهههدي العهههالمل ، مجلهههة آ ههها  صهههويل ي نورالهههدين، أثهههر تعهههدين البتكهههوين و العمههه -

 ، جامعة تمنغاس 02، عدد 10، ايجلد  2018علمية،

عبهههد هللا بهههن سهههليمان بهههن عبهههد العزيهههز البهههاحوث، النقهههود اإل تراضهههية ملموممههها و أنواعمههها و آثارهههها اإلقتصهههادية ، ايجلهههة  -

 ، جامعة عين  مو ، مصر 01، العدد 2017العلمية للقتصاد و التجارة ،

 و العمههههههههههههالت االلكترونيههههههههههههة، دراسههههههههههههة متاحههههههههههههة عبههههههههههههر موقههههههههههههو َ Blockchainعههههههههههههدنان مصههههههههههههيلس البههههههههههههار ، تقنيههههههههههههة  -

http://ambar.kau.edu.sa/   ،01/2019/  10االو عليه بتاري . 

سهههههههههههههمية  هههههههههههههبيية، ههههههههههههههل يههههههههههههههدد التعامهههههههههههههل بهههههههههههههالبيتكوين اقتصهههههههههههههاد الجزااهههههههههههههر، موقهههههههههههههو الحهههههههههههههوار، مهههههههههههههو ر عبهههههههههههههر موقهههههههههههههو  -

www.algeriediplomatique.com َ،02/01/2019َ ، االو عليو بتاري. 

  www.echoroukonline.comنسههيبة عههالع ، واقههو سههو  العمههالت اال تراضههية فههي املزااههر ، مقههاع متههو ر عبههر موقههوَ  - -

 12/01/2019االو عليه بتاري،َ 

يات ال ه  تواجهه املصهار  اإلسهالمية سهو  العمهالت اإل تراضهية ، بحهث مقهدم محمد ميلس محمد عسها  ، مهن التحهد -

ضههمن أعمههاع امللتقههس الههدولي الثههامن لكليههة الشههريعة فههي جامعههة النجههاك الوانيههة و املوسههوم بز الصههير ة اإلسههالمية فههي 

 .04، ص 2018 لسيين بين الواقو و املأموع ز ، أبودرو ،  لسيين،  

يملهه  ، اليتكههوين نظههام الههد و اإللكترونههي و حكمههه فههي الشههريعة اإلسههالمية ، متههو ر عبههر  ههبكة مثلهها وعههد هللا يههونو النع -

 . www.alukah.net   ،2018األلوكة َ 

لسهنة املتضهمن قهانون املاليهة  2017سبتمبر سنة  27املوا س ع  1439ركيو الثاني عام  08املؤرا في  17/11قانون رق   -

 .2017لسنة  76، الجريدة الرسمية العدد 2018

  

http://www.diwan@jocc.org.jo/
http://www.echoroukonline.com/
http://www.alukah.net/
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 اإلطار القانوني لتداول العمالت الرقمية 

 

 د. مراد بن صغري

 اإلمارات -الشارقة جامعة  -كلية القانون 

 الفهرس الرئيسي

 مقدمة: 

ا علــى وســائل التواصــل بــين األفــراد فحســب، كمــا أن العــالم االفتراضــ ي قــد  ال شــك أن تطــور التقنيــة الرقميــة لــم يعــد قاصــر 

تجــاوز كثيــرا مــن املجــاالت املعينــة واملحــدودة، ليشــمل ذلــك كلــه الحيــاة الواقعيــة لهــم فــي شــتى املجــاالت العلميــة والثقافيــة 

ا مــن غ يــره بفعــل عديــد الوســائل واالجتماعيــة واالقتصــادية وغيرهــا. ولعــل مجــال التعــامالت واملبــادالت املاليــة كــان أكثــر تــأثر 

واآلليــات والتطبيقــات واملنّصــات الرقميــة املتــوافرة تيســيرا لتلــك املعــامالت. وُيعــد موضــوع الُعمــالت االفتراضــية أحــد أهــم 

وأبرز املواضيع الحديثة التي ال تزال في حاجة إلى كثير من البحث والدراسـة املستفيضـة الوافيـة، رغـم اسـتئثارها بكثيـر مـن 

 النقاش وحب االطالع.  االهتمام و 

 أهمية الدراسة:

لقد ساهمت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وثورة املعلومات التي عرفها العقدين األخيرين، في إحدال تغيير جذري في نمط 

ما في ظل النمو الالفت للتجارة االلكترونية. السي الحياة االقتصادية وما عقبه من تيسير للمعامالت والتداوالت املالية،

ويأتي هذا البحث ليعال   .  2017بعد إطالق منصة التجارة اإللكترونية بشكل متاح على شبكة االنترنت منذ شهر أبريل 

موضوعا حديثا في غاية الدقة واألهمية، ينصب أساسا حول الجانب القانوني للعمالت االفتراضية وتداولها، في محاولة 

لألفراد، وحق الضبط والرقابة املخول للسلطة. ذلك أن هذه العمالت كما  للموازنة بين مبدأ حرية التداول املكفول 

سيكشف عنه البحث ذات طبيعة قانونية خاصة واستينائية، ملا تتمتع به من انتشار وإقبال متلايدين من جهة. وكذا 

ذلك يقتض ي بيان خصوصيتها االفتراضية غير املادية وسرعة تداولها وقلة تكاليف التعامل وها من جهة أخرى. كل 

طبيعتها وأساس اعتمادها والتعامل وها، فضال عن قيمتها ومشروعيتها. حتى يتجلى لنا الوقوف على آثار تداولها ووضع 

اإلطار القانوني األنسب لها. إذ تشكل هذه النقاط في مجملها تحديات ومخاطر ودوافع ذات أهمية استينائية لبحث 

 املوضوع.
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 شكالية الدراسة:ا

نظرا لحداثة موضوع العمالت االفتراضية وارتباطه بتكنولوجيا اإلعالم والتقنية الرقمية من جهة، وارتباطه بالجانب      

املالي واالقتصادي الذي هو عصب الحياة من جهة أخرى. فقد أثار العديد من اإلشكاليات القانونية املرتبطة وهذين 

 لنحو التالي:الجانبين، يمكن حصرها في هذه الدراسة على ا

ما  ي الطبيعة القانونية أو التكييف القانوني الصحيح لهذه العمالت  وما األساس القانوني الذي تستمّد منه  -

 مشروعيتها واعتمادها للتداول  

هل تخضع تلك العمالت لنظام نقدي مركزي معين كفيل بضبط قيمتها والحفاظ عليها من تقلبات أسعار الصرف  -

 والعمالت  

الصعوبات والعقبات التي تحّد أو تمنع من االعتراف وها وإقرارها كعملة متداولة لدى غالب التشريعات ما  ي  -

 والدول 

 ما  ي آليات وحدود الرقابة القانونية على تداول هذه العمالت  -

 ما اآلثار القانونية الناجمة واملخاطر املحتملة عن تداول تلك العمالت   -

 أهداف الدراسة:

دراسة بشكل أسا  ي إلى إبراز الطبيعة القانونية أو التكييف القانوني للعمالت الرقمية، انطالقا من بيان تهدف هذه ال

مدى مشروعيتها، وكذا الجوانب القانونية املرتبطة بشروط وضوابط وحدود تداولها. كما يهدف البحث إلى إيضاح أهم 

، مع بيان الوسائل واآلليات التي يمكن من خاللها ممارسة املخاطر والعوائق التي تحول دون إقرار تداول هذه العمالت

رقابة قانونية على تلك العمالت وتداولها. فضال عن كشف أهم اآلثار القانونية الناجمة عن استعمالها وتداولها، مع 

مكن أن يلعبه القانون التركيل على تتبع أهم الثغرات القانونية ومعالم القصور في ذلك. مع اإلشارة إلى الدور الكبير الذي ي

 انطالقا من مبدأ سيادة الدولة في إمكانية تقنين هذه العمالت الرقمية ووضع شروط وضوابط لتداولها.

 منهج الدراسة:

نظرا لطبيعة موضوع الدراسة املتشّعب وتداخل جوانبه الشرعية والقانونية واالقتصادية، بل وحتى االجتماعية 

نا هذا على من جين رئيسيين وهما: املن   االستقرائي قصد تتبع بروز فكرة العمالت واألمنية، فقد اعتمدنا في بحث

االفتراضية. وكذا املن   التحليلي الذي يهدف إلى إيجاد اإلطار القانوني املناسب لهذه العمالت من خالل تحليل اآلثار 

قارن في حدود ضيقة متى اقتضت الحاجة إلى القانونية واالقتصادية املترتبة عن تداولها. فضال عن اعتماد املن   امل

 ذلك، لبيان موقف تشريعات الدول من تداول العمالت االفتراضية.
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 خطة الدراسة:

مراعاة لطبيعة الدراسة القانونية للموضوع ودواعي االنسجام بين محاوره والتناغم بين أفكاره، فقد تم اعتماد الخطة 

 التالية:

 ع، إشكالياته وأهدافه، فضال عن من جه وتقسيمه.مقدمة: وتتضمن أهمية املوضو 

 املبحث األول: الطبيعة القانونية للعمالت االفتراضية وتداولها. 

 املطلب األول: مفهوم العمالت االفتراضية.     

 املطلب الثاني: مبدأ حرية تداولها.     

 تداول العمالت االفتراضية. تحدياتاملبحث الثاني: 

 .: عوائق تداول العمالت االفتراضيةاملطلب األول      

 املطلب الثاني: آثار تداول العمالت االفتراضية.      

 خاتمة: تضمنت أهم نتائج البحث وتوصياته.
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 املبحث األول

 الطبيعة القانونية للعمالت الفرتاضية وتداولها

 

ية تحتية واستراتيجية مالية مدروسة غير خاف  على أحد ما تتطلبه عملية إصدار العمالت النقدية من إمكانات وبن

ومدعومة من قبل الدولة، وهذا ربما ما ال تتطلبه العمالت االفتراضية في إصدارها، أو قد تتطلبه ولكن بشكل محدود 

وبلمكانات وإجراءات أقل تكليفا وتعقيدا بكثير عن سابقتها. ما جعل تلك العمالت االفتراضية أسرع انتشارا وأسهل 

ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع واتساع دائرة األعباء وااللتلامات على الحكومات والدول، السيما منها تداوال، في 

 ذات االقتصاد الهش، حيث البنية التحتية املالية غير كافية، وإنفاذ القانون فيها ضعيف.

عامالت املالية، حتى أ حت وسيلة ( التي اقتحمت مجال املVirtual Currenciesال شك أن هذه العمالت االفتراضية )

مفضلة لدى كثير من األفراد واملجموعات نظرا لطبيعتها وخصوصياتها، وما تقتضيه من حرية التداول بعيدا عن كل 

 أشكال الرقابة القانونية. وهذا ما نود بيانه من خالل املطلبين التاليين.

 املطلب األول: مفهوم العمالت الفرتاضية

االنتشار الواسع للتجارة اإللكترونية، مي الحاصل وتطور الصناعة املالية واملصرفية، وما صاح هما من إن التقدم الرق

ت محل النقود التقليدية، على غرار النقود اإللكترونية، العمالت 
ّ
أدى إلى بروز أشكال ومسميات عديدة للدفع حل

ع في ابتكار متالحق ألشكال من العمالت االفتراضية كعملة االفتراضية أو الرقمية، العمالت املشفرة. وما تبع ذلك من تنو 

(، Monero(، مونيرو )Dash(، داش )Ethereum(، إثيريوم )Ripple(، ريبل )Litecoin(، اليتكوين )Bitcoinالبيتكوين )

طبيعتها وغيرها. ما يقتض ي تحديد مفهومها وإبراز سماتها وأشكالها. حتى نستطيع الحكم على أساس اعتمادها وبيان 

 وتكييفها القانوني.

 : العمالت الفرتاضية عن النقود اإللكرتونيةالفرع األول: تمييز 

 Electronicعلى الش يء فرع عن تصوره، يجدر بنا بداية أن نحدد مفهوم النقود اإللكترونية ) قاعدة الحكمانطالقا من 

money.نفصل ما يتعلق بخصائ  تلك العمالت وأنواعها. ثم (، حتى يسهل تمييلها عن الُعمالت االفتراضية بأشكالها 

عطيت عدة تعريفات من مؤسسات مالية عاملية للنقود االلكترونية، نقتصر على أكثرها أ/ تعريف النقود اإللكترونية: 
ُ
أ

ترونية دقة وإحاطة باملفهوم. فقد عّرفت املفوضية األوربية النقود اإللكترونية بأنها " قيمة نقدية مخّزنة بطريقة إلك

على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، مقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير املؤسسة التي أصدرتها. 
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يتم وضعها في متناول املستخدمين الستعمالها كبديل عن العمالت النقدية والورقية، وهدف إحدال تحويالت إلكترونية 

 )1(ملدفوعات ذات قيمة محددة".

لك عّرفها البنك املركزي األوربي في تقريره بشأن النقود اإللكترونية بأنها "مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وتبعا لذ

وسيلة تقنية، ُيستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات ملتعهدين غير من أصدرها. دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي 

 )2(دما".عند إجراء املعاملة، تستخدم كأداة محمولة مدفوعة مق

 يتضح لنا من خالل التعريفات السابقة أن النقود اإللكترونية تتميل عن النقود التقليدية بما يلي:

أنها عبارة عن وسيلة إلكترونية في شكل شريحة أو بطاقة بالستيكية أو قرص صلب للحاسب الوخ  ي للمتعامل، يتم  -

 )3( حن القيمة النقدية عليها بطريقة إلكترونية.

عبر  أن هذه -
ُ
الوسيلة اإللكترونية )النقود اإللكترونية( لها قيمة مالية، نظرا ملا تعكسه وتشمله من وحدات نقدية ت

حقيقة عن قيمة النقود التقليدية. وهذا ما يميلها عن بطاقات الدفع املسبق لبعض الخدمات، كبطاقات 

زن بداخلها عبارة عن وحدات خدمات، وليس االتصاالت واملواصالت والخدمات الصحية وغيرها. ذلك أن املبل  املخ

 قيمة نقدية يمكن استخدامها في شراء السلع والخدمات.

أن النقود اإللكترونية ليس لها ارتباط بحساب بنكي معين، بمعنى أنه ال يتم االحتفاظ بأرصدة في حسابات مالية لدى  -

لكترونية األخرى املرتبطة بالحسابات املصرفية البنوك. وذلك ألجل تمييل النقود اإللكترونية عن وسائل الدفع اإل

تمكنهم من القيام بدفع ثمن السلع والخدمات التي يشترونها مقابل العمولة  للعمالء حاملي هذه البطاقات. والتي

 التي يتم دفعها للبنك مقدم الخدمة.

يل النقود اإللكترونية إلى أي عدم خضوع هذه النقود اإللكترونية لحدود جغرافية أو إقليمية للدول، إذ يمكن تحو  -

 مكان في العالم، وتداولها في أي وقت أو أي مكان.

                                                           
(1)  European Commission, “ Proposal for European Parliament and Council Directives on the taking up, the pursuit and 

the prudential supervision of the business of electronic money institution”, )Brussels , COM - 98, 1998), p : 727.  
(2)  European Central Bank, “Report on Electronic Money”, )Frankfurt, Germany, August 1998), P: 07. 

ي عـّرف النقـود ، الـذ1996( سـنة BISويبدو لنا وا حا تأثر مراكز القرار املالي األوربية بالتعريف الذي وضـعه سـابقا البنـك الـدولي للتسـويات )

اإللكترونيــة بأنهـــا " قيمـــة نقديـــة علـــى شـــكل وحـــدات ائتمانيـــة يـــتم تخزينهــا علـــى أداة إلكترونيـــة يحوزهـــا املســـتهلك، حيـــث يقـــوم بـــدفع ثمـــن هـــذه 

ن فـي تقـديرنا أن . وإن كـا"القيمة التي تتناق  أو تتلايد كلما تم استعمالها للقيام بعمليات الشراء، أو في حالة إعادة تخـزين قيمـة جديـدة عليهـا

التعريفـــات املـــذكورة عجـــزت عـــن إيجـــاد تعريـــف دقيـــق ومناســـب للنقـــود اإللكترونيـــة، ولعـــل ذلـــك يظهـــر جليـــا مـــن خـــالل تركيلهـــا علـــى املظـــاهر 

 الخارجية والخصائ  الشكلية لتلك النقود.

Se: Bank for International Settlements (BIS), Implication for central banks of the development of electronic money, 

Basle, October 1996, P: 13. 
، األكاديميـــة 2018، العـــدد األول، 26، املجلـــد 26أكـــرم عبـــد الـــرزاق املشـــهداني، العمـــالت االفتراضـــية، مجلـــة الدراســـات املاليـــة واملصـــرفية، الســـنة    (3)

 .19العربية للعلوم املالية واملصرفية، األردن، ص: 
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انعكس التعامل الواسع بالنقود اإللكترونية على مجال النظام املالي واملصرفي بشكل ب/ تعريف العمالت االفتراضية: 

االنترنت منذ أكثر من سنة. ذلك أن اعتماد منصة التجارة اإللكترونية بشكل متاح على شبكة ملحوظ، وهو ما دفع إلى 

من مجموع الكتلة النقدية،  %03نسبة النقود الورقية املستخدمة في شتى أشكال املعامالت املالية أصبحت ال تتجاوز 

أو وهو ما كان دافعا قويا وراء ابتكار ما يسمى بالُعمالت االفتراضية  منها عبارة عن نقود إلكترونية. %97بما يعني أن 

رة أو الرقمية أو اإللكترونية وغيرها من املسميات، باعتبارها نوع من العمالت املتاحة بشكل رقمي فقط على شبكة املشف

 االنترنت، إذ ليس لها وجود مادي رغم خصائصها املماثلة للعمالت املادية.

خاصين باعتباره وحدة  وقد تم تعريف العمالت االفتراضية بأنها " تمثيل رقمي للقيمة يتم إصداره بواسطة مطورين

حساب، يمكن الحصول عليه وتخزينه والوصول إليه والتعامل به إلكترونيا، وُيستخدم ملجموعة متنوعة من األغرال 

 )1(عند اتفاق طرفين على استعماله".

 كما تم تعريفها بأنها " تمثيل رقمي لقيمة نقدية ليست صادرة عن بنك مركزي أو عن سلطة عامة، وليست مرتبطة

بالضرورة بالعملة الورقية، غير أنها مقبولة لدى أ خاص طبيعيين أو اعتباريين كوسيلة للدفع. ويمكن نقلها وتخزينها أو 

 )2(تداولها إلكترونيا".

بواسطة  في حين عّرفها بعض الفقه بأنها عملة رقمية افتراضية )ليس لها كيان مادي ملموس أو وجود فيليائي( منتجة

 تخضع للسيطرة أو التحكم فيها من جانب بنك مركزي أو أي إدارة رسمية يتم استخدامها عن طريق برامج حاسوبية وال 

ا لدى املتعاملين فيها  اختياري 
 
 )3(اإلنترنت في عمليات الشراء والبيع أو تحويلها إلى عمالت أخرى، وتلقى قبوال

 الفرع الثاني: خصائ: العمالت الفرتاضية وأنواعها: 

 Davidمالت االفتراضية في مراحلها األولى على يد الباحث األمريكي املتخّص  في علم الحاسوب دايفد شوم )كان بروز الع

Chaum))4( الذي استخدم عمالت رمزية مشفرة قبل اكتشاف عملة البيتكوين. تتميل بالالمركزية حيث ال يمكن ألي ،

                                                           
(1)  Virtual Currencies and Beyond - Initial Considerations, International Monetary Fund, USA, January 2016, p: 07. 

      Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, Financial Action Task Force (FATF) REPORT, 

FATF/OECD, FRANCE, 2014, P: 04. 
(2)  Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim, Cynthia Dion-Schwarz, The implications of the virtual currency on 

the national security - Research the possibility of publishing by a non-governmental actor, RAND Corporation, Santa 

Monica, California, USA, 2015, p: 26, 27. 
مفهومهـــــا وأنواعهــــا وآثارهـــــا االقتصــــادية، املجلـــــة العلميــــة لالقتصـــــاد  -عبــــد هللا بـــــن ســــليمان بـــــن عبــــد العزيـــــز البــــاحول، النقـــــود االفتراضــــية    (3)

 .21، ص: 2017والتجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، العدد األول، يناير 
"، وهــو عبــارة عــن ecashت هــو عــالم كمبيــوتر أمريكــي. اشــتهر بتطــوير تطبيــق "1955يــد عــام ( مــن موالDavid Lee Chaumديفيــد لــي تشــاوم )   (4)

،  Digi Cashتطبيق إلكتروني للنقدية، يهدف إلى الحفاظ على إخفاء هوية املستخدم. كما اخترع العديد من أنظمة التشفير، وأسـس شـركة 

عنـاوين إسـترجاع وأسـماء  -ضمن ورقة بعنوان "بريـد إلكترونـي ال يمكـن تعقبـه أفكاره وتصّوراته  1981عام قدم و ي شركة مالية إلكترونية. 

 رقمية مستعارة". فضال عن مؤلفه " تواقيع عمياء لدفعات غير قابلة للتعقب" أنظر:

    See: Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim, Cynthia Dion-Schwarz, p: 26, 27. 
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لنظام تداول إلكتروني يسمى سلسلة الكتل  حكومة أو مؤسسة مالية التحكم فيها أو مراقبتها، وإنما تخضع

(Blockchain وهو دفتر حسابات إلكتروني .) غير قابل للتالعب به للمعامالت االقتصادية التي يمكن برمجتها، ليس

. بمعنى أن كل تعامل اقتصادي أو مالي يحدل على )1(تسجيل املعامالت املالية فحسب، بل لكل ي يء له قيمةقاصرا على 

 تم تسجيله وتشفيره في كتلة، وربطها بالكتل األخرى لتكوين سلسلة الكتل.النظام ي

أ/ خصائ  العمالت االفتراضية: إن الطبيعة االستينائية الخاصة للعمالت االفتراضية جعلتها تتميل عن كافة النقود 

ي تميل العمالت الرقمية عن غيرها، واألوراق املالية وسائر النقود اإللكترونية. ولعلنا نقتصر على أهم السمات البارزة الت

 ومنها:

الوجود االفتراض ي للعمالت الرقمية دون وجودها املادي امللموس. إذ بالرغم من كونها عمالت متداولة، إال أنها ال  -

 تعّبر عن أي قيمة ذاتية. ذلك أنها غالبا ما يتم تقويمها بعملة الدوالر أو اليورو.

أو منظمة مالية أو مؤسسة حكومية، ذلك أن العمالت االفتراضية ليست تابعة التحرر وعدم االنتساب ألي مؤسسة  -

 ألي نظام مالي معّين. 

عدم قدرة الجهات الرقابية تتبع أو مراقبة العمليات التجارية التي تتم بواسطة العمالت االفتراضية، وذلك ملحدودية  -

 ها أو تداولها.إمكانات السلطات النقدية في أي دولة للتحكم في سعرها أو عرض

السرعة والسرية في تداولها، ولعل هذه من أهم امليلات األساسية للعمالت االنفرادية، وذلك طبعا لطبيعتها  -

 الالمركزية، فضال عن التعامل اإللكتروني والنظام التكنولوجي عالي الدقة الذي يطبعها.

ة، وهذا ال شك مرجعه كما سنبينه الحقا إلى عدة التقلبات الكبيرة وعدم االستقرار الذي تعرفه العمالت االفتراضي -

عوامل مرتبطة بانعدام مؤسسات إصدارها وبالتالي عدم استفادتها من آليات الحماية والدعم. فضال عن التبادل 

اإللكتروني عبر اإلنترنت بالعمالت االفتراضية، ما يجعلها عرضة للقرصنة وال جمات اإللكترونية والدعاية املغرضة 

 ير املواقع الوهمية ذات الصلة.من كث

تستخدم من خالل التداول اإللكتروني عبر اإلنترنت فقط بين جميع األ خاص واملؤسسات والشركات والهيئات  -

واملواقع اإللكترونية التي تقبل التعامل وها في العالم. وهو ما ُيتيح لجميع املتعاملين وها إمكانية تعدينها بحسب 

 قنية.إمكاناتهم الفنية والت

عملة شهر أبريل  1500ازداد عدد العمالت املشفرة بشكل كبير جدا، حيث بل  عددها ب/ أنواع العمالت االفتراضية: 

 . ولعلنا نكتفي باإلشارة إلى أهم وأبرز العمالت االفتراضية األكثر تداوال على النحو التالي:)2(2018

                                                           
(1)   Daniel Drescher, Blockchain Basics (A Non-Technical Introduction in 25 Steps), Apress, Berkeley, CA, Frankfurt am 

Main, Germany, 2017, p: 34. 
، صــندوق النقــد الــدولي، واشــنطن، 2018أنطــوان بوفيريــه وفيكــرام هاكســار، مــا  ــي العمــالت املشــفرة ، مجلــة التمويــل والتنميــة، عــدد يونيــو    (2)

 .27ص: 
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يست تقليدية، ليس لديها بنك مركزي أو هيئة أو مؤسسة أو  ي عملة رقمية افتراضية ل :(Bitcoin)عملة البيتكوين  .1

ا.  على يد  2009ظهرت مطلع سنة دولة تصدرتها أو تنظمها أو تتولى رقابتها، وتعتبر أهم وأكثر النقود االفتراضية انتشار 

رقة بحثية (، الذي أطلق فكرة البيتكوين للمرة األولى ضمن و Satoshi Nakamotoمبرمج ُيدعى ساتوي ي ناكاموتو )

. وقد كان الهدف من ابتكار هذه العملة هو تغيير العمالت التقليدية السائدة واستبدالها بالعملة )1(2008عام 

عبر اإلنترنت من خالل وسطاء أو من حساب  تداولهاالجديدة، التي ال تتحكم وها البنوك والحكومات. حيث يتم 

(Blockchain )اب عملة البتكوين الخاص به بعمليات إرسال عن طريق لحساب آخر، إذ يقوم املرسل عبر حس

(، وذلك بغرل حفل خصوصية الطرفين البائع peer to peخوارزميات معقدة ضمن بروتوكول الند للند )

ا على )2(واملشتري  . مع العلم أنه للحصول على البيتكوين يجب أن يتوفر للمستخدم حساب أو محفظة تجعله قــادر 

 واستقبالها. تداولها وإرسالها 

، تعد من أولى العمالت املشفرة البديلة. تتميل عن 2011(: تم اكتشافها في أكتوبر Litecoin)عملة اليتكوين  .2

البيتكوين بسهولة عملية التعدين فيها وقلة تكاليفها. كما تعتمد خوارزميات تشفير مختلفة عن تلك املستخدمة في 

 لبيتكوين، وهو ما ساهم في انتشارها.البيتكوين. كما تمتاز بسرعة تبادلها عن ا

أن تحتل املرتبة الثالثة في عالم العمالت في ظرف وجيل ، واستطاعت 2013ظهرت في عام (: Rippleريبل )عملة  .3

عن عملة البيتكوين من حيث أن الثانية تعمل على استبدال  الرقمية من حيث السيولة. وتختلف عملة الريبل

 .ما األولى فال تهدف إلى إزاحته بل إبقاءه ودعمهالنظام املصرفي التقليدي. أ

يوم (، وتم اإلعالن عنها Evan Duffield)املبتكر إيفان دوفيلد من قبل  2012(: تم إنشاءها سنة Dashداش )عملة  .4

 )3( .. و ي تعتبر عملة رقمية أكثر سرية من البتكوين2014يناير  18

( Vitalik Buterin، قام املبرمج الرو  ي فيتاليك بوتيرين )2015ية جويل 30بتاريخ (: Ethereumإيثيريوم )/ عملة 5

ثاني أكبر عملة تشفير المركزية برأسمال يزيد  Ethereumيعتبر حيث باإلعالن عن ثاني أشهر وأفضل العمالت الرقمية. 

أن هذا النظام يسمح . ويشكل اإليثريوم تهديدا على وظيفة عمل الحكومات، ذلك )4(2019مليار يورو شهر يناير  13عن 

من أن جميع بنود العقد قد تم استفاءها. كما  تأكدمن خالل البلنشاء عقود ذكية بطريقة تحاكي العقود التقليدية، 

 يضمن عدم اإلخالل بأي شرط من شروط العقد.

                                                                                                                                                                                                         

 
(1)  Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, p: 1-8.  https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. 

، ينـاير 10القانونيـة واالقتصـادية، مصـر، العـدد  أنظر: محمد ديب: تعامالت العملـة اإللكترونيـة )دراسـة مقارنـة(، املجلـة املصـرية للدراسـات       

 .459، ص: 2018
 .29عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، املرجع السابق، ص:    (2)

، 2018 ، العـدد األول،26، املجلـد 26مجلـة الدراسـات املاليـة واملصـرفية، السـنة يوسف أحمد عدنان: العمالت االفتراضية واملسار املجهـول،         

 .07األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية، األردن، ص: 
(3)  https://coinsutra.com. 15/01/2019. 
(4)  https://coinmarketcap.com. 15/01/2019. 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://coinsutra.com/
https://coinsutra.com/
https://coinmarketcap.com/
https://coinmarketcap.com/
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 املطلب الثاني: حرية تداول العمالت الفرتاضية

ضية على عّدة أسس تهدف وتلتقي عند نقطة واحدة و ي مبدأ حرية تعتمد التعامالت املالية الخاصة بالعمالت االفترا

التداول، ذلك أن حرية تداول العمالت االفتراضية بكل شفافية وأمان، ودون التقيد بنظام مالي معين أو تشريعات 

ال متلايد. قانونية محددة أو حتى رسوم أو تكاليف إضافية هو ما عّزز ذلك التداول وجعل تلك العمالت محل ثقة وإقب

غير أن حرية تداول العمالت االفتراضية يحتاج إلى وعاء قانوني وقبل ذلك إطار شرعي يحتويه، وهو ما ترتب عنه ترّدد 

وعدم استقرار وا حين بشأن طبيعة التعامل بتلك العمالت. ما أسفر عن جملة من اآلثار والتحديات التي تواجه 

 تداولها.

ملطلب أساس اعتماد تداول العمالت االفتراضية وطبيعتها القانونية. على أن نخّص  وبناء عليه سنتناول ضمن هذا ا

 القسم الثاني من هذه الدراسة لصعوبات وآثار تداولها.  

 الفرع األول: أساس اعتمادها للتداول: 

مها النقدي على شبكة السيما عملة البيتكوين فيما يتعلق بنظا -تعتمد التعامالت املالية الخاصة بالعمالت االفتراضية 

، والتوقيع اإللكتروني والتشفير باستخدام خوارزميات رياضية معقدة بين  خصين مباشرة )1((peer to peالند للند )

دون أي وسيط. إذ يتم إرسال هذه النقود )العمالت( من حساب آلخر بشكل فوري ومباشر، ودون أي رسوم تحويل أو 

ا للعمال 
 
ت الورقية التي تعتمد على طرف ثالث كالبنوك أو أنظمة معالجات الدفع اإللكتروني رقابة وتدقيق مالي. خالف

 ( وغيرها للتحقق من املعاملة. VISAمثل فيلا )

وهكذا يتم تحويل وتداول العمالت االفتراضية من خالل تسجيل هذه العمليات جميعها ضمن حساب عام يطلق عليه 

إلى ذلك سابقا. حيث تكون كافة املعلومات محفوظة بشكل دائم، غير قابلة ( كما أشرنا Blockchainالبلوك تشاين )

للعرل ألي  خ  كان، كما ال يمكن تعديلها أو حذفها. وهذا ما يجعل من سجل العمليات هذه دليل إثبات لها. من 

رار، وهو ما يعني استبعاد جهة أخرى يتم برمجة العمالت االفتراضية أو البيتكوين بطريقة تجعلها غير قابلة للنسخ أو التك

 أي إنفاق مضاعف.

إن أساس اعتماد العمالت االفتراضية يرجع لعدة عوامل وآليات، وهو ما يترجمه اإلقبال الكبير على تداول العمالت 

اإللكترونية وخصوصا منها عملة البيتكوين. األمر الذي يدفعنا لبيان أهم أسس اعتماد تلك العمالت ومنافستها للنقود 

 لعمالت التقليدية كالتالي:وا

/ السرية والخصوصية: إن الطبيعة الخاصة للعمالت االفتراضية البعيدة عن كل انتساب أو رقابة من أي مؤسسة 1

إذ تعد هذه امليلة أحد أهم  مالية أو جهة حكومية، تجعل من عمليات تسجيلها وتداولها ذات خصوصية وسرية تامة.

                                                           
(1)  Martin Vejacka, Basic Aspects of Cryptocurrencies, Journal of Economy, Business and Financing, Volume 2, issue 2, 2014, 

Technical University of Kosice, Slovakia, p: 76. 
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اإلقبال املتلايد على تداول هذه العمالت، السيما ما تعلق منها بالصفقات والعمليات  األسس والدوافع التي ساهمت في

املشبوهة، على غرار عمليات تبييض األموال، أو تمويل األعمال اإلجرامية كترويج املخدرات أو األعمال اإلرهابية وغيرها. 

ية والهيئات الحكومية في التصدي لهذه األفعال وهو ما يثير عديد املخاوف والتساؤالت حول مدى قدرة املؤسسات املال

املحظورة. من جهة أخرى ُيتيح تداول هذه العمالت إمكانية امتالك العديد من حسابات ومحافل خاصة بكل عملة 

 كالبيتكوين أو اليتكوين أو غيرهما، دون إسنادها ألي إسم أو عنوان أو أي معلومات أخرى عن ممتلكها.

: من العوامل املهمة التي جعلت من عملة البيتكوين باألساس وغيرها من العمالت االفتراضية محل / الشفافية واألمان2

اهتمام واعتماد لدى فئة كبيرة من الجمهور هو مستوى الشفافية واألمان في كافة العمليات املرتبطة وها. فالوخ  

تيح ألي  خ  آخر في العالم إمكان
ُ
ية اإلطالع على املعلومات الخاصة بمحتوى الذي لديه محفظة بيتكوين مثال، ت

املحفظة، وعدد وحدات البيتكوين اململوكة باسم هذه املحفظة، وعدد املعامالت التي تمت من خاللها، في تتبع لحركة 

 تنقل وتداول هذه العملة بين املحافل بمنتهى الشفافية.

عد العمالت االفتراضية من العمالت التي يصعب تزو من وجه آخر 
ُ
يرها أو إعادة استنساخها كما ذكرنا، فضال عن برامج ت

األمان املرتبطة وها والتي يمكن للمستخدمين تشغيلها لحماية أموالهم. وهو ما يجعل من املنصات الرقمية أو مواقع 

ال تداول هذه العمالت قادرة على ضمان حماية برمجية كافية فائقة الدقة من الفيروسات أو ال جومات أو مختلف أشك

شير إلى أن ما يصل إلى 
ُ
من  30التالعب واالحتيال. غير أن ذلك يبدو أنه الزال بعيد املنال، بدليل أن بعض التقديرات ت

عمالت البيتكوين املوجودة مثال،  ي عمالت غير نشطة ليس لها حركية أو تداول، ما يرّجح فرضية تعّرضها لخسارة 

 فادحة أو وفاة مالكيها.

تقوم العمالت االفتراضية على دعامتين أساسيتين وهما سرعة املعامالت وعامليتها، ما جعلها محل ية: / السرعة والعامل3

طلب وإقبال. فهي ليست مرتبطة بعملة وطنية أو حدود جغرافية معينة، كما أنها سريعة التعامل والتداول نظرا 

 الرتباطها بنظم تقنية تكنولوجية جد متطورة.

ال تتطلب عملية تحويل أو تداول العمالت االفتراضية أي رسوم أو مصاريف، ذلك أن عالقة البيع / الرسوم املنخفضة: 4

بين البائع واملشتري ال تحتاج إلى وسيط. والسبب في ذلك أن املقصود من وراء عملية البيع أو التداول ليس هو انتقال 

 (peer to pe)، ضمن عملية الند للند )1(محفظة البائعالعملة، وإنما رمز العملة هو الذي ينتقل من محفظة املشتري إلى 

التي سبق وأن أشرنا إليها. وتتمة ملا تقدم فلنه ال وجود لرسوم التحويل أو رسوم تحمل فارق معدالت صرف العمالت 

 املختلفة أو غيرها من التكاليف التي نجدها لدى الوسائل التقليدية لتداول األموال.

 الشرعي والقانوني للعمالت الفرتاضية: الفرع الثاني: التكييف 

بناء  على ما تقدم ومن خالل بيان مفهوم وخصائ  العمالت االفتراضية وأساس اعتمادها، وما يمكن أن تقدمه من 

خدمات مالية ومنافع اقتصادية نتيجة تداولها وانتشارها املتلايد. غير أن ذلك ال يخلو من املساس بكثير من النظم 

                                                           
 .32عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، املرجع السابق، ص:   (1)



 

 

575 

قانونية القائمة، كما يصطدم بعديد الحواجز املرتبطة بآليات االعتراف بالعمالت وَسّنها، ومن ذلك قيمتها الشرعية وال

 النقدية، وسلطة إصدارها، واالستقرار النسبي لقيمتها وغيرها.

 عن إن مما ال شك فيه أن التعامل بالعمالت االفتراضية وحرية تداولها مرهون بمدى مشروعيتها في حد ذاتها، فضال 

 شرعية التعامل وها شرعا وقانونا. وهو ما نرغب في تأصيله على النحو التالي.

/ التأصيل الشرعي للعمالت االفتراضية: ال شك أن التعامل بالعمالت االفتراضية ُيعد من النوازل الفقهية املعاصرة، 1

عبر بشكل أو بآخر عن مضمون نقدي له قيمة مالية. وهو ما ُيثير 
ُ
بسا أو إشكاال بشأن مدى اعتبارها نقودا من وإن كانت ت

ُ
ل

 عدمه.

ا كوسيط للتبادل ويصلح في الوقت ذاته مقياسا للقيم وحفل الثروة  عرف النقود بأنها " أي ي يء يلقى قبوال عام 
ُ
ت

سيلة وتسوية الديون وااللتلامات". وهو ما يفّسر برأينا أن النقود إنما تهدف وتؤدي ثالل وظائف رئيسية و ي: أنها و 

للتعامل والتبادل، كما تشكل مقياسا لقيمة السلع والخدمات، وأخيرا فهي مخزن للقيمة أو أداة حفل للثروة. بغض 

النظر عن طبيعتها وشكلها. وملا كانت األوراق النقدية الحالية تؤدي تلك الوظائف نظرا لتوافر شروط اعتمادها ونجاحها 

رها واستقرار قيمتها. فقد تم االعتراف وها كنقود يصح التعامل وها. يقول و ي: القبول العام لدى الناس، وضبط إصدا

ابن تيمية: " وأما الدرهم والدينار فما ُيعرف له حد طبعي وال شرعي، بل مرجعه إلى العادة واالصطالح. وذلك ألنه في 

ا ملا يتعاملون به. والدراهم  قصد لنفسها، بل  ي األصل ال يتعلق املقصود به، بل الغرل أن يكون معيار 
ُ
والدنانير ال ت

ا. بخالف سائر األموال فلن املقصود االنتفاع وها نفسها، فلهذا كانت مقدرة 
 
وسيلة إلى التعامل وها ولهذا كانت أثمان

باألمور الطبعّية أو الشرعية والوسيلة املحضة التي ال يتعلق وها غرل، ال بمادتها وال بصورتها يحصل وها املقصود كيفما 

 )1(كانت".

                                                           
 .251، ص: 2017، الطبعة التاسعة، دار ابن حزم، بيروت، 19موع الفتاوى، الجزء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مج   (1)

اهم وقـــد أشـــار ابـــن تيميـــة وتلميـــذه ابـــن القـــيم إلـــى أن أهـــم مقومـــات العملـــة هـــو االســـتقرار. يقـــول ابـــن تيميـــة رحمـــه هللا فـــي موضـــع آخـــر: " ولكـــن الـــدر       

بــه ُيعــرف تقــويم األمــوال. فيجــب أن يكــون محــدودا مضــبوطا، ال ترتفــع قيمتــه وال تــنخفض. إذ لــو  والــدنانير أثمــان املبيعــات، والــثمن هــو املعيــار الــذي

، بــل الجميــع ســلع. والحاجــة إلــى أن يكــون للنــاس ثمــن يعتبــرون بــه املبيعــات كــان الــثمن يرتفــع ويــنخفض كالســلع لــم يكــن لنــا ثمــن نعتبــر بــه املبيعــات

فــي األثمــان مثــل أن يبيــع دراهــم بــدراهم إلــى أجــل لصــارت الــدراهم ســلعة مــن الســلع وخرجــت عــن أن  حاجــة عامــة... إلــى أن قــال: ولــو أبيحــت التجــارة

، الطبعــــة األولــــى، دار الرشــــد، الريــــال، 02تكــــون أثمانــــا... وهــــذا معنــــى معقــــول فــــي األثمــــان مخــــت  وهــــا". أنظــــر كتابــــه: تفســــير آيــــات أشــــكلت، الجــــزء 

 .616-614، ص: 1417/1996

" إذ يصـير سـلعة يرتفـع ويـنخفض، فتفسـد معـامالت النـاس ويقـع الخـالف  :الجوزيـة بشـأن مفاسـد ارتفـاع قيمـة الـثمن وانخفاضـهويقول ابن القيم       

ويشتد الضـرر. كمـا رأيـت مـن فسـاد معـامالتهم والضـرر الالحـق وهـم حـين اتخـذت الفلـوس سـلعة تعـد للـربح، فعـم الضـرر وحصـل الظلـم. ولـو جعلـت 

ا ال يــزداد وال يــ قصــد ألعيانهــا، بــل ُيقصــد التوســل وهــا إلــى ثمنــا واحــد 
ُ
ح أمــر النــاس... فاألثمــان ال ت

ُ
قــّوم  ــي بغيرهــا لصــل

ُ
قــّوم بــه األشــياء وال ت

ُ
نق ، بــل ت

، الطبعـة األولـى، دار 02السلع. فلذا صارت في أنفسها سلعا تقصد ألعيانهـا فسـد أمـر النـاس". يراجـع كتابـه: إعـالم املـوقعين عـن رب العـاملين، الجـزء 

 .132هـ، ص: 1423الجوزي، الريال،  ابن
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ِبَل الناُس  ورغم أن األوراق النقدية قد تم فك ارتباطها باملال الحقيقي وهو الذهب والفضة     
َ
باعتبارهما نقدين قد ق

ا   أحكام 
ُ
ريعة

َّ
، فضال عن قيمتهما في ذاِتهما. لذا فقد أفردت لهما الش التعاُمَل وهما، نظرا لقبول الناِس وهما كَوسيط  نقدّي 

، ذكر 
 
ة رِف والّرَِباخاصَّ إذ ظلت النقود إلى وقت قريب سندات ملكية تحكمها قيمة الذهب  .ها الفقهاء في أبواِب الصَّ

من قبل الواليات املتحدة األمريكية. رغم ذلك ظلت األوراق النقدية  1971والفضة، قبل أن ينفك ارتباطها وهما سنة 

املالية املختلفة. وقد صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجواز  محل قبول بين جميع الناس يتعاملون وها في كل معامالتهم

 )1(التعامل بالورق النقدي املتداول اليوم.

بعد هذا البيان املوجز بشأن مشروعية وطبيعة وحدود التعامل باألوراق النقدية، يجدر بنا املقام إيجاد تخريج علمي 

 ضية.مناسب وتأصيل شرعي صحيح فيما يتعلق بالعمالت اإلفترا

إن العمالت االفتراضية وفي مقدمتها عملة البيتكوين، ومن خالل ما سبق بيانه من خصائ  مميلة لها وأسس اعتمادها 

 فلننا نخل  بشأنها إلى ما يلي:

انعدام سلطة إلصدار وضبط العمالت االفتراضية: سبق وأن أو حنا أن العمالت االفتراضية عبارة عن برامج تقنية  -

تمد على خوارزميات رياضية معقدة، يتم انتاجها وتعدينها من قبل مجموعة من األ خاص، من خالل الكترونية تع

استهالك حجم كبير جدا من الطاقة الكهربائية بفعل تشغيل عدد معتبر من أجهزة الحاسب اآللي أثناء عمليات التعدين، 

االنترنت. بعيدا عن كل رقابة أو متابعة من الهيئات ما يجعلها متاحة بعد ذلك بين الناس ملن يرغب في شرائها عبر شبكة 

 واملؤسسات املالية أو البنوك املركزية وحكومات الدول.

وقد اتفق جمهور الفقهاء على جواز إصدار النقود من الحاكم الشرعي ليتعامل وها الناس، ممثال في البنوك املركزية 

ا على منع إصدار النقود من غير الحاكم الشرعي أو من ُينيبه متى ترتب للدول أو الهيئات واملؤسسات املالية وها. كما اتفقو 

ا محققا. في حين اختلف الفقهاء بشأن إصدار النقود من غير الحاكم الشرعي أو من ُينيبه متى لم يترتب عن  عن ذلك ضرر 

، على قولين:
 
ا محققا بأن كان محتمال  ذلك ضرر 

. حيث ذهب إلى أن من ضرب على سكة )2(الحاكم، وهو رأي أبي حنيفة والثورياألول: يجوز ضرب وإصدار النقود من غير 

املسلمين، وكان ضربه على الوفاء من غير إيقاع ضرر باإلسالم وأهله، فال مانع من ذلك إذا كانت النقود الذهبية 

من ضرورة ارتباط قيمة والفضية على الصفات واألوزان التي تضرب عليها الدولة. وفي هذا تأكيد إلى ما أشرنا إليه 

 العمالت بمعدني الذهب والفضة.

                                                           
-08( بشـأن أحكـام النقـود الورقيــة وتغّيـر قيمـة العملـة، فـي دورة مـؤتمره الثالـث بعمـان عاصـمة األردن مــن 9/3) 21قـرار مجمـع الفقـه اإلسـالمي رقـم    (1)

أنهـا نقـود اعتباريـة فيهـا صـفة الثمنيـة كاملـة  م. حيث جاء فيه: " بخصوص أحكـام العمـالت الورقيـةت1986أكتوبر  16-11هـ، املوافق 1408صفر  13

 ولها األحكام الشرعية املقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما".
: "وقـــال مـــا نصــه. حيــث جــاء 658م، ص: 1987هــــ/1407، مؤسســـة املعــارف، بيــروت، أبــو العبــاس أحمـــد بــن يحيــى بـــن جــابر الــبالذري، فتـــوح البلــدان   (2)

 الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ال بأس بقطعها إذا لم يضر ذلك باإلسالم وأهله".
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، وهو الراجح. يرى بعدم جواز )1(الثاني: رأي جمهور الفقهاء من املالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية

على حقه في  إصدار النقود من غير الحاكم، سواء كان ما أصدره مخالفا ملا ضربه الحاكم أو موافقا له. ألن فيها تعديا

 اإلمامة والخالفة. وهو ما يخول هذا األخير حق تعزير كل من افتات على حقوقه.

افتقاد العمالت االفتراضية إلى القبول لدى عموم الناس: غني عن البيان أن الذي جعل الناس يقبلون التعامل وهذه  -

عنى أنه يمكن التعامل وها بالشراء بين األ خاص، األوراق النقدية املكتوب عليها مبل  محدد، هو القبول العام لها. بم

فيشترون وها ما يريدون من السلع والخدمات، باعتبارها وسيطا للتبادل. إذ لو كان الناس ال يتبادلون إال باألشياء العينية 

ونها كما لو كانت مالبس معينة متداولة بشكل واسع بين الناس، بحيث أصبحوا يحتفظون وها لوقت الحاجة، ويدفع

 مقابل ما يرغبونه من سلع وخدمات، لصار حكمها حكم النقود.

ا ملحدودية التعامل وها رغم انتشارها الواسع  وال شك أن هذا الحكم ينطبق تماما على العمالت االفتراضية، إذ نظر 

دم اعتمادها لدى وقيمتها، إال أنها ليست رائجة رواج النقود. فضال عن اشتمالها على الجهالة والتغرير من جهة، وع

 غالب املؤسسات املالية والبنوك املركزية لُجّل الدول من جهة أخرى، ما يجعلها عمالت فاقدة للثقة والشرعية.

انعدام االستقرار السعري للعمالت االفتراضية: تعرف العمالت االفتراضية تقلبات كبيرة وتعثرات مستمرة في قيمتها،  -

على قدرتها الشرائية، فضال عن تأثرها السريع بأي حدل تقني أو فني أو اختراق، أو  وكذا عدم سيطرتها على املحافظة

مواقف رسمية، أو حتى مجرد تصريحات أو تقارير أو غيرها. وهو ما يقتض ي استبعادها كعملة مستقرة يجوز التعامل وها. 

قال ابن القيم: " وُيمنع من جعل النقود  رار.إلى أن أهم مقومات العملة هو االستقوقد أشار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

جر وها وال 
ّ
متجرا، فلنه بذلك ُيدخل على الناس من الفساد ما ال يعلمه إال هللا، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال ُيت

ا منع من اختالطه بما أذن في املعاملة به". جر فيها، وإذا حّرم السلطان سكة أو نقد 
ّ
 )2(ُيت

                                                           
. الحطــــاب الرعينــــي 264، الطبعــــة الثانيــــة، دار الكتــــاب اإلســــالمي، القــــاهرة، بــــدون تــــاريخ، ص: 04أبــــي الوليــــد البــــاجي، املنتقــــى شــــرح املوطــــأ، الجــــزء    (1)

. أبـو بكـر البعلـي ابـن 342م، ص: 2010هــ/1431، الطبعة األولـى، دار الرضـوان، موريتانيـا، 04، الجزء املالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

. أبــي زكريــا يحــي بــن شــرف 133م، ص: 2003هـــ/1424، الطبعــة األولــى، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 04مفلــح املــرداوي الحنبلــي، كتــاب الفــروع، الجــزء 

. القاضـــ ي أبـــي يعلـــى الفـــراء الحنبلـــي، األحكـــام الســـلطانية، 11مكتبـــة اإلرشـــاد، جـــدة، بـــدون تـــاريخ، ص: ، 06النـــووي، املجمـــوع شـــرح املهـــذب، الجـــزء 

. عمــر بــن محمــد الســنامي، نصــاب االحتســاب، الطبعــة األولــى، 181م، ص: 2000هـــ/1421، الطبعــة الثانيــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 01الجــزء 

 .231م، ص: 1986/هـ1406مكتبة الطالب الجامعي، مكة املكرمة، 

وألنـه ال يـؤمن  قال اإلمام النووي رحمه هللا: " قال أصحابنا: وُيكره أيضا لغير اإلمام ضرب الدراهم والدنانير إذا كانت خالصة، ألنه مـن شـأن اإلمـام،       

 فيه الغش واإلفساد".
 .629هـ، ص: 1428دار عالم الفوائد، مكة املكرمة،  ابن القيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، الطبعة األولى،   (2)

ن محــدودا يقــول ابــن تيميــة رحمــه هللا: " ولكــن الــدراهم والــدنانير أثمــان املبيعــات، والــثمن هــو املعيــار الــذي بــه ُيعــرف تقــويم األمــوال. فيجــب أن يكــو         

، بل الجميع سلع. والحاجـة إلـى أن سلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به املبيعاتمضبوطا، ال ترتفع قيمته وال تنخفض. إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كال

رت يكـــون للنـــاس ثمـــن يعتبـــرون بـــه املبيعـــات حاجـــة عامـــة... إلـــى أن قـــال: ولـــو أبيحـــت التجـــارة فـــي األثمـــان مثـــل أن يبيـــع دراهـــم بـــدراهم إلـــى أجـــل لصـــا

، 02عقـول فــي األثمـان مخـت  وهــا". أنظـر كتابـه: تفســير آيـات أشـكلت، الجــزء الـدراهم سـلعة مــن السـلع وخرجـت عــن أن تكـون أثمانـا... وهــذا معنـى م

 .616-614، ص: 1417/1996الطبعة األولى، دار الرشد، الريال، 



 وقائع املؤتمركتاب 
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أن العمالت االفتراضية ال ترقى لوصف العملة الحقيقة املتداولة، وهو ما يترتب عنه عدم  يتبين لناا تقدم بناء على م

إعطائها على األقل في الوقت الراهن أحكام األثمان. وعليه فتلك العمالت بشكلها وآلية التعامل وها واملتاجرة فيها 

ة يترّجح وهللا أعلم عدم مشروعيتها. وهو ما أفتت به الهيئة العامة واالستثمار فيها باملضاربة وإجراءات تداولها الحالي

 )1(للشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

/ التكييف القانوني للعمالت االفتراضية: إن ما سبق تفصيله بشأن العمالت االفتراضية يجعل منها ظاهرة اقتصادية 2

، رغم افتقادها ألي إطار قانوني ُيقننها أو ينظم )2(ثير من األفراد واملؤسسات وحتى الدول لها وجود فعلي وعملي لدى ك

ضوابط وشروط إصدارها وتداولها. األمر الذي يدفعنا للتساؤل عن مدى اعتبارها عمال مشروعا قانونا من عدمه، 

تيح مباشرة األعمال املالية واالقتصادية السيما وأن تداولها مرتبط بالحريات العامة ومنها الحريات االقتصادية التي 
ُ
ت

. وهو ما يعني أن العمالت االفتراضية إنما تستند في قيامها أساسا على قبولها للتداول لدى )3(بشكل ال يمنعه القانون 

انوني مجموعة من األفراد مراعاة لحريتهم الرضائية التعاقدية وفقا ملبدأ سلطان اإلرادة. ما يدفعنا لبيان التكييف الق

 األنسب والراجح للعمالت االفتراضية على الوجه التالي.

العمالت االفتراضية سلعة تباع وتشترى: ما دامت العمالت االفتراضية ليست صادرة عن أي بنك مركزي أو مؤسسة  -

منا وليس أن مالية، فهي عبارة عن سلعة محل بيع وشراء. نقول أن القصد من إنشاء العمالت االفتراضية كان اعتبارها ث

ألن ليس لها قيمة في مجرد ذاتها، فضال على أن تعريف السلع  ي كل ما عدى األثمان. وما يجري من تداولها  ،تكون سلعة

وقبولها كأثمان للمبيعات، فذلك ليس لقصد ذاتها وإنما ملا تعبر عنه من قيمة نقدية إلحدى العمالت الحقيقية املعروفة 

 هما. وال شك أن هذا هو ضابط الفرق بين النقد وسائر األموال.كالدوالر أو اليورو أو غير 

                                                                                                                                                                                                         

" إذ يصـير سـلعة يرتفـع ويـنخفض، فتفسـد معـامالت النـاس ويقـع الخـالف  :ويقول ابن القيم الجوزيـة بشـأن مفاسـد ارتفـاع قيمـة الـثمن وانخفاضـه      

تد الضـرر. كمـا رأيـت مـن فسـاد معـامالتهم والضـرر الالحـق وهـم حـين اتخـذت الفلـوس سـلعة تعـد للـربح، فعـم الضـرر وحصـل الظلـم. ولـو جعلـت ويش

قصــد ألعيانهــا، بــل يُ 
ُ
ح أمــر النــاس... فاألثمــان ال ت

ُ
قــّوم  ــي بغيرهــا لصــل

ُ
قــّوم بــه األشــياء وال ت

ُ
ا ال يــزداد وال يــنق ، بــل ت هــا إلــى قصــد التوســل وثمنــا واحــد 

، الطبعـة األولـى، دار 02السلع. فلذا صارت في أنفسها سلعا تقصد ألعيانهـا فسـد أمـر النـاس". يراجـع كتابـه: إعـالم املـوقعين عـن رب العـاملين، الجـزء 

 .132هـ، ص: 1423ابن الجوزي، الريال، 
بيتكـوين فـي البيـع والشـراء، الهيئـة العامـة للشـؤون اإلسـالمية ، بشـأن حكمـك اسـتخدام عملـة ال2018ينـاير  30الصادرة بتـاريخ  89043الفتوى رقم    (1)

 .08/12/2018. تاريخ االطالع  https://www.awqaf.gov.aeواألوقاف، اإلمارات العربية املتحدة. 
ع مـــن النقـــود، تفاديـــا لتهـــرب الشـــركات مـــن دفـــع الضـــرائب. مـــن جهتهـــا منعـــت تعـــد أملانيـــا مـــن أول الـــدول التـــي اعترفـــت رســـميا بعملـــة )البتكـــوين( كنـــو    (2)

 روسيا بداية تداول البيتكوين، قبل أن تعترف وها كعملة متداولة وتسمح. ثم تبعتها عدة دول مثل: اليابان، فنلندا، ف لويال. 

ن يكـون هنـاك موقـف أو إجـراء تشـريعي يمنـع أو يجـرم تـداولها. مـا في حين كان موقف باقي غالب الدول متأرجح بين محذر ومتخـوف ومـتحفل، دون أ       

من القانون رقم  117عدى ما كان من موقف الجزائر والتي منعت، بل وجّرمت شراء العملة االفتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها. بموجب املادة 

 .76قم ، ج.ر ر 2018، املتضمن قانون املالية لسنة 27/12/2017املؤرب في  17/11

ميــل لتفصـيل أوسـع: راجـع: ياسـر بـن عبـد الــرحمن آل عبـد السـالم، العمـالت االفتراضـية، بحـث مقــدم للحلقـة البحثيـة " النقـد االفتراضـ ي"، مركـز الت       

هـــ، ص: 23/01/1440البحثــي فــي فقــه القضــايا املعاصــرة، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، الريــال، اململكــة العربيــة الســعودية، بتــاريخ: 

07. 
 .464محمد ديب، املرجع السابق، ص:    (3)

https://www.awqaf.gov.ae/
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العمالت االفتراضية عملة كسائر العمالت النقدية: ال يخفى على أحد القول بأن العمالت االفتراضية تعتبر نقودا كسائر  -

 العمالت النقدية األخرى، ُيجانبه الصواب لعديد االعتبارات أهمها:

مظاهر السيادة لدى الدولة. ذلك أن حق إصدار النقود محصور بالدولة، بل هو أبرز وأهم النقود تشكل مظهرا من  -

واجباتها االقتصادية ووظائفها السلطانية املالية. قال اإلمام أحمد بن حنبل: "ال يصلح ضرب الدراهم إال في دار الضرب 

 )1(بلذن السلطان، ألن الناس إن ُرخ  لهم ركبوا العظائم".

ل التشريعات الحديثة على التأكيد على أهمية العملة النقدية واعتبارها مظهرا من مظاهر سيادتها. فقد وقد حرصت ُج 

فّصل التشريع الجزائري على سبيل املثال بموجب قانون النقد والقرل تفصيال وا حا بشأن العملة النقدية وحق 

ية للجمهورية الجزائرية  ي الدينار الجزائري الذي إصدارها وتداولها، حيث نصت مادته األولى على أن: "الوحدة النقد

. من جهته )2(يدعى باختصار )دج(. وُيقسم الدينار الجزائري إلى مائة جزء متساو  تسمى سنتيمات تدعى باختصار )س.ج("

د 
ّ
على 13ادته م بشأن إنشاء مجلس النقد في دولة االمارات العربية املتحدة في م1973( لسنة 2القانون االتحادي رقم )أك

أنه: "تكون وحدة النقد لدولة اإلمارات العربية املتحدة  ي الدرهم وُيقسم إلى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها 

هـ في مادته األولى على أن: "وحدة النقد السعودي 1379. في حين ن  نظام النقد العربي السعودي الصادر عام )3(فلسا"

 )4(إلى عشرين قرشا سعوديا، وُيقسم القرش السعودي إلى خمس هلل سعودية".  ي الريال السعودي، وُيقسم الريال

صفة تمثيل الدولة وبالتالي وهكذا يتضح أن العمالت االفتراضية ليس لها أي ارتباط بسيادة الدولة، مما ي لع عنها 

 الثمنية أو النقود.

أن أي بنك، كما ال تخضع ألي تنظيم أو رقابة من أي  ، ألنها ال تصدر النقود االفتراضية ال تعبر عن قيمة عملة سيادية -

( Macarajaبنك أو مؤسسة مالية. وقد أكدت محكمة استئناف باريس في القضية الشهيرة لشركة التجارة اإللكترونية )

                                                           

. قــال اإلمــام النــووي: "وُيكــره لغيــر اإلمــام ضــرب الــدراهم والــدنانير إن كانــت 181، األحكــام الســلطانية، املرجــع الســابق، ص: الفــراء أبــو يعلــىالقاضــ ي   )1( 

 .11اد". أنظر كتابه: املجموع شرح املهذب، املرجع السابق، ص: خالصة، ألنه من شأن اإلمام، وألنه ال ُيؤمن فيه الغش واإلفس
ضــيف املــادة . 52، واملتعلـق بالنقــد والقــرل املعــدل واملــتمم. ج.ر رقــم 2003غشــت  26هـــ/1424جمــادى الثانيــة  27املــؤرب فــي  11-03األمـر رقــم    (2)

ُ
 02وت

ر التـراب الـوطني"، فـي إشـارة وا ـحة الختصـاص الدولـة بعمـل مـن أعمـال السـيادة من ذات القانون: " يعود للدولة امتياز إصـدار العملـة النقديـة عبـ

 ممــثال فــي حــق إصــدار العملــة النقديــة. حيــث أوكــل التشــريع صــالحية اإلصــدار للبنــك املركــزي الجزائــري دون ســواه. وتأكيــدا الختصــاص الدولــة هــذا

لنقديــة التــي ُيصــدرها بنــك الجزائــر يكــون لهــا دون ســواها، ســعر قــانوني ولهــا قــوة مــن هــذا القــانون: "أن األوراق النقديــة والقطــع ا 04أوردت املــادة 

 إبرائية غير محدودة".

بشــأن املصــرف املركــزي والنظــام النقــدي وتنظــيم املهنــة املصــرفية  1980 لســنة 10 القــانون االتحــادي رقــموقــد أكــدت ذات املعنــى املــادة األولــى مــن   )3( 

 ألحكـــام هـــذا القـــانون أو التـــي ســـبق إصـــدارها بموجـــب  لنقـــد واملســـكوكات النقديـــة.النقـــد: يشـــمل أوراق ابقولهـــا: "
 
و ـــي التـــي يصـــدرها املصـــرف وفقـــا

  بلنشاء مجلس النقد في دولة اإلمارات العربية املتحدة". 1973( لسنة 2القانون االتحادي رقم )
هـ. وقـد أكـد التشـريع السـعودي هـو اآلخـر بموجـب املـادة 1379رجب  01تاريخ ( ب6نظام النقد العربي السعودي الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )  (4)

من هذا النظام على امتياز الدولة ممثلة في مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي حصـريا فـي سـك وطبـع وإصـدار النقـد السـعودي، وال يجـوز ألي كـان  03

عمــال وإجــراءات إصــدار العمــالت النقديــة مــن اختصــاص الدولــة دون أن يمــارس هــذا الحــق. وهــو مــا يفســر دون شــك الحــرص علــى أن تكــون جميــع أ

 غيرها، العتباره عمال من أعمال السيادة.
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على أن تعاملها مع بعض العمالء بالبيتكوين إنما هو عمل وسيط لتسديد األموال، ال يدخل ضمن التعامل بالعمالت 

 )1(املتداولة واملعتمدة قانونا، وإن كان تعامال إلكترونيا.

إصدار العمالت االفتراضية هو من أفراد مجهولين بأسماء مستعارة وغير حقيقية، دون أي ضوابط أو قواعد تنظيمية  -

التحويل. مما إلصدارها، ألن الهدف من إصدارها هو تحقيق الربح سواء من عملية اإلصدار في حد ذاتها، أو من عموالت 

النصب واالحتيال املالي، فضال عن استعمالها ألعمال غير مشروعة كتبييض األموال واملتاجرة باملخدرات  قد يوجع على

ب املتورطين.
ّ
 وتمويل األعمال اإلرهابية، دون إمكانية تعق

تصاد أن هناك فرقا بين ما العمالت االفتراضية وسيلة للتبادل والتداول وليست وسيلة دفع: معلوم لدى خبراء االق -

. ذلك أن هذه وسائل التبادل )أدوات الدفع األولي( مثل الشيك وبطاقة )2(ُيسمى أدوات التبادل وأدوات الدفع النهائي

االئتمان وغيرهما مثال، وإن كانت تؤدي إلى تمام العملية املالية، إال أنها تتطلب عملية إضافية من قبل مصّدريها تتمثل في 

لنهائي، الذي ال يتم بعده أي مطالبة قانونية. وال شك أن العمالت االفتراضية بمفهومها ووصفها الحالي ال تعتبر الدفع ا

أداة تبادل وال أداة دفع نهائي، ألنه ال سبيل لتحصيل األموال )النقود الحقيقية( في آخر املطاف، بمعنى ال يتم تدمير 

نسخ من أداة إلى أداة.)إلغاء( هذه النقود لصالح الجهة املستفيدة
ُ
 )3(، حتى ال ت

العمالت االفتراضية وسيلة دفع في شكل نقود خاصة: يبدو أن التكييف األقوى وهو ما رّجحه الكثير أن العمالت  -

ا إلمكانية قيامها بشكلها الحالي بجزء من وظائف النقود،  االفتراضية تعتبر وسيلة دفع ونقود جديدة من نوع خاص، نظر 

تعامل كثير من األفراد واملتاجر واملواقع اإللكترونية وها. في انتظار ضبطها ووضع األطر القانونية والتنظيمية فضال عن 

لتداولها باعتراف وموافقة املؤسسات املالية وحكومات الدول. وفي انتظار ذلك تظل العمالت االفتراضية في رأينا تفتقد 

 تبارها عملية قابلة للتداول بصفة رسمية ومشروعة.للمقومات القانونية والتنظيمية والفنية الع

 

 

                                                           
(1)  CA Paris, pôle 5, ch. 6, 26 sept. 2013, n° 12/00161, SAS Macaraja c/ SA Crédit industriel et commercial. JCP éd. E 2014, n° 

8, obs. Th. Bonneau. 

يــورو لبنــك االئتمــان الصــناعي والتجــاري،  10.000( بــدفع مبلــ  Macarajaلتنبيــه إلــى أن محكمــة اســتئناف بــاريس رغــم إلزامهــا لشــركة )ونــود ا    

ـا ألحكــام املــادة 
 
( تلــتمس Macarajaمــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة. إال أنهــا لــم تبــين طبيعــة البيتكــوين القانونيــة. فــي وقــت كانــت شــركة ) 700وفق

 ة أن تبين طبيعة البيتكوين، وضرورة اعتبارها سلعة غير ملموسة ال تخضع لتشريع األموال اإللكترونية.من املحكم

 ملزيد من التفصيل يراجع:       

     Myriam Roussille, Le Bitcoin : objet juridique non identifié, Revue Banque & Droit, nº 159, janvier-février 2015, France, 

p: 31. 
 .244، ص: 2011حمزة طارق، النقود اإللكترونية كلحدى وسائل الدفع، دار زين الحقوقية، بيروت،    (2)
الطبيعة القانونية للنقود اإللكترونية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، نواف حازم خالد، أيسر عصام داؤد،  أنظر في هذا املعنى:   (3)

 .128طارق محمد حمزة، املرجع السابق، ص:   .58، جامعة كركوك، ص: 2015، 13، العدد 04املجلد 
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 املبحث الثاني

 تحديات تداول العمالت الفرتاضية

ر قيمتها ُيشكل الغمول املرتبط باملجهولية والسرّية الذي يشوب تداول العمالت االفتراضية، فضال عن عدم استقرا

ا ومصدر قلق بال  الستخدامها. وهو ما جعلها محل ترقب وعدم قبول لها لدى كثير من الدول. األمر الذي يمكن  هاجس 

تفسيره برأينا أن هناك صعوبات جّمة وتحديات كبيرة تواجهها العمالت االفتراضية، كما أن وجودها وتداولها بمفهومها 

ثار املالية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والقانونية... وغيرها. وهو ما يدفعنا إلى وشكلها الحاليين يترتب عنه عديد اآل

 توضيح ذلك من خالل املطلبين املواليين.  

 املطلب األول: عوائق تداول العمالت الفرتاضية

جني و بون في كسب الثروة رغم االنتشار الواسع للعمالت االفتراضية في كافة أنحاء العالم، واالقبال املتلايد ممن يرغ

األرباح الطائلة في وقت قصير، وبدون تكاليف أو جهد أو عناء يذكر. إال أن التحذيرات الزالت تتوالى بشأن تداول تلك 

 بنكالعمالت الرقمية، مبرزة املخاطر والصعوبات واآلثار السلبية الناجمة عن ذلك. حيث أفاد التقرير السنوي ل

 تعتبر  وغيرها، واليتكوين واإليثريوم البيتكوين مثل االفتراضية الرقمية العمالت أن سويسرا، في (BIS) الدولي التسويات

 )1(األصول. قيمة النهيار  ووسيلة القيمة وعديمة وضارة خطرة

ومن خالل الدراسة والبحث ملسار تلك العمالت الرقمية، يتبين لنا عديد املخاطر والتحديات الناجمة عن تداولها، نكتفي 

 باإلشارة إلى أبرزها على النحو التالي:

 الفرع األول: فقدان العمالت الفرتاضية ألي أساس ضمن السياسة النقدية املتعارف عليها دوليا : 

تداول العمالت االفتراضية واملضاربة فيها من مخاطر متنوعة، لعل أهمها عدم استنادها ألي أساس قانوني أو ال يخلو 

شك راجع لعدم وجود قوانين تنظمها أو منظومة مالية تستوع ها. فضال عن عدم استقرارها مالي معتمد. وذلك ال 

وتذبذوها السعري غير املنطقي، الذي ال يستند إلى أي أسس استثمارية أو قواعد متعارف عليها. على غرار تلك التي يتعامل 

 .األخرى  وها األفراد في األسهم أو العقارات، وغيرها من األدوات االستثمارية

وجدير باإلشارة أنه رغم الطفرات السعرية لعملة البيتكوين مثال، والتي أغرت الكثير ألجل اقتناءها بسبب املكاسب 

الكبيرة التي حققها البعض، وهو ما دفع بالتسابق والتهافت على شراءها. إال أن الخسائر قد تكون فادحة  ي األخرى. فقد 

%، ملجّرد تصريحات وتحذيرات 10بأكثر من  2017سبتمبر  13سبيل املثال بتاريخ  انخفضت قيمة عملة البيتكوين على

                                                           
(1)  Bank for International Settlements, Annual Economic Report, June 2018, Suisse, p: 114,115. 

نيـة، فصـال كـامال عـن العمـالت االفتراضـية ومـا وقد خص  التقرير السنوي للبنك املعروف بأنه البنك املركـزي العـالمي للبنـوك املركزيـة الوط      

 آخر التقرير. 136إلى  109من الصفحة  .تشكله من خطورة على النظام املالي العالمي وعلى ثروات األفراد
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(، الذي وصف J.P.Morgan( الرئيس التنفيذي لبنك )جي. بي. مورجان( )Jamie Dimonصدرت عن )جامي ديمون( )

 
 
 أنها ي يء غير حقيقي وستنتهي قريبا

 
 )1( .عملة البيتكوين بالخدعة. معتبرا

ر 
ّ
أيضا من وهم سرعة التعامل  إليه اإلشارة السالففي تقريره السنوي  (BIS) الدولي التسويات بنكمن جهته حذ

بالعمالت الرقمية االفتراضية بعيدا عن األنظمة املالية الرسمية. حيث أفاد أن التدقيق في أي معاملة يأخذ في التباطؤ 

وتوضيحا  .وقت املطلوب للتداول وصوال إلى عدة ساعاتمع كل عملية، إذ كلما ارتفع عدد العمالت املتداولة كلما زاد ال

عملية في الثانية، وبكلفة ال  5600لذلك يقارن التقرير ذلك مع شركتي بطاقات االئتمان فيلا وماستركارد اللتين تنتهيان من 

 )2(دوالر. 48تكاد تذكر. في حين أن معامالت البيتكوين وأمثالها ترتفع كلفة املعاملة الواحدة فيها لتصل إلى 

 ت الفرع الثاني: إنعدام الثقة يف تداول العمالت الفرتاضية:

 
ُ
د دعائم املعامالت املالية كافة على اختالفها، لذلك ليس غريبا أن تكون  ي نفسها أهم قيمة للعمالت. ت

َ
عد الثقة أوك

ذكر.
ُ
 األمر الذي يجعل من املساس وها أو انهيارها سبيال لوجود عمالت بال قيمة ت

ملا كانت العمالت االفتراضية ُيفترل فيها كغيرها من العمالت أن تقوم على الثقة، إال أنها ونتيجة هشاشة عملية و 

التدقيق التي تضمن إتمام املعامالت املرتبطة وها، وما ُيصاحب هذه الحاالت من االرتباك. فلنه يمكن لهذه العمالت 

ا، وهو ما يعن  )3(ي خسارة القيمة بالكامل.الرقمية أن تنهار أو تتوقف تمام 

يبدو وا حا مما سبق بحسب تقديرنا أن فقدان الثقة في التعامل بالعمالت االفتراضية، أو بأقل تقدير الثقة املحدودة في 

قبولها وتداولها، إنما مرجعه لفقدانها اإلطار القانوني الذي يضمن الحماية القانونية لكافة املتعاملين. ذلك أنها ال تمثل 

دة حسابية موحّدة من حيث كيفية اإلصدار أو التسمية، كما ال تحمل فئات موحدة أو شكل ثابت. فضال على أنها ال وح

. وهذا ما )4(تتمتع بقوة إبراء مطلقة، حيث يحق للدائن رفضها واملطالبة بالوفاء عن طريق النقود الحقيقية املتداولة

 العمالت االفتراضية للثقة املطلوبة أو املفترضة في تداولها والتعامل وها.نعتقد بل ونكاد نجزم أنه أحد أهم أسباب فقدان 

                                                           
(1)  https://www.cnbc.com. 20/01/2019. 
(2)  Bank for International Settlements, Annual Economic Report, op.cit, p: 126. 

: "يمكـن للثقـة أن تتبخـر فـي أي لحظـة نتيجـة هشاشـة عمليـة التـدقيق التـي تضـمن (BIS) الـدولي التسـويات لبنـك التقرير السـنوي األخيـر ورد في   )3( 

ا ما يعني خسارة القيمة بالكا  مل".إتمام املعامالت، كما أن العملة الرقمية يمكن أن تتوقف تمام 

       Bank for International Settlements, Annual Economic Report, op.cit, p: 128. 
(4)   Serge Lanskoy, La nature juridique de la monnaie électronique, Bulletin de La Banque de France, N° 70, Octobre - 1999, 

p : 55. 

(، ســـينثيا David Manheim(، دايفيــد مانهـــايم )Angela O’Mahony(، أنجــيال أومـــاهوني )Joshua Baronأنظــر كــل مـــن: جوشــوا بــارون )       

(، ســــــانتا مونيكــــــا، RAND(، تــــــداعيات العملــــــة االفتراضــــــية علــــــى األمــــــن القــــــومي، مؤسســــــة )Cynthia Dion-Schwarzشــــــفارتس ) -ديــــــون 

 .50، 49، ص: 2015كاليفورنيا، 

 .471ص:  محمد ديب: املرجع السابق،        

https://www.cnbc.com/
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 20، بعدما كان قد قارب اختراق حاجز 2018من قيمتها منذ يناير  %75لقد فقدت عملة البيتكوين لوحدها مثال أكثر من 

قع، نتيجة هروب املستثمرين . وهو ما يفسر برأينا أن ما يحدل هو استسالم لألمر الوا2017ألف دوالر شهر ديسمبر 

وفقدانهم للثقة، وإقبالهم على بيع ما لديهم من عمالت افتراضية قبل أن تفقد املزيد من قيمتها. وهو ما يعني في ذات 

 . الوقت انصراف العديد من املستثمرين والزبائن املحتملين وعزوفهم عن دخول سوق العمالت االفتراضية

والتدقيق التي أثارت رعب املتعاملين، ال سيما بعد أن أجبرت سلطات الرقابة األميركية  هذا إضافة إلى إجراءات الفح 

شركتين على إعادة أموال املستثمرين إلخفاقهما في تسجيل طرحهما األولي للعملة املشفرة كسندات آمنة وأوراق مالية 

 )1(مضمونة.

  :الفرع الثالث: صعوبة إثبات وتتبع تداول العمالت الفرتاضية

ال تخضع ألي رقابة من قبل البنوك املركزية في الدول أو املؤسسات املالية الدولية والعاملية، ملا كانت العمالت االفتراضية 

 لألعمال املالية املشبوهة، األمر الذي يجعل من العسير جدا 
 
ا مجهوال لألموال ومنفذا كان طبيعي جدا أن تكون مصدر 

 ة حركتها وتداوالتها.تتبع مسار هذه العمالت ومراقب

إن صعوبة تعقب العمالت االفتراضية تشكل أحد أهم عوامل جذب العناصر املتطرفة واإلرهابية، إضافة إلى جماعات 

الجريمة املنظمة وتبييض األموال وتجارة املخدرات واألسلحة. ذلك أن نظامها الشبكي الالمركزي يجعل من الصعوبة 

 )2(اء التي تتم بواسطتها.بمكان تتبع عمليات البيع والشر 

 املطلب الثاني: آثار تداول العمالت الفرتاضية

غنّي عن البيان أن انتشار العمالت االفتراضية واالقبال املتلايد على تداولها، قد كانت له عديد اآلثار املختلفة واملتداخلة 

 عن البعد السيا  ي. وملا كان موضوع البحث ذات البعد االقتصادي بالدرجة األولى والقانوني واألمني واالجتماعي، فضال 

ا آلثار تداول العمالت االفتراضية، فلنه يكفينا من باب اإلشارة واالختصار بيان  ا أو مخّصص  محل الدراسة ليس قاصر 

ه. 
ّ
 أبرزها. عمال بالقاعدة الفقهية ما ال ُيدرك كله ال ُيترك جل

 املالية للدول:  الفرع األول: تأثر املنظومة الضريبية واملوازنة

يبرز األثر الوا ح للعمالت االفتراضية على السياسة املالية للدول، من خالل تأثيرها على حجم اإليرادات الضريبية 

املتوقعة، وذلك لصعوبة متابعة ومراقبة التداوالت املالية واملبادالت التجارية التي تتم عبر شبكة اإلنترنت من جهة. وبين 

. وهو ما نرى فيه توجيعا )3(ن مباشرة )الند للند( دون أي وساطة مالية من بنك أو شركة تأمين أو غيرهاالطرفين املتعاملي

                                                           

 https://elaph.com. 2018نوفمبر  29هل انهارت الثقة في العمالت االفتراضية كالبيتكوين ، جريدة إيالف اإللكترونية، الخميس نهاد إسماعيل،   )1( 

 .23/12/2018، تاريخ االطالع: 
ات اإلرهابيــــة، سلســـلة تعليقــــات، مركــــز امللــــك فيصــــل للبحــــول والدراســــات اإلســــالمية، اململكــــة حســـن محمــــد، البيتكــــوين ودورهــــا فــــي تمويــــل الحركــــ   (2)

 .04، ص: 2017العربية السعودية، أغسطس 
 .52أنظر في هذا املعنى: عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، املرجع السابق، ص:    (3)

https://elaph.com/
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ملنافذ التهّرب الضريبي والجمركي، مما يزيد من حجم السوق املالي املوازي، ويكّرس ظاهرة االقتصاد الخفي. وهو ما يشكل 

ا بالسياسة االقتصادية بوجه عام.  في األخير مساس 

سعيها لتدارك الوضع، قد سارعت التخاذ إجراءات قصد حصار العمالت االفتراضية دير بالذكر أن عديد الدول وفي ج

تزامنت هذه الخطوات مع سعى السلطات الضريبية حول العالم للحصول  . وقدوالتقليل من مخاطر التهرب الضريبي

 خاطر عمليات التهرب واإلعفاء الضريبي.على وسائل تكفل لها تحقيق العائدات من هذه العملة وتقليل م

محكمة العدل األوربية بضرورة استبعاد وإعفاء العمالت االفتراضية بما فيها عملة البيتكوين من وفي سياق مغاير قضت 

بما يفيد أن  2006/112فقرة )د( و )و( من التوجيه  135/1ضريبة القيمة املضافة. مؤكدة على أنه يجب تفسير املادة 

 )1(مالت والخدمات املرتبطة بالعمالت االفتراضية ال تدخل ضمن هذه األحكام.التعا

 الفرع الثاني: ارتفاع نسبة التضخم وعدم استقرار نظم املدفوعات: 

ضاف إلى ما هو موجود من عمالت نقدية وإلكترونية معتمدة 
ُ
تشكل العمالت االفتراضية وسائل إضافية للتبادل املالي، ت

ة الدول. وهو ما قد يترتب عنه حسب اعتقادنا ارتفاع معدالت التضخم العالمي. من جهة أخرى يجدر ومقبولة لدى كاف

بنا التنبيه إلى أن تداول العمالت االفتراضية يزيد من حجم النقود املتداولة خارج النظام املصرفي، ما يعني أن هذه 

ا أو قناعة بوجود النقود لن تدخل في الحقيقة ضمن مقاييس البنك املركزي لحجم ال نقود. وال شك أن ذلك ُيعطي تفسير 

زيادة في العرل الكلي للنقود داخل النظام االقتصادي الواحد، في حين أنها غير معدودة عند إعداد السياسات النقدية. 

ا سيترتب بمعنى أن النقود من حيث إصدارها وحجمها لم يتغير، وإنما التعامل فيها عن طريق العمالت اإلفتراضية هو م

عنه انصراف األ خاص وعزوفهم عن التعامل بالعملة النقدية. ما يترتب عنه اختالالت وا حة في رسم السياسات 

 النقدية واملالية على وجه العموم.

في سياق متصل فلن اتساع دائرة تداول العمالت االفتراضية، يزيد من أهميتها االقتصادية ما يجعلها الوسيلة الرئيسية 

ر  لتسوية
ّ
املدفوعات، السيما ما يتعلق بالتبادالت الدولية. ذلك أن نمو وتطور التجارة اإللكترونية قد يترتب عنه تعذ

تحديد الحجم الحقيقي للنقود املتداولة، نتيجة عدم خضوع هذه النقود إلشراف مباشر من قبل السلطة النقدية 

ى آلية سير نظم املدفوعات، وهو ما يؤثر بالتبعية على استقرار األمر الذي سيؤثر سلبا في األجل الطويل عل .)2(املركزية

 األسواق املالية. فضال عن إسهامه أيضا في عدم دقة قياس معدالت سرعة دوارن النقود.   

 

                                                           
(1)   Arrêt du 22 octobre 2015, Cour de Justice de l’Union Européenne, 5e Ch, Arrêt dans l'affaire C-264/14 Skatteverket / 

David Hedqvist, Communique de Presse n° 128/15, Luxembourg. https://curia.europa.eu. 01/01/2019. 
، العـدد 10والعمالت االفتراضية على استقرار النظام النقـدي العـالمي، مجلـة آفـاق علميـة، املجلـد صويلحي نور الدين، أثر تعدين البيتكوين    (2)

 .229تم راست، ص:  -، املركز الجامعي الحاج مو  ى اق اخموك 2018، 02

https://curia.europa.eu/
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  الفرع الثالث: استنزاف الطاقة واإلضرار بالبيئة:

راضية السيما عملة البيتكوين، أحد أبرز آثارها تشكل عملية التعدين التي من خاللها يتم إنتاج أو تصنيع العمالت االفت

دعى )
ُ
( من خالل عديد Hashing Algorithmالسلبية. ذلك أن عملية التعدين تتم باستخدام خوارزمية رياضية ت

التطبيقات. وهو ما يستدعي توافر عدة أجهزة كمبيوتر ذات قدرات حوسبية هائلة، تحتاج بدورها للتبريد املستمر 

به بمشروع استثماري  خم يتطلب عاملين ش. ما يجعل األمر في نهاية املطاف أ)1(هزة تبريد فائقة األداءباستخدام أج

 أساسيين وهما: طاقة كهربائية هائلة، وأجهزة تقنية ذات كفاءة عالية األداء. 

ا فعال أن البحث املكثف عن العمالت االفتراضية عبر اإلنترنت بغرل التداول، أصبح ي شكل فعال كارثة بيئية يبدو وا ح 

عاملية ملا يحتاجه من طاقة. إذ تست لف عملة البيتكوين وحدها مثال طاقة تساوي ما تستهلكه دولة بحالها، وفي هذا هدر 

 )2(كبير للطاقة مما ينتج عنه أضرار كبيرة للبيئة.

 الخاتمة: 

حي  من مختلف جوانبه، باعتباره من يزال موضوع العمالت االفتراضية وتداولها محل املزيد من البحث والتمال 

املستجدات والنوازل الفقهية املعاصرة. وقد توصلنا من خالل بحثنا إلى جملة من النتائج والتوصيات، نأمل أن تسهم في 

بلورة التصور السليم والصحيح ملوضوع العمالت االفتراضية، وأن تكون مادة علمية ُيبنى عليها وتضيف إليها البحول 

 ت الالحقة.والدراسا

 النتائج:

أن العمالت االفتراضية تشكل نوعا جديدا غير مألوف من العمالت النقدية واإللكترونية التي جرى التعامل وها شرعا  -

وقانونا وعرفا. ورغم ما أحدثته من طفرة نوعية وتسابق محموم وما صاحب ذلك من زخم إعالمي، إال أن التقديرات 

ماليين مستخدم  6الت االفتراضية على مستوى العالم ال يزال محدودا جدا، بنحو تفيد بأن عدد املستخدمين للعم

. و ي دون شك نسبة ال تكاد تذكر مقارنة بعدد سكان العالم املقدر )3(2017حول العالم وذلك بحسب إحصائية نهاية 

 .% من إجمالي سكان العالم02مليار نسمة. وهو ما يجعل نسبتهم ال تتجاوز نحو  7.6بنحو 

                                                           
هـــوردو لــــدعم التعبيــــر الرقمــــي،  تقريـــر بعنــــوان " منصــــات املعـــامالت البديلــــة والعمــــالت الرقميـــة بــــين حريــــة التــــداول وإشـــكاليات الرقابــــة"، مركــــز    (1)

 .10، ص: 2018القاهرة، 
. ســــلطنة عمــــان. 2018يوليــــو  25عبــــد القــــادر ورســــمة غالــــب، املخــــاطر املتجــــددة للعمــــالت الرقميــــة االفتراضــــية، جريــــدة عمــــان اليوميــــة، عــــدد  (2)

http://omandaily.om ، :25/12/2018تاريخ االطالع. 

األكاديميـــة العربيـــة للعلـــوم ، 2018، العـــدد األول، 26، املجلـــد 26وانظـــر بحثـــه: العمـــالت املشـــفرة، مجلـــة الدراســـات املاليـــة واملصـــرفية، الســـنة         

 .30ص: املالية واملصرفية، األردن، 
(3)   Bank for International Settlements, Annual Economic Report,  25 June 2017, Suisse, p: 131. 

، تـــاريخ االطـــالع:  https://annahar.com. لبنـــان. 2017كـــانون األول  15أيمـــن عمـــر، بيتكـــوينت مـــا لهـــا ومـــا عليهـــا  جريـــدة النهـــار اليوميـــة، عـــدد        

15/01/2019. 

http://omandaily.om/
http://omandaily.om/
https://annahar.com/


 

 

587 

ا هو استخدامها أصال لتخزين القيمة  - أن الدافع الحقيقي وراء انتشار العمالت االفتراضية وشهرة البيتكوين أساس 

وتجميعها قصد تحقيق الربح واملضاربة واالستثمار فيها، وليس اتخاذها وسيطا للتبادل. األمر الذي يجعلها أقرب 

 للسلع من العمالت.

ي أساس أو نظام قانوني يؤطرها، كما ال تتمتع بأي قوة إبراء قانونية، غير قبول ال تستند العمالت االفتراضية أل  -

األطراف التي تقبل التعامل وها. خالفا للعمالت النقدية التي تعد وحدة إبراء للقيمة، مضمونة قانونا في كل دول 

 العالم.

ة أو اإللكترونية وذلك النطوائها على عدة ال تحظى العمالت االفتراضية بالثقة التي تحظى وها بقية العمالت النقدي -

ق بمستوى مجهوليتها والسرية والغمول اللذين يكتنفان تداولها. فضال عن تقلبات أسعارها وهشاشة 
ّ
مخاطر، تتعل

 بنيتها وعدم استقرار قيمتها.

ا بسيادة الدول وانتقاصا لها وتهديدا أل  - نظمتها املالية تداول العمالت االفتراضية بشكلها الحالي يشكل مساس 

واالقتصادية. ذلك أن اختصاص إصدار العمالت واإلذن بتداولها إنما هو اختصاص شرعي وقانوني أصيل للدولة 

 )الحاكم(.

أن العمالت االفتراضية بوصفها الحالي ال تكتسب صفة النقدية املعتبرة شرعا وقانونا، كونها ال تكتسب خصائ   -

 وال تؤّدي دورها.النقود املعروفة في علم االقتصاد، 

ا للمضاربات عالية املخاطر، ووسيلة لالحتيال واإلجرام واالبتلاز في ظل غياب أي  -
 
أن العمالت االفتراضية تشكل سوق

 مظلة قانونية أو إطار قانوني.

 إصدار العمالت االفتراضية وتداولها ينطوي على تهديد  كبير للجانب االقتصادي واألمني والبيئي، بسبب بعدها عن -

أي شكل من أشكال الضبط أو الرقابة، فضال عن فقدها لعنصري الجذب والثقة. وهو ما سيؤدي إلى محدوديتها 

 وتراجعها أو ربما زوالها.

 التوصيات:

توجيع ودعم األبحال والدراسات املنصبة حول العمالت االفتراضية وتداولها، األمر الذي من شأنه أن ُيعطي  -

  حة لتلك العمالت، بما يمكن من وضع اإلطار القانوني األنسب لها.التصور الصحيح والصورة الوا

النظر في القيمة العملية والحقيقية ملا ستسهم به العمالت االفتراضية في تطوير املنظومة االقتصادية وترقيتها،  -

طوي عليه من مخاطر وإجراء موازنة على كافة األصعدة واملجاالت بين منافع تلك العمالت وإيجابياتها من جهة. وما تن

 تجعل اعتماد تلك العمالت ال جدوى منها وال حاجة إليها. ،وسلبيات

تشريعية ضرورة وضع اإلطار القانوني املناسب إلصدار وتداول العمالت االفتراضية، من خالل صياغة نصوص  -

سيادة القانون مطلوبة قانونية مسايرة للتطورات التقنية والتكنولوجية الحاصلة. ذلك أن واعتماد أنظمة  وا حة
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ألي معامالت أو تحويالت مالية مشروعة وصحيحة. األمر الذي يجعل تلك العمالت في وضع أحسن وأقوى. حينذاك 

 ستعتمد الشركات واملؤسسات املالية وغيرها الدفع بالعمالت االفتراضية.

لتقنية الكفيلة بتحقيق االستخدام اآلمن التفكير الجاد واإلعداد املسبق والكافي للوسائل القانونية واالقتصادية وا -

والسلس للعمالت االفتراضية في حال اعتمادها، بعيدا عن أي مخاطر أو تهديدات محتملة. مع وضع اآلليات املناسبة 

 ملراقبة تداول تلك العمالت وحركتها واتجاهاتها.
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 واملوقف التشريعي منها الطبيعة القانونية للعمالت الفرتاضية

 

 العزيز عمر العثمان جمال عبدالدكتور 

 واالستشارات القانونية مكتب يوسف الحمادي للمحاماة، مستشار قانوني

 اإلمارات -دبي ، ية اإلمام مالك للشريعة والقانون محاضر لدى كل

 هرس الرئيسيالف

 امللخ::

 لل  زعمالتز، ليو لما كيان مادي ملموس، منتجة بواسهية العمالت االفتراضية
 
َ أدوات رقمية ا تراضية، ييلس عليها مجازا

 و هراء  عهن اريهس األنترنه  
 
برامج حاسوكية، ال تطضو لسييرة أو رقابة البنوح املركزية واألجمزة الرسمية، يت  التعامل بها بيعا

 لدى املتعاملين بهاز.أو تح
 
 التياريا

 
 ويلما إلى عمالت ألرى، وتلقس قبوال

وهناح غموض بشأن العمالت اال تراضية وعدم االستقرار في أسهعارها، ألسهباب قهد تتعلهس بهالظرو  ال ه   مهرت  يهها ومصهادر 

 عن لصااصما وابيعتها.2008نشوئها منذ عام 
 
 م  ضال

داوع، كالنقود التقليدية أوالنقود االلكترونية. وتطتلل األورا  اال تراضية عن أنواع ت 
ْ
 معينة وت

 
ل قيمة

ّ
 العمالت ال   تمث

وإن هنههههاح تهديههههدات ألههههرى كارتباامهههها بعمليههههات غسههههل األمههههواع وتههههداولما لتمويههههل األعمههههاع اإلرهابيههههة، باإلضهههها ة إلههههى الصههههعوكات 

 في 
 
ب املتعاملين بها ضريبيا  عهن كويهها قهد تسهاعد فهي تهريهب الضريبية ال   تحوع دون مراقبة وتعقل

 
أموالم  املتحصلة م ها،  ضهال

 األمواع إلى الةارج.

 
 
، مهها يجعلمهها ملتقههرة للضههمان والههدع  الحكههومي الههذي تتمتههو بههه ولهه  تحهه 

 
 أو دوليهها

 
العمههالت اال تراضههية بتشههريو ينظممهها محليهها

 .العمالت التقليدية أو الرقمية الصادرة واملعتمدة من البنوح املركزية

ي  -حسهب رأي الباحهث  -والعمالت اال تراضية 
 
ل عهام   ل 

 
 لمها مقابهل سهعري معهين ابقها

 
 ا تراضهية

 
ال تعهدو أن تكهون أدوات  الكترونيهة

 عهن أن املقهامرة وعنصهر ايةهاارة  يهها رشهكالن نسهبة كبيهرة، وال تمتله  الغيهاء التشهري ي الهذي يهتمكن 
 
العرض واليلب،  ضهال

ههْن للمسههتثمرين مالحقههة أاههرا  العمليههة  يههه املسههتثمرون مههن االسههتثما  يجموليههة املصههدر، وال يمك 
 
ر  يههها لحمايههة حقههوقم  نظههرا

، وال تطضو لرقابة وسييرة البنوح املركزية أو السليات املالية املركزية.
 
 االستثمارية قانونيا

جيههمل التعامهههل بهههها  ومهههن يحظهههر التعامهههل بهههها،  -هههه  قليلههون و  -وينقسهه  املوقهههل الرسهههمل  للهههدوع إزاء العمههالت اال تراضهههية بهههين مهههن ي 

 بشأيها.
 
 صريحا

 
 بينما ل  تتطذ دوع ألرى موقلا

 

 ملقـدمــةا
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ههس األوسهها  العامليههة  ْقل 
ْ
ههدل موضههوع العمههالت اال تراضههية مههن املواضههيو الجديههدة املثيههرة لالهتمههام ول جههدع فههي الوقهه   اتههه وال هه  ت ْرع 

 على كا ة األصعدة.

بهدأت فهي االنتشهار بهين مطتلهل  -وال ه  ال يوجهد لمها رصهيد ووجهود مهادي ملمهوس  -عمهالت اال تراضهية وفي  ترة وجيملة من  مهور ال

 علههى  ،دوع العههال ، وقبلهه  بههها بعهها الجمههات كوسههيلة للههد و والشههراء
 
 قويهها

 
ممهها زاد مههن االهتمههام العههالمل  بههها. ويعههد  لهه  مؤ ههرا

 (1)يجتمعات حوع العال  بهها.تزايد االهتمام العالمل  بهذا النوع من العمالت واهتمام ا

 
 
 كبيـــرا

َ
وعلــى الـــرغم مـــن االنتشـــار الواســـع للعمــالت االفتراضـــية ودخـــول أوســـاط كثيـــرة فــي التعامـــل وهـــا، إال أن هنـــاك غموضـــا

 عـن خصائصــها 
 
يكتِنـف هـذا النـوع مـن العمـالت، ألسـباب عديـدة تتعلـق بـالظروف التـي ظهـرت فيهـا ومصـادر نشـوئها، فضـال

 ما زالت تثير حولها الغمول والشكوك.وطبيعتها، التي 

ولغــرل اســتجالء حقيقــة هــذا النــوع مــن العمــالت وبيــان الطبيعــة القانونيــة لهــا واملوقــف التشــريعي علــى الصــعيد العــالمي 

منهــــا، ال بــــد مــــن التقــــديم لهــــذا املوضــــوع ببيــــان األهميــــة التــــي يمثلــــه موضــــوع هــــذه الدراســــة، وبيــــان املشــــكلة البحثيــــة التــــي 

ثـــم التعـــرف علـــى أهـــداف هـــذه الدراســـة، باإلضـــافة إلـــى بيـــان املن جيـــة التـــي اتبعهـــا الباحـــث فـــي طرحـــه ومعالجتـــه تعالجهـــا، 

 طرح خطة البحث التي اعتمدها في معالجته هذا املوضوع، وذلك على النحو اآلتي:
 
 موضوعها، وأخيرا

 أهمية الدراسة:

م، وخــــالل الفتــــرة 2009لها فــــي البيــــع والشــــراء بدايــــة عــــام م وتــــم تــــداو 2008بــــدأت فكــــرة العملــــة االفتراضــــية فــــي أواخــــر عــــام 

املاضـــية انتشـــر التعامـــل وهـــا فـــي أغلـــب دول العـــالم، وكـــان الغـــرل الـــذي ابتغـــاه مـــن ابتكرهـــا وعمـــل علـــى ظهورهـــا هـــو تغييـــر 

املين العمــالت التقليديــة الســائدة، واالستعاضــة عنهــا بالعملــة االفتراضــية، فــي ظــل الرغبــة بالحفــاظ علــى خصوصــية املتعــ

ــِم البنــوك املركزيــة والحكومــات التــي لهــا ســلطات واســعة فــي إصــدار وتــداول العمــالت 
ُّ
فيهــا بــالبيع والشــراء، والنــأي عــن تَحك

 التقليدية.

ــرات االسـتينائية التــي 
َ
ف
َّ
وقـد كثـر الحــديث فـي الســنوات القليلـة املاضــية عـن العمــالت االفتراضـية، وبشــكل خـاص فــي ظـل الط

 ي وصلت حّد األرقام القياسية، وفي ظل الغمول الذي يكتنف التعامل وهذا النوع من العمالت.حققتها أسعارها والت

رِت البنـوك املركزيــة والحكومــات مــن التصـريح بالتعامــل وهــا، وعملــت علـى منــع اســتخدامها واالســتثمار 
ّ
وفـي مقابــل ذلــك حــذ

وإنما يتم التعامـل وهـا وتـداولها علـى شـبكة االنترنـت وها خاصة في الدول العربية واالسالمية، حيث إنه ليس لها وجود مادي 

 فقط، كما يتم توليدها من خالل برامج خاصة في الحاسب اآللي.

ولهذل  تتجسههد أهميهة موضههوع هههذ  الدراسهة فههي بيهان اليبيعههة القانونيههة لمهذا النههوع مهن العمههالت، واكتشهها  مها إ ا كانهه  تعتبههر 

 بهههاملعلا املتعهههار  عليهههه 
 
 عهههن النقهههود االلكترونيهههة، وكشهههل مهههدى عمهههالت  أو نقهههودا

 
أم ال، وتمييملهههها عهههن العمهههالت التقليديهههة  ضهههال

                                                           

، مركز امللك فيصل للبحول والدراسات، سلسة: "تعليقات"، )الريال، اململكة حسن محمد، الـ )بيتكوين( ودورها في تمويل الحركات اإلرهابية ( 1)

 .2م(، ص: 2017العربية السعودية: أغسطس 
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ايةهاار ال هه  يمثلههه انتشهار العمههالت اال تراضههية مههن الناحيهة التقنيههة والقانونيههة واالقتصههادية سهواء علههى األشههةاص املتعههاملين 

 بها ومحييم  ايحلي واإلقليمل ، أو على االقتصاد العالمل  بشكل عام.

 بذاتههه، ومهها قههد يكههون لمهها مههن  ههأن كبيههر فههي نو 
 
 قاامهها

 
 إلكترونيهها

 
 ماليهها

 
 ألهميههة التعامههل بههالعمالت اال تراضههية باعتبارههها نظامهها

 
ظههرا

 مههههن أ ههههكاع النقههههود 
 
 جديههههدا

 
، كههههان ال بههههد مههههن بيههههان مههههدى اعتبههههار العمههههالت اال تراضههههية  ههههكال

 
 وعامليهههها

 
التجههههارة اإللكترونيههههة محليهههها

نقهههود التقليديهههة، أو كويهههها صهههورة مهههن صهههور النقهههود االلكترونيهههة، أو أيهههها تمثهههل عملهههة نا هههئة جديهههدة والعمهههالت كمههها ههههو حهههاع ال

 مستحدثة تطتلل عن أي نوع من أنواع العمالت الساادة.

وترجههههو أهميههههة تحديههههد اليبيعههههة القانونيههههة للعمههههالت اال تراضههههية إلههههى إمكانيههههة تيبيههههس النظههههام القههههانوني الةههههاص بههههأّي  مههههن النقههههود 

مهههة لمههها، حيهههث التقليديههه  
ّ
ة أو النقهههود اإللكترونيهههة علهههى التعامهههل بهههالعمالت اال تراضهههية فهههي  هههل عهههدم وجهههود نصهههوص تشهههريعية ْمنظ

 من أ هكاع النقهود ومهدى تمّتهو هه
 
 جديدا

 
ذ  العمهالت بالصهبغة سيعر ض الباحث مسألة مدى اعتبار العمالت اال تراضية  كال

 القانونية للتعامل بها.

 مشكلة الدراسة:

مشههكلة الدراسههة فههي بيههان ماهّيههة العمههالت اال تراضههية وإمكانيههة اعتبارههها وسههيلة د ههو مبتكههرة وجديههدة مههن أنههواع النقههود  تتبلههور 

االلكترونيههة ومطتللههة عههن األنههواع األلههرى مههن وسههاال الههد و، مههو التركيههمل علههى بيههان ابيعتههها القانونيههة وموقههل التشههريعات م ههها، 

 تيَلذل  تس ى الدراسة لالجابة على ما يأ

 ماهية العملة اال تراضية، من لالع تعريلما وكيان لصااصما وأنواعما. -1

اليبيعههههة القانونيههههة للعمههههالت اال تراضههههية وتمييملههههها عههههن غيرههههها مههههن العمههههالت كههههالعمالت التقليديههههة أو االلكترونيههههة وتكييلمهههها  -2

 القانوني.

 تقنية أم قانونية أم اقتصادية.ايةاار ال   تحوم حوع التعامل بالعمالت اال تراضية، سواء أكان  مطاار  -3

املوقل التشري ي للدوع من العمالت اال تراضية، سواء م ها الدوع ال   تجيمل التعامل بها، أو ال   تحظر مثهل ههذا التعامهل،  -4

 أو تل  الصامتة عن اتطا  موقل محدد.

 أهداف الدراسة:

انونية، ومدى الةيورة ال   تمثلما، واملوقهل التشهري ي مهن تهد  هذ  الدراسة لبيان ماهّية العمالت اال تراضية، وابيعتها الق

 التعامل بها.

 

 منهجية الدراسة:
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هو  هاهرة   مهن املهنه  الوصهلي واملهنه  االسهتقرااي واملهنه  التحليلهي بههد  تتبل
 

هال
ْ
اتبو الباحهث فهي معالجتهه ملوضهوع ههذ  الدراسهة ك

 واملوقل التشري ي م ها. العمالت اال تراضية، وكيان ماهّيتها وابيعتها القانونية

 خطة البحـث:

 تتضمن أهمية موضوع الدراسة، ومشكلتها، وأهدا ما، واملنهجية املتبعة في اليرك ومعالجة املوضوع. املقدمـــــة:

َ ماهيههههة العمههههالت اال تراضههههية. و لهههه  مههههن لههههالع تعريلمهههها، وكيههههان لصااصههههما، ونشههههأتها والتيههههور الحاصههههل عليههههها، املبحــــث األول 

 التشري ي للدوع م ها.واملوقل 

َ اليبيعهة القانونيهة للعمهالت اال تراضهية، عهن اريهس تمييملهها عهن غيرهها مهن العمهالت، ثه  بيهان ايةهاار ايحييههة املبحـث الثـاني

  التكييل القانوني لما.
 
 بها، ومن ث

 تتضمن النتااج والتوصيات. الخاتمة:

 الكلمات االفتتاحية: 

 النقود االلكترونية، اليبيعةالعمالت اال تراضية، البيتكوين، 

 القانونية، املوقل التشري ي. 
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 املبحث األول

 ماهية العمالت الفرتاضية

 

 لسهو  
 
 مناسهبا

 
لقد تيورت العمالت اال تراضية لالع السهنوات القليلهة املاضهية بسهرعة ليحظهس مهن ابتكرهها بهأن تصهبمل منتجها

ر هذا التيور املتسارع تأ
ْ
 تي العديد من األسئلة الشرعية والقانونية والعملية واللنية وغيرها.النقد، وعلى إث

 
 
ْبهههد  كهههل الهههدوع حماسههها

ْ
وقهههد تزايهههدت  هههعبية وقيمهههة تلههه  العمهههالت بدرجهههة كبيهههرة لهههالع األعهههوام املاضهههية، وكهههالرغ  مهههن  لههه ، لههه  ت

، نتيجهة  هعور حكومهات تله  الهدوع 
 
ت  التعامهل بهها مهؤلرا بتهديهد ههذ  العمهالت بسهبب عهدم تجاهما، ح ا إن بعا الدوع حظر 

ها وما يرمي إليه مبتكروها. ت 
 
نش   م  ابيعتها ومجمولية م 

 
 
ولبيهان ماهيههة العمهالت اال تراضههية ينبغهي تناولمهها مهن حيههث تعريلمهها وكيهان لصااصههما فهي ضههوء سهرد أبههرز وأ همر أنواعمهها،  ضههال

 قسي  هذا املبحث إلى امليالب اآلتيةَعن بيان نشأتها وتيورها ح ا وصل  إلى ما لي عليه. لذل   قد ت  ت

 َ تعريل العمالت اال تراضية ولصااصما.املطلب األول 

 َ نشأة العمالت اال تراضية وتيورها.املطلب الثاني

 َ املوقل التشري ي للدوع من العمالت اال تراضية.املطلب الثالث

 تعريف العمالت الفرتاضية وخصائصها: املطلب األول

ههه   بيهههان لصااصهههما، لهههذل  اقتضههه ا تقسهههي  ههههذا لغهههرض بيهههان املقصههه
 
، ومهههن ث

 
ود مهههن العمهههالت اال تراضهههية ال بهههد مهههن تعريلمههها أوال

 امليلب إلى اللرعين اآلتيينَ

 َ تعريل العمالت اال تراضية.الفرع األول 

 َ لصاا  العمالت اال تراضية.الفرع الثاني

 تعريف العمالت الفرتاضية: الفرع األول

 وتعمهههل كوسهههيلة تبهههادع و/أو وحهههدة حسهههاب و/أو تههه  تعريهههل العملهههة ا
 
ال تراضهههية بأيههههاَ زتمثيهههل رقملههه  بقيمهههة يمكهههن تهههداولما رقميههها

مطهههّزن للقيمهههة، ولك ههههها ال تمتلههه  قههههوة إبهههراء قانونيهههة أو سههههداد قهههانوني عههههدا قبهههوع املتعهههاملين بههههها باالتلههها  دالههههل مجتمهههو أولئهههه  

لحكومههات والبنههوح املركزيههة، ولههي تطتلههل عههن كههّل  مههن العملههة الورقيههة املتعههاملين، ولههي ال تطضههو لسههييرة واليههة  أو التصههاص ا

 (1)وكذل  عن النقود اإللكترونية.

                                                           

(1)  Financial Action Task Force, FATF Report, Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, www.fatf-

gafi.org, June 2014, p.4. 
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كما ت  تعريلما بأيها عبارة عنَ زأصهوع رقميهة مصهّممة للعمهل كوسهيلة للتبهادع، تسهتطدم التشهلير لتهأمين معامالتهها، والهتحك  

ي  بشهكل غيهر نسه ي، ولهي فهي غال هها مبنيهة علهى تقنيهة تسهملا بسلسهة في إنشاء وحهدات إضها ية، والتحقهس مهن نقهل األصهوع والقه

ز وال   تكلل الشلا ية والسرعة والثقة في النقل، ويقوم بننتاج هذ  العمالت وكلالة اسهتمراريتها مجتمهو Block Chainالثقة ز

بينز. نّق 
ْ
 (1)ْرعر  بامل

َ ز
 
جههةوحههويقصههد بههها أيضهها بواسههية بههرامج علههى الشههبكة، يههت  تههداولما بههين أعضههاء مجتمههو  دات ا تراضههية تشههليرية المركزيههة، ْمنت 

 (2)ا تراض   باعتبارها عملةز.

وقهههد تههه  تعريلمههها كهههذل  بأيههههاَ زعملهههة رقميهههة ا تراضهههية )لهههيو لمههها كيهههان مهههادي ملمهههوس أو وجهههود  يمليهههااي( منتجهههة بواسهههية بهههرامج 

دارة رسههمية دوليههة، ويههت  اسههتطدامما عههن اريهههس حاسههوكية وال تطضههو للسههييرة أو الههتحك   يههها مههن جانههب بنههه  مركههزي أو أي إ

 لدى املتعاملين بهاز.
 
 التياريا

 
 (3)األنترن  في عمليات الشراء والبيو أو تحويلما إلى عمالت ألرى، وتلقس قبوال

 عهههن تقنيهههة  وينبغهههي عنهههد
 
وال ههه  تعتبهههر لههههي ، "Block Chain" البلـــوك تشـــينالحهههديث عهههن العمهههالت اال تراضهههية الحهههديث أيضههها

اس الههذي تعمههل عليههه هههذ  العمههالت. وال هه  تتمثههل فههي كويههها قاعههدة بيانههات موزعههة، تمتههاز بقههدرتها علههى إدارة قاامههة متملايههدة األسهه

باستمرار من الاجالت املسماة )كتل(، تحتوي كل كتلة على اليابو الزمل  ورابط إلى الكتلة السابقة، وْصهّممْ  سلسهلة الكتهل 

ت ايةزنهة ضهم ها والحيلولهة دون تعهديلما، أي إنهه عنهدما تطهزن معلومهة مها فهي سلسهلة الكتلهة بحيث يمك ها ايحا ظة على البيانها

 القيام بتعديل هذ  املعلومة.
 
 (4) ال يمكن الحقا

( Initial Public Offering(،  هبيه باإلصهدار األولهي لألسهم  )Initial Coin Offering-ICOواإلصهدار األولهي للعملهة اال تراضهية )

 أو ( ولهيوcoinsعملهة ا تراضهية ) ههو املعهروض  هنن النقهد حالة للمستثمرين في مرة ألوع  الكتتاب في األسم يت  ا حيث
 
 أسهمما

                                                           

(1)  Vejacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies, Journal of Economy, Business and finance, 2017, pp 1-2,  

 من: د. أحمد سفيان عبد هللا، و د. سهيل بن شريف والباحث/ منير ماهر أحمد، مجلة بيت املشورة، العدد 
 
، )الدوحة، قطر: ابريل 8نقال

 .240(، ص 2018

، ورقة مفدمة ملركز التميل البحثي في فقه القضايا املعاصرة، حلقة  ( 2)
 
إبراهيم بن أحمد بن محمد يحيى، النقد االفتراض ي بتكوين أنموذجا

، https://units.imamu.edu.saالنقد اإلفتراض ي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، )الريال، اململكة العربية السعودية(، 

 .3، ص 26/1/2019يارة: تاريخ الز 

عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، بحث منشور في املجلة العلمية  ( 3)

 .22-21(، ص 2017(، كلية التجارة، جامعة عين شمس، )القاهرة، مصر: يناير، 1للقتصاد والتجارة، العدد )

ر بن عبد الرحمن آل عبد السالم، العمالت اإلفتراضية، ورقة عمل قدمت ملركز التميل البحثي في فقه القضايا املعاصرة، حلقة النقد ياس ( 4)

، تاريخ https://units.imamu.edu.saاإلفتراض ي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، )الريال، اململكة العربية السعودية(، 

 .2، ص 26/1/2019الزيارة: 
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 ماليهههة، حيهههث إن املسهههتثمر فهههي اإلصهههدار األولهههي للعملهههة اال تراضهههية ييمهههمل فهههي بيعهههه بعهههد االكتتهههاب إلهههى ركهههمل كمههها ههههو الحهههاع 
 
أوراقههها

 (1)بالنسبة للسم .

عهد تقنيهة جديهدة blockchainاضية بشكل عام والبيتكوين بشكل لهاص مهو تقنيهة البلهوح  هين )وتعمل العمالت اال تر 
ْ
( وال ه  ت

( هو د تر األستا  الذي يت  تحديثه باستمرار وايحا ظة عليه بواسهية أجمهزة الكمبيهوتر، blockchain) الهتستطدم التشلير. و 

 هههه  تشهههر  عليههههها السهههليات الحكوميههههة أو  هههركات الوسههههااة املاليههههة وكالتهههالي القضههههاء علهههى الههههدور التقليهههدي للوسههههيط كهههالبنوح ال

( لي أنه عام ويمكن ل جميو رؤيته كونهه ْرعهد بمثابهة د تهر األسهتا  blockchain) الةاضعة للميئات الرقابية. وهناح ميملة هامة لله

، علهى الهرغ  مهن أن ههذا قهد العام، والهذي يهت  تحديثهه بعهد كهل معاملهة، ويمتله  كهل شهة  ناهةته الةاصهة مهن د تهر األسهتا 

( مجمولههة املصههدر مههن لههالع إعههادة ترميملههها، blockchainينيههوي علههى نقهه  فههي الةصوصههية. غيههر أن املعههامالت والحسههابات فههي )

 املتعامهل لهيو بحاجهة إلهى الوثهو  بيهر  ثالهث أو 
هْون 

 
عد امليملة الرايسة لد تر األستا  العهام ك

ْ
، وت

 
ولي عملية تكون محوسبة  نيا

وسههيط، حيههث تصههبمل كههل معاملههة عبههارة عههن كتلههة يههت   حصههما بعههد  لهه  بواسههية حاسههوب اآللههرين وتههت  املوا قههة عليههها، رجههل 

ْون بعمههههههاع املنههههههاج ، وبعههههههد أن تههههههت  املوا قههههههة علههههههى املعاملههههههة يههههههت  إضهههههها تها إلههههههى سلسههههههلة الكتههههههل  وهههههههؤالء ايحققههههههون ههههههه  مهههههها ْيههههههدع 

(blockchain).(2) 

"، علــى الحفــاظ علــى قــوائَم مقاومــة  للتالعــب فــي ســجالت البيانــات املتناميــة Block Chainوتســاعد تقنيــة البلــوك تشــين "

 ألنظمـــة التجـــارة 
 
 للمـــواد القّيمـــة كـــاألموال أو األســهم أو حقـــوق الوصـــول إلـــى البيانـــات، وخالفـــا

 
 آمنـــا

 
باســتمرار، وتتـــيح تبـــادال

 لهذه التقنية لوسيط أو نظـام تسـجيل مركـزي مل
 
تابعـة حركـة التـداول، وإنمـا تقـوم كافـة الجهـات التقليدية، فال حاجة وفقا

بالتعامل مباشرة بعضها مع بعض، حيث تعمـل هـذه التقنيـة علـى هيئـة نظـام سـجل الكترونـي ملعالجـة الصـفقات وتـدوينها 

 ( 3)بما يتيح لكل األطراف تتبع املعلومات عبر شبكة آمنة ال تستدعي التحقق من طرف ثالث.

هّل وبشهكل لهاص النظهام واملعلوم أن هذ  التقنيهة غ
ْ
ك
 
، وإنمها لهي متعلقهة بالنظهام املهالي ك

 
يهر مرتبيهة بهالعمالت اال تراضهية حصهرا

 لكويهههها قاعهههدة بيانهههات موزعهههة لتبسهههيط التعهههامالت 
 
سهههتطدم مهههن قبهههل البنهههوح واملؤسسهههات النقديهههة نظهههرا

ْ
املصهههرفي، حيهههث إيهههها ت

 ال هه  تضههمن املاليههة، غيههر أنههه قههد تهه  اعتمادههها فههي عمليههات تههداوع العمههالت ا
 
ال تراضههية وكههالبيتكوين بشههكل لههاص كويههها الوسههيلة

 االنلالت من رقابة البنوح املركزية واملؤسسات الحكومية وعلى إللاء هوية املستطدمين.

 

                                                           

سامي بن إبراهيم السويلم، حول النقود املشفرة، ورقة عمل قدمت ملركز التميل البحثي في فقه القضايا املعاصرة، حلقة النقد  ( 1)

، https://units.imamu.edu.sa ،14/8/2018اإلفتراض ي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، )اململكة العربية السعودية(، 

 .3، ص 26/1/2019: تاريخ الزيارة

(2)  Marko Koevoets, Monetary Policy Implications for the trade-off between a Private Digital Currency and a Central 

Bank Issued Digital Currency, Master Thesis, Radboud Universities Nijmegen, Nijmegen, Netherlands, August 

2017, P 9-10. 

 مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، تقرير بعنوان "منصات املعامالت البديلة والعمالت الرقمية بين حرية التداول وإشكاليات الرقابة"، ( 3)

www.hrdoegypt.org11(، ص 2018، ، )القاهرة، مصر. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
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 خصائ: العمالت الفرتاضية: الفرع الثاني

ليهههههها سهههههواء  منهههههه النقديهههههة أو تتميهههههمل العمهههههالت اال تراضهههههية بجملهههههة مهههههن الةصهههههاا  ال ههههه  تطتلهههههل  يهههههها عهههههن العمهههههالت املتعهههههار  ع

 االلكترونية على حد سواء، وال   تتمثل  يما يأتيَ

 :
 
 وكذل   ه  تطتلل عن العمالت النقدية التقليدية )البنكنوت(. (1)َليس لها كيان مادي ملموس أو وجود فيليائي أوال

 :
 
 (2)نوح املركزية.حيث ال تطضو لسييرة والية  أو التصاص الحكومات والب أداة المركزية: ثانيا

 :
 
إللهههاء هويهههة املتعامهههل،  هههال يتيلهههب إتمهههام العمليهههة  يتهههيمل التعامهههل بالعملهههة اال تراضهههية إ : إخفــاء هويـــة املســـتخدمين ثالثا

التحقس مهن شةصهية املتعامهل، كمها ال يتيلهب تنليهذ عمليهات  هراء وكيهو العملهة اال تراضهية اإل صهاك عهن أي بيانهات 

 (3)ما.أو معلومات شةصية تط  أارا 

 :
 
، علهى عكهو اريقهة البنهوح التقليديهة ال ه  تسهتغر  السرعة الفائقة في نقل األموال:  رابعا حيث يهت  تحويهل املهاع فهي ثهوان 

 قد تصل إلى أيام.
 
  ترات اويلة نسبيا

 :
 
سههههمل ْرعههههّد الههههد و بواسههههية العمههههالت اال تراضههههية وبشههههكل لههههاص البيتكههههوين ســــهولة االســــتخدام وإنخفــــال تكلفتــــه:  خامسا

باملقارنة ما الد و بالبياقات االاتمانية، حيث تت  عملية تحويهل األمهواع إمها مهن لهالع جمهاز الكمبيهوتر الشةصه   أو 

 (4)من لالع الماتل الذكي و ل  عن اريس إدلاع عنوان املستل  واملبلغ املد وع وإرساله.

 مجانية أو مقابل مبلغ زهيد.تكللة عمليات تحويل األمواع الةاصة بالعمالت اال تراضية تقكما أن  
 
 ريبا

 :
 
 وال أّيهههة صـــعوبة التعقـــب:  سادسا

 
 متسلسهههال

 
توصهههل العمهههالت اال تراضهههية بأيهههها عمهههالت مجموليهههة، بمعلههها أيهههها ال تمتلههه  رقمههها

وسيلة ألرى تتيمل التعقب أو التتبو للوصوع إلهى البهااو أو املشهتري للعمهالت، ممها يجعهل م هها  كهرة رااجهة لهدى كهل مهن 

ا عين عههههههن الةصوصههههههية، أو مروجههههههي البضههههههااو ايحظههههههورة عبههههههر األنترنهههههه  كايةههههههدرات أو غيرههههههها مههههههن األعمههههههاع غيههههههر املههههههد

 (5)املشروعة.

 :
 
كهل صهلقة مهن الصهلقات ال هه  أن  يقصهد بالتحصهين األمله  الههذي تمتهاز بهه العمهالت اال تراضهية هههوالتحصـين األمنـي:  سابعا

حههاوع شههة  مهها أن يجههري عمليههة احتياليههة  ههنن الحسههابات الرياضههية يكههون محلمهها عملههة ا تراضههية تكههون علنّيههة وإ ا 

                                                           

 .21هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، مرجع سابق، ص  عبد (1)

(2)  Financial Action Task Force, FATF Report, Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, 

www.fatf-gafi.org, June 2014, p.4. 

 .4حسن محمد، مرجع سابق، ص  ( 3)

 .BITCOIN ،"www.investing1.comتقرير بعنوان "بيتكوين" " (،Investingمؤسسة ) ( 4)

 .(، املرجع السابقInvestingمؤسسة ) ( 5)
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 التوّصل إلى إجماع بين جميهو الاهجالت (blockchain)ال   تمتاز بها اله 
ْحوع دون 

 
  ،سو  تحّددها وت

 
وههذا مها يمنهو أّيهة

 (1)محاوالت احتيالية، لذل  يت  استبداع الوسياء والبنوح من لالع ميملة التحقس من التشلير.

إ  إن كههل عمليهههة اقتصههادية أو ماليهههة يههت  حلظمههها فههي كتلهههة وتوزيعمهها علهههى ماليههين الحواسهههيب حههوع العهههال ، ممهها يجعهههل  

، كمها تهت  العمليهة املاليهة أمهام العهال  كلهه ممها يجعهل محهاوالت التالعهب بهها مسهتحيلة 
 
عملية التراقما مستحيلة عملّيا

.
 
 أيضا

 
 
 تراضههية بالقههدرة اللااقههة علهههى التعامههل مههو أ ههراد وجمههات مههن مطتلههل دوع العهههال ، تتميههملالعمالت اال اتســاع النطــاق:  :  ثامنا

حيهث رسههممل نظههام التعامههل فهي هههذا النههوع مههن العمههالت بتحويهل األمههواع مههن أي مكههان فههي العهال  إلههى أي مكههان آلههر وكههأي 

 (2)عملة نقدية.

 آلليــــات معينــــة
 
: صــــرف العملــــة وفقــــا

 
  ههههنن مههههن لصااصههههما أن ب :تاســــعا

 
مهههها بههههالعمالت التقليديههههة الرسههههمية وأليههههرا

 
اإلمكههههان تبادل

كالههدوالر واليههورو والجنيههه اإلسههترليل ، مههن لههالع عمليههات مشههلرة عبههر  ههبكة اإلنترنهه  وعههن اريههس مواقههو متطصصههة أو أجمههزة 

 (3)صرا ة آلية لاصة بصر  هذا النوع من العمالت.

 نشأة العمالت الفرتاضية وتطورها: املطلب الثاني

ز فهي Wei Daiم مهن قبهل املهدعو ز1998وع مرة عن  كرة العمالت اال تراضية أو العمالت الرقمية املشلرة في عام ت  الحديث أل 

ز البريدية، حيث تمحهورت  كهرة الكاتهب حهوع  هكل جديهد مهن املهاع رعتمهد التشهلير للهتحك  فهي إنشهااه cypher punksقاامة ز

 عن السلية املركزية.
 
 (4)والتعامل به بديال

ع  مهههور للعمهههالت اال تراضهههية عنهههدما اهههرك شهههة  مجمهههوع أالهههس علهههى نلسهههه االسههه  الرمهههزي )ساتوشههه   ناكهههاموتو(  كهههرة كهههان أو 

 إياها بأيها نظام نقدي الكترونهي رعتمهد فهي التعهامالت املاليهة علهى مبهدأ 2008)بيتكوين( للمرة األولى في ورقة بحثية عام 
 
م واصلا

 ح تقلههه  يقصههد بهههه التعامههل املبا هههر بههين مسهههتطدم وآلههر دون وجهههود وسههيط، ويقهههوع (، وههههو مصههيPeer to Peerالّنههّد  للّنههّد  )

رحه  للتهداوع للمهرة األولهى سهنة 
ْ
ههو تغييهر االقتصهاد العهالمل   2009القاامون على البيتكوين إن المد  من ههذ  العمليهة ال ه  ا

 (5)بنلو اليريقة ال   غيرت بها الويب أساليب النشر.

                                                           

(1) Marko Koevoets, Monetary Policy Implications for the trade-off between a Private Digital Currency and a Central Bank 

Issued Digital Currency, Master Thesis, Radboud Universities Nijmegen, Nijmegen, Netherlands, August 2017, P 10. 

 .4حسن محمد، املرجع السابق، ص  ( 2)

 .31عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، مرجع سابق، ص  (3)

الشرق األوسط، مقال بعنوان "البيتكوين عملة الكترونية تهز عرش العمالت العاملية، الشرق األوسط أون الين، )بيروت، لبنان، جريدة  ( 4)

 /https://aawsat.com/home/article/928586م(، 30/1/2019م، تاريخ الزيارة: 17/5/2017تاريخ النشر: 

 .BITCOIN ،"www.investing1.comتكوين" "( بعنوان "بيInvestingتقرير صادر من مؤسسة ) ( 5)

https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
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لشةصهية مجمولهة ال ْرعهر  ع هها أيهة معلومهات سهوى أنهه التهرع عملهة زالبيتكهوينز، مهن لهالع نشهر  ناكهاموتوز اسه   وزساتوشه  

بحثههههه املههههذكور علههههى االنترنهههه  عبههههر بريههههد مشههههلر تشههههرك  كههههرة زالبيتكههههوينز، بعههههد  لهههه  تهههه  إاههههال  أوع ناههههةة مههههن برنههههامج عميههههل 

ريدية من أجل تيوير املشروع الى أن بدأت تطتلي حيث قام بننشاء  ريس والتواصل معم  عبر الاحة ب 2009البيتكوين في عام 

 مو يهاية عام 
 
، حيث كان يتعامل مو اللريس الذي أسسه على املصدر امللتوك للبرنهامج غيهر أنهه كهان يتطهذ  2010ألبار  تدريجيا

ه ههههو الحييهههة والحهههذر وال يكشهههل عهههن أي شههه  ء يمكهههن أن يقهههود إلهههى معر هههة شةصهههيته الحقيقيهههة، وآلهههر لبهههر سهههمعه النهههاس عنههه

 مهو رجهل  Foundation P2Pعندما قاع إنه انتقل ليهتّ  بأ ياء ألرى. وحسهب مها ادلهى زساتوشه  ز فهي مللهه الشةصه   فهي موقهو 

 إال أن ههذ  املعلومهة غيهر مؤكهدة وهنهاح  رضهيات عديهدة حهوع ههذ  الشةصهية، ومهن غيهر املؤكهد  39ياباني يبلغ من العمهر
 
عامها

قيقههي للمطتههرع، أم إنههه مجههرد اسهه  مسههتعار لمههذا الشههة  اسههتطدمه  قههط للعههالن عههن مهها إ ا كههان هههذا االسهه  هههو االسهه  الح

 (1)العملة الجديدة  حسب.

 كههرة البيتكههوين علههى إنشههاء نظههام نقههدي الكترونههي المركههزي، ْرسههتعاض بههه عههن عمههل السههلية املركزيههة فههي إصههدار العملههة وتقههوم 

لوارزميهة إثبهات العمهل(، لةلهس إجمهاع ال مركهزي حهوع الصهلقة، كتسوية املعامالت والتحقس م ها بنظام حساب مهوزع رسهملا )

 (2)لحل مسألة اإلنلا  املزدوج.

ومن لالع تحليل قام بهه أحهد البهاحثين  مهر لهه أن زساتوشه  ز قهام بتعهدين الكثيهر فهي بهدايات الكتهل عبهر  هبكة البيتكهوين، وته  

ببليهون دوالر حينمها كهان سهعر البيتكهوين الواحهد رسهاوي ألهل تقهديرها بمليهون بيتكهوين له  يهت  صهر ما، مها رعله  أن ثروتهه تقهدر 

 (3).2013دوالرفي نو مبر 

م و له  عنهدما تصهل الكميهة 2040ويقوع مؤسسو العمالت اال تراضية إن عمليهات إصهدار ههذ  العملهة سهيتوقل بحلهوع عهام 

رو العملههة إيجههاد نههوع مههن مليههون وحههدة، وههو الحههد األقصهه ا للكميههة ال هه  يمكهن تعههدي ها م ههها،  21املصهدرة م ههها  حيههث قصههد ْمصهّد 

النهههدرة للكميهههات املتداولهههة م هههها؛ بههههد  الحلههها  علهههى قيمتهههها مهههن التهههدهور لهههو تههه  اإل هههرا  فهههي عمليهههات اإلصهههدار مثلمههها يحهههدث فهههي 

العمهههالت التقليديهههة، وبعهههد  لههه  التهههاري، ال يمكهههن التعهههدين. ويمكهههن الحصهههوع علهههى العملهههة عهههن اريهههس الشهههراء  قهههط، ولكهههي يهههت  

ان  ل ، ت  وضو الرمز الةاص بها، حيث تزداد صعوكة إنتاجمها عهن اريهس التعهدين، و له  بتعقيهد الةوارزميهات امليلهوب ضم

، وح ههها تهههاري، 
 
نين مهههو مهههرور الهههزمن ح ههها يتوقهههل إصهههدارها تمامههها عهههّد 

ْ
مههها كلمههها كثهههر عهههدد امل

ل
م،  قهههد بلغههه  كميهههة 2017ينهههاير  16حل

 (4)دة.( وح16,104,750وحدات البتكوين املصدرة )

وقد تعددت وتنوع  العمهالت اال تراضهية املشهلرة، ومعظممها مبنيهة علهى مبهدأ عملهة البتكهوين ومستناهةة م هها، واللهرو  بي هها 

 رسهههيرة ، بعضههههما متعلهههس بالوقهههه  الهههذي تسههههتغرقه عمليهههة التههههداوع، وبعضهههما متعلههههس بيريقهههة التعههههدين والتوزيهههو، وبعضههههما 
 
غالبههها

الةوارزميهههات املسهههؤولة عهههن عمليهههة التشهههلير( ، ويوجهههد عهههدد محهههدود مهههن ههههذ  العمهههالت  متعلهههس بطوارزميهههات المهههان )ولهههي تلههه 

                                                           

ناكاموتو: ما ال تعرفه عن مخترع عملة بتكوين، شبكة النبأ املعلوماتية،  دالل العكيلي، مقال بعنوان " ساتوي ي ( 1)

https://annabaa.org/arabic/variety/16814 :01/01/2019(، تاريخ الزيارة: 8/10/2018، )تاريخ النشر. 

 .6أحمد بن محمد يحيى، مرجع سابق، ص  إبراهيم بن ( 2)

 دالل العكيلي، مرجع سابق. ( 3)

 .26عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، مرجع سابق، ص  ( 4)
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يمكههن وصههلما بالرايسههة بنههاء علههى عههدد املتعههاملين بههها ، واتسههاع نيهها  املواقههو ال هه  تقبلمهها ، وعههدد األمههاكن ال هه  يمكههن مههن لاللمهها 

 وصههل إلهههى اسههتبداع العملههة اال تراضهههية بههالعمالت التقليديههة ، وكلغههه  العمههالت الرقم
 
 كبيهههرا

 
يهههة البديلههة فههي الوقههه  الحاضههر عههددا

 (1)( عملة ا تراضية.711)

علههههى يههههد ساتوشهههه    2009مههههن أ ههههمر العمههههالت اال تراضههههية فههههي العههههال ، وال هههه   مههههرت فههههي عههههام  (Bitcoinوتعــــد عملــــة البيتكــــوين )

 
ْ
  مههههور العمهههالت اإللكترونيهههة، وينوههههح جميهههو املسههههتثمرين التهههداوع بههههها فهههي مقابههههل  البيتكهههوينناكهههاموتو، لتكهههون عملههههة

 
تلهههه  بدايهههة

 )2( العمالت األلرى، كما إيها األعلى من حيث القيمة السوقية.

 إلههى حههد ، تهه  إدلها2009فههي عههام  ومنهذ إنشههاء البيتكههوين
 
ع العديههد مههن العمههالت اال تراضههية، غيههر أن البيتكهوين هههو األكثههر نجاحهها

مليههار دوالر فههي  20بعيههد،  قههد حصههل  علههى الكثيههر مههن االهتمههام علههى صههعيد وسههاال االعههالم، وكلغهه  قيمتههها السههوقية اإلجماليههة 

 فهههي است2017مهههارس 
 
ا مهههن البنهههوح املركزيهههة بهههدأت مهههؤلرا ( و blockchainكشههها  اعتمهههاد تقنيهههات ). واألهههه  مهههن  لههه ، أن عهههدد 

(crypto currency ملههد وعات البيههو بالتجزاههة أو القههّي  الكبيههرة.  علههى سههبيل املثههاع، ينههوي بنهه  الشههعب الصههيل  تيههوير عملههة )

(، كمهها درس بنهه  كنههدا والسههلية النقديههة فههي سههنغا ورة اسههتطدام هههذ  التقنيههة blockchainرقميههة وانيههة تعتمههد علههى تقنيههة )

( سيكون لما تهأثير blockchain( و)crypto currencyظمة الد و بين البنوح، ويعتقد العديد من املؤيدين لمذا النظام أن )ألن

 )3(كبير على التنمية املستقبلية للمد وعات واألنظمة املالية.

م. 2011رت فهي  همر أكتهوكر عهام  مهوال ه   (LTCالليتكـوين )أما األنواع األلرى مهن العمهالت اال تراضهية  م هها علهى سهبيل املثهل 

( وال   نشأْت Peercoinبيركوين )ال ث  هناح عملة. 2011( وال    مرت في  مر إبريل عام Namecoin)عملة النيمكوين وم ها 

 عملهة2013 مهرت فهي عههام  وال ه ( XRPالريبــل ) كمها توجهد عملهة م.2012فهي  همر أغسهيو عههام 
 
 ال هه ( Dashالـداش ) ، وأيضها

 عملههة2014ير فههي ينهها  مههرت
 
 . 2015فههي عههام  ال هه   مههرتاإليثريــوم  . وأيضهها

 
ههدْت أيضهها ( Feathercoinالفيــذركوين ) عملههة كمهها ْوج 

وال ههه  انتشههههرت فهههي التعامههههل كعملههههة ( E-Dinarcoinإي دينــــاركوين ) وال ههه  تتشههههابه مهههو البتكههههوين والاليتكهههون. كمهههها وجههههدت عملهههة

  م.2016ا تراضية في سبتمبر عام 
 
 (4)م.2016ال   ت  البدء بتداولما في أكتوكر عام  (Zcashكاش )الزي وهناح أيضا

                                                           

 .28عبـد هللا بن سـليمان بن عبـد العزيز الباحول، املرجـع السـابق، ص  ( 1)

(2) Jonathan Chiu & Thorsten Koeppl, The Economics of Cryptocurrencies- Bitcoin and Beyond, Research paper 

https://www.chapman.edu/research/institutes-and-centers/economic-science-institute/_files/ifree-papers-and-

photos/koeppel-april2017.pdf, Kanada, April, 2017,  

(3) Jonathan Chiu & Thorsten Koeppl, The Economics of Cryptocurrencies- Bitcoin and Beyond, Research paper 

https://www.chapman.edu/research/institutes-and-centers/economic-science-institute/_files/ifree-papers-and-

photos/koeppel-april2017.pdf, Kanada, April, 2017,  

 للتعرف على العمالت االفتراضية املذكور: زيارة املواقع االلكترونية اآلتية: (4)

https://litecoin.com/ar/; 

https://namecoin.org/;  

https://peercoin.net; 

https://sa.tradingpeek.com/ar/articles/details/30/ما-هو-البيتكوين--ما-لا-تعرفه-عن-عملة-بيتكوين-الإلكترونية
https://www.chapman.edu/research/institutes-and-centers/economic-science-institute/_files/ifree-papers-and-photos/koeppel-april2017.pdf
https://www.chapman.edu/research/institutes-and-centers/economic-science-institute/_files/ifree-papers-and-photos/koeppel-april2017.pdf
https://www.chapman.edu/research/institutes-and-centers/economic-science-institute/_files/ifree-papers-and-photos/koeppel-april2017.pdf
https://www.chapman.edu/research/institutes-and-centers/economic-science-institute/_files/ifree-papers-and-photos/koeppel-april2017.pdf
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 إلى ثالث  ئات؛ 
 
لي عملة اللعبة العاالية، حيث رشهترح  يهها  الفئة األولىوبشكل عام يمكن تصنيل العمالت اال تراضية تقريبا

أن مال  العملة اال تراضهية هنها ال  الشة  في لعبة قاامة بذاتها يهاج   يها العدو ويكسب املاع على الحساب اال تراض  ، غير

من العمالت اال تراضهية  الفئة الثانيةيمكنه استطدام العملة ال   ركحما إال في الد وعات ال   تتيحما له هذ  اللعبة  قط. أما 

وقههو  ههه  عملههة إصههدار املههدلل أو مههزود لدمههة الرسههاال اللوريههة، وتسههتطدم العملههة فههي هههذ  اللئههة لشههراء الةههدمات فههي  ات امل

،  هه  نهوع  Wright (LTC)وعملهة   COINS (BTC)من العملة اال تراضهية، كعمهالت الهه الفئة الثالثةالذي تتاك  يه العملة. بينما 

ملتوحههة املصههدر، وتسههتطدم هههذ  النوعيههة مههن العمههالت اال تراضههية بشههكل  P2P مههن العمههالت اال تراضههية ال هه  تنتجمهها بههرامج

 (1)نترن ، ويمكن استطدامما مبا رة في الحياة الواقعية.أساه   لالستثمار املالي عبر اإل 

 املوقف التشريعي للدول من العمالت الفرتاضية: املطلب الثالث

التنظيميههة فههي دوع العههال  بههأن العمههالت اال تراضههية باتهه  تحظههس باهتمههام عههالمل   الميئههات مههن تههدرح السههليات املاليههة والعديههد

ت املاليههة وتبههادع السههلو والةههدمات، و لهه  بههالرغ  مههن عههدم وجههود مظلههة قانونيههة وتنظيميههة متملايههد مههن األ ههراد كوسههيلة للتعههامال 

محددة وارتلاع ايةاو  وايةاار املرتبية بمثل ههذ  التعهامالت وال ه  تشهمل مطهاار غسهل األمهواع وعمليهات تمويهل اإلرههاب، 

 الية األلرى.باإلضا ة إلى تزايد حاالت الهجمات والجراا  السيبرانية، والجراا  امل

  –وقد انقسم  الدوع في  أن املوقل من العمالت اال تراضية 
 
 بطرييهة تواهح و قا

 
ملا ت  نشر  في موقو زهاو مهات ز مهدعوما

  مدى قبوع مطتلل الدوع حوع العال  للبيتكوين
 
ن   يها الدوع ال   تحظر هذا النوع من العمالت، والدوع ال   وضهع  قيهودا بي 

 من هذ  العمالت.على تنظي  استط
 
 محايدا

 
 (2)دامما، والدوع الداعمة واملؤيدة الستطدامما، وكذل  الدوع ال   اتطذت موقلا

وتعتبر روسيا أكبر الدوع ال   تحظر العمالت اال تراضهية وبشهكل لهاص عملهة البيتكهوين، تليهها بوليليها واألكهوادور وأ غانسهتان 

 والجزاار واملغرب.

والسهههعودية ومصهههر وضهههو القيهههود علهههى   هههانواتوواملكسهههي  وزامبيههها وموريشهههيوس وجهههزر املالهههديل و بينمههها قهههررت كهههل مهههن الصهههين 

 تنظي  استطدامما.

أمههها الهههدوع الداعمهههة للعمهههالت اال تراضهههية  تتصهههدر القاامهههة  يهههها الواليهههات املتحهههدة األمريكيهههة وكنهههدا واسهههتراليا والبرازيهههل وتشهههيلي 

ابهههان ونيوزلنهههدا واململكهههة املتحهههدة وأيرلنهههدا و رنسههها وإيهههران وتركيههها وتهههايوان وههههونج وجنهههوب أ ريقيههها وكوكههها وآرسهههلندا والنهههرويج والي

 كونج وليبيا والعرا .

 مههن العمههالت اال تراضههية مثههل كازالسههتان والمنههد وكاكسههتان وكينيهها والجههابون و نههملويال 
 
 محايههدا

 
بينمهها اتطههذت دوع ألههرى موقلهها

 و يتنام وماليمليا وأندونيسيا وتونو. وكولومبيا وكيرو وكاراجواي وأوروجواي واألرجنتين

                                                                                                                                                                                                         

https://www.feathercoin.com/about/; https://edinarcoin.com/ar/news-ar/; https://z.cash/?page=0. 

(1) Li Yusen, Virtual Currency: Analysis and Expectation, American Journal of Economics, Scientific & 

AcademicPublishing,http://article.sapub.org/10.5923.c.economics.201501.07.html. 

 

 https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/526420  م.01/02/2019املوقع االلكتروني "أرقام"، تاريخ القراءة:  ( 2)
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 مههن النقههود 
 
 بههأن البيتكههوين علههى وجههه الةصههوص، كعملههة ا تراضههية ، رعتبههر نوعهها

 
وتعههد أملانيهها مههن أولههى الههدوع ال هه  اعتر هه  رسههميا

ك ال ههه  اإللكترونيههة، وصهههنلتها علهههى أيهههها زوحههدة حسهههاب وأداة ماليهههةز، وههههو مهها سهههممل ل حكومهههة األملانيهههة بلههرض ضهههريبة علهههى األركههها

تحققما الشركات ال   تتعامل بالبيتكوين، في حين استمرت املعامالت اللردية معلاة من الضرااب. كذل  صنلتها السهويد بأيهها 

 (1)زأصل ماليز، وصنلتها كندا بأيها زأصوع مشلرةز.

 م، و له  2015 كمها قهررت محكمهة العهدع األوروكيهة مهنمل ههذ  العملهة بعها الشهرعية فهي أكتهوكر مهن عهام
 
حينمها أصهدرت حكمها

ن  اعتبار  البتكوين عملة تقابل السلعة، وكنهاء  علهى  له  أعلتهها مهن ضهرااب القيمهة املضها ة فهي حهاع مبادلهة األ هراد اليهورو  تضم 

 (2)مقابل البيتكوين.

علهى موقعمهها وفهي اململكهة العركيههة السهعودية حههذرت مؤسسهة النقهد العربههي السهعودي مههن عملهة البتكههوين وجهاء  له  فههي بيهان لمهها 

م، حيههث حههذرت املؤسسههة مههن التعامههل بههها ملهها لتلهه  التعههامالت مههن عواقههب سههلبية مطتللههة 04/07/2017الرسههمل  تههويتر بتههاري، 

 (3)على املتعاملين كويها لارج املظلة الرقابية دالل اململكة العركية السعودية.

 أي قبهههوع أو حظهههر
 
للعمههالت اال تراضهههية، غيهههر أن لبهههراء أمنيهههين وقهههانونيين  وفههي دولهههة اإلمهههارات العركيهههة املتحهههدة لهه  يصهههدر رسهههميا

ومصههر يين  ههاركوا فههي حلقههة نقا ههية بعنههوان )استشههرا  مسههتقبل العمههالت الرقميههة وأبعادههها األمنيههة( ْعقههدت برعايههة سههعادة 

قميههة، فههي  هههل نااههب راههيو الشههراة واألمههن العههام فههي دبههي دارت حههوع ايةهههاار املتنوعههة لعمليههات التههداوع الواسههعة للعمههالت الر 

عدم وجود ضوابط قانونية تنظ  مثل هذ  العمالت وتهداولما. وقهد لرجه  الحلقهة النقا هية بتوصهيات كهان مهن أهممهاَ ضهرورة 

إصدار عملة إماراتية رقمية مشلرة باستطدام تقنية زبلوح تشينز، ووضو إاار قهانوني لتنظهي  تهداوع ههذ  العمهالت، وتعهديل 

اإلرهههاب بههندراج مههواد تمنههو اسههتطدام العمههالت الرقميههة فههي تمويههل هههذ  الجههراا  أو تههو ير غيههاء قههوانين غسههل األمههواع ومكا حههة 

 (4)لما.

ر مصر  اإلمارات املركزي بتصريمل صحلي صادر من محا   املصر  علهى ههام  اجتماعهات زقمهة مجلهو الةهدمات 
ّ
كما حذ

ر مهههن التعامهههل بهههالعمال 
ّ
 علهههى عهههدم مهههنمل املاليهههة اإلسهههالميةز ال ههه  ْعقهههدت فهههي أبهههو  بههه  حهههذ

 
، مؤكهههدا

 
ت اال تراضهههية كهههالبيتكوين حاليههها

 عهن عهدم 
 
ترالي  ألّية   ركة على مستوى دولة اإلمارات للتعامل بههذ  العملهة أو جمهو أمهواع مهن املتعهاملين لالسهتثمار،  ضهال

 (5)وجود جمات رقابية على هذ  العمالت، كما ال ْرعر  من يقل وراءها.

                                                           

 .9إبراهيم بن أحمد بن محمد يحيى، مرجع سابق، ص  ( 1)

 .38عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، مرجع سابق، ص ( 2)

 .7ياسر بن عبد الرحمن آل عبد السالم، مرجع سابق، ص  ( 3)

مقال بعنوان "خبراء يطالبون بمظلة قانونية لتداول العمالت الرقمية في الدولة"، )دبي، اإلمارات    محمد فودة، صحيفة اإلمارات اليوم، ( 4)

 .02/02/2019، تاريخ الزيارة:  www.emaratalyoum.com(، 17/09/2018 العربية املتحدة: 

، صحيفة اإلمارات اليوم، )دبي، دولة اإلمارات العربية أمل املنشاوي، مقال بعنوان "املرك ( 5)
 
زي يحذر من التعامل بالعمالت االفتراضية حاليا

 .02/02/2019(، تاريخ الزيارة: 24/10/2017املتحدة، 

http://www.emaratalyoum.com/
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 لصهههعوكة تحديهههد  فهههي ههههذ  املرحلهههة مهههن ولههه  يصهههدر عهههن صهههندو  النقهههد ال
 
عربهههي موقهههل وااهههح حهههوع العمهههالت اال تراضهههية نظهههرا

 (1)التعامل بهذ  العمالت.

  

                                                           

ها، مقدمة إلى مجلس إدارة د. ثائر محمد العاني وآية عبد املجيد ضياء الدين، ورقة عمل حول العملة االفتراضية "البيتكوين" وموقف الدول من ( 1)

تاريخ  www.ammanchamber.org.jo/node/news.aspx?id=3450&lang=ar (،28/02/2018غرفة تجارة )عّمان، اململكة األردنية الهاشمية، 

 .15/01/2019الزيارة: 
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 املبحث الثاني

 الطبيعة القانونية للعمالت الفرتاضية

 عــــن غيرهــــا مـــــن العمــــالت كالعملــــة النق
 
ديـــــة لغــــرل بيــــان الطبيعــــة القانونيـــــة للعمــــالت االفتراضــــية ال بــــد مـــــن تمييلهــــا أوال

)البنكنوت(، والعملة أو النقود االلكترونية، ثم ال بد من بيان املخـاطر التـي تحـيط بـالعمالت االفتراضـية سـواء لأل ـخاص 

 ضرورة بيان التكييف القانوني لهذه العمالت.
 
 املتعاملين وها، أم تأثيراتها في االقتصاد، وأخيرا

 لذل  سسيت  تقسي  هذا املبحث إلى امليالب اآلتيةَ

 َ تمييمل العمالت اال تراضية عن غيرها من العمالت.ملطلب األول ا

 َ ايةاار من العمالت اال تراضية.املطلب الثاني

 َ التكييل القانوني للعمالت اال تراضية.املطلب الثالث

 

 تمييز العمالت الفرتاضية عن غريها من العمالت: ملطلب األولا

ال بههد مههن  رههها مههن العمههالت، كههالعمالت النقديههة )البنكنههوت( والعمههالت االلكترونيههةلغههرض التمييههمل بههين العمههالت اال تراضههية وغي

 تناوع هذا املوضوع في اللقرتين اآلتيتينَ

 أول : تمييز العمالت الفرتاضية عن العمالت التقليدية:

أن إصههههدار العمههههالت  تطتلههههل العمههههالت اال تراضههههية عههههن العمههههالت أو النقههههود التقليديههههة، ولعههههل جههههوهر هههههذا االلههههتال  يتمثههههل فههههي

 معدنيهة، يهت  بقهانون، وابعمها بشهكلية معينهة تصهدر عهن البنه  املركهزي، وههو مها 
 
 ورقيهة أو نقهودا

 
التقليدية، سواء أكان  نقهودا

 حهههوع 
 
 القبهههوع  لهههدى كا هههة األشهههةاص بحيهههث ال رسهههتييو أحهههد ر ههها التعامهههل بهههها. وإن ههههذا االلهههتال  يثيهههر تسهههاؤال

 
يجعلمههها ملزمهههة

 لمهذ  العمهالت اال تراضهية،  له  أيهها ال تصهدر عهن البنهوح املركزيهة فهي الهدوع وال تطضهو ابيعة القيمهة ا
 
ملاليهة ايةّزنهة الكترونيها

 محل نظر.
 
 ملزمة لكا ة األشةاص بقبولما في التعامالت أمرا

 
ها نقودا د   لسييرتها وال لرقابتها، وهو ما يجعل ع 

للكرتونية:ثانيا : تمييز العمالت الفرتاضية عن النقود ا
 

 وغيهههر مرتبيهههة بحسهههاب 
 
يقصهههد بهههالنقود أو العمهههالت اإللكترونيهههةَ زقيمهههة نقديهههة مطزنهههة علهههى وسهههيلة إلكترونيهههة مد وعهههة مقهههدما

ْن قام بنصدارها، وتستعمل كأداة للد و لتحقيس أغراض مطتللة. ْن غير م   (1)بنكي، وتحظس بقبوع واسو م 

                                                           

املصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، جامعة ( د. محمد إبراهيم الشافعي، اآلثار االقتصادية واملالية للنقود االلكترونية، مؤتمر األعمال 1)

 .134اإلمارات العربية املتحدة وغرفة تجارة وصناعة دبي، دبي، اإلمارات العربية املتحدة، ص 
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 قاامهة بهذاتها، ويمكن القوع بنن النقود اإللكترونية تتمتو ب
 
الصلة النقدية املنقولة لما من النقود التقليدية،  ه  ليس  نقودا

وإنما لي صيغة غير مادية للنقود التقليدية، ألن إصدارها يتمثهل فهي تحويهل  هكل النقهود مهن الصهيغة التقليديهة املتعهار  عليهها 

ستطدم كأداة للمد وعات وتسوية الحسابا
ْ
ت  يما بين العمالء والبنوح من لهالع قنهوات االتصهاع إلى الصيغة اإللكترونية، وت

 (1)اإللكترونية.

( Smart Cards-based productsوتوجههد فههي الواقههو العملههي آلّيتههان لتطههزين النقههود اإللكترونيههة تتمههثالن فههي البياقههات الذكيههة )

 ولههي ال هه  تطههزن  يههها النقههود اإللكترونيههة علههى  ههريحة كمبيوتريههة مدمجههة فههي البياقههة، حيهه
 
ث تعههد هههذ  اآلليههة األكثههر اسههتطداما

 فههي التعامههل. أمهها اآلليههة األلههرى  ههه  مهها رعههر  ببههرامج العقههل اإللكترونههي )
 
(. كمهها إن هنههاح Software- based productsوانتشهارا

بعههها األنظمهههة ال ههه  تجمهههو بهههين اآلليتهههين مهههن لهههالع قهههراءة البياقهههة الذكيهههة عهههن اريهههس الكمبيهههوتر الشةصههه   للمتعامهههل، وهاتهههان 

 للنقهههود التقليديهههة ال ههه  تكهههون فهههي حيهههازة 
 
اآلليتهههان تحققهههان مزيهههة للمتعامهههل مهههن لهههالع تحقيهههس حيازتهههه للنقهههود اإللكترونيهههة لال ههها

 (2)البن  وإن كان  مطزنة في صورة إلكترونية.

 فهههي املعلههها واالصهههيالك بهههين العمهههالت اال تراضهههية والنقهههود االلكترونيهههة؛  العملههه
 
ة الرقميهههة لهههي وكهههذل   هههنن هنهههاح التال هههأ وااهههحا

قيمة نقدية حقيقية، لك ها تصدر بصورة بيانات الكترونية مطزنة،  ه  إ ا الصورة االلكترونية للعملة التقليديهة، فهي حهين إن 

، ال تصههههدر عههههن البنههههوح 
 
العملههههة اال تراضههههية بههههالتعريل لههههي تمثيههههل رقملهههه  لقيمههههة يمكههههن تحويلمهههها أو تطزي ههههها أو تههههداولما إلكترونيهههها

 للو هاء بهين املركزية أو السل
 
يات املالية العامة وليس  بالضهرورة أن تكهون مرتبيهة بعملهة تقليديهة معينهة، وإنمها قهد تكهون محهال

 (3)من يقبل بها كوسيلة للد و.

 املخاطر من التعامل يف العمالت الفرتاضية: املطلب الثاني

 ايةاار مما يدعو إلى اال 
 
هتمام بههذا الجانهب،  له  أن العملهة اال تراضهية لهي إن التيور السريو للعملة اال تراضية يجلب أيضا

عملة زمجتمو الشبكةز ال   تحاوع قراءة أساليب العملة الحقيقية، ولي وحدة حاسوكية تستطدم فهي العهال  اال تراضه   ولهيو 

 عهن لما وجود حقيقي كما في النقهود الحقيقيهة، ولهذل   قهد يهؤدي تهداوع العملهة اال تراضهية إلهى مطهاار تيهاع االقتصه
 
اد  ضهال

                                                           

 .15عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، مرجع سابق، ص ( 1)

رؤية مستقبلية، دار النهضة العربية، )القاهرة، مصر:  –نقود االلكترونية انظر في تفصيل ذلك كل من: د. شريف محمد غنام، محفظة ال ( 2)

املاهية والتنظيم القانوني، دراسة تحليلية مقارنة، دار  -وما بعدهات و د. أحمد السيد لبيب، الدفع بالنقود االلكترونية 15م(، ص 2003

 .57م(، ص 2009الجامعة الجديدة، )اإلسكندرية، مصر: 

تعاون الدولي والدراسات، هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، "النقد االفتراض ي"، دمشق، سوريا، تاريخ القراءة: وحدة ال ( 3)

 ،2، ص 15/01/2019

http://f.cmlc.gov.sy/pdf-67f64665da8e9a0c88e686dd3069802.pdf 
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العملههة الحقيقيههة  اتههها. ويمكههن تحديههد مجموعههة ايةههاار ال هه  تحههيط بالعملههة اال تراضههية، كايةههاار األمنيههة ومطههاار السههيولة 

 (1)ومطاار اإل الس ومطاار االاتمان.

 (2):وتتجلى املخاطر التي تحيط بالجهة املصدرة للعملة االفتراضية في الجوانب التالية

 تراضية لي مجرد نوع مهن االتلها  ح ها اآلن،  هن ا كهان املصهدر ال رسهتييو تلبيهة احتياجهات املسهتهلكين بنعهادة إن العملة اال  -1

 الشراء بواسية العملة اال تراضية،  نن  ل  سيولد مطاار في السيولة.

 املسههههؤولية االجتماعيههههة فههههي وجههههوب ايحا ظههههة علههههى أسههههرار  -2
 
ن ويتحمههههل ْمصههههّدرو العمههههالت اال تراضههههية أيضهههها العمههههل وأن ْيضههههم 

للمتعاملين الحهسل فهي معر هة العملهة اال تراضهية     فهي الوقه  نلسهه. ومهن الناحيهة العمليهة،  هنن مهن الصهعب تحقيهس التهوازن 

ههال الجههانبين، إ  مههن الصههعب العثههور علههى معيههار جيههد ل حكهه  علههى املعلومههات ال هه  يمكههن الكشههل ع ههها واملعلومههات ال هه   بههين ك 

 .ينبغي حمايتها

وهنههههاح مشههههكلة لليههههة تتمثههههل فههههي ثالثههههة جوانههههب، ولههههي ليههههر التعههههرض لهجههههوم لههههارجي، وإللاقههههات النظههههام  اتههههه، والتطريههههب  -3

 .الداللي

مهههن االحتيهههاع والتالعهههب وعمليهههات االلتهههرا  للمنصهههات االلكترونيهههة التابعهههة " Block Chain"وال تنجههو تقنيهههة البلهههوح تشهههين  -4

 فهههههي عملياتههههها،  قهههههد أ مههههرت البيانهههههات ال هههه  تههههه  للشههههركات ال هههه  تتبّلههههها العمههههالت اال تراضهههههية 
 
وتتطههههذ مهههههن هههههذ  التقنيهههههة أساسهههها

(،  يمههها Server هههركة تعمهههل بههههذ  التقنيهههة أن النسهههبة األكبهههر م هههها كانههه  بسهههبب التهههرا  الةهههادم ) 45استطالصهههما مهههن إيهيهههار 

تراوح  أسباب االيهيار األلرى بين ثغرات في التيبيس أو البروتوكوع، واستيالء ار  آلر على حسهاب الشهركة فهي التطهزين 

 ( 3)الاحابي،  يما كان  بعا األسباب األلرى غير معرو ة ، أو تعود اللترا  من ار  داللي.

حـــِدق بمالـــك العملـــة االفتراضــي
ُ
ة، فلنهـــا تتشـــابه إلــى حـــد مـــا مـــع مخــاطر الجهـــة املصـــدرة، والتـــي أمــا بالنســـبة للمخـــاطر التــي ت

 (4)تتمثل بشكل رئيس ي في الجوانب اآلتية:

                                                           

(1) Li Yusen, Virtual Currency: Analysis and Expectation, American Journal of Economics, 

Scientific & 

AcademicPublishing,http://article.sapub.org/10.5923.c.economics.201501.07.html. 

(2)  Li Yusen, Virtual Currency: Analysis and Expectation, IB.ID. 
 .14مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، مرجع سابق، ص  ( 3)

(4) Li Yusen, Virtual Currency: Analysis and Expectation, American Journal of Economics, Scientific 

& AcademicPublishing,http://article.sapub.org/10.5923.c.economics.201501.07.html. 
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،  هنن  -1
 
 ا تراضهيا

 
 لكون الحساب املوجود علهى  هبكة االنترنه ، والهذي يتعامهل مهن لاللهه ماله  العملهة اال تراضهية حسهابا

 
نظرا

 للسرقة، وكالتالي سيت   
 
قدان العملة اال تراضية من أصحابها، وال يكون باستياعته  استرجاع هذا الحساب يكون معرضا

 ما  قدو  من العملة، مما رعل  الةسارة املقابلة في القيمة النقدية.

حدل مهن مهدى انتشهارها وقبولمها،  -2
 
رشكل سعر العمالت اال تراضية وتقلباتها الكبيرة مشكلة كبرى للمتعاملين بها، كما إيها قد ت

ألرى  نن السعر املتذبذب للعملة بسبب املقامرات رشجو ايحتالين على استغالع  ل  عهن اريهس مواقهو وهميهة ومن جمة 

 (1)لتبادع العملة.

العملهههة اال تراضهههية لهههي نتهههاج التنميهههة االقتصهههادية اال تراضهههية وتيهههور تكنولوجيههها املعلومهههات، وكالتهههالي  هههنن ايةهههاار ال ههه  قهههد  -3

اال تراضههية ال تتحههدد فههي مواجمههة ايةههاار مههن النظههام نلسههه  حسههب، وإنمهها كههذل  مواجمههة  يتعههرض لههه االسههتثمار بالعملههة

 مطاار االقتصاد وما يواجمه من أزمات.

ويغلهههب علهههى العمهههالت اال تراضهههية عهههدم االسهههتقرار والتذبهههذب الشهههديد فهههي قيمهههة أسهههعارها و لههه  نتيجهههة للمضهههاركات العامليهههة غيهههر 

 بايةههاار وينههذر باحتماليههة الةسههارة امللاجههأة للمتعههاملين  يههها لكامههل  املراقبههة ال هه  تههت  عليههها، ممهها يجعههل
 
االسههتثمار بههها محلو هها

 قيمتها.

 (2)، وال   تتمثل فيَكما وإن هناك مخاطَر وتهديدات  أخرى تحيط بالتعامل بالعمالت االفتراضية

 لعمليهههات غسهههل األمهههواع وتمويههه  تهديـــدات تمـــس القـــانون: -1
 
 آمنههها

 
ل وتهههداوع األمهههواع لهههدع  العمليهههات اإلرهابيهههة فهههي كويهههها مهههال ا

.
 
 واألعماع غير املشروعة عموما

 للصهههعوكات ال ههه  تواجهههه السهههليات الضهههريبية فهههي مراقبهههة وتعّقهههب املتعهههاملين بههههذ    تهديـــدات تمـــس النـــواحي الضـــريبية: -2
 
نظهههرا

سهرية التامهة لتله  التعهامالت ال ه  تهت  العمالت لد و الضريبة الواجبة على أموالم  املتحصلة من تل  التعهامالت، بسهبب ال

 عن كويها قد تساعد في تهريب األمواع إلى الةارج. 
 
 عبر  بكة األنترن ،  ضال

 لعهدم لضهوع ههذ  العمهالت ملراقبهة السهليات املاليهة أو النقديهة فهي أّيهة  دولهة، وأليهها غيهر صهادرة مهن أي بنه  مركهزي أو  -3
 
ونظهرا

 إلى الحماية القانونية، وتعرض املتعاملين بها لةساار ال يمكن تعويضما.مؤسسة دولية رسمية،  ه  تلتقر 

 التكييف القانوني للعمالت الفرتاضية: املطلب الثالث

تهههاك واملمنهههوع  يهههها وفهههي لهه  
ْ
 العمهههالت اال تراضهههية بعهههْد بتشهههريو  كتنظهههي  قهههانوني كامهههل محلهههّي أو دولهههّي يواهههح معاملمههها ويبهههّين امل

 
تحههه 

 تهرة اويلههة علههى بههدء تهداولما، باسههتنناء مسههودة تشهريو أعلنهه  ع ههها وزارة املاليههة الروسهية، ولكويههها عملههة غيههر  أدواتهها، رغهه  مههرور

قبل كمد وعات ضريبية للدولة.
ْ
 (3)قانونية  ذل  رعل  أيها غير ملزمة، كما أيها ال ت

                                                           

 .35( عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحول، مرجع سابق، ص 1)

 .36عزيز الباحول، املرجع السابق، ص( عبد هللا بن سليمان بن عبد ال2)

 .9-8( إبراهيم بن أحمد بن محمد يحيى، مرجع سابق، ص 3)
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 سهلية إصهدار
ْ
  كما إن العمالت اال تراضية ال يقوم بنصدارها أي بنه  مركهزي، أو أّيهة

 
مركزيهة رسهمية يمكهن الرجهوع إليهها،  ضهال

عههن كويههها عمههالت لههيو لمهها أصههوع ماديههة ملموسههة، وال تطضههو إل ههرا  أّيههة  جمههة رقابيههة علههى مسههتوى العههال ، وكالتههالي تلتقههر إلههى 

 .الضمان والدع  الحكومي الرسمل  الذي تتمتو به العمالت الرسمية الصادرة عن البنوح املركزية

تلتقهر للوجهود  -أي العمهالت اال تراضهية  -ت النقدية )البنكنوت( ال   تصهدرها البنهوح املركزيهة فهي كويهها ولي تطتلل عن العمال 

 إلهى أيهها غيهر مدعومهة أو صهادرة أو ح ها معتمهدة مهن البنهوح املركزيهة 
 
املادي امللموس الذي تتصل بهه العمهالت النقديهة، إضها ة

 بالعملة النقدية ك
 
 ويها تعادع قيمة سعرية نقدية.الحكومية سوى أيها ْمقّيمة

 عههن العمههالت أو النقههود االلكترونيههة فههي كويههها غيههر معتههر  بههها مههن قبههل البنههوح املركزيههة 
 
كمهها تطتلههل العمههالت اال تراضههية أيضهها

 عههن أن النقههود االلكترونيههة لمهها 
 
 الحكوميههة وغيههر صههادرة ع ههها،  ضههال

 
قيمههة نقديههة مطزنههة علههى وسههيلة إلكترونيههة مد وعههة مقههدما

ضهههمن بياقهههة الكترونيهههة، باإلضههها ة إلهههى أن النقهههود االلكترونيهههة ال تكهههون لاضهههعة لعامهههل املضهههاركة  غيهههر مرتبيهههة بحسهههاب بنكهههيو 

وإن تحديههههد مههههدى قانونيههههة التعامههههل بههههالعمالت اال تراضههههية يقتضهههه   الرجههههوع إلههههى واملقههههامرة كمهههها هههههو حههههاع العمههههالت اال تراضههههية. 

سارية، وهذا يوجب علينا تناوع  موضوع التكييل القانون لمذا النهوع مهن العمهالت التشريعات والقرارات التنظيمية القاامة وال

 :من عدة جوانب

 أول : عالقة العمالت الفرتاضية بجريمة غسل األموال:

 ال يمكههن اعتبههار مجههرد تههداوع العمههالت اال تراضههية والتعامههل بههها رشههكل جريمههة غسههل أمههواع، بههالرغ  مههن أن الشههااو علههى 
 
بدايههة

، ويجهري هذ  ا
 
لعمالت أيها قد تشكل آلية الرتكاب هذ  الجريمة، غير أن األصل في التعامل بهذ  العمهالت أنهه ههو محظهور قانونها

 عليها ما يجري على النقود املعتادة، ما ل  يثب  أنه قد ت  استعمالما في ارتكاب جريمة.

 للمههههادة )
 
م فههههي  ههههأن مواجمهههة جههههراا  غسههههل األمههههواع 2018لسههههنة  20 ( مهههن املرسههههوم بالقههههانون االتحههههادي رقههه 3( واملههههادة )2وو قههها

 جريمهههة غسهههل األمهههواع أو جريمهههة 
 
ومكا حهههة تمويهههل اإلرههههاب وتمويهههل التنظيمهههات غيهههر املشهههروعة ،  هههنن اعتبهههار الشهههة  مرتكبههها

 بتحويههل املتحصههالت أ
 
ههه عمههدا  بههأن األمههواع متحصههلة مههن جنايههة أو جنحههة، وقيام 

 
ههه عاملهها

 
و نقلمهها، أو تمويههل اإلرهههاب رسههتلزم كون

 عمليهههة بهههها بقصهههد إللهههاء أو تمويهههه مصهههدرها غيهههر املشهههروع، أو إللهههاء  أو تمويهههه  حقيقهههة املتحّصهههالت أو مصهههدرها أو 
 
إجهههراء   أّيهههة

 أو اسهتطدام  املتحّصهالت عنهد 
 
مكايها أو اريقة التصر   يها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقو  املتعلقة بهها، أو اكتسهاب  أو حيهازة

مما، 
ّ
 مرتكهب الجريمهة األصهلية علهى اإل هالت مهن العقوكهة. وعليهه  هنن مجهرد تهداوع العمهالت اال تراضهية ال رعتبهر تسل

 
أو مسهاعدة

 جريمة غسل أمواع في حد  اته.

شهههّرع لههه  رغلهههل عهههن اإل هههارة فهههي القهههانون املهههذكور عهههن وجهههود العمهههالت املسهههتحدثة حينمههها نههه  عليهههها ضهههمن التعريلهههات 
ْ
بهههل إن امل

 كههان نوعمهها ماديههة أو للمصهي حات الههوا
 
ردة فههي املرسهوم بالقههانون ضههمن املههادة األولهى منههه حينمهها عهّر  )األمههواع( بأيههها زاألصههوع أيها

معنوية، منقولة أو ثابتهة بمها  يهها العملهة الوانيهة والعمهالت األجنبيهة واملسهتندات أو الصهكوح ال ه  تثبه  تمله  تله  األصهوع أو 

 كهههان  هههكلما 
 
يهههة أو الحقههو  املتعلقهههة بهههها أيهها

ّ
  وااهههد أو أركههاك أو ْدلهههوع  ألهههرى متأت

 
بمههها فههي  لههه  الشهههكل اإللكترونههي أو الرقملههه ، وأّيهههة

 ناتجة من هذ  األصوعز.
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 للش  بأن املشرع ل  رغلل عن وجود العمهالت اال تراضهية املسهتحدثة، غيهر أنهه مهو  له  له  
 
ويظمر مما تقدم وكما ال يدع مجاال

، ااملها له  يقرر حظرها أو تجري  من يتعامل بها
 
، بمها يهدع بهأن تهداوع ههذ  العمهالت والتعامهل بهها كأصهل عهام غيهر محظهور قانونها

 يصدر تشريو يقرر بشكل صريمل حظر تداولما والتعامل بها.

 ثانيا : عالقة العمالت الفرتاضية بجريمة تقليد العمالت التقليدية:

 تقليههههد  للعمههههالت النقديههههة يتمثههههل الجانههههب اآللههههر الجههههدير باملعالجههههة فههههي مسههههألة مههههدى اعتبههههار تهههه
 
داوع العمههههالت اال تراضههههية جريمههههة

( مهههن املرسهههوم بالقهههانون 4( مهههن املهههادة )3التقليديهههة. ول جهههواب علهههى ههههذ  املسهههألة ينبغهههي اإل هههارة إلهههى نههه  البنهههد )ب( مهههن اللقهههرة )

تههولى املصههر  املركههزي فههي م فههي  ههأن املصههر  املركههزي وتنظههي  املنشهه ت واألنشههية املاليههة بههأن ي2018( لسههنة 14االتحههادي رقهه  )

( مههن املرسههوم  اتههه املتعلقههة بنصههدار النقههد علههى أن زإصههدار النقههد 55الدولههة ممارسههة امتيههاز إصههدار النقههد. كمهها نصهه  املههادة )

امتيهههاز ينحصهههر بالدولهههة ويمارسهههه املصهههر  املركهههزي وحهههد  دون سهههوا ، ويحظهههر علهههى أي شهههة  أن يصهههدر أو يضهههو فهههي التهههداوع 

ة أو أي سهههند أو صههه  رسهههتحس الهههد و لحاملهههه عنهههد اليلهههب ويكهههون لهههه مظمهههر النقهههد أو يلتهههّبو بهههه ويمكهههن عملهههة ورقيهههة أو معدنيههه

 تداوله كعملة نقدية في الدولة أو في أّية  دولة ألرىز.

( مهن القهانون 204م بنصدار قانون العقوكات نجد املشرع قهد نه  فهي املهادة )1987لسنة  3وكالرجوع إلى القانون االتحادي رق  

ههد أو زّيههل أو زّور بأيههة كيليههة كانهه  سههواء بنلسههه أو بواسههية غيههر  " علههىَ
ّ
رعاقههب بالاههجن املؤكههد أو املؤقهه  وكالغرامههة كههل مههن قل

 فهههي العملهههة املعدنيهههة
 
. ويعتبهههر تزييلههها

 
 حكوميههها

 
 ماليههها

 
 فهههي الدولهههة أو فهههي دولهههة ألهههرى أو سهههندا

 
 قانونههها

 
 متداولهههة

 
 أو معدنيهههة

 
 ورقيهههة

 
 عملهههة

( مهن القهانون  اتهه 205أو االؤها بيالء يجعلما  بيهة بعملة ألرى أكثر م ها قيمةز. كما قض  املهادة ) إنقاص ش  ء من معديها

علههى أنَ زرعاقههب بالعقوكههة املههذكورة فههي املههادة السههابقة كههل مههن أدلههل بنلسههه أو بواسههية غيههر  فههي الدولههة، أو ألههرج م ههها عملههة أو 

 مما  كر في املادة السابقة م ا كان  العمل
 
 مهن  له  أو تعامهل بهه أو سندا

 
ج   هيئا ، وكهذل  كهل مهن رو 

 
 أو مهزورا

 
ة أو السند مقلهدا

 حاز  بقصد الترويج أو التعامل، وهو في كل  ل  على عل  بالتقليد أو التملييل أو التملويرز.

 لقههه
 
انون العقوكهههات وقهههد يقهههاع فهههي ضهههوء املهههادتين السهههابقتين بهههأن تهههداوع العمهههالت اال تراضهههية رشهههكل جريمهههة معاقهههب عليهههها ابقههها

 لتقليهههههد أورا  النقههههد أو تزييهههههل املسهههههكوكات. وبعههههد العلههههه  بهههههأن قههههانون العقوكهههههات االتحهههههادي لهههه  يهههههورد تعريلهههههات 
 
االتحههههادي نظهههههرا

للمصههي حات الههواردة  يههه،  ههال  هه  بههأن هههذا القههوع ال رسههتقي  ألن العمههالت اال تراضههية لههيو لمهها مصههدر. وعلههى الههرغ  مههن أن 

 للمهههههادة آنلهههههة الهههههذكر، إال أن العمهههههالت اإلصهههههدار  امتيهههههاز  مقصهههههور  ع
 
 لجريمهههههة و قههههها

 
لهههههى الدولهههههة، وإن قهههههام بهههههه غيرهههههها اعتبهههههر مرتكبههههها

اال تراضههية لهههيو لمهها مصهههدر، وكالتههالي  هههالركن املههادي ل جريمهههة ال يمكهههن تحققههه. ههههذا مههن ناحيهههة، ومههن ناحيهههة ألههرى  هههنن عبهههارة 

ه عنهد اليلهب ويمكهن تداولههه كعملهة قانونيهةز ال يمكههن أن زأورا  أو مسهكوكات نقديهة أو أي سهند أو صهه  رسهتحس الهد و لحاملهه

ههل، وهههو مهها ال يناههج  مههو مبههدأ  ههرعية الجههراا  والعقوكههات وتلسههير الشهه  لصههالح املههته ، 
ّ
تشههمل العمههالت اال تراضههية إال بتكل

 ووجوب تلسير الن  الجنااي التجريمل  في أضيس الحدود.

 لهههن  املهههادتين السهههابقتين مهههن قهههانون 
 
هههْ  لجريمهههة تقليهههد أورا  النقهههد دون  والظهههاهر و قههها ب   

ّ
العقوكهههات، أن العقوكهههة املقهههررة قهههد ْرت

ساار املضامين، بدليل تعريهل زالورقهة النقديهةز، ألن الجريمهة املنصهوص عليهها فهي املهادتين املشهار إليهها  يهمها لهي جريمهة لاصهة 
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ّددتا بيههان املقصههود مههن التجههري  بالعملههة النقديههة، بشههأن تقليههد األورا  النقديههة. وعلههى كههل حههاع  ههنن املههادتين املههذكورتين قههد حهه

 وأيهما غير جامعتين في حكممما للعمالت اال تراضية ألن العملة اال تراضية ليو لما مصدر  اهر كما في العمالت التقليدية. 

( 204جّرمتهههها املهههادة ) وهكهههذا تكهههون جريمهههة اسهههتعماع أو تهههداوع أو تهههرويج ورقهههة نقهههد مقلهههدة أو مهههزورة أو إدلالمههها إلهههى الهههبالد وال ههه 

 نقديههة بالصههورة 205واملههادة )
 
 علههى العمههالت اال تراضههية أليههها ليسهه  أوراقهها

 
( مههن قههانون العقوكههات االتحههادي غيههر منيبقههة أيضهها

 املتعار  عليها.

 ثالثا : مدى اعتبار تعدين العمالت الفرتاضية إصدار للعملة:

 علهى أما بشأن مدى اعتبار التعدين في العملة اال تراض
 
 مقصهورا

 
 للعملة من عدمه؛  ياملا كان إصدار العملة امتيهازا

 
ية إصدارا

 
 
الدولهة ممثلهة باملصههر  املركهزي  يههها مهن جمههة، وعلهى تجههري  مهن يقههوم بنصهدارها مههن اهر  غيههر املصهر  املركههزي املهرل  ابقهها

 مسههألة  التعههدين بالنسههبة للقههانون علههى الوجههه الههذي تهه  بيانههه مههن جمههة ألههرى،  ههنن مههن املسههاال  ات األهميههة الق
 
صههوى معالجههة

 للعملههة اال تراضههية أم أن الههن  الجنههااي قاصههر عههن تجههري  هههذا 
 
للعمههالت اال تراضههية، وكيههان مهها إ ا كههان التعههدين رعتبههر إصههدارا

 اللعل.

 لعهد
 
م التأكيهد والوااح من لالع قهراءة النصهوص التشهريعية أيهها قاصهرة عهن تجهري  عمليهة تعهدين العمهالت اال تراضهية، نظهرا

 عههن أن إسههباغ وصههل اإلصههدار علهى عمليههة التعههدين هههو كههذل  غيههر 
 
علهى إسههباغ وصههل النقههود علههى العمههالت اال تراضهية،  ضههال

 مؤكد.

 رابعا : مدى رقابة الجهات الحكومية للعمالت الفرتاضية:

الدولهة ؛  ننهه ال  ه  بهأن تعريهل و يما يتعلس بمدى لضوع تداوع العمهالت اال تراضهية لرقابهة الجمهات الحكوميهة ايةتصهة فهي 

م بشأن هيئة األورا  املالية والسلو وال   قض  املهادة 2000( لسنة 4الورقة املالية املنصوص عليه في القانون االتحادي رق  )

ال هههه  األولههههى منههههه بشههههأن تعريلههههات املصههههي حات الههههواردة فههههي القههههانون بههههأن األورا  املاليههههةَ زاألسههههم  والسههههندات واأل ونههههات املاليههههة 

تصههههدرها الشههههركات املسههههاهمة والسههههندات واأل ونههههات ال هههه  تصههههدرها الحكومههههة االتحاديههههة والحكومههههات ايحليههههة والميئههههات العامههههة 

واملؤسسهههات العامهههة فهههي الدولهههة وأيهههة أدوات ماليهههة ألهههرى محليهههة أو غيهههر محليهههة تقبلمههها الميئهههةز،  هههنن ههههذا التعريهههل ينحسهههر عهههن 

تههههالي  مههههذ  العمههههالت ال تطضههههو لرقابههههة هيئههههة األورا  املاليههههة والسههههلو، بههههالرغ  مههههن لضههههوع العمهههالت اال تراضههههية وال رشههههملما، وكال

الشة  املرل  له من قبل الميئة للرقابة في تعامالته ال   قد يكون مهن بي هها التعامهل بهالعمالت اال تراضهية، و له  ألن رقابهة 

 له وليو في كونه يتعامل بالعمالت
 
 مرلصا

 
 اال تراضية. الميئة تتعلس بكونه شةصا

و لههه  األمهههر ينيبهههس علهههى املنشههه ت الةاضهههعة لرقابهههة مصهههر  اإلمهههارات املركهههزي، حيهههث ال يوجهههد نههه  قهههانوني صهههريمل يقهههّرر رقابهههة 

 املصر  املركزي على تداوع العمالت اال تراضية، بالرغ  من إصدار املصر  املركزي تعليماته 

 تروني.إلى املؤسسات الةاضعة لرقابته بشأن وساال الد و االلك
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غيهههر أن تهههداوع العمهههالت اال تراضهههية واملضهههاركة بهههها قهههد تطضهههو لرقابهههة وزارة االقتصهههاد عليهههها فهههي بعههها الحهههاالت ال ههه  يحهههدث  يهههها 

تههههرويج للعمههههالت اال تراضههههية دون الحصههههوع علههههى تههههرلي  مههههن وزارة االقتصههههاد والميئههههات ايحليههههة امللوضههههة بتههههرلي  األنشههههية 

 االقتصادية.

 دفع بالعمالت الفرتاضية مربئا  للذمة:خامسا : مدى اعتبار ال

 لههههن  املههههادة )
 
فههههي  ههههأن املصههههر  املركههههزي وتنظههههي  املنشهههه ت  2018( لسههههنة 14( مههههن املرسههههوم بالقههههانون االتحههههادي رقهههه  )56ابقهههها

قههة واألنشههية املاليههة  ههنن العملههة الورقيههة والعملههة املعدنيههة ال هه  تصههدر عههن املصههر  املركههزي عملههة قانونيههة لمهها قههوة إبههراء ميل

 للو اء بأي مبلغ  يها بكامل قيمتها االسمية. 

 للقههانون اإلمههاراتي للههد و وإبههراء الذمههة غيههر العمههالت التقليديههة، حيههث ال ْيوجههد، إلههى اآلن، 
 
وكالتههالي  ههال توجههد وسههاال ألههرى و قهها

 العمالت اال تراض
 
 ية كتحصيل حاصل.تشريو  لاص في الدولة بشأن الو اء بموجب ما رعر  بالنقود االلكترونية وأيضا

غيههر أنههه مههن الناحيههة العمليههة  ههنن النقههود اإللكترونيههة تمثههل بعههد إنتقالمهها وتحويههل وحههداتها مههن قبههل صههاح ها إلههى حسههاب التههاجر 

 لجمههة 
 
 مبا ههرا

 
 لآلليههات املقههررة للو ههاء وتحويههل النقههد، حيههث يكههون املتعامههل اآللههر وهههو عههادة يكههون التههاجر داانهها

 
 و قهها

 
و ههاء  يهاايهها

 .النقود االلكترونية، وكالتالي  نن  مة املتعامل تبرأ في امليالبة بقيمتها إصدار

ههذا مها عليهه الوضهو فهي النقهود االلكترونيهة، بينمها الوضههو مطتلهل بالنسهبة للعمهالت اال تراضهية وال ه  ال يقبهل الهد و  يهها لههارج 

 عههن عهههدم نيهها  املتعههاملين  يهههها والههذين يقبلههون بهههها كههأداة للو ههاء وإبهههراء الذمههة، ل  
 
هههها ال تلقههس القبههوع مهههن قبههل الجميههو،  ضهههال ْوي 

 
ك

 لضوعما لرقابة وموا قة الجمات املالية في الدولة.

أمهها بشههأن مههدى إمكانيههة إثبههات التعههامالت االلكترونيههة علههى العمههالت اال تراضههية،  ههنن إثبههات التعههامالت االلكترونيههة مثههل الههد و 

لة مممههة و لهه  للتمسهه  بههها  يمهها لههو وقههو نههزاع بشههأن الو ههاء بههدين بههين املتعههاملين االلكترونههي مههن لههالع العملههة اال تراضههية مسههأ

، حيهث إن آليههات إثبهات الو هاء عهن اريهس هههذ  العمهالت لهي مسهألة تقنيهة أكثههر 
 
 تجاريها

 
 أم دينها

 
 مهدنيا

 
، سهواء  أكهان دينهها

 
 يهها حصهرا

 .من كويها قانونية

 ا تراضههية لمهها مقابههل سههعري  -الباحههث  حسههب رأي -ممهها تقههدم يظمههر أن العمههالت اال تراضههية 
 
ال تعههدو أن تكههون أدوات  الكترونيههة

 عهن أن املقهامرة وعنصهر ايةهاارة  يهها رشهكل نسهبة كبيهرة، ولهي ال تردهى ،إلهى اآلن، ألن 
 
ّي العرض واليلهب  ضهال

 
 لعامل

 
معين ابقا

 للو ههاء وإبههراء الذمههة إال فههي نيهها  املتعههاملين تكههون نظيههر النقههود التقليديههة وال ح هها نظيههر النقههود االلكترونيههة،  ههه  ال تكههو 
 
ن محههال

 يهههها ، وتنحصهههر بهههين األاهههرا  ال ههه  تقبهههل بهههها كهههأداة للو هههاء وإبهههراء الذمهههة ، كمههها إيهههها ال تمتلههه  الغيهههاء القهههانوني الهههذي يهههتمكن  يهههه 

صههدر، وال يمكههن لل
ْ
 يجموليههة امل

 
مسههتثمرين مالحقههة األاههرا  املسههتثمرون فههي هههذا النههوع مههن االسههتثمار مههن حمايههة حقههوقم  نظههرا

، وكذل  ال تطضو هذ  العمهالت وال مصهّدروها واملتعهاملين بهها لرقابهة وإ هرا  
 
األلرى املشتركين في العملية االستثمارية قانونيا

 عههن أن مسههألة إثبههات التعامههل، وبشههكل لههاص الو ههاء عههن اريههس 
 
وسههييرة البنههوح املركزيههة أو السههليات املاليههة املركزيههة،  ضههال

 العمالت، لي مسألة تقنية أكثر م ها قانونية، وتواجمما صعوكات كبيرة إن ل  تكن مستحيلة. هذ 
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 الخاتمة

 لل  الباحث في لتام هذا البحث إلى عدد من النتااج والتوصيات، و ل  على النحو اآلتيَ

 أول : النتائج:

 تتمثل أبرز نتائج الدراسة بما يأتي:

 زالعمهالت الرقميهة املشهلرةز أو زالنقهود اال تراضهيةز أو زالنقهود الرقميهة املشهلرةز، لهي إن العمالت اال تراضية، وتهدلى أ -1
 
يضها

 ملللهات حاسهوكية  ريهدة ومشهلرة، يمكهن أن تكهون أداة لعمليهات  هراء السهلو والةهدمات مهن التجهار 
 
فهي األسهاس أدوات ابقها

 الذين يقبلون هذ  العمالت ا تراضية.

راضههية عبههر اإلنترنهه  باسههتطدام زمحلظههةز ا تراضههية علههى جمههاز الكمبيههوتر أو جمههاز المههاتل يمكههن  ههراء هههذ  العمههالت اال ت  -2

الهذكي، وفهي بعها الهدوع يهت  قبهوع التعامهل بالعملهة اال تراضهية مهن قبهل بعها الشهركات واملتهاجر واألكشهاح، ويهت  تبادلمهها 

 عن إمكانية التعامل بها كاستثمار
 
 من قبل اآللرين،  ضال

 
 .نقدا

هههداوْع عبهههر  األشهههةاص  العمهههالت  -3 ت 
ْ
اال تراضهههية لهههيو لمههها وجهههود ملمهههوس، وال يمكهههن رصهههد حركتهههها فهههي األسهههوا  العامليهههة لكويهههها ت

واملؤسسات عن اريس  بكة األنترن  مستطدمة التشلير وقاعدة بيانات تسممل بتحويل األمهواع بشهكل سهريو وبسهرية تامهة 

 لارج نظام سييرة البنوح املركزية التقليدية.

، وال تطضهههههو لسهههههييرة العملههههة  -4
 
 متسلسههههها

 
اال تراضهههههية عملهههههة ال مركزيههههة، يهههههت  الهههههتحك  بهههههها مههههن املتعهههههاملين بهههههها، وال تملههههه  رقمهههها

 الحكومات والبنوح املركزية، كما هو حاع العمالت التقليدية.

 قانونيهههة وال ت -5
 
 هنهههاح  هههبْه إجمهههاع  بهههين الحكومهههات والبنهههوح املركزيهههة علهههى أن العمهههالت اال تراضهههية ليسههه  نقهههودا

 
متلههه  رصهههيدا

 وال قوة إبراء، مو رؤية بعا الدوع أيها تعمل كنقود إلى حد ما لدى عدد محدود من الناس ممن يتعاملون بههذا النهوع 
 
نقديا

 من العمالت.

، بعكهو مها تمتهاز بهه النقهود التقليديهة فهي   -6
 
ال توجد أي قوة إبراء قانونية للعمالت اال تراضية عدا قبهوع املتعهاملين بهها حصهرا

 يها وحدة إبراء مضمونة بواسية القانون في كل دوع العال .كو 

بهات فهي أسهعار صهر ما، باإلضها ة إلهى أيهها قهد  -7
ل
المد  الظاهر من اقتناء العملة اال تراضهية ههو املضهاركة واالسهتلادة مهن التقل

 تستطدم في الةلاء في بعا األنشية غير املشروعة.

.بالرغ  من املزايا ال   تقدمما العمالت اال  -8
 
  تراضية للمتعاملين بها غير أن ايةاار ال   تحيط بها عالية جدا

انقسهههم  الهههدوع فهههي املوقهههل التشهههري ي مهههن العمهههالت اال تراضهههية بهههين مهههن أجهههاز التعامهههل بهههها، وكهههين مهههن حظرهههها وقهههرر  هههرض  -9

دوع اتطههها  موقههههل العقوكهههات علهههى التعامهههل بهههها، وههههذا األليهههر ههههو املوقهههل الغالههههب فهههي الوقههه  الهههراهن، بينمههها آثهههرت بعههها الههه

 الصم  حياع العمالت اال تراضية منتظرة ما رسلر عنه الواقو املالي واالقتصادي.
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 ثانيا : التوصيات:

 لالنتشههار الواسههو للتعامههل بههالعمالت الرقميههة والعمههالت اال تراضههية بشههكل لههاص،  ننههه ال بههد مههن إصههدار تشههريو ْرعلهها  -1
 
نظههرا

العمههالت اال تراضههية، بحيههث يحتههوي علههى جميههو اإلجههراءات الةاصههة باصههدار بتنظههي  أحكههام العمههالت الرقميههة ومههن ضههم ها 

 العمالت الرقمية ومراحل نشرها وتداولما واستردادها.

يجب أن رشمل هذا القانون إجراءات التوثيس واإلثبات الةاصة بنظهام العمهالت الرقميهة ومهن ضهم ها العمهالت اال تراضهية  -2

صّدرة واملتعاملين بها، وكيان الواجبهات وااللتملامهات ال ه  تقهو علهى عهاتس جميهو لحماية جميو األارا  بما في  ل  الجم
ْ
ات امل

 املتعاملين.

 وتنظههي  تههرلي  املنصههات االلكترونيههة ال هه   -3
 
إقههرار اآلليههات ال هه  يههت  بموج ههها تحديههد العمههالت املسههموك التعامههل بههها حصههرا

 تتيمل لألارا  التعامل من لاللما.

.ضرورة تكثيل الجمود األم -4
 
 ودوليا

 
 نية بشأن مراقبة حمالت الترويج للتعامل بالعمالت اال تراضية، وتعقل ها محليا

العمهههل علههههى دراسههههة إمكانيههههة إنشهههاء عملههههة الكترونيههههة عركيههههة مدعومهههة مههههن الحكومههههات العركيههههة تحههه  مظلههههة صههههندو  النقههههد  -5

 عن العمالت املنتشرة
 
 عهن  العربي، يكون لما غياء قانوني ورصيد نقدي، تكون بديال

 
في اللضاء اال تراض  ، وال تكهون بهديال

 العمالت النقدية التقليدية.
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  فقهية قانونية مقارنة دراسة: يف العمالت الفرتاضية الجهالة

 

  الحاج محمد الحاج الدوش األستاذ الدكتور

 كلية القانون قسم الشريعة  والدراسات اإلسالمية   

 االمارات العربية املتحدةجامعة 

 الفهرس الرئيسي

 مقدمة 

تعتبــر  العمــالت  اإلفتراضــية  مــن انعكاســات  الواقــع وفقهــه علــى علــم اإلقتصــاد والقــانون والشــريعة اإلســالمية  و ــي احــدى 

مـالت ثمرات التطور في املجاالت اإللكترونية واإلقتصادية  واملالية  في املجتمعات املعاصرة في كل العـالم  ، وال شـك ان  الع

اإلفتراضــية وزخمهــا يقــف عنــد ابــواب   ثوابــت   الفقــه اإلســالمي والقــانون فــي مجتمعاتنــا العربيــة واإلســالمية ال لتبحــث عــن 

الشـــرعية واملشـــروعية فحســـب ،  وانمـــا تحتـــاج للتكييـــف القـــانوني والفقهـــي الســـليم  لهـــا حتـــى تصـــير احـــدى مبـــاني ومعـــاني 

شـــأن كـــل النـــوازل التـــي تحـــيط بحياتنـــا املاثلـــة فـــي املجتمعـــات والـــدول اإلســـالمية القـــانون والفقـــه اإلســـالمي املتجـــدد شـــأنها 

   املختلفة.

و مـن املعلـوم  أن مسـالة التكييـف الفقهـي فـي الشـريعة اإلسـالمية  تعنــي بيـان جـوهر الحكـم اإلسـالمي الـذي تـدور بـين الحــل  

ه  التــــي تــــدور بــــين املشــــروعية القانونيــــة ففــــي والحرمــــة والنــــدب والكراهــــة والوجــــوب فــــلن التكييــــف القــــانوني لــــه مدلوالتــــ

هذهالورقـة العلميـة وجـدت  انـه الغنـي عـن بيـان تلـك املـدلوالت للجهالـة  الفقهيـة والقانونيـة املتصـلة  بـالنقود اإلفتراضـية 

 عـــن  ان الخطـــاب التكليفـــي الفقهـــي قـــد يتعـــارل فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان مـــع التكييـــف القـــانون
 
ي فـــي فـــي دولنـــا اإلســـالمية  فضـــال

بعض الدول بـل وفـى أحيـان كثيـرة تعتـرل  معـامالت املسـلم التـي خرجـت عـن سـياج القـانون واقليميتـه فـي الـدول اإلسـالمية  

فــي ســوح ســوق األمــوال العامليــة التــي تخــرج عــن ســلطان الــدول املختلفــة إلــي قــوانين وأحكــام  هــن بنــات املصــلحة والــربح وال 

  يتقيدن بفقه اإلسالم في ي إ.

لــة بطبيعــة العملــة االفتراضــية   ــي ســمة قــد  تغلــب علــى  بعــض  املتعــاملين فــي ســوق  األوراق املاليــة أو فــي غيرهــا فــي إن الجها

عاملنــا املعاصــر فقــد يجهــل الــبعض الجهــة املصــدرة  للعملــة  ، أو أنهــا  ال تتــوفر فيهــا املواصــفات الالزمــة لجعلهــا عملــة قابلــة 

النقــــود والعمــــالت مــــن املصــــارف املركزيــــة واملؤسســــات املاليــــة املعلومــــة التــــي   للتــــداول  علــــى النحــــو الــــذي يــــتم فيــــه اصــــدار 

تحرســها ســلطة البنــوك املركزيــة وســيادة الــدول،  ويــتم  التبــادل فــي جميــع انحــاء العــالم وفــق ذلــك . وقــد تنســحب الجهالــة  

 وقانونــا  فــي علــى طبيعــة إصــدار تلــك العمــالت اإلفتراضــية  حيــث أنــه التتــوفر فــي العمــالت اإلفتراضــية ا
 
لشــروط املرعيــة فقهــا

أسـس املعــامالت  والبيــع  لغيــاب الوجــود املـادي للعمــالت اإلفتراضــية فهــي نقــود غيـر محسوســة وال يمكــن حيــازة مادتهــا مثــل 

عمــــالت اإليثيريــــوم ، والــــداش، والريبــــل  ، والاليــــت كــــوين  وغيرهــــا  ومــــن هنــــا تظهــــر الحاجــــة القضــــائية والنظريــــة لبيــــان  أثــــر 

علــي العمــالت اإلفتراضــية مــن النــاحيتين الشــرعية والقانونيــة ســيما فــي املجتمعــات والــدول  اإلســالمية  التــي يشــكل  الجهالــة
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 أساسيا   لتداول تلك النقود والعمالت اإلفتراضية ألن   أثر الجهالة قد ينسـحب علـى الحيـاة الـدنيا 
 
عامل الفتوى فيها بعدا

 مــــن صـــــور الفتـــــوى التـــــي إتصـــــلت بـــــالعمالت واآلخــــرة فـــــي حيـــــاة املســـــلمين بطبيعـــــة الحــــال 
 
لـــــذا ستســـــتعرل الدراســـــة جانبـــــا

  . اإلفتراضية من منطلقات عديدة تستند الي الجهالة في بعض جوان ها

ومن املعلوم فقها   أن  الجهالة   تتطلب  تنقية املعاملة من الشوائب التي تؤثر على إرادة العاقـدين ، لـذا إسـتلزم الفقـه ان  

 بمـــا يميــــله عـــن غيــــره كمـــا يجــــب يـــتم العلـــم بــــامل
 
  وا ــــحا

 
بيـــان  صــــفته أو عقود عليـــه ســــواء فـــي ذلــــك املبيـــع بتحديــــده تحديـــدا

  بوجــــود مقــــداره
 
  ، ولعــــل الحكمــــة فــــي فســــاد أو بطــــالن العقــــد تتصــــل دومــــا

 
، وبيــــان  الــــثمن ومقــــداره أو أجلــــه إذا كــــان مــــؤجال

, ومــن املؤكــد أن الجهالــة  تــؤدى إلــى ال ــلاع ،  ومــن الراســخ  ان  الجهالــة فيــه  التــي تفســد أو تعــدم الشــروط االزمــة فــي العقــود

الفقـــــه اإلســـــالمي يمنـــــع كـــــل مـــــا يفســـــد املعـــــامالت  ويثيـــــر  املشـــــكالت  فـــــي املجتمـــــع لـــــذا يحـــــرص الفقـــــه اإلســـــالمي   علـــــى وضـــــع 

لكشـــف وبيـــان أثـــر  الضـــوابط التـــي يســـتقر وهـــا التعامـــل , وتتحقـــق  وهـــا  مصـــالح االطـــراف املختلفـــة,  لـــذا  تـــأتي هـــذه الدراســـة

الجهالــة التــي تالبــس العمــالت اإلفتراضــية فــي كــل مراحلهــا ابتــداء مــن مرحلــة اإلصــدار  التــي قــد تشــووها جهالــة بــبعض األمــور 

 بمرحلـة 
 
 بمرحلة التداول واإللزام القانوني والشـرعي وهـا بواسـطة سـلطان الدولـة وقانونهـا وختمـا

 
الفقهية والقانونية مرورا

عتــراف وهــا فــي املجتمعــات املختلفــة واإللــزام  واإللتــلام وهــا علــى مســتوى الــدول واملؤسســات املاليــة العامليـــة التعامــل وهــا واإل 

  والدولية.

  كمبدأ  –التداول  –وغني عن الذكر ان العمالت في مراحلها الثالل ) اإلصدار 
 
التعامل ( تقض ي  بلعمال مبادْى  مهمة جدا

ه املبــــادي  ــــي رأس مــــال نجــــاح العمــــالت اإلفتراضــــية أيضــــا    و ــــي حــــق أصــــيل لجمهــــور اإلفصــــاح      ومبــــدأ  الشــــفافية  وهــــذ

املتعاملين وهذه املبادىء بالشك ال تحتمل ان يكون معها ي إ من  الجهالة على اإلطالق    بـل ان هـذه املبـادئ تسـتلزم تالفـي   

ة  بتطبيقـــات  العمـــالت اإلفتراضـــية بالقـــدر املخـــاطر املرتبطـــة بمراحـــل العمـــالت  وتتطلـــب تـــوفير  الحلـــول للتطـــورات الخاصـــ

الـذي  يــدعم   اإلنســجام والتوافـق مــع املتطلبــات الشـرعية والقانونيــة لتحقيــق املشـروعية الفقهيــة والقانونيــة  إلســتخدام  

 العمالت اإلفتراضية من قبل الحكومات واألفراد في املستقبل

 ، الفقه اإلسالمي    .  القانون . القانون املقارن   الكلمات املفتاحية: العمالت اإلفتراضية    ،  الجهالة

 :أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة الدراســة فــي  معرفــة العمــالت اإلفتراضــية  مــن خــال ل الوقــوف علــى طبيعــه الجهالــة  مــن وجهــة النظــر الفقهيــة 

ت االفتراضـــــية  وكشـــــف والقانونيـــــة    وبيـــــان األســـــس والشـــــروط   التـــــي خطهـــــا القـــــانون حـــــول الجهالـــــة  واثرهـــــا فـــــي  العمـــــال 

 .   الضوابط الفقهية التي يشترطها االسالم في جهالة املعامالت والبدالت   والعمالت والنقود واألثمان

 مشكلة الدراسة:

 : تتمحور مشكلة الدراسة في االجابة على التساؤالت اآلتية

حيــث اإلصــدار والتــداول والتعامــل    ومــاهو مــا املقصــود بــالعمالت اإلفتراضــية    ومــا  ــي الجهالــة التــي قــد تحــيط وهــا مــن  

 التكييف  الفقهي القانوني  لهذه الجهالة   وماهو أثرها  على العمالت اإلفتراضية  
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 أهداف الدراسة

  عـــن اإلســـهام فـــي خلـــق قاعـــدة بيانـــات معرفيـــة فقهيـــة وقانونيـــة عـــن 
 
تهـــدف الدراســـة إلـــى اإلســـهام فـــي فعاليـــات املـــؤتمر فضـــال

ة مـــــن خـــــالل كشـــــف موقـــــف الفقـــــه اإلســـــالمي والقـــــانون مـــــن الجهالـــــة فـــــي التعامـــــل بـــــالنقود والعمـــــالت العمــــالت اإلفتراضـــــي

  اإلفتراضية التي ظهرت كنازلة في واقع الحياة  بانواعها  املتجددة و املختلفة .

 منهجية الدراسة

اإلســتقرائي  حــث املــن    املقــارن وملــا كــان موضــوع البحــث مــن النــوازل الفقهيــة واملشــكالت القانونيــة  فلنــه يتبــع  فــي هــذا الب

والتحليلــي واملقــارن  حســب الحــال  وذلــك بــالرجوع الــى أمــات الكتــب األصــلية فــي الفقــه اإلســالمي واألصــول والقــانون   ومــن 

 . خالل إستقراء الدراسات  الفقهية والقانونية السابقة في املوضوع.

 خطة البحث

 -مقدمة ومباحث  وخاتمة على النحو اآلتي :  ولسبر غور هذه األمور فاني قسمت هذا البحث إلى

 املبحث األول : مفهوم العملة  االفتراضية.

 املبحث الثاني: : مالمح  الجهالة في  العملة  االفتراضية 

 املبحث الثالث.حكم الجهالة في العملة االفتراضية 

 الخاتمة :ووها أهم نتائج الدراسة والتوصيات  .
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 املبحث األول 

 مفهوم العملة اإلفرتاضية 

 

 1العملة في اللغة:  ي والنقد سواء فهي تعني النقد املضروب  من معدن أو ورق 

واإلفتراضــية منســـوبة إلـــى اإلفتــرال ، وأصـــلها مـــن فــرل يفـــرل بمعنـــى وقــت وقـــدر وأوجـــب واإلفتــرال هـــو تقـــدير الشـــ ىء أو 

 تخيله على صفة أو حال . 

 يحـــاكي مظهـــر األمـــوال املاديـــة ويعـــرف املـــال اإلفتراضـــ ي بانـــه : " صـــ
 
ورة رقميـــة مخرونـــة بـــذاكرة الحاســـب اآللـــي تتخـــذ مظهـــرا

 2املنقولة والعقارية  وله قيمة افتراضية ( 

  
 
 موســـعا

 
و تتعـــدد  التعريفـــات والدراســـات التـــي تهـــتم بـــالنقود والعمـــالت االفتراضـــية  فـــي عـــالم اليـــوم ، فتبنـــي الـــبعض معيـــارا

 عند وضـع التعريـف للنقـود  والعمـالت االفتراضـية ،  ولـم يهـتم ملاهية النقود االفتراضية و 
 
 مضيقا

 
تبنى البعض االخر معيارا

الكثيـــر  بوضــــع تعريــــف محـــدد بــــل يكتفــــون بعـــرل صــــورها وأنواعهــــا املختلفـــة ،  ومــــع تســــليمنا بصـــعوبة التعريــــف الجــــامع 

 إننــــا نــــرى ضــــرورة تحديــــد مصــــطلح العمــــالت االفتراضــــي
ّ
 فــــي الدراســــات للعمــــالت االفتراضــــية إال

 
 واســــعا

 
ة الــــذي شــــغل حيــــلا

ــور الــذي تشــهده  العمــالت والنقــود عبــر تاريخهــا  
ّ
املختلفــة ، باعتبــار أن النقــود والعمــالت اإلفتراضــية  ــي إحــدى مراحــل التط

بأنواعهــا املختلفــة فقــد تــدرجت العملــة مــن مرحلــة املقايضــة والنقــود الســعلية  حيــث  أن الســلع هنــا تقــوم مقــام النقــود فــي 

    3مبادلة أي سلع وها  وهو  ما يعني  أن النقود السلعية تأخذ قيمتها من ذاتها 

ومــــن ثــــم جــــاءت  العمـــــالت  املعدنيــــة فــــي شـــــكل قطــــع  معدنيــــة مـــــأخوذة مــــن املعــــادن النفيســـــة كالــــذهب والفضــــة والبرونـــــز  

وس و ــــي نقـــود معدنيـــة مـــن غيــــر .  ولكـــن بســـبب إرتفــــاع قيمـــة املعـــادن النفيســـة ظهــــر مـــا يســـمى بـــالفل 4والنحـــاس و ... الـــخ  

 
 
 للســلع قليلــة الــثمن ومحقــرات األشــياء وهــذه الفلــوس تعــارف عليهــا النــاس وجعلوهــا ثمنــا

 
الــذهب والفضــة تســتعمل أثمانــا

  5للسلع  والخدمات ما دامت رائجة .

البنــوك فــي ت ثــم ظهــر  ملــا توســعت التجــارة وكثــرت املعــامالت والتبــادالت بــين النــاس لجــأ النــاس الــي العمــالت  الورقــة ، ومــن

 واقع الحياة، وتدرجت بمراحل تكشف جوانب من طبيعة اعتماد  صبغة  االفتراضفي مراحل :   

                                                           
 .  1559ص  1ه طبعة 1429أحمد مختار عمر  ، موجم اللغة العربية املعاصرة ، عالم الكتب ، بيروت  - 1
 13مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية والقانونيــة املجلــد  آالء يعقــوب  يوســف ، األمــوال االفتراضــية : رؤيــة فــي مفهومهــا وصــاحب الحــق فيهــا: - 2

   251ص   2العدد 
 ومابعدها  .  103-12ص  1999 1احمد حسن األوراق النقدية في االقتصاد اإلسالمي ، دار الفكر ، دمشق ط  - 3
 ما بعدها . و  18ةجرية    ص1417،  1محمد القري ، مقدمة في النقود والبنوك  ، مكتبة دار جدة  ط  - 4
 وما بعدها بتصرف . 176ص  2001 4محمد عثمان شبير  ، املعامالت املالية املعاصرة في الفقه اإلسالمي  دار النفائس  االردن  ط - 5
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املرحلة األولى :النقود الورقية النائبـة : و ـي نقـود ورقيـة ال يـتم إصـدارها فـي الدولـة  إال بعـد إيـداع رصـيد كامـل لهـا مـن  أ. 

دولة  ، ونالحل هنا أن عنصـر االفتـرال غيـر موجـود علـى االطـالق  فـي هـذه الذهب أو الفضة وتعد صكوكا بدين على ال

 املرحلة ايضا الن املقابل موجود فعال   . 

النقـود الورقيـة الوثيقـة : و ــي نقـود تصـدر مغطــاة بالـذهب والفضـة تغطيـة جزئيــة غيـر كاملـة  ولكــن تسـتمد قوتهـا مــن  ب. 

تها  . ونالحــل أيضــا ان النقــود هنــا ال يــدخلها الفــرل والتقــدير التــام ،  الجــزء  غيــر املغطــى  مــن قــوة الدولــة  التــي أصــدر 

الن قـــيم النقـــود الحقيقيـــة مضـــمونة مـــن الـــذهب او الفضـــة املوجـــود كمـــا ان الجـــزء  البـــاقي مضـــمون بوـــخ  الدولـــة 

 وقوتها والتلامها  .

لكنهــا تســتمد قوتهــا مــن الدولــة التــي النقــود الورقيــة اإللزاميــة : و ــي نقــود لــيس لهــا غظــاء معــدني مــن ذهــب او فضــة و  ج.

تصــدرها ويحميهـــا القـــانون الــذي أصـــدرها  وفرضـــها فــي التعامـــل داخـــل او خــارج الدولـــة  . واملالحـــل ان هــذا النـــوع  مـــن 

حيــث تحللــت بنــوك   1914النقــود هــو الشــائع فــي الــدول اليــوم وقــد ظهــر  بدايــة هــذا النــوع بعيــد الحــرب العامليــة األولــى 

تبـــاط بالـــذهب املغطـــي للنقـــود فصـــارت العملــــة اليقابلهـــا ذهـــب فـــي خزانـــة الدولـــة التـــي أصـــدرت تلــــك اإلصـــدار مـــن االر 

العملــــة  الورقيــــة اإللزاميــــة   وقــــد اصــــبحت الدولــــة  ــــي الضــــامن والحــــارس للعملــــة الورقيــــة ويحــــرس ذلــــك مــــدى قــــوة 

صـادي واالجتمـاعي فـي العـالم وهــو الدولـة وقـدرتها علـي انتـاج السـلع والخـدمات فـي السـوق العـالمي ومـدى  تأثيرهـا االقت

مــــا عليــــه الحــــال فــــي العمــــالت املختلفــــة فــــي دول العــــالم حاليــــا    ويالحــــل ان االفتــــرال هنــــا ال ينســــحب أيضــــا علــــي تلــــك 

 العمالت أيضا .

 النقود اللكرتونية  وظهور مفهوم العملة الفرتاضية : 

 علــــي وســـيلة الكترونيــــة مــــثال   بطاقـــة ذات رقاقــــة أو ذاكــــرة تعـــرف النقــــود االلكترونيــــة بانهـــا) قيمــــة تقديــــة مخزنـــة الكترونيــــ
 
ا

غيـــر املؤسســـة املصـــدرة لهـــا واوضـــع تحـــت تصـــرف املســـتخدمين  كمبيـــوتر وتكـــون مقبولـــة كوســـيلة دفـــع بواســـطة متعهـــدين

  1( كترونية ملدفوعات ذات قيمة محددةكبديل عن العمالت الورقية واملعدنية وذلك وهدف احدال تحويالت ال

لنقود االلكترونية على أثر دخول التكنولوجيا على خط التعامالت النقدية بين الناس في الدولة الواحدة أو بينهم وظهرت ا

في  مختلف الدول  فتبدلت معايير التجارة ووسـائل الـدفع والسـداد لألثمـان واملقابـل فـي التعـامالت املختلفـة ، ويعتبـر العـام 

كتروني حيث تم تحويل أول مبل  مالي عبر التلغراف وقد أخذ هذا الشكل البسيط هو أول  تاريخ لعمليات الدفع اإلل 1918

يتطــور حتــي ظهــرت بطاقــات االئتمــان وبطاقــات مســبقة الــدفع  والشــيكات اإللكترونيــة التــي يصــدرها البنــك داخــل الدولــة 

( ولكـــن يالحـــل أن هـــذه النقــــود ومـــن ثـــم ظهـــرت الشــــركات العامليـــة مثـــل  ) فيـــلا  ، ماســــتر كـــارد ، اميركـــان اكســـبريس  وغيرهــــا 

االلكترونيـــة  ــــي ليســـت نقــــود بـــاملعني الــــدقيق فهـــي ال تعــــدو  أن تكــــون وســـيلة لتحريــــك ونقـــل وتخــــزين النقـــود الورقيــــة عبــــر 

وسـائط اإلنترنيـت وقنــوات التواصـل املختلفــة إذ تسـتلزم تلـك النقــود اإللكترونيـة أن يكــون لكـل األطـراف التــي تتعامـل فيهــا 

                                                           
   9ص 2000مجدي محمود شهاب ، اقتصاديات النقود واملال ، دار الجامعة الجديدة للنشر   - 1
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 للـــدخول بالــدخول فـــي التعامــل بـــالنقود االلكترونيـــة .  حســابات فـــي مصــار 
 
ف أو بنـــوك محليـــة أو عامليــة وتشـــترط ذلــك شـــرطا

وتقـــــوم النقـــــود اإللكترونيـــــة فقـــــط بـــــدور التحويـــــل مـــــن حســـــاب إلـــــى آخـــــر . ومـــــن هنـــــا يمكننـــــا القـــــول أن مـــــا يســـــمي بـــــالنقود 

وك واملؤسســــات املاليــــة املحليــــة و العامليــــة  اإللكترونيـــة  ــــي عمليــــات لضــــبط وحفــــل وتوثيــــق للحســــابات املصـــرفية فــــي البنــــ

 .
 
 بوسيلة إلكترونية  وسميت  نقود  مجازا

 للتبــادل  
 
واذا كانــت  النقــود تعــرف بأنهــا :  بأنهــا كــل مــا يتمتــع بقبــول عــام فــي املعــامالت كوســيلة للوفــاء و ــي تســتلزم وســيطا

 لهــــــا كمــــــا تســــــتخدم وســــــيلة للمــــــدفوعات اآلجلــــــ
 
 للقــــــيم ومســــــتودعا

 
ة واحتيــــــاطي لقــــــرول البنــــــوك. فــــــان النقــــــود ومقياســــــا

اإللكترونيــة  هــو تعبيــر يشــتمل علــى مجموعــة واســعة مــن أنظمــة الــدفع املوجــودة واملتوقــع وجودهــا فــي املســتقبل  والتــي مــن 

شــأنها أن تــؤمن بــديال   مــن وســائل الــدفع التقليديــة  ومــن الصــعب وجــود توصــيف واحــد يشــمل كافــة أنظمــة الــدفع للتمييــل 

 1لناحية التكنولوجية أو القانونية أو بالنسبة لألسواق املعدة لقبولها سواء من ا

بحــال مــن األحــوال  واليمكننــا القــول بوجــود عنصــر   2لــذلك فلــيس صــحيحا القــول بــان وســائل الــدفع  ــي نقــود الكترونيــة  

كـل الشـروط واألسـباب اإلفترال فيها بحال من األحوال ألن كل مـن السـاحب واملسـحوب عليـه  موجـود ومعلـوم باألسـاس و 

  ورقيـة او معدنيـة حقيقيـة صـادرة عـن البنـك املركـزي  
 
  ي في الواقـع  نقـودا

 
 و أمواال

 
التي يتمثل  وها النقد ويتملك وها    سلعا

وملزمة ومقيدة بقوة قانون  تلك الدولة وتظل تلك النقود  مودعة  في حساب  املتعامل بأحد  البنو ك ويعتبر وجود النقـود 

يقيــة ووجــود  حســاب املتعامــل البنكــى و هــو أهــم  شــروط النقــود اإللكترونيــة التــي يجــب  توفرهــا هــا  قبــل الشــروع فــي الحق

 استخدام  النقود  االلكترونية وأدواتها  ومنها هنا تكون النقود االفتراضية مختلفة  عن النقود االلكترونية .

االلكترونيـــة  يترتـــب التلامـــات عديـــدة تقـــع علـــى عـــاتق كـــل مـــن جهـــة فمـــن الثوابـــت القانونيـــة انـــه يترتـــب علـــى الـــدفع بـــالنقود 

اإلصدار واملستهلك والتاجر فتلتلم جهة اإلصدار بتمكـين العميـل مـن التعامـل بـالنقود االلكترونيـة املصـدرة ، وهـذا يتطلـب 

حـاذير االسـتخدام كمـا تزويده بأداة الدفع االلكترونية الخاصة به صالحة لالستعمال  ، واالفصاح عـن جميـع البيانـات وم

  ، باإلضــافة الــى التلامهــا باســترداد 
 
تلتــلم  جهــة اإلصــدار باملحافظــة علــى ســرية وخصوصــية عمالئهــا فــي حــدود املقــررة قانونــا

   3 وحدات النقد االلكتروني املصدرة وتحويلها الي نقود تقليدية  عند الطلب 

رامج االلكترونية والكتالوج  في تحديد وصـف املعـامالت وشـروطها ومن املعلوم ان الفقه اإلسالمي قال بجواز استعمال الب

و وصف املبيـع ونوعـه وجنسـه ومقـداره وعـدده وثمـن كـل وحـدة  ال يضـر ان يـتم الكتـالوج أو املعـامالت عبـر االنترنيـت  متـي مـا 

الفقهيـــة  و تتحققـــت تحققـــت الشـــروط الفقهيـــة التـــي يرتفـــع وهـــا الجهالـــة والغـــرر واســـتوفى  متطلبـــات العقـــود مـــن الناحيـــة 

                                                           
 .   59م  ص 2011 -1432ونية كلحدى وسائل الدفع    منشورات زين الحقوقية بيروت الطبعة األولى طارق محمد حمزة ، النقود اإللكتر   - 1
 .   36ص 2005محمد يونس و كمال أمين  الوصال ، اقتصاديات : نقود وبنوك وأسواق مالية ، كلية التجارة _ جامعة اإلسكندرية ،   - 2
 2009دراسـة تحليلـة قانونيـة  دار الجامعـة الجديـدة للنشـر  –االلكترونيـة  املاهيـة والتنظـيم القـانوني  أحمد السيد لبيـب إبـراهيم  ، الـدفع بـالنقود  - 3
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املنفعــــة املشــــروعة  والتــــوازن بــــين اطــــراف العقــــد دون ظلــــم أو أكــــل ألمــــوال النــــاس بالباطــــل او مقــــامرة او غيرهــــا ممــــا حرمــــه 

 1اإلسالم ونهى عنه .

وممــــا ســــبق ال يمكننــــا القــــول ان النقــــود االلكترونيــــة  ــــي نقــــود افتراضــــية ألنهــــا فــــي الواقــــع  ــــي وســــيلة او أســــلوب  لتســــهيل 

مل بالنقود املعروفة الورقية او املعدنية  القانونية  وينتهي التعامل بوسـائل الـدفع االلكترونيـة فـي  تحويـل ) مايسـمى التعا

  بالنقود االلكترونية(  الى   العمالت التقليدية املعروفة كالدوالر والدرهم والريال والجنيه 

 الفرتاضية: تعريف العملة

عــــالمي  ويمكــــن مقارنتهــــا بــــالعمالت األخــــرى  ونظــــام دفــــعوغيــــر وا ــــحة املعــــالم و ــــي   عملــــة معمــــاةالعملــــة االفتراضــــية  ــــي 

 ، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها : اليورو أو الدوالر مثل

فقــط مــن دون وجــود فيليــائي لهــا كمــا لــيس لهــا  اإلنترنــت بشــكل كامــل تتــداول عبــر عملــة إلكترونيــة أن هــذه العملــة  ــي -1

 كيان مادي ملموس في أي بلد من بالد العالم .

فهــــي نظــــام يعمــــل دون مســــتودع مركــــزي فــــي بلــــد محــــدد او دولــــة معينــــة كــــالنقود بانواعهــــا  -المركزيــــة  عملــــة رقميــــة و ــــي -2

فــــي دولــــة مــــا يحــــتكم اليــــه ، أي أنهــــا تختلــــف عــــن العمــــالت املختلفــــة  ولــــيس لهــــا  مــــدير واحــــد او قــــانون  وا ــــح معــــروف 

 املالية الدولية . تقف خلفها في أي من دول العالم وال أي من املؤسسات  هيئة تنظيمية مركزية التقليدية بعدم وجود

اإللكترونـــي  عبـــر  التشـــفير  بـــين املســـتخدمين مباشــرة دون وســـيط مـــن خـــالل اســتخدام النــد للنـــد تــتم املعـــامالت بشـــبكة -3

 شبكة االنترنيت .

 .سلسلة الكتل وعام يسمى حسابات موزع دفتر  الشبكة وتسجيلها في ُعقديتم التحقق من هذه املعامالت عن طريق  -4

ن ولعل أول هذه العمالت  في الظهور   ي عملة البتكوين :  هو أحـد أنـواع النقـد الرقمـي غيـر املـنظم ) الالمركـزي ( يصـدر عـ 

 بين أعضاء مجتمع افتراض ي 
 
 2مطورين يسيطرون عليه في العادة ويستخدم ويكون مقبوال

ويعرف البيتكوين بأنه تمثيل رقمي للقيمة يصدر بواسطة مطورين خاصين باعتباره وحدة حساب ويمكن الحصول عليه  

 علي استعماله .وتخزينه والوصول إليه والتعامل به إلكترونيا ملجموعة متنوعة عند اتفاق طرفين 

وقيل إن البتيكوين  هو جدول حسابات عالمي  ، المركزي مبني على برمجية متاحة للجميع بلغة البرمجـة االصـلية ، تعتمـد 

علــــى توافــــق جميــــع املســــتخدمين حــــول الوضــــع الحــــالي )اآلنــــي ( مللكيــــة القيمــــة املتداولــــة . يمكــــن للجميــــع ان يســــاهم وهــــذا 

                                                           
ص  2008- 1428علـــي محمـــد أبـــو العـــز ، التجـــارة االلكترونيـــة وأحكامهـــا فـــي الفقـــه اإلســـالمي  ، دار النفـــائس للنشـــر والتوزيـــع _ األردن الطبعـــة األولـــى   - 1

262-263  
2  -  Virtual Currency Schemes European Central Bank October 2012 ,P:13.  Virtual Currency Schemes –further analysis   

European Central Bank February 2015 p4  .  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_(%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84
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أو العــرق أو املكــان بــل ودون االهتمـــام إن كــان املســاهم بشــرا أو إنســـان آلــي أو جهــاز م للـــي    الجــدول دون أيــة أهميــة للجنســـية

 1ذكي 

و  ـي أيضـا عملـة ال مركزيـة أي أن ال أحـد يـتحكم وهـا غيـر ”Cryptography“ والبيتكـوين هـو عملـة رقميـة تعتمـد علـي التشـفير

لــى وســيط أو رقيــب علــيهم مثــل حكومــة او مصــرف مثــل مســتخدميها، فهــم مــن يقومــون بصــنعها و اســتخدمها دون الحاجــة ا

 باقي العمالت املوجودة بالعالم. 

بنشـر دراسـة يشـرح وهـا  ”Satoshi Nakamoto“ ”ساتويـ ي ناكـاموتو“م  قـام  ـخ  يلقـب ب  2008وظهر  البتكوين، في عـام 

بـــاطالق برمجيـــة متكاملـــة علـــي  ”ساتويـــ ي“قـــام  2009مـــن كـــانون الثـــاني   03مـــا هـــو البتكـــوين و كيـــف يعمـــل البتكـــوين و فـــي 

الشــبكة العنكبوتيــة بعــد ان قــام بتقــديم شــروحا لطريقــة عمــل الخوازميــات   واللغــة املســتخدمة فــي البرمجيــة بلغــة تســمي  

python   موقع إياها باسم ساتوي ي ناكوماتو  للعالم. 

 ــــخ  طبيعــــي أم اعتيــــاري !  وكــــل ويالحــــل أنــــه حتــــي اآلن ال يعــــرف مــــن هــــو ساتويــــ ي ناكــــاموتو !  وال أحــــد يعــــرف هــــل هــــو  

املعلومات التي تتوفر عنه  ي فـي الواقـع  تكنهـات حـول مـا إذا كـان ساتويـ ي ذكـر أم أنثـي ،  ـخ  طبيعـي واحـد أم مجموعـة 

 2أ خاص يشكلون فريقا ،  وهل هو من أصل أمريكي أم أوروبي أم ياباني !  

ي والســـلعي فـــي جهـــات عديـــدة فـــي العـــالم بـــالرغم منانـــه لـــيس وبـــالرغم مـــن ذلـــك فقـــد دخلـــت عمـــالت البتكـــوين التعامـــل املـــال 

شركة وال هو جهة حكومية كما انـه ال يـرتبط بمبنـي معـين أو أي مكـان جغرافـي كمـا ال يمتلـك أي طـاقم   فهـو أشـبه باإلنترنيـت 

ليبتكــوين تــم طرحــه باعتبـاره بروتوكــول تبــادل  حــول  حالــة امللكيـة   لقيمــة مــا مجهــول مصــدر ومـديرها  . و وبــالرغم مــن ان ا

م إلـى 2017دوالرا، وصـل فـي بدايـة عـام  35م إلى 2011دوالر، وارتفع في منتصف عام  0.0001م بقيمة 2009للتداول في عام 

 دوالر، 1000

، فقـد 2015أكتوبر املاض ي، واعتبارا من فبراير  21دوالرا في  6055بشكل سريع حتى وصل إلى نحو « البيتكوين»ثم تصاعد  

  .تاجر وبائع البيتكوين كعملة للدفع  100.000ثر من اعتمد أك

ماليــين مســـتخدم 5.8إلــى  2.9، هنــاك مـــا بــين 2017وتشــير تقــديرات البحــول  التــي تنتجهـــا جامعــة كامبريــدج إلــى أنـــه فــي عــام  

 .يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون البيتكوين

% ولكنهـا فـي الوقـت ذاتـه 1327حيـث ارتفعـت قيمتهـا بنسـبة  2017عـام  وقد سجلت ارتفاعات فلكية فـي الشـهور األخيـرة مـن

 3 وتدنت مليارا في أسبوع –متذبذبة القيمة ومضطربة فقد تعرضت لهزات عنيفة 

 

                                                           
 . 24ماهر حلواني ، الكتل املتسلسلة : العمالت املشفرة والقانون املالي : دراسة تحليلية    ص  - 1
 . 15حلواني ، الكتل املتسلسلة : العمالت املشفرة والقانون املالي : دراسة تحليلية    ص ماهر   - 2
 صحيفة االنباء الكويتية    . - 3

 https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/islamic-faith/805673/19-01-2018-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86   2019-1-19زيارة يوم %   تمت ال-
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وبعــد البتكــوين ظهــرت أنــواع كثيــرة مــن العمــالت االفتراضــية  ال تختلــف عــن خصــائ  البتكــوين مــن الناحيــة املوضــوعية 

نهـا تخلـف عـن البتكـوين  مـن حيـت الخصـائ  فـي البرمجيـات املسـتخدمة والتطـورات الفنيـة التـي ومن حيـث االعتمـاد  ولك

  تصاح ها  منها :

  اليتكــــوين : صــــممت الاليتكــــوين لجعــــل عمليــــة التنقيــــب والبحــــث عنهــــا عمليــــة  رخيصــــة نســــبيا  وســــهلة و ــــي أســــرع فــــي

ان الاليتكـــوين هـــو الفضـــة، كمـــا يقـــول الجميـــع. املعـــامالت مـــن البيتكـــوين، ويقولـــون  إذا كـــان البيتكـــوين هـــو الـــذهب فـــ

 
 
شـــــهدت عملـــــة اليتكـــــوين شـــــعبيه زائـــــدة فـــــي املـــــدة االخيـــــرة. تســـــتند اليـــــت كـــــوين علـــــى بروتوكـــــول بيتكـــــوين ولكـــــن خالفـــــا

 .للبيتكوين .

 .دوجيكـــوين : وتعنـــي عملـــة الكلـــب اإللكترونيـــة وتحـــوي صـــورة كلـــب فـــي شـــعارها ومـــن أهـــم ميلاتهـــا ســـرعة انتـــاج العملـــة. 

اكوين عملــة افتراضــية مشــفرة رقميــة تســتند إلــى كــود املصــدر املفتــوح وعلــى بروتوكــول االنترنــت النــد للنــد. تختلــف نوفــ

عــــن معظــــم العمــــالت الرقميــــة البديلــــة لــــل ال بيتكــــوين كونهــــا تــــدمج بــــرامج الحمايــــة داخــــل نــــواة العملــــة، والتــــي تــــردع 

 االعتداء من قبل مجموعات التعدين.

 وع عملة النيمكوين وهـذا يعنـي أن النيمكـوين سـتكون نـادرة نسـبيا، بالضـبط نفـس مسـتوى نيمكوين : مليون هو مجم

ندرة البيتكـوين . هـذا وتسـاعد النيمكـوين علـى إنشـاء اإلنترنـت الغيـر خاضـعة للرقابـة، وتنكـر السـيطرة الحكوميـة. و ـي 

الغيـر مـنظم، نـوع مـن اإلنترنـت منصة متعددة االستخدامات يمكن اسـتخدامها لنظـام أسـماء النطاقـات الغيـر مركـزي و 

  الخاصة وها. ويمكن أيضا أن تستخدم إلرسال الرسائل، والتصويت، ونظام تسجيل الدخول.

  بيركـــوين :  ـــي عملـــة أخـــرى مـــن مبـــدأ العملـــة االفتراضـــية املشـــفرة الرقميـــة ومثـــل البيتكـــوين فـــان البيركـــوين تســـتند إلـــى

ادة فـــي كفـــاءة التعـــدين، وكـــذلك فـــي تحســـين األمـــن والضـــمانات لتجنـــب برتكـــول االنترنـــت النـــد للنـــد، تقـــدم البيركـــوين زيـــ

 سوء املعاملة من قبل مجموعة التعدين. لدى البيركوين قيمة سوقية تعتبر الرابعة بـين العمـالت االفتراضـية البديلـة.

 عملــة افتراضــية رقميــة مشــفرة مثلهــا مثــل الاليتكــوين، تقــوم بضــبط صــعوبة التعــدين
 
فــي كثيــر مــن  فزركــوين :  ــي أيضــا

األحيـــان. وخالفـــا لـــبعض العمـــالت الرقميـــة األخـــرى، فـــان الفزركـــوين يـــتم تحـــديثها بانتظـــام لـــدمج امليـــلات والتحســـينات 

 . 1الجديدة، بما في ذلك الحماية من سوء املعاملة والتفرع عن طريق التعدين الجماعي

  2كما توجد عمالت رقمية افتراضيية كثيرة منها : 

 (Ethereum)  1- إليثريوم              ا 

                                                           
1  - https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86 

  2019-1-20تاريخ الزيارة 

 
فـة   (.وملعر Qtum(   وعملة :  كـوتم )Bitcoin Gold(     وعملة   بيتكوين جولد )Monero( وعملة مونيرو )NEMوهناك عمالت أخرى مثل : عملة نيم ) - 2

 املزيد من العمالت الرقمية يرجى زيارة املوقع :

 https://arincen.com/The-most-famous-digital-coins-1143   

  2019-1-19حيث تمت زيارة  الباحث للموقع يوم 



 وقائع املؤتمركتاب 
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مليـار دوالر  75هـو ثـاني أشـهر العمـالت الرقميـة بعـد البيتكـوين، حيـث وصـلت القيمـة السـوقية للبيتكـوين      اإليثريوم يعتبر

  ETH يوم في منصات تداول العمالت . مز عملة اإليثر ر هو    دوالر 100أمريكي، بينما سعر اإليثريوم ارتفع فوق ال

، اي إنها حديثة نسبيا، ولكن بالرغم من هذا تهافت عليها الكثير من الناس وذلك بسبب أن 2015وظهرت هذه العملة عام 

نظام أو شبكة اإليثريوم تسمح بعمل عقود ذكية. فكرة العقود الذكية ثورة تكنولوجية هائلة تسمح بنقل اي ي إ له قيمة 

   لوخ  أخر، والتأكد من اإليفاء بشروط العقد، وكل هذا يتم تسجيله وتوثيقه بنظام سلسلة الكتلمن  خ

BCH  2- ش                      لبيتكوين كاا                 

شهور فقط، ولكن بالرغم من هذا، اسـتطاعت هـذه  4اي من حوالي  2017أغسطس  1تم إصدار عملة البيتكوين كاش في 

مليـار دوالر  50تحقيق املركز الثالث من حيث القيمة السوقية للعمالت الرقمية، حيث وصلت القيمة السوقية لها العملة 

 أمريكي  ،    

XRP3- لريبل  :       ا 

 .مليار دوالر أمريكي 42.5الريبل  يحتل  املركز الرابع من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت القيمة السوقية له حوالي  

$، وهذا يجعلها مـن  1.1ملة الريبل بأنها رخيصة جدا مقارنة بأبرز العمالت الرقمية ، حيث بل  سعر عملة الريبل لـ تتميل ع

 أقوى العمالت الرقمية حيث إنها تنمو بشكل متلايد

LTC 4-  الليتكوين 

$، ورمــــز العملــــة فــــي  283 مليــــار دوالر أمريكــــي، وبلــــ  ســــعر الليتكــــوين الواحــــد 15.4القيمــــة الســــوقية لعملــــة الليتكــــوين  ــــي 

 .LTC منصات التداول هو

لليتكوين مشابه كثيرا للبيتكوين، إال أنه يختلف عنه إختالف جوهري في وقت معالجـة الكتلـة أي تسـجيل املعاملـة املاليـة  

 دقائق 10دقيقة ، بينما في البيتكوين  2.5حيث أن الليتكوين يستغرق فقط 

 . 5كاردانو   -

  ADAكاردانو الرقمية في منصات التداول    .  كما نالحل  تطور هذه العملة          هو رمز عملة الـ  

 مليار  دوالر أمريكي .   10.7و القيمة السوقية لهذه العملة هو  

Dash   6-       الداش 

 9.2ة داش الســـوقية لعملـــ علـــى يـــد إيفـــان دوفيلـــد، ومنـــذ ذلـــك الوقـــت وصـــلت القيمـــة 2014تـــم إطـــالق عملـــة داش فـــي ينـــاير 

 1194مليــار دوالر أمريكــي لتحتــل املرتبــة الثامنــة فــي العمــالت الرقميــة. ســعر عملــة الــداش فــي ســوق تــداول العمــالت يســاوي 

 دوالر أمريكي.

https://arincen.com/ethurium-1146
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 مـن  
 
ومهما يكن من أمر فان وجود هذه األنواع من العمالت االفتراضية وتعددها وتطورها  هو من املسائل التي تعتبر جـزءا

ش،  كما ان النظر الفقهـي والقـانون لهـا صـار مـن ضـرورات الواقـع الفقهيـة والقانونيـة علـى السـواء التـي تبحـث الواقع املعا

عن حلول علمية وواقعية ،  و هـذا البحـث ال يعنـي بدراسـة املسـائل الفنيـة التـي يـتم وهـا التعامـل وأسـس البرمجيـات باعتبـار 

ضـــــيات ولكـــــن ينبــــــري هـــــذا  البحـــــث   لبيــــــان حقيقـــــة العمــــــالت ان املســـــائل الفنيـــــة مــــــن اختصـــــاص علـــــوم الحاســــــوب والريا

/   وكشــف موقفهــا مــن  القــانون والفقــه اإلســالمي مــن حيــث .االفتراضــية وتوضــيح  الكثيــر مــن النقــاط التــي تحتــاج الــى نظــر

بعــــة املوضــــوع والســــند القــــانوني والفقهــــي لهــــا ومــــدي ســــالمتها وشــــرعيتها للتعامــــل مــــن الناحيــــة الشــــرعية والقانونيــــة  ومتا

القضـــايا التـــي  تخـــالف الشـــرع املتصـــلة بالجهالـــة  والشـــ هات التـــي تالبـــس هـــذه العمـــالت بخصوصـــها فـــي دولنـــا ومجتمعاتنـــا 

 اإلسالمية

 تحليل املفهوم البنيوي  للعملة الفرتاضية :

 ــي: إنهــا    ال شــك أن النقــود ظــاهرة عرفيــة وقانونيــة  ناتجــة عــن تطــور لحيــاة االجتماعيــة لانســان  تقــوم بوظــائف محــددة

أداة للتـــــداول، و مؤشـــــر للتقيـــــيم، و مســـــتودع  لتخـــــزين القيمـــــة  فـــــي  االقتصـــــاد التقليـــــدي   وهـــــذا يقتضـــــ ي منـــــا ان ننظـــــر لهـــــا 

 بنظرتين بنيويتين :

األولـــى : أن النقـــود ســـلعة تتجلـــى فـــي كونهـــا صـــورة وقيمـــة مختلنـــة فـــي املعـــادن الثمينـــة ثـــم تطـــورت الـــي  أوراق تتقـــوي بـــالقيم 

 ي املعادن الثمينة .املختلنة ف

والثانية :  أن النقود  ي قيمة ذاتية وال تحظى   بدعم و منفصلة عن أي سلعة أو معدن ثمين  و مجرد أداة لتسـديد الـديون 

 يستقر عليها العرف ويعتقد أن مصدرها هو  قوة  القانون في الدولة   وتستمد قوتها من عوامل االقتصاد .

شـّرِع كآليـة وقد الحظنا من خالل استعراضن
ُ
ا للنقود عبر تاريخها وصوال   الى العمالت املوجودة حاليا   التي جاءت على يـد امل

للتــداول وظهــرت  قيمتهــا الذاتيــة الثابتــة و املتغيــرة عبــر ظهورهــا و تــداولها فــي االقتصــاد الفعلــي و عالقتهــا تلــك العمــالت  مــع 

لي واالقتصــادي فــي العمــالت املوجــودة  النهــا   بيــد القــانون و يــتم تحديــد  اإلنتــاج الــوطني  الــذي يــدعم االعتبــار  القــانوني واملــا

قيمتهــــا  وفــــق ســــعة اإلنتــــاج الــــوطني و االســــتقرار السيا ــــ ي ومــــدى إلتــــلام الحكومــــات واملؤسســــات املاليــــة بالوفــــاء  بعهــــدها  

امــل والنطــاق  الــذي يــتم اعتمــاد تلــك وإلتلاماتهــا فــي الحفــاظ النســبي علــى القيمــة البدائيــة  واآلنيــة  للعمــالت  فــي دائــرة التع

 العمالت فيه متي ما كان املشرع ) القانون ( يعترف بمثل هذه النقود   .

وفقـــا ملـــا ســـبق فـــان  وجـــود العمـــالت  االفتراضـــية متناســـب مـــع ظـــروف خلقهـــا  ووجودهـــا و تـــداولها فـــي العـــالم اإلفتراضـــ ي أو  

توظيفاتهـا و لعـل أهـم عامـل هنـا هـو اعتـراف املشـرع مـن  بتلـك العمـالت  العالم الحقيقي الذي يعتـرف وهـا  و يعتمـد قيمتهـا  و 

االفتراضــــــية  وهــــــا  . فمــــــادام اعتبـــــــار النقــــــود اإلفتراضــــــية مســـــــلم بــــــه  مــــــن جهـــــــة مــــــن أصــــــدرها وخلقهـــــــا مــــــن العــــــدم   وإقـــــــرار  

ه  يتصـــل  بتـــك مســـتخدموها فـــان مســـالة وجـــود النقـــود االفتراضـــية  فـــي الحقيقـــة املشـــاهدة هـــو أمـــر ممكـــن الحـــدول،  ولكنـــ

الظروف  ومالبسات ظهور  النقود االفتراضية  بالوجه الـذي يمكـن القـول معـه  أن النقـود االفتراضـية شـرعية كغيرهـا مـن 

النقود املوجودة بناء على اعتبار مخترعيها )في آليات الخلق و الرقابة( و رواج هذه النقود االفتراضـية ودخولهـا  فـي التعامـل 
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ط  ألن النقـــــود اإلفتراضـــــية هنـــــا مـــــن الوجهـــــة التحليليـــــة  ـــــي بمثابـــــة  اتفـــــاق  قـــــانوني مشـــــروع بـــــين بـــــين مـــــن يســـــتخدمها  فقـــــ

مســتخدميها ،  كمــا ان شــرعية االســتخدام تــأتي مــن  اعتــراف الدولــة بشــرعية النشــاط املــؤدي إلــى إنتــاج النقــود اإلفتراضــية  

 ودخولها دائرة التعامالت املختلفة 

الفتراضــية يقــوم علــى نشــاط غيــر شــرعي مــن جانــب الشــارع فماليــة هــذه النقــود  االفتراضــية وال شــك إن كــان إنتــاج النقــود ا 

يكــون غيــر قــانوني وغيــر معتــرف وهــا  ، فشــرعية النقــود االفتراضــية هــو قطــب الرحــي فــي التعريــف وهــا مــن النــاحيتين القانونيــة 

ود والضــوابط التــي تــتحكم فــي املاليــة  وأهــم تلــك والفقهيــة لــدى الشــارع . وفقــا للمعــايير الفقهيــة والقانونيــة فــي قــانون العقــ

املعايير  ي   أن تكون للش يء املتمول  أو العمـل  املتمـول منفعـة شـرعية معترفـا وهـا  لـدى الشـارع متـي مـا انسـجمت  األعـراف 

 التي تضبط النقود االفتراضية مع أ حكام الشرع 

 لــه منفعــة محللــة وعليــه  لــو تولــدت النقــود االفتراضــية بواســطة اعتبــار قــانون 
 
 أو مــاال

 
ي مــن  مصــدرها وكــان إنتاجهــا نشــاطا

 لـــدى الشـــارع 
 
 لـــدى مســـتخدمها ســـيكون محترمـــا

 
مقصـــودة معقولـــة  فهـــي تعتبـــر نقـــودا قانونيـــة  مـــادام هـــذا التوافـــق محترمـــا

 أيضا وعندها تكون ماليتها اعتبارية  ولو لم يكن لها وجود مادي ملموس    .

نقود االفتراضية وطبعها وتوليدها ودخولها دائـرة التعامـل ال يكـون بمعـزل عـن القـوانين املاليـة وغني عن البيان ان خلق ال

واالعتبــــــارات االقتصــــــادية والسياســــــية والعســــــكرية واألمنيــــــة فـــــــي الدولــــــة الحديثــــــة فمســــــالة ماليــــــة العمــــــالت االفتراضـــــــية 

 م التوافق بين تلك القوانين واالعتبارات .واالعتراف الشرعي والقانوني وها في الدول يتطلب تحقق حالة من االنسجا

و بــــات مــــن حكــــم املؤكــــد منــــع  الــــدول والحكومــــات التــــي  تقــــوم بخلــــق العمــــالت االفتراضــــية  ) طبــــع و توليــــد( دون العنايــــة   

تــالي بالقضــايا االقتصــادية فــي العــالم الــواقعي امللمــوس  كالقــدرة االقتصــادية، ألن ذلــك  يــؤدي إلــى انهيــار قيمــة النقــود و بال

 النـــه ســـيثير مشـــكالت كبيـــرة  ، وهـــو مـــا 
 
 واقتصـــاديا

 
ســـينهار النظـــام االقتصـــادي فـــي الدولـــة ، وهـــو أمـــر غيـــر مرغـــوب فيـــه قانونـــا

يـــدعونا إلـــى  القـــول    بـــأن القيمـــة االعتباريـــة للعمـــالت االفتراضـــية  البـــد لهـــا مـــن مقابـــل حقيقـــي فـــي النظـــام االقتصـــادي فـــي 

يتم تـداول العملـة  اإلفتراضـية  فيهـا .  وخالصـة القـول فـي ماليـة النقـود االفتراضـية هـو أن  الدولة أو في مجموعة الدول التي

العمــالت االفتراضــية املشــروعة  ــي فــي واقــع األمــر  ال تخــرج عــن النقــود اإللكترونيــة التــي تعتبــر وعــاء تســير عليــه القــيم املاليــة 

هــــد وعظــــيم مشــــاق و ــــى أدوات خادمــــة لحركــــة األمــــوال املشــــروعة للســــلع والخــــدمات بوســــيلة آمنــــة ومســــتقر وتــــوفر كثيــــر ج

 وتدعم االقتصاديات املحلية والدولية .

وفــي تقــديرنا إن التــداول فــي العملــة االفتراضــية  هــو عمليــة تنشــأ عــن التــلام قــانوني  لــذا تنطبــق عليهــا أحكــام العقــد وااللتــلام 

كـام الجهالـة التـي يسـير عليهـا القـانون  ألن اصــدار بصـفة عامـة  وتخضـع لشـروط العقـد والتلامتـه وموجباتـه كمــا تخضـع ألح

النقــود مــن الجهــة املصــدرة هــو بمثابــة إيجــاب وقبــول املتعــاملين لهــا  وهــو بمثابــة القبــول بكــل شــروط اإليجــاب وبــذا تحكــم 

 تقليدية أو افتراضية  إلـى  نظريـة العقـد   فـي تقـديرنا  ويتوجـب علـي 
 
الجهـة املصـدرة النقود  بكافة أشكالها سواء كانت نقودا

للنقود االلتلام بضمانتها تجاه النقود أو العمالت التي تصدرها  من املحافظة عليها من التلويـر وضـمانة املقابـل فيهـا والـزام 

 املتعاملين وها قانونا  وتطبيق الجزاءات على من ينتهك أحكامها بأية اعتداء وبأية شكل في أي  زمان ومكان . 
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 املبحث الثاني 

 الجهالة يف العمالت الفرتاضية مالمح 

 

يـه    1. الجهل ضد العلم ونقيضه وعدم معرفة الش يء   -الجهالة في اللغة:
َ
والجهل هو : إعِتقاد الش يء على خـالِف مـا هـو عل

واعترضـــوا علـــى هـــذا الوصـــف وقـــالوا إن الجهـــل قـــد يكـــون باملعـــدوم  وهـــو لـــيس بشـــ يء  والجـــواب عنـــه أنـــه يـــ يء بالـــذهن  ، 

   2  سيط  هو  عدم العلم عما من شأنه ان يكون عاملا به  والجهل املركب هو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع  .والجهل الب

 بغير علم "   
 
والجهالة اسم مأخوذ من الجهـل و ـي مصـدر ثـان    3قال ابن منظور  في لسان العرب " الجهالة ) ان تفعل فعال

  بغير العلم له قال عنها اهل اللغة الجهالة: ان تفعل ف
 
   4.  عال

 الجهالة يف الصطالح  الفقهي :  

لـــم يحـــدد الفقهـــاء القـــدامى تعريـــف للجهالـــة لكـــنهم تطرقـــوا لهـــا عنـــد الحـــديث عـــن شـــروط العقـــود املختلفـــة  كعقـــد البيـــع  

 5والهبة وغيره فيكون العقد باطل عند الجمهور و فاسد عند الحنفية .

 أو قابــــل و الجهالــــة نوعــــان :جهالــــة يســــيرة وجها
 
لــــة فاحشــــة  فكــــل مجهــــول فــــي العقــــد يجعــــل العقــــد معيبــــا   بــــان يكــــون بــــاطال

 غيــر صــحيح .  ويطلقــون الجهالــة علــى  كــل مــا يــؤدي إلــى ال ــلاع فــي املعاوضــات وغيرهــا ســواء أكــان فــي محــل 
 
لابطــال أو  فاســدا

 العقد أو سببه  أو يتعلق  بالرضا  .

ة إلى املنازعـة تمنـع صـحة العقـد واال فـال  ألن الجهالـة املفضـية إلـى املنازعـة تمنـع يقول األحناف: ) اذا كانت الجهالة مفضي 

 لخلوه عن العاقبة الحميـدة  وإذا لـم تكـن مفضـية 
 
من التسليم والتسلم فال يحصل املقصود  من العقد  فكان العقد عبثا

                                                           
محمــــد ، املصــــباح املنيــــر  ، الفيــــومي : احمــــد بــــن  980ص  1998-1419الفيــــروز أبــــادي :محمــــد بــــن يعقــــوب ،  القــــاموس املحــــيط، مؤسســــة الرســــالة   - 1

 (  .  115/م  صفحة )1998_  1418(  ، الرازي : محمد بن ابي بكر ، مختار الصحاح  مكتبة اآلداب 156_1،  )  1920املطبعة االميرية 
 .  71الجرجاني : علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني ، التعريفات  دار الرشاد   ص   - 2
 (  .  2/402م  )1993-1413 1ن بن مكرم ،   لسان العرب مؤسسة التاريخ العربي بيروت ، طابن منظور :  جمال الدي  - 3
 .   168م ص   1985-1405قلعجي وقنيبي  : محمد رواس قلعجي وحامد صادل قنيبي ،  موجم لغة الفقهاء دار النفائس بيروت ط ص   - 4
، بـــدائع الصـــنائع  1982ع فـــي ترتيـــب الشـــرائع دار الكتـــاب العربـــي بيـــروت  الطبعـــة  الثانيـــة  الكاســـاني: أبـــو بكـــر بـــن مســـعود الكاســـاني ، بـــدائع الصـــنائ  - 5

،  الشــربيني : محمــد الخطيــب ، مغنــي   257، ابــن جــزيء: محمــد بــن احمــد  ، القــوانين الفقهيــة  دار الكتــب العلميــة بيــروت  بــدون تــاريخ ص  5/157)

(  ، ابن قدامـة : عبـد هللا بـن أحمـد ، املغنـي  فـي فقـه االمـارم أحمـد بـن حنبـل   2/17الفكر بيروت  د.ت  ) املحتاج  إلى معرفة معاني  الفاظ املنهاج ـ دار 

 ( . 4/209ةجرية )1405 1، دار الفكر بيروت ط
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في البحر الرائق )الجهالة التي ال تضـر اذا جـرى وجاء     1 إلى املنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل املقصود من العقد .(

 .  2 العرف فيها كما ال تضر اذا كانت يسيرة (

وذهب املالكيـة الـى القـول : ) والجهـل إن تعلـق بالجملـة والتفصـيل أو التفضـيل فقـد أفسـد العقـد ، أمـا إن جهلـت جملتـه    

 3 جميع (وعلم تفصيله فال يضر كبيع الصبرة وكل صاع بدرهم ويريد اخذ ال

يقــول الــدردير  فــي تفصــيل عقــد الصــلح ) الجهالــة فــي املصــالح عنــه ال تمنــع الجــواز لكونهــا ال تمنــع التســليم بخــالف العــول 

ومن كالم الدردير فان الجهالة ترتبط بوجوب التسليم في عقـود املعاوضـات  . 4 فلنه يفتقر إلى العلم به  بوجوب التسليم   (

 جهالة اليسيرة عندهم .فلن تم التسليم فال أثر لل

والجهالة عندالشافعية  مبطلة للعقد جاء في  املهذب: )واليجوز) البيع (اإل بثمن معلوم القدر فلن بـاع بـثمن مجهـول كبيـع 

الســلعة برقمهــا وبيــع الســلعة بمــا بــاع فــالن ســلعته ، وهمــا ال يعلمــان ذلــك فــالبيع باطــل ، ألنــه عــول  فــي البيــع فلــم يجــز  مــع 

 .   5 في املسلم فيه ( الجهل بقدره

ومـن خالصـة األقــوال أن الجهالـة  أمــر مـؤثر فـي العقــود واملعـامالت فــي الفقـه االسـالمي و ــي مـدعاة لــبطالن العقـد أو فســاده   

حسب الحال يسيرة أم فاحشة    متي ما كانت في صـيغة العقـد او فـي ذات املعقـود عليـه أو فـي مسـتلزماته مـن الصـفة والنـوع 

 كانت في األ جل  .  فالفساد يقول به الحنفية   والبطالن يقول به الجمهور .  أو الثمن أو 

وعلـــى ذلـــك عـــرف بعـــض البـــاحثين الجهالـــة بانهـــا :"  وصـــف ملـــا علـــم حصـــوله وطـــوي عنـــا املـــراد منـــه أو  جنســـه  أو صـــفته أو 

 6 مقداره أو وقت  وجوده "

لــت صــيغته أو صــفاته أو نوعــه  بوجــه يفضــ ي الــى التنــازع  فــي ويمكننــا تعريــف الجهالــة بانهــا : كــل  علمــت حقيقــة وجــوده وجه

 حال التعامل  فيه . 

 الفرق بني الجهالة والغرر 

 أول التفريق بن الغرر والجهالة : 

 وتغــرة  
 
الغــرر فــي لغــة العــرب  بفتحتــين : هــو الخطــر  والتغريــر هــو حمــل الــنفس علــى  الخطــر ، يقــال غــرر بنفســه ومالــه تغريــرا

والغـرر فـي اصـطالح الفقهـاء  1،  والغـرر  اسـم مـن التغريـر وهـو التعـريض للهـالك والخطـر  ة  مـن غيـر أن يعـرف عرضها للتهلكـ

 على اقوال :

                                                           
 .   4/529)  1386،   2ابن عابدين : محمد بن عالء الدين ، رد املحتار على الدر املختار   ، حاشية ابن عابدين دار الفكر بيروت ط    - 1
 ( .  5/295ابن نجيم ، البحر الرائق كشف ك ل الدقائق )  - 2
 (  .  2/179ةجرية   )1412العدوي : علي  الصعيدي ، حاشية العدوي  على شرح كفاية الطالب الرباني تحقيق  يوسف البقاعي دار الفكر بيروت   - 3
 (.  3/15الدسوقى طبعة دار الفكر بيروت ) أحمد  الدردير ، الشرح الكبيرمطبوع مع  هامش حاشية  - 4
 . 1/266الشيرازي : ابراهيم بن علي ، املهذب في فقه االمام الشافعي دار الفكر بيروت بدون تاريخ   - 5
 .  25ص  2006عبد هللا على محمود الصيفي ،  الجهالة واثرها في عقود املعاوضات ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، االردن  الطبعة االولى  - 6
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فهــو عنــد الحنفيــة " ماكـــان مســتور العاقبــة "  وعنـــد بعضــهم هــو "الخطــر الـــذي اســتوفى فيــه طرفـــي الوجــود والعــدم بم للـــة 

 2الشك" 

 "وعنـــد املالكيـــة هـــو :" ماشـــك فـــي حصــــول  
 
وقــــال بعـــض املالكيـــة هـــو "البـــين امــــرين    3أحـــد عوضـــيه أو املقصـــود منـــه غالبـــا

    5وعند مالك الغرر هو ماجهل وجوده أو ماجهلت صفته   4أحدهما على الغرل والثاني على خالفه "

تـردد بـين متضـادين وقـال املـاوردي  " الغـرر مـا  6ويـرى الشـافعية ان الغـرر هـو " مـا انطـوى عنـه أمـره وخفـى عليـه عاقبتـه  "  

 . 7أغل هما أخوفهما "

  9وقال بعضهم هو :"ماتردد بين امرين ليس ألحدهما اظهر ( 8ويرى الحنابلة ان:" الغرر املخاطرة"  

وقـــد انبـــري للتفريـــق  بـــين الغـــرر والجهالـــة  بعـــض علمـــاء الســـلف يقـــول القرافـــي  فـــي التفريـــق بـــين الجهالـــة والغـــرر :" اعلـــم ان 

ي اليـدرى هـل يحصـل ذون في هاتين العبارتين  فيستعملون إحداهما موضع األخرى ، وأصل الغرر هو الالعلماء قد يتوسع

أم  ال   كالطير في الهواء والسمك في املاء  . وأما مـاعلم حصـوله وجهـات صـفته فهـو املجعـول ، كبيعـه مـافي كمـه فهـو يحصـل 

 .  10قطعا ولكن ال يدري أي ي ي هو ( 

 اال مـا ال يـدرى أيحصـل أم ال يحصـل ،أمـا ويفرق ابن تيمية كما يف
 
رق القرافي بين الغرر واملجهول فهو يرى أنه ال يسـمى غـررا

 فال يسمي غرر ولو لـم  يعلـم قـدره  ومـن ثـم يقـول :"فـدخول العلـم بالقـدر أو الوصـف فـي اسـم 
 
 سليما

 
 مقبوضا

 
ما كان حاصال

 .  11ملجهول" الغرر مما ال أصل له ، ولهذا يفرق العلماء بين الغرر وا

يقــول الضــرير رحمــه هللا انــه "ال يمكــن اجتمــاع الغــرر والجهالــة ، الن الشــرط فــي الغــرر عــدم العلــم بالحصــول والشــرط فــي  

 1الجهالة العلم بالحصول " 

                                                                                                                                                                                                         
 .    471(  وانظر الرازي ، مختار الصحاح )10/41ابن منظور  ، لسان العرب )   - 1
ةجريــة ، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني ، 1406(  وطبعــة دار املعرفــة ، بيــروت  13/194محمــد بــن أحمــد بــن ســهل السرخســ ي  مطبعــة دار الســعادة  )   - 2

 (  . 5/163م )1982الكتاب العربي بيروت  الطبعة  الثانية  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار 
 (  . 2/194العدوي ، حاشىة العدوي )  - 3
 ( . 2/194الدسوقي : محمد بن عرفة  ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير تحقيق محمد عليش  ، دار الفكر بيروت بدون تاريخ  ) - 4
احد وهو جهالة  ) االصل ( وجهالـة الصـفة !  ذكـر ذلـك الـدكتور الصـديق الضـرير فـي كتابـه : الغـرر واثـره فـي وهنا يجتمع الجهالة مع الغرر في ي يء و    - 5

 .    29،  ص 1976العقود في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة  الطبعة األولى 
 (  .  1/262الشيرازي املهذب )  - 6
،  1ام الشــافعي  تحقيــق وتعليــق علــي معــول ، عــادل أحمــد دار الكتيــب العلميــة ، بيــروت طاملــاوردي: علــي بــن محمــد ،  الحــاوي الكبيــر فــي فقــه االمــ  - 7

 (  . 5/15م )1441-1994
 ( .  3/449ةجرية  )1402ال هوتي ، منصور بن  يونس  كشاف القناع عن متن االقناع ، تحقيق هالل مصيلحي دار الفكر ، بيرونت ،   - 8
 .   1/289ةجرية  ) 1405،  2منار السبيلفي شرح الدليل  تحقيق عصام القلعجي مكتبة املعارف ـ الريال ، ط  ابن ضويان : ابراهيم بن محمد ،  - 9

 (.  3/265(  وصفحات ) 3/423م ةجرية  )1998_ 1418،  1القرافي : أحمد بن ادريس ، الفروق  وأنواء البروق ، دار الكتب العلمية بيروت  ط  - 10
 (.  3/265عبد الحليم ،  نظرية العقد طبعة انصار السنة املحمدية  بدون  ) ابن تيمية : احمد بن  - 11
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 فالذي يظهر من تعريفات الغرر والجهالة املتقدمة ان الغرر يكون في عقود املعاوضـات  فـي أمـر يحتمـل حدوثـه فـي الواقـع أو 

في املستقبل فهو يتصل بلحتمالية الحصـول وعـدم الحصـول فـالغرر يحـوم حـول ذلـك دون غيـره  ،  بينمـا الجهالـة تكـون فـي 

أمر قد حصـل فعـال   ،  وانمـا تتعلـق الجهالـة فـي تعيـين وتحديـد أصـل الشـ يء وجنسـه أو نوعـه أو صـفاته التـي تميـله عـن غيـره . 

 .   2ماالت  التي  ي أصل القمار التي يتم تمليك املال فيه عليها فالغرر أشبه باملخاطرة املبنية على االحت

و بـــالرغم مـــن وضـــوح كـــالم الفقهـــاء قـــد نجـــد صـــعوبة التفريـــق فـــي واقـــع املعـــامالت اليـــوم ســـيما فـــي حـــاالت ت ليـــل الفقـــه علـــي  

 الواقع علي كتير من الفتاوى واالحكام  الفقهية والقانونية في عصرنا الحالي 

 الة والقمار وامليسر  والشبهة : الفرق بني الجه

 ، 3أصل القمار في اللغة من قمرت الرجل إذا العبته فغلبته  

وفــي اإلصــطالح هــو تمليــك املــال علــى املخــاطرة . وأصــل القمــار هــو الرهــان علــى اللعــب بــاآلالت املعــدة للقمــار  وقــد يكلــق علــي  

 4لى  غرر محض .اللعب وهذه األشياء مطلقة أي مع الرهان . وهو كل مراهنة ع

 ويــرى الــبعض انــه ســمي بامليســر النــه مشــتق مــن اليســر ألنــه 
 
وامليســر هــو مــا كــان يطلقــه العــرب علــي املقــامرة  باالقــداح غالبــا

 5أخذ املال بيسر من غير كد وال تعب

دره وجنســه ســبب منــع فــي الجهالــة فــي كــل املعــامالت فــي الفقــه اإلســالمي هــو  عــدم العلــم  والجهــل بصــفة ووجــوه  العقــد و قــ
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ــا ) النســاء : ت (    والجهالــة مــن الباطــل الــذي نهــى 29ِحيم 

 . 
 
 هللا عنه كما  ورد في اآلية  وهو بما اليحل شرعا

 الجهالة يف اصطالح القانون  

اما في القانون فلن  الجهالة  ي من األمور التي تشوب النظرية العامة للعقـود واإللتلامـات  وتكـون الجهالـة فـي أصـل العقـد 

ملتعاقدين  أو في معرفة أوصاف املحل وتعينه كما تكون في أ خاص املتعاقدين وصفاتهم التي وضعها القانون أو في أصل ا

وقــد رتــب القــانون بصــفة عامــة بطــالن العقــود اذا لــم تســتوف متطلباتــه األساســية و ــي أركانــه املتمثلــة فــي  املحــل والســبب 

بـا   لدرجـة توصـله الـى الـبطالن املطلـق أو الـبطالن النسـبي حسـب والرضا  فمتي ما شابت هذه االمور جهالة صار العقـد معي

 .  6الحال وفق سلطان االرادة 

                                                                                                                                                                                                         
 .   38،  ص 1976الصديق محمد األمين الضرير  ، الغرر واثره في العقود في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة  الطبعة األولى  - 1
 ( .  3/423القرافي ، الفروق )  - 2
 ( .  3/423القرافي ، الفروق )  - 3
 (.    40الضرير  الغرر  وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي ص     - 4
 (  2/682ابراهيم مصطفي  واخرون , املوجم الوسيط    مجمع اللغة العربية بالقاهرة،   دار الدعوة   ) - 5
 وما بعدها . 85عبد الرزاق السنهوري ،  نظرية العقد ، دار الفكر  بدون تاريخ ص    - 6
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و الجهالـة فــي القــانون تكــون فـي أصــل العقــد أو وصــفه ، فالجهالــة الفاحشـة ترقــى الــى تخلــف أصـل العقــد  فيصــير العقــد وهــا  

    ولكـــ
 
 ، بينمـــا  تجعـــل   الجهالـــة اليســـيرة    العقـــد فاســـدا

 
 للتصـــحيح  وذلـــك  بـــاطال

 
ن يمكـــن ان يصـــبح  العقـــد الفاســـد   قـــابال

بـزوال الجهالـة اليســيرة  التـي غالبــا   مـا تـزول بتكملــة الـنق  الحــادل فـي العقـد وشــروطه مـن خــالل ارادة املتعاقـدين   وفــق 

 الضوابط القانونية املعلومة   .   

ظـن بعـض  املتعـاملين فـي سـوق  املـال واالقتصـاد فـي عاملنـا  ان الجهالة بطبيعة العملة االفتراضية  ي سمة قد تغلب علـى    

املعاصــــر،  فالجهــــل  بالجهــــة املصــــدرة للعملــــة  يجعلهــــا   ال تتــــوافر فيهــــا املواصــــفات الالزمــــة لجعلهــــا عملــــة قابلــــة للتــــداوالت   

سســات املاليــة املعلومــة املعلومــة واملعهــودة علــى النحــو الــذي يــتم فيــه اصــدار النقــود والعمــالت مــن املصــارف املركزيــة واملؤ 

املضــمونة بســلطة البنــوك املركزيــة وســيادة الــدول ويــتم  التبــادل فــي جميــع انحــاء العــالم وفــق ذلــك . وقــد تنســحب الجهالــة  

علـــى طبيعـــة إصـــدار تلـــك العمـــالت اإلفتراضـــية   مـــن النـــاحيتبن املاديـــة والفنيـــة حيـــث أنـــه التتـــوفر فـــي العمـــالت االفتراضـــية 

 فــــي أســــس املقايضـــات والبيــــع  لغيــــاب الوجـــود املــــادي للعمــــالت اإلفتراضـــية فهــــي نقــــود غيــــر الشـــروط املرعيــــة فقهــــ
 
 وقانونـــا

 
ا

محسوســـة وال يمكـــن حيـــازة مادتهـــا كمـــا الحظنـــا فـــي تلـــك العمـــالت  مثـــل عمـــالت البيتكـــوين  اإليثيريـــوم ، والـــداش، والريبـــل  ، 

بية تقـــوم علـــر خوازميـــات  وسالســـل وكتـــل مخصوصـــة الن العمـــالت االفتراضـــية  ـــي باألســـاس بـــرامج حاســـو   والاليـــت كـــوين

وفنيـــات خاصـــة بالبحـــث والتعـــدين فـــي شـــبكة االنترنيـــت  ،    لـــذا فلـــيس مـــن الغريـــب ان تحـــيط وهـــا الجهالـــة  ســـواء كانـــت فـــي 

ا   عمليــة التــداول أو فــي اصــدارها أو فــي التعامــل وهــا باعتبــار أن عالقــة انشــاء وخلــق  النقــود فــي الواقــع تتصــل بحقيقــة وجودهــ

كما تتصل بوصفها ونوعها ويمكننا بيان املواضع التي تكون فيهـا الجهالـة فـي النقـود االفتراضـية  وأثرهـا فـي القـانون والفقـه 

 االسالمي  من خالل اآلتي :  

 جهالة أصل النقود الفرتاضية وصفاتها  : 

فقهــاء  فــي عقــود املعاوضــات ووصــف املبيــع إن التــداول بالعملــة  اإلفتراضــية هــو مــن قبيــل عقــود املعاوضــات  ، و يشــترط ال

 لصحة البيع  على أقوال : 

يرى االحناف واملالكية  أن ذكـر وصـف املحـل هـو شـرط لصـحة البيـع  ملعرفـة املبيـع بمـا ينـافي الجهالـة ألن املعـامالت شـرعت 

 (1ا للمنازعة  .)لقطع املنازعات وجهالة قدره ووصفه تفض ي للمنازعة    فالبد من ذكر جميع أوصاف املبيع قطع

كمـا يــرى بعـض  الفقهــاء االحنـاف  ان الجهالــة املقصـودة بــبطالن العقـد وعــدم صـحته  ــي الجهالـة الفاحشــة، أمـا الجهالــة  

 (2اليسيرة فهي تثبت للمشتري خيار الرؤية وله ابطال العقد بعد  الرؤية ان شاء)

يرازي :)  ال يجــوز البيــع إال بــثمن معلــوم الصــفة .... الن ويــرى الشــافعية :  اشــتراط صــفات الــثمن لصــحة البيــع  ، يقــول الشــ 

 (1الثمن عول في البيع فلم يجز مع الجهل بصفة املسلم (. )

                                                           
 ( .  172و 148/  2( ابن رشد ، بداية املجتهد) 4/29عابدين ، حاشية ابن عابدين )ابن  - 1
 ابن عابدين ،املرجع السابق نفس الصفحة  .   - 2
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ويقــول النــووي: وال يجــوز بيــع عــين غائبــة اذا جهــل جنســها أو نوعهــا  لحــديث ابــي هريــرة أن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم نهــى  

 (  2و نوعه غرر كبير ( )عن بيع الغرر  وفي بيع مااليعرف جنسه أ

   3وجهالــة صــفة املحــل يمثــل لهــا   ببيــع  حبــل الحبلــة فعــن ابــن عبــاس أن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم نهــى عــن حبــل الحبلــة 

وحبل الحبلة هو من بيع الجاهليـة ولـو صـور كثيـرة وتفسـيرات عديـدة منهـا هـو إن البيـع بـثمن مؤجـل إلـى أن تلـد الناقـة مـا فـي 

هو هو بيع بثمن مؤجل الى أن تلد الناقة  مافي بطنها ثم تحمل التي تنتجها  وقيل هو بيـع ولـد الناقـة الحامـل فـي بطنها ، وقيل 

 ،أو علـــى خطـــر العـــدم أو مجهـــوال   وغيـــر مقـــدور علـــي 
 
الحـــال،  وخالصـــة نهـــي الســـالم ملثـــل هـــذا البيـــع  هـــو كـــون املبيـــع معـــدوما

 (4 ي وجود الغرر الذي يلتف مع الجهالة   ) تسليمه ، وغير مملوك للبائع ، والعلة الجامعة

  كثيــرة تكــون فيهــا صــفة املحــل مجهولــة وتعتريهــا الجهالــة  فتكــون مــن قبيــل الغــرر املحــرم شــرعا    
 
وقــد صــنف الفقهــاء بيوعــا

ع هـذه ومن ذلك بيع  الحمل وبيع املضامين واملالقيح  وبيع عسب الفحل  وبيع املجـر يقـول الشـيخ الضـرير ان البيـع فـي جميـ

األحـوال يكــون معلقـا   علــى والدة األنثـى  فــاذا ولـدت لــزم املشـتري الــثمن علـى أي صــفة جـاء املولــود وأمـا اذا لــم تلـد االنتــى فــال 

 (5يكون هناك بيع  ، ولهذا  اعتبرت هذه البيوع من البيوع املمنوعة  للجهل بصفة املبيع)

 ومـن ذلـك لوقـال في جهالة مقدار الثمن   يرى جمهور الفقهاء املسلمي  
 
ن إن جهالة ذكر الثمن في البيع تجعل العقـد فاسـدا

 (  لوجود الجهل باألجل 6بعتكك هذه السلعة فقال اآلخر قبلب فالعقد فاسد  )

  غيـــر معلـــوم وهـــو 
 
فـــالنقود االفتراضـــية  ـــي غيـــر مملوكـــة للمتعامـــل فيهـــا  وغيـــر معلومـــة تحديـــدا   ، فضـــال  عـــن ان مالكهـــا أصـــال

مطلقــة . كمــا أن النقــود االفتراضــية  ــي مجهولــة املصــدر كــذلك!  . و بــالرغم مــن أن  النقــود االلكترونيــة فــي مجهــول جهالــة 

حقيقتهــا أمــر واقــع معــاش اال أنهــا تنطــوي علــي  جهــل مطلــق بوخصــية املتعــاملين  وهــا  ، فاملتعامــل اليعلــم مــع مــن يتعامــل    

الشركات و اال خالص االعتبارية  . كما ال يعلم التعامـل  فـي أي بلـد وهل يتعامل من الناس الطبيعيين   أم انه يتعامل مع 

يتعامل  !  وألي سلطة قضائية يحـتكم فـي حـال حـدول خلـل فـي التعامـل ألي سـبب مـن االسـباب  !، وففـي اإلجابـة عـن هـذه 

  كمــا ان األســئلة والتســاؤالت وغيرهــا  فــتح لبــاب التنــازع املفضــ ي ألكــل  االمــوال بالباطــل  وهــو أمــر  منهــي 
 
عنــه قانونــا  وشــرعا

 الجهالة هنا  ي جهالة فاحشة  تفض ي للبطالن  املطلق  في نظر الفقه اإلسالمي والقانون . 

 جهالة القدرة  عن تسليم  املحل في النقود االفتراضية : _

قدر على تسليمه كالبعير اتفق جمهور فقهاء اإلسالم  على أن القدرة علي تسليم املحل  ي شرط في البيع فال يصح بيع ماال ي

 استدلوا باحاديث منها :    1الشارد الذى ال يعلم مكانه  

                                                                                                                                                                                                         
 (   . 1/266الشيرازي ، املهذب )  - 1
 (   . 9/288النووي ن املجموع شرح املهذب ) - 2
 ( .  1:291رواه االمام احمد في مسنده ) - 3
 ..    328مرجع سابق ص الضرير  - 4
 ..   189الضرير مرجع سابق ص - 5
 .   255الضرير مرجع سابق - 6
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 2عن ابى هريرة رض ي هللا عنه أن رسول هللا نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة(-1 -1

 وبيـــع الغـــرر هـــو البيـــع الـــذي كثـــر فيـــه الغـــرر وغلـــب عليـــه حتـــى صـــار البيـــع يوصـــف بـــه  لغلبـــة وكثـــرة وجـــود الغـــرر فيـــه   .  -2

 .واملالحل ان النقود االفتراضية  ي نقود تغلب فيها  كثير من صور العاقبة املستورة للمتعاقدين

عن ابي سعيد الخدري رض ي هللا عنه قال ) نهى  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع مافي بطون األنعام حتى تضع  -3

 بكيل وعن شراء الغنائم حتى تقسم وعن شراء 
ّ
الصدقات حتى تقبض وعن شراء العبد  وهو آبق  وعما في ضروعها إال

 .  ( 3وعن ضربة الغائ  ( )

 والجهل بصفات ومقدار املبيع وقت البيع  ي صور ومن صور الغرر املنهي عنه في الحديث. -4

ن حكيم بن حزام قال اتيت رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم فقلـت: يـأتيني الرجـل يسـألني مـن البيـع مـا لـيس عنـدي، ع -5

 (4له من السوق ثم ابيعه قال: ال تبع ما ليس عندك (  .)ابتاع 

والطيــر فــي الهــواء بالقيــاس عليــه   باعتبــاره غــرر  ألن الســمك وإن علــم أنــه باملــاء   5وهــذا الحــديث يوافــق بيــع الســمك فــي املــاء

 عن صعوبة القدرة على   التسليم  تفض ي للغرر سـيما إذا كـان ال يملـك أخـذ
 
ه اال بالصـيد فلنـه فتشوب صفته جهالة فضال

 على  تسليمه اال باكتساب سبب يثبت ابتداء امللك به وهو اإلصطياد    . )
 
 (   6ال يكون مقدورا

وعلة املنع في بيع االنسان ما ليس عنده  ي عدم القدرة على التسليم وقت العقد ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن ال ـلاع، فالبـائع   

صــــفته  لكــــي يعطيــــه املشــــتري وهــــذا مبطــــل للعقــــد عنــــد الحنفيــــة  وعنــــد املالكيــــة قــــد ال يجــــد املبيــــع فــــي الســــوق بوصــــفه او 

والشافعية والحنابلة  البيع غير جائز الن البيـع هنـا ال يمكـن تخليصـه وال يمكـن ضـمان تسـليمه وهـو مـن الغـرر الـذي اليقـدر 

 (  7علي تسليمه  عندهم .)

 

                                                                                                                                                                                                         
( النــووي  ، املجمــوع شــرح  املهــذب  5/42( ،   أبــو الوليــد  ســليمان بــن خلــف البــاجي ، املنتقــى علــي املوطــأ )4/7ابــن عابــدين ،  حاشــية ابــن عابــدين  )  - 1

 ..    ( 4/200( ، ابن قدامة املغني ) 284و 9/149)
(  وقـــال أبـــو عيســـ ى الحـــديث )حســـن صـــحيح  والعمـــل علـــى هـــذا الحـــديث عنـــد اهـــل  5/41(  املوطـــأ وهـــامش املنتقـــي )5/352البيهقـــي الســـ ن الكبـــرى )   - 2

   3/532العلم(  انظر الترمذي ،  الجامع الصحيح  تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ي  طبعة مصطبي الحلبي  ) 
أحمد وابن ماجة وأخرجه البلار والدار قطني  وقال البيهقي ) وهذه املنا ي وان كانت في هذا الحديث باسناد غير قوى فهي داخلة  روى هذا الحديث  - 3

(  وانظـر انظـر الشـوكاني نيـل 5/338عي بيوع الغرر الذي نهى عنه  في الحديث الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    البيهقي : الس ن الكبـرى )

 (.. 8/390( واملحلى )5/245الوطار )ا
 ..     5/252رواه الخمسة واللفل للترمذي وقال حديث حسن  ، منتقى االخبار مع نيل االوطار )  - 4
كبـرى ( والسـ ن ال5/345قال صلى هللا عيه وسلم :)ال تشـتروا السـمك فـي املـاء فانـه غـرر (  الحـديث موقـوف ولكـن تؤيـده شـواهد انظـر نيـل االوطـار )  - 5

(5/340 )    .. 
 (  ..  2/158(  ابن رشد ، بداية املجتهد )13/12السرخس ي ،  املبسوط )  - 6
 (   .. 1/267(  املهذب )4/286( املنتقى شرح املوطأ ) 4/7ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين )  - 7
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 عليـه وسـلم هنـا تقتضـ ي التحـريم ألن األصـل فـي صـيغة النهـى أن ومن املعلوم ان النهي الوارد في أحاديث الرسول صـلى هللا 

 تكون للتحريم إال إذا وجدت قرينة تدل على الكراهة وليست هنا قرينة صارفة عن التحريم. 

 الجهل بجنس املحل : 

الصــفة ولهـــذا يــرى فقهـــاء االســالم أ ن  جهالـــة جــنس املبيـــع أفحــش أنـــواع الجهــاالت ، ألنهـــا تتضــمن جهالـــة النــوع والـــذات و  

    1اتفق الفقهاء علي ان العلم بجنس املبيع شرط لصحة البيع فال يصح مجهول الجنس ملا في ذلك من الغرر الكثير

مــن قــانون املعــامالت املدنيــة االمــاراتي قــانون  129وجهالــة جــنس املحــل  ــي شــرط فــي كــل القــوانين الحديثــة فتــن  املــادة  

    1987( لســنة 1االتحـادي رقـم) واملعـدل بالقــانون  1985(لسـنة 5رقـم) 
 
 ومعينــا

 
 ممكنـا

 
م   علـي: )أن يكـون محـل العقــد شـيئا

 التعامل فيه(  وتن  املادة )
 
م  علـى : )يجـب  1984( من قانون املعامالت املدنيـة السـوداني لسـنة 78أو قابل للتعين وجائزا

 ،واال كــان العقــد باطــل(   وتــن  املــا
 
 شــرعا

 
(علــي : )يجــب ان يكــون محــل االلتــلام الــذى  79دة  )ان يكــون محــل العقــد جــائزا

  .)
 
 لهـذا  التعيين وجائز شرعا  واال كان العقد باطال

 
 للجهالة الفاحشة أو قابال

 
 ومعينا تعيينا نافيا

 
 ينشأ من العقد ممكنا

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (   .. 9/388نووي ، املجموع شرح  املهذب )( ،  ال 3/365(  القرافي ،الفروق  ) 4/87ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ) - 1
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 املبحث الثالث

 لجهالة يف  العمالت الفرتاضية  حكم  ا

 

 باملـادة التـي صــنعت منهـا  أو الشـكل الفنـي الـذي تكــون مـن املسـلم بـه ان  الحكـم الشـرع
 
ي للعمــالت االفتراضـية  لـيس متعلقـا

 الكترونيـة ، فلـيس املهـم  هـو الشـكل أو املـادة 
 
عليه العملة اإلفتراضية سواء  إن كانت مصنوعة  من حديـد أو ورق أو أرقامـا

عية او القانونية  بأن يكون معيارا ومقياسا ملـا يتعامـل بـه، وإنما املهم واملعتبر تحقق معنى وحقيقة النقد من الناحية الشر 

وال تكون  ي مقصودة بالبيع والشراء مثل السلع او أال   تكون عملية التبـادل واملعاملـة فـي العملـة االفتراضـية منطويـة علـي 

 لعمالت االفتراضية مخالفات للقانون والشرع الحكيم   لذا سنتناول أهم اال ثار التي تنطوي عليها الجهالة في ا

 اول  : جهالة  مصدر العملة الفرتاضية :  

كما سبق أن بّينا إن العمالت االفتراضية  ي عمـالت مجهولـة املصـدر وال يعلـم مـن هـو الوـخ  الـذي أنشـأها وهـذه جهالـة 

ي اإلصـــــدار والتعـــــدين مطلقـــــة ألن الجهـــــة التـــــي اخترعـــــت  العملـــــة االفتراضـــــية  ونظـــــام انشـــــائها وتكوينهـــــا وآلياتهـــــا املعقـــــدة فـــــ

شـبه  الـراجح بـاليقين  -والتوثيق  ي جهة مجهولة الهوية والنعرف في حقيقة االمر عنها شيئا البتة  ،وهو مـا يقـود الـي القـول 

فـي تقـديرنا -باحتمال وجود عملية احتيال وغش واستدراج لضياع  أموال الناس بصورة يؤهل تلـك العمـالت االفتراضـية  -

 ت االفتراضية  ي  االحتيال األعظم في علم االقتصاد  والقانون والنقود .بان تكون العمال   –

 مطلقــا   الن أركــان  
 
 بطالنــا

 
ومـن املؤكــد فــي الفقــه اإلســالمي والقــانون ان  الجهالــة   فــي أحـد اطــراف العقــد تجعــل العقــد بــاطال

ملعــــــامالت،  لــــــذا ال يجــــــوز اعتبــــــار العملــــــة أيــــــة معاملــــــة  ــــــي وجــــــود أطرافهــــــا والعلــــــم بــــــأهليتهم القانونيــــــة والشــــــرعية إلبــــــرام ا

االفتراضــية عملــة معتــرف وهــا فــي الفقــه اإلســالمي وال فــي علــم القــانون  ، و ال يــؤثر فــي الحكــم  قــول بعــض النــاس أن العمــالت 

االفتراضـية يمكـن أن  تكــون مشـروعة إذا ظهــرت جهـة عامليــة مسـتقلة عــن كـل الــدول  تتبنـي هــذه العمـالت  االفتراضــية  الن 

هــور تلــك الجهــة لــم يــتم الــي اآلن فيبقــي الحكــم ببطالنهــا لحــين ظهــور تلــك الجهــات  أو تلــك  الهيئــات املزعومــة ،  ألن جهالــة ظ

 ال يجـوز معهـا التعامـل الشـريعة اإلسـالمية وال 
 
 وجهالة فاحشـة جـدا

 
 كبيرا

 
هذه الجهة املصدر للعملة االفتراضية تمثل غررا

الصـــــادرة عــــــن الهيئـــــة العامــــــة للشــــــؤون  89043كمــــــا بينـــــا   وقــــــد اســــــتندت الفتـــــوى رقــــــم القـــــانونيين الســــــوداني واالمـــــاراتي 

علـي حرمـة البتكـوين  وقالـت بخصـوص الجهـة  2018ينـاير  30اإلسالمية واالوقاف بدولة االمـارات العربيـة املتحديـة بتـاريخ 

ة بالسلع، ومن أهم هذه الشرائط مـا سواء تداول النقد، أو املقايض -املصدرة :) توجد شرائط لصحة املعامالت في الشرع 

 يأتي:

معلومية طرفـي املعاملـة، ومعلوميـة العوضـين: فهـل هـذا الشـرط محقـق هنـا  الواقـع أن الجهالـة تحـيط بـالبيتكوين مـن  -أ 

كل الجهات: فهي تعتمـد علـى مبـادئ التشـفير فـي جميـع جوان هـا، وال يتضـمن قـانون التعامـل وهـا أيـة معلومـات عـن الوـخ  

 مــا تكــون غيــر أو بيا
 
ســتخدم فيهــا غالبــا

ُ
 التــي ت

َ
 فــلنَّ األنشــطة

 
 مــن اكتســاوها واســتعمالها، وأيضــا

 
ناتــهت فالجهالــة ترافقهــا بــدءا



 وقائع املؤتمركتاب 
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 في الشريعة اإلسـالميةت واألدلـة علـى ذلـك كثيـرة منهـا: 
 
قـال  -1شفافة، وكل ذلك يؤدي إلى الغرر والغش املنهي عنهما إجماعا
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 مالت و جهالة الرقابة عليها : ثانيا :  تفويت حق الدولة يف ضرب الع 

يـــرى الفقـــه اإلســـالمي ان ضـــرب النقـــود والعمـــالت واالشـــراف والرقابـــة علـــى الســـوق فـــي الدولـــة وحمايـــة أمـــوال النـــاس مـــن  

 1الضياع بطريق الغش او االهالك او أي خطر يتدهمها  هو من واجبات اإلمام والحاكم  األساسية 

الرقابــة علــى أمــر مجهــول ال تشــوبه جهالــة فاحشــة   أو يســيرة أو غــش أو غمــول أو  وان شــرعية الرقابــة علــى  النقــود تقضــ ي 

ِقْســِط   ( ،)  لــبس وذلــك مــن مقتضــيات إقامــة  العــدل والــوزن بالقســطاس املســتقيم قــال تعــالى :)
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 .  2« من غشنا فليس منا  »وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 3 ضرار ( وفي حديث آخر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )الضرر وال 

ولقــد اقــر الرســول صــلى هللا عليــه وســلم اوزان الــدراهم التــي لهــا اوزان محــددة مــن الفضــة  والــدنانير التــي كانــت لهــا أوزان  

معلومــــة مــــن الــــذهب  وهــــذه الــــدراهم والــــدنانير كانــــت تــــأتي مــــن خــــارج دولتــــه فــــي املدينــــة فكــــان هــــذا اإلقــــرار مــــن بــــاب الســــنة 

لون وهــا  فــي زمانــه ،  وبعــد ان لحــق الرســول الكــريم صــلى هللا عليــه وســلم الــى الرفيــق األعلــى    التقريريــة   وصــار  النــاس يتعــام

بقى األمر علي ماهو عليه حتى جاء زمن عمر بن الخطاب رضـ ي هللا عنـه حيـث سـك عملـة مـن غيـر الـذهب وجعلهـا علـى هيئـة 

 مد رسول هللا (الدنانير  والدراهم  وكتب فيها عبارات متنوعة مثل )الحمد هلل( و )مح

ةجريــــة   و وهــــذه املعــــايير التــــي اتخــــذها اإلســــالم فــــي  75وفــــي زمــــن عبــــد امللــــك بــــن مــــروان ضــــربت الــــدنانير والــــدراهم  فــــي ســــنة  

 التعامل مع النقود ال تكون علي املستوى الفردي 

ويقــــول  : والــــدراهم .   1ومــــن اقــــوال الفقهــــاء فــــي هــــذا الخصــــوص يقــــول النــــووي  :)ان ضــــرب النقــــود مــــن اعمــــال االمــــام (   

 ال يرتفـع  وال يــنخفض ، 
 
 مضــبوطا

 
والـدنانير اثمـان والــثمن هـو املعيــار الـذي يعــرف بـه تقـويم األمــوال فيجـب أن يكــون محـددا

   2اذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلعة لم يكن لنا ثمن نعتبر به املبيعات  بل الجميع سلع (  

                                                           
  محمـــد رشـــدي إبـــراهيم ، توحيـــد العمـــالت النقديـــة واثـــره فـــي اقتصـــاد الـــدول الناميـــة واملتقدمـــة  دراســـة مقارنـــة بـــين االقتصـــاد الوضـــعي واإلســـالمي   - 1

 .   189ص
[ ( مختصـر صـحيح مسـلم رقـم 6بيـروت ] -: دار إحيـاء التـرال العربـي هــ(، الناشـر261سلم بن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري )املتـوفى: م  - 2

 (.   1235الحديث: )
(: املحقـق:  2867هــ(، مسـند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل، رقـم الحـديث)241أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسـد الشـيباني )املتـوفى:   - 3

 . ةالقاهر  -أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الحديث 
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قســط وبخــس النــاس اشــياءهم والغــش  ان تقــوم الدولــة التــي تتخــذ اإلســالم من جــا ويعتبــر مــن قبيــل عــدم إقامــة العــدل وال 

باعتمـــاد النقـــود االفتراضـــية فيهـــا  رغـــم الجهالـــة الحادثـــة فـــي معنـــي الرقابـــة املفترضـــة مـــن قبـــل الحـــاكم علـــى  املحافظـــة علـــى 

كاييل واملوازين التقليدية بـل تضـم حقوق الناس واموالهم وانما تنطبق أيضا على املجتمع والدولة وال تقتصر فقط على امل

كل مقاييس القيمة فلن أي تآكل  قيم النقود الفعلية يمكن تفسيره في ضوء القرآن والسنة علي انه افساد للعـالم ملـا لهـذا 

 التآكل من أثر سييء على العدالة االجتماعية والصالح العام في الدولة الواحدة ومجموع دول العالم 

إقامــة العــدل والقســط وبخــس النــاس اشــياءهم والغــش  ان تقــوم الدولــة التــي تتخــذ اإلســالم من جــا  ويعتبــر مــن قبيــل عــدم

باعتمــاد النقــود االفتراضــية فيهــا النهــا حينمــا تعتمــد تلــك النقــود تكــون قــد اســتندت علــي الجهالــة التــي ســبق بيانهــا فــي تلــك 

فترضة من قبل الحاكم على  املحافظة على حقـوق النـاس العمالت االفتراضية فتكون  الجهالة الحادثة في معنى الرقابة امل

 واموالهم و ي رقابة فاسدة وقتئذ . 

 جهالة الضمان  يف العمالت الفرتاضية:ثالثا : 

ان املطالبــة بالضــمان تقتضــ ي ان يعلــم القــانون الواجــب التطبيــق علــي املعاملــة كمــا يســتلزم معــرف االختصــاص القضــائي 

وضوعية  ، وملا كانت العمالت االفتراضية ال تستند في صدورها إلي قانون معلـوم  وال تحـتكم الـي من الناحيتين الشكلية وامل

قــانون موضــوعي أو اجرائــي محــدد فــي أي مكــان مــن العــالم  ، فــان العمــالت االفتراضــية تفتقــر ملوجبــات الضــمان اذ ال يعــرف 

أي مــن املتعــاملين وهــا ، ويرجــع الســبب إلــى جهالــة  مــن  الــذي يلتــلم بالوفــاء بالضــمان فــي حــال حــدول موجبــات بســبب اخــالل

ا خاص  أطراف املعاملة  فضال   عن الجهل بالقانون املوضوعي واالجرائي النـاظم  لل ـلاع النـاجم   عـن التعامـل بـالعمالت 

عمــــالت االفتراضــــية !و ألن  املتعامــــل بتلــــك العمــــالت يجهــــل  مــــع مــــن يتعامــــل !  فضــــال  عــــن جهالتــــه بالجهــــة التــــي أصــــدرت ال

االفتراضـــية ابتـــداء .  وقـــد تقـــدم بنـــا أن  الغـــرر هـــو مـــا كـــان مســـتور العاقبـــة ومـــن هنـــا تكـــون العمـــالت االفتراضـــية مســـتورة 

العاقبـــة و ـــي جهالـــة اإللتـــلام بالضـــمان فـــي حـــال تخلـــف الطـــرف االخـــر عـــن القيـــام بالتلاماتـــه الناتجـــة عـــن التعامـــل بالعملـــة 

جهالــة  خصــه و ـي جهالــة فاحشــة تفضــ ي الـى املنازعــة حــول القــوانين التــي االفتراضـية لــيس لجهالــة  خصــه فحسـب بــل ل

 تسود املعاملة في حاالت الضمان .

وممـــا يزيـــد مـــن الجهالـــة فـــي حـــاالت الضـــمان  وعـــدم حصـــول الضـــمان فـــي العمـــالت االفتراضـــية  هـــو عـــدم ارتبـــاط العمـــالت  

حتـــى اآلن ، كمـــا تـــرتبط تلـــك العمـــالت بالجهـــات املاليـــة االفتراضـــية باملؤسســـات املاليـــة الرســـمية بـــأي دولـــة مـــن دول العـــالم 

الوســيطة  مــن مصــارف ومؤسســات ماليــة ونحوهــا ، كمــا ان العمــالت االفتراضــية ال يوجــد لهــا أصــول ثابتــة فــي أي مكــان فــي 

  ،ولم تصدر باي قـانون يحـدد مسـئولية مـن انشـأها،
 
كمـا ال   العالم وليس لها ارصدة من العمالت الحقيقية املعروفة عامليا

تحميهــا ايــة قــوانين او لــوائح ماليــة فــي أي بلــد مــا ، كمــا ال تخضــع ال رقابــة او ســلطة رقابيــة مــن أي نــوع،  وهــذا مصــدر لفقــدان 

 الثقة فيها كما انه سبب لتغير قيمتها وضياع حقوق املتعاملين فيها وتكبدهم خسائر جسيمة 

                                                                                                                                                                                                         
 .  1/258النووي ، روضة الطالبين )  - 1
 ( . 2/104النووي ، اعالم املوقعين عن رب العاملين  )  - 2
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 : جهالة الكيان املادي للنقود الفرتاضية: رابعا   

ان جهالة الكيان املادي للعمالت االلكترونية هو امر واقع فهي عبـارة عـن عمـالت لـيس لهـا وجـود مـادي  حقيقـي محسـوس   

و ي ال تعرف اال  بما يسمي بالتعدين  ،  والتعدين  وهو عملية حل رموز ومعادالت رياضية فـي الحاسـب اآللـي ،    وكلمـا زادت 

 .ها يرتفع، مما يجعل عملية التعدين مربحة بشكل جيد. عملية  التعدين على العملة، يجعل سعر 

، لكــن البــرامج التــي 
 
وعمليــة التعــدين  ــي عمليــة معقــدة وليســت فقــط فــتح برنــامج وتــرك الجهــاز يعمــل لفتــرات تــدوم طــويال

رة تقـــــوم بتيبيتهـــــا واســـــتخدامها تقـــــوم بعمـــــل املاليـــــين مـــــن العمليـــــات الحســـــابية، ممـــــا يســـــتهلك مـــــوارد جهـــــازك ومنهـــــا الـــــذاك

 .العشوائية ومعال  الرسوميات.

( تيـرا هـاش، بينمـا أقـوى 1(عملية بيتكوين تحتاج إلـى مـوارد قويـة تصـل إلـى)  25فمثال  عملية فك بلوك واحد يحتوي على ) 

أجهزة الحاسوب ال تصل إلى هذه القوة، فببساطة ما تقوم به هـو تضـييع الوقـت وتعـذيب الحاسـوب، والنهايـة حتميـة وهـو 

ك وتوقفـــه عــن العمــل مـــا يمكــن أن يتســبب بخســـائر أخــرى بالنســبة لـــك منهــا ضــياع البيانـــات التــي تخزنهــا علـــى تعطــل جهــاز 

 1الجهاز إلى جانب تكلفة اإلصالح أو شراء حاسوب جديد

 فعملية التعدين عن البيتكوين مثال   يكون من تطبيقاتها املبنية علي تقنية بلوك تشين   

  ( BLOCK  CHAIN )وال يبن فيها هوية املتعاملين   وهو سجل  للمحفظة االلكترونية 

كما ان عملية تحديد السعر امر متغير اليستند الي حقائق مادية او أسس اقتصادية  فقد تتدني قيمتها الى النصف أو أكثـر  

 ، 2معرفة األسبابفي فترات معينة دون  730دوالرا مقابل  630وتراجعت القيمة السوقية لعملة البيتكوين والريبل وااليثير

                                                           
1 -   https://www.bitcoinnews.ae/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86 ./ 

 كمــا تــم تبــادل كــل بيتكــوين فــي عــام بشــأن الغــرر فــي البيتكــوين لنقــل، إن أســع
 
م  2013اره منــذ ظهــور هــذه العملــة حتــى اليــوم كــان غيــر مســتقرة تمامــا

دوالرا . كمــا شــوهدت هــذه التذبــذبات فــي الســنوات األخيــرة. فعلــى ســبيل املثــال قــد بلــ   1150دوالرا لكنــه بعــد مــرور عــدة شــهور بلــ  حــوالي  13بســعر 

 نحو  2017دوالر تقريبا في أوت  4000دوالر إلى  1000حوالي من  2016سعر البيتكوين أواخر عام 
 
 آالف دوالرا . 7و حاليا تخطى رقما

 
 كمـا تـم تبـادل كـل بيتكـوين فـي عـام    - 2

 
بسـعر  2013للداللة على عدم ثبات السعر فلن أسعاره منذ ظهور هذه العملة حتى اليوم كان غير مستقرة تماما

دوالرا . كمــا شــوهدت هــذه التذبــذبات فــي الســنوات األخيــرة. فعلــى ســبيل املثــال قــد بلــ  ســعر  1150شــهور بلــ  حــوالي دوالرا لكنــه بعــد مــرور عــدة  13

 دوالر.  3,543.77و حاليا  2017دوالر تقريبا في أوت  4000دوالر إلى  1000من حوالي  2016البيتكوين أواخر عام 

 :انظر   

https://www.google.com/search?q=%D8%B3%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%

D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%

D8%A7%D8%B1&rlz=1C1KMZB_enAE684AE718&oq=%D8%B3%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%

D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.8635j1j4&so

urceid=chrome&ie=UTF-8   2019يناير  24.  تاريخ الزيارة 
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 دقيقــا   
 
فــلذا اعتبرنــا هــذه النقــود االفتراضــية نقــدا  فــلن حقيقــة النقــد ووظيفتــه ال تتحقــق فيهــا، فقــد وضــع الفقهــاء تحديــدا

ال يتحقـــــق فـــــي العمــــــالت  لحقيقـــــة النقـــــد فهـــــو وســــــيط للتبـــــادل، ومعيـــــار ومقيــــــاس لقـــــيم املوجـــــودات بيعــــــا وشـــــراء وهـــــو امــــــر 

 .االفتراضية

 فـي التعـدين عـن العمـالت  وفي تقديرنا هذه 
 
العمليات الحاسوبية املعقدة واالحتماليـات التـي تتخـذ مـن الخوازميـات أساسـا

الرقميــــة االفتراضــــية هــــو ضــــرب مــــن ضــــروب الجهالــــة التــــي تتحــــول إلــــى صــــورة مــــن صــــور امليســــر والقمــــار وتجــــارة املخــــدرات 

تراضــية  ــي مجهولــة  الكيــان واملصــدر ال ضــامن لهــا،  وغســيل األمــوال وإدارة الجــرائم املنظمــة، والخالصــة أن العمــالت االف

وهب باب  واسع  لعمليات النصب واالحتيال واالستغالل وربما يؤدي الـى نهـب ثـروات النـاس   كمـا ان محركـات البحـث يـتم 

تحريكهـــا وبرمجتهـــا مـــن مختـــرع النقـــود االفتراضـــية وهـــو  ـــخ  مجهـــول الجهويـــة ونجهـــل القـــانون الـــذي يســـتند اليـــه  ممـــا 

جعلنـــا القـــول بوجـــود قـــدر عـــالي  مـــن الجهالـــة الفاحشـــة التـــي تجعـــل عمليـــات التعـــدين عمليـــات غيـــر شـــرعة مـــن وجهـــة نظـــر ي

 الفقه اإلسالمي  والقانون  على السواء 

و يؤيد مذهبنا من وجود بعض الفتاوى  التي  ذهبت الي تحريم العمالت االفتراضية في زماننا الحالي  مثل  فتوى دار اإلفتاء  

واحتوائهـا علـى الغـرر   فسطينية التي ارجعت دار سبب تحـريم العمـالت االفتراضـية فـي فلسـطين، إلـى رتباطهـا " باملقـامرة "ال

وقالت دار االفتـاء ان العملـة االفتراضـية " بيتكـوين" وغيرهـا مـن العمـالت، ال يجـوز بيعهـا  .الفاحش بحسب ما جاء في بيانها

 للنصب واالحتيالاو شرائها ألنها عملة مازالت مجهول
 
 .   1ة املصدر وال ضامن لها وشديدة التقلب وتتيح مجاال

كما ترى أمانة الفتوى املصرية فـي فتواهـا حـول البيتكـوين : )أ ن تـداول هـذه العمـالت والتعامـل مـن خاللهـا بـالبيِع والشـراِء 

ات آلثارهــا الســلبية علــى االقتصــاد، وإخاللهــا بــات زان الســوق ومفهــوم العمــل، وفقــدان املتعامــل واإلجــارِة وغيرهــا حــرام  شــرع 

فيها للحماية القانونية والرقابة املالية املطلوبة، وملا فيها من االفتيات على ُوالة األمور، وسلب بعض اختصاصاتهم فـي هـذا 

ــا تشــتمل عليــه مــن الضــرِر النايــ إ عــن الغــرِر والجهالــِة والغــّشِ فــي َمْصــِرفها وِمْعيارهــا وِقي
َ
متهــا، وذلــك يــدخُل فــي املجــال، ومِل

ـا»عموم قول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم: 
َّ
ْيَس ِمن

َ
ل
َ
ا ف

َ
ن
َّ
ش
َ
 عمـا تـؤدي إليـه ممارسـُتها مـن مخـاطَر عاليـة  علـى «. َمْن غ

 
فضـال

 2األفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "ال ضرر وال ضرار".

رقمية او ما يسمي بالعمالت االفتراضية يودي الى بطالن التعامـل وهـا ومما سبق نخل  الي جهالة  الكيان املادي   للنقود ال

ما دام ليس لها كيان مادي ملموس معلوم موصوف على وجه الدقة  و ي محل ألثارة التنازع في التعامل  مسـتقبال    ، ونـرى 

عـــن تصـــوره  والتصـــور  ان الجهالـــة هنـــا   ـــي جهالـــة  فاحشـــة ال يتصـــور الحكـــم الشـــرعي معهـــا إلن الحكـــم علـــى الشـــ ي فضـــل

تشــوبه الجهالــة  و وان جهالــة الكيــان املــادي هنــا فــي تقــديرنا أيضــا  جهالــة مطلقــة  فــي نظــر القــانون تــؤدي الــى  بطــالن املطلــق 

 ألي معاملة أو عقد كانت حقيقة املعقود عليه او املحل  مجهول جهالة مطلقة كما تقدم  . 

 

                                                           
1 -  http://www.aliqtisadi.ps/article/54276/      2019-1-28تاريخ الزيارة  
2 -  http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14139  2019-1-28.      تاريخ الزيارة 

http://www.aliqtisadi.ps/article/54276/
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 الخاتمة

 م النتائج التي توصلت إليها و ي  : وفي خاتمة هذا البحث نخل  إلى أه 

 العمالت  االفتراضية   ي  مفهوم  يدور مال وهمي غير حقيقي  ليس له أصل وال ضامن له.  -1

ان الدخول في التعامل في النقود االفتراضية ينطوي   على قدر عال من املخاطرة   و نسب كبيرة املجازفة وجهالة كبيرة  .1

 قتصادي واملالي. في مستقبل ومآالت االستثمار اال

 فــــي دولــــة االمــــارات والســــودان   لبطالنهــــا مــــن  .2
 
 وقانونــــا

 
العملــــة  االفتراضــــية بشــــكلها الحــــالي ال يجــــوز التعامــــل وهــــا شــــرعا

 الناحيتين الفقهية والقانونية  .

ي العمـــالت االفتراضــــية لــــيس لهـــا غطــــاء قــــانوني ولـــيس هنــــاك  ضــــمانات وحمايـــة قانونيــــة وقضــــائية  للتعـــاملين وهــــا  فهــــ .3

 للنصب واالحتيال واملضاربات واملخادعات .
 
 كبيرا

 
 مجهولة املصدر، وال ضامن لقيمتها ، وتتيح مجاال

ال توجد قوانين تنظم التعامل  بالعمالت االفتراضية  في املجتمعات  -حدود علم الباحث   -حتي صدور هذا البحث وفي -6

 املسلمة بصورة توافق الشريعة  اإلسالمية والقوانين. 

 وصيات:الت

 و فيما يلي أهم التوصيات:

أو  ي  البنوك املركزية واملؤسسات املالية  ذات الصلة  في العالم اإلسالمي بالتحذير من مخاطر القانونيـة والشـرعية  -1

واالقتصــادية  للعمــالت االفتراضــية   بيــان  النقــاط التــي تحتــاج الــى نظــر ومتابعــة  وتلــك التــي  تخــالف الشــرع كالجهالــة  

 .ة والغرر وغيرهاواملقامر 

أو  ي بمزيد مـن الدراسـة املتخصصـة مـن الجهـات الفقهيـة و  املجـامع الفقهيـة بـلجراء الدراسـات والبحـول املتعمقـة   -2

وإصـدار الفتــاوي الشـرعية الجماعيــة املتصــلة بـالعمالت االفتراضــية  لوجــود الكثيـر مــن الشــ هات فيهـا ولحاجــة جمهــور 

 قتصاد غيره .الناس  واملتعاملين بسوق املال واال

لعمــوم  البلــوى  بنازلــة ) العمــالت االفتراضــية ( فــلنني أو ــ ي    إقامــة املحاضــرات وورش العمــل فــي املجتمعــات املســلمة   -3

للتنــــوير  والتعريــــف بــــالعمالت االفتراضــــية  حتــــي تنتشــــر املعرفــــة الســــليمة  بالطبيعــــة القانونيــــة  وبيــــان حكــــم وموقــــف 

 اإلسالم من التعامل وها .

 للمسـتقبل  أو ـ ي الجهـات التشـريعية فـي الـبالد اإلسـالمية  سـن التشـريعات الناظمـة للعمـالت االفتراضـية     استشرافا -5

وفقـا ألحكـام الفقـه اإلسـالمي سـيما اذا وجـدت الضـمانات املحليـة والدوليـة  التـي يتغيـر معهـا  حكـم  التعامـل بـالعمالت 

يكون  ذلك التغير اال بـزوال الجهالـة والغـرر املوجـود بـالعمالت  االفتراضية من الحرمة الى  الجواز ،  وبطبيعة الحال ال 

 االفتراضية  حاليا   .
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 املراجع واملصادر

 .    ابراهيم مصطفي  واخرون , املوجم الوسيط    مجمع اللغة العربية بالقاهرة،   دار الدعوة 

  أبو الوليد  سليمان بن خلف الباجي ، املنتقى علي املوطأ 

 2008ري بشير ، العقد واإلرادة املنفردة في القانون السوداني   الطبعة السابعة ، أبو ذر الغفا  . 

  :هــــــ(، مســـــند اإلمـــــام أحمـــــد بـــــن 241أبـــــو عبـــــد هللا أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن حنبـــــل بـــــن هـــــالل بـــــن أســـــد الشـــــيباني )املتـــــوفى

 القاهرة -حنبل،املحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الحديث 

 بد الحليم ،  نظرية العقد طبعة انصار السنة املحمدية  بدون  ابن تيمية : احمد بن ع 

   257ابن جزيء: محمد بن احمد  ، القوانين الفقهية  دار الكتب العلمية بيروت  بدون تاريخ ص  ، 

 2ابن ضويان : ابراهيم بن محمد ،  منار السبيل في شرح الدليل  تحقيـق عصـام القلعجـي مكتبـة املعـارف ـ الريـال ، ط 

 ةجرية. 1405

 ةجرية  . 1405 1ابن قدامة : عبد هللا بن أحمد ، املغني  في فقه االمام أحمد بن حنبل  ، دار الفكر بيروت ط 

   1386،   2ابن عابدين : محمد بن عالء الدين ، رد املحتار على الدر املختـار   ، حاشـية ابـن عابـدين دار الفكـر بيـروت ط 

 ةجرية   . 

 م  .1993-1413 1ين بن مكرم ،   لسان العرب مؤسسة التاريخ العربي بيروت ، طابن منظور :  جمال الد 

  دراســـة تحليلـــة قانونيـــة  دار  –أحمـــد الســـيد لبيـــب إبـــراهيم  ، الـــدفع بـــالنقود االلكترونيـــة  املاهيـــة والتنظـــيم القـــانوني

 . 2009الجامعة الجديدة للنشر 

 ، 1999 1دار الفكر ، دمشق ط أحمد حسن األوراق النقدية في االقتصاد اإلسالمي – 

 .أحمد  الدردير ، الشرح الكبيرمطبوع مع  هامش حاشية الدسوقى طبعة دار الفكر بيروت 

  1559ص  1ه طبعة 1429أحمد مختار عمر  ، موجم اللغة العربية املعاصرة ، عالم الكتب ، بيروت .- 

 احب الحـــق فيهـــا  : مجلـــة جامعـــة الشـــارقة للعلـــوم آالء يعقـــوب  يوســـف ، األمـــوال االفتراضـــية  : رؤيـــة فـــي مفهومهـــا وصـــ

   251ص   2العدد  13الشرعية والقانونية املجلد 

  ، ةجرية  1402ال هوتي ، منصور بن  يونس  كشاف القناع عن متن االقناع ، تحقيق هالل مصيلحي دار الفكر ، بيروت 

 3/532بي الحلبي  ) الترمذي ،  الجامع الصحيح  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  طبعة مصط   

    الجرجاني : علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني ، التعريفات  دار الرشاد 

  العدوي : علي  الصعيدي ، حاشية العدوي  على شرح كفاية الطالب الرباني تحقيق  يوسف البقـاعي دار الفكـر بيـروت

 ةجرية  1412
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  ح الكبيـر تحقيـق محمـد علـيش  ، دار الفكـر بيـروت بـدون تـاريخ  الدسوقي : محمد بن عرفة  ، حاشية الدسوقي على الشـر

(2/194. ) 

  1998-1419الفيروز أبادي :محمد بن يعقوب ،  القاموس املحيط، مؤسسة الرسالة  

  1920الفيومي : احمد بن محمد ، املصباح املنير ،املطبعة االميرية  

  3/423م ةجريـة  )1998_ 1418،  1الكتـب العلميـة بيـروت  ط القرافي : أحمد بن ادريـس ، الفـروق  وأنـواء البـروق ، دار 

 (. 3/265(  وصفحات )

  م  . 1998_  1418الرازي : محمد بن ابي بكر ، مختار الصحاح  مكتبة اآلداب/ 

   الشربيني : محمد الخطيب ، مغني املحتاج  إلى معرفة معاني  الفاظ املنهاج ـ دار الفكر بيروت  د.ت 

 -هيم بن علي ، املهذب في فقه االمام الشافعي دار الفكر بيروت بدون تاريخ  الشيرازي : ابرا 

  1976الصديق محمد األمين الضرير  ، الغرر واثره في العقود في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة  الطبعة األولى. 

 عربـي بيـروت  الطبعـة  الثانيـة  الكاساني: أبـو بكـر بـن مسـعود الكاسـاني ، بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع دار الكتـاب ال

1982 ، 

 - املـــاوردي: علـــي بـــن محمـــد ،  الحـــاوي الكبيـــر فـــي فقـــه االمـــام الشـــافعي  تحقيـــق وتعليـــق علـــي معـــول ، عـــادل أحمـــد دار

 م.1994-1441،  1الكتب العلمية ، بيروت ط

 1405ص  1بيــروت ط  قلعجــي وقنيبــي  : محمــد رواس قلعجــي وحامــد صــادق قنيبــي ،  موجــم لغــة الفقهــاء دار النفــائس-

  1م.  1985

 -  ) 2009عدنان إبراهيم سرحان ونوري حمد خاطر ، شرح القانون األردني مصادر الحقوق الوخصية ) االلتلامات  

 -.عبد الرزاق السنهوري ،  نظرية العقد ، دار الفكر  بدون تاريخ 

 - ، دار النفـائس للنشــر والتوزيـع ، االردن  الطبعــة عبـد هللا علـى محمــود الصـيفي ،  الجهالـة واثرهــا فـي عقــود املعاوضـات

 .    2006االولي 

  علي محمد أبو العز ، التجارة االلكترونية وأحكامها في الفقه اإلسـالمي  ، دار النفـائس للنشـر والتوزيـع _ األردن الطبعـة

 . 2008- 1428األولى 

 -  (  13/194محمد بن أحمد بن سهل السرخس ي  مطبعة دار السعادة   ) ةجرية ، أبو 1406وطبعة دار املعرفة ، بيروت

 م   . 1982بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتاب العربي بيروت  الطبعة  الثانية  

 - 1417 1محمد القري ، مقدمة في النقود والبنوك  ، مكتبة دار جدة  ط    . 

 -2001 4ة املعاصرة في الفقه اإلسالمي  دار النفائس  االردن  طمحمد عثمان شبير  ، املعامالت املالي  . 

  2000مجدي محمود شهاب ، اقتصاديات النقود واملال ، دار الجامعة الجديدة للنشر . 

 -   طـــارق محمـــد حمـــزة ، النقـــود اإللكترونيـــة كلحـــدى وســـائل الـــدفع    منشـــورات زيـــن الحقوقيـــة بيـــروت الطبعـــة األولـــى

 م  . 2011 -1432
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  ، محمد يـونس و كمـال أمـين  الوصـال ، اقتصـاديات : نقـود وبنـوك وأسـواق ماليـة ، كليـة التجـارة _ جامعـة اإلسـكندرية

2005  ..  

 -    .   ماهر حلواني ، الكتل املتسلسلة : العمالت املشفرة والقانون املالي : دراسة تحليلية 

 -  اقتصــــاد الــــدول الناميــــة واملتقدمــــة  دراســــة مقارنــــة بــــين  محمــــد رشــــدي إبــــراهيم ، توحيــــد العمــــالت النقديــــة واثــــره فــــي

 االقتصاد الوضعي واإلسالمي    . 

  :هــــ(، مختصـــر صـــحيح مســـلم ، الناشـــر: دار إحيـــاء 261مســـلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحســـن القشـــيري النيســـابوري )املتـــوفى

 الترال العربي  بيروت( ، 

  دراسـة   –ت املدنيـة االمـاراتي لدولـة االمـارات العربيـة املتحـدة وحيد الدين سـوار ، االتجاهـات العامـة فـي قـانون املعـامال

 م  1988موازنة باملدونات العربية ، مطبوعات جامعة االمارات العربية املتحدة : العين

 -Virtual Currency Schemes European Central Bank October 2012 ,P:13.  Virtual Currency Schemes 

–further analysis   European Central Bank February 2015 . 

 -https://www.bitcoinnews.ae/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86 ./ 

 https://www.google.com/search?q=%D8%B3%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%

D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1&rlz=1C1KMZB_en

AE684AE718&oq=%D8%B3%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%83

%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+&aqs=chrome.1.6

9i57j0l5.8635j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8  . 

 --http://www.aliqtisadi.ps/article/54276 / 

 http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14139 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86 

 -https://arincen.com/The-most-famous-digital-coins-1143   

 -https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/islamic-faith/805673/19-01-2018-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86 -   %  
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 مخاطر العمالت الفرتاضية يف نظر السياسة الجنائية
 

 أشرف توفيق شس الدين األستاذ الدكتور

 س قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة حلوانأستاذ ورئي

 ، مصراملحامى بالنقض واإلدارية العليا

 الفهرس الرئيسي 

 تمهيد: 

اسههتطدم  النقههود منههذ إنشههائها لتسههميل عمليههة تبههادع السههلو والةههدمات، وكوسههيط فههي البورصههة، وألداء هههذا الههدور  يجههب أن 

 فهي نظهر القهانون يجهب أن تكهون محهددة تتوا ر 
 
بها قيمهة فهي  اتهها. ومهن جمهة ألهرى  هنن النقهود ح ها تكهون مقبولهة باعتبارهها مهاال

 للقبههوع العههام بوسههاال القبههوع ايةتللههة فههي ايجتمههو. ويمكههن للتكنولوجيهها 
 
بمعر ههة السههليات ايةتصههة فههي الدولههة، أو تكههون محههال

ية ال هه  يجههرى التعامههل بههها فههي اللضههاء اال تراضهه ا. وقههد جههرت تجههارب عههدة إلنشههاء عملههة أن تقههدم عههدة أ ههكاع للعمههالت اال تراضهه

ا تراضههية تجههرى مجههرى النقههود وتتمتههو بالسههرية وإللههاء هويههة العميههل. ومههن بههين هههذ  التجههارب مهها قامهه  بههه زهيئههة سهه  العملههة 

مكههن بموجبهههه التعامههل بعملههة ا تراضهههية مهههن اههرك مسههابقة تنا سههية إلنشهههاء وتصههمي  تيبيههس ي 2012( سههنة 1امللكيههة الكنديههةز)

(. 2كههان الغههرض م ههها هههو تقههوي  تحههوع النقههود العاديههة إلههى صههورة ا تراضههية للمهههد وعات ) ”MintChip” إلكترونيههة عر هه  باسهه 

 والثههانسهههو تحديههد ملههن تعههود ملكيههة هههذ  العملههة،  األوع وهنههاح ثالثههة جوانههب تحههدد مههدى قبههوع العملههة اال تراضههية فههي التههداوعَ 

إمكانية تسوية املنازعات ال   قد تنشأ عن اسهتطدامما.  وجهود هيئهة تصهدر ههذ  العملهة وتعهود  والثالثى توا ر تنظي  لما، مد

إليها ملكيتها أمر يؤدى إلى استقرار قيمتها وإلى تعزيز ثقة املستطدمين لما. ووجود قواعد تنظيمية من  أنه كهذل  أن رعهزز ثقهة 

ت الكا ية سواء بالنسبة للمستطدمين لم  أو غيره  من أشةاص. ومن  أن تسوية املنازعهات املستطدمين وأن يو ر الضمانا

 (. 3النا ئة ع ها أن يؤدى إلى نجاك هذ  العملة وثبات مطرجاتها، واستمرارها في التعامل بها )

 العملة النقدية تعبير عن سيادة واستقالع الدولةَ-

اسههتطدمتها للقيههام باسههتيراد مهها يلههزم مههن احتياجاتههها، وتصههدير مهها يلههيا ع ههها،  نيههها النقههود لههي مظمههر السههتقالع الدولههة،  ههن ا  

بذل  تستغلا عن تبعيتها للغير. وهكذا  نن ايجتمو يحتاج في كل األوقات إلى أداة للتبادع في العالقهات ال ه  تهركط بهين مواانيهه 

                                                           

(1)  “Royal Canadian Mint”. 

(2 )   Ralph E. McKINNEY / Lawrence P. SHAO / Dale H. SHAO / Duane C. ROSENLIEB: The evolution of financial instruments 

and the legal protection against counterfeiting: a look at coin, paper, and virtual currencies, Journal of Law, Technology & 

Policy ,Vol. 2, 2015, p.275. 

(3 )   McKinney / Shao / Rosenlieb, p. 293. 
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 لسههعر
 
السههلو والةههدمات. وكههدون النقههود  ههنن النشهها  االقتصههادى  أو بينههه وكههين ايجتمعههات األلههرى، وهههذ  األداة تعتبههر مقياسهها

 (.1اإلنسانس وحركة االقتصاد الوالا والعالملا ال يمكن أن يؤدى و االه )

وكمههها عبهههر حكهههي  الصهههين زكونلو هههيوسز مهههن قهههدي ،  هههنن العملهههة الوانيهههة تعتبهههر واحهههدة مهههن أهههه  رمهههوز ومعهههايير االسهههتقالع فهههي   

(.  تبعيههة العملههة الوانيههة وعههدم اسههتقاللما الههواق ى؛ بههل والقههانونس، ير هه  2دة الواقعيههة لمهها )الدولههة، كمهها أيههها تعبههر عههن السههيا

.  وعلههى الههرغ  مههن ازديههاد عههدد الههدوع املسههتقلة،  ههنن تعههدد العمههالت النقديههة 
 
  ههكليا

 
لتبعيههة الدولههة ويجعههل اسههتقاللما اسههتقالال

 أمام إنشاء السو  الحرة. ال   يت  التعامل بها بين الدوع وتحك  بعا الدوع وواملؤسس
 
 ات في تحديد قيمتها ما رشكل عااقا

 عوملة النقد: 

( لهههى صهههورة مهههن صهههور العوملهههة؛ ولكهههن فهههي مجهههاع االقتصهههاد والتمويهههل. وهنهههاح تعهههارض بهههين  كهههرة زالعوملهههةز وال ههه  3زعوملهههة النقهههدز)

دولههة، مهههن جمهههة ألههرى. واألثهههر املبا هههر تسههتهد  إعهههادة تشههكيل ايجتمعهههات، مهههن جمههة، وكهههين الحلهها  علهههى المويهههة الوانيههة لكهههل 

للعوملة النقدية هو التعارض بين زيادة درجة اندماج العملة الوانية فى النظام العالملا النقدى، بين الحلا  علهى الةصوصهية 

 لنظرية العملة الواحدة  نن وجود عملة واحدة له من املزايا ما يلو  تعدد العمالت، ألن ههذا التعهدد
 
قهد يهؤدى  الوانية. وو قا

إلههى الشههلا ية فههي التعامههل، وأن يحقههس االسههتلادة بالحههد األقصهه ا للسههعر )املثههالى(، ألن مههن  ههأن إزالههة الحههواجز أن يحقههس املزايهها 

( 
 
 م حو ها

 
(. 4التنا سية. وعالوة على  ل   نن نلقات التعامالت ستنطلا، والعالقهات التجاريهة وسهو  العمهل ستشهمد تيهورا

حدة تتيلب وجود ضوابط ح ا تكلل استقالع االقتصاديات الوانية وتحوع دون الهتحك  بهها والتهأثير غير أن هذ  العملة الوا

 عليها.

 العناصر الجاذبة للعملة الفرتاضية: 

، ويرجههو  له  العتبهارات أهممههاَ األركهاك الكبيههرة ال ه  تحققمهها 
 
 مهرت النقهود اال تراضههية وانتشهر اسههتطدامما فهي وقه  قصههير نسهبيا

، وكويههها ال تطضههو لرقابههة املصههار  املركزيههة، وانتلههاء وجههود رقابههة حكوميههة أو قيههود فههي البورصهها
 
ت املاليههة، وسههمولة تههداولما رقميهها

علههى تههداولما، كمهها أن الشههة  نلسههه رشههارح فههي للههس هههذ  العملههة وتههداولما بصههورة شةصههية. كمهها قههد يلسههر سههرعة انتشههارها 

ي رعتمد الدوالر األمريكي عملة للتداوع، على الرغ  من أن ارتبااه بالهذهب قهد بمحاولة الةروج على النظام املالى العالملا والذ

زاع في النصل الثانس مهن القهرن املاضه ا، وله  رعهد لهه غيهاء يحميهه، مها أدى إلهى التضهة  االقتصهادي واللقهر كهأثر ليبهو العملهة 

 .الورقية دون ضوابط

                                                           

(1 )   VALERIIA DYNTU: Cryptocurrency as a means of money laundering, Entrepreneurship, Economy and Law, the all-

Ukrainian scientific and practical economic and legal journal, Mai 2018, p.267. 

(2 )   Dyntu, p.267. 

(3)  “Monetary Globalization”. 

(4 )   Dyntu, p.267. 
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، وأن عهدد مسهتطدمس ههذ  العملهة  وعلى الرغ  من أن البعا رشير إلى أن سو  الد و بالعملة
 
 نسهبيا

 
اال تراضية ما زاع صغيرا

يتيهور وينمهو بهبطء، كمها أن انتشهار اسهتعماع العملهة بصهورة أساسهية فهي تعهامالت الجممهور بهالبيو والشهراء ال يحتمهل أن يكههون 

  ضية في القريب.في القريب، وكذل   ننه ال يوجد دليل على أن املستهلكين سيعتمدون استطدام العملة اال ترا

وقههد أدى تزايههد اسههتطدام النقههود اال تراضههية إلههى أن رسههترلى  لهه  انتبهها  املؤسسههات املاليههة ومههن بي ههها البنههوح املركزيههة العامليههة، 

وقهد اسهتول  عملهة البيتكههوين علهى انتبها  ههذ  املؤسسههات. وكهان سهبب  له  هههو االرتلهاع املتصهل فهي قيمتههها،  مها رشهكله م هها مههن 

)مجهههرد حلنهههة 
 
 مضهههاعلة، و لههه  لهههالع  تهههرة زمنيهههة قصهههيرة نسهههبيا

 
 1قليلهههة مهههن الهههدوالرات إلهههى تضهههاعل قيمتهههها أضهههعا ا

 
(. وتاريطيههها

 للقبههوع فههي عههال  اإلنترنهه  السههللى، 
 
اسههتطدم  عملههة البيتكههوين باعتبارههها وسههيلة الرتكههاب األ عههاع غيههر املشههروعة، وكانهه  محههال

ليليهههههة يمكهههههن بمقتضهههههاها لجمهههههات الرقابهههههة وتيبيهههههس القهههههانون االقتلهههههاء أثهههههر وقهههههد يتغيهههههر ههههههذا الوضهههههو إ ا تههههه  اسهههههتحداث أدوات تح

 املعامالت ال   تت  بها.

(.  وهومهههها يحقههههس حمايههههة 2وتقههههدم العملههههة املشههههلرة أعلههههى درجههههة مههههن درجههههات إللههههاء المويههههة وال هههها تكتسههههب  ههههعبية مههههو الوقهههه  ) 

الع  ههههبكة زكتههههل البيانههههات املتسلسههههلةز ال ل ةصوصههههية، إ  ال يمتههههد إلههههى أيههههة معلومههههات شةصههههية للمسههههتطدم،  التعامههههل مههههن لهههه

يتضمن تقدي  أية معلومات شةصية للمستطدمين، وهو ما رعلا أن التعامالت ال ه  تجهرى ال تحتهوي علهى أيهة معلومهات يمكهن 

(. وال تسههههممل لوسهههههيط أو اههههر  ثالهههههث أن يتههههدلل فههههي التعامهههههل بههههين ارفهههههى 3بمقتضههههاها الوقههههو  علهههههى شةصههههية املشهههههاركين  يههههها )

 من ث   ها تحوع دون قيام الغير باملساس بما يت  من عمليات.العالقة، و 

، وأن عهههدد مسهههتطدمس ههههذ  العملهههة يتيهههور وينمهههو 
 
 نسهههبيا

 
ويشهههير الهههبعا إلهههى أن سهههو  الهههد و بالعملهههة اال تراضهههية مههها زاع صهههغيرا

ل علههههى أن املسههههتهلكين بههههبطء، كمهههها أن انتشههههار اسههههتعماع العملههههة بههههين العامههههة ال يحتمههههل أن يكههههون فههههي القريههههب. وأنههههه ال يوجههههد دليهههه

سههيعتمدون فههي القريههب علههى اسههتطدام العملههة اال تراضههية بصههورة أساسههية فههي تعههامالته  بههالبيو والشههراء؛ وأن العمههالت املشههلرة 

 (.  4قد عجزت ح ا اآلن عن منا سة العمالت التقليدية، في معايير استقرار سعر الصر  والقبوع بها كأداة و اء)

                                                           

(1 )   McKinney / Shao / Rosenlieb, p. 303. 

(2 )   J. (Everette) and others: Risks and vulnerabilities of virtual currency, cryptocurrency as a payment method, 

Public-Privat Analytic Exchange Program 2017, p.3 

(3 )   David CARLISLE: Virtual currencies and financial crime, challenges and opportunities, Royal United Services 

Institute for Defence and Security Studies, March 2017, p.3; Dyntu, p.268. 

بليـون دوالر فـى التعامـل وهـات غيـر  120سـجل سـوق العمـالت املشـفرة والـذى يضـم أكثـر مـن مائـة عملـة، مـا يقـدر بنحـو  2017فى مطلـع سـنة   ( 4)

الـــدوالرات التـــي  ـــي قـــوام التعامـــل بالـــذهب  أن هـــذه النســـبة تقـــدر بنحـــو الربـــع مـــن نســـبة واحـــد باملائـــة مـــن ممـــا قيمتـــه مـــائتى تريليـــون مـــن

والنقــــد واألســــهم والســــندات. وفــــى دراســــة أعــــدها مركــــز كامبريــــدج لقيــــاس التمويــــل العــــالمى بالعملــــة املشــــفرة البديلــــة، ســــيطرت عملــــة 

. Litecoinتكـــوين والبيتكـــوين النقــدى واللي Rippleوالريبــل  Ethereum"البيتكــوين" علــى األســـواق الرأســمالية، تلتهـــا عمــالت اإلثريـــوم 

بلغــــت عملــــة البيتكــــوين أوســــع مــــدى للعملــــة املشــــفرة ملســــتوى التعامــــل اليــــومى. وتشــــير الدراســــة إلــــى أن عملــــة  2017وفــــى مــــارس ســــنة 

 J. (Everette) and others, p.7البيتكوين تم دعمها واستخدمها من أغلبية محافل البورصات ومقدمى خدمة الدفع. 



 وقائع املؤتمركتاب 
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املشلرة قد أدت إلهى  يهوع انتشهارها وزيهادة اسهتطدامما كبهديل لنظهام املهد وعات التقليهدي. والعديهد مهن غير أن مزايا العمالت  

الشههركات الضههةمة ومئههات األال  مههن البههااعين عبههر  ههبكة اإلنترنهه  يقبلههون التعامههل بعمههالت متنوعههة مههن النقههود املشههلرة. وقههد 

(.  1س، وقبولمههها فهههي التعامهههل وتمويهههل األعمهههاع التجاريهههة واالسهههتثمار)أ ضههه ا  لههه  إلهههى  هههيوع التعامهههل بهههالنقود اال تراضهههية بهههين النههها

وكاإلضهها ة إلههى  لهه   ههنن تقويههة العملههة سههيحقس  ااههدة للمسههتثمرين ألسههباب ترجههو إلههى اسههتقرار االقتصههاد الشههامل،  املنتجههات 

واسهههو، كمههها أن تسهههارع وتيهههرة املنتجهههة مهههن املشهههروعات ال ههه  تههه  اسهههتثمار املهههاع  يهههها، ستصهههل إلهههى الحهههد األقصههه ا مهههن االسهههتهالح ال

 العوملة، يجعل مسألة العملة العاملية تبدو وثيقة بها. 

 الثورة الصناعية الرابعهة، وال ه  سهتؤدى إلهى إحهداث التحهوع فهي مطتلهل ايجهاالت، ومهن بي هها 
 
وتشمد ايجتمعات املعاصرة حاليا

 إلى بدء عصر االقتصاد الرقملا. االقتصاد العالملا. وقد أدى نشوء اإلنترن  وتيور تقنيات االتصاالت 

واالقتصههههاد الرقملهههها هههههو سلسههههلة مههههن األنشههههية االقتصههههادية واالجتماعيههههة والثقا يههههة وال هههه  يههههت  أداؤههههها علههههى  ههههبكات املعلومههههات 

وتههرتبط باسههتطدام املعلومههات وتقنيههات االتصههاع. وتتضههمن أنشههية مثههل أعمههاع البنههوح والبيههو والشههراء واالسههتلادة مههن الههتعل  

اسهههتطدام اإلنترنههه  واألجمهههزة املتصهههلة  يمههها بي هههها. وقهههد أدى االقتصهههاد الرقملههها إلهههى تغييهههر اإلاهههار التقليهههدي لالقتصهههاد، والتسهههلية ب

و لههه  بنقامهههة  ضهههاء بهههال حهههدود بقواعهههد جديهههدة تهههنظ  التجهههارة. وقهههد أ هههار بعههها االقتصهههاديين فهههي يهايهههة األلليهههة الثانيهههة إلهههى أنَ 

 مههن القههوى الرايسههي
 
ة ال هه  مههن  ههأيها تقلههي  دور الحكومههات. وأن الشهه  ء الوحيههد الههذي لهه  يتههوا ر بعههد زاإلنترنهه  سههيكون واحههدا

 ههو النقهود اإللكترونيهة املوثهو  بهها، كوسهيلة يكهون بموج هها علهى اإلنترنه  بمقهدور املهرء نقهل 
 
 للتيوير عهاجال

 
ولكنه سيكون قابال

كهههون بمقههدور الشهههة  أن يألههذ ورقهههة ماليههة مهههن األمههواع مهههن شههة  إلهههى آلههر بهههدون أن رعههر  كالهمههها اآللههر، وبههههذ  الكيليههة ي

 (.  2 ئات الدوالر األمريكي ويعييها إلى شة  آلر دون أن يكون هناح  جل يواح من أين أت ز)

ومهههن  هههأن االقتصهههاد الرقملههها أن يهههؤدى إلهههى إنشهههاء نمههها ج جديهههدة السهههتيعاب األصهههوع واسهههتحداث قنهههوات وأدوات ونظههه  جديهههدة 

إنشهاء سههبل جديههدة بديلهة لتههداوع رأس املههاع. وال يلبها النظههام الحههالي للبنهوح اليلههب املتملايههد لسههو  للتمويهل واملعههامالت املاليههة، و 

التجارة الرقمية، وتبدو الحاجهة وااهحة لضهرورة إنشهاء وسهيلة مالامهة للمعهامالت  ااقهة السهرعة عهن اريهس اإلنترنه  قهد تطهرج 

 لد و يمكن أن رشغله زالعملة اال تراضيةز. (. هذا الدور لوساال ا3على حدود الوالية القانونية للدوع )

 العوامل التي تقف ضد قبول العملة املشفرة:

أثارت زيادة عدد املتعاملين بالعمالت املشهلرة العديهد مهن الصهعوكات ال ه  له  يتوقعمها منشهئو ههذ  العمهالت أنلسهم . وتتضهمن 

ارة بسههبب التههرا  الشههلرة املتعامههل بههها أو  قههد امللتههاك هههذ  الصههعوكاتَ اال تقههار إلههى القبههوع التجههارى لمهها، والةشههية مههن الةسهه

                                                           

(1 )   Anell and Lee, Op-Cit. 

(2 )   “…the Internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that’s missing, 

but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the Internet you can transfer funds from A to B 

without A knowing B or B knowing A, the way I can take a USD 20 bill and hand it over to you and then there is no record 

of where it came from”. Milton Friedman 1999, Dyntu, p.267. 

(3 )   Dyntu, p.268. 
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الةاص للشلرة، انطلاض منحلا التعل  املصاحب للم  الصعوكات اللنية ايحيية بها، الةشية من أن تكون العملة املشهلرة 

اتلهها  التعامههل  مجههرد احتيههاع أو أن ينتههه  العمههل بههها وتلقههد صههالحيتها فههي التعامههل. وقههد تتصههل هههذ  ايةههاار كههذل  باعتبههارات

بههههذ  العملهههة مههههو القواعهههد القانونيههههة والهههنظ  الضهههريبية امليبقههههة. ويسهههاه  ارتبهههها  العمهههالت املشهههلرة باألنشههههية غيهههر املشههههروعة 

ونشههأتها ضههد الحكومههات فههي انتشههار الةيههاب السههلب  ع ههها، وكالتههالي فههي  قههد ثقههة املسههتهلكين بههها.  كمهها أدت التذبههذبات الحههادة فههى 

، أكثر من كويها صورة من صور الد و ) قيمتها على تشجيو
 
 (. 1املضاركات باعتبارها استثمارا

 باعتبار  أحد األدوات ال   تدلل فهي التصهاص القيهاع الرسهمل ، 
 
 ينظر إليه تقليديا

 
وقد كان إنشاء النقود وايحا ظة عليها أمرا

ةتللههة. وقههد صههمم  العمههالت املشههلرة بحسههبايها أي الحكومههة والبنههوح املركزيههة، باعتبارههها مؤسسههات مركزيههة فههي ايجتمعههات اي

 عههن هههذا النشهها .  مههذا العمههالت تسههتند إلههى  ههبكات ال مركزيههة لتسههميل التعامههل فههي وحههدة حسههابية لاصههة لههيو لمهها إدارة 
 
بههديال

ت  هههالعمال مركزيهههة، وتطهههالل القواعهههد املعمهههوع بهههها مهههن املؤسسهههات الحكوميهههة وتتصهههل بنصهههدار واسهههترجاع العمهههالت التقليديهههة. 

املشلرة صمم  لكي يقوم مسهتطدموها باالتجهار فهي العملهة مبا هرة، وسهواء بتهدلل أو مشهاركة محهدودة مهن القيهاع الحكهومس 

. وهههو مهها يضهو بعهها ايةهاار علههى هههذا القيهاع، فههي ايجههاالت ال ه  رسههممل النظههام أو بهدون هههذا التهدلل أو املشههاركة علههى اإلاهال 

. وتتصههههل ههههههذ  ايةههههاار باعتبههههارات اسهههههتمرارية و وريههههة واالسهههههتجابة ل حاجههههات امل حهههههة املههههالى التقليههههدي ل حكومهههههة  يههههها بالتهههههدلل

واملتعلقههههة بجهههههدارة النظههههام املهههههالى وحمايهههههة املسههههتهل ، ومكا حهههههة التهههههرب الضهههههريبا، وتنظهههههي  انتقههههاع رؤوس األمهههههواع. واالعتبهههههارات 

(.  وترجههههو 2تتيلهههب املزيههههد مهههن التحليهههل واملالحظهههة )املتعلقهههة باالسهههتقرار املهههالى وآثههههار السياسهههة النقديهههة تبهههدو أقههههل  وريهههة ولك هههها 

ليورة العمالت املشلرة إلى إمكانية استطدامما إلللاء أو تمويه املصدر غيهر املشهروع للمهاع أو الوجمهة ال هاايهة للمهاع، وهكهذا 

  هههههنن غسهههههل األمهههههواع، وتمويهههههل اإلرههههههاب، واإل هههههالت مهههههن العقوكهههههات، واالحتيهههههاع، وجهههههراا  الكومبيهههههوتر، يمكهههههن أن 
 
ترتكهههههب جميعههههها

 (.3باستعماع النقود املشلرة )

 إشكالية البحث:

العديههد مههن التسههاؤالتَ  مههل تصهه ح العمههالت اال تراضههية أن تكههون مصهه حة يحميههها  -زاويههة السياسههة الجناايههة-تثيههر الدراسههة مههن 

للتههههداوع، يتهههوا ر  يههههها كا ههههة القهههانون الجنههههااس؛ أم أن ايةهههاار ال هههه  تحهههيط بههههها يحهههوع دون النظههههر إليههههها باعتبارهههها عملههههة مقبولهههة 

 مهههن نههوع واحهههد،  مههها لهههي 
 
الضههوابط والشهههرو  ال ههه  تتههوا ر للعمهههالت التقليديهههة؟، وإ ا كانهه  العمهههالت اال تراضهههية ليسهه  جميعههها

العملههة اال تراضههية ال هه  تتههوا ر بههها مطههاار أكثههر مههن غيرههها،  مهها هههو مههدلوع هههذ  العملههة ومهها لههي لصااصههما املميههملة، ال هه  تجعههل 

؟تمييملها 
 
 عن غيرها من عمالت ا تراضية ممكنا

وتثير الدراسهة التسهاؤع عهن وجمهة السياسهة الجناايهة تجها  عهدم معر هة األشهةاص الهذين يقلهون للهل ههذ  العمهالت،  كيهل 

يمكن التوصل إليه ، ومن ه   واته  وجنسياته  وأماكن عملم  ومالى األ عاع ال ا يقومون بها وال   تحيط باسهتطراج العملهة 

                                                           

(1 )   J. (Everette) and others, p.13 

(2 )   J. (Everette) and others, p.18 

(3 )   J. (Everette) and others, p.18 
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تراضهههية وتهههداولما وتحديهههد سهههعرها وكشهههل املعلومهههات ع هههها وارحمههها فهههي األسهههوا  والتصهههر   يهههها ودور اإلعهههالم فهههي  لههه ؟، ومههها اال 

 مدى املسئولية الجنااية لمؤالء األشةاص عند ارتكاب جريمة من الجراا  بمناسبة القيام بهذ  األعماع؟

رجاع األعماع والكيانات،  نن التساؤع يثور عمها إ ا كهان تحهالل وإ ا كان  العمالت اال تراضية تتركز بيد مجموعة صغيرة من 

 فههي نظههر القههانون، وكيههل 
 
 مجرمهها

 
 مههن  ههأنه أن رشههكل  عههال

 
 وصههعودا

 
هههؤالء واحتكههاره  لتحديههد سههعر العملههة اال تراضههية هبواهها

 يمكن ضبيه والوقو  عليه، واألصل أنه يجرى في سرية وكين أشةاص قد يكون بعضم  غير معرو ين؟

تثيهههر الدراسهههة تسهههاؤالت ألهههرى مممهههة عهههن مهههدى سهههريان النصهههوص التقليديهههة ال ههه  تحملههها الثقهههة العامهههة فهههي النقهههود الورقيهههة علهههى و 

العمههههههالت اال تراضههههههية،  مههههههل يمكههههههن تيبيههههههس هههههههذ  النصههههههوص؛ أم أيههههههها ال تقبههههههل التيبيههههههس بسههههههبب اليبيعههههههة الةاصههههههة بههههههالعمالت 

أراد  ههحب أموالههه أو إعههادة نقههود  الورقيههة، غيههر أنههه لهه  يههتمكن مههن  اال تراضههية؟، ومهها ا لههو أن صههاحب العملههة اال تراضههية قههد

 تبديلما،  مل رشكل هذا اللعل جريمة ما؟

وإ ا كانهه  العمههالت اال تراضههية تجههرى فههي الجانههب األكبههر م ههها لههارج سههييرة الدولههة، وكههين أشههةاص عههاديين، ويقبههل النههاس علههى 

لتساؤع يثور عن املسئولية الجنااية عن املعلومات الكا بة واملضللة ال   تهد و  رائها وتداولما ملا تحققه من أركاك كبيرة،  نن ا

الناس إلى  ل ؟، وما ا لو أن الشلرة السرية ال   يجرى التعامل بها ت  التراقما، أو أن جماز الكومبيوتر املستطدم فهي التعامهل 

 ج ضار؟مو العمالت اال تراضية قد تم  سرقتها أو إتال ما أو الترقما برنام

وإ ا كههههان للعمههههالت اال تراضهههههية صههههلة وثيقهههههة بالعديههههد مهههههن األنشههههية اإلجراميههههة،  مههههها لههههي ههههههذ  األنشههههية ال ههههه  يمكههههن أن تهههههرتبط 

 التهههأثير علهههى ارتكهههاب ههههذ  
 
بهههالعمالت اال تراضهههية؟، ومههها وجهههه ههههذا االرتبههها  بي هههها؟، وههههل يكهههون دور العمهههالت اال تراضهههية حاسهههما

 األنشية؟

لرى مممة من التساؤالتَ  هن ا كانه  العملهة اال تراضهية يهت  تهداولما مهن أشهةاص ال رعر هون بعضهم  وتيرك الدراسة جوانب أ

ومهههن أمهههاكن تتعهههدى حهههدود الدولهههة، بهههل وقهههد تمتهههد إلهههى قهههارات بعيهههدة عهههن بعيهههدها، وإ ا كهههان التشهههلير ههههو حجهههر الزاويهههة فهههي ههههذ  

غة الصعوكة، وهو ما يثير التساؤع عن كيليهة التحقيهس العمالت،  نن هذ  االعتبارات تجعل مممة رجاع الضبط والتحقيس بال

فههي ههههذ  الجههراا  والتحهههرى ع ههها والوقهههو  علههى مرتكبيهههها، وعههن تحديهههد االلتصههاص القهههانوني والقضههااس واجهههب التيبيههس عليهههها؟، 

 .وعن األدلة املقبولة في اإلثبات فى هذ  الجراا  ونسبتها إلى مرتكبيها؟

 إلههى تحديههد ايةههاار ال هه  تحههيط بهههذ  العمههالت، ومهها إ ا  وتهههد  الدراسههة إلههى بيههان الضههوابط
 
املقههررة للسياسههة الجناايههة، وصههوال

كههان النلههو النههاتج مههن التعامههل بهههذا النههوع مههن العمههالت يههرجح ايةههاار الناجمههة عنههه؛ أم أنههه مههن األ ضههل للسياسههة الجناايههة أن 

 ملا يحيط بها من تحديا
 
 ت ومطاار.تحظر تداوع هذا النوع من العمالت درءا

 تقسيم:

َ مههدلوع العملههة اال تراضههية املشهلرة وال هه  تتصههل بمطههاار غيههر املبحهث األوع َ نتنههاوع فههي ثالثهة مباحههثنقسه  هههذ  الدراسههة إلههى  

تقليديههة،  نبههين صههورها ايةتللههة، ونسههتطل  الةصههاا  ال هه  تههو ر ايةههاار غيههر املألو ههة لمهها، وال هه  تعتبههر السههمة املميههملة لمهها. 

، نتنهههاوع بالبحهههث ارتبههها  العملهههة اال تراضهههية باألنشهههية اإلجراميهههة ايةتللهههة،  نبهههين العوامهههل ال ههه  تهههؤدى إلهههى لثهههانساملبحهههث اوفهههى 
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نتنههاوع اإلجههراءات الجناايههة ال هه   املبحههث الثالههثارتبها  هههذ  العمههالت باألنشههية اإلجراميههة، وصههور هههذ  األنشههية ايةتللهة. وفههى 

اال تراضهية، مبينهين إجهراءات الضهبط والتحقيهس والصهعوكات ال ه  تعترضهمما، ودليهل تتصل بالجراا  ال   تستطدم  يها العملة 

اإلثبهههات النهههاتج ع همههها، ومهههدى تهههوا ر صهههدقيته وإمكانيهههة الوثهههو  بهههه أمهههام القضهههاء. ونطتهههت  الدراسهههة بطاتمهههة نبهههين  يهههها أهههه  مههها 

 توصل  إليه الدراسة من نتااج. 
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 املبحث األول

 املخاطر مدلول العملة الفرتاضية ذات

 

 أهمية تمييز العملة الفرتاضية ذات املخاطر غري املألوفة:

ايةاار لي قهرين النشها  اإلنسهانس،  كهل وجهه مهن أوجهه ههذا النشها  يكهون عرضهة ل ةيهر بصهورة أو ألهرى، ولهذل  يقهو علهى 

قههانون، بههل وقههد يكتلههس بتجههري  القههانون أن يتحسههب لأل عههاع اإلجراميههة ال هه  مههن  ههأيها أن تنههاع مههن الحههس أو املصهه حة يحميههها ال

 هأيها  هأن أوجهه النشها   -علهى أهميتهها-مجرد التهديد باملسهاس بهه، و له  إ ا انيهوى اللعهل علهى احتمهاع املسهاس بهه. والنقهود 

اإلنسانس تتوا ر بمناسبة إصدارها واستطدامما أداة للتداوع مجموعة من ايةهاار، كهأن ي حهس بهها التملييهل أو تهنطلا قيمتهها 

 للسهلب مهن أصهحابها، كهأن ترتكهب عليهها انطلا
 
 نتيجة ارتكاب بعا األ عاع غير املشروعة، وقد تتعرض باعتبارها مهاال

 
 كبيرا

 
ضا

 لللههالع بضههوابط تههداوع األورا  املاليههة وغيرههها. غيههر أن هههذ  ايةهههاار 
 
أ عههاع السههرقة واالحتيههاع وليانههة األمانههة أو تكههون محههال

اسههة الجناايههة وتضههو مههن النصههوص مهها يكلههل حمايتههها، كمهها أن السياسههة الجناايههة تتكامههل مههو تعتبههر عاديههة، إ  تتحههو  لمهها السي

السياسههههة املاليههههة واملصههههر ية ال هههه  تههههنظ  قواعههههد تههههداوع هههههذ  العملههههة وتضههههو الههههنظ  املاليههههة لقبولمهههها فههههي املعههههامالت. ولههههذل   مههههذ  

 للسياسههة الجناايههة؛ أمهه
 
ا إ ا كانهه  هههذ  ايةههاار ايحييههة بالعملههة غيههر ايةههاار لههي مطههاار مألو ههة ومتوقعههة وتشههكل موضههوعا

مألو هههة وال يمكهههن توقهههو آثارهههها واتصهههل  بسهههمولة االعتهههداء علهههى الحهههس أو املصههه حة ايحميهههة، وارتبيههه  بأنشهههية إجراميهههة ألهههرى 

لهدور عديدة وهددت مصالح أساسية للمجتمو،  نن هذ  ايةاار توجب في ههذ  الحالهة النظهر فهي مهدى قبولمها للتهداوع وأدائهها 

 النقود التقليدية، وهو ما رشكل موضوع هذ  الدراسة.

 العملة الفرتاضية قد تكون حقيقية أو رقمية:

 للقيمههة أو أن يكههون لمهها غيههاء لههه قيمههة ماليههة معينههة. ومثههاع لمههذ  1العملههة الحقيقيههة )
 
(، لههي العملههة ال هه  تشههكل فههي  اتههها مطزونهها

 
 
للقيمة في  اتهما، وكذل  كان  العمالت النقدية الورقية عنهد ارتباامها بالهذهب  العملة الذهب واللضة، إ  أيهما يكونان مطزنا

 حقيقية. أما بعد    هذا االرتبا   نيها في حقيقة األمر ال تعدو أن تكون عملة ا تراضية، كما سيلى القوع.
 
 نقودا

 وال ههههه  ييلههههس عليههههها بعههههها البههههاحثين أيههههها ن
 
قهههههود حقيقيههههة؛ لههههي فهههههي حقيقههههة األمههههر عملهههههة وهههههذ  العمههههالت الورقيهههههة املتداولههههة حاليهههها

ا تراضهههية، يمك هههها أن تتطهههذ صهههورة ألهههرى لهههي كويهههها عملهههة زإلكترونيهههةز، ولهههى تسهههتطدم فهههي صهههورة رقميهههة علهههى  هههبكات اإلنترنههه  

( 
 
(. وهههذ  العملههة الرقميههة ال هه  لههي صههورة مههن صههور العملههة العاديههة يكههون لمهها صههلتان 2وتتميههمل بتطههزين قيمتههها وكنقلمهها إلكترونيهها

مممتانَ األولى أيهها مشهلرة، والثانيهة أيهها مكلولهة مهن النظهام املصهرفي فهي الدولهة. ولهذل   هها تعتبهر عملهة عاديهة ولكهن فهي صهورة 

 مهن اهر  ثالهث يكهون لديهه  عملة ا تراضية مركزية األوع رقمية. ويمكن تقسي  العملة اال تراضية إلى نوعينَ 
 
وهو يكون مكلوال

                                                           

 ”Real“أو  ”Fiat“ويطلق عليها تعبير   ( 1)

(2 ) Duros, p.1. 



 

 

661 

 
 
عههن املسههاال ال هه  تتعلههس بههها ويقههوم بنصههدار هههذ  العملههة ووضههو ضههوابط تههداولما وايحا ظههة علههى  سههلية اإلدارة ويكههون مسههئوال

  جالت التعامل بها ويكون له القدرة على استعادتها باح ها من التداوع. 

 للمراقبههههة أو اإل هههرا ،  ههههها تقههههومالعملههههة اال تراضههههية غيهههر املركزيههههةوالثهههانس هههههو 
 
علههههى إنشههههاء  ،  تعلهههها أنههههه ال يوجهههد نظههههام مركزيهههها

 وفهي صههورة مشهلرة بههين اهر ين أو قههرينين متسهاويين. وقاعههدة البيانهات ايةههزن  يهها هههذ  
 
ملعلومهات يهت  توزيعمهها وتأمي هها ال مركزيهها

املعلومهههات لهههي قاعهههدة ال مركزيهههة،  هههها موزعهههة بهههين عهههدد مهههن أجمهههزة الحاسهههب اآللهههى أو الةهههوادم الةاصهههة، وال توجهههد سهههييرة مهههن 

 أكثر من ألل وثمانمااة عملة من العمالت املشلرة وأ مرها لي عملة البيتكهوين؛ غيهر 1ا)الجمات الحكومية عليه
 
(.  ويوجد حاليا

  حسهههب علهههى عملهههة البيتكهههوين أو غيرهههها مهههن العمهههالت املشهههلرة؛ بهههل إن نظهههام زالكتهههل 
 
أن نظهههام الكتهههل املتسلسهههلة لهههيو مقصهههورا

 مههن كبيههرات  املتسلسههلةز هههو نههوع مههن التقنيههات ال هه  يمكههن أن رسههتطدم فههي
 
العمههالت املشههلرة وغيرههها، وقههد أدى  لهه  إلههى أن عههددا

الشههركات فههي مجههاع الكومبيههوتر مثههل  ههركة ميكروسههو   وأى بههس أم، وإنتههل تقههدم هههذ  التقنيههة للمؤسسههات املاليههة التقليديههة، 

 (.2مثل جولدن مان ساكو وناسداح ووع مارت و يملا، وغيرها )

ظهههام الكتهههل املتسلسهههلة لهههي صهههورة مهههن العملهههة اال تراضهههية، وينتظهههر أن تحهههل محهههل النقهههود  هههالعمالت املشهههلرة ال ههه  تعتمهههد علهههى ن

 فههي مجههاع األعمههاع 
 
 كبيههرا

 
التقليديههة الحاليههة، مههو مههرور الوقهه ، واأللههذ بههها سههيحدث ثههورة فههي النظههام املههالى واملصههرفى، ويتههرح تههأثيرا

عملهة ووضهو ضهوابط لمها، وتظمهر ههذ  العملهة كيهل أن الةاصة والحكومة. وقد بهدأ عهدد مهن الحكومهات فهي عمهل تنظهي  لمهذ  ال

 للقهانون )
 
(.  غيهر أن السهمة األساسهية لمهذ  العمهالت لهي أيهها بعيهدة عهن رقابهة املؤسسهات 3الوقااو املستجدة تكون سهابقة داامها

،  نيهههها سههتلقد الةصهههاا  ال هه  جعلت
 
هههها مقبولههة لهههدى املاليههة، ولهههذل   ههنن لضهههع  للضههوابط املصهههر ية واملاليههة امليبقهههة حاليهها

 جممور الناس.

 الدولر األمريكي وما يرتبط به من عمالت يف حقيقته عملة افرتاضية: 

تتنههوع العمههالت اال تراضههية وتطتلههل بحسههب لصااصههما، ويههؤثر الههتال  هههذ  الةصههاا  فههي تحديههد درجههة مطاارههها. وتلسههير 

تعامل بين الناس أنه يقوم على زاملاعز، وإ ا استطدمنا  ل  أن العمالت اال تراضية ليس  جميعما من نوع واحدَ  األصل في ال

 للقيمهة، وتكهون كهذل  إ ا كانه  العملهة املسهتطدمة موضهوعما 
 
زالنقودز، إلجراء التعامالت،  يجب أن تكهون ههذ  النقهود مطزنها

لهة أن يكهون لمها غيههاء الهذهب أو اللضهة. وإ ا له  يكهن للعملههة النقديهة قيمهة  اتيهة، كهأن تكههون عملهة ورقيهة،  يجهب فهي هههذ  الحا

وإ ا له  تكهن لمهذ  النقهود مهن قيمهة فهي  اتهها، وله  يكهن لمها غيهاء من الذهب أو اللضة أو غيرها من األصوع ال ه  يمكهن تقويممها. 

 يحميها،  نيها في حقيقة األمر تكون عملة ا تراضية. 

                                                           

(1 )   Duros, p.2. 

(2 )   Duros, p.2. 

(3 )   STACI  DUROS: Cryptocurrency and Blockchain: Background and Regulatory Approaches,  

Wisconsin Policy Project, Wisconsin Legislative Reference Bureau, Vol. 1, Number 2, Sep. 2018, p.1. 
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، ويصهدره
 
ا مكتهب اباعهة وسه  العملهة التهابو إلدارة الةزانهة وعملة الدوالر األمريكهي لهى العملهة ال ه  تسهتطدم فهي التهداوع عامليها

 للمههادة األولههى فههي  قرتههها العا ههرة مههن الدسههتور األمريكههي  ههنن الواليههات محظههور عليههها إصههدار 
 
للواليههات املتحههدة األمريكيههة. وو قهها

الهههديون سهههوى عملهههة لاصهههة لمههها،  باسهههتنناء عملهههة الهههذهب واللضهههة، ال يجهههوز لمههها اسهههتطدام عملهههة ألهههرى كهههأداة لهههد و وتسهههوية 

 (.  1الدوالر. و اهر هذا الن  أنه ال يجوز للواليات استطدام العملة اال تراضية في التداوع )

وال ههه  اعتمهههدت الهههدوالر كهههأداة للتعامهههل  Bretton-Woodsوقبهههل انتههههاء الحهههرب العامليهههة الثانيهههة عقهههدت اتلاقيهههة  1944وفهههى سهههنة 

ة، ث  انطلض  هذ  النسبة في السنوات الالحقة إلى لمسة وعشهرين باملااهة الدولى، وقلل  نسبة غياء الذهب إلى أربعين باملاا

 قههط، ولهه  يكهههن هنههاح مههن أدوات ملراقبهههة قيههام الواليهههات املتحههدة بيبههو عملهههة الههدوالر، وال التحقهههس مههن تههوا ر ههههذ  النسههبة مهههن 

لههههرايو األمريكههههي ريتشههههارد أعلههههن ا 1971أغسههههيو سههههنة  15(. وفههههى 2الههههذهب، وال هههه  لهههه  تكههههن تغيههههس إال جههههزء  قههههط مههههن قيمتههههه )

نيكسههون  هه  االرتبهها  بههين الههدوالر األمريكههي وكههين الههذهب، وانتهههاء معيههار الههذهب، ولهه  رعههد الههدوالر مغيههس بههأى نسههبة مههن قيمتههه 

( 
 
 عن معيار الذهب. 3 هبا

 
 (. ث  أكمل  اتلاقيات جامايكا ترسي، الدوالر باعتبار  عملة التداوع العالملا، و ك  ارتبااه يهاايا

ال يتوا ر في الوق  الحالي للدوالر األمريكي غياء من الذهب أو اللضة، بهل إنهه ال يتهوا ر لهه غيهاء البتهة مهن أي نهوع. والضهامن و 

الوحيههد للههدوالر هههو قبولهههه فههي التعامههل الههدولى، سهههواء بههين الههدوع أو األ هههراد، ومههن لههالع ركيههه بهههبعا السههلو االسههتراتيجية مثهههل 

األمريكههي هههو عملههة يلتههرض  يههها أيههها تحمههل قيمههة ماليههة معينههة، وهههو محهها ا تههراض غيههر واق ههي،  ويعلهها  لهه  أن الههدوالرالههنلط، 

-. ولكهن رغه   لهه ،  ننهه وإن كهان يتهوا ر للتعامهل بالهدوالر األمريكهس عهدد مهن ايةههااروكالتهالي  هها عملهة فهي حقيقتهها زا تراضهيةز

وني واملصرفى في دوع العال  رعتد بهذ  العملة ويرتب علهى التعامهل ؛ إال أيها متوقعة،  ل  أن النظام القان-من زاوية هذا البحث

 قانونية، ويحميه باعتبار  قيمة في  اته، ولذل   نن مطاار هذ  العملة تطرج عن نيا  البحث. 
 
 بهه آثارا

 اختالف العمالت الفرتاضية باختالف خصائصها:

ى زالعملههههة اال تراضههههيةز،  مههههو يلتههههرض أن العملههههة الورقيههههة لمهههها قيمههههة  كرنهههها أن النظههههام املههههالى العههههالملا يقههههوم فههههي حقيقههههة األمههههر علهههه

 آلهر هههو زالعملههة املشهلرةز،  العملههة موضههوع البحههث 
 
واقعيهة، ولكههن تعبيههر زالعملهة اال تراضههيةز الههذي نقصهد  قههد يههراد  تعبيههرا

سههتالم املههد وعات علههى اإلنترنهه  هههو زالعملههة املشههلرةز. وتعههر  العملههة املشههلرة بأيههها عملههة رقميههة تسههممل ملسههتطدميها بنرسههاع وا

 ملهها انتههها إليههه ز ريههس عمههل اإلجههراءات املاليههةز)4بأمههان )
 
(،  ههنن العملههة اال تراضههية لههي تمثيههل رقملهه  للقيمههة وال هه  يمكههن 5(. وو قهها

. وتقوم بكل أو واحدة من الو اال اآلتيةَ
 
 بحسهبايه-3باعتبارها وحهدة للمحاسهبة، -2كوسيط للتبادع،  -1تداولما رقميا

 
ا مطزنها

                                                           

(1 )   McKinney / Shao / Rosenlieb, p. 276. 

(2 )   Valentin KATASONOV: Interest: Loan, Justiciable, Reckless. The Money Civilization and the Present-Day Crisis, Outskirts 

Press, USA, 2015, p.297. 

(3 )   Valentin KATASONOV: Interest: Loan, Justiciable, Reckless. The Money Civilization and the Present-Day Crisis, Outskirts 

Press, USA, 2015, p.97. 

(4 )   Anell and Lee, Op-Cit. 

(5 )   “Financial Action Task Force”. 
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(.  وكل عملة ا تراضية لي عملة مشهلرة، وكهالعكو،  هنن كهل عملهة مشهلرة لهي عملهة ا تراضهية. والعمهالت اال تراضهية 1للقيمة )

 متعددة، مثلَ العملة النقدية الرقمية )
 
(؛ وكا هة 4(؛ قساا  الشهراء اإللكترونيهة )3(، الرموز اإللكترونية )2يمكن أن تألذ صورا

 مهههن النقهههود التقليديهههة، كهههالنقود الورقيهههة أو العمهههالت املعدنيهههةالصهههور ال ههه  يمكهههن 
 
غيهههر أن العملهههة   .بموج هههها د هههو اللهههواتير بهههدال

َ  اسههتطدام بياقههات السههداد اإللكترونيههة اال تراضههية أو املشههلرة فههي  اتههها قههد ال يتههوا ر بههها ايةههاار االسههتننااية ال هه  نقصههدها

والشههههيكات اإللكترونيهههة، وغيرههههها مهههن الصههههور تعتبههههر بمثابهههة زعملههههة ا تراضههههية  وتحويهههل النقههههود مهههن لههههالع  ههههركات نقهههل األمههههواع،

ومشههلرةز.  واسههتطدام هههذ  الوسههاال فههي املعههامالت قههد ينيههوى علههى بعهها ايةههاار، ولك ههها مطههاار يتحسههب لمهها القههانون، ويضههو 

 له أوجهه مطتللهةَ تقنيهة وماليهة واإلداريهة ومصهر ية وقانونيهة، ولهذل  ال تهدلل 
 
ههذ  الوسهاال فهي نيها  البحهث بهاملعلا لما نظاما

 الدقيس.

 تحديد خصائ: العملة املشفرة ذات املخاطر:

 للو هاء بالهديون)
 
 كعملهة نقديهة صهحيحة ومقبولهة رسهميا

 
 قانونيها

 
(. 5والعملهة اال تراضهية ال ه  نعنيهها لهي عملهة ال يتهوا ر لمها مركهزا

ا املتقدمههة إال باتلهها  بههين مجموعههة املسههتطدمين لمهها. وتمثههل العملهههة  ههها ال تصههدر أو يههت  كلالتههها مههن الدولههة، وال تلههس بو االمهه

 لشههكل جديههد مههن العملههة وتقنيههة جديههدة للههد و تسههتطدم فههي  ههراء السههلو والةههدمات. وقيمتههها تعههود باألسههاس 
 
اال تراضههية  مههورا

ضة  نن العملة اال تراضية لهيو إلى االتلا  بين مستطدمس نظام تشغيلما على اإلنترن  وعلى الثقة بي ه . وكطال  الذهب والل

لما قيمة في  اتهها،  هها ال تعهدو أن تكهون مجموعهة مهن البيانهات. وواحهد مهن صهور العملهة اال تراضهية لهي النقهود املشهلرة. و يمها 

 يلي نبين لصاا  هذ  العملةَ

 أول : العملة املشفرة غري مكفولة من الدولة وتخرج عن رقابتها:

اال تراضهههية وانتشهههار اسهههتطدامما أيهههها ال تطضهههو لرقابهههة املصهههار  املركزيهههة، وأنهههه ال توجهههد رقابهههة  كهههان مهههن أسهههباب  مهههور النقهههود

 حكومية أو قيود على تداولما،  قد نشأت هذ  العملة كرد  عل للتطل  من الميمنة الحكومية على تداوع العمالت التقليدية.

ى العههالملا والههذي رعتمههد الههدوالر األمريكههي عملههة للتههداوع، علههى كمهها قههد يلسههر سههرعة انتشههارها بمحاولههة الةههروج علههى النظههام املههال

الهههرغ  مهههن أن ارتبااهههه بالهههذهب قهههد زاع فهههي النصهههل الثهههانس مهههن القهههرن املاضههه ا، ولههه  رعهههد لهههه غيهههاء يحميهههه، مههها أدى إلهههى التضهههة  

املعرو ههة لههدى النههاس االقتصههادي واللقههر كههأثر ليبههو العملههة الورقيههة دون ضههوابط. وعلههى سههبيل املثههاع  ههنن عملههة زالبيتكههوينز 

 مهههو األزمهههة االقتصهههادية العامليهههة ال ههه  وقعههه  سهههنة 
 
وأكثرههها قيمهههة وتسهههتند إلهههى نظهههام الكتهههل املتسلسهههلة، وقهههد كهههان  مورههها متملامنههها

 في نظام البنوح العالملا. وعلى الرغ  مهن 2008
 
، عندما الحظ  الدواار املالية واالقتصادية أن هناح أزمة في السيولة وإعسارا

                                                           

(1 )   Dyntu, p.268. 

(2 )   “digital cash”. 

(3 )   “e-tokens”. 

(4 )  “e-vouchers”. 

(5 )   Dyntu, p.268. 
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(. 1املسههتقر وتربههو الههدوالر علههى قاامههة العمههالت النقديههة فههي العههال ،  ههنن الثقههة بههه قههد تناقصهه  كههأثر لألزمههة االقتصههادية)الوضههو 

 مهن املؤسسهات الحكوميهة، 
 
 وموجمها

 
 تمامها

 
 أن النظهام النقهدى والبنكهس العهالملا والهذي كهان تابعها

 
وعهالوة علهى  له   قهد  مهر جليها

 علهههى أن يحهههوع دون وقهههوع
 
 بعجهههز النظهههام  لهههيو قهههادرا

 
األزمهههة االقتصهههادية أو أن يمنهههو مهههن حهههدوث تهههداعياتها. وقهههد كهههان  لههه  إيهههذانا

املركزى العالملا إلدارة األمواع.  وكنتيجة لذل   قد جممور الناس ثقته في االعتماد على النظام املصهرفى الحهالي،  قيمهة العملهة 

املواانههون ثقههته  فهي الحكومههة،  هنيه  لههن يثقههوا فهي عملتههها النقديههة. تقهوم فههي األسهاس علههى ثقههة ههذا الجممههور. وقهد بههدا أنههه إ ا  قهد 

وقد أدى  ل  في ال هاية إلهى تسهاؤع ممه َ كيهل يمكهن تصهمي  نظهام يكهون أكثهر  اعليهة لتسهميل تبهادع السهلو والةهدمات ويحقهس 

(. وقهد  هكل 2ا بمقتضه ا دورهها )االزدهار وفى الوق  نلسه يمنو املؤسسهات ال ه  تهدير ههذا النظهام مهن إسهاءة الثقهة املمنوحهة لمه

 مههههور عملههههة البيتكههههوين اإلجابهههههة علههههى اليلههههب االجتمهههههالى الحههههاع لعملههههة مسهههههتقلة عههههن تههههأثير املؤسسهههههات البنكيههههة، وال هههه   قهههههدت 

 Satoshiمصهههداقيتها. وفهههى حهههين كهههان االقتصهههاد العهههالملا رعهههاني مهههن آثهههار األزمهههة االقتصهههادية،  هههنن مهههن يهههدلى ساتوشههه ا ناكهههاموتو 

Nakamoto أو مجموعههة مههن األشههةاص أالههس أداة عملههة البيتكههوين كنظههام إلكترونههي  ، وال 
 
رعههر  ح هها اآلن مهها إ ا كههان شةصهها

للهد و النقهدى. وقهد اقتهرك للقيهام بههذا النظهام إنشهاء  هبكة غيهر معرو هة للمهد وعات، تعمهل بواسهية مسهتطدميها بهدون وجههود 

ت اإللكترونية بدون اعتماد على الثقة، وال   بدأ اسهتغاللما بعهد سلية مركزية أو مو لين لما، ويمك ها استطدام نظام املعامال 

 (.  3سنة من إاالقما كعملة تستطدم عبر اإلنترن  )

 بهاملعلا التقليهدي للنقهود، ولكهن يتهوا ر لمها القيمهة السهوقية ال ه  تحهدد بموجهب العهرض واليلهب 
 
والعملة املشلرة ليس  نقهودا

ة بمهها رعههادع سههعر الةههدمات والسههلو، ويمكههن الحصههوع عليههها مههن التبههادع بي ههها. وهكههذا لوحههدات ايحاسههبة وللتكههاليل الدالليهه

 فههههي حركههههة تههههداوع السههههلو والةههههدمات وأداة لتاههههجيل 
 
 ههههنن العملههههة املشههههلرة تسههههتطدم باعتبارههههها أداة للتههههداوع وللههههد و، ووسههههييا

 لهههلدارة الذاتيهههةَ  هههه   هههبكة ت
 
قنيهههة اجتماعيهههة تسههه ى إلهههى محهههو أيهههة رقابهههة عمليهههات املهههد وعات. وتمثهههل العملهههة املشهههلرة نمو جههها

مركزيهههههة علهههههى عملمههههها، ويهههههت  إدارتهههههها مهههههن مجموعهههههة شةصهههههية مهههههن امليهههههورين، بهههههدون وجهههههود هيكهههههل إدارة يقهههههوم للتصهههههدى بصهههههورة 

 (.4ديمقرااية للمشكالت اللنية واالجتماعية والسياسية ال   تنج  من استطدام هذ  التقنيات )

 ة":ثانيا : وجوب أن تكون العملة "مشفر

 وتكهههون محميهههة بالتشهههلير، وههههو مههها رعلههها أيهههها 
 
 وقابلهههة للتحويهههل ويهههت  إنتاجمههها ال مركزيههها

 
العملهههة املشهههلرة لهههى عملهههة مطتمللهههة رياضهههيا

تحتهههوي علهههى قواعهههد التشهههلير ح ههها تكهههون أداة للمعلومهههات االقتصهههادية املوزعهههة والالمركزيهههة واملؤمنهههة. وفهههى الوقههه  الحاضهههر  هههنن 

ية توجهد فهي سهو  اإلنترنه  ألغهراض التجهارة. والعنصهر املشهترح بهين نظه  ههذ  العمهالت اال تراضهية املئات من العمالت اال تراض

وال ههه  يتشهههارح املسهههاهمون فهههي الشهههبكة  يهههها  ’blockchainوههههو الكتهههل املتسلسهههلة للبيانهههات  public ledgerههههو الاهههجل العهههام 

 (.5ة في  ل غياب السلية املركزية)ويستطدمون الرموز األصلية كوسيلة لحث املشاركين على إدارة الشبك

                                                           

(1 )  Dyntu, p.268. 

(2 )   Dyntu, p.269. 

(3 )   Dyntu, p.269. 

(4 )  J. (Everette) and others, p.19 

(5 )   Dyntu, p.268. 
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 ثالثا : خلق قيمة العملة املشفرة بالتعدين أو بالشراء:

بطال  العمالت املتداولة وال ه  تقهوم البنهوح املركزيهة والحكومهات بنصهدارها وابعمها فهي صهورة نقهود، كالهدوالر واليهورو والجنيهه 

(. والعمهههالت املشهههلرة تسهههتطدم  هههلرة معقهههدة 1ة تسهههملا زالتعهههدينز)اإلسهههترليل  والهههين،  هههنن العملهههة املشهههلرة يهههت  إنشهههاؤها بعمليههه

 للوقههه  ح ههها تحهههدد بشهههكل منلهههرد كهههل قيعهههة فهههي ههههذ  العملهههة.  والجديهههد فهههي ههههذا األمهههر ههههو تقنيهههة 
 
وتكنولوجيههها تتهههيمل وضهههو لاتمههها

 رسههممل بتعقههب ك2التعريههل املشههلرة وال هه  ييلههس عليههها ز ههجل الحسههابات املههوزعز)
 
 رقميهها

 
ا ههة عمليههات الههد و (، وهههو رعلهها  ههجال

وإقهههرار صهههالحيتها. وههههذا يتهههيمل للعمهههالت اال تراضهههية أن تسهههتطدم كنظهههام د هههو غيهههر مركهههزي، وههههو مههها رسهههممل لمههها بتجنهههب النلقهههات 

املزدوجة الناتجة عن اسهتطدام النظهام املركهزى فهي املهد وعات،  هها تتجنهب نلقهات التحويهل املهالى ال ه  تهد و للبنهوح ولشهركات 

 (.4(. ويمكن الحصوع على زالبيتكوينز كذل  من حاازيها أو من أسوا  التعامل بها )3رة )نقل األمواع وللسماس

 رابعا : عدم معرفة شخ: املستخدم وجواز استعمال أسماء مستعارة:

تتيمل العملة املشلرة عدم معر ة هوية املستطدم، ويتيمل له كذل  استطدام اس  مستعار. وقد  كرنا أن هذ  الةاصية تشكل 

جذب للتعامل بهذ  العملة، إ  يكلل  ل  حماية الةصوصية،  ال يمتهد التعامهل بهها إلهى كشهل أيهة معلومهات شةصهية عنصر 

للمسههتطدم،  التعامههل مههن لههالع  ههبكة زكتههل البيانههات املتسلسههلةز ال يتضههمن تقههدي  أيههة معلومههات شةصههية للمسههتطدمين، 

لومات يمكهن بمقتضهاها الوقهو  علهى شةصهية املشهاركين  يهها. وكهل وهو ما رعلا أن التعامالت ال   تجرى ال تحتوي على أية مع

 مههن املهاع إلههى شههة  آلههر، ولكههن بههدون تههوا ر أيههة معلومههات يمكههن مههن 
 
 مهها قههد أرسههل قههدرا

 
مها يمكههن للعامههة رؤيتههه هههو أن شةصهها

  الالمركزيهههة فهههي (. وقهههد سهههمل تيهههور نظههه  تقنيهههة املعلومهههات معهههامالت األمهههان ونظههه5لاللمههها نسهههبة ههههذ  التعهههامالت لشهههة  معهههين)

الههد و وأدوات التطههزين والتحقههس وايحاسههبة. وتكلههل العمههالت املشههلرة مثههل البيتكههوين وغيرههها بعهها اإلللههاء لمويههة املسههتطدم، 

 ال ييلب من الشة  أن يضو بياناته في التعامل عبر  بكة املعلومات بها، وهو ما رعلا أن هذ  التعامالت ال تتضهمن تحديهد 

يهههة املشهههاركين بهههها. وعلهههى الهههرغ  مهههن  لههه   ننهههه يجهههب مالحظهههة أن عملهههة البتكهههوين ال تسهههدع سهههتار السهههرية أيهههة معلومهههات عهههن هو 

امليلقة على التعامالت ال   تجرى بها، إ  يتعارض  ل  مو املبادم األساسية ال   يقوم عليه عملما وال   وردت فهي الدراسهة ال ه  

 
 
 مهن املهاع إلهى آلهر، ولكهن بهدون أن تتهوا ر معلومهات  أعدها من أنشأيها.  يتاك ل جممور أن رشاهد أن شةصها

 
مها قهد أرسهل قهدرا

 ال يمكهههن 
 
 مسهههتعارا

 
يمكههن مهههن لاللمهها الهههركط بههين ههههذ  املعاملههة وكهههين شههة  معهههين، ويجههوز بالتهههالى أن رسههتطدم الشهههة  اسههما

نيهها تعامله  مهو التعهامالت (.  لهي حهين تعامله  البيتكهوين مهو مسهألة العله  بهويهة األشهةاص بصهورة ناقصهة؛  6تحديد هويته )

                                                           

(1 )   Anell and Lee, Op-Cit. 

(2 )   “distributed ledger”. 

(3 )   Anell and Lee, Op-Cit. 

(4 )   McKinney / Shao / Rosenlieb, p. 295. 

(5 )   Carlisle, p.5; Dyntu, p.268. 

(6 )   Dyntu, p.269. 
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(. والعملهههة اال تراضهههية علهههى ههههذا النحهههو لهههي فهههي حقيقتهههها عبهههارة عهههن برنهههامج رقملههه  معقهههد يحتهههوي علهههى نظهههام 1 اتهههها بصهههورة كاملهههة )

للد و، ويمكن بمقتضا  أن تت  املعامالت، ويت  تبادع رموز العمالت املشلرة ال   تحمل وحدات القيمة من لالع نظام الكتهل 

لة، وفههههى  ات الوقهههه   ههههنن بروتوكههههوالت نقههههل البيانههههات وأكههههواد التحقههههس مههههن املعههههامالت وقواعههههد البيانههههات العامههههة لكا ههههة املتسلسهههه

املعههامالت جمعيههها تههت  فههي هههذا النظههام. ويههت  االحتلهها  بقاعههدة البيانههات بواسههية كا ههة املشههاركين ويههت  تحههدي ها فههي كا ههة أجمههزة 

 الكومبيوتر بعد كل تعامل يجرى. 

 التبادل بالعمالت املشفرة غري املركزية:كيف يتم 

ال توجههد صههعوكات تههذكر علههى اسههتطدام عملههة البيتكههوين ومهها يماثلمهها مههن عمههالتَ  ههيمكن ألي شههة  أن يقههوم بننشههاء حا ظههة 

 البيتكوين وال   تشبه حا ظة النقود العادية، سواء أكان  ل  مبا رة على اإلنترن ، أو من لالع تيبيهس علهى المهاتل. وكمجهرد

أن يقههههوم املسههههتطدم بننشههههاء هههههذ  الحا ظههههة، يكههههون بمقههههدور   ههههراء هههههذ  العملههههة مههههن لههههالع تبادلمهههها بالههههدوالر عههههن اههههر  لدمههههة 

التبادع، ويمكن أن يت   ل  من لالع بياقهات االاتمهان أو مهن لهالع الهد و النقهدى مهن اهر  ثالهث. وإ ا ته  تمويهل الحا ظهة، 

لشههراء والههد و. وتعمههل العمههالت املشههلرة ومههن بي ههها عملههة البيتكههوين مههن لههالع  ننههه يكههون بمقههدور املسههتطدم القيههام بعمليههات ا

جههزاين مهههن البيانههات أو امللهههاتيملَ األوع عههام، والثهههاني لهههاص. وامللتههاك العهههام أو مهها ييلهههس عليهههه عنههوان البيتكهههوين، هههو مههها يقدمهههه 

 املسههتطدمون اآللههرون م هها أرادوا أن يقومههوا بالههد و. وامللتههاك الةههاص هههو لههاص لكهه
 
ل حا ظههة  رديههة، ويعمههل باعتبههار  توقيعهها

علهى التعامههل ويتحقههس مهن أن األمههواع قههد أرسهل  مههن مالهه  ايحلظهة. ويههؤدى امللتههاك الةهاص إلههى منههو التبهديل فههي املعههامالت ال هه  

ري، تمهه  مههن أي شهههة  بمجههرد إتماممهها، ويجعهههل م ههها معههامالت ال رجعهههة  يههها. وكههل معاملهههة تتصههل بكتلههة بيانهههات مبههين  يههها التههها

 (. 2والوق  والساعة للعناوين ال   ا ترك  في املعاملة وكذل  مقدارها )

ويمكن تواح كيلية عمل نظام زالكتل املتسلسلةز باملثاع اآلتسَ إ ا تناوع شهة  اعامهه مهو صهديس لهه، غيهر أنهه اكتشهل أنهه 

 مههن املههاع لسههداد ثمههن اليعههام، وأراد
 
أن يرسههل إليههه هههذا املبلههغ مههن لههالع  قههد ن هه ا حا ظههة نقههود ،  ههاقترض مههن صههديقه مبلغهها

 بكة اإلنترن .  لي  ل النظام التقليدي،  ننه يجب االعتماد على ار  ثالث يقوم بتقدي  لدمة تحويل املاع، وهذا الير  

يكههون عههادة  ههركة تمسهه  الاههجالت ال هه  تبههين أرصههدة أصههحاب الحسههابات.  وعنههد تلقيههها األمههر، تقههوم بطصهه  املبلههغ مههن حسههاب 

 مقابههل مهها تقهوم بههه.  وإ ا أراد الشههة  أن يرسهل إلههى صههديقه نلههو الشهة ، 
 
وإضهها ته إلههى حسهاب اآللههر، ولههي تتقاضه ا رسههوما

املبلغ بالعملهة املشهلرة مهن لهالع اإلنترنه ، وكاسهتعماع تقنيهة الكتهل املتسلسهلة،  ننهه سهيقوم بهذل  مبا هرة وكهدون أيهة وسهيط 

 عن الةصوصية
 
 ال   يتيحما استطدام العملة املشلرة. ثالث، وكنلقات ال تكاد تذكر،  ضال

 مجههرد أن يكههون لشةصههين زحا ظههة رقميههةز، ولههي ال هه  يمكههن إنشههاؤها علههى األجمههزة الرقميههة مثههل المههاتل ايحمههوع أو التابلهه  

وغيرههها، مههن لههالع تحميههل برنههامج. وهههذا البرنههامج يقههوم بتطههزين بيانههات الحسههاب، والههذي رعيههس لكههل مسههتطدم هويههة ينلههرد بههها. 

قوم الشة  بنرساع رسالة تليد نقل مبلغ من املاع إلهى حسهاب الشهة  اآللهر الهذي يقهوم  قهط بقبولمها،  يهدلل املبلهغ فهي وي

حسابه. وههذ  الةيهوات تقهوم مبا هرة وكبسهااة بهين املرسهل واملسهتقبل وكهدون تهدلل شهة  آلهر فهي عمليهة التحويهل، وكهدون 

                                                           

(1 )   Carlisle, p. 9. 

(2 )   J. (Everette) and others, p.11 
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ا قههة عليههها مههن اليههر  الثههانس. والتعامههل بهههذ  الكيليههة يههت  مبا ههرة مههن أيهة ليههوات إضهها ية، سههوى رسههالة الههب التحويههل، واملو 

شة  إلى آلر، ومن لالع أجمهزة كومبيهوتر أو نقها  اتصهاع مملوكهة لألشهةاص. وتقهوم  هبكة الكومبيهوتر أو نقيهة االتصهاع 

 قههط إرسههاع النقههود؛ بههل بهالتحقس مههن املعاملههة باسههتطدام  هلرة معقههدة. ويشههير الههبعا إلهى أن اسههتطدام هههذ  الشههلرة ال تتهيمل 

 (.  1وغيرها كالعقود واملستندات والتاجيالت وأنواع مطتللة من املعلومات يمكن إرسالما عبر  بكة اإلنترن  )

وكمجههرد أن يههت  التحقههس مههن التعامههل،  ننههه يههت  إنشههاء كتلههة بيانههات تضهها  إلههى  ههجل كتههل البيانههات، وال هه  تبقههس بصههورة داامههة 

ن كتلهههة البيانهههات الةاصهههة بكهههل معاملهههة تاهههجل فهههي العديهههد مهههن نقههها  االتصهههاع علهههى الشهههبكة،  هههنن ههههذا وغيهههر قابلهههة للتبهههديل. وأل 

الاجل ال يمكن تغيير  أو التبديل  يه بسمولة، ألن هذا التبديل يجب أن ي حس كا هة الكتهل الالحقهة فهي الكتهل املتسلسهلة، وههو 

 بين كا ة املتعاملين على الشبكة ال   ت  
 
 (. 2التعامل من لاللما )ما يتيلب اتلاقا

 هل تقبل العمالت املشفرة الخضوع لرقابة مركزية من سلطات الدولة؟

 كل  القواعد ال   تحك  النظام املالى الحالي واحدة مهن أكبهر العقبهات أمهام األلهذ بهالعمالت املشهلرة بهاملعلا السهابس تحديهد . 

. وقهههد أدى وقهههد ترتهههب علهههى  لههه  أن لمهههذ  العمهههالت فهههي الكثيهههر مهههن دوع العههه
 
 ملتبسههها

 
 قانونيههها

 
ال  ومهههن بي هههها الواليهههات املتحهههدة وضهههعا

غيههههاب التنظههههي  ايحههههدد لمههههذ  العمههههالت إلههههى تههههردد املؤسسههههات املاليههههة فههههي األلههههذ بههههها كههههأداة للتعامههههل وللمههههد وعاتَ وعلههههة  لهههه  أن 

 بتيبيههس قاعههدة زاعههر  عميلهه ز، وهههو مهها
 
يقتضهه   معر ههة هويههة الشههة   املؤسسههات املاليههة فههي أغلههب دوع العههال  ملزمههة قانونهها

وكياناتههه الالزمههة، وتههوا ر املعلومههات عههن التعامههل الههذي يقههوم بههه، ح هها يمكههن تيبيههس اإلجههراءات املقههررة وكشههل العمليههات ال هه  

 كههان نوعمهها، ومههن 
 
تتههوا ر بههها الشهه هة واإلبههالغ ع ههها. وهههذا التنظههي  ييبههس علههى كا ههة الحسههابات امللتوحههة فههي املؤسسههات املاليههة أيهها

. لال
 
 معنويا

 
 أو كيانا

 
 ابيعيا

 
 لما يمكن معر ة كا ة العميات ال   يقوم بها صاحب الحساب، سواء أكان شةصا

وإللهههاء هويهههة املتعامهههل بهههالعمالت املشهههلرة أو اسهههتطدام اسههه  مسهههتعار لهههه ولهههي اليبيعهههة ال ههه  تميهههمل العمهههل بههههذ  العمهههالت رشهههكل 

. وإ ا ته  قبهوع العمههالت املشهلرة فهي التعامههل مهن املؤسسهات املاليههة، املاليهةمطاللهة للقواعهد السهابقة املعمههوع بهها فهي املؤسسههات 

 
 
 يتصههل بالصههعوكة؛ إال أنههه لههيو مسههتحيال

 
 ههنن اقتلههاء أثههر املعههامالت ال هه  تههت  بههها ومعر ههة مصههدرها ومقصههدها، وإن كههان أمههرا

( 
 
 يتهههههولى بيهههههو ههههههذ  العملهههههة، (. ومهههههن جمهههههة ألهههههرى،  ننهههههه إ ا ألضهههههعنا العملهههههة املشهههههلرة للنظهههههام الحهههههالي وأنشههههه3تمامههههها

 
 ثالثههههها

 
أنا ار ههههها

ويستطدم أدواته في تعقب التعامل بها، ويحتل  باجالت تواح الشهة  ايحتمهل لكهل معاملهة وتاريطمها، ومهن جهرى التعامهل 

 معه ومبلغ هذا التعامل وغيرها من بيانات،  نن  ل  قد ال يص ح لكا ة املعامالت مهن جمهة، ومهن  هأنه أن يضهيل أعبهاء ماليهة

ونلقهات علهى التعامهل بالعملهة، بمها يلقهدها واحهدة مهن أهه  صهلاتها، ولهي قلهة النلقهات والتكهاليل مهن اسهتطدامما. ومهن املؤكهد 

أن تتيلب املؤسسات املالية بوضو ضوابط تنظيمية إضا ية قبل السهماك باسهتطدام العملهة املشهلرة فهي منصهات التهداوع بهها.  

ؤسسات املالية وسليات الدولة،  نن  ل  رعلا أيها قد صارت صورة مهن صهور التعامهل وإ ا لضع  العملة املشلرة لرقابة امل

                                                           

(1 )   Carlisle, p.4; Duros, p.4. 

(2 )   Duros, p.5. 

(3 )   J. (Everette) and others, p.22 
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بههالنقود اال تراضههية املكلولههة مههن هههذ  املؤسسههات، ولهه  تعههد لمهها لصههاا  العملههة املشههلرة ال هه  سههبس بياناههها، ولههي الةصههاا  

 ر بها هذ  الةصاا .، وسيبحثون عن غيرها من عمالت تتوا ال   تجعل الناس يقبلون على التعامل بها

 بعههد أن قامهه  بتحقيههس، للهه  إلههى أن الرمههوز املاليههة املقدمههة 1وقههد أصههدرت هيئههة األورا  املاليههة والبورصههة األمريكيههة )
 
( تقريههرا

(. تهههدلل فهههي مهههدلوع األورا  2واملباعهههة مهههن منظمهههة لمههها وجهههود ا تراضههه ا علهههى  هههبكة اإلنترنههه  تهههدلى زاملنظمهههة املسهههتقلة للتوزيهههوز)

مههن ثهه   ههها تطضههو للقههوانين اللدراليههة ال هه  تههنظ  عمههل هههذ  األورا ، وعلههى الههرغ  مههن  لهه   ههنن هيئههات الرقابههة علههى املاليههة، و 

 يواح كيلية التعامل بهذ  النقود، وهو ما أدى إلى تردد املؤسسات املالية فهي األلهذ 
 
  امال

 
تداوع األورا  املالية ل  تصدر دليال

 ملههها قهههد رسهههلر عنهههه مهههن تههه
 
دلل الميئهههات ايةتصهههة فهههي وضهههو تنظهههي  للتهههداوع بهههها. وقهههد أوصههه  ههههذ  الميئهههة إنشهههاء عملهههة بهههها انتظهههارا

جديدة تمثل وسيلة  عبية لزيادة تمويل االستثمار من لالع العملهة املشهلرة وال ه  تعمهل مثهل سهو  األورا  املاليهة التقليهدي، 

  إنشاء وحهدة لجهراا  اللضهاء اإللكترونهس وال ه  تسهتهد  وأن تطضو للقوانين االتحادية ال   تنظ  عمل األورا  املالية، وأن يت

 (.3األ عاع ال   تشكل جراا  وال ا تناع من هذ  العملة )

 صعوبة دمج العمالت املشفرة الالمركزية يف النظام املاىل الحالي:

 ههو ومسههتودع للقيمههة، هنههاح عههدة عوامههل يجههب توا رههها ح هها يمكههن للمؤسسههات املاليههة قبههوع العملههة املشههلرة باعتبارههها أداة د

وهههههذ  العوامههههل يجههههب ألههههذها فههههي االعتبههههار لتحديههههد ايةههههاار والتحههههديات ومقارنتههههها باللوااههههد ايحتملههههة ال هههه  قههههد تعههههود علههههى هههههذ  

املؤسسات وعمالئها. وهنهاح عهدد مهن الصهلات ال ه  تشهجو علهى قبهوع املؤسسهات املاليهة لمهذ  العملهة مهن بي هها إنجهاز املعهامالت 

قهههات أو رسهههوم قليلهههة ويضهها  إلهههى  لههه  السهههمولة ال ههه  تمنحمههها التكنولوجيهها فهههي إنشهههاء العمهههالت املشهههلرة، وفهههى بصههورة  وريهههة وكنل

، ما رشكل عناصر جذب للمؤسسات املالية )
 
 (.4تعدد هذ  العمالت أيضا

ات مهن حيهث غير أنه في املقابل  كل  ابيعهة عهدم املركزيهة للعمهالت املشهلرة الشهااو اسهتطدامما صهعوكات جمهة لمهذ  املؤسسه

التحقههس مههن امتثالمهها للقواعههد التنظيميههة، ويضهها  إلههى  لهه  غيههاب التنظههي  األصههيل للتعههامالت ال هه  تجههرى باسههتطدام العمههالت 

املشههلرة الحاليههة، وال هه  تههت  بايةاللههة لاللتملامههات االاتمانيههة علههى العمليههات البنكيههة فههي مجههاع التجزاههة والتجههارة واالسههتثمار. وفههى 

سهات املاليهة تهدلل فهي اتحهادات ههد ما تحديهد املنها و ال ه  تعهود عليهها مهن اسهتطدام نظه  تقنيهات العمهالت حين أن بعا املؤس

املشهههلرة، مثهههل كتهههل البيانهههات املتسلسهههلة ونظههه  توزيهههو  هههجالت اإلدارة؛  هههنن املؤسسهههات املاليهههة التقليديهههة أقهههل مسهههاهمة لمهههذ  

وبعهها املؤسسههات املاليههة ال هه  تجههد أن مههن مصهه حتها أن تألههذ بالعملههة  العمههالت فههي صههورتها كههأداة و ههاء أو فههي التعههامالت املاليههة.

 للعمالء ويشكل منصة إلاهال  العملهة والتحقهس مهن العمليهات املاليهة 
 
املشلرة في التداوع، تقوم بتعيين ار  آلر يكون وسييا

                                                           

(1 )   “ Securities and Exchange Commission (SEC)”. 

(2 )   J. (Everette) and others, p.22 

(3 )   “Distributed Autonomous Organization” 

Securities and Exchange Commission. SEC Issues Investigative Report Concluding DAO Tokens, a Digital Asset, Were 

Securities. Securities and Exchange Commission. [Online] July 25, 2017. [Cited: August 10, 2017.] 

https://www.sec.gov/news/press-release/2017-131. 

(4 )   J. (Everette) and others, p.22 
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 لالحتيااات النقدية،  بسهبب (. يضا  إلى  ل  أنه ال يمكن للعملة املشلرة، مثل البيتكوين وغيرها أن تك1ال   تجرى)
 
ون محال

عههدم معر ههة شههة  مسههتطدميها، وكههون التعامههل بههها لههه سههقل محههدود،  ههال يجههب أن يتجههاوز التعامههل فههي املههرة الواحههدة حههدود 

 لليبيعهههة الالمركزيهههة للعمهههالت اال تراضهههية،  نيهههها 2الواحهههد والعشهههرين مليهههون وحهههدة، كهههل وحهههدة تهههرتبط بتوقيهههو مشهههلر)
 
(. ونظهههرا

امة لدمجما بسمولة في الميكل املالى الحالي. وقد ساه  كذل  اليابو العابر ل حدود وغياب التحديد لشة  مصهدر ليس  مال 

هذ  األدوات إلى وضو تحديات على الجمات الرقابية، وهو ما دعا هذ  الجمات فهي مطتلهل أرجهاء العهال  إلهى ردود أ عهاع تتصهل 

يضا  إلى  ل  أن غيهاب الرقابهة الحكوميهة وعهدم وجهود أدوات وتنظهي    .املشلرةبالحذر والتشدد في تنظي  التعامل بالعمالت 

لتههههداوع هههههذ  العمههههالت مههههن  ههههأنه أن يههههؤدى إلههههى ايهيههههار قيمههههة هههههذ  العمههههالت فههههي لحظههههة واحههههدة، وإلههههى إحههههداث  وضهههه ا اقتصههههادية 

علهى سهالمة الدولهة وعلهى السهل   واجتماعية وسياسية في ايجتمعات ال   يت  تهداولما  يهها، وههو مها ينيهوى علهى ليهورة وااهحة

االجتمهههالى. ولمهههذ  االعتبهههارات  قههههد تراوحههه  ردود أ عهههاع جمههههات الرقابهههة املاليهههة بههههين عهههدم تقهههدي  أيههههة إر هههادات أو تنظهههي  لمههههذ  

 تنظهي  بعهها 
 
 إلهى منهو املصهار  مهن بيهو و هراء ههذ  العمهالت. كمها  همل رد اللعهل أيضها

 
العمهالت، إلهى إصهدار تحهذيرات، وصهوال

ل ال ههه  تحهههيط ببيئهههة اسهههتعماع العمهههالت املشهههلرة، مثهههل مقهههدمس ايحههها   املاليهههة والبورصهههات. وقهههد منهههو عهههدد مهههن الهههدوع العوامههه

 (.3التعامل بالنقود املشلرة، ومن أمثلة هذ  الدوع بنجالدر  وكوليليا واإلكوادور وقرغيملستان والصين )

  

                                                           

(1 )  J. (Everette) and others, p.22 

(2 )  McKinney / Shao / Rosenlieb, p. 293 -294. 

(3 )  J. (Everette) and others, p.7 
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 املبحث الثانى

 العملة الفرتاضية واألنشطة اإلجرامية 

 

 ن أوجه الصلة بني العملة الفرتاضية واألنشطة اإلجرامية:بيا

على الرغ  من وجهود تلهاوت وتبهاين بهين العمهالت املشهلرة؛ إال أن هنهاح لصهاا  مشهتركة تجمهو بي هها وتلقهس بمطهاار سياسهية 

  هاَ(َ ومن بي1وألرى مالية في مواجمتها كما أيها تشكل عوامل تجعل التعامل بها أكثر جا بية للمجرمين )

 سهولة الستخدام: -1

تتيلهههههب القهههههدرة علهههههى البيهههههو والشهههههراء والتجهههههارة بهههههالعمالت اال تراضهههههية اإلملهههههام بمسهههههاال تقنيهههههة بسهههههييةَ  مجهههههرد أن تتهههههوا ر لهههههدى 

املسههتطدم القههدرة علههى التعامههل مههو واجمههة التيبيههس الةههاص بهههذ  العملههة،  ننههه يكههون باسههتياعته إعههداد وتنليههذ كههل العمليههات 

لتعامل بها. وسيكون من السمل عليه استطدام هذ  العمالت في األنشية اإلجرامية.  مدى السهمولة فهي اسهتطدام ال   يتيل ها ا

واجمههة التيبيههس لههي العقبههة األساسههية ال هه  تقههل أمههام الجههانس لنجاحههه فههي ارتكههاب نشههااه اإلجرامههس. بههل أنههه يمكههن للمجههرمين أن 

كانهههه القيهههام بنشههها  إجرامهههس محهههدد، كالحصهههوع علهههى مبهههالغ ماليهههة مهههن يقومهههوا بتصهههمي  نمهههو ج لواجمهههة تيبيهههس معهههين يكهههون بنم

غيههره  مههن املسههتطدمين للعملههة اال تراضههية، ومههن أمثلههة هههذ  الجههراا   لهه  الههب الحصههوع علههى  ديههة، فههي مقابههل االمتنههاع عههن 

 (.2عمل ما، كسرقة البيانات أو تنشيط  يروس لتعييل أجمزة الحاسب أو غيرها )

 بة النظام املاىل:  الستقالل عن رقا -2

تعمل املصار  واملؤسسات املالية في بيئة تتالءم مو ايةاار، ولذل  تتحسب اللواامل ونظ  مراقبة التعامالت املاليهة ملثهل ههذ  

ايةهههاار، وقهههد رسههه ى ايجرمهههون إلهههى اسهههتحداث أسهههاليب بديلهههة لنقهههل التمويهههل لهههارج املنظومهههة الشهههرعية املاليهههة، ولكهههن فهههي  ات 

إلههى إبقههاء اتصههالم  بالنظههام املههالى التقليههدي بهههد  تمكههين العمههالء أو ايجلهه  علههيه  مههن نقههل أمههوالم  إلههى العمههالت  الوقهه  رسههعون 

املشهلرة، وكههذل  تحويههل ههذ  العمههالت إلههى أمههواع نقديهة. وفههى حالههة تزايههد األلهذ بههالعمالت املشههلرة،  ههنن الحاجهة إلههى وجههود صههلة 

قدى، سيصبمل أقل أهمية، وتنته  الحاجة كذل  إلى مساعدة العمالء وايجل  علهيه  مو النظام التقليدي للعمالت للتحويل الن

 (.3ايحتملين للدلوع في نظام العمالت املشلرة )

وتشهههههكل الرقابهههههة الحكوميهههههة علهههههى التهههههد قات النقديهههههة واحهههههدة مهههههن أهههههه  األدوات الحكوميهههههة ملههههها لمههههها مهههههن تهههههأثير ممههههه  علهههههى الحيهههههاة 

ملشلرة بعها الةصهاا  املممهة ال ه  تهؤثر علهى اسهتقرار النظهام النقهدى، وههذ  الةصهاا َ االقتصادية. ويغيب عن العمالت ا

                                                           

(1 )   J. (Everette) and others: Risks and vulnerabilities of virtual currency, cryptocurrency as a payment method, Public-Privat 

Analytic Exchange Program 2017, p.3 

(2 )   J. (Everette) and others, p.10 

(3 )   J. (Everette) and others, p.10 
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َ تنتلههس املرونههة الكا يههة لتلقههس الصههدمات الههب النقههود وكالتههالي تسههميل دورة 
 
َ وجههود ليههر هيكلههى يههؤدى إلههى االنكمههان، وثانيهها

 
أوال

َ القههدرة علههى أداء و يلههة املقههرض واملههال  األليههر
 
، ولههذل   ههنن القيههاع الرسههمل  ال يمكنههه االعتمههاد علههى العمههالت االقتصهاد، وثالثهها

املشهههلرة للتهههأثير علهههى السياسهههة النقديهههة. وح ههها بههها تراض أن ههههذ  العمهههالت قهههد أصهههبح  عملهههة التهههداوع الرايسهههية،  هههنن القيهههاع 

 الرسمل  سيلقد التأثير على السياسة النقدية من لالع معدع سعر اللاادة الذى يقوم بتحديد .

 إخفاء الهوية:  زيادة-3

 مههن اسههتطدم اسهه  مسههتعار إلههى مهها يقههرب مههن 
 
اسههتمر واضههعو العملههة املشههلرة فههي تحقيههس تقههدم فههي مسههألة كتمههان المويههةَ  بههدءا

 لمه . وههذ  الصهلة تطهالل أصهوع التعهامالت املاليهة العاديهة، 
 
 جا بها

 
اإلللاء التام للمويهة فهي التعهامالت، وههو مها يهرا  الجنهاة أمهرا

وا ر معلومات عن املستطدم تكلل الشلا ية له وللمعاملة ال ا رشارح  يها. والدليل علهى  له  أن عملهة البيتكهوين وال   تتيمل ت

قد استطدم  في د و اللدية في واقعة استطدام  يروس ضار يؤدى على تعييل أجمهزة الكومبيهوتر وأنظمهة التشهغيل،  الهد و 

عههر  عمليه ز امليبقههة فههي التعههامالت املصههر ية التقليديههة. وقههد سههاهم  مهن لههالع بورصههة العملههة املشههلرة ال يطضههو لقاعههدة زا

اليلهب علههى  زيهادة الحاجهة إلههى الةصوصهية فههي التعهامالت باإلضهها ة إلهى اسههتطدام األسهماء املسهتعارة فههي ههذ  التعههامالت إلهى زيههادة

 (.1العملة املشلرة )

 سرعة إنجاز املعامالت: -4

 في الوق   اتهه الهذي تتبلهور  يهه إرادة أارا مها، وتتهيمل تطيهس الحهدود بهين  تقدم العمالت املشلرة إمكانية إنجاز
 
املعامالت تقريبا

 عههن غيرههها مههن املعههامالت التقليديههة املماثلههة. وكههذل  يمكههن للعمههالت املشههلرة أن تقههدم  رصههة جذابههة 
 
الههدوع وكتكللههة تقههل كثيههرا

 (.2الية عابرة ل حدود)لعوملة الجريمة والجماعات اإلرهابية ال   تحتاج إلى قنوات م

 األمان: -5

مههن األمهههور ال ههه  تشهههغل بهههاع املؤسسهههات املاليهههة فهههي حالهههة العمههالت املشهههلرة ههههو مهههدى تحقهههس األمهههان والحمايهههة سهههواء للمسهههتهل  أو 

لألصهههههوع ال ههههه  يهههههت  تهههههداولما. ويمتهههههد بحهههههث املسهههههاال املتعلقهههههة بههههههذ  االعتبهههههارات مهههههن تطهههههزين العملهههههة املشهههههلرة إلهههههى نقلمههههها وتهههههداولما.  

 متكاملهههة لتطهههزين العملهههة وتهههداولما علهههى  هههبكاتها. وتتضهههمن ههههذ  الهههنظ  
 
وتسهههتطدم املؤسسهههات املاليهههة فهههي الوقههه  الحاضهههر نظمههها

وال ههه  تمهههد مظلهههة الرقابهههة لحمايهههة أمهههواع املسهههتهلكين مهههن  SWIFT، PCIااللتهههملام باملعهههايير الصهههناعية املمنيهههة املتعهههار  عليهههها مثهههل 

 .(3السرقة واملعامالت االحتيالية )

 أسههههرع وأقههههل كللههههة عههههن الوسههههاال الحاليههههة،  ههههنن اعتبههههارات الثقههههة واألمههههن فههههي 
 
وفههههى حههههين أنههههه يمكههههن للنقههههود املشههههلرة أن تقههههدم حههههال

 عههن 
 
املعههامالت تحتههاج إلههى توا قمهها مههو املعههايير الصههناعية والتنظيميههة ح هها تكههون مقبولههة مههن املؤسسههات املاليههة باعتبارههها بههديال

                                                           

(1 )   J. (Everette) and others, p.10-11 

(2 )   J. (Everette) and others, p.19 

(3 )   J. (Everette) and others, p.23 
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سههات املاليههة كههذل  إلههى حمايههة األصههوع ايةزنههة لمههذ  العملههة،  العملههة املشههلرة لههي هههد  دااهه  الوسههاال الحاليههة. وتحتههاج املؤس

 للسهههرقة مهههن ايحههها   املاليهههة لمهههذ  العمهههالت والتهههرا  سهههرية 
 
يةتردهههى الشهههلرات مهههن لهههالع البهههرامج الضهههارة واملصهههممة لصيصههها

املشلرة من منصاتها،  نيهها سهتكون بحاجهة إلهى األلهذ  الوصوع إلى هذ  األصوع. وإ ا أرادت املؤسسات املالية أن تيلس العمالت

بضوابط وأسو رقابية و ل  لحمايهة ههذ  ايةزونهات الرقميهة للقيمهة مهن السهرقة واالحتيهاع. وههذا األمهر يتيلهب مجموعهة مهن 

 ،
 
ووسهههههاال تهههههدابير الحمايهههههة وزيهههههادة مسهههههتوى األمهههههن علهههههى الشهههههبكة، ووجهههههود حمايهههههة معتمهههههدة، ونظهههههام ملواجمهههههة الكهههههوارث، وتأمينههههها

 (.1الستعادة العمالت املشلرة ايةزنة )

، غير أن اعتماد التعامل بالبيتكوين على لهوادم و هركات 
 
وعلى الرغ  من أن نظام تشغيل عملة البيتكوين هو نظام آمن نسبيا

، ويمكهههن 
 
أن يهههؤدى تقهههوم بتطهههزين العملهههة وكهههذل  فهههي حاسهههبات األشهههةاص الهههذين يمتلكهههون حسهههابات بهههها، ال يجعلمههها آمنهههة تمامههها

 (.2الترا  نظ  التشلير إلى لساار  ادحة)

 التعامل مع علم الويب السفى: -6

تسههههتطدم العمههههالت املشههههلرة كوسههههيلة للو ههههاء علههههى املواقههههو غيههههر املشههههروعة  يمهههها ييلههههس عليههههه بالشههههبكة العنكبوتيههههة السههههوداء، إ  

واقههو. وقههد أدت بعهها الةصههاا  ال هه  رسههتطدم بعهها األشههةاص والجمعههات مثههل هههذ  العمههالت إلجههراء التعامههل علههى هههذ  امل

تتمتو بها العمالت املشلرة مثل تعدد التوقيعات اإللكترونية والعقود الذكية في دع  عدم مركزيهة الضهمان، وإلهى زواع الحاجهة 

 (.3للثقة بين مرتكبا األ عاع غير املشروعة، وكين غيره  )

 ضية:األنشطة اإلجرامية التي تتوافر صلة بينها والعملة الفرتا

إ ا كهان تههداوع العمهالت اال تراضههية يجهرى بههين األشهةاص دون مههرور علهى البنههوح املركزيهة ودون رقابههة حقيقيهة مههن الدولهة، وفههى 

غيهههاب لقواعهههد موحهههدة لتحويهههل األمهههواع كتلههه  ال ههها يهههت  اتباعمههها فهههي العمهههالت التقليديهههة،  هههنن تهههداوع ههههذ  العمهههالت قهههد صهههاح ها 

بههات مههن السههمل تمويلمهها أو إتمههام الصههلقات  يههها أو غسههل األمههواع غيههر املشههروعة الناتجههة ع ههها. االرتبهها  بعههدد مههن الجههراا  ال هه  

ومهههن بهههين هههههذ  الجهههراا  االتجهههار فههههي ايةهههدرات واألسههه حة وجههههراا  البغهههاء الدوليهههة واالتجههههار فهههي األعضهههاء وغسههههل األمهههواع وتمويههههل 

وتر وتقنيهة املعلومهات، والجهراا  املاسهة باألسهرار والةصوصهية اإلرهاب وجراا  االحتياع املالى وسرقة المويات، وجهراا  الكومبيه

 (. وسو  نبين هذ  الصلة في أه  هذ  الصور4َوالتهرب الضريبا ود و اللدية في جراا  االبتملاز )

 

 

 

                                                           

(1 )  J. (Everette) and others, p.23 

(2 )  McKinney / Shao / Rosenlieb, p. 303. 

(3 )  J. (Everette) and others, p.11 

(4 )  Anell and Lee, Op-Cit. 
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 جرائم غسل األموال:

سهههههتطدام العمهههههالت سهههههاه  غيهههههاب رقابهههههة الدولهههههة وإللهههههاء هويهههههة املتعامهههههل فهههههي تشهههههجيو ايجهههههرمين فهههههى جهههههراا  غسهههههل األمهههههواع علهههههى ا

اال تراضيةَ  لي هذ  الجراا  يحاوع الجانس أن رعثر على اريقة رسبغ بها املشروعية على دلله،  يقلبهه مهن دلهل غيهر مشهروع 

 يمكنه استطدامه من أجل غايات ألرى غير محدودة في كا ة مجاالت االقتصاد.
 
 إلى دلل  اهرة مشروعا

(. ومهو  مهور 1ادر الدلل غير املشروعة، ث  تمويه مصدرها ح ا تبدو مشروعة ) مذ  الجريمة تتشكل من إللاء األصوع ومص

االقتصههاد الرقملهها،  ههنن دااههرة ارتكههاب جههراا  غسههل األمههواع قههد اتسههو نياقمهها، علههى نحههو أدى إلههى  مههور تعبيههر جديههد هههو زغسههل 

ال تراضهههههية مثههههل زالبيتكهههههوينز،  كهههههون (. وهههههذ  الجهههههراا  يمكهههههن ارتكابههههها بسهههههمولة كبيهههههرة باسههههتطدام العمهههههالت ا2األمههههواع الرقملهههههاز)

، وال تتهههوا ر سهههوى عوااهههس 
 
، مههها رسهههممل ألي شهههة  القيهههام بتحويهههل األمهههواع  هههورا

 
 مسهههتعارا

 
 أو رسهههتطدم اسهههما

 
املسهههتطدم مجمهههوال

محهههدودة أمهههام انتقهههاع ههههذ  األمهههواع، بينمههها يظهههل أاهههرا  التعامهههل غيهههر معهههرو ين، وتهههت  ههههذ  التعهههامالت دون أورا  تلوهههح عهههن 

(. وقههد أدى نقهه  تنظههي  التعامههل بههالعمالت اال تراضههية إلههى  مههور 3شههاركين  يههها أو تتههيمل القههدرة علههى تعقههب آثههاره  )شةصههية امل

مطهههاار كبيههههرة وارتبيههه  بههههالكثير مهههن األنشههههية اإلجراميهههة ومههههن بي هههها االحتيههههاع املهههالى وغسههههل األمهههواع، وهههههو مههها أدى إلههههى أن تضههههو 

 ما كان يتبو بشأيها من قبل) الوكاالت الحكومية التعامل بهذ  العمالت تح 
 
 (. 4الدراسة املدققة، على نحو  ا  كثيرا

وقهههد أ هههارت وزارة العهههدع األمريكيهههة بمناسهههبة تحقيهههس إحهههدى القضهههايا إلهههى أن زالهههنظ  الجديهههدة للعمهههالت اإللكترونيهههة تزيهههد مهههن 

اع ونقههل التمويههل املههالى فههي أرجههاء العههال  ايةههاار اإلجراميههة، وأن اإلرهههابيين ايحتملههين يمكهه ه  اسههتغالع هههذ  الههنظ  لغسههل األمههو 

 (.5بهد  تجنب التدقيس الحكومس واإل الت من القيود البنكية املتضمنة اإلبالغ عن العمليات املشبوهة )

 هل تعترب عملة البيتكوين مال  يف تطبيق جريمة غسل األموال: وجهة القضاء األمريكي:

ريمة  يدرالية، وقد ثار الةال  فهي الهرأي عمها إ ا كانه  عملهة البيتكهوين تهدلل فهي اعتبر الشارع األمريكي جريمة غسل األمواع ج

 رعههادع النقههود التقليديههة فههي تيبيههس النصههوص ال هه  تههنظ  
 
مههدلوع املههاع الههذي عنهها  الشههارع فههي هههذ  الجريمههة؛ أم أيههها ال تعتبههر مههاال

مممههةَ  ههن ا كانهه  عملههة زالبيتكههوينز داللههة فههي مههدلوع املههاع، تههداوع األورا  املاليههة والنقههد؟ واإلجابههة علههى هههذا التسههاؤع لههه نتههااج 

 
 
 القضاء بندانة املته  عهن قيامهه بنللهاء وتمويهه مصهادر الهدلل غيهر املشهروع بهها إ ا تعامهل بهها باعتبارهها أوراقها

 
 ننه يكون جاازا

وع املههاع،  ننههه ال يجههوز فههي هههذ  الحالههة ماليههة، إ  رعتبههر التعامههل بههها فههي هههذ  الحالههة غيههر مشههروع؛ أمهها إ ا كانهه  ال تههدلل فههي مههدل
                                                           

(1 )   Dyntu, p.269. 

(2 )   “ Digital Money Laundering”. 

(3 )   Dyntu, p.269. 

(4 )   Robert J. ANELLO / Christina LEE: New-Wave Legal Challenges for Bitcoin and Other Cryptocurrencies, Law Journal 

Newsletter Business Crimes , Volume 25, Number 3 , 2017. 

http://www.lawjournalnewsletters.com/sites/lawjournalnewsletters/2017/11/01/new-wave-legal-challenges-for-

bitcoin-and-other-cryptocurrencies-2/ 

(5 )   McKinney / Shao / Rosenlieb, p. 296. 
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، وال تصهه ح ألن وجمتههينالقضههاء بمثههل هههذ  اإلدانههة. التللهه  القضههاء األمريكههي إلههى 
 
َ األولههى تههرى أن عملههة البيتكههوين ال تعتبههر مههاال

و يمها يلهي  تكون وسيلة الرتكاب جريمهة غسهل األمهواع؛ بينمها تهذهب الوجمهة األلهرى ال ه  تشهكل االتجها  الغالهب إلهى لهال   له ،

 نبين كال الوجمتين.

 الوجهة األوىل: البيتكوين ل يدخل يف مدلول املال يف جريمة غسل األموال:

لهههالل القواعهههد  2014، بأنهههه فهههي غضهههون سهههنة Michel Espinozaاتهمههه  سهههليات االتههههام فهههي واليهههة  لوريهههدا زمايكهههل سهههبينوزاز 

 يهههدلل فهههي املنظمهههة لنقهههل وتحويهههل األمهههواع وغسهههل األمهههواع. ولكهههن ايح
 
كمهههة اعتبهههرت فهههي ههههذا الحكههه  أن زالبيتكهههوينز ال تعتبهههر مهههاال

 فههههي 
 
مههههدلوع املههههاع فههههي تيبيههههس نصههههوص هههههذ  الجههههراا . وقههههاع القاضهههه   فههههي حكمههههه أنهههههَ زعلههههى الههههرغ  مههههن أن ايحكمههههة ليسهههه  لبيههههرا

 يجهب علهى الب
 
 اهويال

 
 للشة   و املعر ة ايحهدودة، أن هنهاح اريقها

 
يتكهوين املضه    يهه قبهل أن االقتصاد؛ إال أنه يبدو وااحا

تكون معادلة للنقودز. وقررت ايحكمة إسقا  الته  في حس املته . وهذا القضهاء ينهاقا األحكهام السهابس صهدورها مهن القضهاء 

 (. 1األمريكي في العديد من الدعاوى املماثلة )

بالتعامهل بهها باسهتعماع البيتكهوين. وقهد بتحويهل نقهود غيهر مصهرك  Richard Petixاتهه  االدعهاء العهام  .US v. Petixوفهى قضهية 

، وكهان مقصهد  مهن  له  نلهس صهلة البيتكوين لي ش  ء مملهوح ملكيهة لاصهة ومثلهه فهي  له  مثهل املعهدن الثمهيننازع املته  في أن 

را عهههة النقهههود ع هههها؛ بينمههها تمسهههك  النيابهههة العامهههة بهههأن البيتكهههوين لهههي وسهههيط للتبهههادع، وتهههدلل بالتهههالى فهههي مهههدلوع املهههاع. وبعهههد امل

الشهههلوية قبهههل قاضههه ا ايحكمهههة د هههو املهههته ، ولكهههن قبهههل عهههرض القضهههية علهههى ايحكمهههة لنظرهههها والبههه  فهههي قبهههوع أو ر ههها الهههد و، 

توصل املته  إلى عقد تسوية مو سلية االتهام. وكهان الهدا و إلجهراء ههذ  التسهوية أن العديهد مهن الهدواار فهي القضهايا املماثلهة قهد 

  (.2ر ض  د و املته  املماثل )

 ثانيا : التجاه الغالب: العملة الرقمية مال  يدخل يف مدلول جرائم غسل األموال وجرائم سوق األوراق املالية:

اته  االدعاء العام األمريكي ثالث  ركات تتعامل في الذهب واللضة وثالثة من مالكيها بننشاء نظهام د هو  2008في غضون سنة  

ي أدى إلى تسميل أنشية غسل األمواع، وإلى النقل غير املشهروع لألمهواع والقيهام بتجهارة بديل عن النظام املصرك به، األمر الذ

نقههل األمههواع دون تصههريمل، وقههد أقههر املتهمههون بههالته  املسههندة إلههيه . وفههى هههذ  القضههية اسههتطدم الجنههاة النقههود الرقميههة مههن أجههل 

يههة ملهها إ ا كانهه  العملههة ال هه  قصههد الجنههاة التحويههل إليههها تحويلمهها إلههى نقههود ماديههة، وقضهه  ايحكمههة فههي أسههباب حكممهها أنههه ال أهم

 (.3عملة محلية أم أجنبية )

مههن اللصههل الثههامن عشههر مههن القههانون  1960بأنههه لههالل نهه  املههادة  Robert Faiellaاْتههه   US v. Faiella (2014)وفههي قضههية 

(، و له  بهأن تلقهس إيهداعات نقديهة، وقهام 4ملاليهة )اللدرالى األمريكي بقيامه باستطدام نقود غير مرل  بها في تقدي  الةهدمات ا

                                                           

(1 )   Order Granting Defendant’s Motion to Dismiss the Information, State of Florida v. Espinoza, No. F14–2923 (Fla. Cir. Ct. 

dismissed July 22, 2016), Duros, p.13. 

(2 )   Duros, p.13-14. 

(3 )   United States v. E-Gold, Ltd., 550 F. Supp. 2d 82 (2008), McKinney / Shao / Rosenlieb, p. 296. 

(4 )   “Money Service Business MSB”. 
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باسههتبدالما بعملهههة البيتكههوين، ثههه  قههام بغسهههل ههههذ  العمههالت األليهههرة. وأثنههاء ايحاكمهههة نهههازع املههته  فهههي أن زالبيتكههوينز ال تهههدلل فهههي 

املوضهههوع لههه  توا قهههه  مهههدلوع النقهههود، وكالتهههالي  هههنن تبادلمههها أو تسهههميل نقلمههها ال يهههدلل تحههه  ااالهههة نههه  االتههههام. غيهههر أن محكمهههة

 
 
 فههي تيبيههس هههذ  النصههوص،  لهه  أن زاملههاع فههي مدلولههه اللغههوى رعلهها بصههلة عامههة  ههيئا

 
الههرأي، وقضهه  باعتبههار زالبيتكههوينز مههاال

 للقيمهة أو أداة للهد و، وأن البيتكهوين تهدلل بجهالء فهي مهدلوع النقهودز)
 
 كوسيط للتبادع أو مقياسها

 
(. وأهميهة ههذا 1يكون مقبوال

تصهههدى لوضهههو تعريهههل واسهههو ملهههدلوع املهههاع، ومهههد نياقهههه إلهههى كهههل العمهههالت املشهههلرة القابلهههة للتحويهههل، ح ههها ولهههو كهههان  الحكههه  أنهههه

 (.2محظور تداولما في نظر القانون )

بأنه لالل القواعهد املنظمهة لتحويهل األمهواع  -من بين عدة ته -  Anthony R. Murgio( اته  2016) US v. Murgioوفي قضية 

تهههرلي  بالتعامهههل فهههي عملهههة البيتكهههوين، وقهههد نهههازع املهههته  فهههي قهههرار االتههههام، ود هههو بعهههدم اعتبهههار عملهههة البيتكهههوين ولههه  يحصهههل علهههى 

داللههة فههي مههدلوع زاألمههواعز املنصههوص عليههه فههي النصههوص املنظمههة لتههداوع املههاع علههى النحههو الههوارد فههي هههذ  الههته . غيههر أن قاضهه ا 

لنقههههود اال تراضهههههيةز تههههدلل فههههي مهههههدلوع زاألمههههواعز بههههالتيبيس للنصهههههوص محكمههههة املقااعههههة ر ههههها د ههههو املههههته ، وللههههه  إلههههى أن زا

اللدرالية ساللة الذكر. وكان سند ايحكمة في  ل  أن تعريل املاع الهوارد فهى مهدلولما فهي معهاج  اللغهة ومها جهرى عليهه التيبيهس 

 (.3القضااس والتيور التاري ى للتشريعات ما يجعل عملة البيتكوين داللة في مدلوع املاع)

 نشاط الجريمة املنظمة يف جرائم املخدرات والسالح والتجار يف البشر واألعضاء البشرية:-

دلهه  الدراسههات علههى أن عصههابات الجريمههة املنظمههة كاملا يهها قههد وسههع  دااههرة نشههااما اإلجرامههس العههابر ل حههدود الوانيههة و لهه  

ومهها تتصههل بههه مههن صههلات إلههى ارتباامهها بههالكثير مههن  باسههتعماع عملههة البيتكههوين. وقههد أدت سههمولة اسههتطدام العمههالت املشههلرة

األنشية اإلجرامية ل جريمة املنظمة، مثل االتجهار فهي ايةهدرات والقمهار واالتجهار فهي البشهر والسهالك والهر  وغيرهها.  علهى سهبيل 

 قمية.  املثاع استطدم  مواقو املقامرة على  بكة اإلنترن  لغسل األمواع الناتجة ع ها باستعماع العمالت الر 

بعهدة تهه  مهن بي هها غسهل األمهواع، و له  بهأن قهام  Ross Ulbrichtاتهه  االدعهاء العهام األمريكهي املهته   US v. Ulbrichtوفهى قضهية 

بننشاء سو  سوداء على موقو على اإلنترن  أالس عليه زاريس الحريرز، وقد عمل هذا املوقو باعتبار  جهزء  مهن العهال  السهللى 

نكبوتيههة، إ  اسههتطدم  ههبكة مطصوصههة تحتههاج إلههى برنههامج معههين للتعامههل معمهها، كمهها تتيلههب الحصههوع علههى األسههود للشههبكة الع

إ ن من املته  ح ا يتسهلا للمتعامهل معمها االتصهاع بهها. ومهن لهالع ههذا املوقهو تمكهن تجهار املهواد ايةهدرة مهن كا هة أرجهاء العهال  

نهههوا مهههن التعامهههل فهههي السهههلو والةهههدمات غيهههر املشهههروعة بهههدون كشهههل مهههن  هههرائها وكيعمههها باسهههتعماع عملهههة زالبيتكهههوينز، كمههها تمك

 هويته . 

                                                           

(1 )   “Money in ordinary parlance means ‘something generally accepted as a medium of exchange, a measure of value, or a 

means of payment.’ Bitcoin clearly qualifies as ‘money”. 

(2 )   United States v. Faiella, 39 F. Supp. 3d 544 (S.D.N.Y. 2014), Duros, p.11. 

(3 )   U.S. v. Murgio, No. 15-CR-00769, 209 F. Supp. 3d 698 (S.D.N.Y., 2016), Duros, p.13. 
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وكاسهههتطدام موقهههو زاريهههس الحريهههرز تمكهههن آال  مهههن تجهههار ايةهههدرات وغيهههره  مهههن البهههااعين مهههن توزيهههو مئهههات الكيلوجرامهههات مهههن 

اليهين مهن الهدوالرات نتجه  ايةدرات بصورة غير مشروعة، علهى أكثهر مهن مااهة ألهل مشهتر لمها عبهر العهال ، وقهام بغسهل مئهات امل

 (. 1عن هذ  التعامالت غير املشروعة )

وإ ا كانهههه  البنههههوح التقليديههههة واملؤسسههههات املاليههههة ح هههها الةاصههههة م ههههها يجههههرى إحااتههههها بوسههههاال األمههههان ايةتللههههة،  ههههنن التعامههههل 

 للعصههههابات اإلجرا
 
 لههههذل  قههههام بههههالعمالت املشههههلرة قههههد ال يتههههوا ر لههههه مثههههل هههههذا التههههأمين، ولههههذل   ههههها تكههههون هههههد ا

 
ميههههة، وتيبيقهههها

أشةاص مس حون بالسيو على مقر لتداوع عملة البيتكوين في إنجلترا، وأجبروا العاملون بالقوة على تحويل مبالغ كبيهرة بههذ  

 (. ويالح  أن التحويل بهذ  العملة ال يقبل التراجو ويت  في لحظة واحدة. 2العملة تح  تهديد السالك )

 رائم املساس باألسواق املالية واملقامرة: جرائم الحتيال املاىل وج

تبدو مطاار العمالت املشلرة في كويها أداة  عالة في نقل األمواع عبر الحدود، و ل  مهن لهالع تجنهب املهرور علهى الهنظ  املاليهة 

 لنقل األمواع، ولذل  يمكن استطدامما لاللتلا  على نظ  الرقابة على الصر  ونقل رؤوس األمواع.

حااز العمالت املشلرة أو املتعامل بها لةساار جسيمة، و ل  إ ا تعيله  البيئهة ال ه  يمكهن أن تعمهل ههذ  العملهة  وقد يتعرض

مههن لاللمهها، ويههدلل فههي  لهه  املسههاس بسههالمة وأمههن املعههامالت واإل ههالس واالحتيههاع املههالى ومطيههر التشههغيل ومطههاار االاتمههان، 

وقهد سهاه  النيها  الواسهو السهتعماع العمهالت املشهلرة والتهرابط الكبيهر بي هها  (.3ومطاار نق  السهيولة، وايةهاار القانونيهة )

وكههين أجههزاء مههن القيههاع املههالى إلههى نشههوء أليههار ماليههة،  علههى سههبيل املثههاع،  ههنن تجريههد املصههار  مههن دللمهها النههاتج مههن لههدمات 

 (.4الد و أو كشل مواان الضعل في نظام التشلير لديها يمكن أن رعرضما للمطاار )

ملا كان  العملة اال تراضية لى عملة ال رعر  من الذي أنشأها ومن يهتحك  بهها،  هالتحك  بهها يجهرى مهن وراء الكهواليو ويسهتند 

  .إلى اعتبارات ال  أن لما باالقتصاد، كما أنه يكتنلما الغموض وعدم وضوك املعلومات ال   تحيط بها

 مهن األشهةاص ومن ناحية ألرى  هنن تحديهد سهعر صهر  ههذ  العملهة ال 
 
 محهدودا

 
رسهتند إلهى معهايير محهددة، ويهتحك  بهه عهددا

والكيانات، وهناح مطاار حقيقيهة مهن إقامهة تحاللهات سهرية وانهدماجات احتكاريهة بي هها علهى حسهاب املتعهاملين بههذ  العمهالت 

ن اسههتطراج العمههالت اال تراضههية وايجتمعههات ال هه  يجههرى التعامههل  يههها بههها، مهها يههؤدى إلههى اإل ههالس وااليهيههار االقتصههادى. وإ ا كهها

والتعامل بها وتداولما وارحا في األسوا  املالية يت  من لالع التشلير،  نن  ل  يثير تساؤالت حقيقية عن مدى األمهان فهي ههذا 

 (.5التشلير )

ب عليهها، ومهن ومن االنتقادات ال   توجه إلهى العملهة املشهلرة ههو الةشهية مهن تقلهب سهعر صهر ما، والهذي ينهتج مهن تذبهذب اليله

 ألحههدى الشههركات  Mt. Goxعههدم اليقههين بشههأن مالمههمل التنظههي  التشههري ى لمهها. وأواههح مثههل لههذل  كههان جههوكو 
 
الههذي كههان مالكهها

                                                           

(1 )   United States v. Ulbricht, 31 F. Supp. 3d 540 (S.D.N.Y. 2014), Carlisle, p.4; Duros, p.12. 

(2 )   Clare JONES : Digital Currencies and Organised Crime Update, 2018, p.3. 

(3 )   J. (Everette) and others, p.18 

(4 )   J. (Everette) and others, p.19 

(5 )   Anell and Lee, Op-Cit. 
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 هنن  هركة  2014الراادة في بورصة البيتكوين في اليابان، كما كان أحد أكبر املتعاملين في العملهة اال تراضهية. وفهى غضهون سهنة 

ا ر معلومههات عههن لسههارة فههي البورصههة ملئههات املاليههين مههن الههدوالرات فههي البيتكههوين ألسههباب بههدت غيههر جههوكو قههد ايهههارت بعههد تههو 

وااههحة، األمههر الههذي أدى إلههى تهههاوى قيمتههها بشههكل حههاد. ومههن العوامههل ال هه  سههاهم  فههي تقلههب قيمههة عملههة البيتكههوين أن تحديههد 

لههة  له  أن قيمتههها ال تكههون محهددة للتههرات اويلههة، كمهها ههذ  القيمههة يكههون فهي حههدود عشههر دقهااس  قههط سههابقة علهى التعامههل، وع

أن الهههذعر بهههين املتعهههاملين بسهههبب زيهههادة العهههرض أو أي سهههبب آلهههر مهههن  هههأنه أن يههههوى بقيمتهههها، وأن ي حهههس بمسهههتطدميها لسهههاار 

 (.1 ادحة )

والهذى يمتله   Trendon Shavers( األمريكية باتههام 2( قام  زملوضية البورصة واألورا  املاليةز)2014)  Shaversوفى قضية  

 ماليهههة، 
 
 هههركة تعمهههل فهههي تهههداوع عملهههة البيتكهههوين بعمهههل مشهههروع احتيهههالى أدى إلهههى بيهههو ههههذ  العملهههة للمسهههتثمرين باعتبارهههها أوراقههها

 لعقهههد 
 
واسهههتولى بههههذ  اليريقهههة علهههى أمهههوالم ، وقهههد تصهههدت ايحكمهههة للهههد و املهههته  بهههأن عملهههة البيتكهههوين ال تصههه ح أن تكهههون محهههال

يههر أن ايحكمههة ر هها هههذا الههد و وقالهه  أنههه يبههين بجههالء أن البيتكههوين يمكههن اسههتطدامما كنقههود، إ  أنههه باملقههدور اسههتثمارى؛ غ

استطدامما في  راء السلو والةدمات، ويمكن استطدامما كذل  في د و نلقات الحياة الشةصية. ويمكن تبادع قيمتها بغيرهها 

باتلههها  أارا مههها. ولهههذل   هههنن البيتكهههوين تعتبهههر عملهههة أو صهههورة مهههن صهههورة  مهههن العمهههالت كالهههدوالر واليهههورو والهههين واليهههوان و لههه 

 (.3النقود، ويرغب املستثمرون في االستثمار بها، ولي تعتبر عقد من عقود االستثمار وكالتالي تدلل في مدلوع األورا  املالية )

 جرائم البتزاز والتهديد فى الفضاء اإللكرتونى:

(، إلهههى أن العمهههالت اال تراضهههية ولاصهههة البيتكهههوين تعهههد الوسهههيلة امللضهههلة يةتردهههى 4) 2016سهههنة أ هههار تقريهههر للشهههراة األوركيهههة 

الشلرات ومرتكبا جراا  السرقة واالحتياع في اللضاء اإللكترونس، سواء أكان  هذ  العمالت أداة لد و لدمات غيهر مشهروعة 

ي بعها الجهراا . وقهد انشهر اسهتطدام عملهة البيتكهوين  يمها عهر  يقوم بها هؤالء ايجمين أو أيها مقابل البتملازه  ايجل  عليه  ف

بهجههوم برنههامج اللديههة، إ  تمكههن بعهها ايجههرمين مههن إرسههاع بههرامج لتشههلير البيانههات علههى أجمههزة الحاسههب اآللههى وأجمههزة المههاتل 

 هو  ديهة باسهتطدام والحواسيب والةهوادم، ممها أدى إلهى إلحها  أضهرار كبيهرة باألشهةاص واملؤسسهات، وكهان الهب الجنهاة ههو د

عملههة البيتكههوين مقابههل كههل نشههاام  الضههار عههن الشههة  أو الكيههان املسههتهد . وعلههى الههرغ  مههن أن اسههتطدام بههرامج اللديههة 

ليسه   هاهرة جديههدة، إ  أنهه يرجههو  مورهها إلههى عقهدين مههن الهزمن؛ إال أن اسههتطدام العمهالت اال تراضههية فهي الههب اللديهة للهه  

انتشهار الظهاهرة، وتزايهد حجممها وضههررها، وأدى إلهى صهعوكة تعقهب الجنهاة والقهبا علهيه . وقهد نههاع تشهلير البرنهامج قهد أدى إلهى 

هذا النوع من ايجهرمين العديهد مهن الميئهات العاملهة فهي مجهاع األعمهاع التجاريهة والةهدمات، كاملستشهليات والبنهوح وغيرهها، إ  

ةدمهههههة لمههههه  وللغيههههر، ويهههههد عم  فهههههي ال هايهههههة إلهههههى االنصهههههياع يههههؤدى تشهههههلير بيانهههههات حساسهههههة للمسهههههتطدمين أو املرضهههه ا إلهههههى تعيهههههل ال

ورضهههولم  ليلهههب اللديهههة، وقهههد أدى اسهههتطدام عملهههة البيتكهههوين إلهههى سهههمولة ارتكهههاب ههههذ  الجهههراا  وتمكهههين ايجهههرمين مهههن تسهههل  

                                                           

(1 )   McKinney / Shao / Rosenlieb, p. 295. 

(2 )   “Securities Exchange Commission”. 

(3 )   Sec. & Exch. Comm’n v. Shavers, No. 4:13–CV–416, 2013 WL 4028182 (E.D. Tex. Aug. 6, 2013), Duros, p.12. 

(4 )   “ Europol: Internet Organised Crime Threat Assessment (2016), Carlisle, p.20. 
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م غلهس األبهواب مهن التهرا  نظها 2017(. ومهن األمثلهة مها قهام بهه ايجرمهون فهي بدايهة سهنة 1أمواع اللدية وتشجيعم  على ارتكابها )

اإللكترونهههس ألحههههد اللنهههاد  فههههي النمسههها وتمكنههههوا مههههن إغهههال  كا ههههة أبهههواب اللنههههد  بمهههها  يهههها حجههههرات النهههملالء، وأجبههههروا بههههذل  إدارة 

اللند  على د و مليهون وثمانمااهة ألهل دوالر ، سهددت بعملهة البيتكهوين كلديهة نظيهر  ه  ههذا الغلهس.  وقهد تمكهن كهذل  بعها 

إحههههدى الشههههركات املتطصصههههة فههههي  ههههتمل حسههههابات املسههههتطدمين املتعههههاملين بههههالبيتكوين، وتمكنههههوا مههههن الجنههههاة مههههن التههههرا   ههههبكة 

الحصهههههوع علهههههى الشهههههلرات الةاصهههههة بههههههؤالء املسهههههتطدمين، وسهههههرقة مههههها يقهههههدر قيمتهههههه بعشهههههرات املاليهههههين مهههههن الهههههدوالرات مهههههن ههههههذ  

 (.2الحسابات )

 املساس بأمن وسالمة الدولة وتشجيع ارتكاب جرائم اإلرهاب:

لههرغ  مههن القههدرة علههى تتبههو أثههر املعههامالت ال هه  تههت  بههالعمالت املشههلرة،  ههنن هنههاح العديههد مههن الوسههاال ال هه  يمكههن إضههلاء علههى ا

السههرية علههى هويهههة املتعامههل.  قهههد رسههتطدم ايجرمهههون تقنيههات تجعهههل  هه  التشههلير فهههي هههذ  الحالهههة أكثههر صهههعوكة؛ بههل إن بعههها 

 تت  بها، وهو ما سو  نتناوله في املبحث التالى.  العمالت املشلرة قد يدجب رؤية التعامالت ال  

وال  هه  فههي ارتبهها  جههراا  اإلرهههاب بههالعمالت املشههلرة، وقههد سههاعد علههى  لهه  سههتار السههرية والكتمههان للمتعههاملين بهههذ  العملههة، 

 وبسمولة، وهو ما جعل هذ  العملة وسيلة ي جأ اإلرهابيون للتعامل بها.
 
وعلى سبيل املثاع  ننهه  وكويها عابرة ل حدود، وتت   ورا

استطدم منتسبو داع  هذ  التقنية إلللاء حركة أموالم ، ونهادى بعضهم  بهأن رسهتطدم زايجاههدونز  2014في غضون سنة 

(. كما نشهرت الجماعهات املسه حة فهي سهوريا علهى اإلنترنه  إعالنهات تيلهب  يهها التبهرع 3حا ظات البيتكوين في  راء ما يحتاجون )

 عملة البيتكوين أو عملة املونيرو.  لنشااما من لالع

َ إ  أنهههه بينمههها 
 
ويالحههه  أن اسهههتطدام العمهههالت املشهههلرة ال رعلههها امهههو آثهههار العمليهههات ال ههه  تقهههوم بهههها الجماعهههات اإلرهابيهههة تمامههها

ات يتحقههس التمويههل باسههتطدام هههذ  العمههالت، وتر ههو السههو  السههوداء علههى اإلنترنهه  الحههواجز الجغرا يههة لشههراء األسهه حة واألدو 

 علهى البهااو 
 
، وههو مها رشهكل ليهرا

 
ال   تستطدم في هذ  الجراا  وتجنيد الغير، إال أنه يجهب شهحن ههذ  األسه حة واألدوات ماديها

 (. 4واملوزع لما، ويتيمل اللرصة لسليات الضبط في القبا على الجناة )

الا الجمموريههة األملانيههة، ويههذكر هههذا وقههد الحظهه  السههليات أن هنههاح إعالنههات علههى الشههبكة السههوداء لبيههو جههوازات سههلر ملههوا

اإلعالن أن الشريحة البيومترية ال   يحملما الجواز تبقس قيد التلعيل، إلى أن ييلب م ه  املشهترى تلعليهها، وأن يرسهل إلهى البهااو 

ب صههورة مههن بصههمة أصههابعه. وهههو مهها يتههيمل لشههبكات اإلرهههاب أن تنتحههل الشةصههيات وأن تتجههاوز الحههدود بجههوازات سههلر منسههو 

 (.5صدورها إلى دوع متقدمة )

                                                           

(1 )   Carlisle, p.20. 

(2 )   Carlisle, p.20-21 

(3 )   Keatinge / Carlisle / Keen , p.31. 

(4 )   Keatinge / Carlisle / Keen , p.36. 

(5 )   Keatinge / Carlisle / Keen , p.37. 
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إلهى أن أحهد املشهاركين فهي اعتهداء جاكارتها اإلرههابس الهذي وقهو سهنة  2017وقد توصهل  أجمهزة األمهن اإلندونيسهية فهى غضهون سهنة 

، قهههههد اسهههههتطدم عملهههههة البيتكهههههوين لتحويهههههل األمهههههواع مهههههن منيقهههههة الشهههههر  األوسهههههط لهههههدع  الةاليههههها اإلرهابيهههههة املوجهههههودة فهههههي 2016

 قيههام أحههد مههوالا الواليههات املتحههدة بغسههل آال  الههدوالرات املتحصههل عليههها مههن عمليههات االحتيههاع إندونيسههيا. و 
 
مههن األمثلههة أيضهها

 (.1باستطدام بياقات مسروقة، و ل  بتحويلما إلى عملة البيتكوين من أجل دع  تنظي  داع  في العرا  وسوريا)

ود عهه  بههه  إلههى القيههام بعمليههاته  فههي بههالد ألههرى كبههديل عههن وقههد سههاعدت بعهها الههدوع علههى للههس املنظمههات اإلرهابيههة ودعممهها 

الحههرب التقليديهههة بغهههرض زعزعهههة االسهههتقرار فهههي ههههذ  الهههبالد، كمههها سهههاهم  فهههي للهههس الثهههورات واالضهههيرابات إل هههاعة اللوضههه ا فهههي 

  ايجتمعات، مستغلة الظرو  ال   تمر بها، وفى هذ  الحالهة تكهون العمهالت املشهلرة ومهن بي هها البيتكهوين قهد
 
 كبيهرا

 
وجهدت دعمها

 من أجمزة استطبارات عاملية، واستطدمتها لتحقيس أغراضما. 

 جرائم التزييف والتزوير وتقلبات أسعار العمالت الورقية: 

تتنههوع جههراا  تزييههل العملههة وتطتلههل بحسههب قصههد الجههانس م ههها، ومهها رشههترح  يههه هههذ  الجههراا  هههو أن الجههانس رسهه ى إلههى اإلثههراء 

  قهههد اسهههتعمل التملييهههل وزيهههادة مالءتهههه امل
 
اليهههة مهههن لهههالع العمهههالت املزيلهههة، و لههه  باكتسهههاب السهههلو والةهههدمات. غيهههر أنهههه تاريطيههها

بغرض تحقيس عدم االستقرار واالضيراب أثناء الحروب. وقد تتسبب التذبهذبات االقتصهادية والسياسهية فهى التهأثير علهى قيمهة 

ته  ايحليهة،  ههنيه  سههيتجمون إلهى اقتنههاء الههدوالر وللتهرة اويلههة، قبههل أن العمهالت ايحليههة.  وكمجهرد أن يلقههد النههاس ثقهته  فههي عملهه

 قه
 
د تكون العملة ايحلية قادرة على استرداد الثقة  يها ثانية. وعملة الدوالر األمريكهي ال ه  يقهوم النظهام املهالى العهالملا عليهها حاليها

تههها كليههة مههن التههداوع، فههي لحظههة معينههة، وتلضههيل العمههالت تكههون عرضههة لههي األلههرى إلههى التذبههذبات والتههأثير فههي قيمتههها؛ بههل وإزاح

 غير مضمون بغياء يحميه. -كما سبس القوع -املشلرة عليها، وال سيما وأن الدوالر 

  قد استطدم سالك تزييل العملة والتأثير في قيمتها بين الدوع،  على سبيل املثاع قام  السليات البرييانية فهي ينهاير 
 
وتاريطيا

سههتطدام هههذا السههالك إلغههرا  املسههتعمرات األمريكيههة بههالعمالت املزيلههة، وهههو مهها أدى إلههى التههأثير فههي قيمههة اسههتبداع با 1776سههنة 

إلهههههى أن صهههههارت عملههههة الواليهههههات املتحهههههدة عديمهههههة القيمهههههة، كهههههأثر ملههههها قهههههام بهههههه  1781الههههدوالر األمريكهههههي، وقهههههد أ ضههههه ا  لههههه  فهههههي سهههههنة 

عنهدما قامه  السهليات األملانيهة بعمليهة سهرية  1939(، وال ه  وقعه  سهنة 3اردز)(. ومن األمثلهة األلهرى زعمليهة برنه2البرييانيون )

اسههتهد   تزييههل العملههة البرييانيههة، مسههتطدمة فههي  لهه  أسههرى الحههرب، وقههد بلههغ نسههبة العملههة املزيلههة ب هايههة الحههرب مهها رسههاوى 

 % من قيمة العملة البرييانية املتداولة. 15

ين أساسههيتينَ  مههو قههد يههت  بالعملههة املد وعههة أي باسههتطدام األورا  النقديههة أو العمههالت والتههداوع الحههالي لألمههواع يههت  بيههريقت

املعدنيهة؛ وإمهها قههد يهت  فههي صههورة إلكترونيههة. وإ ا اسهتطدم  العملههة التقليديههة فهي التههداوع  ننههه يتههوا ر بهها مجموعههة مههن املعههايير 

رة علههى كشههل هههذا التملييههل بههها، ومثههاع هههذ  العالمههاتَ ال هه  تجعههل مسههألة تزييلمهها صههعبة، بههل وقههد يكههون للشههة  العههادى القههد

                                                           

(1 )   Keatinge / Carlisle / Keen , p.38. 

(2 )   McKinney / Shao / Rosenlieb, p. 300. 

(3 )   "Operation Bernhard”. 
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تصههغير الةههط فههي بعهها أجههزاء العملههة، بمهها يحههوع دون ناههةما؛ وجههود  ههريحة سههل  مدمجههة بههها وميبههوع عليههها بعهها الكلمههات؛ 

وجود عالمهات ماايهة؛ اسهتطدام صهور لادعهة  يهت  تصهميمما بواسهية أجمهزة املا هح الضهواس وكهرامج الحاسهب إلنشهاء تلاصهيل 

 متغيرة في حاع تغيير اإلمساح بالورقة وتعريضما للضوء؛ اسهتطدام أورا  اباعهة 
 
دقيقة للصور؛ استطدام أحبار تعيس ألوانا

 (.1لاصة؛ إحداث تغييرات في تصمي  العملة؛ ...... )

 أو اهر  وإ ا ت  التعامل من لالع أداة د و إلكترونية، مثل بياقات الد و و ركات تحويل األمواع وغيرها،  نن ه
 
ناح وسييا

 عمها الجوانهب اللنيهة والقانونيهة 
 
 للتعامهل الهذي يهت ، ويكهون مسهئوال

 
 له بهنجراء ههذا التحويهل أو رعيهس توثيقها

 
 يكون مرلصا

 
ثالثا

ال ههه  تلهههزم إلتمهههام املعاملهههة.  أمههها التعامهههل بهههالعمالت املشهههلرة  قهههد يكهههون عرضهههة اللتهههرا  تشهههليرها والعبهههث ببياناتهههها، ولهههي ههههد  

؛  ههنن املسههاس بههالعمالت املشههلرة مههن  ههأنه ملضههل ل
 
 محههدودا

 
كههل مطتردههى التشههلير، وإ ا كههان تزييههل العملههة التقليديههة يتههرح أثههرا

 غير محدود بجممور املتعاملين، ويثير االضيراب والذعر في املعامالت. 
 
 أن ي حس أثرا

 التهرب الضريبى:

، إ  يكههون املتعههاملون بههه فههي مركههز متسههاو   كرنهها أن املتعامههل بههالعمالت املشههلرة يكههون مجمههوع المويههة 
 
 مسههتعارا

 
أو أن يتطههذ اسههما

لبعضههم  الههبعا،  ههال يوجههد سههلية مركزيههة تعلههو علههيه . وهههو مهها يلههتمل البههاب أمههام وجههود مطههاار جمههة مههن إمكانيههة كههون هههذ  

لهههههوري بههههههين اههههههر ين العمهههههالت وسههههههيلة للتههههههرب الضههههههريبا. وقههههههد أدت ابيعهههههة العمههههههالت املشهههههلرة مههههههن حيههههههث كويهههههها أداة للتعامههههههل ال

متساويين، وعدم إمكانية مراقبة التعامالت ال   تجهرى والوقهو  علهى هويهة أشةاصهما إال بعهد إجهراءات ميولهة، أن يثيهر الشه  

في دور العمالت املشلرة في لدمة االقتصاد الهوالا للهدوع.  هالكثير مهن اقتصهاديات الهدوع يقهوم علهى جبايهة الضهرااب بأنواعمها 

 فهي التبهادع، وههو مها لهه آثهار  ايةتللة كمصدر لل
 
 للقيمهة، ووسهييا

 
دلل، ولذل  تكون العملة املستطدمة فهي التهداوع مسهتودعا

على النظام الضريبا.  وقد أ ارت الدراسات إلى أن العمالت املشهلرة ال ه  ال رعهر  هويهة املتعامهل بهها مهن  هأيها منهو الحكومهات 

 ههنن الصههين قههد قههررت أال تسههممل  2011لب  علههى اقتصههاديات الههدوع. وفههى سههنة مههن جبايههة الضههرااب املسههتحقة، وإلههى التههأثير السهه

 (.2بشراء السلو واملنتجات فى العال  الواق ى بعمالت ا تراضية )

إن غيههاب الرقابههة وعههدم اليقههين ونقهه  الشههلا ية فههي العمههالت اال تراضههية يمثههل نقهها  ضههعل للمسههتهل  ممهها  حمايههة املسههتهل َ-

حماية لهه. وهنهاح مطهاار تتصهل بغيهاب الرقابهة علهى العمهالت املشهلرة والوسهياء  يهها ومقهدمس الةدمهة، يبرز الحاجة إلى تو ير 

 مسههتطدمو  .ومطههاار تتصههل باسههتعماع هههذ  العمههالت فههي التطيههيط لالحتيههاع، وعههدم إمكانيههة إلغههاء املعههامالت ال هه  تمهه  بههها

  ال هه  تضههيلو بههها مؤسسههات التههأمين يمكههن مههن لاللمهها العمههالت املشههلرة يمكههن أن يطسههروا أمههوالم ، وكههدون وجههود بههرامج كتلهه

 (. 3تعويضم  عن الةسارة الشاملة لمذ  األمواع )

 

  
                                                           

(1 )   McKinney / Shao / Rosenlieb, p. 302. 

(2 )   McKinney / Shao / Rosenlieb, p. 303. 

(3 )   J. (Everette) and others, p.18 
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 املبحث الثالث

 اإلجراءات ودليل اإلثبات

 تمهيد: 

 تثير العمالت املشلرة العديد من الصعوكات الجمة ال   تتصل باإلجراءات الجنااية، سواء ما يتصل بنثبات وقوع الجريمهة ال ه 

تسهههتعمل  يههههها إحهههدى هههههذ  العمهههالت، وتحديههههد شهههة  املسههههئولين ع هههها، أو مهههها يتصهههل بالضههههوابط اإلجراايهههة الالزمههههة لجمهههو هههههذا 

 الدليل ووضو ضوابط لقبوله في اإلثبات الجنااس أمام القضاء.

 اقتفاء أثر التعامل يقود إىل تحديد شخ: املتعامل:

رؤيههة املعههامالت ال هه  تههت  ولههيو شههة   -مههو  لهه -مجمولههة؛ غيههر أنههه يمكههن   كرنهها أن هويههة املتعههاملين بههالعمالت املشههلرة تبقههس

مجريها. ويقاع عادة أن معر ة التعامالت تكون مليدة في إجهراء التحقيهس فهي الجهراا  ال ه  تتصهل بههاَ  علهى سهبيل املثهاع  هنن كهل 

 إلهى الكتلهة ال ه  قامه  بننتهاج العملهة، تعامل يجرى باستطدام زالبيتكوينز يمكن الرجوع  يهه إلهى العمليهات ال ه  سهبقته، وصهو 
 
ال

 بينمهها ال يتههوا ر لسههليات الضههبط عنههد اسههتطدام البيتكههوين علهه  تههام بأشههةاص مرتكبيههها؛  ننههه يكههون لههديها هههذا العلهه  بجميههو 

التعهههامالت ال ههه  اسههههتطدم   يهههها هههههذ  العملهههة. ويمكههههن لسهههليات الضههههبط تعقهههب عنههههاوين زالحا ظهههات املاليههههة للبيتكهههوينز وال هههه  

سهههتطدمما املتعهههاملون بههههها، ويكهههون بمقهههدوره  بههههذل  االاهههالع التهههام علههههى كا هههة التعهههامالت ال هههه  تهههت  بهههها. ويتسههههلا الوصهههوع لمههههذا ر

الغههرض مههن لههالع زأسههلوب بصههمة التعامههلز. وكاإلضهها ة إلههى  لهه ،  ههنن كههل تعامههل يجههرى تقههوم كتلههة املعلومههات بتاههجيل وقهه  

رجهههاع الضهههبط الشههه هة فهههي شهههة  معهههين ويعلمهههون الوقههه  ايحهههدد للمعاملهههة، وتهههاري، وسهههاعة حهههدوث التعامهههل بدقهههة،  هههن ا سهههاور 

 بمقهههدوره  تحديهههد العنهههوان الهههذي يتبعهههه الحا ظهههة املاليهههة ل جهههانس واملتعلهههس بهههها ههههذ  التعهههامالت، وال ههه  جهههرت فهههي وقههه  محهههدد. 

 ويمكن كذل  استطالص بعا املعلومات إ ا تهوا رت بعها اإلمهارات علهى تحقهس ههذ  الشه هة، كمها لهو كه
 
ان محهل املعاملهة قهدرا

(.  دجههه  التعامهههل وتكونهههه مهههن مجموعهههة غيهههر معتهههادة مهههن األرقهههام مههها رشهههير إلهههى ههههذ  املعاملهههة وال ههه  يمكهههن 1غيهههر معتهههاد مهههن املهههاع )

التحقيس من لالع كتل البيانات املتسلسهلة يمكهن أن يقهود إلهى اقتلاء أثرها من لالع الكتل املتسلسلة للبيانات. وهذا رعلا أن 

 (.  2) املعاملة ووجمتها، وال   قد تسممل بتحديد هوية شة  صاح هاتحديد 

وهناح عدد من الشركات الةاصة ال   تطصص  في كشل هوية املتعاملين بعملهة البيتكهوين، وتيهوير األدوات ال ه  تمك هها مهن 

املتسلسهههلة، وكوسهههعما  تحليهههل األنشهههية غيهههر املشهههروعة للبيتكهههوين. وتقهههوم ههههذ  الشهههركات ببحهههث األدلهههة املستطلصهههة مهههن الكتهههل

كهههذل  تقهههدي  الحلهههوع للمشهههكالت ال ههه  تعتهههرض تيبيهههس التبهههادع بالعملهههة املشهههلرة. وتقهههوم ههههذ  الشهههركات بهههالتحقس والتهههدقيس فهههي 

هوية وتوقيو الشة  الير  في التعامل بهذ  العملة عند توا ر الشه هة. وفهى حهين أن ايجهرمين فهي جهراا  اإلرههاب قهد يهرون أن 

 لم  في ارتكاب جراامم ،  نن نظ  وكرامج تتبو واقتلهاء أثهر التعهامالت إللاء الموية أو 
 
 مليدا

 
استطدام اس  مستعار يكون أمرا

                                                           

(1 )  Dyntu, p.269. 

(2 )  Dyntu, p.269. 
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(. غيهههر أنهههه علهههى الهههرغ  مهههن  لههه   هههنن التقهههدم الكبيهههر فهههي مسهههتوى التقنيهههة 1قهههد يكهههون بمقهههدورها تحديهههد هويهههة ههههؤالء األشهههةاص )

سههمات الذهنيههة للمجههرمين قههد سههاعده  فههي تو يههل هههذ  التقنيههة مههن أجههل املعلوماتيههة، وزيههادة حجهه  هههذ  التقنيههة، وارتلههاع ال

تسميل ارتكاب جراامم ، وأبيأت هذ  التقنية كذل  سرعة وساال وار  التيور في مكا حة هذ  الجهراا ، وقهد أصهبح  ههذ  

فهي ههذ  الجهراا  تألهذ فهي الوساال قديمة وعديمة النلو. وهو ما يظمر الحاجة إلى سبل حديثة تتعامل مو التحقيقهات الجناايهة 

 (.2اعتبارها تغير  رو  ارتكاب هذ  الجراا  )

والتحقيقههات ال هه  يكههون محلمهها اسههتطدام العمههالت املشههلرة يواجههه بعهها الصههعوكات، وال هه  لهه  تظمههر مههن قبههل، وال هه  نجملمهها فههي 

 اآلتسَ

 استخدام تقنيات حديثة يف التعامل بالعمالت الفرتاضية يصعب تعقبها:

مههن القههدرة علههى تتبههو أثههر املعههامالت ال هه  تههت  بههالعمالت املشههلرة،  ههنن هنههاح العديههد مههن الوسههاال ال هه  يمكههن إضههلاء  علههى الههرغ 

عدم معر ة هوية املتعاملَ  قهد رسهتطدم ايجرمهون تقنيهات مهن  هأيها أن تنهتج العملهة املشهلرة مهن مجموعهة مهن املسهتطدمين 

، وتعيههد تههوزيعم ، ممهها يههؤدى فهههي للههط أثههر اإل 
 
 ههارات ال هه  رسهههتدع بههها علههى التعههامالت، وهههو مههها يجعههل  هه  التشههلير فههي ههههذ  معهها

 (.3الحالة أكثر صعوكة )

 استحداث عمالت مشفرة ل ترتك أثرا  على التعامل: 

 مههههن العمههههالت 
 
 كبيههههرا

 
علههههى الههههرغ  مههههن أن عملههههة زالبيتكههههوينز قههههد اسههههتحو ت علههههى اهتمههههام البههههاحثين والعامههههة؛ إال أن هنههههاح عههههددا

وال هه  تهه   Moneroل هه  يتههوا ر  يههها درجههة أعلههى مههن البيتكههوين فههي درجههة ونههوع التشههلير.  علههى سههبيل املثههاع  ههنن عملههة املشههلرة وا

 للمرسهل أو املسهتقبل، أو ح ها قيمهة املعاملهة ال ه  تهت  مهن لهالع الكتلهة املتسلسهلة. ولهي 2014إنشاؤها سنة 
 
 مرايها

 
، ال تترح أثهرا

م بننشهاء عنهاوين جديهدة تسهتطدم ملهرة واحهدة  قهط، لضهمان أن يتصهل ار ها املعاملهة تستطدم إما عناوين مسروقة، وإما تقد

بالتلاصيل ال   تمك همها مهن إتماممها. وقهد رسهتطدم فهي ههذ  العملهة تقنيهة تعهر  زبهالتوقيو الهداارىز وال ه  يمكهن املتعهاملون مهن 

، ويس
 
تعصهههه   علهههى املههههراقبين  ههه  تشههههلير التوقيههههو توقيهههو املعههههامالت بهههين مجموعههههة مهههن املسههههتطدمين بحيهههث تنسههههب إلههههيه  جميعههها

(.  وهنهههاح صهههور ألهههرى مهههن العمهههالت املشهههلرة تجعهههل مهههن تتبهههو املعهههامالت واكتشههها  هويهههة أارا مههها مسهههألة بالغهههة 4اللهههردى م هههها )

، ومن بي ها 
 
 ومهن لصهائها أيهها ال تتهرح أثهر  2016، وقد أالق  هذ  العملة األليرة في غضون سهنة Dash ،Zcashالصعوكة تقنيا

 
ا

 (. 5يدع على معر ة املتعاملين بها )

                                                           

(1 )   KEATINGE (Tom) / CARLISLE (David) / KEEN (Florence) 

Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses, Directorate general for internal 

policies policy department for citizens' rights and constitutional affairs, European Union, 2018, p.31. 

(2 )   Dyntu, p.269. 

(3 )   Keatinge / Carlisle / Keen , p.31. 

(4 )   Keatinge / Carlisle / Keen , p.31. 

(5 )  Keatinge / Carlisle / Keen , p.31. 
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 الظروف املحيطة بإتمام التعامل يجعل اقتفاء أثره صعبا :

، وال يوجههد وسههيط ثالههث راههجل هههذ  املعههامالت، وإنمهها تههت  مبا ههرة بههين 
 
تههت  التعههامالت بالعملههة املشههلرة فههي لحظههة واحههدة تقريبهها

ن، وقههد يمضهه ا وقهه  لههيو بالقصههير للتوصههل إلههى هههويته . ويضهها  إلههى ار يههها، وهههو مهها مههن  ههأنه أن يصههعب اقتلههاء أثههر املتعههاملي

 لهه  أنههه وكنتيجههة لوجههود عههدد اههة  مههن األشههةاص الههذين يظمههرون فههي بيئههة العملههة املشههلرة،  ههنن  لهه  سههو  يصههعب تحديههد 

 عهههن األعمهههاع ال ههه  تهههت  مهههن لهههالع  هههبكات العملهههة املشهههلرة. ومهههن أمثلهههة ههههؤالء األشهههةاصَ ا
 
ألشهههةاص مهههن رعتبهههر مههه ه  مسهههئوال

القصر، املستطدمون، مقدمو ايحا   املالية، مسئولو الد و، مقهدمو البياقهات البنكيهة وكياقهات االاتمهان وغيهره . ولهذل  

 بتحقيقههاته  أو الههتحل  علههى 
 
 معينهها

 
 معنويهها

 
 أو كيانهها

 
 مركزيهها

 
 ههنن رجههاع الضههبط والتحقيههس لههن يكههون بمقههدوره  اسههتهدا  مكانهها

ة كههال ا تعمههل بههها العمههالت املشههلرة،  ههال يوجههد  ههجل للتعههامالت فههي البورصههة أو غيرههها مههن ايحيههات أصههوله املاديههة. وفههى  ههل بيئهه

 (.1التابعة لما كال ا يت  العمل بها في النظام املالى التقليدي )

 صعوبة تطبيق النصوص القانونية التي تنظم عمل الدليل الجنائى: 

نبؤ بما سيئوع إليه ههذا التقهدم فهي القريهب، وقهد انعكهو  له  علهى التشهريو، أدت سرعة التقدم التقلا وانتشار  إلى صعوكة الت

الذي بالكاد يحاوع ال حا  بهذا التقدم ويضو له الضهوابط القانونيهة املنظمهة السهتطالص الهدليل الجنهااس. ويثهور بشهأن الهدليل 

تَ  مههن ناحيههة  ههنن اقتلههاء أثههر الههدليل علههى عههدة صههعوكااإللكترونههس النههاتج مههن التعامههل بالعملههة املشههلرة أمههام القضههاء الجنههااس 

التعامل بهذ  العملة قهد يمتهد إلهى لهارج حهدود الدولهة، وكالتهالي يطهرج التحقيهس فهي ههذ  الحالهة عهن واليتهها القانونيهة والقضهااية، 

 مهههن التشهههريعات ال تضهههو النصهههوص املنظمهههة ممههها يصهههعب عمهههل سهههليات الضهههبط والتحقيهههس.
 
 كبيهههرا

 
 ومهههن جمهههة ألهههرى  هههنن عهههددا

اقتنهههاع القضههاء الجنههااس بكههون الهههدليل  ل حصههوع علههى الههدليل الجنههااس فهههي مثههل هههذ  الحههاالت، وغيههاب ههههذا التنظههي  قههد أثههر علههى

 على إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى الجانس، وعلى أن يكون دليل موثو  به في اإلثبات الجنااس.
 
 املقدم يكون صالحا

لدسههتور األمريكههي يهههن  علههى أنهههَ زال يجههوز املسههاس بحهههس النههاس فههي حرمههة أشةاصهههم  التعهههديل الرابههو ل علههى سههبيل املثههاع  ههنن 

ومنهازلم  وأوراقمه  ومتهاعم ، ضهد التلتهي  والضهبط غيهر املبهررين، وال يجهوز أن يصهدر أمهر بهذل  إال إ ا تهوا ر سهبب محتمهل، 

شهههةاص أو األ ههياء ال ههه  سهههيت  يؤيههد بحلهههل يمههين أو إقهههرار، ويجههب علهههى وجههه لهههاص وصههل املكهههان الههذى سهههيجرى تلتيشههه، واأل

.  وقههد أدركهه  ايحكمههة العليهها األمريكيههة أن تيههور الوسههاال التقنيههة للمراقبههة قههد يزيههد مههن قههدرة الدولههة علههى أن تيههاع (2)ضههبيماز

منهههااس تتعهههدى التنقيهههب بهههالعين ايجهههردة، ولهههذل   هههنن ايحكمهههة قهههد حا ظههه  فهههي أحكاممههها علهههى التمسههه  بالةصوصهههية فهههي ههههذ  

الضوابط ال   ن  عليها التعديل الرابو، ور ض  التلسير الحرفى لن  الدستور؛ بل وسهع  مهن معنها  ليتلهس  الحاالت بذات

                                                           

(1 )   J. (Everette) and others, p.19 

(2 )   “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and 

seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, 

and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.”. 
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. وهههو مهها رعلهها أن تعقههب أثههر التعههامالت ال هه  تجههرى بههالعمالت املشههلرة والتنقيههب فههي األجمههزة اإللكترونيههة ال هه  (1)مههو الغههرض منههه

 للضهههوابط ال ههه  وردت بهههن  التعهههديل الرابهههو مهههن الدسهههتور تضهههمن  التعامهههل بهههها وكشهههل سهههرية املراسهههالت يجهههب أن 
 
يكهههون و قههها

 األمريكي.

وال يجيهههمل القهههانون األملهههاني للنيابهههة العامهههة أن تهههأمر بتلتهههي  األجمهههزة اإللكترونيهههة واالاهههالع علهههى محتواهههها أو كشهههل املراسهههالت إال 

 للضهههوابط والشهههرو  ال ههه  يهههن  عليهههها القهههانون )
 
مهههن قهههانون اإلجهههراءات  162،   98املهههادة بموجهههب أمهههر يصهههدر مهههن قهههاض وو قههها

الجنااية األملاني(. وال يتوا ر لدى الرأي العام في ههذ  ايجتمعهات، وال للمؤسسهات القانونيهة الرغبهة فهي التضهحية بهالحقو  ال ه  

عمههههالت قررتهههها الدسهههاتير والقهههوانين، ممههها يلقههههس بعهههبء كبيهههر علهههى سههههليات الضهههبط والتحقيهههس فهههي الجههههراا  ال ههه  تسهههتطدم  يهههها ال

املشهههلرة،  علهههى ههههذ  السهههليات أن تلتهههملم حهههدود القهههانون إن أرادت أن تحصهههل علهههى دليهههل مشهههروع، يمكهههن تقديمهههه إلهههى القضهههاء. 

ويزداد األمر صعوكة في حالهة أن انتشهر التعامهل بههذ  العمهالت علهى نحهو كبيهر، إ  سيصهعب تعقهب ماليهين املعهامالت ال ه  تجهرى 

 بها، والحصوع على إ ن من ال
 
 قضاء وإثبات القراان والظرو  الداعية إلى الب إصدار هذا اإل ن. يوميا

ولمههذ  االعتبههارات  ههنن اللقههه والقضههاء املقههارن يههرى أن مههن  ههأن زيههادة اسههتطدام التقنيههات الرقميههة وانتشههار هههذا االسههتطدام فههى 

 (.2انين الحالية)الحياة أن يظمر الحاجة إلى زقانون جديد للجراءات الجناايةز يطتلل فى قواعد  عن القو 

 مدى امتداد تطبيق القانون خارج نطاقه اإلقليمي: 

يثور التساؤع عن مدى جواز تيبيس القانون الوالا املتعلس باألورا  املالية على معامالت األورا  املالية بالعملة اال تراضهية؟، 

 Morrison v. National Australiaي قضههية وقههد أثيههر هههذا التسههاؤع فههي الواليههات املتحههدة  قضهه  ايحكمههة العليهها األمريكيههة فهه

Bank  بأن قهانون األورا  املاليهة األمريكهي ال ييبهس لهارج حهدود الواليهات املتحهدة مها له  يكهن هنهاح داللهة وااهحة فهي  2010سنة

بورصهة القانون على أن الكونجرس قد انصر   نيتهه إلهى امتهداد تيبيقهه إلهى لهارج حهدود الدولهة. وقهد  سهرت ايحكمهة قهانون ال

 لمههذ  الوجمههة  ههنن 
 
بههأن نصوصههه ال تتضههمن الههن  علههى تيبيقههه لالحتيههاع فههي البورصههة والههذي يرتكههب لههارج حههدود الدولههة. وو قهها

ايحكمة قد حصرت نيا  تيبيس نصوص االحتياع على املعامالت املدرجة في بورصة بيو و راء األورا  املاليهة دالهل الواليهات 

 للمبدأ الذي أق
 
يقتصهر تيبيهس القهانون األمريكهي علهى األورا  املاليهة املباعهة أو  Morrisonرته ايحكمة في قضية املتحدة.  و قا

 املدرجة دالل الدولة، دون غيرها من معامالت تت  بالةارج.

( 
 
(. رعيههس ايحههاك  األمريكيههة الحههس فههي االلتصههاص بنظههر ايةاللههات ال هه  3وبعههد صههدور الحكهه  السههابس أصههدر الكههونجرس قانونهها

 ههو إليههها مههن هيئههة األورا  املاليههة إ ا كانهه  تتضههمن ليههوات  ات  ههأن فههي تحقيههس األ عههاع ايةاللههة ال هه  ارتكبهه  فههي الواليههات تر 

 
 
 كبيهرا

 
املتحدة، ح ا ولو كان  املعاملة قد اتطذت لارجما؛ أو كهان مهن  هأن سهلوح ارتكهاب لهارج الواليهات املتحهدة أن يرتهب أثهرا

                                                           

(1 )   KYLLO v. UNITED STATES, certiorari to the united states court of appeals for the ninth circuit, No. 99–8508. Argued 

February 20, 2001—Decided June 11, 2001, Cite as: 533 U. S. 27 (2001), pp.27 -52. 

(2)  Orin S. KERR: Search warrants in an era of digital evidence, Mississippi Law Journal, Vol. 75, 2005, p. 86. 

 Dodd-Frank Actوهو القانون املسمى:   ( 3)
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(. ولهه  تيبههس محههاك  الواليههات املتحههدة هههذا القههانون ح هها اآلن. وقههد  ههكل عههدم اليقههين 1تحههدة )يمكههن توقعههه دالههل الواليههات امل

 
 
 حقيقيها

 
وانتلاء الوضوك في النصوص ال   تمد التصاص قوانين األورا  املالية األمريكية على األ عاع ال ه  تقهو بالةهارج تحهديا

ابيعههههة البورصههههات لههههي غيههههر محههههددة بنيهههها  جغرافههههى معههههين، لتيبيههههس هههههذ  النصههههوص. وألن التعامههههل بالعملههههة املشههههلرة وكههههذل  

 املعههامالت فههي األورا  املاليههة وال هه  تجههرى بالعملههة املشههلرة تتصههل بضههةامة ال جهه ، وهههو مهها يههؤدى إلههى اعتبارههها  ات أثههر كبيههر 

م  يههها العمههالت (. ويثيههر تيبيههس هههذ  القواعههد كههذل  صههعوكات فههي تحقيههس الجههراا  ال هه  تسههتطد2دالههل حههدود الواليههات املتحههدة )

املشلرة وال   تمتد إلى لارج الحهدود الجغرا يهة للدولهة،  لهي ههذ  الحالهة سيصهعب اتطها  اإلجهراءات ال ه  تضهمن التنقيهب عهن 

الدليل وتتبعه والكشل عن هويهة أاهرا  التعامهل الهذى يهت  بهه، وههذ  الصهعوكة فهي حقيقهة األمهر لهي صهعوكة قانونيهة وواقعيهة 

 تحقيس مثل هذ  الجراا   به متعذرة. في نلو الوق ، قد تجعل

 خاتمة الدراسة

أ مههرت الدراسهههة أن العمههالت اال تراضهههية ليسههه  جميعمهها مهههن نهههوع واحههدَ وأنهههه يمكهههن تأصههيلما بردهههها إلهههى نههوعينَ األوع يتلهههس مهههو 

 العمالت.  األصوع املعموع بها في املؤسسات املالية ويطضو للقيود القانونية وللضوابط املالية املقررة للتعامل في

أما النهوع الثهانس  مهو عمهالت يجمهو بي هها أيهها ال تطضهو لسهلية مركزيهة وأن هويهة املتعهاملين بهها تبقهس غيهر معرو هة، وأيهها تتصهل 

وأن هههذا النهوع مهن العمهالت املشهلرة يتهوا ر  يهه درجهة غيهر مسههبوقة باللوريهة وتجهرى بهين أارا مها، وكهدون تهدلل وسهيط ثالهث. 

ى إلهى التهأثير علهى مصه حة الدولهة، إ  رسهل ها السهييرة والقهدرة علهى الرقابهة املاليهة علهى املعهامالت ال ها تهت   مو يهؤد من ايةاارَ

،  لهه  أنههه يههؤدى إلههى تنههازع الدولههة عههن عملتههها الوانيههة، وترسههي، 
 
 وقانونهها

 
بهههذ  العمههالت، وهههو مهها يههؤدى إلههى عههدم اسههتقاللما واقعهها

العملهههة غيهههر مكلولهههة مهههن الدولهههة وتطهههرج عهههن رقابتهههها وال تطضهههو لرقابهههة املصهههار   تبعيتهههها إلهههى دوع وجمهههات ألهههرى،  لههه  أن ههههذ 

 رياضهههية 
 
املركزيههة، وأنهههه ال توجههد رقابهههة حكوميههة أو قيهههود علههى تهههداولما، وال يتههوا ر بهههها قيمههة فهههي  اتههها ، إ  ال تعهههدو أن تكههون رمهههوزا

 .ب قيمتها وايهيار سعرها وإلى لساار اقتصادية كبيرةمشلرة، تكتسب قيمتها باملضاركة على قيمتها، وهو ما قد يؤدى إلى تذبذ

وقههد أ مهههرت الدراسهههة أن سهههمولة اسهههتطدام هههذ  العملهههة  واسهههتقاللما عهههن رقابهههة النظهههام املههالى وإبقهههاء هويهههة املتعهههاملين بهههها سهههرية 

مههل بههها مهها يههو ر صههلة وجههواز اسههتطدامم  ألسههماء مسههتعارة، مههو  وريههة التعامههل وسههرعة إتمامههه وزيههادة األركههاك الناتجههة عههن التعا

 
 
وثيقهههة بهههين ههههذ  العمهههالت ومجموعهههة كبيهههرة مهههن األنشهههية اإلجراميهههة؛ إ  بهههات التعامهههل بههههذ  العمهههالت باعتبارهههها وسهههيلة أو غرضههها

االتجههههار غيههههر املشههههروع فههههي ايةههههدرات واألسهههه حة وجههههراا  البغههههاء الدوليههههة واالتجههههار فههههي  الرتكههههاب عههههدد كبيههههر مههههن الجههههراا  مههههن بي هههههاَ

األمههههههواع والقمههههههار وتمويههههههل اإلرهههههههاب وجههههههراا  االحتيههههههاع املههههههالى وسههههههرقة المويههههههات، وجههههههراا  الكومبيههههههوتر وتقنيههههههة األعضههههههاء وغسههههههل 

                                                           

(1 )   significant steps in furtherance of a violation that occurred in the United States even if the transaction took place 

outside the United States; or 2) conduct outside the United States that has a “foreseeable substantial effect” within the 

United States”. 

(2 )   Anell and Lee, Op-Cit. 
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املعلومههات، والجههراا  املاسههة باألسههرار والةصوصههية والتهههرب الضههريبا ود ههو اللديههة فههي جههراا  االبتههملاز والتهههرب الضههريبا وتزييههل 

 .في األسوا  املالية وغيرهاالعملة وتزوير جوازات السلر والمويات واملضاركات 

وقههد كشههل  الدراسههة علههى أن للعمههالت املشههلرة صههلة وثيقههة بجههراا  اإلرهههاب واألنشههية ال هها تههدعو إلههى إثههارة االضههيرابات دالههل 

   .ايجتمعات ايةتللة، وأيها قد تو ل من جمات ودوع لتحقيس هذ  األغراض

ي ضهبط وتحقيهس الجهراا  ال ها تسهتطدم  يهها العمهالت املشهلرة، وقد أ مرت الدراسة عن أن هناح صعوكات جمة تقهل عقبهة فه

وأن بعها هههذ  العمهالت يكههون التعامهل بههه غيهر مراههس علهى اإلاههال ،  هال رشههاهد ح ها مجههرد املعاملهة ال هها تهت ، وأن هنههاح وسههاال 

، ويضهههها  إلههههى  لهههه  أن الكثيههههر مههههن التعامههههل 
 
بههههها يتجههههاوز الحههههدود تقنيههههة تجعههههل مههههن تعقههههب أثههههر التعههههامالت ال هههها تههههت  بههههها متعههههذرا

الجغرا ية للدولة، األمر الذى يصعب عمل أجمزة الضبط والتحقيس. وأن القواعد القانونيهة ال ها تهنظ  جمهو الهدليل وامليبقهة 

فههي التشههريعات املقارنههة يصههعب تيبيقمهها فههي حههاع أن كانهه  الجريمههة مرتكبههة بههالعمالت املشههلرة، إ  أن كثههرة عههدد هههذ  املعههامالت 

  وتنوعما وحجمما
 
 يكاد أن يكون متعذرا

 
 .ووكويها  ورية ما يجعل مكا حتها بالوساال القانونية التقليدية أمرا

وقد أبان  الدراسة كذل  عن أن الدعوات القاالة بتنظي  العمل بالعمالت املشهلرة وإلضهاعما لقيهود قانونيهة وضهوابط ماليهة 

ن هذ  العمهالت قهد  قهدت عوامهل الجهذب ال ها تتمتهو بهها وال ها لى دعوات محل نظر،  ل  أنه إ ا توا ر مثل هذا التنظي ، تكو 

تسههتغل فههي ارتكههاب األعمههاع غيههر املشههروعة، وإ ا تههوا ر مثههل  لهه  التنظههي  بالنسههبة لعملههة معينههة،  ههنن ايجههرمين سههينتقلون إلههى 

 .أنواع ألرى من العمالت املشلرة تحقس لم  أغراضم 

يتهوا ر بههها درجهة عاليههة  -بالتحديههد السهابس بيانههه-جناايههة،  هنن العمههالت املشهلرة وتطله  الدراسههة إلهى أنههه مهن زاويههة السياسهة ال

من الةيهورة، وتنيهوى علهى تهديهد جسهي  بمصهالح الدولهة واسهتقاللما وتهرتبط بمجموعهة واسهعة مهن األنشهية اإلجراميهة، وأنهه 

ايجتمهو، وأن أى نظهام إجرااهس سهيعجز عهن  إ ا أجيمل التعامهل بهها،  نيهها سهت حس الضهرر بياالهة كبيهرة مهن املصهالح الجوهريهة فهي

مالحقة الجراا  ال ا تستطدم  يها هذ  العمالت أو الحد م ها، وأنه يجب على القانون الجنااس أن يمنهو التعامهل بههذ  العمهالت، 

 ل  بها.وأن يطتط الشارع سياسة مناسبة لما جوان ها القانونية واملالية واملصر ية واإلدارية وال ا تضمن عدم التعام
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 الحاجة ملظلة تشريعية ملارد الدفع الرقمي الحاضر واملستقبل

 

 حسن هايدي عيسى حسن عليالدكتورة 

 كلية الحقوق ، ملدرس بقسم القانون الدولي الخاصا

 ، مصرجامعة القاهرة

 الفهرس الرئيسي

 املقدمة

ا عليــك يــا مــن   وســالم 
 
الحمــد هلل رب العــاملين، خلــق الخلــق مــن عــدم، وخلــق الكــون فنظمــه، وخلــق اإلنســان وعلمــه، وصــالة

 رحمة للعاملين، 
َ
ت

ْ
َسـاِني  خير الخلق سيدنا محمد بن عبد هللا.ُبعث ِ

ّ
ـن ل  ّمِ

 
ة
َ
ـد
ْ
ـْل ُعق

ُ
ْمـِريَ َواْحل

َ
ـْر ِلـي أ ـَرْح ِلـي َصـْدِريَ َوَيّسِ

ْ
"َرّبِ اش

ْوِلي".
َ
ُهوا ق

َ
ق
ْ
 َ َيف

 امللخ:: 

 أول : أهمية الدراسة 

الد و ال   اعتدناها؛  له  نعهد بهين ألق  التكنولوجيا بظاللما علينا في جل أمور حياتنا، ول  رسل  من الةضوع لمذا الكل ار  

ها  حسهب،  لقهد أضها   بعها املتهاجر عليهمها الهد و بهالعمالت اإل تراضهية أو بهاألحرى  تسلي  األمواع بنليد أو تحويلمها إلكتروني 

  .اض  نظام د و إلكتروني أساسه البرهان الري)الد و بالبيتكوين( كواحدة من أ مر وأن ح هذ  العمالت؛ نا رة إليه على أنه 

هههذ   . بعههدما أاهح  بيننهافهي النظهر إلههى املهاع وكيليهة اسهتطدامه -ثههورةوإن  هة  قهل  –الهرة  لقهد حققه  العمهالت اال تراضههية

هها التسههاؤع عههن  جلهها ثمههار . وعليههه  ههال غههرو فههي القههوع بأنههه مههن موضههوعات السههاعة. وكههذا كههان ابيعي 
ْ
لمههو آثههار  وت

ْ
هها ت العمههالت واقع 

 د  كرة العمالت اال تراضية من املنظور القانوني؟ مدى أهمية الوقو  على أبعا

وهنا ْيجاب بوجوب التصدي للمسألة؛  القانون مرآة تعكو ما يدور دالل ايجتمو. وهذ  العمالت اال تراضهية تصهدرت قاامهة 

ثير حولما الجدع؛ ك
ْ
رغه  عهدم وجودهها  مكانة كبيرة في الحاضر واملستقبل نلسماحجزت ل لكترونية مبتكرةإعملة املساال ال   أ

 كويها عملة ال مركزية.  كبادي العمالت ال   نعر ما املادى، وعدم تبعيتها لجمات بعي ها، وال ح ا تحك  أحد بنصدارها

 ثاني ا: مشكلة الدراسة

للدراسهههة إ هههكنليات عهههدة أبرزهههها انتلهههاء التقنينهههات الكا يهههة املنظمهههة للمسهههألة محهههل البحهههث مهههن جهههل جوان هههها، لاصهههة وأن ههههذ  

ها وهو ما رسهتلزم  - مو  أن تأبا  ابيعتها -لعمالت ال يمكن تقييدها بنيا  جغرافي معينا ها بغهرض ضهمان عهدم أيض  ها دولي  تعاون 
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ا. وكصر  النظر هنا عن ارتلاع أسعار ههذ  العمهالت أو  انتقاع املساال  ات الصلة إلى بلدان تيبس قواعد تنظيمية أقل تشدد 

 تذبذبها أو ح ا انطلاضما. 

ا التعامهل بههذ  العمهالت  ومن أبرز األمثلة على  له  مها يجهري اآلن مهو عملهة البيتكهوين؛  أملانيها مهن أوااهل الهدوع ال ه  أقهرت رسهمي 

والحاع نلسه فهي اليابهان وانجلتهرا وغيهره . بينمها النها ر إلهى مواقهل الهدوع العركيهة يالحه  أيهها مها برحه  تنظهر إلهى ههذ  العمهالت 

وتارة آلهرى تعلهن بعها املتهاجر  ة تحذر من التعامل  يها، وتارة تلوك بنمكانية وضو قواعد منظمة لما،بعين الريبة والش ؛  تار 

فههي عاملنهها العربههي صههراحة قبولمهها لمههذ  العملههة كيريقههة للههد و؛  نحههدى متههاجر بيههو الشههاي فههي العاصههمة األردنيههة عمههان كههان أوع 

ا ههو متجر في العال  العربي يقبل التعامل بها، تال  متجهر لب
 
يهو البيتهملا فهي دبهي، ثه  سهو  السهلير بالكويه . والال ه  لالنتبها  صهدق

 !البيتكوين كعملة للد وحوع العال  رعتمدون تاجر وكااو  100,000 بين أكثر من من أن يأتي ثالثته 

ا مههههن الغمههههوض، مههههن هههههو س بههههذل  مزيهههههد 
 
ساتوشههههه    ثههههاني اإل ههههكاليات هههههو الجمالههههة املتصههههلة بْميلهههههس  كههههرة هههههذ  العمههههالت  لْيضههههل

ناكهههاموتو؟ رجهههل أم مجموعهههة أم  هههركة أم مههها ا؟ ومهههها سهههبب التلااهههه؟ بهههل وناهيههه  عهههن  لهههه   لمههها ا حهههدد عهههدد وحهههدات عملههههة 

مليههون وحههدة م ههها وكقههس  قههط قرابههة األربعههة ماليههين وحههدة  17مليههون وحههدة  قههط حههوع العههال  تهه  تعههدين قرابههة  21البيتكههوين بههه 

هها لقوا ا ميلق  هها إياههها تطضههو لضههوع 
 
عههد العههرض واليلههب؟ وهههل نتوقههو زيادتههها؟  وملهها ا ال نصههنو نحههن بأنلسههنا هههذ  العمههالت تارك

ا على البلوح تشاين؟  اعتماد 

ثالههث اإل ههكاليات هههو ايةههاار ايحييههة بهههذ  العمههالت كويههها عرضههة للتقلههب والةسههارة مهها بههين مطههاار تنظيميههة وألههرى تتعلههس 

 ضرااب والهتأمين.بالحماية، إضا ة إلى مطاار السو  واالحتياع وال

 ثالث ا: أهداف الدراسة 

ا بذل  هم  املسهئولين مهن 
 
ا ملا را س  كرة البحث من غموض تجل  بعا مالمحه  س البحث اريقه إلى النور؛  احذ توضيح 

ا تبعات وأبعاد املسألة للممتمين من ناحية ألرى عبهر تسهليط الضهوء علهى أبهرز مها يحهيط بهالعمالت اال تراضه ية فهي ناحية، ومبين 

ا يراودنا ممما حاولنا تلاديه. ا ملموس   جان ها القانوني من مساال بغرض ال حا  بركب هذ  العمالت بعدما أاح  واقع 

ضههل علههى  لهه  التصههدي املبا ههر للمسههألة امليروحههة بالبحههث والتأصههيل فههي سههبيل الوصههوع إلههى رؤيههة محههددة تحمههل توصهههيات 

 ية وواقعية رصينة. متعمقة مستندة في  ل  على أسو قانونية وعلم

ا: منهجية الدراسة   رابع 

يقتضههه   النظهههر إلهههى العمهههالت اال تراضهههية مهههن الناحيهههة القانونيهههة التيهههر  إلهههى بعههها املسهههاال ال ههه  ال يتصهههور أن يكتمهههل بنهههاء بههههذ  

بيعهههة األوصههها  بهههدويها؛ ولهههي تسهههاؤالت منيقيهههة لرجههه  مهههن رحههه  واقعنههها العملهههي سيسههه ى البحهههث للجابهههة عليهههها ولهههىَ تنهههاوع الي

القانونية لمذ  العمالت مو بيان مزاياها وعيوبها، ث  الوقو  عند مواقل التشريعات م ها، وعلى األل  موقهل دولهة اإلمهارات 

العركيههههههة املتحههههههدة، ومالبسههههههات التعامههههههل بهههههههذا النههههههوع مههههههن العمههههههالت، وأوجههههههه الحمايههههههة القانونيههههههة للمتعههههههاملين، ومههههههدى األمههههههان فههههههي 

 مطاار التع
 
 امل بها.استطدامما متناوال
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ا على بعا التساؤالت  ات الصلة؛ ما موقل القانون الجنااي من العمالت  ا ألرى مجيب  يضا  على ما سبس اْر  البحث أبواب 

اال تراضههية؟ وهههل األليههرة تمتلهه  غيههاء قههانوني؟ ومهها مههدى إمكانيههة اسههتعماع هههذ  العمههالت للقيههام بأنشههية غيههر قانونيههة؟ وهههل 

ضرااب؟ وما مقدار الحماية املكلولة للمسهتهلكين؟ ولمهواة االسهتثمار ههل اسهتثمارك  فهي العمهالت تطضو العمالت اال تراضية لل

 اال تراضية سيحقس لك  ما تحلمون به من أركاك؟

ا: أبرز نتائج الدراسة  خامس 

تنهه ( 1 هها ال يقبههل املههراء، وأاههحينا بحاجههة إلههى تشههريعات لاصههة تنظممهها، بههل ب  ا نههتلمو وجههود أصههبح  العمههالت اال تراضههية واقع 

 اتلاقية دولية ترعاها استجابة ليبيعتها الدولية ال   رستحيل أن تتطلى ع ها.

ا، ح هها وإن برحهه  اآلراء منقسههمة حيالمهها مهها بههين مؤيههد  ومعههارض  ( 2 ا وقضههااي  هها وتشههريعي  ال منههاص مههن التصههدى للمسههألة  قمي 

ناس قد لاضوا غمارها باللعل ووثقوا بها.
ْ
 ااملا أن هناح أ

وجود التشريعات املنظمة لما من  أنه مكا حهة مها قيهل فهي حقمها مهن مطهاار؛ كاسهتطدامما فهي غسهيل األمهواع أو ألغهراض  ( 3

 اإلرهاب. وكطاصة بعدما أصبمل ماليين العرب يتداولون هذ  العمالت.

المويهة، غيهر قابلهة لالنتههاء  حاجة واقعنا العملى لعملة رقمية أمر متصور، ولكننا في املقابل نريهد عملهة معرو هة ال مجمولهة ( 4

 ال تنلذ بعدد محدد.

ها  ( 5 االستثمار في هذ  العمالت مقرون بالبحث املسبس عن أسل  الير  املوصلة إليىها مو اليقين الداللي بتحمهل التبعهات أي 

 ما كان ؛  لركما تكون مجرد  قاعة وركما تجل  ما حلم  به من أمواع وأكثر. 

ل حظة ال   تكتب  يها هذ  السيور يوجد آال  املتهاجر اعتمهدت باللعهل العمهالت اال تراضهية كأحهد أعيد التذكرة؛  لي ا ( 6

ا نحن بحاجة لتهدلل لتشهري ي ال نعله  مها ا سهيكون محتهوا  ولكننها نثهس أنهه  أنظمة الد و اإللكتروني؛  ما ا ننتظر!
 
صدق

 و عقد الجلسات اإلر ادية لتوعية املمتمين.سيصاد  صحيمل القانون. وإلى أن يأتي هذا التشريو سيكون السبيل ه

طبيعــة - البتكــوين -اسـتثمار -مــدى قانونيــة -مخـاطر -تعــاون دولــي -تنظــيم تشــريعي -الكلمـات املفتاحيــة: عمــالت افتراضــية

 قانونية.

  :إطاللة على موضوع الدراسة وأهميته -أول  

مــن ذلــك يــ يء حتــى طــرق الــدفع التــي اعتــدناهات فلــم نعــد  ألقــت التكنولوجيــا بظاللهــا علينــا فــي جــل أمــور حياتنــا، ولــم يســلم

ــا فحســب، بــل أضــافت بعــض املتــاجر عليهمــا الــدفع بــالعمالت االفتراضــية أو  بــين تســليم األمــوال باليــد أو تحويلهــا إلكتروني 

لبرهـــان بـــاألحرى )الـــدفع بـــالبتكوين( كواحـــدة مـــن أشـــهر هـــذه العمـــالتت نـــاظرة إليـــه علـــى أنـــه نظـــام دفـــع إلكترونـــي أساســـه ا

 الرياض ي.



 وقائع املؤتمركتاب 
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فـي النظــر إلــى املـال وكيفيــة اســتخدامه، بعـدما أ ــحت بيننــا  -وإن شـئت قــل ثــورة -ولقـد حققــت العمـالت االفتراضــية طفــرة

جنـــى ثمـــاره. وعليـــه فـــال غـــرو فـــي القـــول بأنـــه أضـــحى مـــن موضـــوعات الســـاعة، ولـــذا كـــان 
ُ
لمـــس آثـــاره، وت

ُ
ـــا ت هـــذه العمـــالت واقع 

ا التساؤل عن مدى أهمية  الوقوف على أبعاد فكرة العمالت االفتراضية من املنظور القانوني   طبيعي 

وهنا ُيجاب بضرورة، بل لزوم التصدي للمسألةت فالقانون مرآة تعكس ما يدور داخل املجتمع. وهذه العمالت االفتراضـية 

ـات كعملـة إلكترونيـة مبتكـرة   عاملي 
 
ـا وأثـارت جـدال

 
تسـعى كـي تتجـز لنفسـها مكانـة قد تصدرت قائمة املسائل التي شهدت لغط

كبيــرة فــي حاضــرنا ومســتقبلنا رغــم عــدم وجودهــا املــادي، وعــدم تبعيتهــا لجهــات بعينهــا، وعــدم تحكــم أحــد بلصــدارها، كبــاقي 

 العمالت التي نعرفها في ظل ال مركزيتها.

 إشكاليات الدراسة: -ثاني ا

نظمـــة للمســـألة محـــل البحـــث فـــي ظـــل تعـــاظم انتشـــارها للدراســـة إشـــكاليات عـــدة فـــي مقـــدمتها انتفـــاء التقنينـــات الكافيـــة امل

وهـو مـا يسـتلزم  -فهـو شـأن تأبـاه طبيعتهـا -وتوغل أبعادها، خاصة وأن هذه العمالت ال يمكـن تقييـدها بنطـاق جغرافـي معـين

، بغرل ضمان عدم انتقال املسائل ذات الصلة إلى بلدان تطبق قواعد تنظيمية أقل تشدكذلك 
 
ا فعاال ا دولي 

 
ا. تعاون  د 

ا التعامـــل وهـــذه  وعليـــه، فمـــن أبـــرز الـــدالئل مـــا يجـــري اآلن مـــع عملـــة البتكـــوينت فأملانيـــا مـــن أوائـــل الـــدول التـــي أقـــرت رســـمي 

العمـــالت، وكـــذلك اليابـــان وانجلتـــرا وغيـــرهم، بينمـــا النـــاظر إلـــى مواقـــف الـــدول العربيـــة يالحـــل أنهـــا مـــا برحـــت تنظـــر إلـــى هـــذه 

 أخـرى العمالت بعين الريبـة والشـك، ويراف
 
قهـا تذبـذب  متقـد  فـي اآلراءت فتـارة تحـذر بعضـها مـن التعامـل فيهـا، وتـارة تلـوح دوال

وتـارة تعلـن بعـض املتـاجر فـي عاملنـا العربـي صـراحة قبولهـا لهـذه العملـة كطريقـة للـدفعت  بلمكانيـة وضـع قواعـد منظمـة لهـا،

لعـــالم العربـــي يقبـــل التعامـــل وهـــا، تـــاله متجـــر لبيـــع فأحـــد متـــاجر بيـــع الشـــاي فـــي العاصـــمة األردنيـــة عمـــان كـــان أول متجـــر فـــي ا

ا هـو أن يـأتي ثالثـتهم مـن بـين أكثـر مـن 
 
تـاجر وبـائع  100,000البيتلا في دبـي، ثـم سـوق السـفير بالكويـت. والالفـت لالنتبـاه صـدق

 حول العالم يعتمدون البتكوين كعملة للدفع!

ومـــن األخيـــرة مـــا يتعلـــق بُمطِلـــق فكـــرة هـــذه العمـــالت، والـــذي ثــاني هـــذه اإلشـــكاليات  ـــي انغمـــاس هـــذه العمـــالت فـــي الجهالـــة، 

ا من الغمول على املوضوع، فمن هـو ساتويـ ي ناكـاموتو  أهـو رجـل أو مجموعـة أو شـركة أو مـاذا  وهـل  ُيضفي بدوره مزيد 

ا على تقنية "البلوك تشين"     Blockchainمن مبرر الختفائه  وما املانع كي نصنع نحن بأنفسنا هذه العمالت اعتماد 

ثالث اإلشكاليات  ي نق  الوعي املجتمعي باملخاطر املحيطة وهذه العمالت كونهـا عرضـة للتقلـب والخسـارةت فهـي تـنغمس 

 في مخاطر تنظيمية، وأخرى تتعلق بالحماية، إضافة إلى مخاطر السوق واالحتيال والـتأمين والخسارة.

  أهداف الدراسة: -ثالث ا

ا  -فيما مض ى بيانه -لبحث من غمول تجلت بعض مالمحه بالنظر إلى ما رافق فكرة ا
 
شق البحث طريقه إلى النورت شاحذ

ــا تبعــات املســألة وأبعادهــا للمتعــاملين وهــذه العمــالت بصــفة خاصــة، وألفــراد املجتمــع بصــفة 
 
بــذلك همــم املســئولين، ومبين

القــانوني مــن مســائل بغــرل اللحــاق بركــب عامــة، عبــر تســليط الضــوء علــى أبــرز مــا يحــيط بــالعمالت االفتراضــية فــي جان هــا 

ا ُيراودنا مهما حاولنا غض الطرف عنه. ا ملموس   هذه العمالت، بعدما أ حت واقع 
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ضـف إلــى ذلــك التصــدي املباشــر للمســائل محــل التنــاول بالبحـث والتأصــيل، فــي ســبيل الوصــول إلــى أنســب الــرؤى املفضــية 

 إلى أسس قانونية وعلمية وواقعية رصينة. إلى نتائج محددة وتوصيات متعمقة، مستندة في ذلك 

ا  منهجية الدراسة:  -رابع 

يفتـرل وضـع العمــالت االفتراضـية فــي ميـلان القــانون حتميـة التطــرق إلـى بعـض املســائل التـي ال يتــأتى لبنـاء  كــان هـذا جــوهره 

 عنها، منها:أن يكتمل بدونهات و ي تساؤالت منطقية خرجت من رحم واقعنا العملي سيسعى البحث لاجابة 

  ما ماهية العمالت الرقمية  وما طبيعتها القانونية  وفيما تكمن خيوط التمييل بينهـا وبـين العمـالت األخـرى  ومـا لهـذه

 العمالت وما عليها  وما آلية عملها 

 ون مـا مــدى قانونيـة العمــالت االفتراضــية مـن النــاحيتين النظريـة والواقعيــة  وهــل توجـد إمكانيــة تطبيـق قواعــد القــان

 العام أو الجنائي أو حتى املدني على هذه العمالت  وسواء أكانت اإلجابة بنعم أم ال، فما  ي معطيات وبراهين ذلك 

  ما أحدل مواقف دول العالم من العمالت االفتراضية  ما موقف مجموعة العشرينG20،  واالتحاد األوروبي، ودول

 وما مواقف دولة اإلمارات العربية املتحدة على وجه التحديد     وما املوقف العربي في عمومه G7املجموعة السبع 

   هل من دور للتعاون الدولي بخصـوص العمـالت االفتراضـيةت فـي ظـل مـا بـين هـذه العمـالت وفكـرة العامليـة مـن وشـائج

 وهل توجد سبل محددة لهذا التعاون 

تئـت تشـغلومـ–يضاف إلى مـا سـبق طـْرق البحـث بعـض التسـاؤالت املفصـلية التـي شـغلت 
َ
بـال الكثيـرين، ولقـد حِرصـت  -ا ف

على وضع كـل تسـاؤل منهـا فـي مكانـه املناسـب بالبحـث فـي تسلسـل  منطقـي، وبحسـب مـا يخـدم أجـزاء البحـث، ووازى مـا سـبق 

ا.   السعي صوب الوصول إلى إجابات قانونية أو منطقية أو واقعية عن هذه األسئلة، ووفق ما كان مالئم 

ا  :منهج الدراسة -خامس 

ا ملوضــوع البحــثت  -و ــي فــي ســبيل معالجــة املوضــوع -ُبنيــت الدراســة  ــا ومناســب 
 
علــى ثالثــة منــاة ، حســب مــا كــان منهــا ُمعين

أولهمـا: هـو املـن   املقــارنت إذ أثـرى الدراسـة إجــراء املقارنـة بـين مواقـف العديــد مـن الـدول مــن مسـألة العمـالت االفتراضــية 

ـــا مـــن زاويـــة مـــدى قانونيتهـــا، ثـــم الوقـــوف  ا لألهميـــة، وداعي  ا، حســـب مـــا ارتأيتـــه مثيـــر  عنـــد مواقـــف بعـــض هـــذه الـــدول تحديـــد 

 لذكره.

 لـذلك، مـع عـرل بعـض 
ُ

وثانيهما: هو املن   التحليليت إذ سعت الدراسة إلى إجراء تحليل مناسب للمسائل التي كانـت محـال

 اآلراء التي خدمت البحث، وَبينت ما أقيمت عليه من ح   أيما وجدت.

همـــا: هـــو املـــن   التأصـــيليت وذلـــك عبـــر إجـــراء التـــدقيق واملالحظـــة لـــبعض التطبيقـــات مـــن خـــالل دراســـتها وتحليلهـــا، ثـــم وثالث

 محاولة الوصول إلى قواعد عامة تحكمها.

ا  خطة الدراسة: -سادس 
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جــاءت -هيحـدوني األمـل فــي أن يجـد فيـه القــارئ ضـالت -وبعـد سـعي حثيــث وبحـث دقيـق كــي يخـرج موضـوع الدراســة إلـى النــور 

 من جية الدراسة كما يأتي:

 املبحث األول: ماهية العمالت االفتراضية وبعض ما يتصل وها من أمور.

 املبحث الثاني: مدى قانونية العمالت االفتراضية من الناحيتين النظرية والواقعية.

ثت أال وهــو أن هــذا البحــث وهنـاك أمــر جــد خطيــر يتعــين علــيَّ أن أضــعه نصــب عينــي القـارئ قبــل أن أشــرع فــي ســرد مــتن البحــ

ت فلــم أتحقـق ألبتــة مـن مــدى مطابقـة أّي  ممــا ورد فيـه مــن نصــوص أو (1)املتواضـع قــد تـمَّ بمنــأى عـن أحكــام الفقـه اإلســالمي

أحكام أو آراء أو حلول أو غيرها ألحكـام هـذا الفقـه الحنيـفت وعليـه فـلن األخـذ بـأي ممـا أتـت بـه هـذه الدراسـة برمتـه مقـرون 

ا  وأبد 
 

 باتفاقه مع أحكام الفقه اإلسالمي.  أوال

                                                           
 اللهـــم إال بعــــض املراجــــع التــــي طالعتهــــا أثنــــاء إعــــداد البحــــث، والتــــي كانــــت تتمحــــور غالبيتهــــا حــــول موقــــف شــــريعتنا اإلســــالمية الغــــراء مــــن العمــــالت  (1)

، د. غسـان محمـد الشـيخ، حكـم البتكـوين والعمـالت الرقميـة، مجلـة صـالح عبـد هللا كامـل لالقتصـاد اإلسـ
 
المي، املجلـد: االفتراضية، أذكـر منهـا مـثال

مـــن منظـــور إســـالمي، دار  -بيتكـــوين-، ود. جـــالل جويـــدة القصـــاص، اقتصـــاديات املصـــارف والنقـــود الرقميـــة 783-729، ص 2018، 64، العـــدد: 22

 ، وغيرهما مما ال يتسع البحث لذكره.107-59، ص 2018التعليم الجامعي، اإلسكندرية، 
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  املبحث األول

 ماهية العمالت الفرتاضية وبعض ما يتصل بها من أمور

 

 تمهيٌد وتقسيٌم:

ربمــا كــان منطقُيــا تجــاوز األمــور املتعلقــة بماهيــة العمــالت االفتراضــية ومــا إلــى ذلــك مــن املقــدماتت كــي نبــدأ مــن حيــث انتهــى 

ا الستكمال حلق ات السلسة، بيد أن املوضوع يمتثل للجدة النسـبية، وفكرتـه متشـعبة األبعـاد، وعليـه فقـد اآلخرونت سعي 

ارتأيت أنه من األنسب عـدم الخـول فـي الدراسـة دون التوقـف عنـد قليـل مـن معاملهـا بالبيـانت ولـذلك ُعنـون املبحـث األول 

ا طريق املبحث الثاني الذي هو   صلب املوضوع. بالعنوان املذكور باعتباره قد جاء ُمعِبد 

ا بينهــا وبــين غيرهــا مــن العمــالت فــي مطلــب   ولقــد تنــاول املبحــث األول ماهيــة العمــالت االفتراضــية، وطبيعتهــا القانونيــة، مميــل 

ا عند آلية عملهـا فـي مطلـب  ثالـث، 
 
، ومستوقف ا خصائ  هذه العمالت من منظور ما لها وما عليها في مطلب  ثان 

 
أول، ومبين

َباب املوضوع.  وبذا تكون الصورة
ُ
 قد َوُ حت في ذهن القارئ على نحو ُيمكن من الدخول حينئذ في ل

 املطلب األول: ماهية العمالت الفرتاضية وطبيعتها القانونية

 تقسيٌم:

ا عقــب  تنـاول البحــث بيـان ماهيــة العمـالت االفتراضــية فـي الفــرع األول، ثـم و ــح أبـرز مــا قيـل عــن طبيعتهـا القانونيــة، ومميـل 

ا عن غيرها.ذلك 
 
 أبرز خصائ  هذه العمالت التي تميلت وها دون

 الفرع األول: ماهية العمالت االفتراضية

رحــت علــى طاولـــة 
ُ
تعــددت املحــاوالت التــي انصــب هــدفها علــى تعريــف العمـــالت االفتراضــيةت لــذا تنوعــت التعريفــات التــي ط

راضـــية بـــأرل واقعنـــا املـــادي، وإن اتفقـــت النقـــاش فـــي ســـبيل جـــالء الغمـــول الـــذي صـــاحب اصـــطدام هـــذه العمـــالت االفت

 غالبيتها على بعض املصطلحات.

ولكنهــا غيــر موجــودة فــي  -وبالتــالي طريقــة للــدفع -وفــي قــول ســلس ســهل أقــول إن هــذه العمــالت  ــي: نــوع مــن أنــواع العمــالت 

فضــاء اإلنترنــت الرحــب، شــكل مــادي ملمــوس كعمالتنــا التقليديــةت فهــي عملــة افتراضــية تتواجــد فــي العــالم االفتراضــ ي أو فــي 

ا كالعمالت التقليديـة )الورقيـة(، ولكنهـا ال تخضـع لسـيطرة املؤسسـات املاليـة وال  و ي تخضع للتداول واملضاربة عليها تمام 

 الحكومات، وال يمكن تتبع عمليات البيع والشراء بشأنها.
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ـدعى " ومن الناحية التقنية، فلن هذه العمالت عبارة عن: شـفرة إلكترونيـة معقـدة و 
ُ
خوارزميـات ذكيـة، مبنيـة علـى تقنيـة ت

بعــدما توافــق غالبيــة خبــراء التقنيــات الرقميــة علــى أن ابتكــار  .(1)" التــي أ ــحت حــديث الســاعةBlockchainالبلــوك تشــين 

 . (2)"خوارزمية الجداول املذكورة أو تقنية البلوك تشين" تعد االكتشاف األكبر منذ اختراع الشبكة العنكبوتية

ا  والالفـــت
 
لالنتبـــاه هـــو أن تقنيـــة "البلـــوك تشـــين" ذاتهـــا تجعـــل مـــن اختـــراق هـــذه العمـــالت أوالتالعـــب بعـــددها أو قيمتهـــا شـــأن

أقرب إلى املستحيل، والحالة الوحيدة التي يتم فيها سرقة كميـات منهـا  ـي عنـد اختـراق محفظـة إلكترونيـة أو منصـة تـداول 

قــدر الحمايــة املــذكورة هــو شــأن يمكــن اســتنباطه مــن تســميتها بــالعمالت ولعــل (3). تخــزن الوحــدات التــي يملكهــا املتــداولون 

 املشفرةت فللحاق لفل التشفير بُمسماها برهان دام  على إحاطتها بسياج  قوي من األمان.

وعلــى مــا يبــدوت فلــم يكــن التعــدد مــن نصــيب التعريــف وهــذه العمــالت فحســبت إذ تنوعــت مســميات هــذه العمــالت كــذلكت 

ـاة أو املشـفرة  Digital Currenciesها العمالت الرقميةفتارة يطلق علي عمَّ
ُ
، أو Cryptocurrencies، وتارة أخرى العمالت امل

نتناولهـا تحـت مسـمى العمـالت االفتراضـيةت فجلهـا وجـوه ملسـميات  -فـي بحثنـا-. وها نحن اآلن E-moneyالعملة اإللكترونية 

 عمالت واحدة املنطق واملنبع.

مــن بينهــا: عملــة البتكــوين  Alternate Coinsة أو الرقميــة ذاتهــا وجــوه عديــدة تســمى العمــالت البديلــة وللعمــالت االفتراضــي

BTC الريبــــل ،XRP اإليثريــــوم ،ETH بتكــــوين كــــاش ،BCH  .وغيرهــــات حيــــث تحظــــى كــــل عملــــة بمميــــلات واســــتخدامات فريــــدة

ُمسـمياتها ومهمـا تعـددت وجوههـات فـدعونا نتفـق أن وأُيـا مـا كانـت ، (4)ُعملـة تشـفيرية ُمختلفـة 60وبشكل عام يوجد أكثر من 

 هذه العمالت تعتبر ثورة في النظر إلى املال وكيفية استخدامه.

 وبالتحديـــد لعـــام 
 
كمـــل البنـــاء فـــلن الرجـــوع بوجلـــة الـــزمن إلـــى الـــوراء قلـــيال

ُ
 David، فيقـــال إن 1983وفـــي ســـطور معـــدودة ت

Chaum(5) قــام الوخصــية الغامضــة ساتويـــ ي  2008. وفــي عــام (1)ملــال النقــديهــو مــن راودتــه فكــرة تطبيــق التشــفير علــى ا

                                                           
عـــام يحـــتفل بكـــل العمليـــات الخاصـــة وهـــذه العمـــالت والتـــي تـــم تنفيـــذها بالكامـــل، كمـــا يطلـــق عليهـــا البلـــوك تشـــين عبـــارة عـــن دفتـــر حســـابات عـــالمي   (1)

ا"سلسلة الكتل"، ملزيد من التفاصيل عن هذه املسميات وأبعادها، انظر:  أيض 

Diego Romano and Giovanni Schmid, Beyond Bitcoin: A Critical Look at Blockchain-Based Systems,Issued by MDPI, Sep. 

2017. 
يميـة، بـدون املهندس ماهر الحلواني، الكتل املتسلسلة، العمالت املشفرة والقانون املالي الدولي: البتكوين والعمالت الرقمية، دراسة تحليليـة أكاد  (2)

 .8، ص 2018دار نشر، 
 انظر املوقع اآلتي:  (3)

https://eumlat.net/, last visit on 2/1/2019. 
، املقالـة متاحـة علـى شـبكة دار 20، ص 2018، ينـاير 766أحمد عمـر حسـن، البتكـوين عملـة شـرعية أم احتياليـة، االقتصـاد واملحاسـبة، العـدد: د.   (4)

ضــا  ب أزمــة، منشــورة علــى موقــع مجلـــة رأي الخبيــر االقتصــادي الــدكتور عبــد الفتــاح صــالح، عملـــة إلكترونيــة مشــفرة قــد تســباملنظومــة، وانظــر أي 

 االقتصاد اإلسالمي العاملية.

http://giem.kantakji.com/article/details/ID/667#.XFFVK2hL82x ,last visit on 19/1/2019. 
عبــــر البريــــد  خـــر ( كـــأداة دفــــع مضـــمونة تنقــــل مـــن حاســــوب آل (e-cash، والتـــي تعتمــــد علـــى نظــــام 1989األملانيـــة ســــنة  Digi Cash)) شــــركةمنشـــ إ   (5)

ترونيــة، اإللكترونــي أو اإلنترنــت، ملزيــد مــن التفاصــيل، انظــر: د. عبــد الهــادي مســعودي، األعمــال املصــرفية اإللكترونيــة: بنــوك إلكترونيــة، نقــود إلك

 وما بعدها. 70، ص 2016بطاقات إلكترونية، اليازوري للنشر، األردن، 

https://eumlat.net/
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بـــاختراع البتكـــوين، ثـــم نشـــر ورقتـــه البحثيـــة علـــى اإلنترنـــت تحـــت عنـــوان:  -(2)املبـــرمج اليابـــاني حســـب مـــا يقـــال عنـــه-ناكـــاموتو

ل بـذلك املعضـلة الكبـرى ثم اختفى عـن األنظـارت ليحـ peer to peer "(3)"نظام الدفع اإللكتروني املتناظر أو نظام الند للند

 .(4)التي واجهت املختصين في مجال هندسة املعلومات

يعنــــي أن البيانــــات التــــي  -وألنــــه يمكــــن املســــتخدمين مــــن التعامــــل دون وســــيط -وحــــري بالــــذكر أن نظــــام النــــد بالنــــد املــــذكور 

العمـالت، وليسـت قادمـة  يستقبلها املستخدم على جهاز الكمبيوتر الخاص به تكـون قادمـة مـن مسـتخدم آخـر لشـبكة هـذه

، وهـذا يعطــي شـبكة البتكـوين ميـلةت ألنــه ال يمكـن ألحـد أن يهـاجم الشــبكة، أو يحـاول أن يغلقهـا، أو يتجــز serverمـن خـادم 

 .(5)على العمالت اململوكة ألي مستخدم

ييلهــا عــن ورب متســائل يــأتي بســؤال جــوهري منطقــي بعــد العــرل الســابقت مــا الهــدف مــن هــذه العمــالت  وكيــف يمكــن تم

ـا حـال بيـان سـمات العمـالت االفتراضـية ذاتهـا فـي موضـع  الحـق، عمالتنا التقليدية  
 
و ي أسئلة منطقية جواوهـا سـيأتي الحق

 وكذلك في السطور القليلة القادمة.

 تمييز العمالت الفرتاضية عن غريها:

الوجـه املعـروف للعمـالت اإللزاميـة الورقيـة ثمة خصائ  محددة للعمالت االفتراضية يمكن من خاللها التمييل بينها وبـين 

ـا مـن هــذه االختالفـات مـن العــرل  سـنذكرها فـي نقــاط محـددة تصـيب عــين الحقيقـة، ولعـل القــارئ قـد تلمـس بالفعــل بعض 

السابق. ولقد حاولت إجمال أوجه االختالف التي الحظتها أثناء دراستي للموضـوع، واختللتهـا فـي جـدول يبـين وجـه االخـتالف 

 مستقل، كما يظهر في الشكل اآلتي:  في بند  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
(1)  “The earliest ideas about applying cryptography to cash came from David Chaum in 1983”; Arvind Narayanan, Joseph 

Bonneau, Edward Felten, et al, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction, Princeton 

University Press, 2016, p. xiv. 
 .هعة من األ خاص، د. أحمد عمر حسن، املوضع السابقنفسوإن افترل البعض أنه اسم مستعار ملجمو   (2)
النــد للنــد: هــو مصــطلح تقنــي يعنــي التعامــل املباشــر بــين مســتخدم وآخــر، دون الحاجــة إلــى وســيط إلتمــام عمليــات الــدفع بشــكل فــوري ألي   (3)

ا مقارنة بالنقود التقليدية
 ، انظر في ذلك:Zero or low processing fees  خ  وفي أي مكان في العالم وبتكاليف منخفضة جد 

https://www.maaal.com/archives/6248, last visit on 11/1/2019. 
(4)  Satoshi Nakamot, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, without details, 

Available online at, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, Last visit on 4/12/2019. 

 وعند هذا الحد فقط توقفت بيانات املقالة! لنعتبرها أول الخيوط الغامضة في املسألة.
(5)  Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, et al, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, op, cit., p. xiv. 

https://www.maaal.com/archives/6248
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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 العمالت اإللزامية أو التقليدية )الورقية( العمالت االفتراضية وجه االختالف

 مادية فيليائية رقمية افتراضية مشفرة ( طريقة وجودها1)

 عالمي ( نطاق استخدامها2)
تــــــرتبط إمــــــا بأمــــــة بعينهــــــا أو بمحموعــــــة مــــــن 

 األمم

 ( طريقة عرضها3)
علـــــى األ ـــــخاص فـــــي عمليـــــة التعـــــدين وبــــــرامج تعـــــرل 

 التعدين
 تعرل بواسطة البنوك املركزية

 تضخ مباشرة في سوق العمالت الرقمية ( كيفية  خها4)
تضــــــخ فــــــي االقتصــــــاد مــــــن خــــــالل الســــــندات 

 وغيرها من األوراق املالية األخرى 

( مــــــدى تأثرهــــــا باالقتصــــــاد 5)

 املحيط
 دال تتأثر بالسياسة النقدية إلى حد بعي

تتـــــــــأثر بشـــــــــكل مباشـــــــــر بالتضـــــــــخم وبأســـــــــعار 

 الفائدة

 من قبل الحكومات عن طريق التعدين ( طريقة إصدارها6)

 

 الطبيعة القانونية للعمالت الفرتاضية الفرع الثاني:

علــى الــرغم مــن أن العمــالت االفتراضــية أ ــحت حــديث الســاعةت إال أن الغمــول مــا بــرح ُيرافــق العديــد مــن جوان هــا، حتــى 

 .(1)عترفنا بأنها عملة ذات تاريخ، وليست وليدة املاض ي القريب كما تظن الغالبيةوإن ا

ومــــن الناحيــــة الواقعيــــة فلنـــــه حتــــى اللحظــــة التــــي تكتـــــب فيهــــا هــــذه الســـــطور لــــم ُيتفــــق بعــــد علـــــى تكييــــف محــــدد للعمـــــالت 

 أو ماذا  االفتراضية، ولعل هذه املسألة أحد أهم األسئلة املوجهة للفقهاءت فهل  ي عملة أو سلعة

 للعمـــالت   الـــرأي األول: العمـــالت االفتراضـــية "عملـــة":
 

وكمـــا يتجلـــى مـــن اســـمهات فهـــي تعتبـــر طريقـــة مـــن طـــرق الـــدفع، وبـــديال

التقليدية، والدليل على ذلك وجود عدد كبير من املتاجر حول العالم قد اعتمدت العمـالت االفتراضـية كشـكل مـن أشـكال 

فرل عليها ضريبةالدفع لديها، وبما أنها عملة فينب
ُ
 .(2)يي أال ت

ـــا فــي الفكـــر االقتصـــادي للعملـــة   للنقـــد، وبمجـــرد مطالعــة التعريـــف األكثـــر رواج 
 
وعلــى مـــا يبـــدو فــلن الـــرأي الســـابق كـــان محــال

بأنهـا: خــزين القيمــة، ولهــا قــوة إيراديـة، ووســيلة دفــع وشــراء، وبيــع وتــداول، وتتمتـع كــذلك بالغطــاء القــانوني املــالي واملعنــوي 

ولة اإلصدار، بينما الناظر إلى جوهر العمالت االفتراضية يجدها تفتقر إلى كثير من تلك الركائز، بـل لـن تكـون صـالحة من د

                                                           
  انظر املوقع اآلتي:، مقالة مفصلة أبرزت أهم مراحل التطور في تاريخ العمالت الرقمية في عرل مميلفي   (1)

https://www.argaam.com/, last visit on 2/1/2019. 
(2)  Stephanie Bodoni and Amy Thomson, EU's Top Court Rules That Bitcoin Exchange Is Tax-Free, Bloomberg business 

magazine, October 2015.https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-22/bitcoin-virtual-currency-

exchange-is-tax-free-eu-court-says-ig21wzcd, last visit on 20/1/2019. 

https://www.bloomberg.com/authors/AOWCwH39yMM/stephanie-bodoni
https://www.bloomberg.com/authors/AOWRZfBOQRc/amy-thomson
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-22/bitcoin-virtual-currency-exchange-is-tax-free-eu-court-says-ig21wzcd
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-22/bitcoin-virtual-currency-exchange-is-tax-free-eu-court-says-ig21wzcd
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للتمتع وهذه الركائز من دون تحويلها إلى عملة معترف وها من الدول الصناعية، واملصـارف املركزيـة، وكـذلك هيئـات أسـواق 

 . (1)املال في العالم

ا مــالت االفتراضــية "ســلعة"الــرأي الثــاني: الع
 
: علــى الــرغم مــن أن شــرعية هــذه العمــالت كوجــه مــن وجــوه الــدفع تمثــل شــأن

ــا  ــا–جوهري  ــا مــا تكــون فــي حقيقــة األمــر أقــرب إلــى  -وحســب هــذا الــرأي–بالنســبة لقيمتهــات إال أن هــذه العمــالت  -بــل الزم  غالب 

ا بـــأداء اقتصـــاد بعينـــه، كمـــا أنـــه لـــيس للتغيـــرات فـــي الســـلع، وممـــا يعضـــد ذلـــك أن قيمـــة العملـــة االفتراضـــية ال تـــرتبط  حصـــر 

 أسعار الفائدة وزيادة اإلمدادات النقدية سوى تأثير غير مباشر على قيمتها.

العمالت االفتراضية يتم في املقام األول بـالنظر إليهـا علـى أنهـا سـلعة، أي أنـه اسـتثمار  وعليه فهذا الرأي يقر بأن التعامل مع

 . (2)ضاربة على ارتفاع وانخفال قيمتهايأتي عائده من امل

ولم تقف تكييفات العملة الرقمية عند هذا الحدت فللى جوارهما آراء أشارت إلى تكييفها بأنها "ملكية خاصة"، وهو خطب 

ا ال بأس به من اآلثار القانونية  .(3)يحمل قدر 

قــوف عنـد التكييــف القــانوني الصــحيح للعمــالت ومهمـا تعــددت اآلراءت فاملســألة بحاجــة إلــى مزيـد مــن البحــث والتأصــيل للو 

االفتراضـية، وهـو مـا ال يتســع مقـام البحـث للوقـوف عنــده بالتفصـيل وبخاصـة بعـدما امــتأل خـزان البحـث باملقـدار املســموح 

 به من املعلومات. 

 املطلب الثاني: خصائ: العمالت الفرتاضية

 تنطبـق علـى غيرهـات وقـد آثـرت أال أتناولهـا تحـت بنـد مزاياهــا توجـد بعـض السـمات التـي تنطبـق علـى العمـالت االفتراضـية وال 

وعيووهات ألن هذا القول نسبي مرنت فما قد يراه البعض ميلة قد يراه اآلخـر بمثابـة خلـل فيهـا، وفـي تعبيـر أدق وعلـى حـد تعبيـر 

األصـــول املشـــفرة، أو مـــا كريســـتين الجـــارد مـــديرة صـــندوق النقـــد الـــدولي، والتـــي اختللـــت املوقـــف بقولهـــا: "إن ســـبب جاذبيـــة 

 خطرة"املشفرةيسميه البعض العمالت 
 
 .(4)، هو نفسه ما يجعلها أصوال

                                                           
 .65م، ص 2019، دار النهضة العربية، "البتكوين"في هذا املعنى، د. فادي توكل، التنظيم القانوني للعمالت املشفرة   (1)
 راجع في ذلك املوقع اإللكتروني اآلتي:  (2)

https://www.ig.com/ar-ae/cryptocurrency-trading/what-are-cryptocurrencies, last visit on 20/1/2019. 
(3)  Jeffrey H. Matsuura, Digital Currency: An International Legal and Regulatory Compliance Guide, Bentham Science 

publishers, 2016, p. 48. 

ة الجانـــب املظلـــم فـــي العـــالم املشـــفر، مجلـــة الدراســـات املاليـــة واملصـــرفية، تصـــدر عـــن األكاديميـــة العربيـــة للعلـــوم املاليـــة كريســـتين الجـــارد، معالجـــ ( 4)

 .33، ص 2018، العدد األول، 26واملصرفية، املجلد: 

https://www.ig.com/ar-ae/cryptocurrency-trading/what-are-cryptocurrencies
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وعلى أية حال توجد بعـض الخصـائ  التـي تتسـم وهـا العمـالت االفتراضـية، وكـذا بعـض املخـاطر املحيطـة وهـات وقـد سـعيت 

 : (1)إلجمالها فيما يلي

بقيـــة العمـــالت التـــي يمكـــن اســـتخدامها للشـــراء عبـــر اإلنترنـــت كالـــدوالر  : فهـــي وإن أشـــ هتDecentralizedالالمركزيـــة  ( 1)

والجنيهت فلن ما يجعل استخدامها أكثر متعة وسـهولة أنهـا عملـة غيـر مركزيـة بمعنـي عـدم تحكـم مؤسسـة بحـد ذاتهـا 

ا بـــذلك عـــن البنـــوكت فهـــي ال تتقيـــد بمواعيـــد رســـمية، وباإلمكـــان تـــداو   24لها بطرحهـــا فـــي الســـوق اإللكترونـــي مبتعـــد 

ا احتماليـــة  ســاعة فـــي اليـــومت ســـبعة ـــا بـــذلك الراحـــة النفســـية للمتعـــاملين مـــن ناحيـــة، ومســـبب 
 
أيـــام فـــي األســـبوع، مؤمن

  التعامالت التي تتم على هذه العمالت  ومراقبةاالستخدام الزائف من ناحية أخرى، وعليه فما السبيل لتتبع 

يروقراطيــة لفـــتح حســاب مصــرفي أو جــار  فـــي أي بنــك، بينمــا العمـــالت يعلــم الجميـــع اإلجــراءات الب :االنضــمام ســهولة  (2) 

 في بضع ثوان، ليس هـذا فحسـبت بـل وبـدون  -وفي حلتها الخاصة-االفتراضية 
 
تمكنك من إنشاء حساب بتكوين مثال

 أسئلة أو رسوم! 

ـا دون أ :التامة السّرية  (3) ن يكـون هنـاك أي معلومـات يمكن ملستخدمي العمالت االفتراضية امتالك عـدة حسـابات مع 

تمكن من التعرف علـى هويـاتهمت ولـو كانـت أسـماءهم! وبالتبعيـة ال يمكـن ألي  ـخ  أن يـرى عـدد وحـداتك املخزنـة 

ا مـن اليسـر للعمليـات املشـبوهة علـى اإلنترنـت،  وهذا الحساب. وهذه الخصيصة بمثابة سالح ذي حدين. وتعطي قدر 

 ، وكأنها جهالة مطلقة!(2)كان يتاجر باملخدراتالذي  silkraodوأفضل مثال لذلك موقع 

: إذ توجد تفاصيل عن كل الصفقات التي حدثت منذ نشوء الشبكة يتم تخزينها في نسخة  ـخمة التامة الشفافية  (4)

ا باسم "البلوك تشين"
 
شير إليه سلف

ُ
 .من دفتر حسابات عام أ

ليـــة عبـــر البنـــوك باهظـــة التكـــاليف، بينمـــا رســـوم التحويـــل معلـــوم أن رســـوم التحـــويالت الدو  :التحويـــل رســـوم رمزيـــة  (5) 

 باستخدام العمالت االفتراضية منخفضة للغاية، وتكاد تكون معدومة.

يمكنــك إرسـال املـال إلــى أي مكـان حـول العــالم، وسيصـل التحويـل خــالل بضـع ثـواني، وبمجــرد  :التحويـل فـي السـرعة  (6) 

 .انتهاء الشبكة من معالجة التحويل

سـتقبل نفسـه للرجوع القابلية معد  (7)
ُ
: بمجرد إرسال العمالت االفتراضية، فال يوجد سبيل الستعادتها، إال إذا قام امل

 بذلك. 

ـات مـن أو إلـى أي مكـان فـي العـالم، وفـي أي وقـتت  الدفع: حرية  (8) من املمكن إرسال واستقبال أي مبل  مـن األمـوال لحظي 

 فال حد زمني أو مكاني يحدها.

علــى  -علــى ســبيل املثــال-معــامالت العمــالت االفتراضــية آمنــة، غيــر قابلــة للعكــس، وال تحتــوي  للتجــار: أقــل خــاطر م  (9) 

 معلومات املستهلك الخاصة.

                                                           
 .21أحمد عمر حسن، مرجع سابق، ص في ذلك، د.   (1)
 . 22ص املرجع السابق نفسه،   (2)
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يتمتـــع مســـتخدمو العمـــالت االفتراضـــية بـــالتحكم الكامـــل فـــي معـــامالتهمت ومـــن املســـتحيل للتجـــار أن  والـــتحكم: األمـــن (10) 

ا غير معل  ن عنها أو غير مرغوب وها، كما يمكن أن يحدل مع وسائل الدفع األخرى.يفرضوا عنوة رسوم 

 تحركات سعرية كبيرة ومفاجئة، ولكنها رغم ذلك تظل جاذبة. التقلب: يشهد مجتمع العمالت االفتراضية عادة ( 11)

محــاور الفكــرة فــي ذهــن وعلــى الجانــب اآلخــرت فثمــة مخــاطر تنــتج عــن التعامــل وهــذه العمــالت يتعــين اإلشــارة إليهــا كــي تكتمــل 

 القارئ، وعليه فمن أبرز مخاطر العمالت االفتراضية ما يلي: 

املخــــــاطر التنظيميــــــة: تنــــــافس العمــــــالت االفتراضــــــية العمــــــالت اإللزاميــــــة التــــــي تفرضــــــها الحكومــــــات، لــــــذا قــــــد يــــــتم  ( 1)

ية نشاطات احتيالية. استخدامها في صفقات ضارة كالسوق السوداء، وغسيل األموال، والتهرب من الضرائب، أو أ

 . (1)ولذا تسعى العديد من الحكومات إلى تنظيم استخدام هذه العمالت وتقييدها أو حتي حظرها

املخـاطر املتعلقـة بالحمايـة: العمـالت االفتراضــية يـتم تصـريفها فـي صـورة رقميــة بحتـة، وبالتـالي شـأنها شـأن أي نظــام  ( 2)

 التشغيل، إلى غير ذلك. رقمي تخضع لخطر القرصنة، والفيروسات، وخلل

مخــــاطر التــــأمين: حســــابات العمــــالت االفتراضــــية غيــــر مؤمنــــة بــــأي غطــــاء أو برنــــامج حكــــومي، وعلــــى خــــالف العمــــالت  ( 2)

ا. 
 
 التقليدية التي يتم تأمينها عبر جهات محددة سلف

 .االحتيال مخاطر االحتيال: ممن يقومون ببيع العمالت االفتراضية املزيفة، إلى غير ذلك من صور  ( 4)

مخــــاطر الســــوق: إذا تنــــاق  عــــدد األ ــــخاص الــــذين يعتمــــدون العمــــالت االفتراضــــيةت فســــتتناق  قيمتهــــا بشــــكل كبيــــر  ( 5)

 للغاية. 

مخــــاطر الضــــرائب: بمــــا أن العمــــالت االفتراضــــية غيــــر مدرجــــة فــــي أيــــة حســــابات ضــــريبيةت فــــال يوجــــد أيــــة خيــــارات أو  ( 6)

 .من الضرائبإجراءات قانونية لحماية االستثمارات 

مخـــاطر الخســـارة: ال توجـــد طريقـــة مثاليـــة ملنـــع الخطـــأ البشـــري، أو األعطـــاب التقنيـــة، أو االحتيـــال، وال توجـــد أنظمـــة  ( 7)

 .(2)يمكنها أن تعوضك في حالة الخسارة

 التأكيد على نقطتين: -املحيطة بالعمالت االفتراضية املخاطر بعد سرد –وحري بالذكر 

                                                           
ا بخصوص مدى قانونية البتكوين لالطالع على موا  (1) ا-قف كل دول العالم تقريب   انظر: البنك املعلوماتي اآلتي:حسب البلد أو اإلقليم.  -تحديد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/10/1/2019. , 
 راجع التقرير املطول اآلتي بياناته: تي يواجهها نشر العملة االفتراضية،للوقوف على دراسة تفصيلية عن التحديات التقنية ال  (2)

Joshua Baron, Angela O'Mahony, David Manheim, et al, National Security Implications of Virtual Currency: Examining the 

Potential for Non-state Actor Deployment. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2015, pp. 33-58. 

See at, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1231.html, 19/1/2019. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.rand.org/pubs/authors/b/baron_joshua.html
https://www.rand.org/about/people/o/omahony_angela.html
https://www.rand.org/pubs/authors/m/manheim_david.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1231.html
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تجــدد التحــذيرات مــن التعامــل وهــذه العمــالت، ســواء بالتــداول أم بالشــراءت ملــا تحملــه  برحــتكزيــة مــا األولــى: أن البنــوك املر 

 .(1)وغير خاضعة ألية جهة رقابية مضمونةمن مخاطر مرتفعة كونها غير 

مــع  ثمــة رأي جــدير بــالقول يــرى أنــه "لــيس مــن الحكمــة رفـض األصــول املشــفرة، بــل يجــب علينــا أن نرحــب بلمكاناتهــا الثانيـة:

 .(2)اإلقرار باملخاطر التي تصاح ها"

–وهنا السؤال الذي ينتظره الكثيرون بعد عرل موقف العمالت االفتراضيةمن زاوية ما لها وما عليهات فهل  ـي "فقاعـة" 

علن
ُ
ا ما   -حسب ما أ  وستنفجر !! أو "اكتشاف جديد" مذهل يعادل اإلنترنت، وستحل محل العمالت التقليدية يوم 

أنــــه مــــن املتعــــارف عليــــه أن االختراعــــات الهامــــة والجديــــدة يـــتم اســــتقبالها بشــــكل مثيــــر للجــــدل قبــــل أن يــــتم فهــــم  والحقيقـــة

. وعليـــه فمـــن الصـــعب الـــتكهن باإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤالت ولكـــن يبـــدو أن الحقيقـــة تقـــع فـــي املنطقـــة (3)مزاياهـــا بشـــكل جيـــد

رح بخصوص العملـة الرقميـة الوسطي بين األمرين، ويحضرني في معرل الحديث عن هذه العمال 
ُ
ت ذلك التحليل الذي ط

"البتكوين"، وعلى األخ  في شأن التدليل على أنها فقاعةت مستشهدين في ذلك بقصة طريفة قديمـة حـول القـرود تحـاكي 

 .(4)الوضع الحالي للعمالت االفتراضية

 املطلب الثالث: آلية عمل العمالت الفرتاضية

صـ  لـه هـذا يكلل بيان ماهية العمالت اال 
ُ
فتراضـية وخصائصـها وطبيعتهـا القانونيـةت الوقـوف عنـد آليـة عملهـا، وهـو مـا خ

املطلــب، وعلــى مــا يبــدو فلســباق آليــة عملهــا ببيــان أنواعهــا يبــرز الفكــرة فــي ذهــن القــارئ، ويمهــد الطريــق علــى نحــو مناســب 

 م أقف على آلية عملها.لعرل آلية عملها بعد ذلكت لذا سأشرع في بيان أنواع العمالت االفتراضية، ث

 أنواع العمالت الفرتاضية: 

و ـي عملـة يمكـن اسـتبدالها بـاألموال الحقيقيـة باسـتخدام إمـا أنظمـة التبـادل  :العملة االفتراضـية املفتوحـة النوع األول: 

املخصصة لتحويـل العملـة االفتراضـية إلـى  ATMأو عن طريق أجهزة الصرافات اآللية  املتاحة على اإلنترنت،

أمــوال حقيقيـــة. وأحــد أبـــرز األمثلــة علـــى العملـــة االفتراضــية املفتوحـــة عملــة البتكـــوين التــي يـــتم اســـتخدامها 

 تم تداولها عبر شبكة اإلنترنت.بطريقة ال مركزيةت و ي أشهر العمالت االفتراضية التي ي

العمــالت االفتراضــية املغلقــة: تــم إنشـــاء هــذه العمــالت للتعامــل ضـــمن املجتمعــات االفتراضــية املغلقــة، و ـــي  النوع الثاني: 

محــدودة فقــط للمعــامالت فــي األغــرال االفتراضــية، وضــمن تلــك املجتمعــات املغلقــة فقــط. والالفــت لالنتبــاه 

                                                           
 .20د. أحمد عمر حسن، البتكوين عملة شرعية أم احتيالية، مرجع سابق، ص   (1)
 .33شفر، مرجع سابق، ص كريستين الجارد، معالجة الجانب املظلم في العالم امل  (2)
 اإللكتروني، وبالتحديد املوقع اآلتي: Bitcoinفي هذا العرل بالتفصيل، راجع موقع   (3)

See at, https://bitcoin.org/ar/faq, last visit on 27/12/2019. 
 لجريدة الرأي: املعنونة بـ "هذه حكاية بتكوين من األلف إلى الياء"، منشورة باملوقع اإللكترونيللوقوف على هذه القصة كاملة، انظر املقالة   (4)

http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=efb1ff93-bc6a-4bc5-8559-ae468ebb1ad, 22/1/2019.  

https://www.alvexo.ae/blog/lifestyle/atm-revolution-using-iphone-withdraw-cash/
https://bitcoin.org/ar/faq
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=efb1ff93-bc6a-4bc5-8559-ae468ebb1ad
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ضــية املغلقـة تســمح بتحويــل األمـوال الحقيقيــة إلــى عملـة افتراضــية مغلقــة، لكنهــا ال هـو أن املجتمعــات االفترا

تسمح بالعملية العكسية، على عكس املجتمعـات املفتوحـة التـي تسـمح بتحويـل عملتهـا االفتراضـية إلـى عملـة 

والتطبيقـات حقيقية، وخير مثال على العملة االفتراضية املغلقة هو عمليات الشراء التي تـتم داخـل األلعـاب 

 واملتاجر اإللكترونية.

 الفرق بني العملتني ومميزات كل منهما:

العمـــالت االفتراضــــية املغلقــــة تتميـــل بتصــــميمها املركــــزي مقارنــــة بـــالعمالت املفتوحــــة التــــي يــــتم التعامـــل فيهــــا بــــين  خصــــين 

صـدر العملـة ويحـدد القواعـد التـي بمفردهما وال تحكمها أي سلطة مركزية، بينما العمالت املغلقة يوجد لها نظام مركـزي يُ 

تحكــــم اســــتعمالها، ويســــجل املعــــامالت التــــي تجــــري بــــين مســــتخدميها، ويحــــتفل بحــــق ســــحب العملــــة مــــن التــــداول ضــــمن 

املجتمـــع فـــي حـــال وجـــود مشـــكلة مـــا. ولكـــن يجـــب االنتبـــاه إلـــى أن طريقـــة العمـــالت االفتراضـــية املغلقـــة لهـــا ســـلبياتها كطريقـــة 

لخ  تلـك السـلبيات فـي أن العملـة االفتراضـية املغلقـة  ـي عملـة سـيولتها قليلـة ونـادرة ضــمن للحصـول علـى الخـدمات، وتـت

التــي  Bitcoin Miningي تملــك خدمــة التــ بتكـوين املجتمعـات التــي تملكهــا علــى عكــس العمــالت االفتراضــية املفتوحــة، مثــل

 تستمر بلنتاج العملة ملستخدميها بشكل دائم.

أنــه يجــب التعامــل مــع العملــة االفتراضــية وشــراؤها بــاتزان ولحاجــة ضــرورية،  يالنصــيحة األهــم التــي يتعــين اإلشــارة إليهــا  ــ

شـــــف
ُ
ا مـــــا اكت ت حـــــوادل ألطفـــــال أنفقــــــوا آالف وعـــــدم الســـــماح ملســـــتخدمين غيـــــر واعـــــين كاألطفـــــال بالتعامـــــل معهـــــا، فكثيـــــر 

الـــدوالرات مـــن أمـــوال والـــديهم فـــي شـــراء األغـــرال والخـــدمات ضـــمن األلعـــاب والتطبيقـــات اإللكترونيـــة التـــي تجتـــذب آالف 

 . (1)املستخدمين حول العالم

 آلية عمل العمالت الفرتاضية:

، كمــــا يمكــــن  Miningالتعــــدين اســــمفــــي جملــــة مبســــطة أشــــير: يــــتم إنشــــاء العمــــالت االفتراضــــية كمكافــــأة لعمليــــة تعــــرف ب

اســتبدالها بعمــالت ومنتجــات وخــدمات أخــرى، ويــتم الــتحكم فــي عمليــة التعــدين املــذكورة عبــر املســتخدمين مــن كافــة دول 

 لم.العا

مليــون وحــدة حــول العــالم فقـــط، مــع العلــم بأنــه تــم تعــدين قرابـــة  21فعلــى ســبيل املثــال يوجــد مــن عملــة البتكـــوين قرابــة 

ـا الباقيـة فقـط. وبطبيعـة الحـال يطاردهـا الجميـع  السبع عشرة مليون وحدة وجاري البحـث عـن األربعـة ماليـين وحـدة تقريب 

ا مثل الذهبت فنحن ال نخت ا عنها، تمام 
 
  .(2)رع املعدن النفيس، كل ما نقوم به هو البحث عنه في باطن األرلبحث

ا   (1)وهنا ُيتساءل: ملاذا تم تحديد املتاح من هذه العملة وهذا الرقم تحديد 

                                                           
 في هذين النوعين، انظر املوقع اآلتي:  (1)

https://academy.alvexo.ae/academy-basics/basic-articles/what-is-virtual-currency,22/1/2019. 
(2)  https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/519729, Last visit on 23/1/2019. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86#تعدين_العملة
https://academy.alvexo.ae/academy-basics/basic-articles/what-is-virtual-currency
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/519729
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كمـا أنـه ُيعلـى  وعليه أشير بأن وجود هذا الـرقم املحـدد يشـكل ميـلة فـي حـد ذاتـهت ألنـه يحميهـا بوصـفها املـذكور مـن التضـخم،

تقـــدير الجهـــد املبـــذول بحيــث تـــوزع علـــى املســـتحقين حســب مقـــدار مـــا بـــذل مــن جهـــد لخدمـــة الشـــبكةت ال بحســـب  اعتبــارات

 .(2)صراعات سياسية أو احتياجات عسكرية لدول متحاربة

 عند آلية عملها كمثال يشرح الفكرة، فآلية عمل البتكـوين 
 
وبما أن البتكوين  ي أشهر هذه العمالت فسيتم الوقوف قليال

علــــى عمليــــة التعــــدين كمــــا ســــبق القــــولت وهــــذه العمليــــة  ــــي نتيجــــة حــــل قضــــية رياضــــية تنافســــية معقــــدة لتحريــــر  تعتمــــد

(، ثــم الحصــول علــى مكافــأة علــى هيئــة بتكــوين. وآليــة عمــل Blockchain( جديــد يضــاف إلــى )البلــوك تشــاين Block )بلــوك

تف النقــال أو برنــامج حاســوبي يــزوده بمحفظــة خــاص بالهــا تطبيــقالبتكــوين بالنســبة ملعظــم املســتخدمين ليســت أكثــر مــن 

 البتكوين الوخصية على نحو يتيح للوخ  تحويل أو استالم البتكوين، وبالطبع دون وجود مادي للبتكوين. 

 إلـى أرل الواقـعت فقـد تـم اسـتخدم البتكـوين بالفعـل لشـراء السـلع والخـدمات، 
 
ا عن اإلطار التقنـي للمسـألة ونـزوال وخروج 

وال وتخزينهـا، وتبـادل العمـالت عبـر العديـد املواقـع اإللكترونيـة دون أي عمولـة، أو بتكلفـة إضـافية منخفضـة ولتحويـل األمـ

ا ربمــا تكــون معدومــة. وهــو مــا جعــل العمــالت االفتراضــية 
ا، وتنــال  -والبتكــوين علــى وجــه التحديــد-جــد  ا واســع  تحقــق انتشــار 

ا في فترة زمنية قصيرة. ا كبير  ا جماهيري 
 
 استحسان

ها هو مقهى إسبريسو في مدينة فانكوفر الكولومبية يعتمـد عملـة البتكـوين كعملـة مقبولـةت بـل إنـه وضـع جهـاز صـراف آلـي ف

. ويعتبـر مطعـم
 
بمدينـة دبـي أول مطعـم يعتمـد التعامـل  " The Pizza Guy " خـاص بتحويلهـا إلـى عمـالت أخـرى كالـدوالر مـثال

علـن  " Green Turtles Tea " بالعملـة ذاتهـا فـي الخلـيج، تـاله مطعـم
ُ
بمدينـة عمـان األردنيـة. ولـيس مـا سـبق فحسـبت فقـد أ

ومـا سـبق مـا  .(3)إتمام بيع م لل دفع كامل قيمته وهذه العملة، واألغرب هو دفـع تكـاليف والدة طفـل باسـتخدام هـذه العملـة

برهن نزول هذه العمالت االفتراضية أرل الواقع ب
ُ
 كامل قوتها. هو إال مؤشرات دامغة وبراهين وا حة ت

مليـــون  5.8إلـــى  2.9 وفـــي إحصـــائية ســـريعة تشـــير تقـــديرات البحـــول التـــي تصـــدرها جامعـــة كامبريـــدج إلـــي أن هنـــاك مـــا بـــين

، وبطبيعــــة الحــــال فــــلن معظمهــــم 2017مســــتخدم حــــول العــــالم يســــتعملون محفظــــة لعملــــة رقميــــة، حســــب إحصــــاء ســــنة 

  (4) . املحافل املخزن وها العمالت االفتراضية يستخدمون 

                                                                                                                                                                                                         
 في محاولة فلسفية تقنية واقعية دقيقة للرد على هذا السؤال، راجع املوقع اآلتي:  (1)

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/519729, Last visit on 23/1/2019. 
 .56املهندس ماهر الحلواني، املرجع السابق، ص   (2)

(3)  https://www.maaal.com/archives/6248, last visit on 11/1/2019. 
(4)  Richie Etwaru, Blockchain: Trust Companies: Every Company Is at Risk of Being Disrupted by A trusted version of 

itself, Dog Ear publishing, 2017, p. 134.  

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/519729
https://www.maaal.com/archives/6248
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 املبحث الثاني

 مدى قانونية العمالت الفرتاضية من الناحيتني النظرية والواقعية

:  تمهيد  وتقسيم 

 علـــى موقـــف محـــدد  يختلـــف الوضـــع القـــانوني للعمـــالت االفتراضـــية إلـــى حـــد كبيـــر مـــن بلـــد  
 
آلخـــرت هـــذا فـــي حـــال اتفاقهـــا أصـــال

ا، وال تعلــن 
 
، وإذا كنــا قــد أشــرنا إلــى أنــه قــد تــم (1)موقفهــا مــن هــذه العمــالتحيالهــات إذ مــا زالــت بعــض الــدول ال تحــرك ســاكن

فـي العديـد مــن الـدولت فاإلشـارة واجبــة إلـى أن التقنـين والحظــر الـذي يطبــق  -علـى وجـه التحديــد -اسـتخدام عملـة البتكــوين

ــا مــا يطبــق علــى األنظمــة األخــرى املماثلــة لهــا  إذ تســتخدم  -بتكــوينحتــى ولــو كــان الســياق يخــ  عملــة ال-علــى البتكــوين غالب 

 .(2)كمثال على هذه العمالت كونها العملة االفتراضية األكثر شعبية

وبمـــا أن املبحـــث بصـــدد بيـــان مـــدى قانونيـــة هـــذه العمـــالتت فالوضـــع سيقتضـــ ي بيـــان مـــدى إمكانيـــة تطبيـــق بعـــض قواعـــد 

وهو محل التناول في املطلب األول،  القانون على هذه العمالتت كبيان موقف القانون العام والجنائي واملدني من املسألة،

 .  ثم استكمال خيوط املسألة بتسليط الضوء على موقف بعض الدول حيال هذه املسألة في مطلب ثان 

 املطلب األول: مدى إمكانية تطبيق قواعد القانون على العمالت الفرتاضية

 تمهيد وتقسيٌم: 

راضـــــية بالعديـــــد مـــــن الجوانـــــب القانونيـــــةت كاســـــتعمال هـــــذه لقـــــد أظهـــــر العـــــرل الســـــابق اتصـــــال اســـــتعمال العمـــــالت االفت

العمـــالت فـــي نشـــاطات غيـــر قانونيـــةت ألن هـــذه العمـــالت قـــد ينظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا مـــال، واألمـــوال بطبيعتهـــا يمكـــن اســـتخدامها 

ـا مـا كـان فحتـي لـو لتحقيق كال األمرين املشروع منها وغير املشروع، وشراء السلع في العموم القانوني منهـا وغيـر القـانوني. وأ ي 

ـــا للنشـــاطات غيـــر القانونيـــةت وعلـــى مـــا يبـــدو فـــلن هـــذه الخصـــائ  ذاتهـــا موجـــودة  كانـــت العمـــالت االفتراضـــية قـــد تمثـــل وجه 

بالفعل في األموال السـائلة والتحـويالت البنكيـة، وبطبيعـة الحـال لـن تمنـع العمـالت االفتراضـية هـذه التحقيقـات الجنائيـة 

 الحاجة من أن تأخذ مجراها طاملا ُوجد املسو  الكافي. أو غيرها مما قد تستدعيه

وإذا ما انتهينا إلى ما سبقت فنحن بحاجة إلى بيان الوضع القانوني حيال هذه املسائلت فما موقـف القـانون العـام مـن هـذه 

خــذت بشــأنها  ومــا موقــف القــانون الجنــائي هــو اآلخــر منهــا  وهــل يختلــف موقــف ا
ُ
ألخيــر عــن العمــالت  وهــل مــن خطــوات ات

                                                           
(1)  Usman W. Chohan, Assessing the Differences in Bitcoin & Other Cryptocurrency Legality Across National Jurisdictions, 

September 2017. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3042248, Last visit on 23/1/2019.  
(2)  Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to German and US-American law, Institute 

for Information, Telecommunication, and Media Law, University of MÜnster, Germany, Jan 2014, p. 1. 

http://www.zar.kit.edu/DATA/veroeffentlichungen/237_BTC_final_camready_437e610.pdf, 7/1/2019 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2508452
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3042248
http://www.zar.kit.edu/DATA/veroeffentlichungen/237_BTC_final_camready_437e610.pdf
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ـــا فمـــا موقفـــه  ومـــا الســـبيل لتنظـــيم تعـــامالت العمـــالت االفتراضـــية علـــى الصـــعيد 
 
موقـــف القـــانون املـــدني  وإذا كـــان مختلف

 الدولي  إلى غير ذلك من املسائل ذات الصلة التي سيتوقف عندها البحث كل في حينه.

 فرتاضيةمدى إمكانية تطبيق قواعد القانون العام على العمالت ال الفرع األول:

يضــــع القــــانون العــــام قواعــــد العالقــــة بــــين الحكومــــة ومواطنيهــــا، وفــــي الوقــــت الــــذي ازداد فيــــه اســــتخدام األفــــراد للعمــــالت 

 .(1)االفتراضية صارت بالفعل بعض الحكومات تؤمن بالحاجة إلى التنظيم، ومن ثم اإلشراف على هذه العمالت

في إطار القانون العامت فالسؤال هو: هل يتعـين علـى مسـتخدمي هـذه  وما دام الوضع يتعلق بلشراف وتنظيم ملسألة معينة

العمالت الحصول على إذن أو ترخي  مسبق مـن جهـات مختصـة فحـواه تمكيـنهم مـن تـداول هـذه العمـالت واسـتخدامها  

 وإال فما عالقة القانون العام باملسألة 

 مدى اشرتاط الحصول على ترخي::

ر بداية إلى أن علة وجود أو اشتراط اإلذن أو الترخي  بخصوص العمالت االفتراضية يقتض ي ُحسن عرل املسألة أن أشي

هو تجنب الجهالة املرافقة لها، فوجود ترخي  مادي ملموس يسـتلزم بيانـات معينـة قـد تـم اإلفصـاح عنهـا بالفعـل، وعليـه 

املتصـلة وهـذه العمـالت، وهـو مـا يصـب فلذا توافرت األخيرة فلننا نكون قد خطونا بذلك أول خطوات القضاء علـى الجهالـة 

 في صالح الدولة واملتعاملين.

وعليه سأشير إلى بعض الخطوات اإليجابية التي اتخـذتها بعـض الـدول فـي هـذا الخصـوصت فموقـف املشـرع األملـاني فـي هـذا 

ات حيــث يوجــد لــديها بالفعــل نــ  يــتم إعمالــه فــي خصــوص هــذه املســألةت وهــو نــ  ــا مميــل 
 
يتبــع القســم  الصــدد يعتبــر موقف

منـــهت وبمقتضـــ ى الـــن  املـــذكور: فـــلن أي  ـــخ  يقـــوم بأعمـــال  32األول مـــن قـــانون البنـــوك األملـــاني وبالتحديـــد فـــي املـــادة 

بنكيـــــة أو خـــــدمات ماليـــــة ألغـــــرال تجاريـــــة فـــــي أملانيـــــا فهـــــو بحاجـــــة إلـــــى تـــــرخي  كتـــــابي مـــــن مكتـــــب الرقابـــــة املاليـــــة األملانيـــــة 

  .(2)الفيدرالية

                                                           
(1)  Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to German and US-American law, op, cit., p. 

2. 
(2)  “According to this rule any person who conducts banking business or financial services for commercial purposes in 

Germany needs a written authorization by the German Federal Financial Supervisory Agency (GFFS)”; Rainer Böhme, 

Michael Brenner, Tyler Moore, et al, Financial Cryptography and Data Security, IFCA Springer, 2014, p. 44. 

 ( وبياناتها كاآلتي:32زيد من التفاصيل راجع الورقة الصادرة عن البنك األملاني في شرح املادة )ومل

Notice on the granting of authorisation to provide financial services pursuant to section 32 (1) of the German Banking Act, 

(18 November 2016). 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/622800/d5fb62c9e52a57482cc742e7f9f8f68b/mL/notice-on-the-

granting-of-authorisation-to-provide-financial-services-data.pdf, 12/1/2019. 

 (:54وملطالعة الن  الكامل للمادة املذكورة باللغة اإلنجليلية، انظر املوقع اإللكتروني اآلتي، وبالتحديد في الصفحة رقم )

https://www.bundesbank.de/resource/blob/622800/d5fb62c9e52a57482cc742e7f9f8f68b/mL/notice-on-the-granting-of-authorisation-to-provide-financial-services-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/622800/d5fb62c9e52a57482cc742e7f9f8f68b/mL/notice-on-the-granting-of-authorisation-to-provide-financial-services-data.pdf
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وعلــى - Digital Currenciesفقــد صــنفت وكالــة الرقابــة املاليــة األملانيــة الفيدراليــة العمــالت الرقميــة وبنــاء علــى مــا ســبق، 

 .(1)بموجب قانون البنوك األملاني Units of accountباعتبارها وحدات حساب  -األخ  عملة البتكوين

ملـــاني كافـــة الشـــركات التـــي تريـــد ولـــم يكـــن مـــا ســـبق فحســـب هـــو مكمـــن تميـــل أملانيـــا فـــي هـــذا الخصـــوصت إذ شـــمل املشـــرع األ

التعامـل مــع األملــان للحصــول علــى تلــك التـراخي ت فــي محاولــة موفقــة وخطــوة محســوبة منـه هــِدفت منهــا إلــى حمايــة شــع ها 

مــــارس عليــــه أثنــــاء تعاملــــه فــــي هــــذه العمــــالت جديــــدة املالمــــحت كونهــــا لــــم تقصــــر 
ُ
مــــن عمليــــات النصــــب أو االحتيــــال التــــي قــــد ت

كات التي تعمل في أملانيا فقط، والغرل في ذلك مكمنه أن فـي حصـول الشـركة علـى التـرخي  املـذكور التراخي  على الشر 

 . (2)ما يعني وجود بيانات محددة ومعروفة لها لدى الجهات الرقابية

ـــا فـــي التنظـــيم فقـــد أبـــدت وكالـــة الرقابـــة املاليـــة األملانيـــة 
 
ن أن موقفهـــا مـــ عـــن -بـــل وبعـــض املحـــاكم املحليـــة - GFFSAوإمعان

الشــركات ليســت بحاجــة إلــى وجــود مقــر ألعمالهــا التجاريــة داخــل أملانيــا، وهــو مــا يخــدم املســتهلكين األملــان، ويصــب مــن جهــة 

 بهت وعليه فلن مشغلي منصـات هـذه العمـالت 
 
 -البتكـوين علـى وجـه التحديـد–أخرى في خانة جعل شرط الترخي  معموال

 .(3)قد تم االعتراف وهم في أملانيا

قــف أملانيــا املــنِظم يقتــرب مــن موقــف كنــدا فــي هــذا الشــأنت وبخاصــة إذا علمنــا أن شــركة روبوكــوين قــد ركبــت أول ولعــل مو 

فــي العــالم لعملــة البتكــوين فــي مدينــة فــانكوفر الكنديــة، لتصــبح كنــدا بــذلك  ــي أول دولــة تحتضــن  ATM جهــاز صــراف آلــي

آخــرين فــي وقــت الحــق مــن هــذا الشــهرت أحــدهما فــي مدينــة مثــل هــذا الجهــازت بــل صــرحت الشــركة بأنهــا تزمــع تركيــب جهــازين 

كالغاري الكندية، واآلخر في الواليات املتحدة األمريكيةت إذ سيتم تركيب الجهاز الذي يطلق عليه اسم "كيوسك" فيها، وهو 

ويـــــة جهـــــاز يشـــــبه إلـــــى حـــــد كبيـــــر جهـــــاز الصـــــراف اآللـــــي التقليـــــدي، ولكنـــــه يضـــــم ماســـــحات ضـــــوئية لقـــــراءة وثـــــائق إثبـــــات اله

وهــــو مـــا قــــد يقلـــل املخــــاوف حيالهـــا طاملــــا  (4).الوخصـــية، مثـــل: رخصــــة القيـــادة أو جــــواز الســـفر لتأكيــــد هويـــة املســـتخدمين

 توافرت هذه البيانات.

وبالنســــبة للوضــــع فــــي الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة، وبعــــدما أثيــــرت العديــــد مــــن النقاشــــات حــــول مــــدى قانونيــــة البتكــــوين 

ا، وعلــى الــرغم مــن صــ بـأن البتكــوين  ــي عملــة ونــوع مــن أنــواع  2016دور حكــم مـن قاضــ ي فيــدرالي أمريكــي فــي ســبتمبر تحديـد 

                                                                                                                                                                                                         

https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@otherif/documents/ifdocs/eurexmcobankingact.pd,2

0/1/2019. 

(1)  Rainer Böhme, Michael Brenner, Tyler Moore, et al, Financial Cryptography and Data Security, op, cit., p. 44. 
(2)  Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to German and US-American law, op, 

cit., p. 2. 
(3)  Rainer Böhme, Michael Brenner, Tyler Moore, et al, Financial Cryptography and Data Security, op, cit., p. 44, ft. 3,4. 

 .52م، ص 2014، 73األستاذ أحمد محمد عصام الدين، عملة البتكوين، مجلة املصرفي، تصدر عن بنك السودان، العدد:   (4)

https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@otherif/documents/ifdocs/eurexmcobankingact.pd
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، فلن الوزارة املعنية (1)النقد، ويمكن أن تستخدم في شراء السلع والخدمات كوسيلة للدفع باعتبارها أحد املصادر املالية

ـــا فـــي إدخـــال رخصـــة لعملـــة الب مـــع  -وفـــي املقـــام األول –تكـــوين فـــي األعمـــال التجاريـــة بالخـــدمات املاليـــة فـــي نيويـــورك تفكـــر ملي 

بعــدما قيــل بالفعــل بوجــود بعــض القواعــد القانونيــة التــي تــن  علــى وجــوب وجــود تــرخي   تالعمــالت املشــفرة الالمركزيــة

 . (2)ألي تحويالت ماليةت حيث يمكن استخدام هذه القواعد بغرل التحكم في خدمات البتكوين

يات املتحدة األمريكية عند حد ما سبق ذكرهت إذ تسـعى واليـة نيويـورك إلـى مـا هـو أبعـد عـن طريـق ولم يقف املوقف في الوال 

الرخصـة املـذكورة بمقتض ى ، و (3)" بغرل ترخي  األعمال ألنشطة العمالت االفتراضيةBitLicenceمنح ترخي  يسمى "

 . (4)لرقابة على أنشطة غسيل األموالُيحَمى املستهلكون من عمليات االحتيال عبر االنترنت، إضافة إلى تحسين ا

وبنـــاء  عليـــه، فمـــا ســـبق ُيـــدلل علـــى إيجابيـــة تـــدخل حكومـــات الـــدول، ذلـــك التـــدخل الـــذي مـــن شـــأنه تنظـــيم األمـــور املتعلقـــة 

بتـــداول هـــذه العمـــالت االفتراضـــية عبـــر فـــرل تـــراخي  مكتوبـــة علـــى الشـــركات التـــي تتعامـــل وهـــذه النقـــود، وكـــذا علـــى مـــن 

سـبيل إضـفاء قـدر  مـن اإلفصـاح املطلـوب عـن البيانـات املسـتخدمة، ولهـم فـي املشـرع األملـاني تجربـة فريـدة يتعامل معها، فـي 

ومثــال يحتــذى. وعليــه فمــن شــأن دخــول مثــل هــذه التــراخي  أرل الواقــع وترتي هــا لافصــاح املــذكور جعــل املعــامالت التــي 

ا مــن كافــة الزوايــا، تــتم مــن خــالل هــذه العمــالت معلنــة للحكومــة علــى نحــو يمكنهــا مــن ال تعامــل معهــا حســب مــا تــراه مناســب 

. وبخاصـة إذا مـا وجـد املتعـاملون وهـذه العمـالت والتجـار أنفسـهم مـرغمين علـى اإلفصـاح 
 
وليكن من الناحية الضريبية مثال

 . (5)التام عن هوياتهم في ظل وضع الدولة حدود وا حة لهم بغرل عدم إخفاء الهوية

                                                           
(1)  ‘Bitcoins are funds within the plain meaning of that term.Bitcoins can be accepted as a payment for goods and services or 

bought directly from an exchange with a bank account.They therefore function as pecuniary resources and are used as a 

medium of exchange and a means of payment’; See, U.S. v Murgio et al, U.S. District Court, Southern District of New York, 

No. 15-cr-00769. 

 وملزيد من التفاصيل عن هذه القضية، انظر هذه املقالة:

Jonathan Stempel,Bitcoin is money, U.S. judge says in case tied to JPMorgan hack, Sep. 2016. 

https://www.reuters.com/article/us-jpmorgan-cyber-bitcoin/bitcoin-is-money-u-s-judge-says-in-case-tied-to-jpmorgan-

hack-idUSKCN11P2DE, 19/1/2019. 
(2)  “…there are already some legal rules in place that establish a licensing requirement for money transmitters. These rules 

can be used to control Bitcoin services”; Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to 

German and US-American law, op, cit., p. 3; See also, Reuben Grinberg, Bitcoin: An innovative Alternative Digital Currency, 

Hastings Science and Technology Law Journal, Vol. 4, 2012, p. 182. 

Available online at, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1817857, 19/1/2019. 
(3)  Miche ̀le Finck, Blockchain Regulation and Governance in Europe, Cambridge University Press, 2019, p. 59. 
(4)  Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to German and US-American law, op, cit., p. 

2. 
ة، السـنة: د.عبد القـادر ورسـمه غالـب، العمـالت املشـفرة، مجلـة الدراسـات املاليـة واملصـرفية، تصـدر عـن األكاديميـة العربيـة للعلـوم املاليـة واملصـرفي (5)

 .30م، ص 2018، العدد األول، 26املجلد:  ،26

https://www.reuters.com/journalists/jonathan-stempel
https://www.reuters.com/article/us-jpmorgan-cyber-bitcoin/bitcoin-is-money-u-s-judge-says-in-case-tied-to-jpmorgan-hack-idUSKCN11P2DE
https://www.reuters.com/article/us-jpmorgan-cyber-bitcoin/bitcoin-is-money-u-s-judge-says-in-case-tied-to-jpmorgan-hack-idUSKCN11P2DE
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1817857
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 تعقيب:

 ملا سبق
 
، فلذا كانت خصائ  العمالت االفتراضية نفسها قد ساهمت في إظهار جـزء  مـن تبعـات هـذه الخصـائ ت وإجماال

كطبيعتها الالمركزية والتي جعلت من الصعب اكتشاف االنتهاكات املتعددة التي ُيحتمل وقوعها تحت وطأة هذه العمـالتت 

 واســـتخدامها كمظلــــة لـــبعض الجـــرائم، فــــلن اتخـــ
 
اذ بعــــض التـــدابير املفروضـــة مــــن جهـــة الحكومــــةت كـــالتهرب الضـــريبي مــــثال

، مــــن شــــأنه الحيلولــــة دون وقــــوع مثــــل هــــذه املخالفــــات مــــا دامــــت قــــد امتثلــــت ملــــا تفرضــــه هــــذه 
 
كاشــــتراط التــــراخي  مــــثال

 التراخي  من إجراءات وشروط، وهو ما يضمن بقاءها محاطة بقدر من الوضوح.

بأهميـة الـدور املنـوط لهـا بـه، وتسـعى صـوب  -تمـام اإليمـان–تـؤمن ويوازي في األهميـة لـزوم وجـود جهـات رقابيـة متخصصـة 

تنفيــذ مـــا يســـهم فـــي تنظـــيم تعامالتهـــا وإجراءاتهـــا علـــى أكمـــل وجــه، بمـــا فـــي ذلـــك تطبيـــق الجـــزاءات املناســـبة ضـــد مـــن يخـــالف 

 الشروط أو اإلجراءات التي يلزم تنفيذها، أو حتي يتهرب من تطبيقها. 

 بيق قواعد القانون الجنائي على العمالت الفرتاضيةمدى إمكانية تط الفرع الثاني:

مـــــن املالحـــــل أن الضـــــوابط غيـــــر امللزمـــــة للعمـــــالت االفتراضـــــية  ـــــي ســـــمات تجعـــــل مـــــن هـــــذه العمـــــالت أداة جاذبـــــة ومريحـــــة 

ــا فــي الفضــاء اإللكترونــي، فالطبيعــة العامليــة غيــر املرئيــة لهــذه العمــالت تجعــل مــن الصــعب  للمجــرمين واملحتــالين وخصوص 

لتعرف على من يقـوم باسـتخدامها  ومـن الـذي قـام بشـرائها  وهـذه السـمات الفريـدة تجعلهـا ذات منفعـة لتجـار املخـدرات ا

واملجـــرمين الـــدوليين، وبيئـــة خصـــبة للتنظيمـــات اإلرهابيـــة، وتجـــارة األســـلحة، فـــي ظـــل عـــدم وجـــود رقابـــة علـــى تعـــامالت هـــذه 

ة التقليديـة. واألد ـى هـو مـا أشـار إليـه الـبعض مـن أنـه ال توجـد دالئـل العمالت، لتحل بذلك محـل التعـامالت النقديـة املاديـ

ثــر علــى أن الجهــات املنظمــة غيــر الحكوميــة وبخاصــة مجرمــي اإلنترنــت يســتخدمون العمــالت االفتراضــيةت إذ ال يوجــد دليــل 
ُ
ك

 . (1)دام  ُيظهر أن هذه الجهات تجري بانتظام عمليات باستخدام هذه العمالت

 للعيـان وتعضـدها ولكن القول الس
 
ابق لن يمنع الوقوف عند كم الجرائم ذات الصلة وهذه العمالت بعدما أ حت ظـاهرة

املؤشــرات الدامغـــة والبـــراهين الوا ــحة، لـــتعلن بـــذلك نـــزول هــذه العمـــالت أرل الواقـــع بكامـــل قوتهــا. وبشـــكل عـــام توجـــد 

 من ذلك ما يلي: وجوه عديدة لعدم املشروعية، يتم فيها استخدام العمالت االفتراضية،

غســـيل األمـــوال: حيـــث يـــتم إخفـــاء أصـــل النقـــود التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا بشـــكل غيـــر قـــانوني أو جـــراء القيـــام بأنشـــطة غيـــر  -

، وهنا تكون االحتمالية الكبيرة ألن يكون  -وبخاصة البتكوين–، وتستخدم هذه العمالت(2)مشروعة كطريقة للدفع حينئذ 

                                                           
 .39،11في هذا املعنى، د. فادي توكل، املرجع السابق، ص  (1)
 في بيان ذلك، انظراملقالة اآلتية:  (2)

lain Thomson, Cryptolocker infects cop PC: Massachusetts plod fork out Bitcoin ransom, Nov. 2013; 

https://www.theregister.co.uk/2013/11/21/police_pay_cryptolocker_crooks_to_get_their_computers_back/, 

22/1/2019. 

https://www.theregister.co.uk/Author/Iain-Thomson
https://www.theregister.co.uk/2013/11/21/police_pay_cryptolocker_crooks_to_get_their_computers_back/
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امالت البتكــــوين متحصــــلة مــــن أمــــوال غيــــر مشــــروعة، ثــــم يــــتم إخفــــاء أصــــل هــــذا املــــال مصــــدر النقــــود التــــي تســــتخدم فــــي تعــــ

و ـــي عبــــارة عـــن: وســــيلة يمكـــن وهـــا إخفــــاء املصـــدر األصــــلي  Bitcoin Mixerباســـتخدام بعـــض الوســــائل املســـاعدة، مثـــل: 

ا كبيــــ ا لتطبيــــق أو إنفــــاذ للبتكــــوينت فالقــــدرة علــــى تتبــــع عمليــــات تحويــــل البتكــــوين معقــــدة للغايــــة، وبــــذا فهــــي تمثــــل تحــــدي  ر 

 .(1)القانون بغرل التحقق من أصل البتكوين

ا بقيامهــا علــى  وبنــاء عليــهت فــلن العمــالت االفتراضــية تســمح بتــداولها مــن دون الكشــف عــن هويــة األطــراف املتعاملــة تــذرع 

واملحصــلة النهائيــة  ــي  أســاس ال مركــزي بحــت، وعــدم حاجتهــا إلــى البنــوك املركزيــة التقليديــة، علــى غــرار املعــامالت النقديــة.

 .(2)أننا قد نكون بصدد أداة رئيسية جديدة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب

ا للعمـالت االفتراضـية - -استخدام العمالت االفتراضـية فـي طلـب الفديـة: أضـحى أحـد االسـتخدامات الجنائيـة األكثـر شـيوع 

فير بيانـات الضـحية، وعـدم اإلفـراج عنهـا إال بعـد أن هو طلـب الفديـةت حيـث يقـوم مجرمـو اإلنترنـت بتشـ -وبخاصة البتكوين

ا ما تكون البتكوين، مثل "فيروس الفدية"  .(3)يتم دفع مبل  العملة االفتراضية، وغالب 

القيام بالجرائم اإللكترونية )الجرائم املعلوماتية(: إذ تستخدام العمالت االفتراضية في القيام بمثـل هـذه الجـرائم، وكـأن  -

ـــا "مجرمـــون مـــن العـــالم االفتراضـــ ي"، لـــَم ال والعملـــة افتراضـــية بحتـــة! وبالتـــالي فـــلن التعـــدي عليهـــا بـــذات  مرتكبيهـــا هـــم أيض 

 طريقة استخراجها هو أمر متصور.

و ــــح أن تــــوفير عمــــالت إفتراضــــية جديــــدة يتطلــــب زيــــادة كبيــــرة ومتلايــــدة فــــي القــــوة 
ُ
ــــا لجــــوهر فكــــرة االعتــــداء املــــذكور أ

 
وبيان

ا الحاسوبيةت لذا فلن ا
 
الستخدام املرتفع للكهربـاء وتكلفـة األجهـزة الباهظـة جعلتـا مـن مسـألة اسـتخراج عملـة جديـدة شـأن

ا إذا مـــا تـــم تحميـــل اآلخـــرين تكـــاليف عمليـــة التعـــدين  ـــا جـــذري 
 
ـــا للغايـــة، وهنـــا مـــربط الفـــرست إذ يختلـــف الوضـــع اختالف

 
مكلف

( البوت نت. وبالتالي يتم اختراق بعض أجهزة Botnetsاملستخدمة الستخراج العمالت الجديدة عبر استخدام ما يسمى بـ )

ا بغرل املساعدة في دعم اإلنتاج الجديد لهذه العمالت االفتراضية  . (4)الحاسب اآللي، ثم القيام باستخدامها سري 

 ُمجـرم بموجـب نصـوص القـانون الجنـائي لـدى بعـض الـدول كمـا هـو  (Botnets)وحري بالـذكر أن القيـام باسـتخدام تقنيـة  

والواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة كــــذلكت وإن تعلقــــت غالبيــــة النصــــوص التــــي تجرمهــــا  (5)الحــــال فــــي أملانيــــا علــــى وجــــه التحديــــد

                                                           
(1)  Rainer Böhme, Michael Brenner, Tyler Moore, et al, Financial Cryptography and Data Security, op, cit., p. 47. 

 .33كريستين الجارد، معالجة الجانب املظلم في العالم املشفر، مرجع سابق، ص  ( 2)
 .1، هامش 40اصيل، د. فادي توكل، املرجع السابق، ص ملزيد من التف  (3)

(4)  Rainer Böhme, Michael Brenner, Tyler Moore, et al, Financial Cryptography and Data Security, op, cit., p. 48. 
(5)  Jeroen Pijpker and Harald Vranken, The Role of Internet Service Providers in Botnet Mitigation, European Intelligence and 

Security Informatics Conference, Issued by IEEE Computer Society, 2016, pp. 24-31. 
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ا  بجرائم االحتيال على الكمبيوتر أو غيرها من الجرائم املتعلقة بالبيانات، مع االعتراف بأن إنفـاذ هـذه األحكـام يسـتهلك قـدر 

 .(1)شبه املجهولة لهذه العمالت على نحو ما سبق البيانال بأس به من الوقت في ظل السمات 

رأس الحيــة كمــا -سـرقة العمــالت االفتراضــيةت البتكـوين كمثــال: فهــا  ــي عملـة البتكــوين االفتراضــية األكثــر شـعبية وشــهرة  -

 معرضــــة لجريمـــــة الســـــرقة!! فــــي الوقـــــت الـــــذي يصــــعب فيـــــه تطبيـــــق النصــــوص املتعلقـــــة بالســـــرقة -(2)يطلــــق عليهـــــا الـــــبعض

ا بأنهـــا قـــد ُوضـــعت لتطبـــق علـــى األشـــياء املاديـــة فحســـبت وحتـــى بالنســـبة للـــدول  املوجـــودة فـــي القـــوانين ذات الصـــلة اعتـــداد 

 .(3)الرائدة في تجريم مثل هذه األفعال

اسـتخدام العمـالت االفتراضـية فـي بيـع املخـدرات وأدوات القرصـنة اإللكترونيـة واألسـلحة واملـواد الكيميائيـة السـامة علـى  -

غلــــق ســــوق ألفــــا بــــاي ) 2017ســــتوى العــــالم: فعلــــى صــــعيد أوســــع وبالتحديــــد فــــي يوليــــو م
ُ
(، أحــــد أكبــــر أســـــواق AlphaBayأ

املعامالت غير املشروعة على شبكة اإلنترنت، من خالل عملية دولية قادتها الواليات املتحدة، بعدما ظل هذا السـوق ألكثـر 

لكترونيـة واألســلحة واملـواد الكيميائيــة السـامة علــى مسـتوى العــالم. مـن عــامين سـاحة لبيــع املخـدرات وأدوات القرصــنة اإل

ولكـــن لألســــف وقبــــل إخــــراج املوقـــع مــــن شــــبكة اإلنترنــــت، كــــان قـــد تــــم تــــداول أكثــــر مــــن مليـــار دوالر أمريكــــي عــــن طريــــق عملــــة 

 .(4)البتكوين وغيرها من األصول املشفرة األقل شهرة

ق العمـــالت االفتراضـــية عنـــد الحـــد الســـابق عرضـــه. وكيـــف ذلـــك ومحـــافل ولـــم ولـــن تنتهـــي أوجـــه عـــدم القانونيـــة التـــي ترافـــ

البتكوين نفسها تخول الحق في استالم املبال  املاليـة بـدون أدنـى بيانـات ولـو كانـت االسـم! فهـي جهالـة مطلقـة! وعلـى خـالف 

 .(5)ناتالوضع بالنسبة ملا يحدل بشأن تحويالت البنوك التقليدية، والتي تشترط الحصول على بعض البيا

ا ملجرمـي 
 
ا وحاضـن وفـي تعبيـرات دقيقـة تبـرز املوقـف الجنـائي للعمـالت االفتراضـيةت فقـد قيـل بأنهـا قـد أصـبحت "ملجـأ خصـب 

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب والجـرائم اإللكترونيـةت وذلـك بسـبب تضـييق الخنـاق علـيهم فـي التعامـل بـالعمالت الرسـمية 

 . (6)السارية ذات الصلة"املعترف وها وفق األصول والقوانين 

                                                           
(1)  “Of course, the construction of botnets is subject to criminal law provisions, but most provisions relate to computer 

fraud or other data related crimes”; Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to 

German and US-American law, p. 6, ft. 25. 
 .30د. عبد القادر ورسمه غالب، العمالت املشفرة، مرجع سابق، ص   (2)

(3)  “In Germany, for instance, only physical objects can be the object of theft” Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A 

First Legal Analysis - with reference to German and US-American law, p. 7, ft. 26. 

 .32كريستين الجارد، معالجة الجانب املظلم في العالم املشفر، مرجع سابق، ص   (4)
(5)  Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to German and US-American law, p. 4. 

 د. عبد القادر ورسمه غالب، املوضع السابق نفسه.  (6)
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وعلــى صــعيد متصــل وفــي الســياق الجنــائي ذاتــه، فقــد أعلنــت بعــض القيــادات فــي دولــة اإلمــارات أنــه تــم ســرقة ســبعة ماليــين 

درهم من  خ  باإلكراه، بعد أن أقنعه لصوص بحيازتهم ما يعادلها من عمالت إلكترونية )بتكوين(، واسـتطاعوا عقـب 

 . (1)هذلك استدراجه والسيطرة علي

ــا مــن الجــرائم املتصــلة بــالعمالت االفتراضــية، وتثبتنــا تمــام التثبــت مــن أن هــذه –وبعـد العــرل الســابق  وبعــدما علمنــا بعض 

فهنـا  -العمالت تسهم في زيادة معدل األنشطة اإلجرامية بفتح باوها على مصـراعيه للعديـد مـن الجـرائم علـى مسـتوى العـالم

ا: كيف تتصدى ال  قوانين ملثل هذه الجرائم يبقي السؤال قائم 

والتــي تطبــق نصــوص  -صــاحبة التجربــة الفــذة فــي هــذا املجــال–وُيجــاب عــن هــذا التســاؤل بمثــال عملــي ملــا يحــدل فــي أملانيــا 

وبالتحديــد )املــادة  Embezzlementالقــانون الجنــائي علــى هــذه املســائل وبخاصــة النصــوص ذات الصــلة بجــرائم االحتيــال 

 .(2)من القانون ذاته( 253والتي وردت في )املادة  Blackmailاألملاني(، ونصوص االبتلاز من القانون الجنائي  263

ــا إلــى الواقعــة التــي ســبق اإلشــارة إليهــا قبــل ســطور معــدودة فــي دولــة  وفــي نفــس موضــع اإلجابــة عــن الســؤال الســابق، ورجوع 

داول هـذه العمـالت، فلنـه تـم الرجـوع إلـى تـنظم تـ -أو نصـوص متخصصـة–اإلماراتت فعلى الرغم من أنه ال توجـد تشـريعات 

القــــوانين ذات الصــــلة، وبالتحديــــد "قــــانون اإلجــــراءات الجزائيــــة اإلمــــاراتي" حســــب مــــا أعلــــن أحــــد القضــــاة بغــــرل حمايــــة 

 .(3)األ خاص من مخاطر االحتيال عبر تلك العمليات

 تعقيب:

ـا كــي تعاقـب مرتكبـي ا لجـرائم املتصـلة بـالعمالت االفتراضـية، يبقـى ســؤال اآلن وبعـد عـرل الُسـبل التـي تنت جهـا الـدول حالي 

معلــق: هــل يكفــي معاقبــة مــن يقــوم بمثــل هــذه األنشــطة غيــر املشــروعة باســتخدام نصــوص القــانون الجنــائي طاملــا ُوجــدت 

 الش هة الجنائية 

ا من اسم–وفي سبيل الرد على السؤال السابق أقول: إن جرائم العمالت االفتراضية   ـي جـرائم قـد  -هاوحسب ما يبدو جلي 

إن جـــاز  –خرجـــت مـــن رحـــم الواقـــع االفتراضـــ ي، وعليـــه فـــلن تطويـــع نصـــوص القـــانون الجنـــائي التقليـــدي أو بـــاألحرى املـــادي 

فـــاختالف املعطيـــات ذاتهـــا يرتـــب عـــدم دقـــة النتـــائجت ولـــذا  كـــي تـــتالءم مـــع هـــذه العمـــالت لـــيس هـــو الحـــل األمثـــلت -التعبيـــر

                                                           
 :2018تمبر سب 17في هذه الواقعة، انظر املقالة املتاحة على املوقع اإللكتروني لـ "اإلمارات اليوم" بتاريخ   (1)

https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2018-09-17-1.1135272, last visit on 24/1/2018. 

 تي بياناتها:ملزيد من التفاصيل، راجع الورقة البحثية القيمة اآل  (2) 

Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to German and US-American law, op, cit., p. 

4. 

 وملطالعة الن  الكامل للقانون الجنائي األملاني املذكور باللغة اإلنجليلية، انظر:

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/criminal_code_germany_en_1.pdf, 21/12019. 
 انظر املوقع اإللكتروني اآلتي:  (3)

 https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2018-09-17-1.1135272, 29/12/2019. 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2018-09-17-1.1135272
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/criminal_code_germany_en_1.pdf
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2018-09-17-1.1135272
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الطبيعــــة غيــــر املاديــــة لهــــذه العمــــالت معضــــلة كبــــرى تالحقنــــا بكــــم ال بــــأس بــــه مــــن فالتــــدخل التشــــريعي واجــــب وإال فســــتظل 

 الجرائم.

وعلـــى صـــعيد متصـــلت فمعلـــوم أن علـــى القـــوانين أن تتعقـــب التطـــورات وأن تســـعى إلـــى تقنـــين كـــل مـــا هـــو جديـــدت فـــلذا كـــان  

 للُمتعـــدى علـــى ح
 
ـــا فـــلن الحاجـــة للتـــدخل التشـــريعي ُملحـــةت حمايـــة ـــا التصـــدي للجـــرائم واجب  قـــوقهم بســـبب جهـــالتهم وردع 

للمجرمينت فمن شأن عدم تجريم مثل هذه األفعال ارتفاع معـدالت الجـرائم ذات الصـلةت فمـا نمـى إلـى علمنـا مـن جـرائم فـي 

 مـــع التصـــور القــــائم لظهـــور جـــرائم أخــــرى  -أو بـــاألحرى تــــم اكتشـــافه–الوقـــت الحـــالي عـــن هــــذه العمـــالت 
 
قـــد ال يكـــون كــــامال

ا.  جديدة، وهلم جر 

ا بالشــكل الكــافي الــذي يؤهلــه لــردع و  يــوازي مــا ســبق، لفــت االنتبــاه إلــى أن التــدخل التشــريعي املقتــرح ينبيــي أن يكــون متطــور 

: أســاليب ردع مرتكبــي 
 
مرتكبــي هــذه الجــرائم، بمعنــى أهميــة اتســاق أســاليب الــردع والعقــاب مــع الجــرم املرتكــب ذاتــهت فمــثال

ا مـــن التطـــور التقنـــي علـــى نحـــو يســـهم وبجديـــة فـــي الجريمـــة اإللكترونيـــة وطـــرق اكتشـــاف هـــذه ال جـــرائم وتتبعهـــا يتطلـــب قـــدر 

لذا كانــــت هــــذه العمــــالت إلكترونيــــة فينبيــــي أن تكــــون طبيعــــة النصــــوص املنظمــــة لهــــا التصــــدي للجريمــــة محــــل التنــــاولت فــــ

 الدواء.وأساليب كف جرائمها متسمة بالصفة ذاتهات وبذا تسخر التكنولوجيا للصالح العامت فمن الداء يكون 

 فـــــي عقـــــد النـــــدوات والجلســـــات اإلرشـــــادية، 
 
ـــــا ممـــــثال ـــــا مهم  ا وقائي  ـــــا.. فالـــــدور التوعـــــوي يـــــؤدي دور   لحلقـــــات وختام 

 
اســـــتكماال

ــا، علــى أن يشــمل هــذا الــدور بــين طياتــه تبصــير كــل  مــن العــاملين فــي  السلســة، وألنهــا منظومــة متكاملــة تتشــابك خيوطهــا مع 

د املجتمع، وكذلك املوظفين املختصين بتدبير مـا يتعلـق وهـذه العمـالت بـافترال إنشـاء املؤسسات الشرطية واألمنية، وأفرا

 جهات مختصة تقوم على تلبية إجراءات هذه العمالت وشروطها.

 موقف القانون املدني:

من يوجد نقطة هامة ليست ببعيدة يتعين الوقوف عندها قبل مغادرة هذا الطرح تتصل بموقف القانون املدني هو اآلخر 

كــــي تطبــــق علــــى  -وبحســــب األحــــوال-العمــــالت االفتراضــــية، فهــــل يمكــــن مــــد نصــــوص القــــانون املــــدني التــــي تــــتالءم طبيعتهــــا 

 العمالت االفتراضية 

ا علـى الســؤال الســابق بمنتهــى الوضـوحت فــلن مــا قيــل فــي حـق موقــف نصــوص القــانون الجنـائي املــادي ُيمــد إلــى نصــوص  ورد 

 .(1)ت فال نصوص هذا وال ذاك اعتادتا على التعامل مع البيئة االفتراضيةالقانون املدني املادي هو اآلخر

ويعضـد مــا سـبق مــا أظهـره الواقــع مـن أن القواعــد القانونيـة الحاليــة التـي يــتم تطبيقهـا علــى العمـالت االفتراضــية، وحســب 

إذ تفتقــد القــوانين التقليديــة مــا ســبق بيانــه مــن أمثلــة، لــم توضــع فــي األســاس لتطبــق علــى مثــل هــذه العمــالت غيــر املركزيــةت 

 .(1)املادية للمرونة على نحو يمكن نصوصها من أن تتالءم بسهولة مع املعطيات التكنولوجية الحديثة

                                                           
(1)  “neither the criminal law, nor the civil law order is accustomed to dealing with virtual objects”; Franziska Boehm, Paulina 

Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to German and US-American law, p. 1. 
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وبالنسبة للقانون املدنيت فحتى مع القول بأنه قد ُيضـفي الحمايـة علـى األمـوال غيـر املاديـةت فهـو أمـر يـراد بـه حقـوق امللكيـة 

ــا. كمــا أن الحـــق الفكريــة بوجوههــا املعر 
 
وفــة، بينمـــا العمــالت االفتراضــية وكمــا يظهـــر مــن اســمها  ــي عمـــالت وليســت حقوق

الفكري مناط منحه هو وجود إبداع فكري  خ  ي، بينما العمالت االفتراضية ثمرة عملية برمجيـة معينـة. وال يمكـن حتـى 

ا تحت مظلة برامج الحاسب اآللي باعتبارها تدخل ضم ن وجوه حقوق امللكية الفكريـة محـل الحمايـة القول بحمايتها فكري 

 .(2)حال توافر شروطها

طـرح بخصـوص عالقـة العمـالت االفتراضـية بالقـانون املـدني، والتـي ينبيـي أن 
ُ
وإليك جانـب مـن التسـاؤالت التـي ُيتصـور أن ت

ذات الصـــلة  ومـــا أنـــواع يســـعى املشـــرع بتقنينـــه للـــرد عليهـــات علـــى رأســـها: مـــا املســـئولية التـــي تقـــع علـــى عـــاتق أطـــراف العقـــود 

 يصـــعب اإلجابــــة عنــــه مــــن دون 
 

العقـــود التــــي يمكــــن إبرامهـــا بــــين األطــــراف املتعــــاملين بـــالعمالت االفتراضــــية  وأظنــــه تســــاؤال

 لم ُينتهى فيه إلى قول فصلت فالطبيعة القانونية لهذه العمالت 
 
الوصول إلى تكييف محدد لهذه العمالت، وهو شأن أصال

ا فــي ذلــك مازالــت غيــر محــددة، إ لــى غيــر ذلــك مــن التســاؤالت التــي يتعــين علــى املشــرع أن يتــدخل ليــنظم إجابــات عنهــا مســتهدي 

 . (3)بآراء الفقه وأحكام القضاء وغيرهما

ا لـبعض ســبل حمايـة املتعـاملين بــالعمالت االفتراضـية فـي املجمــلت إمـا بفـرل تــراخي  
 
ولعـل فـي العـرل الســابق استشـراف

ا بالتنســـيق إلنشـــاء معينـــة، أو بوضـــع نصـــوص تشـــري عية محـــددة حاســـمة، والســـعي فـــي طريـــق ضـــمان حســـن تنفيـــذها، مـــرور 

 الجهات املنظمة لها، إلى جوار تعزيز الوعي العام، إلى غير ذلك من الخطوات اإليجابية التي سبقت اإلشارة إليها.

 الحاجة إلى التعاون الدولي:

وضـع النصـوص  -في ظل حاله الذي تم بيانه–االفتراضية ال يكفيه تنبإ املعطيات السابقة بجالء بأن تقنين وضع العمالت 

الوطنيــة املنظمــة فحســب، إذن فالحاجــة إلــى التعــاون الــدولي للعمــالت االفتراضــية مهمــة، وقــد لخصــت الفكــرة علــى نقــاط 

 فيما يلي: 

مليــة لهــذه العمــالت ينبيــي الســعي صــوب الوصــول إلــى اتفــاق دولــي يصــون مصــالح الــدول ومواطنيهــات فالطبيعــة العا ( 1)

تجعل من األنسب وضـع النصـوص الدوليـة املناسـبة لهـات فـلذا كانـت هـذه العمـالت تتسـم بالدوليـة فمـن األجـدى أن 

 تكون النصوص املنظمة لها متسمة بالصفة ذاتها.

ــا ف نــادى بــه تنظيم 
ُ
ــى لنــا عــن التعــاون الــدولي الوثيــق وتضــافر الجهــود حتــى يكــون التنظــيم امل ــا ونضــمن وعليــه فــال غن 

 
 حق

 
عــاال

ا مـن ناحيـة  حسن تنفيذه من ناحية، ونضمن عدم انتقال املسائل ذات الصلة إلى بلدان تطبق قواعد تنظيمية أقل تشـدد 

 أخرى. وبصرف النظر هنا عن ارتفاع أسعار هذه العمالت أو تذبذوها أو حتى انخفاضها.

                                                                                                                                                                                                         
(1)  Rainer Böhme, Michael Brenner, Tyler Moore, et al, Financial Cryptography and Data Security, op, cit., p. 52. 
(2)  Ibid. 49. 

أننــي وددت الوقــوف عنــد بيــان الوضــع حيــال هــذه املســائل، بيــد أن مقــام البحــث لــم يتســع لســردها وتعق هــا بالتحليــل والبيــان،  وأشــير هنــا إلــى  (3)

 ألوصال الفكرة حرصت على ذكر املوقف اإلجمالي من املسألة وحسب ما ورد بالبحث.
 
 واستكماال
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فعلى سبيل املثال كان إغالق سوق "ألفاباي"، ثمرة التعاون اإليمان بقيمة التعاون الدولي في تنظيم هذه العمالتت  ( 2)

الدولي الناجح من مكتب الشـرطة األوربـي )اليوروبـول( وأجهـزة إنفـاذ القـانون فـي الواليـات املتحـدة وتايلنـد وهولنـدا 

 .(1)وليتوانيا وكندا واململكة املتحدة وفرنسا

ه العمــالتت وهــو مــا قــد يتــأتي عبــر قيــام البنــك الــدولي ِبحـــث الحــرص علــى إنشــاء جهــة دوليــة هــدفها الرقابــة علــى هــذ ( 3)

كفكرة مماثلة للبنوك املركزية التقليدية، ولكن في  Virtual Central Bankالدول على إنشاء جهة رقابية افتراضية 

صـورة افتراضـية، أو حتــى تخصـي  وحــدة رقابيـة مسـتقلة داخــل البنـوك املركزيــة الوطنيـة تحـت مظلــة تعـاون دولــي 

 . (2)غرل مراقبة هذه العمالت االفتراضية وحماية املتعاملين وهذه العمالتب

 املطلب الثاني: مواقف بعض الدول بشأن مدى قانونية العمالت الفرتاضية

 تقسيٌم:

يعقـــب عـــرل املوقـــف النظـــري للقـــوانين مـــن العمـــالت االفتراضـــية، وبيـــان مـــدى مالءمـــة تطبيـــق بعـــض القواعـــد القانونيـــة 

يها، تسليط الضوء على بعض اإلضاءات العملية من خالل بيان مواقف بعض الدول مـن هـذه العمـالت، وهـو املوجودة عل

 ما سيقف عنده هذا املطلب. 

 موقف دول مجموعة العشرين واالتحاد األوربي ودول املجموعة السبع:

 G20 أول : موقف دول مجموعة العشرين

ى إدراج العمــالت االفتراضــية فــي جــدول أعمــال قمتهــا املنعقــدة فــي كانــت دول مجموعــة العشــرين حريصــة أشــد الحــرص علــ

ــا رايــة أننــا: "لــن نحظــر، (3)بــاألرجنتين 2018نــوفمبر حتــى األول مــن ديســمبر  30الفتــرة مــن  ، وبعــد نقاشــات جــاء موقفهــا رافع 

ل الرقميـة فـي مواجهـة وإنما سننظم السوق" بعدما أقروا بزوال االقتصاد التقليديت بمعنى أنهم يخططون لتنظـيم األصـو 

 .FATF (Financial Action Task Force) (4) عمليات غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب بما يتماي ى مع معايير

 

 

                                                           
 .33رجع سابق، ص كريستين الجارد، معالجة الجانب املظلم في العالم املشفر، م  (1)
 .70د. فادي توكل، املرجع السابق، ص   (2)
طاليـا، اليابـان، الدول األعضاء باملجموعـة هـم: األرجنتـين، أسـتراليا، البرازيـل، كنـدا، الصـين، االتحـاد األوربـي، فرنسـا، أملانيـا، الهنـد، إندونيسـيا، إي  (3)

 ، كوريا الجنوبية، تركيا، اململكة املتحدة، والواليات املتحدة.املكسيك، روسيا، اململكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا
 ملزيد من التفاصيل انظر:  (4)

 https://arabfolio.com/, 21/1/2019  

https://arabfolio.com/
https://arabfolio.com/
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 ثاني ا: موقف التحاد األوربي

معـــدل  ، وأن(1)علــى الـــرغم مــن أن البنـــك املركـــزي األوربــي يصـــنف البتكــوين كــــ "عملـــة افتراضــية ال مركزيـــة قابلــة للتحويـــل"

ت فلنـــــه ال يمكـــــن الوقـــــوف علـــــى موقـــــف محـــــدد لالتحـــــاد األوربـــــي حيـــــال العمـــــالت (2)اســـــتخدامه ُيتوقـــــع زيادتـــــه فـــــي املســـــتقبل

االفتراضـــية، فـــرغم متابعتـــه للتطـــورات الهائلـــة املصـــاحبة لهـــا إال أنـــه لـــم ُيصـــدر أي قـــرار رســـمي بشـــأن شـــرعيتها أو قبولهـــا أو 

املصــرفية األوروبيــة البنــوك األوروبيــة بعــدم التعامــل بــأي شــكل مــع العمــالت . وبخاصــة بعــدما نصــحت الســلطة (3)تنظيمهــا

 .(4)االفتراضية، مثل بتكوين، حتى يتم وضع نظام تنظيمي

إنشــاء لجنــة عمــل ملراقبــة العمــالت  فحــواه: مــن البرملــان األوربــي إلــى املفوضــية األوربيــة تــم إرســال اقتــراح 2016وفــي عــام 

وال واإلرهــاب بغــرل النظــر فيــه، وقــد تضــمن االقتــراح إنشــاء لجنــة عمــل ملراقبــة العمــالت االفتراضــية ملكافحــة غســل األمــ

ا تــــم الكشــــف عــــن أن االقتــــراح يتطلــــب تبــــادالت العملــــة املشــــفرة واملحــــافل املشــــفرة لتحديــــد (5)االفتراضــــية . ولكــــن مــــؤخر 

 .(6)النشاطات املشبوهة في العام التالي لتقديم االقتراح

حديثـــــة التـــــي تطرحهـــــا دول االتحـــــاد األوربـــــي، فســـــيتم وضـــــع "منصـــــات إلكترونيـــــة لتبـــــادل العمـــــالت وبـــــالنظر إلـــــى الخطـــــط ال

الرقميـــة االفتراضـــية"، وذلـــك عنـــدما تـــتم التعـــامالت التجاريـــة بواســـطة عملـــة البتكـــوين، ومـــن خاللهـــا تـــتم مراقبـــة الزبـــائن 

 .(7)واملتعاملين واإلبال  عن أية صفقات مشبوهة

                                                           
(1)  Virtual Currency Schemes, Issued by European Central Bank, October 2012. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf, Last visit on 20/1/2019. 
(2)  David LEE Kuo Chuen, Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments and Big Data, 

Elsevier, 2015, p. 282. 
 :، واملقالة متاحة على املوقع اآلتيBitcoin Newsحسب ما أفاد موقع   (3)

See at, https://www.bitcoinnews.ae, last visit on 23/1/2019. 
(4)  Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments and Big Data, op, cit., p. 316. 

 وبيانات املقالة املذكورة كاآلتي:

Opinion on 'virtual currencies', Issued by European Banking Authority )EBA(, July 2014. 

Available online at, https://eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual 

+Currencies.pdf, Last visit on 20/1/2019. 

See also, Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments and Big Data, op, cit., p. 316. 
(5)  MEPs call for virtual currency watchdog to combat money laundering and terrorism, published in European 

Parliament News, May 2016; Available online at,  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-

to-combat-money-laundering-and-terrorism,23/1/2019. 
(6)  Lester Coleman,The European Union Wants to Identify Bitcoin Users, January 2017. 

https://www.ccn.com/the-european-union-wants-to-identify-bitcoin-users/, Last visit on 23/1/2018. 
 .30د. عبد القادر ورسمه غالب، العمالت املشفرة، مرجع سابق، ص   (7)

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
../../../../../Downloads/See%20at,%20https:/www.bitcoinnews.ae
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
https://www.cryptocoinsnews.com/the-european-union-wants-to-identify-bitcoin-users/
https://www.ccn.com/the-european-union-wants-to-identify-bitcoin-users/
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 G7 عة السبعثالث ا: موقف دول املجمو

، (1)دول املجموعــة الســـبع وبالنســبة ملوقــف دول املجموعــة الســبعت فيستشــف مــن مجمــل األمــور قانونيــة البتكــوين لــدى

ا بعــض اللــوائح أو التنظيمــات  ــا لــذلك مــؤخر  صــدرت تبع 
ُ
بغــرل ضــمان االســتخدام األمثــل لهــا والنــأي  Regulationsوالتــي أ

 .(2)روعة كغسيل األموال وتمويل اإلرهابوها عن استخدامها في العمليات غير املش

ا: موقف دولة اإلمارات العربية املتحدة   رابع 

بالتــدرج والســعي صــوب مواكبــة مــا يفرضــه الواقــع مــن معطيــات.  اتســم موقــف دولــة اإلمــارات تجــاه العمــالت االفتراضــية

قصر البيان على أبرزها كما يلي: 
ُ
 وعليه فقد مر الوضع ببعض املراحل سن

:
 

 2017في أكتوبر  أوال

أطلقت دولة اإلمـارت فـي هـذه األثنـاء تحـذيرات شـديدة الل جـة علـى لسـان محـافل مصـرف اإلمـارات املركـزي مـن اسـتخدام 

العملــة الرقميــة املعروفــة بـــ "البتكــوين"ت ملــا لهــا مــن مخــاطر تتعلــق بتســهيلها عمليتــي غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب دون 

التحذيرات إلى املخاطر التي تتبع استخدام هـذه العملـة االفتراضـية، وألنـه ال يمكـن مراقبتهـا وقد أرجع املحافل تلك  .رقيب

ا بعدما رفضت بعض الدول اعتمادها. ، وليس لها أي مرجع معروف، وخصوص   بشكل  كاف 

ا إلى وأكد محافل املصرف حينها أن الدولة لم تسمح باستصدار أية تراخي  للعمل وهذه العملة في السوق املحلي ة، مشير 

 .أن هنـــاك نـــوعين مـــن هـــذه العملـــة الرقميـــةت األول: هـــو الشـــكل اإللكترونـــي و ـــي عملـــة موازيـــة للعملـــة الوطنيـــة وال بـــأس وهـــا

 .(3)والثاني: هو الشكل االفتراض ي للعملة، وهو الذي يخلف الكثير من املخاطرت لذا ال بد من تجنب التعامل به

ا: في فبراير    2018ثاني 

ا عــن الــرفض املطلــق الــذي يبــدو فــي  هــذه املرحلــة أن موقــف دولــة اإلمــارات حيــال العمــالت االفتراضــية قــد بــدأ يحيــد تــدريجي 

ا من السياق السـابق، بعـدما ذكـرت سـلطة تنظـيم الخـدمات املاليـة لسـوق أبـو ظبـي العـالمي أنهـا قـد تضـع قواعـد  كان ظاهر 

                                                           

 ترا، ملزيد من التفاصيل، انظر:و ي: كندا، اليابان، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، أمريكا، إنجل  (1) 

Guidance for a Risk-Based Approach: Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-based Payment Services, Issued 

by Financial Action Task Force (FATF), Paris, June 2013. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf, last visit on 

22/12/2018. 
 ملزيد من التفاصيل، انظر املقالة اآلتي:  (2)

 Joel Mathew, Regulations on Cryptocurrencies in G7 Countries, June 2018 

https://blog.ipleaders.in/cryptocurrencies-g7-countries/, last visit on 24/1/2019. 
، راجع املوقع اإللكتروني اآلتي:لالطالع على الحوار   (3)

 
 كامال

https://www.alqiyady.com/, last visit on 24/1/2019. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf
https://blog.ipleaders.in/author/joel-mathew/
https://blog.ipleaders.in/cryptocurrencies-g7-countries/
https://www.alqiyady.com/
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لســلطات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ربمــا تســمح بتطــوير لبورصــات تــداول العمــالت االفتراضــيةت فــي مؤشــر علــى أن ا

 .التداول في العمالت االفتراضية في وقت الحق

بمراجعة قوانين وأنظمة التعامل بالعمالت االفتراضية، وتسـعى نحـو العمـل  -آنذاك–وأضافت السلطة في بيانها أنها تقوم 

عنيــة لتطــوير إطــار تنظيمــي شــامل، وبمنتهــى الشــفافية عبــرت الســلطة املشــترك مــع الهيئــات املختصــة والخبــراء واألطــراف امل

 بأنه:

ا إزاء العمالت االفتراضية، لكنها لم تذهب إلى مدى أبعد، 
 
" وفي السابق ... بعدما أبدت الجهات التنظيمية في الدولة شكوك

 كالسعي إلى فرل حظر صريح عليها".

"تــــــدرك ســـــلطة تنظـــــيم الخــــــدمات املاليـــــة أن هـــــذه العمــــــالت  -صـــــلوفــــــي قـــــول ف–وعليـــــه جـــــاءت الســــــلطة املـــــذكورة معلنـــــة 

 .(1)االفتراضية باتت تحظى باهتمام عالمي متلايد من األفراد كوسيلة للتعامالت املالية وتبادل السلع والخدمات"

ا: في سبتمبر 
 
 2018ثالث

اللة علـى الحـرص الشـديد واملتابعـة وفي نفس العام بدأ املوقف يتغير ويحيد مرة أخرى عن موقفه السابق، وهو ما يعطي د

 الرشيدة للموقف، وبمنتهى الوضوح طالب بعض الخبراء بـ "مظلة قانونية لتداول العمالت الرقمية داخل الدولة".

استشـــراف مســـتقبل العمـــالت الرقميـــة وأبعادهـــا »وجـــاءت تـــداعيات املطالبـــة املـــذكورة أثنـــاء حلقـــة نقاشـــية تحـــت عنـــوان: 

ئب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، ورغـم مـا ورد بالحلقـة النقاشـية مـن بيـان للمخـاطر املتنوعـة استضافها نا« األمنية

الناتجة عن عمليـات التـداول الواسـعة لهـذه العمـالت، فـي ظـل عـدم وجـود ضـوابط قانونيـة تـنظم عمليـة التـداولت إال أنهـم 

، وتشكيل لجنة وطنيـة عليـا لتطـوير «بلوك تشين»نية أوصوا في الحلقة بلصدار عملة إماراتية رقمية مشفرة باستخدام تق

القـــوانين والتشـــريعات، ووضـــع إطـــار قـــانوني لتنظـــيم تـــداول هـــذه العمـــالت وفـــق إســـتراتيجية اإلمـــارات للتعـــامالت الرقميـــة، 

أو  وتعــديل قــوانين غســل األمــوال ومكافحــة اإلرهــاب بــلدراج مــواد تمنــع اســتخدام العمــالت الرقميــة فــي تمويــل هــذه الجــرائم

  .توفير غطاء لها

ـــا فــــي العديـــد مــــن التعـــامالت املاليــــة، وال شـــك أن العمــــالت الرقميــــة  ــــا ملموس  وُبـــرر مــــا ســـبق بــــأن التحـــول الرقمــــي صـــار واقع 

 لنظيرتها الورقية في املستقبل القريب، وفـي ظـل عـدم معرفـة مصـدر هـذه العمـالت ومـن يقـف وراءهـا، وعـدم 
 
ستصبح بديال

ولها، سـتظل الثقـة وهـا مهـزوزةت لـذا فمـن الضـروري وضـع تشـريعات وضـوابط قانونيـة تـنظم عمليـة إمكانية تتبع عمليـة تـدا

 .(2)تداولهات لحفل حقوق املتعاملين وها

                                                           
انظــر املوقــع جـاءت املقالــة املــذكورة تحــت عنــوان: "هيئــة تنظيميــة بــأبوظبي قــد تضــع إطـار عمــل للعمــالت االفتراضــية"، لالطــالع علــى املقالــة كاملــة،   (1)

 اآلتي:

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1FV0W2, last visit on 24/12/2018.  
 راجع املقالة كاملة على املوقع اآلتي:  (2)

https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2018-09-17-1.1135272, 29/12/2019. 

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1FV0W2
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2018-09-17-1.1135272
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ا: في يناير 
 
 2019ثالث

ا فــي نفــس الشــهر   وأثنــاء –األخبــار  تطالعنــا 2019ينــاير  20التــي تكتــب فيهــا هــذه الســطورت وبالتحديــد فــي  -بــل األيــام  -ومــؤخر 

ا عملـــة رقميـــة"، -اإلعـــداد للدراســـة بحســـب مـــا أعلنـــت وكالـــة األنبـــاء  معلنـــة أن "دولتـــي اإلمـــارات والســـعودية تطلقـــان ســـوي 

 .(1)اإلماراتية

علن أن العملة الرقمية هذه سوف تقتصر على البنوك خالل مراحلها األولى، حتى يكون لـدى الحكومـات فهـم أفضـل 
ُ
كما أ

وعليـــه تعمـــل العملـــة علـــى اســتخدام قاعـــدة بيانـــات موزعـــة بـــين البنـــوك  .عبــر الحـــدود "البلـــوك تشـــين" لكيفيــة عمـــل تقنيـــة

من كال الجانبين، وتهدف إلى حماية مصالح العمالء ووضع معايير التكنولوجيا وتقييم مخاطر  املركزية واملصارف املشاركة

األمـــــن الســـــيبرانيت وعلـــــى اعتبـــــار أن هـــــذا البرنـــــامج الجديـــــد مـــــن شـــــأنه املســـــاعدة فـــــي تقيـــــيم تـــــأثيرات العمـــــالت الرقميـــــة علـــــى 

  .(2)السياسات النقدية

ا، بـــالنظر إلـــى بـــاقي دول وبـــالنظر إلـــى مجمـــل الوضـــع فـــي الـــدول العربيـــةت فـــي الحل أن بعضـــها قـــد بـــدأ، وفـــي وقـــت متـــأخر نســـبي 

علـن عـن قبـول هـذه العملـة فـي بعـض املتـاجر 
ُ
العالم، في األخذ بـالعمالت االفتراضـية وعلـى األخـ  البتكـوينت وبالفعـل قـد أ

 . (3)التي سبقت اإلشارة إليها في مقدمة البحث

 بالفعل تقنين العمالت االفتراضية  نتساءل: هل يمكن ى ما مض ى بيانهوبناء  عل

ظهـــر املالبســـات املحيطـــة-والجـــواب 
ُ
هـــو أنـــه ال يمكـــن تعـــديل بروتوكـــول هـــذه العمـــالت نفســـه بـــدون مشـــاركة  -وبحســـب مـــا ت

 بالنســـــبة لعملـــــة البتكـــــوين نجـــــد أنـــــه ال منـــــاص مـــــن مشـــــاركة جميـــــع 
 
ـــــات ولتوضـــــيح املســـــألة فمـــــثال جميـــــع مســـــتخدميها تقريب 

فهم الذين يقومون يتحديد أي برنـامج مـن بـرامج البتكـوين سـيقومون باسـتخدامهت إذ إن محاولـة مستخدي هذه العملةت 

ا  .  (4)تخصي  حقوق أو مزايا معينة لسلطة محلية ما ضمن قواعد شبكة البتكوين العاملية غير ممكن عملي 

ا أو ال علــى أيــة حـــال، فــالعمالت االفتراضــية يمكـــن اســتخدامها ألغــرال كثيـــرة ومتنوعــة، بعضــها م مـــا يمكــن اعتبــاره شـــرعي 

حسب قوانين كل دولة. وبـذا فـلن هـذه العمـالت ال تختلـف عـن أي أداة أو مصـدر آخـر، ويمكنهـا أن تخضـع لقواعـد مختلفـة 

فــي كــل دولــةت فــأي حكومــة تقــرر أن تقــوم بحظــر البتكــوين يمكنهــا أن تمنــع األعمــال واألســواق املحليــة مــن التطــور، وبالتــالي 

                                                           
ا على املوقع اآلتي:Arab Bitالخبر منشور لدى موقع   (1)  ، واملقالة كاملة متاحة إلكتروني 

https://arabbit.net/, last visit on 22/1/2019 
 املوضع السابق نفسه. (2)
ا، سـيبويه للطباعـة والنشـر والتوزيـع، اململكـة العربيـة السـعودية،  101األستاذ محمد باحارل،   (3) ومـا  72م، القـرار رقـم 2018قرار عنـدما أصـبح وزيـر 

ا: "بعــــده، وحــــري بالــــذكر أن مــــن بــــين القــــرارت  ، الســــماح بشــــراء وبيــــع العمــــالت اإللكترونيــــة"التــــي أعلــــن املؤلــــف أنــــه ســــُيعملها عنــــدما يصــــبح وزيــــر 

 .72،71القراران رقما:  "السماح للمحالت التجارية باستقبال العمالت اإللكترونية"،و
 راجع في ذلك موقع بتكوين اإللكتروني اآلتي:  (4)

https://bitcoin.org/ar/faq, last visit on 20/12/2019. 

https://arabbit.net/category/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B4%D9%8A%D9%86/
https://arabbit.net/
https://arabbit.net/
https://bitcoin.org/ar/faq


 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

720 

ضعف فـي نفـس الوقـت نقل اإلبداع لد
ُ
ول أخرى. ولكن التحدي القائم أمام املشرعين، كالعادة، هو تطوير حلول فعالة ال ت

 .(1)من نمو األسواق واألعمال الناشئة

ـا فـي العديـد  الواقع ُيظهر بجالء أن ثقاقة العمالت االفتراضية وعليه أستطرد القول بأن –تزدهر وتنمو بمعدل متلايد عاملي 

الدول، واألفراد أحرار في التعامل وهذه العمالت فيما بينهم أو الت فمن تعامل تحمل التبعات سواء أكانت له  -ما لم يكن كل

 أم عليه.

وثمــة ســؤال آخــر نعلنــه ونحــاول الــرد عليــه فــي ســياق واقعــي منطقــي قبــل مغــادرة هــذا الطــرح، هــل يمكــن أن تصــبح العمــالت 

ا ما بال قيمة   االفتراضية يوم 

 الــــدوالر الزيمبــــابوي و  املــــارك األملــــانيـ "نعــــم"ت فالتــــاريخ ملــــيء بــــالعمالت الفاشــــلة والتــــي لــــم تعــــد مســــتخدمةت كوهنــــا أجيــــب بــــ

ات فثمــــة قاعــــدة أساســــية فحوا هــــا: أنــــه ال يوجــــد أي عملــــة يمكــــن تحصــــينها بشــــكل مطلــــق ضــــد االنهيــــارات واألوقــــات مــــؤخر 

 .  (2)الصعبة. وبالتطبيق على العمالت االفتراضية

وأختــــتم البحــــث بكلمــــات معـــــدودة مذيلــــة برســــمين بيـــــانيينت ال يمكــــن ألحــــد أن يتوقــــع املســـــتقبل الحقيقــــي الــــذي ســـــتالقيه 

فـالزمن وحـده كفيـل بلعطـاء اإلجابـة الدقيقـة عـن السـؤال السـابق، حتـي وإن  العمالت االفتراضية على نحو محدد  ودقيقت

ا بعــد مــا شــهدته مــن طفــرة فيمـــا  أشــارت أحــدل الرســوم البيانيــة ملعــدالت تــداول هــذه العمــالت إلــى تراجــع معــدالتها مــؤخر 

 : (3)قبل، وكما هو وا ح فيما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 املوضع السابق نفسه. (1)
 اآلتي: بتكوين اإللكترونيراجع موقع   (2)

bubble-a-bitcoin-https://bitcoin.org/ar/faq#is2019., last visit on 24/1/ 
قلت هذه الرسوم البيانية عن املوقع اإللكتروني اآلتي:  (3)

ُ
 ن

https://www.cryptocurrencychart.com/, 27/1/2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_gold_mark
https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwean_dollar
https://bitcoin.org/ar/faq#is-bitcoin-a-bubble
https://bitcoin.org/ar/faq#is-bitcoin-a-bubble
https://www.cryptocurrencychart.com/
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 الخاتمة

ــ ا حيوي  عمــاة(، وهــو موضــوع جـــد تنــاول البحــث موضــوع 
ُ
 أصــبح حــديث الســـاعةت العمــالت االفتراضــية )املشــفرة أو امل

 
ا جلــال

شــائك ومعقــدت أضــحى محــل أنظــار وتعامــل الكثيــرين ممــن وقعــوا فــي شــباك الشــعار البــراق: "ال تفــوت فرصــتك فــي االســتثمار 

 لتربح الكثير دون عناء"!

الحقيقـة  ـي أن موضـوعها مـا زال بحاجـة ألن ُيكشـف السـتار عـن  وعلى الرغم مـن سـطوع نجـم هـذه العمـالت فـي األفـق فـلن

كثيـــر مـــن أبعـــادهت وبخاصـــة بعـــدما لـــم يحـــل الغمـــول املحـــاط وهـــذه العمـــالت مـــن ذيوعهـــا املســـتعر. وعليـــه فالوضـــع القـــائم 

عتـراف أضحى ذا حاجة ماسة إلى تنظيم شامل لكافة جوانـب هـذه العمـالتت مـن ذلـك: التنظـيم الشـرعي والتشـريعي، مـع اال 

 بأن موضوع الدراسة ال يوفيه حقه ال بحث وال حتى أبحال، بعدما برحت تبعات هذه العمالت قيد البحث واملراجعة.

 
 
ــا منــا للشــروط الشــكلية للبحــثت فقــد ســعيت إلــى معالجــة مســألة العمــالت االفتراضــية فــي جان هــا القــانوني، محاولــة

 
وإذعان

يحــدوني األمــل فــي أن  -وعســاني أكــون قــد وفقــت–صــله بــدون إســهاب أو إيجــاز تنـاول مــا ارتأيــت أن فكرتــه تصــقل البحــث وتؤ 

ر وهــم، وكــذا ردع املحتــالين بليجــاد العقــاب املناســب عبــر  ــّرِ
ُ
يســهم البحــث فــي حمايــة حقــوق املتعــاملين وهــذه العمــالت ومــن غ

قر التعامــل وهــذه العمــالت 
ُ
أو ال، فلننــا نــدرك أن هــذا تــدخل الجهــات املختصــة. وبغــض النظــر عــن كــون الحكومــات ذاتهــا ســت

شــأن جلـــل يتعـــين أن يســـبقه ضـــرورة تحـــري الدقـــة فـــي ظــل املخـــاطر املحيطـــة وهـــذه العمـــالتت حتـــى وإن حملـــت هـــذه املخـــاطر 

ا في بعض أحوالها.  ا إيجابي   نفسها ُبعد 

الدراســــة وفــــي ســــبيل ذلــــك اســــُتهل البحــــث بمقدمــــة اشــــتملت علــــى إطاللــــة علــــى موضــــوع الدراســــة وأهميتهــــا، ثــــم إشــــكاليات 

وأهدافها، تبعها عرل ملن جية الدراسة، وبيان حدودها التي ُرسمت لها، ثم عـرل املـن   األنسـب الـذي سـلكته الدراسـة، 

 ُمكللة ما سبق بتوضيح خطتها. 

سمت الدراسة بعد ذلك إلى مبحثينت أولهما: سـعى ليضـع اللبنـة األولـى مـن لبنـات البحـث 
َ
ـا ماهيـة العمـالت الرقميـة وق

 
مبين

بيعتهــا القانونيــة، وكــذا ســبل التمييــل بينهــا وبــين العمــالت األخــرى، وتوضــيح مــا للعمــالت الرقميــة ومــا عليهــا، مــع التطــرق وط

كــون جــل هــذه املســائل نقطــة انطــالق إلــى فكــرة البحــث األساســية التــي مــا كــان لنــا أن نــدخل فيهــا دون هــذه 
ُ
آلليــة عملهــات لت

 التوطئة.

ا مــــدى قانونيــــة العمــــالت االفتراضــــية مــــن النــــاحيتين النظريــــة والواقعيـــــة، واشــــتمل ثانيهمــــا: علــــى صــــلب املوضــــو  عت شــــارح 

ـا أحـدل مواقـف دول 
 
ا مدى إمكانية تطبيق قواعـد القـانون العـام أو الجنـائي أو املـدني علـى هـذه العمـالت، ثـم مبين ومو ح 

تحاد األوربي، ودول املجموعة السبع ، واالG20العالم من العمالت االفتراضيةت ممثلة في بيان مواقف مجموعة العشرين 

G7 مختتمة الشق الواقعي العملـي مـن الفكـرة بعـرل مجمـع ُيظهـر تـدرج مواقـف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مـن هـذه ،

 كما لم يفت الدراسة تأكيد أهمية دور التعاون الدولي بخصوص العمالت االفتراضية. العمالت على املدى القريب،

جمل ما انتهيت إليه من نتائج وتوصيات فيما يلي: -حمد هللا ومنتهب-وبعد أن وصلت 
ُ
 لهذه املرحلة، أ
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 أبرز نتائج الدراسة:  أول :

ا  .1 ـــا، تشـــريعي  ـــا وفقهي  أول مـــا انتهـــت إليـــه الدراســـة، هـــو الحاجـــة امللحـــة للتصـــدي ملوضـــوع العمـــالت االفتراضـــية دولي 

ا، حتـى وإن برحـت اآلراء منشـطرة حيالهـا مـا  ـا قـد خاضـوا غمارهــا وقضـائي  ناس 
ُ
بـين مؤيـد  ومعـارل، طاملـا أن هنـاك أ

 بالفعل ووثقوا وهات كي ال تكون مدعاة الستفحال جرائمها.

سن التشريعات املنظمة لهذه العمالت وتعديل بعضها يعضد الذود وها عما قيل في حقها مـن مخـاطر، والنـأي وهـا  .2

 املنا العربي بعدما أصبح ماليين العرب يتداولونها.عما يترتب عليها من جرائم وانتهاكات، وبخاصة في ع

َعــوز بالدنــا العربيــة أو حتــى واقعنــا العملــي إلــى عملــة افتراضــية أمــر متصــورت فــالتطور هــو ســنة هللا فــي كونــه، ولكنــه  .3

شــأن مشــروط بلجــازة الشــريعة اإلســالمية لــه وتنظــيم القــانون ملســائله وإشــرافه عليهــات فــنحن نريــد عملــة معروفــة 

 ا عنها ال عملة مجهولة الهوية قابلة لالنتهاء.مفصح  

إقـــرار الـــدول للعمـــالت الرقميـــة مرهـــون باتخـــاذ الســـبل التـــي تضـــمن حـــق الدولـــة واألفـــراد، وهـــو مـــا يتـــأتى مـــن خـــالل  .4

صــل 
ُ
فــرل تــراخي  لكــل مــن يريــد التعامــل وهــذه العمــالت علــى نحــو مــا جــرى العمــل عليــه فــي أملانيــا، وحســب مــا ف

 بالبحث.

ى علــى حقوقــه أو ضـرورة تــوف .5 ي الحــذر فــي االســتثمار أو التعامــل فــي هــذه العمــالت، كــي ال نجــد أنفســنا إمــا أمــام ُمعتــد 

 مخالف للقانون وللممارسات السليمة.

الحنكــــة تقتضــــ ي إمكانيــــة ســــعي الجهــــات املختصــــة صــــوب االســــتفادة مــــن إمكانيــــات العمــــالت االفتراضــــية وعــــدم  .6

ــا لألنشــطة غيــر  رفضـها فــي املطلــق حـال مــا أقرتهــا شــريعتنا
 
ا أمن

 
ــا مــا مـالذ اإلسـالمية الغــراء، كــي نضـمن أال تصــبح يوم 

 املشروعة طاملا اعترفنا بمخاطرها.

 : التوصياتثاني ا: 

جملها فيما يأتي: 
ُ
ا، أ ا موجود 

 
 انتهت الدراسة إلى بعض التوصيات املتواضعة التي آمل أن تجبر شرخ

 :
 
ا ال  أوال  يقبل املراء، وأ حينا بحاجة إلى نصوص خاصة تنظمها، بل ِبتنـا نـتلمس أصبحت العمالت االفتراضية واقع 

وجــود اتفاقيــة تســتجيب لهــا الــدول، وجهــة دوليــة ترعاهــا اســتجابة للطبيعــة الدوليــة للعمــالت االفتراضــية التــي 

 خرجت من رحمها ويستحيل أن تحيد عنها. 

ا:  لنـــدوات اإلرشـــادية لزيـــادة الـــوعي املجتمعـــي بشـــأن هـــذه يـــوازي مـــا ســـبق ضـــرورة اهتمـــام الجهـــات املعنيـــة بعقـــد ا ثاني 

العمــالت وللتبصــير بمخاطرهــا، وبمخــاطر املواقــع التــي تــروج لهــا. باإلضــافة إلــى تــوفير بــرامج تدريبيــة وورش عمــل 

 متخصصة للضباط والكوادر في الكيانات األمنية تطلعهم على كيفية التحقيق في جرائم املعامالت االفتراضية. 
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ا:
 
التعامـــل فـــي العملـــة االفتراضـــية يتعـــين أن يرافقـــه شـــراؤها بـــاتزان ولحاجـــة ضـــرورية، حتـــي تبـــين أبعادهـــا بصـــورة    ثالث

 أو ح.

ا: ا لتنظيم تداول هـذه العمـالت عبـر فـرل تـراخي  لهـا مشـتملة علـى    خامس   حاسم 
 
ضرورة تدخل حكومات الدول تدخال

ملسـتخدمة، ولهـم فـي املشـرع األملـاني تجربـة فريـدة ومثـال بيانات محددة إلضـفاء قـدر  مـن اإلفصـاح عـن البيانـات ا

 يحتذى.

ا: أهميـــة وجـــود جهـــات رقابيـــة تـــؤمن بأبعـــاد املســـألة وخطورتهـــا، يســـعى أفرادهـــا صـــوب تنفيـــذ مـــا يســـهم فـــي تنظـــيم   سادس 

تخـــذ الخطـــوات الفعالـــة التـــي تمكـــن مـــن تطبيـــق الجـــزاءات تعـــامالت هـــ
ُ
ذه العمـــالت علـــى أكمـــل وجـــه. وبالتبعيـــة ت

 ملناسبة ضد من يخالف أو حتى يتهرب من الشروط أو اإلجراءات الالزم تنفيذها.ا

 الحمد هلل رب العاملين الذي هداني لهذا، وما كنت ألهتدي لوال أن هداني هللا
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 املصادر واملراجع:

 أول : مراجع اللغة العربية:

 الكتب:

من منظور إسالمي، دار التعلي   -بيتكوين-مية الدكتور جالع جويدة القصاصَ اقتصاديات املصار  والنقود الرق -

 م.2018الجام ي، اإلسكندرية، 

األعماع املصر ية اإللكترونيةَ بنوح إلكترونية، نقود إلكترونية، بياقات إلكترونية، الدكتور عبد المادي مسعوديَ  -

 م.2016اليازوري للنشر، األردن، 

 م.2019، دار ال هضة العركية، زالبتكوينزشلرة الدكتور  ادي توكلَ التنظي  القانوني للعمالت امل -

املمندس ماهر الحلوانيَ الكتل املتسلسلة، العمالت املشلرة والقانون املالي الدوليَ البتكوين والعمالت الرقمية،  -

 م.2018دراسة تحليلية أكاديمية، بدون دار نشر، 

ا، سيبويه لليب 101األستا  محمد باحارثَ  - اعة والنشر والتوزيو، اململكة العركية السعودية، قرار عندما أصبمل وزير 

 م.2018

 املقالت:

 م.2018، يناير 766أحمد عمر حسنَ البتكوين عملة  رعية أم احتيالية، االقتصاد وايحاسبة، العددَ الدكتور  -

 م.2014، 73األستا  أحمد محمد عصام الدينَ عملة البتكوين، مجلة املصرفي، تصدر عن بن  السودان، العددَ  -

الدكتور عبد القادر ورسمه غالبَ العمالت املشلرة، مجلة الدراسات املالية واملصر ية، تصدر عن األكاديمية  -

 م.2018، العدد األوع، 26، ايجلدَ 26العركية للعلوم املالية واملصر ية، السنةَ 

 كامل لالقتصاد اإلسالمي، الدكتور غسان محمد الشي،َ حك  البتكوين والعمالت الرقمية، مجلة صالح عبد هللا -

 م.2018، 64، العددَ 22ايجلدَ 

كريستين الجارد، مديرة صندو  النقد الدوليَ معالجة الجانب املظل  في العال  املشلر، مجلة الدراسات املالية  -

 م.2018، العدد األوع، 26واملصر ية، تصدر عن األكاديمية العركية للعلوم املالية واملصر ية، ايجلدَ 

 قالت منشورة على شبكة اإلنرتنت:م

الدكتور عبد اللتاك محمد صالك، عملة إلكترونية مشلرة قد تسبب أزمة، منشورة على موقو مجلة االقتصاد اإلسالمي 

 العامليةَ

- http://giem.kantakji.com/article/details/ID/667#.XFFVK2hL82x  
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 ا: املراجع باللغة اإلنجليزية:ني  ثا

 الكتب:

- Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, et al, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A 

Comprehensive Introduction, Princeton University Press, 2016. 

- David LEE Kuo Chuen, Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments and Big 

Data, Elsevier, USA, 2015. 

- Jeffrey H. Matsuura, Digital Currency: An International Legal and Regulatory Compliance Guide, Bentham 

Science publishers, UAE, 2016. 

- Michèle Finck, Blockchain Regulation and Governance in Europe, Cambridge University Press, UK, 2019. 

- Rainer Böhme, Michael Brenner, Tyler Moore, et al, Financial Cryptography and Data Security, 

Springer,USA, 2014. 

- Richie Etwaru, Blockchain: Trust Companies: Every Company Is at Risk of Being Disrupted by A trusted 

version of itself, Dog Ear publishing, USA, 2017. 

o (2:الدنريات )  

- Diego Romano and Giovanni Schmid, Beyond Bitcoin: A Critical Look at Blockchain-Based, Issued by 

MDPI, Sep. 2017. 

- Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to German and US-

American law, Institute for Information, Telecommunication, and Media Law, University of MÜnster, 

Germany, Jan. 2014. 

- Jeroen Pijpker and Harald Vranken, The Role of Internet Service Providers in Botnet Mitigation, 

European Intelligence and Security Informatics Conference, Issued by IEEE Computer Society, 2016. 

- Joshua Baron, Angela O'Mahony, David Manheim, et al, National Security Implications of Virtual 

Currency: Examining the Potential for Non-state Actor Deployment. Santa Monica, CA: RAND 

Corporation, 2015. 

- Guidance for a Risk-Based Approach: Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-based Payment 

Services, Issued by Financial Action Task Force (FATF), Paris, June 2013. 

- Notice on the granting of authorisation to provide financial services pursuant to section 32 (1) of the 

German Banking Act, Issued by German Bank, 18 November 2016. 

- Opinion on 'virtual currencies', Issued by European Banking Authority )EBA(, July 2014. 

 

https://www.rand.org/pubs/authors/b/baron_joshua.html
https://www.rand.org/about/people/o/omahony_angela.html
https://www.rand.org/pubs/authors/m/manheim_david.html
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
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قع رسميةعلى موا امقالت منشورة إلكرتوني
(1)

: 

- Reuben Grinberg, Bitcoin: An innovative Alternative Digital Currency, Hastings Science and Technology 

Law Journal, Vol. 4, 2012. 

- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1817857 

- Joel Mathew, Regulations on Cryptocurrencies in G7 Countries, June 2018. 

- https://blog.ipleaders.in/cryptocurrencies-g7-countries/ 

- Satoshi Nakamot, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, without details, 

- https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 

- lain Thomson, Cryptolocker infects cop PC: Massachusetts plod fork out Bitcoin ransom,Nov. 2013. 

https://www.theregister.co.uk/2013/11/21/police_pay_cryptolocker_crooks_to_get_their_computers_back/ 

- Jonathan Stempel, Bitcoin is money, U.S. judge says in case tied to JPMorgan hack, Sep. 2016. 

- https://www.reuters.com/article/us-jpmorgan-cyber-bitcoin/bitcoin-is-money-u-s-judge-says-in-case-tied-to-

jpmorgan-hack-idUSKCN11P2DE 

- Usman W. Chohan, Assessing the Differences in Bitcoin & Other Cryptocurrency Legality Across 

National Jurisdictions, September 2017. 

- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3042248 

- Lester Coleman,The European Union Wants to Identify Bitcoin Users, January 2017. 

- Stephanie Bodoni and Amy Thomson, EU's Top Court Rules That Bitcoin Exchange Is Tax-Free, 

Bloomberg business magazine, October 2015. 

- https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-22/bitcoin-virtual-currency-exchange-is-tax-free-eu-

court-says-ig21wzcd 

- https://www.ccn.com/the-european-union-wants-to-identify-bitcoin-users/, 

- Virtual Currency Schemes, Issued by European Central Bank, October 2012. 

- https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf 

- MEPs call for virtual currency watchdog to combat money laundering and terrorism, published in 

European Parliament News, May 2016.  

- http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-

watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism 

 

                                                           
(1)

من المعلومة، وكأن الطبيعة االفتراضية للبحث قد أن أختار منها المراجع الموثوق بها لكي نتثبت  ةراعيت أثناء بحثي في المراجع اإللكتروني  

 ظهرت من هذه الناحية. 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1817857
https://blog.ipleaders.in/author/joel-mathew/
https://blog.ipleaders.in/cryptocurrencies-g7-countries/
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.theregister.co.uk/Author/Iain-Thomson
https://www.theregister.co.uk/2013/11/21/police_pay_cryptolocker_crooks_to_get_their_computers_back/
https://www.reuters.com/journalists/jonathan-stempel
https://www.reuters.com/article/us-jpmorgan-cyber-bitcoin/bitcoin-is-money-u-s-judge-says-in-case-tied-to-jpmorgan-hack-idUSKCN11P2DE
https://www.reuters.com/article/us-jpmorgan-cyber-bitcoin/bitcoin-is-money-u-s-judge-says-in-case-tied-to-jpmorgan-hack-idUSKCN11P2DE
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2508452
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3042248
https://www.cryptocoinsnews.com/the-european-union-wants-to-identify-bitcoin-users/
https://www.bloomberg.com/authors/AOWCwH39yMM/stephanie-bodoni
https://www.bloomberg.com/authors/AOWRZfBOQRc/amy-thomson
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-22/bitcoin-virtual-currency-exchange-is-tax-free-eu-court-says-ig21wzcd
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-22/bitcoin-virtual-currency-exchange-is-tax-free-eu-court-says-ig21wzcd
https://www.ccn.com/the-european-union-wants-to-identify-bitcoin-users/
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
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 مواقع إلكرتونية رسمية أثرت البحث:

- https://www.argaam.com/ 

- http://www.alraimedia.com 

- https://www.bitcoinnews.ae 

- https://arabbit.net/ 

- https://www.alqiyady.com/ 

- https://www.cryptocurrencychart.com/ 

- https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

- https://eumlat.net/ 

- https://bitcoin.org/ 

- https://www.maaal.com/ 

- https://www.emaratalyoum.com/ 
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 تبييض األموال عن طريق العمالت اإلفرتاضية كجريمة مستحدثة
 

 الدكتور  شامي يسني

 لجامعي أحمد  بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت املركز امشارك، أستاذ 

 الجزائر

 الفهرس الرئيسي

 :لخ:امل

  ثيــــــــــر غســــــــــیل األمــــــــــوال اإللكترونــــــــــي قلــــــــــق الكثيــــــــــر مــــــــــن الــــــــــدول الرتباطــــــــــه بوجــــــــــود التقنیــــــــــة، فضــــــــــال عــــــــــن اســــــــــتفادته مــــــــــن

وفـي عصـرنا هـذا ومـع ظهـور  .ك الفرا  التشریعي بتجريمـهغیاب الضوابط التي تحكم تلك النظم املالیة اإللكترونیة، وكذل

إلنترنــت، كــان ال بــد مــن إيجــاد وســیلة دفــع  التجــارة اإللكترونیــة التــي مضــمونها إتمــام املعــامالت التجاركــة مــن خــالل شــبكة

فقـط، لكنهـا جد دة تتناسب وهذا النوع من التجارة، فكـأي جد ـد لـم تحمـل العمـالت اإلفتراضـية فـي طیاتهـا ميـلات إيجابیـة 

 بعض املساوئ أهمها استعمالها بشكل غير مشروع لغرل ارتكاب بعض الجرائم منها جريمة غسل األموال.
 
 أفرزت أ ضا

 الكلمات املفتاحية: 

 ، جرائم مستحدثة ، تبييض االموال ، غسيل االموال ،جرائم عابرة للحدود.عملة افتراضية

 مقدمة :

بيث ما إن تم القضاء عليه في مكان ما إال وظهر وبشكل جديد فـي نفـس املكـان أو فـي أصبحت الجريمة في عصرنا كاملرل الخ

مكــان أخــر، ومثلهــا مثــل بــاقي جوانــب الحيــاة ارتبطــت الجريمــة بــالتطورات واملتغيــرات الدوليــة وســرعة التــلود باملســتجدات 

،فمــــع تطــــور املنظمــــات اإلجراميــــة  فأنتجــــت لنــــا نوعــــا جديــــدا مــــن الجــــرائم أطلــــق عليــــه بمــــا يســــمى "بــــالجرائم املســــتحدثة "

وتحولهــا إلــى منظمــات إجراميــة محترفــة أدى وهــا إلــى اســتخدام التقنيــة العاليــة والتكنولوجيــا فــي مجــال أنشــطتها اإلجراميــة 

 وبذلك تطورت وتيرة الجرائم املستحدثة .

 بعـــــــض املســـــــاوئ وكـــــــأي جد ـــــــد لـــــــم تحمـــــــل النقـــــــود اإللكترونیـــــــة فـــــــي طیاتهـــــــا ميـــــــلات إيجابیـــــــة فقـــــــط، لكنهـــــــا أفـــــــرزت أ
 
  ضـــــــا

أهمها استعمالها بشكل غيـر مشـروع لغـرل ارتكـاب بعـض الجـرائم منهـا جريمـة غسـل األمـوال فهـذه الجريمـة لهـا آثـار ضـارة 

تطــــال جوانــــب الحیــــاة االقتصــــاد ة واالجتماعیــــة والسیاســــیة واألمنیــــة جمیعهــــا، علــــى الــــرغم مــــن أن املشــــاریع والنشــــاطات 

غسـل األمــوال مـ
ُ
، وتخلـق األمـل لـدى النــاس خاصـة فـي الــدول االقتصـاد ة التـي ت

 
 خــداعا

 
عطـي فــي مظهرهـا انطباعـا

ُ
ن خاللهـا ت

الفقيــرة بلمكانیــة مســاهمتها فــي مواجهــة األزمــات االقتصــاد ة  ولكــن ســرعان مــا تظهــر علــى حقیقتهــا وتلحــق الضــرر بــاملجتمع 

املختصــة بعــد الرتكــاب جريمتــه لــم ككــل وغاســل األمــوال كــأي مجــرم آخــر  بحــث عــن وســائل جد ــدة لــم تكتشــفها الســلطات 

 . فوت فرصة ظهور النقود اإللكترونیة دون االستفادة منها، فسارع الستخدامها في جريمته
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 وتكمــــــــــن العالقــــــــــة بــــــــــين النقــــــــــود اإللكترونیــــــــــة وجريمــــــــــة غســــــــــل األمــــــــــوال باســــــــــتغالل املجــــــــــرم لهــــــــــذه العلمــــــــــة االفتراضــــــــــية

نیـة لغاسـلي األمـوال وذلـك السـتحالة تعق هـا وسـركتها وسـرعتها ذلـك كوسیلة الرتكاب جريمته و ـي مـن أهـم األدوات اإللكترو

أنــه يمكــن تحوكــل أي مبلــ  مــن خاللهــا فــي فتــرة قصــيرة مــن دون مشــاكل جغرافیــة أو قانونیــة أو مصــرفیة وحتــى بــدون حاجــة 

 ـداع والـدمج ففـي للوسیط املالي حيث توجد إمكانیة كبيرة لغسل األموال باستخدام العلمة الرقمية من خالل مرحلتـي اإل 

املرحلة األولى  بدأ حائز املال املراد غسله بتـدوكر هـذا املـال عـن طركـق إ داعـه فـي املؤسسـة املالیـة سـواء فـي العـالم املـادي أو 

 االفتراض ي بطركقة اإل داع الرقمي، وبذلك  تفادى القیود املحاسبیة الورقیة .

مــدى تــأثير التقنيــات الحديثــة فــي خلــق نــوع جديــد مــن الجــرائم ،  وعلــى ضــوء مــا ســبق فــان إشــكالية الدراســة جــاءت لبيــان :

بلدخال أشكال جديدة ومتطرفة لتبييض األمـوال وطمـس أثارهـا أصـولها القـذرة ، ومـا ي النسـق اإلجرائيـة التـي تتبـع لهـذه 

 الغاية . 

 لتندرج تحتها بعض التساؤالت ونذكر منها :

 تبيض أموال  -عملة الكترونية   –حدثة ما العالقة بين املفاهيم التالية ،جريمة مست- .  

 *.  ما سبل استغالل الجماعات اإلجرامية للعمالت االلكترونية لتهديد االقتصاد واالمن 

 .  هل تعاقب التشريعات العربية على مثل هذه الجرائم 

ملســـائل املتعلقـــة بموضـــوع ونظـــرا لطبيعـــة الدراســـة النظريـــة انت جنـــا املن جـــين التحليلـــي واملقـــارن وذلـــك باعتمـــاد تأصـــيل ا

الدراســـة مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى االستفاضـــة فـــي كـــل املعطيـــات مـــن خـــالل بيـــان مفـــاهيم مصـــطلحات أركـــان البحـــث و ـــي 

الجرائم املستحدثة والعملة االفتراضية  وتبييض االموال  باإلضافة إلـى االسـتدالل بالنصـوص القانونيـة الـواردة فـي بعـض 

كجريمـة  –ة والتي من خاللها تم التوصل لعالقة تبيض االموال عن طريق العمـالت االفتراضـية التشريعات العربية املقارن

 وهذا بسبب ضعف التشريعات العقابية  –مستحدثة 

 أهمية الدراسة 

يعتبـر النقـد إحـدى أهـم سـبل املبـادالت التجاريـة التـي قـد تنعـدم االشـكال التجاريـة بـدونها ،وقـد عـرف التطـور الرقمـي الــذي 

ه العالم املعاصر ، ظهور أشـكال جديـدة مـن وسـائل الـدفع الرقمـي, منهـا مـا هـو مسـتحدل و منهـا مـا هـو اسـتحدال كـان شهد

موجــودا ســابقا كمــا هــو الحــال بالنســبة للنقــود املعدنيــة و الورقيــة, و احــدى أهــم هــذه األدوات  ــي العمــالت االفتراضــية ،و 

 لنقود, و طبيعتها القانونية, باإلضافة إلى نماذجها.نظرا ألهميتها  بات من امللح تحديد ماهية هذه ا

 في تطور املبادالت التجارية  و السيما الرقمية منهـا، فهـي تعطـي املسـتخدمين لهـا 
 
 مهما

 
ولعل لهذه العمالت اإللكترونية دورا

تـّوفر فـي النفقـات التـي  امكانية تسهيل  إجراء الصفقات  واملعامالت و الوخ  الذي يقوم وهـا موجـود فـي م للـه أو مكتبـه، و 

 تتطل ها النقود التقليدية من إحدال مصارف و دفع رواتب موظفيها و غيرها من النفقات.

 يتمثـــل فـــي اســـتخدامها بشـــكل  غيـــر مشـــروع بغـــرل ارتكـــاب جريمـــة  
 
 مهمـــا

 
و علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــلن لهـــذه النقـــود محظـــورا

  .داة  الرتكاب الجريمةغسل األموال، فتتحول من وسيلة  لتطوير التجارة إلى أ
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 مشكلة الدراسة.

مثلهـا مثــل كــل مســتحدل فـي هــذا العامــل فــان العمــالت االفتراضـية قــد بــدأت تظهــر  جان هــا السـلبي ،مــن حيــث اســتغاللها فــي 

كشــكل مــن اشــكال الجــرائم املســتحدثة العــابرة للحــدود عــن طريــق توجيــه مصــادرها ومكونتهــا لتمويــل االرهــاب كشــكل مــن 

لفديــة املحضــورة باتفــاق جــل دول العــالم ، او حتــى اســتغاللها فــي تبــيض وغســيل االمــوال املحصــلة بطــرق غيــر اشــكال دفــع ا

 مشروعة عن طريق تجارة املخدرات او تجارة الرق وتهريب البشر وغيرها من طرق الكسب الغير مشروع دوليا.

 :أهداف الدراسة

شــامل للعمــالت االفتراضــية وطبيعتهــا القانونيــة كبدايــة ، ثــم لعــل مــن اهــم اهــداف هــذه الدراســة هــو ايجــاد اطــار مفــاهيمي 

ايجــاد العالقــة التــي تــربط بــين العمــالت االفتراضــية وأشــكال الجــرائم املســتحدثة وذلــك بــالتركيل علــى جريمــة غســيل وتبــيض 

 االموال املحصلة بطرق غير مشروعة

 طريق العمالت االفتراضية.ثم تحديد االليات و الوسائل املستخدمة في اطار تبييض االموال عن 

 لنختتم الدراسة بالطرق والسبل الكفيلة بتطويق مثل هذا االستخدام الغير شرعي للعمالت االفتراضية .

 منهجية الدراسة

ســنعتمد نطـــاق دراســـتنا هـــذه علـــى املـــنج التحليلـــي والوصـــفي عــن طريـــق تحليـــل املـــواد القانونيـــة التـــي تتضـــمنها التشـــريعات 

 املنظمة ملثل هذا النوع من النقود ودور املشرع في الحد من سلبيات هذا النوع من النقود .الوطنية والدولية 
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 املبحث األول

 ماهية تبييض األموال عن طريق العمالت اإلفرتاضية

 

اعي إن التطــور التقنــي الهائــل فــي مجــال املعلوماتيــة الحديثــة واالنفتــاح االقتصــادي والتجــاري وزيــادة وتيــرة التفاعــل االجتمــ

بــين األفــراد والجماعــات والشــعوب أدى الســتحدال ســيف ذي حــدين فمــن جهــة وبــالرغم مــن االســتفادة النوعيــة مــن هــذا 

التطور والذي أدى إلى القفزة النوعية التي عرفتها البشرية في مجال التقدم العلمي في كافة املجاالت إال أن هذه القفـزة لـم 

فهـذه العالقــة الطرديـة والتـي نصــت علـى أن كــل جديـد لــه محاسـن ومســاوئ أدت تمنـع مـن ظهــور جـرائم قرينــة وهـذا التطــور 

 الستحدال جرائم جديدة كانت غريبة منذ وقت قريب ففي منتصف القرن املاض ي لم يكن يعرف لها وجود .

ول فقــد أصــبحت مشــكلة تبــيض االمــوال الغيــر مشــروعة مــن املشــكالت املثــارة فــي الوقــت الحاضــر بشــكل واســع فــي كافــة الــد

ويســتوى فــي ذلــك الــدول املتقدمــة او الــدول الناميــة اذ تنصــب علــى أمــوال غيــر مشــروعة يطلــق عليهــا تعبيــر املــال القــذر وهــذه 

االموال تختلف عن االموال السوداء التي تتسم بمشروعية مصدها اال أنه يتم االحتفـاظ وهـا سـرا للتهـرب مـن الضـرائب فـي 

 .1الدخل 

ملنظمــــة اهتمــــام املجموعـــات االجراميــــة باســــتحدال وســــائل تســـاعد علــــى اخفــــاء املصــــدر وقـــد واكــــب ظهــــور هـــذه الجريمــــة ا

الرئيســ ي لألمــوال املتحصــلة عــن أنشــطة اجراميــة حتــى تضــفي الشــرعية الظــاهرة عليهــا وتتمثــل هــذه الوســائل فــي عمليــات 

ل الــــدول او عبــــر الحــــدود االيــــداع والنقــــل الســــريع لهــــذه االمــــوال بــــين البنــــوك واملؤسســــات املصــــرفية املختلفــــة ســــواء داخــــ

الوطنية او ادماجها في اصول ثابتة او منقولة سواء بالبيع او الشراء او عن طريق استثمارها في مجاالت مختلفة كما يمكن 

القيـــام وهـــذه العلميـــات فـــي مرحلـــة واحـــدة أيـــن اســـتطاعت هـــذه املجموعـــات اســـتغالل مؤسســـات مصـــرفية او رأس املـــال فـــي 

ين صــــناديق التــــوفير وتجــــارة الــــذهب والتحــــف الفنيــــة وغيرهــــا إلضــــفاء الشــــرعية علــــى االمــــوال بعــــض الجهــــات العاملــــة تــــام

 املتحصلة وهذه االنشطة ما يطلق عليها تبييض االموال .

 املطلب األول : تعريف جريمة تبييض الموال 

العصـــابات أمـــوال  إن اصـــطالح تبيـــيض األمـــوال يرجـــع مـــن حيـــث مصـــدره إلـــى عصـــابات املافيـــا، حيـــث كـــان يتـــوفر بيـــد هـــذه

نقديــة طائلــة ناجمــة عــن األنشــطة غيــر املشــروعة وفــي مقــدمتها املخــدرات والقمــار واألنشــطة اإلباحيــة واالبتــلاز وغيرهــا، وقـــد 

احتاجــت هــذه العصــابات أن تضــفي املشــروعية علـــى مصــادر أموالهــا عوضــا عـــن الحاجــة إلـــى حــل مشــكلة تــوفر النقــد بـــين 

ء املوجـودات وانشـاء االبنوك، وكانـت أبـرز الطـرق لتحقيـق هـذا الهـدف ش ار  حفظها داخليديها ومشكلة عدم القدرة على 

إلى املحاكمة، حيث أخذ الحديث مداه عـن 1958آل كابون الذي أحيل عام  املشاريع وهذا ما قام به أحد أشهر قادة املافيا

نســـكي لقيامـــه بالبحـــث عـــن وســـائل إلخفـــاء املصـــادر غيـــر املشـــروعة لهـــذه األمـــوال فـــي تلـــك املحاكمـــة خاصـــة عنـــد إدانـــة ميرال

األمــوال باعتبــاره املحاســب واملصــرفي العامــل مــع آل كــابون، ولعــل مــا قــام بــه ميرالنســكي فــي ذلــك الوقــت وفــي بــدايات تطــور 
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الصناعة املصرفية، يمثـل أحـد أبـرز وسـائل تبيـيض األمـوال فيمـا بعـد و ـي االعتمـاد علـى تحويـل نقـود إلـى مصـارف أجنبيـة 

 .1الحصول عليها عن طريق القرول  واعادة

 الفرع األول : التعريف الفقهي لجريمة تبييض الموال : 

لقــد تعــددت وجهــات النظــر الفقهيــة بشــأن تعريــف جريمــة تبيــيض األمــوال ومــن ثمــة إيجــاد تعريــف دقيــق وموحــد لهــا نظــرا 

الم، وكمــا هــو معلــوم أن ظــاهرة تبيــيض لحداثــة نشــأتها وســرعة تطورهــا الــذي يســاير التطــور التكنولــوجي الــذي يعرفــه العــ

األمـــوال، قـــد أحـــدثت دويـــا هـــائال خاصـــة فـــي األوســـاط القانونيـــة واالقتصـــادية، وذلـــك ملـــا تنطـــوي عليـــه هـــذه  الظـــاهرة مـــن 

واملجتمعات البشرية، مما دفع العديد من رجـال  مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وجنائية تضر بالعديد من الدول 

 إلى تعريف هذه الظاهرة  الفقه الجنائي

حيث نجد أن: الدكتورة هـدى حامـد قشـقوش ّعرفـت جريمـة تبيـيض األمـوال بأنهـا "مجموعـة العمليـات املاليـة، املتداخلـة 

إلخفاء املصدر غيـر املشـروع لألمـوال، واظهارهـا فـي صـورة متحصـلة مـن مصـدر مشـروع أو املسـاهمة فـي توظيـف أو إخفـاء أو 

 2و غير املباشر لجناية أو جنحةتحويل العائد املباشر أ

وأما الدكتور أنور إسماعيل الهواري فعرفها بأنها مجموعة اإلجراءات التي تتخذها إحدى املنظمات أو األ خاص إلضـفاء 

 3الشرعية على أموال ناتجة عن نشاط غير مشروع وادخالها إلى الدورة االقتصادية

ليــة التــي يلجــأ إليهــا القــائمون علــى االتجــار غيــر املشــروع باملخــدرات، إلخفــاء وعليــه فــان التشــريع املتفــق عليــه هــو  بأنهــا العم

وجود دخل أو إلخفاء مصدره غير املشروع، أو استخدام الدخل في وجه غيـر مشـروع، فضـال عـن تمويـه ذلـك الـدخل لجعلـه 

 يبدو وكأنه دخل مشروع.

 الفرع الثاني : التعريف التشريعي 

اللجنـــة الوطنيـــة إلصـــالح العدالـــة املتعلقـــة بضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي مجمـــل النصـــوص  تجســـيدا للتوصـــيات املنبثقـــة عـــن

التشــــريعية، وقصــــد جعــــل القــــوانين تســــاير التحــــوالت االقتصــــادية والسياســــية واالجتماعيــــة التــــي يعرفهــــا العــــالم وبالتـــــالي 

ن الجزائــر أن تكــون مــن البلــدان كــل ذلــك جعــل مــ .التــأثير علــى الوضــع الــداخلي وقصــد التكفــل باألشــكال الجديــدة لاجــرام

األوائــل التــي عمــدت إلــى ســن قــوانين تتمايــ ى وتســاير تطــور الجــرائم بصــفة عامــة وجريمــة تبيــيض األمــوال بصــفة خاصــة، 

املــــؤرب فــــي  95/11حيــــث نجــــد أن الجزائــــر عمــــدت إلــــى ربــــط تمويــــل اإلرهــــاب بتبيــــيض األمــــوال وذلــــك باملصــــادقة علــــى األمــــر  

تعاقــب علــى فعــل  4مكــرر  87قــانون العقوبــات، وان لـم يكــن ذلــك بصــريح العبــارة ألن املـادة  املتضـمن تعــديل25/02/1995

تمويــــل اإلرهــــاب "بأيــــة طريقــــة كانــــت"، فعبــــارة بأيــــة طريقــــة كانــــت تشــــير إلــــى تبيــــيض األمــــوال حتمــــا، إال أن الصــــعوبة بقيــــت 
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ظــرا لــذلك عمــدت الجزائــر إلــى ون .يجــرم هــذه الظــاهرة مطروحــة علــى الصــعيد العملــي، لعــدم وجــود نــ  مســتقل وخــاص

تكثيــــف التعــــاون علــــى املســــتوى الــــدولي بحســــب  طبيعــــة جريمــــة تبيــــيض األمــــوال التــــي تعتبــــر مــــن الجــــرائم املنظمــــة العــــابرة 

 أين صادقت على عدة اتفاقيات نذكر منها مثال : 1للحدود الوطنية،

 املتضـــمن  05/02/2002ق لــــ املوافـــ1422ذي القعـــدة ســـنة 22مـــؤرب فـــي  02/55 إصـــدار مرســـوم رئا ـــ ي تحـــت رقـــم

 التصديق بتحفل، على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة 

  املتضـمن التصــديق بـتحفل علــى اتفاقيـة االمــم املتحــدة  1995جــانفي  28املــؤرب فـي  95/41اصـدار مرســوم رئا ـ ي

 20/12/1988بتاريخ ملكافحة االتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية املوافق عليها 

ونظرا لعقد الجزائر على عاتقها التلاما دوليا باملصادقة على االتفاقيات املذكورة أنفا، كان واجبا عليها العمل على تكييف 

تشــــريعاتها الداخليــــة وفقــــا لهــــذه االتفاقيــــات، فكــــان عليهــــا تعــــديل التشــــريعات املوجــــودة والســــارية وفقــــا لهــــا والعمــــل علــــى 

 استحدال نصوص

دة تتكفــل باألوضــاع الجديــدة واملســتجدة والتــي مــن بينهــا جريمــة تبيــيض األمــوال مســتحدثة مجموعــة مــن االتفاقيــات جديــ

الدوليــة واملــذكورة ســابقا كــان لزامــا عليهــا إدخــال تعــديالت علــى التشــريعات الســارية، وبالتــالي العمــل علــى تكييــف وتجــانس 

 .ن الداخلياملعاهدات الدولية واالتفاقيات املبرمة مع القانو 

لـــذلك عملـــت علـــى إدخـــال تعـــديالت كثيـــرة فـــي معظـــم القـــوانين الســـارية، باإلضـــافة إلـــى اســـتحدال نصـــوص قانونيـــة جديـــدة 

للتكفــل باألوضــاع الجديــدة، التــي مــن بينهــا جريمــة تبيــيض األمــوال، أيــن تــم تجســيد ذلــك فــي قــانون العقوبــات باســتحدال 

املعـــدل واملـــتمم لقـــانون العقوبـــات،  10/11/2004املـــؤرب فـــي  04/15 القســـم الســـادس مكـــرر، وهـــذا بموجـــب القـــانون رقـــم

 .7مكرر  389مكرر الى  389وتحديدا في املواد

املـؤرب  05/01 كما قام املشرع الجزائري بعد ذلك باستحدال قـانون خـاص بجريمـة تبيـيض األمـوال بموجـب القـانون رقـم

املـؤرب  12/02 مويـل اإلرهـاب ومكافحتهمـا، املعـدل واملـتمم بـاألمراملتعلـق بالوقايـة مـن تبيـيض األمـوال وت  06/02/2005فـي 

 .20/02/2006املتعلق بمكافحة الفساد املؤرب في  06/01، باإلضافة للقانون   13/02/2012في 

 املتعلق بالوقاية من تبييض االموال وتمويل االرهاب ومكافحتهما   05/01وبالرجوع إلى القانون 

ري أخذ بالتعريف املوسع لجريمـة تبيـيض األمـوال اسـتنادا إلـى مـا جـاءت بـه املـادة الثانيـة منـه والتـي يتبين أن املشرع الجزائ

 نصت على ما يلي: يعتبر تمويال لارهاب

  تحويــل املمتلكــات أو نقلهــا مــع علــم الفاعــل بأنهــا عائــدات إجراميــة، بغــرل إخفــاء أو تمويــه املصــدر غيــر املشــروع لتلــك

 خ  متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تحصـلت منهـا هـذه املمتلكـات، علـى اإلفـالت  املمتلكات أو مساعدة أي

 .من اآلثار القانونية ألفعاله
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  إخفــــاء أو تمويــــه الطبيعــــة الحقيقيــــة للممتلكــــات أو مصــــدرها أو مكانهــــا أو كيفيــــة التصــــرف فيهــــا أو حركتهــــا أو الحقــــوق

 .ميةاملتعلقة وها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرا

 اكتساب املمتلكات وحيازتها أو استخدامها مع علم الوخ  القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية. 

  املشــــاركة فــــي ارتكــــاب أي مــــن الجــــرائم املقــــررة وفقــــا لهــــذه املــــادة أو التواطــــؤ أو التــــآمر علــــى ارتكاوهــــا أو محاولــــة ارتكاوهــــا

 .سداء املشورة بشأنهواملساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وا

 املطلب الثاني : الطار املفاهيمي للنقود اإللكرتونية 

يســــتخدم مصــــطلح النقــــود االلكترونيـــــة لاشــــارة الــــى األنظمـــــة الحديثــــة املؤمنــــة واملؤسســــة علـــــى بــــرامج حاســــوبية لتبـــــادل 

 املعلومات وتحويل الوحدات النقدية االلكترونية بشكل رقمي عبر شبكة االنترنت.

نقـود الشـبكة   خدم البعض مصطلحات عديدة تشير الى اصطالح النقود االلكترونية، ومثـل ذلـك العملـة الرقميـةوقد است

وبغض النظر عن االصطالح املستخدم، فلن هـذه التعبيـرات املختلفـة تشـير إلـى مفهـوم واحـد وهـو النقـود  او نقود االنترنت .

خدم هــذا املصــطلح األخيــر هــذه وذلــك لشــيوع اســتخدامه وســوف أســتLes Monnaies électroniques  اإللكترونيــة  

 .وداللته في نفس الوقت على مضمون ومعنى هذه النقود

 الفرع األول : مفهوم النقود اإللكترونية :

 حـــــول وضـــــع تعريـــــف محـــــدد للنقـــــود 
 
كمـــــا كـــــان اخـــــتالف فقهـــــاء حـــــول اصـــــطالح النقـــــود االلكترونيـــــة، فقـــــد اختلفـــــوا أيضـــــا

 :اإللكترونية في اتجاهين

التجـــاه املوســـع :ويـــرى أنصـــار هـــذا االتجـــاه أن النقـــود االلكترونيـــة تشـــمل كـــل أنظمـــة الـــدفع االلكترونيـــة ويعرفهـــا ا .1

 "بأنها تلك النقود التي يتم تداولها عبر الوسائل االلكترونية "  1البعض 

   ce/46/2000 وقــد عرفــت اللجنــة املختصــة بحقــوق املــواطنين والشــؤون القانونيــة التابعــة للمفوضــية األوروبيــة

وحدات النقود االلكترونية كقيمة للعملة، بأنهـا  " قيمـة نقديـة مخزونـة بطريقـة إلكترونيـة علـى وسـيلة إلكترونيـة 

كبطاقة أو ذاكـرة كمبيـوتر، ومقبولـة كوسـيلة للـدفع بواسـطة متعهـدين غيـر املؤسسـة التـي أصـدرتها، ويـتم وضـعها 

لتحـــويالت إلكترونيـــة ملـــدفوعات ذات  العمـــالت النقديـــة كبـــديلفـــي متنـــاول املســـتخدمين الســـتعمالها كبـــديل عـــن 

 2".قيمة محددة

 ويرى أنصاره أن النقود االلكترونية  االتجاه الضيق : .2

                                                           

 محمد سعدو الجرف، أثر استخدام النقود االلكترونيـة علـى الطلـب علـى السـلع والخـدمات، بحـث مقـدم الـى مـؤتمر األعمـال املصـرفية اإللكترونيـة   1 

 فـــــــي جامعـــــــة االمـــــــارات العربيـــــــة املتحـــــــدة بـــــــدبي، ص م2003هـــــــــ/ املوافـــــــق مـــــــاي 1424ربيـــــــع األول   9/11بـــــــين الشـــــــريعة والقـــــــانون، املنعقـــــــد فـــــــي 

.459 
 150، ص 2014/2015حوالف عبد الصمد ، النظام القانوني لوسائل الدفع االلكتروني ، أطروحة دكتوراه ، جامعة تلمسان ، الجزائر ،   2



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

736 

"قيمة مخزنة على وسيلة الكترونية مدفوعة مقدما وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبـول واسـع مـن الغير،وتسـتعمل 

خصـائ  النقــود االلكترونيــة، ولــم يبــين  ويتضــمن هــذا التعريــف تحديــدا لـبعض 1كـأداة للــدفع لتحقيــق أغــرال مختلفـة"

 .ماهية النقود االلكترونية

 ويعـــــــــــــرف البنـــــــــــــك املركـــــــــــــزي األوروبـــــــــــــي النقـــــــــــــود االلكترونيـــــــــــــة بأنهـــــــــــــا مخـــــــــــــزون الكترونـــــــــــــي لقيمـــــــــــــة نقديـــــــــــــة علـــــــــــــى وســـــــــــــيلة

 ويحـــــــــدد هـــــــــذا التعريـــــــــف الكترونيـــــــــة )مثـــــــــل بطاقـــــــــة بالســـــــــتيكية(، اقتصـــــــــادية أخـــــــــرى غيـــــــــر تلـــــــــك التـــــــــي أصـــــــــدرت البطاقـــــــــة

 االتجـــــــــاه الضـــــــــيق ملفهـــــــــوم النقـــــــــود االلكترونيـــــــــة باإلشـــــــــارة الـــــــــى األنـــــــــواع املختلفـــــــــة التـــــــــي يمكـــــــــن أن يتضـــــــــمنها، كمـــــــــا يعـــــــــد

 لدقتـه وشـموله لصـور النقـود اإللكترونيـة واسـتبعاده للظـواهر األخـرى التـي يمكـن 
 
هذا التعريف األقرب إلى الصحة، نظـرا

 2.أن تتشابه معها

 :التمييز بني النقود اللكرتونية وغريها من وسائل الدفع اللكرتوني الفرع الثاني

 وغيــــــــــــر مرتبطــــــــــــة
 
 بــــــــــــالرجوع الــــــــــــى املفهــــــــــــوم املعطــــــــــــى للنقــــــــــــود االلكترونيــــــــــــة بأنهــــــــــــا" القيمــــــــــــة النقديــــــــــــة املدفوعــــــــــــة مســــــــــــبقا

يلة مــن يتبــين لنــا خصوصــية وتميــل هــذه الوســ  "بحســاب واملخزنــة علــى وســيلة الكترونيــة وتســمح بــلجراء صــفقات مختلفــة

 وســــــــــــــــــائل الــــــــــــــــــدفع االلكترونــــــــــــــــــي، لكــــــــــــــــــن نلحــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي الواقــــــــــــــــــع العملــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــه ال زال يجــــــــــــــــــري الخلــــــــــــــــــط بينهــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــين

 بــــــــــاقي الوســــــــــائل التــــــــــي تعتمــــــــــد التكنولوجيــــــــــا الحديثــــــــــة فــــــــــي اتمــــــــــام عمليــــــــــات الــــــــــدفع ويرجــــــــــع الســــــــــبب الرئيســــــــــ ي فــــــــــي هــــــــــذا

 .الخلط الى حداثة هذه الوسائل والتداخل الحاصل في مواضيع التجارة االلكترونية

 تمييز النقود اللكرتونية عن بطاقات الدفع اللكرتوني:-أول

 .رغـــــــــــــــــــــــم التشـــــــــــــــــــــــابه بـــــــــــــــــــــــين بطاقـــــــــــــــــــــــات االئتمـــــــــــــــــــــــان والنقـــــــــــــــــــــــود االلكترونيـــــــــــــــــــــــة املخزنـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــى البطاقـــــــــــــــــــــــات الذكيـــــــــــــــــــــــة

 ســــــــــــــواء مــــــــــــــن حيــــــــــــــث الشــــــــــــــكل: اذ أنهمــــــــــــــا يتميــــــــــــــلان بــــــــــــــأن لهمــــــــــــــا نفــــــــــــــس الحجــــــــــــــم مــــــــــــــع الفــــــــــــــارق فــــــــــــــي أن األخيــــــــــــــرة تكــــــــــــــون 

 بــــــــــــــــــــــــــه ذاكــــــــــــــــــــــــــرة تســــــــــــــــــــــــــمح بتخــــــــــــــــــــــــــزين Micro-processeur  لكترونــــــــــــــــــــــــــيمــــــــــــــــــــــــــزودة بكومبيــــــــــــــــــــــــــوتر صــــــــــــــــــــــــــغير أو معــــــــــــــــــــــــــال  ا

 أو مـــــــــن حيـــــــــث االســـــــــتعمال اذ أنهمـــــــــا تســـــــــتعمالن علـــــــــى الســـــــــواء فـــــــــي العـــــــــالم املـــــــــادي، أي فـــــــــي نقـــــــــاط البيـــــــــع3   بيانـــــــــات

 POS اال أنهما يختلفان في عدة أمـور لعـل  وفي العالم االفتراض ي اي عبر شبكة االنترنت ،مع االختالف في كيفية استخدامها

 :مهاأه

 تـــــــــــــرتبط الـــــــــــــدفع ببطاقـــــــــــــات االئتمـــــــــــــان بحســـــــــــــاب مصــــــــــــــرفي إلتمـــــــــــــام عمليـــــــــــــة الـــــــــــــدفع عكـــــــــــــس الـــــــــــــدفع بــــــــــــــالنقود -1

 .االلكترونية التي ال ترتبط بحساب مصرفي، وال تتطلب تدخل املصدر إلتمام عملية الدفع

 علــــــــــــى البطاقـــــــــــــة -باعتبارهــــــــــــا قيمــــــــــــة نقديــــــــــــة غيــــــــــــر ملموســــــــــــة–يــــــــــــتم االحتفــــــــــــاظ بوحــــــــــــدات النقــــــــــــد االلكترونــــــــــــي  -2

 تـــــــــي تمثــــــــل الوســـــــــيط الــــــــذي يعطـــــــــي تلـــــــــك الوحــــــــدات الشـــــــــكل املــــــــادي امللمـــــــــوس، بحيــــــــث تنـــــــــدمج تلـــــــــكالذكيــــــــة ال
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الوحــدات فــي البطاقــة، وتصــبح األخيــرة األداة التــي تســمح بتــداولها ونقلهــا. أمــا بطاقــات االئتمــان فــال تحمــل بــالقيم 

 1مع التاجر فيما بعد.النقدية، وال تخرج عن كونها مجرد أداة يوفرها البنك باجراء تسوية لهذه املدفوعات 

 فـــــــــــــي الـــــــــــــدفع بـــــــــــــالنقود االلكترونيـــــــــــــة هنـــــــــــــاك اعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى نظـــــــــــــام تشـــــــــــــفير معقـــــــــــــد وهـــــــــــــذه الوســـــــــــــيلة أنشـــــــــــــأت -3

 لتســوية معــامالت التجــارة االلكترونيــة، و ــي أكثــر أمانــا اذا قارناهــا ببطاقــات االئتمــان التــي تنتقــل بشــكل 
 
خصيصــا

 غير مشفر مما يجعلها عرضة للسرقة عبر شبكة االنترنت.

 بـــــــــرأ ذمـــــــــة املـــــــــدين بمجـــــــــرد تحويـــــــــل وحـــــــــدات النقـــــــــد االلكترونـــــــــي الـــــــــى الـــــــــدائن، أمـــــــــا فـــــــــي حالـــــــــة الـــــــــدفع ببطاقـــــــــاتت -4

 االئتمـــــــــان فـــــــــال تبـــــــــرأ ذمـــــــــة املـــــــــدين اال بقيـــــــــام البنـــــــــك بـــــــــلجراء تســـــــــوية الحقـــــــــة للمعـــــــــامالت التـــــــــي تمـــــــــت باســـــــــتخدام

 .2البطاقة، وقيد املبل  في الجانب الدائن من حساب التاجر

 لكرتونية عن الوراق املعاجلة الكرتونيا تمييز النقود ال-ثانيا

 :ومع ذلك هناك اختالف بين األوراق التجارية االلكترونية والنقود االلكترونية، من بينها

 األوراق التجاريـــــــــــــة االلكترونيـــــــــــــة  ـــــــــــــي بمثابـــــــــــــة وســـــــــــــيلة اثبـــــــــــــات و ال تعـــــــــــــد قيمـــــــــــــة فـــــــــــــي حـــــــــــــد ذاتهـــــــــــــا و ـــــــــــــي تســـــــــــــتند -1

 املقاصـــــــة، فـــــــي حـــــــين ان النقـــــــود االلكترونيـــــــة فهـــــــي قيمـــــــة علـــــــى آليـــــــات الوكالـــــــة ،ويـــــــتم تســـــــويتها عـــــــن طريـــــــق بيـــــــوت

 نقدية تمثل قوة شرائية حقيقية مخزنة على دعامة الكترونية في حيازة املستهلك

 األوراق التجاريـــــــــــــــــة االلكترونيــــــــــــــــــة ال يمكــــــــــــــــــن حملهـــــــــــــــــا، و ــــــــــــــــــي ال تســــــــــــــــــتخدم اال عبـــــــــــــــــر شــــــــــــــــــبكة االنترنــــــــــــــــــت، امــــــــــــــــــا -2

 مكن استخدمها عبر شبكة االنترنت أو خارجهاالنقود االلكترونية فهي تتميل بانها قابلة للحمل، وي

 تخضـــــــــــــع األوراق التجاريـــــــــــــة االلكترونيـــــــــــــة لقواعـــــــــــــد النقـــــــــــــل املصـــــــــــــرفي، لـــــــــــــذا فهـــــــــــــي تـــــــــــــرتبط بحســـــــــــــاب مصـــــــــــــرفي -3

 معـــــين، وال يمكـــــن اتمـــــام عمليـــــة الـــــدفع اال بتـــــدخل البنـــــك، علـــــى العكـــــس النقـــــود االلكترونيـــــة التـــــي ال تـــــربط بـــــأي

 .3املصدر حساب مصرفي وتتم عملية الدفع بدون تدخل
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 املبحث الثاني

 أثار العمالت اإلفرتاضية على تبييض األموال

 

 تتجلـــــــــــى العالقــــــــــــة الســــــــــــلبية بــــــــــــين النقــــــــــــود اإللكترونيــــــــــــة وجريمــــــــــــة غســــــــــــل األمــــــــــــوال باســــــــــــتغالل غاســــــــــــل األمـــــــــــــوال لهـــــــــــــذه

 جريمتــــــــــــه فممــــــــــــا ال شـــــــــــــك فيــــــــــــه أن النقـــــــــــــود اإللكترونيــــــــــــة تعــــــــــــد وســـــــــــــيلة مثاليـــــــــــــة الختــــــــــــــزان الرتكـــــــــــــابالنقــــــــــــود كوســــــــــــيلة 

 يمــــــــــــة نقديــــــــــــة ألمــــــــــــوال متحصــــــــــــلة مــــــــــــن مصــــــــــــدر غيــــــــــــر مشــــــــــــروع تمهيــــــــــــدا لغســــــــــــل هــــــــــــذه األمــــــــــــوال وهنــــــــــــا يبــــــــــــرز الجانـــــــــــــبق

 الســـــــــــــلبي لهـــــــــــــذه الوســـــــــــــيلة املتطـــــــــــــورة مـــــــــــــن وســـــــــــــائل الـــــــــــــدفع، بحيـــــــــــــث تتحـــــــــــــول إلـــــــــــــى وســـــــــــــيلة الرتكــــــــــــــاب جريمــــــــــــــة غــــــــــــــسل

 بتهـــــــــــاماديـــــــــــة محسوســـــــــــة يمكـــــــــــن مراق ليســـــــــــتاألمـــــــــــوال علـــــــــــى اعتبـــــــــــار أن مراقبتهـــــــــــا مســـــــــــألة فـــــــــــي غايـــــــــــة الصـــــــــــعوبة، فهـــــــــــي 

 وال تظهــــــــــــــــــر الهويــــــــــــــــــة الحقيقيــــــــــــــــــة للمتعــــــــــــــــــاملين وهــــــــــــــــــا ووهــــــــــــــــــذه الطريقــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــتطيع غاســــــــــــــــــل األمــــــــــــــــــوال القيــــــــــــــــــام بمــــــــــــــــــا

 يشـــــــــــــاء مـــــــــــــن العمليـــــــــــــات املاليـــــــــــــة واملصـــــــــــــرفية للوصـــــــــــــول إلـــــــــــــى غايتـــــــــــــه الحقيقيـــــــــــــة فـــــــــــــي إخفـــــــــــــاء حقيقــــــــــــــة أموالــــــــــــــه غيــــــــــــــر

 .املشروعة

 املطلب الول : تأثري العمالت اللكرتونية يف عملية غسيل الموال

هــذه التقنيــة تلعــب دورا بــارزا فــي تســهيل عمليــات تبيــيض األمــوال، حيــث تعتبــر أحــدل طــرق تبيــيض األمــوال املشــبوهة إن 

خاصــة وأنهــا أســهل اســتخداما وأيســر تعــامال مــن البنــوك، حيــث يقــوم املتعامــل بلدخــال شــفرة ســرية فــي الكومبيــوتر ويقــوم 

لغاسلي األموال نقل أو تحويل أمـوال  ـخمة بسـهولة وسـرعة  بتحويل ما يرغب في تحويله من أموال، هذه الوسيلة تسهل

 وأمان

 توجـــــــــــد إمكانيـــــــــــة كبيـــــــــــرة لغســـــــــــل األمـــــــــــوال باســـــــــــتخدام النقــــــــــــد الرقمـــــــــــي مـــــــــــن خـــــــــــالل مرحلتـــــــــــي اإليـــــــــــداع والـــــــــــدمج، ففـــــــــــــي

 املرحلـــــــــــــــة األولـــــــــــــــى يبـــــــــــــــدأ حـــــــــــــــائز املـــــــــــــــال املـــــــــــــــراد غســـــــــــــــله بتـــــــــــــــدوير هـــــــــــــــذا املـــــــــــــــال عـــــــــــــــن طريــــــــــــــــق إيداعــــــــــــــــه فــــــــــــــــي املؤســــــــــــــــسة

 العـــــــــــالم املـــــــــــادي أو االفتراضـــــــــــ ي بطريقـــــــــــة اإليـــــــــــداع الرقمـــــــــــي، وبـــــــــــذلك يتفـــــــــــادى القيـــــــــــود املحاســـــــــــبيةاملاليـــــــــــة، ســـــــــــواء فـــــــــــي 

 الورقيــــــــــــــة وفــــــــــــــي مرحلــــــــــــــة الــــــــــــــدمج يقــــــــــــــوم الحــــــــــــــائز بــــــــــــــلجراء تحــــــــــــــويالت رقميــــــــــــــة إلــــــــــــــى دول لــــــــــــــيس فيهــــــــــــــا عمليـــــــــــــــات غـــــــــــــــسل

 1أموال، ثم يعيد تحويلها إلى أماكن أخرى وإدخالها في حركة االقتصاد .

 اللكرتونية كمسهل لجريمة تبييض الموالالفرع الول : العمالت 

 نجـــــــــــــــد أن النقـــــــــــــــود اإللكترونيـــــــــــــــة  ـــــــــــــــي وســـــــــــــــيلة مـــــــــــــــن الوســـــــــــــــائل التـــــــــــــــي أفرزتهـــــــــــــــا التكنولوجيـــــــــــــــا الحديثـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أجــــــــــــــــل

 تســـــــــــــوية املعـــــــــــــامالت التجاريـــــــــــــة واملاليـــــــــــــة دون الحاجـــــــــــــة لوجـــــــــــــود النقـــــــــــــود الســـــــــــــائلة التقليديـــــــــــــة وتتمتـــــــــــــع هـــــــــــــذه النقــــــــــــــود

ــــــــــــن أصــــــــــــحاب األ 
ّ
 مــــــــــــوال غيــــــــــــر املشــــــــــــروعة مــــــــــــن اســــــــــــتخدامها كوســــــــــــيلة الرتكــــــــــــاب جريمـــــــــــــةبعــــــــــــدد مــــــــــــن امليــــــــــــلات التــــــــــــي تمك
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 غســــــــــل األمـــــــــــوال وهنـــــــــــا يظهـــــــــــر خطـــــــــــر اســـــــــــتخدام هـــــــــــذه النقـــــــــــود بشـــــــــــكل غيـــــــــــر مشـــــــــــروع بقصـــــــــــد ارتكـــــــــــاب هـــــــــــذه الجريمـــــــــــة

 للغاية الحقيقية التي وجدت من أجلها.
 
 خالفا

 دون يـــــــــــــــتم التعامــــــــــــــــل بــــــــــــــــالنقود اإللكترونيــــــــــــــــة دون الحاجــــــــــــــــة إلــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــور الهويــــــــــــــــة الحقيقيـــــــــــــــــة للمتعـــــــــــــــــ
 
 املين وأحيانـــــــــــــــــا

 ، وهـــــــــــذا يخلـــــــــــق فرصــــــــــــة لـــــــــــدى غاســـــــــــل األمــــــــــــوال الســـــــــــتخدامها فـــــــــــي ارتكــــــــــــاب جريمتـــــــــــه، إذ لـــــــــــــن
 
 ظهـــــــــــور هـــــــــــويتهم إطالقــــــــــــا

 لافصـــــــــــاح عـــــــــــن  خصـــــــــــيته حتـــــــــــى لـــــــــــو كـــــــــــان لـــــــــــه تـــــــــــاريخ حافـــــــــــل فـــــــــــي ارتكـــــــــــاب جريمـــــــــــة غســـــــــــل األمـــــــــــوال
 
 .يكـــــــــــون مضـــــــــــطرا

 مــــــــــــن الســــــــــــرية يجعــــــــــــل مهمــــــــــــة الســــــــــــلطات ا
 
 ملختصــــــــــــة بمراقبــــــــــــة جريمـــــــــــــة غـــــــــــــسلكمــــــــــــا أن للنقــــــــــــود اإللكترونيــــــــــــة طابعــــــــــــا

 حيــــــــــــــث يصــــــــــــــعب مراقبــــــــــــــة الســــــــــــــجالت والعمليــــــــــــــات املاليـــــــــــــــة واملـــــــــــــــصرفية التـــــــــــــــي تـــــــــــــــتم
 
 األمــــــــــــــوال مهمــــــــــــــة صــــــــــــــعبة جــــــــــــــدا

 عــــــــــن أن اســــــــــتخدام هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن النقــــــــــود يعتمـــــــــــد بالدرجـــــــــــة األولـــــــــــى علـــــــــــى باســــــــــتخدام هــــــــــذه النقــــــــــود
 
 فضــــــــــال

 طـــــــــــل هــــــــــــذه األجهــــــــــــزة واألنظمـــــــــــة التــــــــــــي تحفـــــــــــــل هـــــــــــــذهاســـــــــــتخدام أجهــــــــــــزة الكمبيــــــــــــوتر واألنظمـــــــــــة اإللكترونيــــــــــــة وقــــــــــــد تتع

، وفــــــــــي هــــــــــذه الحالــــــــــة يـــــــــــصبح
 
 نتيجــــــــــة أعمــــــــــال اجراميــــــــــة أو عطــــــــــال تلقائيــــــــــا

 
 النقــــــــــود ســــــــــواء كــــــــــان هــــــــــذا العطــــــــــل مقصــــــــــودا

  مـــــــــن املســـــــــتحيل مراقبـــــــــة العمليـــــــــات التـــــــــي تـــــــــتم باســـــــــتخدام النقـــــــــود اإللكترونيـــــــــة ومـــــــــن ثـــــــــم
 
 يخلــــــــــق املجــــــــــال واســــــــــعا

 . الرتكاب جريمة غسل األموال

ضف إلى ذلك إمكانية استعمال هذه الشبكة في الدخول إلى مواقع التجارة االلكترونيـة والتسـوق عبـر هـذه الشـبكة ودفـع أ

قيمة املشـتريات ودون أيـة قيـود فـي هـذا املجـال العامليـة وعندئـذ يمكـن لغاسـلي هـذه األمـوال توظيـف هـذه األخيـرة والتعامـل 

 1مع البنوك عبر االنترنت.

 ال يســـــــــــــــــتهان بـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي منــــــــــــــــــع ارتكــــــــــــــــــابومـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى فمـــــــــــــــــ
 
 ن املعـــــــــــــــــروف أن املصـــــــــــــــــارف املركزيـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــؤدي دورا

 جريمـــــــــــــــة غســـــــــــــــل األمـــــــــــــــوال ، وذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل مراقبتهـــــــــــــــا لألســـــــــــــــواق املاليـــــــــــــــة، وهنـــــــــــــــا يبــــــــــــــــرز خطــــــــــــــــر نمــــــــــــــــو النقــــــــــــــــود

ـــــــــــــ  هـــــــــــــذه اإللكترونيــــــــــــة التــــــــــــي تــــــــــــؤدي دون شــــــــــــك إلــــــــــــى التــــــــــــأثير فــــــــــــي ميلانيــــــــــــة املصــــــــــــارف املركزيــــــــــــة، ومــــــــــــن ثـــــــــــــم
ّ
 تقل

 ة بســــــــــــبب انخفــــــــــــال القاعــــــــــــدة النقديــــــــــــة، وهــــــــــــذا يفقــــــــــــد املصــــــــــــارف املركزيــــــــــــة قــــــــــــدرتها علــــــــــــى مراقبــــــــــــة األســــــــــــواقامليلانيــــــــــــ

 2النقدية .

كما تجـدر اإلشـارة بـأن عمليـات تبيـيض األمـوال املجـرات علـى شـبكة االنترنـت  ـي عمليـات سـريعة ومغفلـة التوقيـع وتتجـاوز 

كة االنترنـت محــل شـعبية وترحيـب الجمهــور، تجعلهـا أيضــا الحـدود الجغرافيـة، بحيــث أن الجـودة ذاتهـا التــي تجعـل مــن شـب

موضـــوع ترحيـــب وجاذبيـــة للمجـــرمين الـــذين يتطلعـــون لغســـل أمـــوالهم وهـــدوء وبســـرعة معـــا، خاصـــة فـــي ظـــل شـــيوع النقـــود 

دة الكومبيوتر. وال شك في أنه قد سـاعد التطـور التقنـي فـي زيـا االلكترونية التي يسهل نقلها من مكان ألخر بمجرد استخدام

 عمليات غسل األموال، خاصة بعد اعتماد بعض مؤسسات وشركات العالم التعامل النقدي عبر االنترنت.
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 الفرع الثاني : دور النقود اللكرتونية يف توسيع عملية تبييض الموال 

 يتمثــــــــــــل محــــــــــــل جريمــــــــــــة غســــــــــــل األمــــــــــــوال بــــــــــــاألموال غيــــــــــــر املشــــــــــــروعة الناتجــــــــــــة عــــــــــــن ارتكــــــــــــاب الجــــــــــــرائم. وقـــــــــــــد تـــــــــــــساعد

 يــــــــــؤدي اســــــــــتخدام النقــــــــــود
 
 اإللكترونيــــــــــة فــــــــــي تــــــــــأمين هــــــــــذه األمــــــــــوال غيــــــــــر املشــــــــــروعة التــــــــــي تحتــــــــــاج إلــــــــــى الغســــــــــل. فمــــــــــثال

 هــــــــــــذه النقــــــــــــود إلــــــــــــى زيــــــــــــادة حــــــــــــاالت التهــــــــــــرب الضــــــــــــريبي حيــــــــــــث يصــــــــــــعب علــــــــــــى الجهــــــــــــات املكلفــــــــــــة بتحـــــــــــــصيل الـــــــــــــضرائب

 الضـــــــرائبفـــــــرل  مراقبـــــــة الصـــــــفقات التـــــــي تـــــــتم عبـــــــر شـــــــبكة اإلنترنـــــــت باســـــــتخدام هـــــــذه النقـــــــود، ويصـــــــعب ومـــــــن ثـــــــم

 غير مشروعة تحتـاج إلـى التبييض وال شك أن األموال التي تنتج عن التهرب الضريبي تعد
 
 أمواال

 ومـــــــــــــن جهـــــــــــــة أخـــــــــــــرى فـــــــــــــلن طبيعـــــــــــــة النقـــــــــــــود اإللكترونيـــــــــــــة الخاصـــــــــــــة تجعـــــــــــــل مـــــــــــــن الصـــــــــــــعب التحقـــــــــــــق مـــــــــــــن صـــــــــــــحتها

 ا هـــــــذه الصـــــــفقةعنـــــــد إبـــــــرام الصـــــــفقات، فقـــــــد يكتشـــــــف بعـــــــد إتمـــــــام الصـــــــفقة أن النقـــــــود اإللكترونيـــــــة التـــــــي ســـــــويت وهـــــــ

 فــــــــــــلن األمــــــــــــوال الناتجــــــــــــة عنهــــــــــــا  ــــــــــــي أمــــــــــــوال غيــــــــــــر مشــــــــــــروعة تحتــــــــــــاج إلــــــــــــى الغســــــــــــل ويضــــــــــــاف إلـــــــــــــى مزيفــــــــــــة، ومــــــــــــن ثــــــــــــم

 أنــــــــــه توجــــــــــد إمكانيــــــــــة حقيقيــــــــــة الســــــــــتخراج نســــــــــخ  مزيفــــــــــة مــــــــــن النقــــــــــود اإللكترونيــــــــــة مــــــــــن خـــــــــــالل معرفـــــــــــة
 
 ذلــــــــــك أيضــــــــــا

 غير مشروعة زيفة تعدتفاصيل النقود اإللكترونية األصلية وإذا تحقق ذلك فلن هذه النقود امل
 
 1أمواال

 املطلب الثاني : النسق اإلجرائي لتبييض األموال باستعمال النقود اإللكرتونية 

 فــــــــي تنشــــــــیط الحیــــــــاة االقتصــــــــادية خاصــــــــة  فــــــــي الــــــــدول املتقدمــــــــة  ألنهــــــــا تــــــــم ّكــــــــن
 
 مهمــــــــا

 
 تــــــــؤدي النقــــــــود اإللكترونيــــــــة  دورا

مكات هم دون الحاجة إلـى اللجـوء إلـى املصـارف التقليديـة، وتـوفر مـن ثـم  املتعاملين وها من إتمام صفقاتهم وهم في منازلهم أو 

من النفقـات علـى املتعـاملين وعلـى الـرغم مـن ذلـك، فـلن لهـذه النقـود آثـارا خطيـرة تتمثـل فـي عالقتهـا السـلبیة بجريمـة غسـل 

ل من فعالیة اإلجراءات املتبعة لقمعها.
ّ
قل
ُ
 األموال، فهي تسهل ارتكاب هذه الجريمة وت

 الفرع األول :مراحل تبييض الموال الكرتونيا 

 لــــــــــم تكـــــــــــن جريمـــــــــــة غســــــــــیل االمـــــــــــوال بمنـــــــــــأى عــــــــــن التطـــــــــــور بـــــــــــل تطــــــــــور الســـــــــــلوك اإلجرامـــــــــــي للجنــــــــــاة فيهـــــــــــا، ومـــــــــــن أهـــــــــــم

صـــور هـــذا الســـلوك هـــو االســـتعانة بالوســـائط اإللكترونیـــة فـــي غســـیل األمـــوال، وكظهـــر ذلـــك مـــن املراحـــل التـــي تمروهـــا هـــذه 

 2:ليالجريمة على النحو التا

 :مرحلة االموال املشروعة-1

التعــرف علــى الثــروات املتواجــدة فــي مصــادرها األصــلیة، عــن طركــق اســتعمال الوســائل اإللكترونیــة  الحد ثــة والــدخول إلــى 

أنظمــة البيانــات وبرمجیــات املصــارف واملؤسســـات األخــرى، أو أ ــة مصــدر لألمــوال النظیفـــة ومحاولــة فــك شــفراتها الســـركة 

 یط  لكیفیة اإلستيالء عليها.والبدء في التخط
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 مرحلة جمع املبال  بطرق غير مشروعة :-2

 الســـــــــــــــــحب لألمـــــــــــــــــوال بأســـــــــــــــــاليب غيـــــــــــــــــر مشـــــــــــــــــروعة وباســـــــــــــــــتخدام الشـــــــــــــــــفرات الســـــــــــــــــركة ألرقـــــــــــــــــام حســـــــــــــــــابات املصـــــــــــــــــارف

 .… وحواســـــــــــــیب وانترنیــــــــــــت ATM واملؤسســــــــــــات األخـــــــــــــرى وعمالئهـــــــــــــم، وعـــــــــــــن طركــــــــــــق األجهـــــــــــــزة اإللكترونیـــــــــــــة مـــــــــــــن  

 .وغيرها

 موال الغير مشروعة :مرحلة ادارة اال -3

تســـــتخدم أنظمــــــة وبــــــرامج حاســــــوبیة، للمســــــاعدة فــــــي التخطــــــیط  والتنظـــــیم والرقابــــــة واملحافظــــــة علــــــى تلــــــك الثــــــروات غيــــــر 

 املشروعة، والتي تم الحصول عليها من مصادرها األصلیة

 التوظيف لالموال القذرة عن طريق : مرحلة التوظيف:-4

 ى حسابات مصرفية خارجية التحويل االلكتروني لالموال القذرة ال 

  تحويل االموال القذرة الى اموال الكترونية 

 الدخول االلكتروني الى االسواق املالية لشراء االسهم والسندات 

 مرحلة التغطية : -5

 :  تم تخبئة الرابطة بين الثروات القذرة ومصادرها األصلیة بطركقة على الفور وبدون وسیط حیث  تم

 ارية املشبوهة عبر االنترنیت أو البر د اإللكترونيإبرام العمليات التج 

  تأســــيس املؤسســــات الوهمیــــة وبأســــماء وهمیــــة والتعامــــل عــــن طركــــق الــــدخول إلكترونیــــا إلــــى مواقــــع أمــــاكن البيــــع

 والشراء املالیة األولیة إلصدار اسهم وسندات وهمیة

 ه فــــــي واقــــــع الشــــــأن قــــــد  ــــــتمشــــــراء أصــــــول ماد ــــــة ودفــــــع قيمتهــــــا عــــــن طركــــــق الوســــــائل الــــــدفع إلكترونــــــي ســــــوى انــــــ 

 .استعمال أسالیب غير مشروعة واالحتيال في عملیة التسد د

 مرحلة الدمج :-6

 خلق االحساس بمشروعية االموال القذرة بمحاولة دمجها بالدورة االقتصادية عن طريق :

 اإللكترونیة املصارف اإل داع اإللكتروني للنقود واألرباح املتأتیة من الصفقات والشركات املشبوهة والوهمیة في 

 الدخول إلكترونیا إلى األسواق املالیة الثانوكة والقیام بعملیات البیع والشراء لألسهم والسندات 

 القیام بعملیات التجارة اإللكترونیة...وغيرها 

 

 



 وقائع املؤتمركتاب 
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 الفرع الثاني : أثر النقود اللكرتونية على عملية تبييض الموال

 لكترونیـــــــة وجريمـــــــة غســـــــل األمـــــــوال باســـــــتغالل غاســـــــل األمـــــــوال لهـــــــذه النقـــــــودتتجلـــــــى العالقـــــــة الســـــــلبیة بـــــــين النقـــــــود اإل

كوســـیلة الرتكـــاب جريمتـــه، و ـــي مـــن أهـــم األدوات اإللكترونیـــة لغاســـلي األمـــوال وذلـــك الســـتحالة تعق هـــا وســـركتها وســـرعتها 

 ،حیــــــــــــــــــــــــث يمكــــــــــــــــــــــــن تحوكــــــــــــــــــــــــل أي مبلــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــن خاللهــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــي فتــــــــــــــــــــــــرة قصــــــــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــــــــن دون إعاقــــــــــــــــــــــــات جغرافیــــــــــــــــــــــــة 

 توجــــــــــد إمكانیــــــــــ
 
 ة كبيــــــــــرة لغســــــــــل األمــــــــــوال باســــــــــتخدام النقــــــــــد الرقمــــــــــي مــــــــــن خــــــــــالل مرحلتــــــــــي اإل ــــــــــداع والــــــــــدمج ففــــــــــيإذا

املرحلة األولى،  بدأ حائز املال املـراد غسـله بتـدوكر هـذا املـال عـن طركـق إ داعـه فـي املؤسسـة املالیـة، سـواء فـي العـالم املـادي 

 سبیة الورقیة.أو االفتراض ي بطركقة اإل داع الرقمي، وبذلك  تفادى القیود املحا

أمـا فـي املرحلـة الثانيـة و ــي مرحلـة الـدمج يقـوم الحـائز بــاجراء تحـويالت رقميـة الـى دول ليسـت فيهــا عمليـات غسـل امـوال ثــم 

 يعيد تحويلها الى اماكن أخرى وادخالها في حركة االقتصاد العالمي دون أن تتعرل لخطر كشف مصدرها الحقيقي 

 :لكتروكة لخطر تبییض األموال يمكن أن یعود الى أمركن اثنينوما یعزز امكانیة تعرل النقود اال

 النقــــــــــــود االلكترونیــــــــــــة  ــــــــــــي مــــــــــــن وســــــــــــائل الــــــــــــدفع الســــــــــــركة التـــــــــــــي Untraceability:عــــــــــــدم القابليــــــــــــة لتقفــــــــــــي األثــــــــــــر  .أ 

 .قد ال تتیح معرفة الهوكة السركة للمستهلك، كما تقلل من تدخل مؤسسات مركزكة وسیطیة في الصفقات

 النقــــــــــــــود االلكترونیــــــــــــــة يمكــــــــــــــن أن تــــــــــــــأتي مــــــــــــــن أي مكــــــــــــــان فــــــــــــــي العــــــــــــــالم Mobility    النتقــــــــــــــالالقابليــــــــــــــة للتحــــــــــــــرك وا .ب 

 لتســـــتخدم فـــــي أي مكـــــان آخـــــرت لـــــذلك يمكـــــن أن تتـــــیح نظـــــم النقـــــود االلكترونیـــــة، امكانیـــــة تقلیـــــل النقـــــود عبـــــر الشـــــبكة

 .املفتوحة، حیث قد ال تكون معرضة ألي قیود تشریعیة
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 خاتمة وتوصيات 

 فـــــــي تنشـــــــیط الحیـــــــاة االقتصـــــــاد ة خاصـــــــة "فـــــــي الـــــــدول املتقدمـــــــة"، ألنهـــــــا تـــــــم ّكـــــــنتـــــــؤدي النقـــــــود اإللكتر
 
 مهمـــــــا

 
 ونیـــــــة  دورا

املتعاملين وها من إتمام صفقاتهم وهم فـي منـازلهم أو مكـات هم دون الحاجـة إلـى اللجـوء إلـى املصـارف التقلید ـة، وتـوفرمن ثـم 

 خطيـرة تتمثـل فـي عالقتهـا السـلبیة بجريمـة غسـل من النفقات على املتعاملين. وعلى الرغم مـن ذلـك، فـلن لهـذه الن
 
قـود آثـارا

ل من فعالیة اإلجراءات املتبعة لقمعها
ّ
قل
ُ
سهل ارتكاب هذه الجريمة وت

ُ
 األموال، فهي ت

 إلــــــــى اآلثــــــــار الســــــــلبیة لجريمــــــــة غســــــــل األمــــــــوال، وذلــــــــك
 
 وفــــــــي ســــــــبیل إ ضــــــــاح هــــــــذه العالقــــــــة الســــــــلبیة، يجــــــــب االشــــــــارة أوال

، ومن ثـم معرفـة سـبب رفـض مسـاهمة النقـود اإللكترونیـة فـي تسـهیل ارتكاوهـا، ثـم  ـتم االشـارة لتبیان خطورة هذه الجريمة

 إلى آلیة تأثير النقود اإللكترونیة في جريمة غسل األموال

ــف عملیــات غســل األمــوال، آثــارا ســلبیة تطــال جوانــب الحیــاة االقتصــاد ة والسیاســیة واألمنیــة
ّ
واالجتماعیــة جمیعهــا   تخل

ــــق األمــــل وســــوف  قتصــــر وإن كانــــت الن
ُ
 وتخل

 
 جیــــدا

 
شــــاطات التــــي  ــــتم غســــل األمــــوال مــــن خاللهــــا تعطــــي فــــي بــــدا تها انطباعــــا

فقد تؤدي عملیات غسل األموال إلى إفساد املصارف نتیجة املعامالت  الحد ث في هذا الصدد على الجانب املصرفي فقط

 رشاوى وشراء ذمم موظفي املصرف رافق هذه املعامالت من دفع  غير املشروعة التي تتم فيها، وما

أما املصارف التـي ال ترضـ ى بـأن تـتم عملیـات غسـل األمـوال مـن خاللهـا، فلنهـا تلجـأ إلـى الحـد مـن السـركة املصـرفیة لتـتمكن  

 من زبائنها، فلیس هناك من  قبل أن  تعامل مع مصرف ال  لتلم بالسـركة 
 
من مراقبة هذه العملیات ومواجهتها فتفقد كثيرا

 فـي حجـم النشـاط املصـرفي،كما يمكـن أن  ـؤدي غسـل األمـوال، إلـى انهیـار املصرف
 
  مما  ؤثر في النها ة سلبا

 
یة أو يخرقها كثيرا

البورصــات التــي تســتقبل األمــوال الناتجــة عــن الجــرائم االقتصــاد ة، إذ  ــتم اللجــوء إلــى شــراء األوراق املالیــة مــن البورصــة 

ل األمـوال ولـیس وهـدف االسـتثمار، كمـا  ـتم بیـع األوراق املالیـة بشـكل مفـاجم من أجل إتمـام مرحلـة معینـة مـن مراحـل غسـ

 مما  ؤدي إلى حدول انخفال حاد في أسعار األوراق املالیة بشكل عام في البورصة ومن ثم انهیارها

 ولعلنا نلخ  هذه النتائج في التوصيات التالية

الفتراضــية ، وهــو الســبيل الــذي يكفــل تســهيل التعامــل لقــد حاولنــا ايجــاد مفهــوم عــام  وطبيعــة قانونيــة للعمــالت ا -

 مع سلبيات هذا النوع من االبتكارات وهو ماتم توضيحه في متن البحث 

ان العمـــالت االفتراضـــية احـــدى أكبـــر االبتكـــارات التـــي ســـتحول عـــن مســـارها التجـــاري الـــى املســـار االجرامـــي لغـــرل   -

يـؤدي بنـا الـى االسـراع فـي ايجـاد الحلـول والبـدائل واملصـدات  تسهيل بعض الجرائم العابرة للحـدود ، ولعـل هـذا مـا

التشــريعية التــي ســتبقى مــن هــذه الوســيلة النقديــة االفتراضــية فــي اطارهــا التجــاري واملســهل لحيــاة البشــر وهــو مــا 

ال يجب الى املشرع االنتباه له فكافة النظم القانونية العربية قد انت هت لضرورة مكافحة تبيض االموال وكل اشك

مكافحـــة الفســـاد لكـــن هنـــاك قصـــور وا ـــح فـــي القـــوانين العقابيـــة بخصـــوص تبـــيض االمـــوال عـــن طريـــق الوســـائل 
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علـى املشـرع االنتبـاه لـه وتقنينـه بشـكل وا ـح بتحديـد العنصـر املـادي واملعنـوي لهـذه الجريمـة  االلكترونيـة وهـو مـا

 والعقاب املناسب ملثل هاته املمارسات .

معرفية، تمكنهم مـن التعامـل مـع هـذا النـوع مـن  الحقة جريمة غسل األموال لدوراتإخضاع الجهات املختصة بم -

متمكنين الكتشاف  مثل هذه الحاالت ، سواء كانوا في مجـال الضـبطية القضـائية او  الجرائم املستحدثة  لجعلهـم

ل الوســــائل حتــــى القضــــاة ليكــــون لــــديهم معــــارف فــــي مثــــل هاتــــه املجــــالت الحديثــــة وكــــل املعلومــــات الضــــرورية حــــو 

الحديثـــــة التـــــي يمكـــــن أن يكـــــون لهـــــا أثـــــر فـــــي مســـــاعدة املجـــــرمين لتحقيـــــق أهـــــداف اجراميـــــة عـــــن طريـــــق مثـــــل هـــــذه 

 التكنولوجيات الحديثة.

الحظنــا مــن خـــالل الدراســة قصـــور التشــريع الــوطني فـــي مجــال مكافحـــة الجريمــة اإللكترونيــة بشـــكل عــام وتبـــيض   -

خـــاص ولـــذلك وجـــب اســـتحدال تشـــريعات وطنيـــة ودوليـــة كفيلـــة  االمـــوال عـــن طريـــق العمـــالت اإللكترونيـــة بشـــكل

 بمتابعة مثل هذه الجرائم املستحدثة .

ضــرورة اســتحدال جهــات رقابيــة  أو ســلطات ضــبط ، او ســلطات اداريــة مســتقلة مهمتهــا تنســيق وتكييــف وتحديــد  -

مثــل هــذه الوســائل كيفيــات اســتخدام مثــل هــذه التكنولوجيــات لحــدها وجعلهــا ســهلة املراقبــة ، حيــث أن اطــالق 

 وجعلها مطلقة بدون ضوابط او قيود سيعود بالضرر على االقتصاد واالمن الوطنيين  قبل كل ي يء.
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 املصادر واملراجع:

 قاموس املعاني . دار النهضة العربية . القاهرة ، دون سنة نشر  -1

، جامعـــة نـــايف  88ة ،العـــدد انـــور اســـماعيل الهـــواري ، ظـــاهرة غســـيل االمـــوال والتـــدخل التشـــريعي ، األمـــن والحيـــا -2

 للعلوم االمنية ، الريال

بســـام أحمـــد الزلمـــي ،عبـــود الســـراج ، دور النقـــود االلكترونيـــة فـــي عمليـــات تبيـــيض االمـــوال ، مجلـــة جامعـــة دمشـــق  -3

  2010، العدد االول ،  26للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد 

اللكترونـي ، أطروحـة دكتـوراه ، جامعـة تلمسـان ، الجزائـر ، حوالف عبد الصمد ، النظام القانوني لوسائل الدفع ا -4

2014/2015  

 2013/2014جاليلية دليلة ، جريمة تبييض االموال دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة تلمسان ،الجزائر  -5

 خوجة جمال ، االليات القانونية ملواجهة جريمة تبييض االموال ، رسالة دكتوراه ،جامعة تلمسان ، -6

 2005مد السيد الفقي ،املعلوماتية واألوراق التجارية ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ، مح -7

محمد سعدو الجرف، أثـر اسـتخدام النقـود االلكترونيـة علـى الطلـب علـى السـلع والخـدمات، بحـث مقـدم الـى مـؤتمر  -8

م في 2003هــ/ املوافق ماي 1424األول ربيع   9/11األعمال املصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، املنعقد في 

 جامعة االمارات العربية املتحدة بدبي

التميمـــي ، التنظـــيم القـــانوني للبنـــك االلكترونـــي علـــى شـــبكة االنترنـــت ، دار الجامعـــة الجديـــدة ، االســـكندرية  عـــالء -9

،2012  

  2003ربية ، القاهرة هدى حامد قاشوش ، جريمة غسيل االموال في اطار التعاون الدولي ، دار النهضة الع -10
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 جرائم العمالت الفرتاضية واسرتاتيجيات مكافحتها 

 يف التشريع اإلماراتي واملقارن "دراسة مقارنة"
 

 الدكتور سيف الدين محمود أبو نحل

 مدير عام مجموعة مكاتب عبدهللا الكعبي 

 ظبي، اإلماراتللمحاماة واالستشارات القانونية، أبو 

 الفهرس الرئيسي

 لخ: امل

مـــرت املجتمعـــات البشـــرية عبـــر مراحلهـــا التاريخيـــة بالعديـــد مـــن مظـــاهر التقـــدم  التقنـــي والتكنولـــوجي علـــى كافـــة األصـــعدة 

تصـــاالت واملواصـــالت، واتســـع واملســتويات االجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية، كمــا شـــهد العـــالم طفـــرة كبيـــرة فــي وســـائل اال

نطــاق االختراعــات الحديثــة وتطــورت األجهــزة العلميــة ، وازدادت وتيــرة وأشــكال التقــدم، وعلــى صــعيد املجــال االقتصــادي، 

فقد شهدت العالقات االقتصادية الدوليـة تحـوالت جذريـة عميقـة، صـاحبته تطـورات شاسـعة فـي االقتصـاديات العامليـة، 

متنــامي خــالل الثــورة الصــناعية الثالثــة، طــرأت بفضــل الطفــرة التكنولوجيــة واملعلوماتيــة فــي وشــهد هــذا التقــدم تصــاعد 

 العصر الحديث .

وقــد ســاهم الحاســب اآللي)الكمبيــوتر( وشــبكة اإلنترنــت  دور كبيــر علــى كافــة املســتويات االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية 

 ضية عبر شبكة اإلنترنت .،وكذلك االقتصادية مما أفرز عنه ظهور العمالت االفترا

اختلـــف موقـــف الفقـــه القـــانوني، وكـــذلك مســـلك التشـــريعات القانونيـــة مـــن العمـــالت االفتراضـــية مـــا بـــين مؤيـــد لهـــا ،نظـــرا 

للجانب اإليجابي لتلك العمالت والتداول وها ، في حين أن هناك جانب آخر معارل لهـا، نتيجـة اآلثـار السـلبية الناجمـة عـن 

دفع تلك التشريعات، ومنها التشريع اإلماراتي إلى مواجهاتها سواء في التشـريع الجزائـي أو فـي التشـريعات التعامل وها وهو ما 

 الخاصة .

َقدَِّمة
 
 امل

مـــرت املجتمعـــات البشـــرية عبـــر مراحلهـــا التاريخيـــة بالعديـــد مـــن مظـــاهر التقـــدم  التقنـــي والتكنولـــوجي علـــى كافـــة األصـــعدة 

والسياســـية، كمــا شـــهد العـــالم طفـــرة كبيـــرة فــي وســـائل االتصـــاالت واملواصـــالت، واتســـع واملســتويات االجتماعيـــة والثقافيـــة 

نطــاق االختراعــات الحديثــة وتطــورت األجهــزة العلميــة ، وازدادت وتيــرة وأشــكال التقــدم، وعلــى صــعيد املجــال االقتصــادي، 

فـي االقتصـاديات العامليـة،  فقد شهدت العالقات االقتصادية الدوليـة تحـوالت جذريـة عميقـة ،صـاحبته تطـورات شاسـعة
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وشــهد هــذا التقــدم تصــاعد متنــامي خــالل الثــورة الصــناعية الثالثــة، طــرأت بفضــل الطفــرة التكنولوجيــة واملعلوماتيــة فــي 

 العصر الحديث .

ولعب الحاسب اآللي)الكمبيوتر( وشبكة اإلنترنت  دور كبير خالل هذه املرحلة، حيث انعكست العديد مـن اآلثـار االيجابيـة 

 لى حياتنا العملية والعلمية نظرا ملا يتسم به من سمات من حيث اإلنجاز والسرعة عبر الزمان واملكان. ع

 علـــى مـــا تقـــدم ســـاهمت التكنولوجيـــا الرقميـــة وأدواتهـــا املختلفـــة كالشـــبكة الدوليـــة للمعلومـــات ) اإلنترنـــت ( بتحويـــل 
 
ترتيبـــا

ل والتجــارة واالســتثمار مــن شــكلها التقليــدي إلــى الشــكل الفــوري بمــا وتغيــر أنمــاط وصــور األداء االقتصــادي فــي املــال واألعمــا

 (.1يساهم في تحقيق تحسين املركز التنافس ي بعنصر الوقت أي املنافسة بالوقت")

ولـذلك ظهـرت العمـالت اإللكترونيـة  بفضـل التطـورات التقنيـة الحديثـة التـي شـهدتها املجتمعـات فـي الوقـت الـراهن، والتــي 

د مـــــــن اآلليـــــــات األوتوماتيكيـــــــة، وتعـــــــد العمـــــــالت االفتراضـــــــية  ـــــــى أحـــــــد املشـــــــتقات الحديثـــــــة للعمـــــــالت تعتمـــــــد علـــــــى العديـــــــ

 اإللكترونية.

ولقد فرضت العمالت االفتراضية واقعـا جديـدا علـى سـاحة االسـتثمار الدوليـة، حيـث تزايـد التعامـل بـالعمالت االفتراضـية 

املنصات عبر شبكة اإلنترنت، حيث أصـبحت تتـداول بـالبيع  )الرقمية(، وأصبحت تتداول بصورة متسارعة عبر العديد من

 أو الشراء، كما ظهرت بعض العمالت الرقمية يتم التعامل وها خارج نطاق اإلنترنت .

تشـفير لباحـث االفتراضـية للعملـة العـام البنـاء واألصـل أنـه يرجـع
ّ
 اسـتخدم الـذي CHAUM  David تشـوم  دايفـد " ال

رة، رمزية عمالت
ّ
تداول  يدق وضعت مشف

ّ
توصل قبل ال

ّ
 (.2مركزية) ال تكن لم العمالت أن تلك رغم لنظام بتكوين ال

 Bitcoin: A peer-to-peer electronic cashعنـوان  تحـت اإلنترنـت  علـى ورقـة ظهـور تلـك العمـالت، بعـد ظهـور  ويرجـع 

system (3) 2008"عام   ناكاموتو "ساتوي ي يدعى مجهول  بكتابتها مبرمج ،والتي قام 

 العمالت تغيير وهدف االفتراضية العملة فكرة م، حيث تم تبنى ٢٠٠٩ عام في بداية العمالت هذه ظهرت الواقع أرل وعلى

 البنــوك وهــا تــتحكم وال واملشــتري  البــائع خصوصــية تحفــل التــي بالعملــة الجديــدة واســتبدالها الســائدة التقليديــة

 وهدف الحديثة تقنيات التشفير اعتماد مع ،  peer to peer   للند دالن بروتوكول  خالل من وها التعامل والحكومات، ويتم

                                                           

 .11، ص2004االستثمار بالنظم الرقمية واالقتصاد الرقمي، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،  د. فريد راغب النجار، ( 1

 – واالقتصادية القانونية للدراسات املصرية بحث منشور في املجلة قانونية، سةدرا : االفتراضية العملة أ. محمد ديب، تعامالت ( 2

 458، ص  2018يناير  العدد العاشر، مصر،

3 )  Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, p. 1-8. To 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 

ويمثل ظهور العمالت االفتراضية نتاج لعقود طويلة من البحث في تشفير املدفوعات وتطبيقات نظم دفع المركزية ،فهناك نحو ثمانين 

ورقة بحثية سبقت ميالد بتكوين بدء  من خمسينيات القرن السابق، بعضها تضمن تطبيقات لعمالت مشفرة لم يتح لها االنتشار مثل 

(Mony-B  Wei Day /E Cash) 

 " ورقة علمية مقدمة إلى مركز
 
 فقه في البحثي التميل انظر : د. إبراهيم بن أحمد بن محمد يحيي ،النقد االفتراض ي "بتكوين نموذجا

 .6، ص2018اغسطس -1939املعاصرة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ذى الحجة  القضايا

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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 خـالل ومـن فقـط اإلنترنـت  فـي إال توجـد ال عملـة ولـذا فهـي اإللكترونيـة ، التعـامالت رسـوم وتخفـيض فيهـا، األمـان زيـادة

 (.1اإللكترونية ) املحافل

وحـدة  باعتبـاره خاصـين مطـورين بواسـطة دريصـ للقيمـة، رقمـي تمثيـل االفتراضـية بأنهـات العملـة ولقـد عـرف الـبعض

 األغـرال مـن متنوعـة ملجموعـة ،ويستخدم إلكترونيا به والتعامل إليه والوصول  وتخزينه عليه الحصول  ويمكن حساب،

 .(2استعماله) على طرفين اتفاق عند

 أو تخزينهـا أو تحويلهـا كـنيم لقيمـة رقمـي تمثيـل  ـي االفتراضـية تبأنهـا األوروبّيـة العملـة املصـرفّية كمـا عرفـت السـلطة

 ال تـداولها
 
قـة بالضـرورة وليسـت العامـة السـلطات أو املركـزي  البنـك عـن تصـدر إلكترونّيـا

ّ
 الـدوالر،(ورقّيـة  بعملـة متعل

تـداولها  أو تخزينهـا أو تحويلهـا ويمكـن للـدفع كوسـيلة وهـا القـانونّيون  واأل ـخاص العـادّيون  األ ـخاص اليـورو(، ويقبـل

( 
 
 (3إلكترونّيا

 تغييـر إلى تحقيق هـدف مقتضـاه م، ٢٠٠٩ العام في للتداول  طرحت التي االفتراضية العمالت من األسا  ي الغرل ويكمن

 (.4العالمي أو االقتصادي) املال نظام

 داخلّيـة باضـطرابات تمـّر  التـي وبخاصـة البلـدان الناميـة والعمالت االفتراضية لها تأثير اقتصادي وا ح في غالبية البلـدان

ضـعيف، كـل تلـك العوامـل  كمـا أن إنفـاذ القـانون  ضـعيفة، أو كافيـة إمـا غيـر املوجـودة املالّيـة التحتّيـة البنيـة اصـة أن،وخ

 لـه أهميتـه للجهـات العملـة االفتراضـية تـؤدي إلـى نشـر
 
 قّوتهـا وزيـادة السـيادة زعزعـة إلـى تسـعى التـي الحكوميـة غيـر بـديال

  املعنّيـة الحكومّيـة غيـر لفاعلـةا الجهـات وتشـمل االقتصـادّية. السياسـّية و
 
 املتمـّردة واملجموعـات املنظمـات اإلرهابيـة مـثال

مات املخدرات وعصابات
ّ
 .(5اإلجرامّية) واملنظ

وتختلف االتجاهات الفقهية والتشريعية  حول العمالت االفتراضـية مـا بـين اتجاهـات مؤيـدة لتلـك العمـالت ألنهـا تعتبـر مـن 

تــي راج اســتعمالها فــي العصــر الحــالي، وبخاصــة أننــا نعــيش فــي عصــر عــولمي ، أو بــاألحرى فــي مظــاهر االقتصــاديات الرقميــة ال

 (.6عصر العوملة)

                                                           

االقتصادية ،،ورقة علمية مقدمة إلى  وآثارها وأنواعها االفتراضية ، مفهومها النقود الباحول، بدالعزيزع بن سليمان بن عبدهللا د ( 1

 .4،ص2018اغسطس -1939جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ذي الحجة  املعاصرة، القضايا فقه في البحثي التميل مركز

 .20ص ،جع السابقر امل الباحول، عبدالعزيز بن سليمان بن عبدهللا.د (2

Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, International Monetary Fund, January 2016, p7. 

3 )  EBA Opinion on "Virtual Currencies,’” 4 July, 2014. 

 املعاصرة، القضايا فقه في البحثي التميل ركزورقة علمية مقدمة إلى م االفتراضية، العمالت عبدالسالم، آل عبدالرحمن بن د. ياسر ( 4

 .4، ص2018اغسطس -1939جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ذي الحجة 

5 )  Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim,Cynthia Dion-Schwarz,National Security Implications of Virtual 

Currency,Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif,2015,p.2. 

6)  George Ritzer ,Globalization : a basic text, Wiley-Blackwell, Oxford, UK, 2010, P.2. 
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الرقميـة، وبـالنظر الـى توجهـات وسياسـات  العربـي للعملـة وعلى صعيد دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تعتبر مركـز للثقـل

الحديثة والـى االعتمـاد علـى تقنيـة اإلنترنـت  ،نظـرا للفوائـد الناجمـة عـن الدولة خالل تلك املرحلة باللجوء الى التكنولوجيا 

تلــك التعــامالت التــى تــتم عبــر تلــك الشــبكة ،وانعكــس ذلــك علــى العمــالت الرقميــة ،التــي اصــبحت منتشــرة بشــكل رســمي فــي 

ها ،األمـر الـذى يخفـف دولة االمـارات العربيـة املتحـدة ،حيـث اعترفـت وهـا الحكومـة اإلماراتيـة بشـكل رسـمي وسـمحت بتـداول

 العملـة أنظمتهـا قبـول  كمـا تتـيح منصـاتها، إحـد تـدير حيـث مـن وجـود صـعوبات عنـد تطبيقهـا فيمـا بـين األفـراد والشـركات .

 (1كمدفوعات محلية  ) الرقمية

ة وفي ظـل هـذه التحـديات وبـالرغم مـن اعتـراف الحكومـة اإلماراتيـة بتلـك العمـالت، فـأن هنـاك قصـور تشـريعي تجـاه مواجهـ

 الجرائم التي قد تنجم عن تداول تلك العمالت .

 مشكلة الدراسة: -أول  

 العديـد مـن التسـاؤالت تثيـر والتـي والتكنولوجي العلمي اشكالية دراستنا نتيجة التحديات كبيرة الناتجة عن التقدم تتجلى

مـا إذا كانـت النصـوص القانونيـة فـي القانون الجنائي، األمـر الـذي دعـي كـل مـن الفقـه والقضـاء إلـى البحـث في نطاق في مهمة

القـــانون الجزائـــي  قـــادرة علـــى مواجهـــة هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم, أم أن األمـــر يســـتدعي اســـتحدال وابتكـــار بعـــض القواعـــد أو 

النصـــوص القانونيــــة الجديــــدة القــــادرة علــــى  تصـــدي هــــذا النــــوع مــــن الجــــرائم وبخاصـــة أن تلــــك العمــــالت يــــتم تــــداولها عبــــر 

 نية.الوسائط اإللكترو

 مـع ذاتيـة وهـا تتفـق قانونيـة وتشـريعية لقواعـد االفتراضـية األمـوال تلـك افتقـار فـي الدراسـة مشـكلة وبنـاء علـى ذلـك تتمثـل

  منتشـرة أن تلـك األمـوال أصـبحت مـن طبيعتهـا الخاصـة عـن غيرهـا مـن األمـوال األخـري، بـالرغم
 
 فـي الوقـت  انتشـارا

 
واسـعا

 عديد من منصات اإلنترنت  .وأصبح يتم التعامل وها عبر ال الحالي،

وانطالقـــا مــــن املشــــكلة البحثيــــة لهـــذه الدراســــة، فلنــــه مــــن املفيـــد طــــرح العديــــد مــــن التســـاؤالت البحثيــــة علــــى أن يتصــــدرها 

 تساؤل رئيس ي، من خالل الدراسة و ي :

مواجهـة تلـك الجـرائم التساؤل الرئيس ي: ما  ي العالقة بـين العمـالت األفتراضـية وبـين غيرهـا مـن الصـور اإلجراميـة ،و سـبل 

 في دولة اإلمارات العربية املتحدة  

 ويتفرع عن هذا التساؤل العديد من التساؤالت الفرعية على الوجه التالي:

  ما هو مفهوم العمالت االفتراضية و خصائصها وصورها 

  اتي ما هو موقف التشريعات واالجتهادات الفقهية من العمالت االفتراضية   وموقف التشريع اإلمار 

  ما  ي أبرز الجرائم التي قد تنجم عن تداول العمالت االفتراضية 

                                                           

 .10، صرجع السابقد. إبراهيم بن أحمد بن محمد يحيي ،امل (  1
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 أهمية الدراسة:-ثانيا  

تكمههن أهميههة الدراسههة فههي تناولههه موضههوع رعتبههر أحههد محههاور اهتمههام التشههريعات الجناايههة وأجمههزة العدالههة الجناايههة واألمنيههة فههي 

ة املعنيهة سهواء كانه  محليهة أو إقليميهة أو دوليهة ،بههد  صهد تيهار الوق  الحالي، ويزداد أهميته لدي الحكومات والدوع واألجمهز 

الجههراا  الناجمههة عههن العمههالت اال تراضههية أو اإللكترونيههة ، وكطاصههة أن تلهه  العمههالت عههابرة لحههدود الههدوع والقههارات ومطترقههة 

يب العلميهة والتكنولوجيهة ال ه  لالقتصاد الوال  والعالمل ، ولذل  سع  التشريعات نحو إيجاد كا ة الْسبل والوساال واالسال

 تدج  تل  العمالت وتقض   عليها بهد  تحقيس األمن واالستقرار االقتصادي على املستوى ايحلى والعالمل .

 ثالثا : أهداف الدراسة :

  يرجههو المههد  الراي هه   مههن الدراسههة هههو إلقههاء الضههوء علههى موضههوع العمههالت اال تراضههية، وكطاصههة أن تلهه  العمههالت أحههد

 ساال التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وال   لما تأثير على االقتصاديات ايحلية والدولية.آثار و 

 -. محاولة التأكيد على وجود عالقة وثيقة الصلة ما بين العمالت اال تراضية وما غيرها من صور الجراا  األلري 

 - تراضههية.بالتير  إلهى الجههراا  ال ه  تتولههد عههن بيهان املوقههل الهذى سههلكته التشههريعات اإلماراتيهة تجهها  مكا حهة العمههالت اال 

 العمالت اال تراضية، مو بيان أه  اساليب وتدابير مكا حتها.

  التيههههر  إلههههى مههههدي مالامههههة التشههههريعات اإلمارتيههههة، سههههواء كانهههه  تشههههريعات عامههههة تتمثههههل فههههي القههههانون الجزااههههي، أو تشههههريعات

 الت اال تراضية.متطصصة، تجا  كا ة اآلثار السلبية الناجمة عن تداوع العم

 منهجية الدراسة:-رابعا  

 التحليلـي املـن   الوصـفيعلهى  بحثنها مشهكلة معالجهة فهي ؛ حيهث اسهتطدمنا العلميهة املنهاه  لقهد اتبعنها فهي دراسهتنا العديهد مهن

 نتااجما. تحليل كما يحاوع  من كا ة ابعادها، الظاهرة ويصل يكشل املنه  هذا الن  ل 

 
 
 خطة الدراسة:-خامسا

لدراسهههة إلهههى مبحثهههين رايسهههيين رسهههبقمما مقدمهههة، ويعق همههها لاتمهههة تتضهههمن نتهههااج وتوصهههيات البحهههث و لههه  علهههى النحهههو قسهههم  ا

 التاليَ

 صور الجراا  املرتبية بالعمالت اال تراضية . -املبحث األوع 

 دور العمالت اال تراضية تجا  غسل األمواع وتمويل اإلرهاب . -امليلب األوع 

 اال تراضية  باعتبارها أحد الجراا  اإللكترونية .العمالت -امليلب الثاني

 ْسبل مكا حة  العمالت اال تراضية في التشريو اإلماراتي. -املبحث الثاني 

 مكا حة جراا  األمواع ال    ترتكب عبر العمالت اال تراضية-امليلب األوع 
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 اإلرهاب مكا حة العمالت اال تراضية تجا  جراا  غسل األمواع وتمويل-امليلب الثاني

 آليات مكا حة العمالت اال تراضية  باعتبارها أحد الجراا  اإللكترونية -امليلب الثالث

 لاتمة.
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 املبحث األول

 صور الجرائم املرتبطة بالعمالت الفرتاضية 

 تمهيد وتقسيم :

ور العديـــد مـــن األوضــــاع لقـــد كانـــت إلفـــرازات العوملـــة آثـــار ايجابيـــة وأخـــري ســــلبية، ويتمثـــل الجانـــب اإليجـــابي للعوملـــة، ظهـــ

العشرين، وذلك بعد استخدام الوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثـة  القرن  من الثاني النصف املستحدثة وبخاصة في

املصـرفية، ممـا انعكـس تـأثيره علـى كافـة األصـعدة السياسـية والثقافيـة  الصـناعة وتطـور  االتصـاالت واملواصـالت مجـال فـي

  واالجتماعيـة واالقتصــادية،
 
 كمـا ســاهمت الطفــرة التـي وجــدت صـداها فــي املجتمعــات الرقميـة واملعلوماتيــة شــهدت تقـدما

، حيث أصبحت الوسائط اإللكترونية، ومنها شبكة اإلنترنت  بمثابة منتدي عـام ومفتـوح يتـيح لـدي األفـراد ممارسـة 
 
مذهال

جـارة(، باإلضـافة إلـى ذلـك سـاعد ع1حقـوقهم فـي حريـة التعبيـر بطريقـة غيـر مسـبوقة)
ّ
 فـي اإللكترونيـة  لـى ظهـور وانتشـار الت

اسـم العمـالت  عليهـا االقتصـاديون  أطلـق العمـالت مـن جديـد شـكل ظهـور  االقتصـادية، ممـا انعكـس تـأثيره علـى الحيـاة

 (.2الرقمية) االفتراضية، أو

أصــــبحت ال تهــــدد الفــــرد ومــــن ناحيــــة أخــــري تتمثــــل األخطــــار واآلثــــار الســــلبية للعوملــــة، فــــي ظهــــور الجــــرائم اإللكترونيــــة، التــــي 

(، حيـــث ظهـــرت نوعيـــات مســـتحدثة مـــن الجـــرائم اإللكترونيـــة، ومنهـــا بـــالطبع 3فحســـب، بـــل امتـــد تهديـــدها إلـــى املجتمعـــات )

 (.4جرائم العمالت االفتراضية )

 مسـتعارة بأسـماء كمـا أنـه قـد يـتم تبادلهـا الهويـة، مجهـولي أ ـخاص مـن وتكمن خطورة العمالت االفتراضية  كونها تصـدر

 لعـدم للمتسـبب املطالبة القانونيـة على القدرة وعدم املالي، واالحتيال النصب عمليات على يوجع قد حقيقيةت مما وغير

 .(5املخدرات) وشراء اإلرهاب وتمويل األموال كغسل غير املشروعة للعمليات فعالة أداة أنها كما الحقيقية، هويته معرفة

 بطة بالعمالت االفتراضية  تقسيم دراستنا على مطلبين على الوجه التالي:ويقتض ي علينا لبيان صور الجرائم املرت

 

                                                           

1) Nunziato(Dawn .),Virtualfreedom ,Net Neutrality and Free Speech  in the Internet Age, Stanford, California,U.S,A,2009,P.23. 

قد عبر عنها البعض بمصطلح النقود املتطايرة، والبعض يطلق عليها العمالت فاختلفت التسميات التي أطلقت علي تلك العملة  (  2

 املشفرة، أو العمالت الرقمية، أو النقد الرقمي 

 ودوليا ، ورقة مقدمة الى املؤتمر الدولي القروي بشير سرحان ، األضرار اال ( 3
 
قتصادية للجرائم املعلوماتية وإستراتيجية مكافحتها عربيا

، كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية ،السعودية  ICACCاالول ملكافحة الجرائم املعلوماتية 

 .66، ص2015،نوفمبر 

أحد اهم مصادر التأثير الجماعي الدولي ،ألن الصورة أو الرسم أو الكتابة املنشورة على شاشة هذه الشبكة أصبحت شبكة االنترنت  ( 4

 يمكن ملاليين املشتركين في العالم أن يطلعوا عليها.

 .98، ص 2014د. خالد حسين عبد التواب ،جرائم القذف والسب العلني عبر االنترنت ، الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،سنة 

 .47،صرجع السابقالباحول،امل عبدالعزيز بن سليمان بن عبدهللا .د (  5
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 دور العمالت االفتراضية تجاه غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -املطلب األول 

 العمالت االفتراضية  باعتبارها أحد الجرائم اإللكترونية -املطلب الثاني

 

 ألموال وتمويل اإلرهاب دور العمالت الفرتاضية تجاه غسل ا: املطلب األول

 تمهيد وتقسيم :

تندرج ظاهرة غسل األموال وتمويل الجماعات اإلرهابية في اسـتخدام عائـدات الجـرائم ضـمن الظـواهر التـي أقلقـت العـالم 

 
ُ
فــــي اآلونــــة االخيــــرة باعتبارهــــا جريمــــة دوليــــة تفشــــت فــــي العصــــر الحــــالي، عــــالوة علــــى أنهــــا تهــــدد االمــــن واملجتمــــع الــــدولي نظــــرا

 اإلرهابيـة مـن  زيـادة أو املتمـردة أو نعكاسـها السـلبي وتأثيرهـا االقتصـادي والسيا ـ ي .فقـد تـتمكن املنظمـات االجراميـة ال

 العادّيـة االقتصـادّية عملـة للعملّيـات اسـتخدامها افتراضـية وهـدف عملـة نشـر طريـق عـن االقتصـادية أو السياسـية قوتهـا

 
 
 (.1األموال) لتبييض أو لجمع التبرعات أو روعاملش غير للتحويل وسيلة استخدامها من بدال

ـة وتؤكد
ّ
عـال ،وعلـى ذلـك تشـير التقـارير علـى أن  مسـتوى  علـى االفتراضـّية تلـك العمـالت يسـتخدمون  اإلرهـابيين أن علـى األدل

 .(2البتكوين ) استخدام عبر التبرعات على جمع وهما يحثون  والشام العراق في اإلسالمّية الدولة أنصار

آلثار الناتجة عن تداول تلك العمالت ،مما دفـع العديـد مـن املؤسسـات املاليـة إلـى التحـذير  مـن اآلثـار الناجمـة عـن ونتيجة ا

 (.3تداول تلك العمالت )

ويتعين علينا لبيان دور العمـالت االفتراضـية تجـاه غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب ،اسـتعرل ذلـك علـى فـرعين علـى الوجـه 

 التالي:

 لة العمالت الفرتاضية بجرائم غسل األموال ص: الفرع األول

فـــي شـــأن تجـــريم  2002لســـنة  4لقــد حـــرص املشـــرع اإلمـــاراتي علـــى تجـــريم غســـيل االمـــوال بمقتضـــ ى القـــانون  االتحـــادي رقـــم 

 (. 4غسل االموال )

 1988ة اتلاقيهة  يينها لعهامولقد رالى املشرع اإلماراتي في تعريله لغسل األمواع التعريلات الواردة في االتلاقات الدولية، ولاصه

م، وكذل  مشروع القانون النمو جي لألم  املتحدة ،أي من لالع إيراد مطتلل صهور السهلوح املهادي ل جريمهة  عهر  القهانون 

                                                           

1 (  Joshua Baron, Op.cit.,p.2. 
2 )  Joshua Baron, Op.cit., p.19-20. 

 تمويل أو موالاأل  غسل في استخدامها يمكن إنه إلى ،وأشار)البتكوين( اإللكترونية العملة استخدام من الرو  ي املركزي  املصرف حذر (  3

 للقانون  مخالف موازية كعملة وها وإن التعامل اإلرهاب

https://www.bitfinex.com/ 

 م.  2002فبراير سنة  5في  32،السنة  376م ،ونشر في الجريدة الرسمية ،في العدد  2002يناير سنة  22ولقد صدر هذا القانون بتاريخ  ( 4
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اإلماراتي غسل االمواع في املادة االولى علهى انهه ز كهل عمهل ينيهوي علهى نقهل أو تحويهل أو إيهداع أمهواع أو إللهاء أو تمويهه حقيقهة 

 (.1( من هذا القانون ز)2( من املادة )2األمواع املتحصلة من إحدى الجراا  املنصوص عليها في اللقرة )تل  

(ايةهههدرات واملهههؤثرات 1ولقههد حصهههر املشههرع اإلمهههاراتي فهههي تلهه  اللقهههرة الجهههراا  االصههلية مصهههدر االمهههواع غيههر املشهههروعة فهههي اآلتههي َ)

(االتجهار غيههر املشهروع فههي 4الجههراا  ال ه  تقههو بايةاللهة ألحكههام قهانون البيئههة . )( 3( الةيهل والقرصههنة واإلرههاب .  )2العقليهة .  )

(جراا  االحتياع وليانهة االمانهة ومها يتصهل بهها 6(جراا  الر وة وااللتالس واإلضرار باملاع العام. )5االس حة النارية والذلاار. )

  يها  (أية جراا  الري  ات صلة وال   تن  عليها االتلاقيات الدولية7)
 
 ال   تكون الدولة ار ا

ويتضح بذل  أن املشرع اإلماراتي انته  االسلوب الحصري واملقيد في تحديهد  لهبعا الجهراا  علهى سهبيل الحصهر ،أي فهي نيها  

 (.2الجراا  املنظمة األكثر ليورة باإلضا ة إلى العديد من الجراا  الةييرة )

ل   تت  بعيدا عن أجمهزة الدولهة، و ال تاهجل فهي حسهابات الهدلل القهومي، تشمل عملية غسيل األمواع مجموعة من األنشية ا

وههذ  األنشههية تمثههل مصههدر لتله  األمههواع فههي مرحلههة تاليهة، ويتحقههس  لهه  بواسههية إجهراء مجموعههة مههن العمليههات و التحههويالت  

وني، و إكسهههابها صهههلة املشهههروعية، و املاليهههة و العينيهههة علهههى األمهههواع القهههذرة  بههههد  تغييهههر صهههلتها غيهههر املشهههروعة فهههي النظهههام القهههان

بهههههذل  تههههههد  عمليهههههات غسهههههل األمهههههواع العمهههههل علهههههى إللهههههاء مصهههههادر أمهههههواع ايجهههههرمين و املسهههههاهمة فهههههي تحويلمههههها بعهههههد  لههههه  لتبهههههدو 

 (. 3كاستثمارات قانونية )

 لليههه ولعههل سههمة التطلههي  والغ سههوء االسههتطدام، عههن بمعههزع  ليسهه  التقليديههة، بههالعمالت والعمههالت اال تراضههية ، أسههوة

Anonymityالغيهر القانونيهة التعهامالت لتسهوية مثاليهة العمهالت اال تراضهية عملهة مهن تجعهل الغيهاء االلكترونهي وراء والتطلهي 

  واملصهار  البنهوح دااهرة لهارج تتبهّو النقهد كهان  هن ا املثهاع، سهبيل علهى واالبتهملاز األمهواع كغسهيل
 
، أمهرا

 
تعهامالت   تتبهّو  صهعبا

 أمهر  يكهاد يكهون  بتكهوين
 
، .لسهببين و له  مسهتحيل،  هبه ا

 
 Private لاصهة بملهاتيمل العمهالت اال تراضهية تهرتبط تعهامالت أوال

Keys    رقميهة  ومحهاDigital Wallets ، هن وعليهه
ّ
  يمك

 
  شةصها

 
 عكهو علهى محلظهة، مهن وأكثهر مهن ملتهاك أكثهر بننشهاء واحهدا

 (.4حقيقية ) هوية تتيلب التقليدية ال   البنكية الحسابات

                                                           

من ،جريمة غسل األموال في القانون اإلماراتي واملقارن "دراسة مقارنة " ،رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية د. إبراهيم محمود محمد بن عبد الرح (  1

 .31، ص  2009الحقوق  بجامعة االسكندرية ، االسكندرية ،سنة 

في شأن  2002لسنة  4ادي رقم د. فتيحة محمد قوراري ، السياسية الجنائية في مكافحة ظاهرة غسيل االموال في ضوء أحكام القانون االتح (  2

يع تجريم غسل االموال "دراسة مقارنة " ، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، العدد السابع عشر ،رب

 . 298، ص  2002هـ، يونيو  1423الثاني ،سنة 

ص  2003ي، القطاع املصرفي و غسيل األموال ،عالم الكتب ،الطبعة األولى،صالح الدين حسن السيس ي ،القطاع املصرفي و اإلقتصاد الوطن (  3

"145 

 التعليمات من العديد وضع طريق عن وذلك تعامالت بتكوين،  تتبع بتسهيل التداول  منصات ساهمت ،فقدآثار تلك الجرائممن  الرغم على (  4

 ازدواجية الهوية من تحد التي

 املالية الدراسات واآلثار،بحث منشور في مجلة .. االستخدامات .. النشأة :الرقمية والعمالت لفرهود،بتكوينعبدالعزيز ا انظر : د. عبدالرحمن

 .11، ص  2018،العدد األول ،سنة  26واملصرفية ، األردن،املجلد  املالية للعلوم العربية االكاديمية - واملصرفية
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 بسهمولة، وإعهادة بيعمها وتحويلمها العملهة، ههذ   هراء رستييو شة  أي ألن .قابلة للتتبو غير على أن العملة اال تراضية عالوة

 دون  الصهلقات إحهدى في يتور  أحد األشةاص  وقد أيضا، الةيورة بالغ وهو أمر األمواع تبييا لعمليات الباب يلتمل  مذا

 .(1علمه بذل  )

 نيويههورح صههدرت مههن محكمههة ال هه  أولبريطهه ز، روس بطصههوص قضههية تعههر  بأسهه  زقضههية وفههي أحههد األحكههام القضههااية

ته    حيهث أن  ات املوقهو ز، silk roadز ز..الحريهر رسهمل  ز اريهس  موقهو املهته  مؤسهو ،تجها  شهة   2014سهنة   الليدراليهة

 )أولبريطه (على حهوك  شهروعة، كمهاامل غيهر املنتجهات مهن وغيرهها املهزورة، الرسهمية بايةهدرات والوثهااس للتجهار اسهتطدامه

 أن االتههام بدجهة قهرار )أولبريط ( د اع ر ا حيث األمواع، تبييا جريمة ارتكاب على االتلا   ل  من من األ عاع، العديد

 هنهاح تكهن له  وكالتهالي لهالع البيتكهوين، مهن جهرت املعهامالت جميهو ألن لألمهواع، باعتبارهها غسهل تكييلمها يمكهن ال الوقهااو

ها بهها معتهر  " ماليهة ملهةزمعا  مهن رعتبهر، البيتكهوين أن بهالقوع  ال جهة ههذ  ر ضه  الليدراليهة األمريكيهة بيهد أن ايحكمهة .قانون 

  ، 2017 مهايو 31 وكتهاري، ههذا التقليديهة، بهالعمالت يمكهن إبهدالما للمعهامالت وسهيلة والو يلهة الغهرض حيهث
 
 ر ضه  أيضها

 إدانتهه علهى اعتراضها ز، silk roadالحريهر زاريهس موقهو مؤسهو قدمهه الهذي يعهنال الواليهات املتحهدة فهي االسهتةنا  محكمهة

  .(2الجراا ) من وغيرها األمواع بجناية تبييا

 عالقة العمالت الفرتاضية بجرائم تمويل الجماعات اإلرهابية: الفرع الثاني

 ملزايا اإلرهابيهة؛  تمويهل الجماعهات فهي كبيهر ساهم   هبكة اإلنترنه   بهدور 
 
 كلهاءة، و ات رليصهة وسهريعة، هها كويهها وسهيلةنظهرا

  وأكثهر
 
بصهورة  اإلنترنه   علهى سهتعتمد جماعهات اإلرههابيين  أّن  أ هارت العديهد مهن التقهارير األمريكيهة إلهى حيهث نسهبية؛ أمانها

  وأ هار التقريهر واللوجسه  ، املهالي الهدع  علهى بههد  الحصهوع  متملايهدة،
 
  والعوملهة، التكنولوجيها أّن  إلهى أيضها

ّ
 نتها الجماعهاتمك

 (.3إرهابية) منظمة تكوين إلى دون الحاجة بالهجمات الالزم للقيام بجانب تو ير  الدع  املادي ببعضما، االتصاع من اإلرهابية،

                                                           

 للعلوم العربية االكاديمية - واملصرفية املالية الدراسات راضيةنبحث منشور في مجلةاإلفت جاسم املشهداني،العمالت عبدالرزاق د. أكرم ( 1

 .20، ص 2018،العدد االول ،سنة  26واملصرفية،األردن ،املجلد  املالية

 التالي: الرابط عبر ،  اإللكترونية، مصر مدى صفحة الثاني، القانوني(،القسم التناول  ) مصر في البتكوين مستقبل القهوجي، أ. أحمد ( 2

/ https://www.madamasr.com/ar/2017/09/28/opinion  

، وبعض الخدمات املتعلقة بالهواتف املحمولة لنقل األموال الكترونيا ،وهذه  M-paymentتشير التقارير الى وجود مؤشرات الستخدام نظام  ( 3

،وبصفة خاصة في مجال استخدام الهواتف الجوالة التي تستخدم في  العمليات تزداد في الدول التي ال يوجد فيها نظام مالى حقوى وحازم

 تحويل األموال .

 انظر التقرير التالي:

Matthew Levitt and Michael Jacobson, The Money Trail:Finding, Following, and Freezing Terrorist Finances, the Washington 

Institute for Near East Policy, United States of America , November 2008,P.21. 
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  2014لســنة  7ولقــد عــرف القــانون االتحــادي اإلمــاراتي رقــم 
 
فــي شــأن مكافحــة الجــرائم االرهابيــة االمــوال بأنهــا "االصــول ايــا

يــة أو معنويــة، منقولــة أو ثابتــة بمــا فيهــا العملــة الوطنيــة والعمــالت االجنبيــة واملســتندات أو الصــكوك التــي كــان نوعهــا  ماد

 كان شكلها  بما في ذلك  الشكل اإللكتروني أو الرقمي")
 
 (1تثبت تملك تلك االصول أو اى حق متعلق وها ايا

اسع بما فيها األموال اإللكترونيـة  أو الرقميـة ومنهـا بـالطبع ويتضح بذلك أن املشرع اإلماراتي قد أورد االموال بمفهومها الو 

 االموال االفتراضية .

ذهب بعض الفقه إلى تعريف جريمة تمويل اإلرهاب بأنها "اسـتعمال أمـوال ناتجـة عـن أعمـال مشـروعة أو غيـر مشـروعة فـي 

 (2)."أعمال إرهابية وفقا ملفهوم اإلرهاب املحدد في قوانين كل دولة

ــة يــد مــنتوجــد العد
ّ
  الكافيــة األدل

ّ
 اإلرهــابيين وجــود صــلة وثيقــة مــا بــين جــرائم التمويــل ،ومــا بــين تلــك األمــوال ،حيــث أن

 فـي يسـتخدمونها أّنهـم حتـى أنشـطتهم وهدف تمويل اإللكترونية  الرقمّية مثل العملة الرقمية العمالت استخدام في يبحثون 

  حين وفي .حاالت محدودة
ّ
 توسع األخيرة، السنوات في بّيةشع اكتسبت األدوات هذه أن

ّ
مـات إلـى نطاقها فلن

ّ
 اإلرهابّيـة املنظ

  كان املختلفة
 
  بطيئا

 
 .(3نفسها) للتقنّيات للحدود العابرة اإلجرامّية االستخدامات يواكب وتيرة ولم ومتأنيا

 هـذه فـرل أو ميـة،اإلجرا بعـض األعمـال فـي العمـالت االفتراضـية إسـتغالل مـن العديـد مـن املخـاوف  ولـذلك بـدأت تظهـر

  (4الجنائية) األفعال أو السلوكيات وهدف ممارسة كأداة إستعمالها خالل من العملة

 ملــا تقــدم فقــد
 
اإلغتيــاالت"  ســوق  " بـــ يعــرف مــا مثــل املواقــع عملــة )البتكــوين( فــي العديــد مــن  إســتعمال بــرز  وترتيبــا

Assassination Market اإلغتيـاالت لتنظـيم جمعيـة " فـي بالبتكوين، ساهمةبامل تسمح جماعي تمويل منصة هو ، والذي" 

وع هذا يندرج حيث واملشاهير، تجاه السياسيين
ّ
 إرتكاب على املساعدة التحريض، أو مسمى تحت اإلفتراض ي التبرع من الن

 (.5العمد) القتل جناية

 

 

                                                           

في شأن مكافحة الجرائم  2014لسنة  7انظر املادة االولي من الفصل االول املتعلق بالتعاريف من القانون االتحادي اإلماراتي رقم  (  1

 اإلرهابية

سياسية " ، مجلة الشرق األوسط ت مركز بحول  د. سالم على الظنحاني ، اإلطار القانوني ملكافحة تمويل اإلرهاب "دراسة قانونية (  2

 .595، ص2013،سبتمبر  33الشرق األوسط بجامعة عين شمس ، القاهرة ، العدد 

3 )  Joshua Baron, Op.cit.,p. 20. 

Brantly, Aaron, “Financing Terror Bit by Bit,” CTC Sentinel, Vol. 7, No. 10,October 2014, p.1 

 بتشديد2015عام  في السبعة مجموعة اجتماعات خالل األوروبي االتحاد ليةما وزراء اتخذ  (4
 
 عملة باستخدام املتعلقة القوانين ،قرارا

 ت على الرابط التاليأنشطتها تمويل في العملة هذه استغالل من اإلجرامية والتنظيمات التنظيمات اإلرهابية ملنع البتكوين،

https://www.bitfinex.com/ 

 .479، ص  جع السابقأ. محمد ديب، املر  (  5

https://www.bitfinex.com/
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 العمالت الفرتاضية  باعتبارها أحد الجرائم اإللكرتونية : املطلب الثاني

 تقسيم :تمهيد و

هناك سمات متعددة تمتاز  وها  العمالت االفتراضية ،كونها نتاج االقتصاديات الرقميةت فهـذه العمـالت االفتراضـية لـيس   

( ،حيث يتم تداولها عبر عالم  افتراض ي  يقوم على مجموعـة مـن املؤسسـات اإللكترونيـة   املتشـابكة عبـر 1لها ملمس مادي)

األخيـرة يـتم تبـادل األمـوال عبـر اإلنترنـت  .حيـث تقـوم تقنيـة تلـك العمـالت علـى تقنيـة الكتـل  شبكة اإلنترنت  ،عن طريق تلك 

Blockchain ( كما أنهـا قابلـة2بناء على قاعدة بيانات غير مركزية يشترك فيها األ خاص الفاعلون في الشبكة أو النظام،) 

 .( 3إلكترونيا) للتخزين

 ملا تقدم تعد الجرائم التي قد
 
تقع على العمالت االفتراضية أحد جرائم اإلنترنت  توتعرف األخيرة بأنها كل استخدام  وتأييدا

 أم معنويــة يكــون ناتجــا بطريقــة 
 
فــي صــورة فعــل أو امتنــاع مــن شــأنه االعتــداء علــى أى مصــلحة مشــروعة ،ســواء كانــت ماديــا

 ( .4كان غرل الجاني) مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية املعلوماتية ومعاقب عليه قانونا أيا

وعليه سوف نتطرق إلى بعض صـور الجـرائم اإللكترونيـة التـي يـتم ارتكاوهـا بواسـطة العمـالت االفتراضـية علـى الوجـه التـالي 

 في فرعين :

 جرائم تزوير وقرصنة العمالت الفرتاضية  : الفرع األول

مــن قبيــل الجــرائم اإللكترونيــة ،ولــذلك تخضــع أحكــام تعتبــر جــرائم تزويــر وقرصــنة العمــالت االفتراضــية عبــر عــالم اإلنترنــت 

 (:5تلك الجرائم  لقواعد  وأحكام ذاتيه  عن القواعد التقليدية التي ينظمها القانون العقابي )

                                                           

ن ولقد وصفها البعض هذا النقد الجديد ،مثل الظل ،شكله بارد رمادي يمكن رؤيته ،لكن ال يمكن ملسه ،ليس له أبعاد فعلية ،وال ثقل وال وز  ( 1

 وال أي صفة من الصفات املادية األخرى للنقود 

 م2012-هـ1433النقود، امليمان للنشر والتوزيع ، الريال ،اململكة العربية السعودية ، الطبعة األولى ،سنة  موت كرتزمن، ذلك : جويل راجع في

 .22،ص 

 اإلمام املعاصرة،، جامعة القضايا فقه في البحثي التميل ورقة علمية مقدمة إلى مركز املشفرة، النقود السويلم ، حول  إبراهيم بن د. سامي ( 2

 .2، ص 2018اغسطس -1939اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية ، ذى الحجة  سعود بن محمد

Benedetti, H. and L. Kostovesky (2018) "Digital Tulips? Returns to Investors in Initial Coin Offerings,"May 20.Drescher,D. (2017) 

Blockchain Basics, Apress. 

 تكون  قد ووهذا الخطورة، املالية عالية األصول  من تعتبر وبذلك العالية ، للتقلبات عرضة تجعلها للعمالت االفتراضية،كونها مة سلبيةهذه س (  3

 )حسنة(تكون  أو ،)سيئة( التخزين صفة

 .19، ص  رجع السابقامل جاسم املشهداني، عبدالرزاق د. أكرم

حرمة الحياة الخاصة في مواجهة الجرائم املعلوماتية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة د. أسماء حسن سيد محمد رويعي، الحق في   (4

 . 64م، ص 2013القاهرة، 

(من الكتاب الثاني في الباب االول من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي 223 - 211ينظم أحكام جريمة التلوير الفصل الخامس في املواد من ) (  5

. 
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 أول : صلة جرائم التزوير بالعمالت الفرتاضية   

 سـري ومشــفر ،بعكـس ،ألن تـداولهاcrypto currency (1) العمـالت االفتراضـية  مــن سـماتها وخصائصــها أنهـا تشـفيرية ت

 (.2جميع جوان ها ) في التشفير مبادئ على أسا  ي بشكل تعتمد والدوالر. أي أنها كالدرهم القانونية العمالت

 فالتساؤل يثار هل تتحقق جرائم التلوير تجاه العمالت االفتراضية  

انها "كل تغييـر للحقيقـة بسـوء نيـة ،مـن شـأنه اإلضـرار على  441/1يعرف  القانون العقابي الفرنس ي جريمة التلوير في املادة 

بالغير ،ويرتكب بأية وسيلة كانت، يسـتوي فـي ذلـك أن يكـون فـي مسـتند مكتـوب أو فـي أي سـند للتعبيـر عـن الفكـر مـن التـي لهـا 

تغييــــر  (،ويســــمح هــــذا الــــن  بســــريان أحكــــام جريمــــة التلويــــر علــــى3شــــأن فــــي إثبــــات حــــق أو أيــــة واقعــــة لهــــا نتــــائج قانونيــــة ")

 (.4الحقيقة في املعلومات املبرمجة ،حيث اعتبرها املشرع الفرنس ي من قبيل املحررات )

في حين يقصد بتلوير املعامالت اإللكترونية  تبأنها عملية التلوير التي تتم فـي نفـس لحظـة إجـراء املعاملـة اإللكترونيـة  وتغيـر 

(، 5هم مســـتخدم أو مــزود الخدمـــة بأنهـــا مـــن الطـــرف املوثـــوق)محتوياتهــا ومـــن ثـــم اعـــادة إرســـالها بــنفس الطريقـــة بحيـــث تـــو 

 وعليه من املمكن عمليا ارتكاب جريمة تزوير املعامالت اإللكترونية  املتعلقة بالعملة االفتراضية .

 ثانيا : جريمة قرصنة العمالت الفرتاضية

للقرصـنة  انـات املتعلقـة وهـا عرضـةفـلن البي رقميـة، محفظـة ضـمن ومخزنـة رقميـة، عملـة االفتراضـية العملـة ألن نظـرا

غيـر  بصـورة وبيانـات مـن بـرامج املعلومـات سرقة و ي تتمثل في املعلومات، بقرصنة البيانات سرقة عن البعض ،حيث يعبر

 موجـات بواسـطة التقـاط أو السـر كلمـة علـى بالحصـول  إمـا العمليـة هـذه وتـتم الحاسـوب ، ذاكـرة فـي مخزونـة و ـي قانونية

 ، مستخدمي العمالت االفتراضية حسابات في والتالعب وقد تقوم جرائم  القرصنة بر أجهزة مختصة .كهرومغناطيسية ع

                                                           

تشفير أحد فروع الرياضيات يتيح إنشاء براهين رياضية ذات مستوى عال من األمان ،يتم استخدامه ملنع محاولة استخدام ويعد ال ( 1

 محفظة مستخدم آخر ،أو انفاق أموالها ،أو ترتيب سلسلة البلوكات

 5، ص املرجع السابقانظر: د. إبراهيم بن أحمد بن محمد يحيي ،

 .3، صرجع السابقامل دالسالم،عب آل عبدالرحمن بن د. ياسر ( 2

3 )  Article 441-1"Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par 

quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou 

qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques…." 

د. غنام محمد غنام ،عدم مالءمة  القواعد التقليدية في قانون العقوبات ملكافحة جرائم الكمبيوتر ، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون  ( 4

، 2004مايو سنة  3-1نترنت ،،كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة الثالثة ، في الفترة من والكمبيوتر واإل 

  657ص 

انظر في ذلك : راشد العريمي ، دور هيئة اإلمارات للهوية في مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،ورقة مقدمة الى معهد التدريب والدراسات  (  5

 .68ص بدون سنة ، اإلمارات العربية املتحدة،  ة،القضائي
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 النقـود أن إال الشـبكة خـالل للمخـاطر األمنيــة لتعرضــها اإللكترونيـة  الــدفع وسـائل جميــع قابليـة مــن الـرغم وعلـى

 .املخاطر تلك من أكبر لقدر تتعرل االفتراضية

 علهى األقهراص جيهد بشهكل محميهة تكهن له  اال تراضهية تجها   العديهد  ايحها    القرصهنة ثحهواد الكثيهر مهن وقعه  وقهد

تعهد  ايجموليهة أموالهه ألن استعادة يمكنه ،حيث ال حسابه من للسرقة املستطدم تعرض توجد صعوكة كبيرة عند (،1الصلبة)

 .السارقين ملالحقة اءات قانونيةاجر  اتطا  من حصوع املتضررين امكانية صعوكة مو . بكة اإلنترن   أحد سمات

الهذهل   االلتقها  اريهس عن تت   قد مطتللة، بأنما  املعلومات أو البيانات املتعلقة بالعمالت اال تراضية قرصنة عملية وتت 

 علهى ،أو سهواء نظهام الحاسهب اآللهي دالهل الكترونيها ايةزنهة البيانهات ناه  اريهس عهن تهت  وقهد واالسهتماع، بهالنظر للبيانهات

  املصهرك )التوصهل اآللهي الحاسهب نظهام التهرا  مهن الهتمكن بعهد ترتكهب وقهد املتعهار  عليهها، التطهزين وسهااط
 
 قهد بهه(،وأليرا

 (.2عملية نقلما) لالع الحاسب معييات اعتراض اريس عن القرصنة عمليات ترتكب

 جرائم املساس بسرية بيانات املستند: الفرع الثاني

يــرة بســرية بيانــات املســتند اإللكترونــي مــن التعــدي عليهــا أو انتهاكهــا ، وكــذلك املحافظــة علــي يــولي املشــرع الجنــائي عنايــة كب

تلــك البيانــات اإللكترونيــة  حــال وصــولها إلــى األ ــخاص غيــر املخــول لهــم ذلــك ، حيــث تقــع الجريمــة حــال التعــدي علــى تلــك 

 البيانات وحال القيام باختراقها.

 أشـهر أحـد ولعـل االختـراق، مخـاطر بتكـوين مـن لتـداول  اإللكترونيـة  املنصـات وعلـى صـعيد العمـالت االفتراضـية تعـاني

 سـنوات، عـدة إلـى اسـتمرت وفـي موجـة ، 2011 سـنة فـي  MtGox منصـة نصيب من كانت تاريخ بتكوين في االختراق عمليات

 املتاحـة نبتكـوي مجمـوع وحـدات مـن %6 يعـادل مـا أي بتكـوين، مـن وحـدة   740000يقـارب  مـا املنصـة خسـرت حيـث

 جهـاز إلـى اختـراق يرجـع وراءهـا السـبب أن ويـرجح الـدوالرات، مـن املاليـين تعـادل مئـات سـوقية آنـذاك بقيمـة للتـداول 

القانونيـة  الـدعاوى  مـن سـيل تحـت املنصـة عمـل فريـق وضـع األمـر الـذي وهـو التـداول، منصـة بمـدقق الخـاص الكمبيـوتر

(3). 

  

                                                           

 تمت أنه يعتقد كبيرة قرصنة لها لعملية  مقرا كون  هون  من تتخذ التي الرقمي للتداول   Bitfinex بورصة تعرضت ، م 2016 أغسطس في ( 1

 .بتكوين عمالت من دوالر مليون  65 قيمته ما سرقة خاللها

 – بلقايد بكر أبو السياسية بجامعة والعلوم الحقوق  الجزائية، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية وحمايتها علوماتيةامل عزيزة، األسرار د. رابحي (  2

 .182،ص 2018-2017تلمسان،الجزائر،

 .15، ص رجع السابقامل عبدالعزيز الفرهود، د. عبدالرحمن ( 3
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 املبحث الثاني

بل مكافحة  العمالت ا  لفرتاضية يف التشريع اإلماراتيس 

 تمهيد وتقسيم :

 للمخـــاطر الوطنيـــة والدوليـــة للعمـــالت االفتراضـــية ،كونهـــا مـــن قبيـــل العمـــالت عـــابرة للحـــدود الوطنيـــة ت بمعنـــى أنهـــا ال 
 
نظـــرا

ال أي تقتصر على دوله محددة أو موقع جغرافي معين. حيث تمتاز تلك العمالت بحرية الدفع ،ولذلك يمكن إرسال واستقب

(،وخاصـة إن تلـك العمـالت عبـارة عـن أرقـام يمكـن عرضـها 1من األموال لحظيـا مـن و الـى أي مكـان فـي العـالم وفـي أي وقـت  )

(،حيــث يــتم تــداولها 2علــى ماليــين الشاشــات الحاســوبية علــى ماليــين املكاتــب عبــر العــالم ،ومــع ذلــك فلــيس لهــا مكــان فعلــى )

 املركزية. بنوكتقررها ال وقيود اشتراطات عن أية بعيد

 ههذات االمههر د ههو املشههرع اإلمههاراتي إلههى إن يتههولى مكا حتههها فههي العديههد مههن نصههوص القههانون الجزااههي ،  مهها مههدي مالامههة القواعههد 

 لليبيعههههة 
 
التقليديههههة املنصههههوص عليههههها فههههي القههههانون الجزااههههي مههههن مكا حههههة الجههههراا  الناجمههههة عههههن تلهههه  العمههههالت اال تراضههههية نظههههرا

اإلمههاراتي لجههأ إلههى العديههد مههن وسههاال وسههبل املكا حههة التقليديههة املنصههوص عليههها فههي  ،وكطاصههة أن املشههرع الةاصههة لتلهه  االليههرة

 هل القواعهد واألحكهام العامهة املنصههوص عليهها فهي القهانون العقههابي ،كمها اتبهو املشهرع اإلمهاراتي مههنه  يالاه  مواجمهة تله  الجههراا  

 وهو ما نستعرضه على الوجه التاليَبواسية العديد من التشريعات والقوانين الةاصة ،

  مكافحة جرائم األموال التي  ترتكب عبر العمالت االفتراضية-املطلب األول 

 مكافحة العمالت االفتراضية تجاه جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب-املطلب الثاني 

 ونية آليات مكافحة العمالت االفتراضية  باعتبارها أحد الجرائم اإللكتر-املطلب الثالث 

 مكافحة جرائم األموال التي  ترتكب عرب العمالت الفرتاضية: املطلب األول

 تمهيد وتقسيم :

تعتههر  الحكومههة اإلماراتيههة بههاألمواع اال تراضههية ،وكههالنظر الههى اليبيعههة الةاصههة لألمههواع اال تراضههية ،وعلههى الههرغ  مههن 

 كويهها واحهدة )املسهتطدم والتشهلير البروتوكهوع ( العمهالت تله  تقنيهة اتبهاع اقصه   درجهات األمهان لتله  العمهالت ،حيهث  تعتمهد

يمكهن  كمها استنسهالما، إعهادة تزويهر تله  العملهة أو الصهعب مهن يجعهل ممها العهال ، فهي الحوسهبة املوزعهة مشهاريو أكبهر مهن

                                                           

 .21ص  ،2018،يناير667واملحاسبة، العدد  تصاداحتيالية، مجلة االق أم شرعية عملة حسن عمر، البتكوين د. أحمد (1

 .22،صرجع السابقامل كرتزمن، جويل  (2
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 األمهان مهن عاليهة درجهات بتهو ير لدمهة يقومهوا مهزودي اسهتطدام أو أمهوالم ، لحمايهة األمهان ممارسهات تشهغيل للمسهتطدمين

 .(1جدا ) قوي  أمان  جل ولذا  لديها ، السرقة ضد

 ( تجاه العمالت الفتراضية 2فالتساؤل ما مدي تطبيق القواعد واالحكام العامة املنصوص عليها في القانون الجزائي)

القواعهد العامهة  هب اتجا   قه  مقتضا  ؛ عدم مالءمة القواعد العامة في جراا  األمواع ملكا حة جراا  الحاسهوب ،يقصهد ب

فههي جههراا  االمههواع النصههوص العامههة ال هه  تعاقههب علههى السههرقة والنصههب وليانههة االمانههة .هههذ  النصههوص وضههع  لحمايههة األمههواع 

.ويقصهههد هنههها بهههاألمواع املنقولههههة ،حيهههث أن االمهههواع العقاريهههة لمهههها نصهههوص مسهههتقلة تحميهههها ،حيههههث انهههه بهههالنظر لضهههعل األمههههواع 

 (3ايتها من العدوان عليها في  كل سرقة أو نصب أو ليانة امانة)املنقولة  قد استوجب األمر حم

ونحههن مههن جانبنهها نؤيههد  ات االتجهها  كههون أن اليبيعههة الةاصههة لألمههواع اال تراضههية يقتضهه   علههى املشههرع مواجماتههها بتشههريعات 

 لاصة تتالءم مو الجريمة املرتكبة.

ر العمههالت اال تراضههية ،تقسههي  دراسههتنا علههى  ههرعين علههى الوجهههه ويقتضهه   علينهها لبيههان مكا حههة جههراا  األمههواع ال هه   ترتكههب عبهه

 التاليَ

 مواجهة جرائم التزوير املعلوماتي املتعلق بالعمالت الفرتاضية: الفرع الول

يثــار التســـاؤل حــول آليـــات مكافحــة  جريمـــة التلويـــر ،فهــل ســـوف يــتم تطبيـــق القواعـــد العامــة املنصـــوص عليهــا فـــي القـــانون 

ق األحكام املتعلقـة بجريمـة التلويـر ، أم  سـوف يـتم مواجهـة تلـك الجريمـة عبـر غيرهـا مـن القـوانين الخاصـة الجزائي ، وتطبي

 األخرى. 

من القانون العقابي اإلماراتي على أن" تزوير املحرر هـو تغييـر الحقيقـة فيـه بلحـدى الطـرق  216وطبقا ملا نصت عليه املادة 

 ضرر و بنية استعماله كمحرر صحيح ...."املبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحدال 

كمـــا يـــذهب بعـــض الفقـــه إلـــى ان نصـــوص القـــانون الجزائـــي قـــد وضـــعت لتنظـــيم املســـتند أو املحـــرر الـــورقى ،وعليـــه ال يمكـــن 

القــــول بلعـــــادة تفســـــير النصـــــوص الحاليـــــة وســـــريانها علـــــى املســـــتند اإللكترونـــــي ،فيتعـــــين صـــــدور تنظـــــيم تشـــــريعي للمســـــتند 

                                                           

1) Angela ROGOJANU, Liana BADEA,The issue of competing currencies, Case study–Bitcoin Theoretical and Applied 

Economics,Volume XXI (2014), No.1(590),p 109-110. 

http://www.sasapost.com/opinion/alpetkoan-virtual-currency/ 

 ( من الجريدة الرسمية182تم نشره في العدد رقم ) 1987لسنة  3قانون العقوبات  اإلتحادي اإلماراتي رقم  (  2

القواعد التقليدية في قانون العقوبات ملكافحة جرائم الكمبيوتر ، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون  د. غنام محمد غنام ،عدم مالءمة  (  3

مايو سنة  3-1والكمبيوتر واإلنترنت ،،كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة الثالثة ، في الفترة من 

 .630،ص 2004

http://www.sasapost.com/opinion/alpetkoan-virtual-currency/
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( ،بمعنـى 1ضـمانات يجـب أن تتـوافر فـي املسـتند حتـى يكفـل لـه الفاعليـة فـي التعامـل وقبـول فـي التعـامالت)اإللكتروني يراعـى 

 (.2ان جريمة التلوير ترتبط في الكثير من التشريعات بوجود فكرة املحرر، ويترتب على انتفائه انتفاء  جريمة التلوير ذاتها )

الكمبيهههوتر فهههي صهههورته الرقميهههة أو أيهههة بيانهههات أو معلومهههات عهههن اريهههس   وعلهههى  لههه   هههأن التملويهههر اإللكترونهههي يقهههو علهههى مطرجهههات

 C.D(3)أو أقراص مدمجة  F-Dالكمبيوتر بشر  انلصالما عن  الشرااط والتاجيالت املغناايسية أو على  رااط 

ا املادية ،وعليه وعلى  ل  نري من جانبنا أن االحكام والقواعد العامة تيبس على مطرجات الكمبيوتر مادام   مرت في صورته

 ال يقو التجري  على صورته اال تراضية.

 13وكالرجوع إلى قانون مكا حة جراا  تقنية املعلومهات اإلمهاراتي نجهد أن املشهرع اإلمهاراتي نه  قهد واجهه تله  الجريمهة فهي املهادة 

 (.4من  ات القانون )

 مواجهة جريمة قرصنة العمالت الفرتاضية: الفرع الثاني

شرع اإلماراتي جريمة قرصنة العمالت اال تراضية في قانون مكا حة جراا  تقنية املعلومات ،حيث ين  املشرع فهي لقد واجه امل

مهن  ات القهانون علهى أن ز رعاقهب بههالحبو والغرامهة أو بنحهدى ههاتين العقهوكتين كهل مههن توصهل بغيهر حهس، عهن اريههس  12املهادة 

، إلههههى أرقههههام أو بيانههههات بياقههههة  املعلومههههات تقنيههههة ترونههههي أو إحههههدى وسههههاالاسههههتطدم الشههههبكة املعلوماتيههههة أو نظههههام معلومههههات إلك

.وتكهون العقوكهة الحهبو  ااتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصر ية، أو أي وسيلة من وساال الد و اإللكتروني

اة ألل دره  أو بنحدى هاتين العقهوكتين ، مدة ال تقل عن ستة ا مر والغرامة ال   ال تقل عن مااة ألل دره  وال تجاوز ثالثما

 هههن ا  . إ ا قصهههد مهههن  لههه  اسهههتطدام البيانهههات واألرقهههام فهههي الحصهههوع علهههى أمهههواع الغيهههر ، أو االسهههتلادة ممههها تقدمهههه مهههن لهههدمات

تقل  توصل من  ل  إلى االستيالء لنلسه أو لغير  على ماع مملوح للغير  يعاقب بالحبو مدة ال تقل عن سنة والغرامة ال   ال

ويعاقههب بهههذات العقوكههة املنصههوص عليههها فههي اللقهههرة  . عههن مههاا   ألههل درههه  وال تجههاوز مليهههون درههه  أو بنحههدى هههاتين العقههوكتين

السههابقة كهههل مههن نشهههر أو أعههاد نشهههر أرقههام أو بيانهههات بياقههة ااتمانيهههة أو إلكترونيههة أو أرقهههام أو بيانههات حسهههابات مصههر ية تعهههود 

 . ال الد و اإللكترونيزللغير أو أي وسيلة ألرى من وسا

ونهههري مهههن جانبنههها أن املشهههرع اإلمهههاراتي، علهههى الهههرغ  مهههن أنهههه نههه  علهههى جريمهههة القرصهههنة ،إال ان هنهههاح قصهههور تشهههري ي حيهههث لههه  

 يتير  املشرع على تجري  السرقة اإللكترونية ،سواء تمثل في البيانات أو املعلومات املتعلقة بالعمالت اال تراضية . 

                                                           

كالت الهامة في الجرائم املتصلة بالحاسب اآللي وأبعادها الدولية ،دراسة تحليلية نقدية لنصوص التشريع د. عمر الفاروق الحسيني ،املش (  1

 .79،ص  1995املصري مقارنا بالتشريع الفرنس ي ،الطبعة الثانية ،سنة 

العمال املصرفية اإللكترونية بين د. أشرف توفيق شمس الدين ،الحماية الجنائية للمستند اإللكتروني "دراسة مقارنة " ،بحول مؤتمر ا (  2

 2013مايو  12-10املوافق  هـ، 1424ربيع األول  11-9الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،في الفترة من 

 .499م،  ص 

 .154،ص  2004نترنت ،دار الكتب القانونية ،سنة د. عبد الفتاح بيومي حجازي ،الدليل الجنائي والتلوير في جرائم الكمبيوتر واال  ( 3

 في اآلليات التي اتبعها املشرع اإلماراتي وهدف مكافحة العمالت االفتراضية  باعتبارها أحد الجرائم ( 4
 
 سوف نشير إلى تلك الجريمة الحقا

 .اإللكترونية
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 افحة العمالت الفرتاضية تجاه جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهابمك: املطلب الثاني

 تمهيد وتقسيم :

تعهد جريمههة غسههل األمههواع وتمويههل الجماعههات اإلرهابيههة فههي اسهتطدام عااههدات الجههراا  ضههمن الجههراا  ال هه  تهههدد االمههن وايجتمههو  

 نتيجة آثارها املترتبة عليها.

عمههالت اال تراضهية بالنسهبة لجههراا  غسهل األمههواع ،وتمويهل العمليههات اإلرهابيهة تقسههي  ويتعهين علينها لبيههان الهدور الههذى تلعبهه ال

 دراستنا على  رعين على النحو التاليَ 

 آليات مكافحة العمالت الفرتاضية تجاه جرائم غسل األموال: الفرع الول

فهي  هأن تجهري  غسهل  2002لسهنة  4رقه  لقد حرص املشرع اإلماراتي على مكا حة غسيل االمهواع بمقتضه ا القهانون  االتحهادي 

االمواع ،حيث عمدت دولهة اإلمهارات الهى اتطها  العديهد مهن التهدابير الوقاايهة وتهدابير الكشهل والتحهري املتعلقهة بعمليهات غسهل 

ة األمواع ،بأنشاء وحدة معلومات مالية تساه  فهي مواجمهة غسهل األمهواع والحهاالت املشهبوهة وههو مها أكدتهه نه  املهادة السهابع

رؤسههاء وأعضههاء مجههالو  (.ولههذل  تقههو الجريمههة حههاع االمتنههاع عههن إبههالغ وحههدة املعلومههات املاليههة1مههن القههانون سههالل الههذكر )

 (.2إدارة ومديرو ومو لو املنش ت املالية و التجارية واالقتصادية )

تي علههههى أنههههه زمههههو مراعههههاة األحكههههام مههههن قههههانون مكا حههههة جههههراا  تقنيههههة املعلومههههات اإلمههههارا 37كمهههها نهههه  املشههههرع اإلمههههاراتي فههههي املههههادة 

املنصههوص عليههها فههي قههانون غسههل األمههواع، رعاقههب بههالحبو مههدة ال تزيههد علههى سههبو سههنوات وكالغرامههة ال هه  ال تقههل عههن لمسههمااة 

 ، باسههتطدام  ههبكة معلوماتيههة ، أو نظههام معلومههات إلكترونههي ، أو إحههدى 
 
ألههل درههه  وال تجههاوز مليههوني درههه  كههل مههن أتههس عمههدا

 ، أي من األ عاع اآلتيةَ املعلومات نيةتق وساال

  تحويل األمواع غير املشروعة أو نقلما أو إيداعما بقصد إللاء أو تمويه املصدر غير املشروع لما. (1)

                                                           

 ( من قانون غسل األموال اإلماراتي على أن :7تن  املادة ) (  1

نش  -1
ُ
أ باملصرف املركزي "وحدة معلومات مالية" ملواجهة غسل األموال والحاالت املشبوهة ترسل لها تقارير املعامالت املشبوهة من كافة ت

 . هااملنشآت املالية واملنشآت األخرى التجارية واالقتصادية ذات الصلة، وتحدد اللجنة نموذج تقرير املعامالت املشبوهة وطريقة إرساله إلي

، ووضع املعلومات املتوافرة لديها عل  -2
 
ى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص ملا يتوافر لديها من معلومات، على أن يتم تحديثه دوريا

 للتحقيقات التي تقوم وها
 
 . تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيال

 للوحدة أن تتبادل مع الوحدات املشاوهة في الدول األخرى معلومات تقار   -3
 
 باالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا

 
ير الحاالت املشبوهة عمال

يمات فيها أو بشرط املعاملة باملثل وال يتم استخدام هذه املعلومات إال ألغرال مواجهة غسل األموال أو مكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظ

 . غير املشروعة

 . ات التي ترد إليها بخصوص املعامالت املشبوهة أو املتحصلة من الجريمة وجمع االستدالالت بشأنهاتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البالغ  -4

 ( من قانون  من قانون غسل األموال اإلماراتي على أن :15تن  املادة ) (  2

رهم أو بلحدى هاتين العقوبتين، ثالثمئة ألف د  300000خمسين ألف درهم وال تتجاوز  50. 000يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن 

م رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو املنشآت املالية واملنشآت األخرى التجارية واالقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآته

 بجريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو تمويل التنظيمات غير املشروعة وامتنعوا عن إبال  و 
 
  حدة املعلومات املاليةوكان متصال
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  . إللاء أو تمويه حقيقة األمواع غير املشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقو  املتعلقة بها أو ملكيتها (2)

  . أو استطدام األمواع غير املشروعة مو العل  بعدم مشروعية مصدرها اكتساب أو حيازة (3)

ويعاقهههب بهههذات العقوكهههة كهههل مهههن أنشهههأ أو أدار موقعههها إلكترونيههها أو أ هههر  عليهههه أو نشهههر معلومهههات علهههى الشهههبكة املعلوماتيهههة أو 

 .ز هذ  املادة أو للتحريا عليهامعلومات لتسميل ارتكاب أي من األ عاع املنصوص عليها في اللقرة األولى من  تقنية وسيلة

 علهى مهها تقهدم؛ أن ارتكهاب تلهه  الجهراا  املتعلقهة بجريمههة غسهل األمهواع  قههد يتحقهس بواسهية العمههالت اال تراضهية ،حيههث 
 
وترتيبها

 إن لألليرة دور للي في تحقيس تل  الجراا ، ويزداد ليورة تل  الجريمة إ ا ارتكب  عبر  بكة اإلنترن   .

 آليات مكافحة العمالت الفرتاضية تجاه جرائم تمويل الجماعات اإلرهابية: الفرع الثاني

فههي  ههأن مكا حههة الجههراا  االرهابيههة بعقوكههة الاههجن  2014لسههنة  7املشههرع اإلمههاراتي عاقههب فههي القههانون االتحههادي اإلمههاراتي رقهه  

 لهن  املؤكد أو املؤق  الذى ال تقل مدته عن عشر سنوات ،حاع ارتكاب أحد أ عاع تمويل 
 
األمواع ل جماعهات اإلرهابيهة ،ابقها

مهههن  ات القهههانون، حيهههث توسهههو املشهههرع اإلمهههاراتي  فهههي أ عهههاع التمويهههل  ولهههي تشهههمل االكتسهههاب أو التقهههدي  أو الجمهههو أو   29املهههادة 

 (.1النقل أو التحويل أو تحصلما أو تسميلما للغير )

 بههأن األمههواع ،كلمهها أو بعضهما متحصههلة مههن جريمههة عهالوة علههى  لهه   ههأن املشهرع اإلمههاراتي عاقههب بههذات العقوكهة كههل 
 
مههن كههان عاملها

إرهابيههة أو مملوكههة  لتنظههي  إرهههابي أو كانهه  غيههر مشههروعة ومملوكههة لشههة  إرهههابي أو معههدة لتمويههل تنظههي  إرهههابي أو جريمههة 

معمها أو نقلمها أو تحويلمها ابقهها إرهابيهة وارتكهب أحهد األ عهاع ال هه  تتمثهل فهي اكتسهابها أو أللائهها أو تقههديمما أو اسهتطدامما  أو ج

 من  ات القانون. 30للمادة  

 

 

 

                                                           

 تن  املادة املذكورة على انه يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت الذى ال تقل مدته عن عشر سنوات كل من : (  1

قدم أمواال أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها  -1

 ريمة إرهابية .في ارتكاب ج

قدم أمواال لتنظيم إرهابي أو لوخ  إرهابي أو جمعها أو اعدها له أو حصلها أو سهل له الحصول عليها مع علمه بحقيقة أو غرل  -2

 التنظيم أو الوخ  اإلرهابي 

خدمها أو تصرف فيها أو قام بأى اكتسب امواال  أو اخذها أو ادارها أو استثمرها أو حازها أو نقلها أو حلولها أوو أودعها أو حفظها أو است -3

عملية مصرفية أو مالية أو تجارية مع علمه بأن تلك األموال كلها أو بعضها متحصلة من جريمة إرهابية أو مملوكة لتنظيم إرهابي أو 

 معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو  خ  إرهابي أو جريمة إرهابية .
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766 

 آليات مكافحة العمالت الفرتاضية  باعتبارها أحد الجرائم اإللكرتونية : املطلب الثالث

 تمهيد وتقسيم :

علومههات وتعديالتههه اتبههو املشههرع اإلمههاراتي مههنه  يالاهه  مواجمههة تلهه  الجههراا  بواسههية القههانون املتعلههس  بمكا حههة جههراا  تقنيههة امل

 عرضهة اال تراضه   النظهام يهزاع وال الضهارة، والبهرامج ايةهاار االمنيهة  له  فهي بمها بالنظهام، املرتبيهة التقنيهة .حيهث أن ايةهاار

 .(1اإللكترونية ) القرصنة دون  ل حيلولة ال   تس ى اإللكترونية  الحماية وجود رغ  موجود ايةاار للهجوم واحتماع

 بيان آليات مكا حة العمالت اال تراضية  باعتبارها أحد الجراا  اإللكترونية ،تقسي  دراستنا على  رعين َويقتض   علينا ل

 مكافحة الجرائم التي تمس بسرية بيانات املستند: الفرع الول

ادة الثانيههة مههن واجمههة  املشههرع جريمههة االلتههرا  والههدلوع غيههر املشههروع فههي التشههريو اإلمههاراتي، حيههث نصهه  اللقههرة األولههى مههن املهه

رعاقهههب بهههالحبو والغرامهههة ال ههه  ال تقهههل عهههن مااهههة ألهههل درهههه  وال تزيهههد علهههى  قهههانون مكا حهههة تقنيهههة املعلومهههات اإلمهههاراتي علهههى انهههه ز

ثالثمااة ألهل درهه  أو بنحهدى ههاتين العقهوكتين كهل مهن دلهل موقهو إلكترونهي أو نظهام معلومهات إلكترونهي أو  هبكة معلومهات ، 

وتشههدد العقوكههة  ز. ومههات ، بههدون تصههريمل أو بتجههاوز حههدود التصههريمل ، أو بالبقههاء  يههه بصههورة غيههر مشههروعةمعل تقنيههة أو وسههيلة

تكون العقوكة الحبو مدة ال تقل عن ستة ا مر والغرامة ال   تقل عن مااهة  ابقا لللقرة الثانية من املادة ساللة البيان بأن ز

ههه  أو بنحههدى هههاتين العقههوكتين إ ا ترتههب علههى أي  عههل مههن األ عههاع ولمسههين ألههل درههه  وال تجههاوز سههبعمااة ولمسههون ألههل در 

من هذ  املادة إلغاء أو حذ  أو تدمير أو إ شاء أو إتال  أو تغيير أو ناه  أو نشهر أو إعهادة نشهر أي  1املنصوص عليها باللقرة 

  ز. بيانات أو معلومات

 (2اللاعل بمناسبة تأدية و يلته أو بسب ها )كما تشدد العقوكة بصورة أكبر حاع ارتكاب تل  الجريمة من قبل 

كمهها تههن  املههادة الةامسههة مههن القههانون سههالل الههذكر علههى أنههه زرعاقههب بههالحبو والغرامههة ال هه  ال تقههل عههن مااههة ألههل درههه  وال 

 بقصههد تغييههر تصهههاميم
 
 إلكترونيههها

 
ه أو تجههاوز ثالثمااههة ألههل درهههه  أو بنحههدى هههاتين العقهههوكتين كههل مههن دلههل بغيهههر تصههريمل موقعهها

 . إلغااه أو إتال ه أو تعديله أو  غل عنوانهز

 عليهه، السهييرة حهس لهه أو ممهن النظهام صهاحب إلرادة مطاللها الهدلوع   له  كهان م ها املشهروع، غيهر الهدلوع  وتتحقهس جريمهة

 تهرميح وال النظهام،  له  إلهى الهدلوع  علهى قيهودا النظهام يضهو ماله  حهين كهذل  املشهروع غيهر الهدلوع  أو االلتهرا  ويتحقهس

                                                           

 .20ص، سابقرجع الامل جاسم املشهداني، عبدالرزاق د. أكرم ( 1

من قانون مكافحة تقنية املعلومات اإلماراتي على انه "يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن  3تن  املادة  ( 2

 2و  1دين مائتين وخمسين ألف درهم وال تجاوز مليون درهم أو بلحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الجرائم املنصوص عليها في البن

 . من هذا املرسوم بقانون بمناسبة أو بسبب تأدية عمله" 2من املادة 
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 إلهى املشهروع غيهر بالهدلوع  قهام الهذي الجهاني رسهددها له  النقهود مهن مبهالغ سهداد األمهر يتيلهب كهان أو القيهود، ههذ  الجهاني

 (.1النظام)

 املواقهو ال ه  تهنظ  العمهالت اال تراضهية إلهى بهه قانونها املصهرك غيهر وعليهه تقهو جريمهة انتههاح سهرية البيانهات عهن اريهس الهدلوع 

النظهام، صهورة غيهر  دالهل بيانهات  مهن عليهه االاهالع ته  نتيجهة مها سريتها ،حيث تقو الجريمهة على عاع عدواناتل  األ  ،مما  تقو

 مشروعة .

وفههي التشههريو الجنهههااي اللرن هه    ههأن القهههانون العقههابي جههرم جريمهههة الههدلوع والبقههاء بوجهههه غيههر قههانوني أو غيهههر  ههرلي فههي النظهههام 

 (   2)323/1املعلوماتي، وهو ما اكدته ن  املادة 

 املعالجة نظام إلى الغش الرئيسية سواء بطريق اختراق أحد األجهزة : تأولهما التالية الصور  بلحدى املادي الركن ويتحقق

(، ويتضـح مـن مسـلك 3منـه) جـزء أو اآلليـة املعالجـة نظـام الغـش فـي بطريـق املكـول أو البقـاء : وثانيهمـا للمعطيـات، اآلليـة

،يستوي دام قد تم ذلك بصورة غير قانونيةالدخول بطريق الخداع في النظام اإللكتروني مااملشرع الفرنس ي أنه جرم فعل 

 أن يتم ذات الفعل بصورة كلية أو جزئية.

 طريقـة أو وسـيلة بأيـة الجريمـة تقـع ولـذلك النظـام، إلـى الـدخول وهـا يـتم التي الطريقة أو الدخول  وسيلة املشرع يحدد ولم

 (4مباشر) غير طريق أو عن مباشرة الدخول  يتم أن ويستوي 

 ( 5جدير باإلشارة جرمت العديد من التشريعات املقارنة  فعل الدخول الغير مشروع في النظام املعلوماتي)

 
                                                           

 . 79 ص السابق، املرجع حجازي، بيومي الفتاح د.عبد  ( 1

2 )  Article 323-1 , de la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 : 

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de 

données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. 

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du 

fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. 

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement 

automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 

à 150 000 € d'amende..” 

 . 162، ص رجع السابقعزيزة، امل د. رابحي (  3

 .163، ص رجع السابقعزيزة، امل د. رابحي (  4

CHAMPY Guillaume, La fraude informatique, tome 1, Presses Universitaires d Aix- 

Marseille, 1992, p73. 

 األولى األمريكية ،وكذلك املادة املتحدة الواليات في اآللية الحاسبات استخدام إلساءة الفيدرالي من القانون  1030املادة  انظر في ذلك: (  5

 1990  لعام اآللية الحاسبات استخدام بلساءة االنجليلي الخاص القانون  من
 
 العقوبات انون ق من مكرر  394  املادة ،وأيضا

 . " األملاني العقوبات من قانون  202/1الجزائري،وكذلك 
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 مواجهة جرائم سالمة بيانات املستند املعلوماتي املتعلق بالعمالت الفرتاضية: الفرع الثاني

ســـواء كانـــت متعلقـــة بجريمـــة التلويـــر (1)مة بيانـــات املســـتند املعلومـــاتيلقـــد واجـــه املشـــرع اإلمـــاراتي الجـــرائم املتعلقـــة بســـال 

املعلومــاتي، أو اتــالف املســتند اإللكترونــي، حيــث ان تلــك الجــرائم مــن املفتــرل وقوعهــا علــى العمــالت االفتراضــية، وســوف 

 نتناول تلك الجرائم على الوجه التالي:

 مواجهة جريمة التزوير املعلوماتي -اول  

علـى انـه "يعاقـب بـالحبس والغرامـة التـي ال تقـل عـن خمسـمائة 13فحة جرائم تقنية املعلومات اإلماراتي في املادة قانون مكا

ألف درهم وال تجاوز مليوني درهم أو بلحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقـة مدينـة ،أو 

املعلومـــــــــات، أو برنـــــــــامج  تقنيـــــــــة وذلـــــــــك باســـــــــتخدام إحـــــــــدى وســـــــــائل أي وســـــــــيلة أخـــــــــرى مـــــــــن وســـــــــائل الـــــــــدفع اإللكترونـــــــــي،

 ويعاقب بذات العقوبة كل من: معلوماتي.

، أو برنامج معلوماتي ، بقصد تسهيل أي من األفعال املنصـوص  املعلومات تقنية صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل -1

  . عليها في الفقرة األولى من هذه املادة

ئتمانيــة أو إلكترونيــة أو بطاقــة مدينــة أو أي وســائل أخــرى للــدفع اإللكترونــي ، بقصــد اســتخدم بــدون تصــريح بطاقــة ا -2

  . الحصول لنفسه أو لغيره ، على أموال أو أمالك الغير أو االستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير

إللكترونـــي مـــع علمـــه بعـــدم قبــل التعامـــل وهـــذه البطاقـــات املـــزورة أو املقلـــدة أو املنســـوخة أو غيرهـــا مـــن وســـائل الـــدفع ا -3

 ." مشروعيتها

حيث يتضح من ذات الن  أن املشرع اإلماراتي  تولى تنظيم جرائم التلوير اإللكتروني التـى تقـع عبـر شـبكة اإلنترنـت  ،حيـث 

أورد املشــــرع اإلمــــاراتي فــــي الــــن  ســــالف الــــذكر "..... أو أي وســــيلة أخــــرى مــــن وســــائل الــــدفع اإللكترونــــي..."ومن قبيــــل تلــــك 

 وسائل جرائم تزوير املستند اإللكتروني املتعلق باألموال االفتراضية. ال

 جريمة اتالف املستند اإللكرتوني : -ثانيا  

نصت املادة العاشرة من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات اإلماراتي على انه "يعاقب بالسجن مدة ال تقـل عـن خمـس 

درهــم وال تجــاوز ثالثــة ماليــين درهــم أو بلحــدى هــاتين العقــوبتين كــل مــن  ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة ألــف

 وبــــــــــدون تصــــــــــريح برنــــــــــامج معلومــــــــــاتي إلــــــــــى الشــــــــــبكة
 
املعلوماتيــــــــــة أو نظــــــــــام معلومــــــــــات إلكترونــــــــــي أو إحــــــــــدى  ادخــــــــــل عمــــــــــدا

أو تغييـر البرنـامج  ، وأدى ذلك إلى إيقافهـا عـن العمـل أو تعطيلهـا أو تـدمير أو مسـح أو حـذف أو إتـالف املعلومات تقنية وسائل

                                                           

لتخزين ، ويعنى بسالمة البيانات املحافظة عليها من اية تالعب أو تغيير بعد اعتمادها سواء كان هذا التغيير في حالة وجود البيانات في وسائل ا ( 1

 أو خالل انتقالها في وسائط االتصال 

 .65ص  رجع السابق،د العريمي ، املانظر في ذلك : راش
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وتكــون العقوبــة الســجن والغرامــة التــي ال تجــاوز خمســمائة ألــف  . املعلومــات أو النظــام أو املوقــع اإللكترونــي أو البيانــات أو

 ...." . درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا لم تتحقق النتيجة

 (مــن القــانون الجنــائي ،2-323انــات )املــادة كمــا جــرم املشــرع الفرنســ ي جريمــة تعطيــل أو تعييــب تشــغيل نظــام معالجــة البي

وتتحقق هذه الجريمة بصور مختلفة ،فقد تكـون وسـيلة التعطيـل ماديـة كمـا لـو وقـع علـى االجهـزة عنـف أو تخريـب أو قطـع 

 ( .1وسائل االتصال مما ادي الى تعطيلها ،وقد يتحقق بوسيلة معنوية مثل إدخال فيروس في نظام التشغيل)

 (.2ب أن يقوم الجاني بتشويه املعلومات املخزنة على نحو ال يجعلها غير صالحة لالستعمال)ويستوى مع التخري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .543،  صرجع السابقد. أشرف توفيق شمس الدين ،امل (  1

 في حين أن التعييب ال يؤدي الى توقف األجهزة عن العمل ،وانما يؤدي الى جعلها ال تعمل بصورة معتادة مما يؤثر على ادائها (  2

 .543صرجع السابق ، انظر : د. أشرف توفيق شمس الدين ،امل
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 الخاتمة

 
 
 أبرز نتائج الدراسة:-أوال

 لليلههرة التكنولوجيههة والتقنيههة الماالههة للتقههدم العلملهه  فههي العديههد مههن  .1
 
تيههورت العمههالت اال تراضههية بصههورة كبيههرة ،انعكاسهها

ة ،وفههي ايجههاع االقتصههادي بصههلة لاصههة ،كمهها تمتههاز تلهه  العمههالت بالعديههد مههن الةصههاا  والسههمات ايجههاالت بصههلة عامهه

 التقليدية واملستحدثة . 

تعتههر  العديههد مههن الههدوع والتشههريعات بههالعمالت األ تراضههية، وكطاصههة بعههد سههييرة التكنولوجيهها الرقميههة علههى العديههد مههن  .2

 ل  ليورة  تداوع تل  العمالت وكطاصة حاع صهدورها بواسهية أشهةاص  التعامالت االقتصادية  واملالية ،مما تولد عن

  . و هويات مجمولة، مما قد ينج  عنه العديد من صور الجراا 

تعتههر  الدولههة اإلماراتيههة بههالعمالت اال تراضههية ،وترتههب علههى  لهه  أن أصههبح  تلهه  العمههالت منتشههرة بصههورة كبيههرة فههي دولههة  .3

الههذى يطلههل مههن وجههود صههعوكات فههي تيبيقمهها ؛إال أن املشههرع  اإلمههاراتي واجههه الجههراا  ال هه   اإلمههارات العركيههة املتحههدة ،األمههر

تكههون العمهههالت اال تراضهههية محهههل لمهها فهههي العديهههد مهههن النصههوص ال ههه  تنظممههها القواعهههد واألحكههام املنصهههوص عليهههها فهههي القهههانون 

 الجزااي ،وفي العديد من التشريعات الةاصة .

 التوصيات : -ثانيا  

وكطاصهة مهن املؤسسهات املاليهة فهي الدولهة والبنه  املركهزي   اإلر هادية كا هة التوجيههات دور الوقهااي للدولهة بنصهدارأهميهة اله .1

   .العمالت الناتجة عن هذ  بهد  توعية املواانين بكا ة ايةاار

علههى البنهه  ضههرورة وضههو قواعههد صههارمة عنههد إعيههاء أمههر إصههدار تلهه  العمههالت اال تراضههية، بحيههث علههى الحكومههة اإل ههرا   .2

املركهههزي وملؤسسهههات املصهههر ية عنهههد إصهههدارها ،ووضهههو آليهههات لتنظيممههها بمههها يكلهههل تحقيهههس مزاياهههها واالسهههتلادة مهههن التقهههدم 

 التقل  والتكنولوجي.

نوص   املشرع اإلماراتي بوضو نظام قانوني يتالءم مو ابيعهة تله  العمهالت ، مهو وضهو آليهات لهدي أنظمهة الضهبط  القضهااي  .3

ى أن تكهههون  مؤهلهههة فهههي التعامهههل مهههو الجهههراا  اإللكترونيهههة  بصهههلة عامهههة ، والجهههراا  الناتجهههة عهههن العمهههالت ، وفهههي القضهههاء ،علههه

 اال تراضية بصلة لاصة .

وضهو  علهى ،والهذى يتعهين العمهل أهميهة التعهاون الهدولي، والعمهل علهى تلعيهل  له  التعهاون وكطاصهة علهى املسهتوي التشهري ي .4

 وصهياغة اال تراضهية مهن االعتهداء عليهها ، بهالنقود بحمايهة املتعهاملين ونيهة الكليلهةالقان األاهر دوليهة تتضهمن كا هة  ضوابط

كمها يتعهين أن تسهاه  املعاههدات الدوليهة  بهدور كبيهر فهي  . وآليهات تهداولما النقهود ههذ  إصهدار تضهبط كا هة التشهريعات ال ه 

ساعدة القانونية والقضااية املتبادلة  يمها وضو ضوابط لتل  العمالت ، عالوة على التنسيس  الدولي وتحقيس كا ة سبل امل

 بين الدوع.
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 املصادر واملراجع:

 املراجع العربية : -اول  

 الكتب  العلمية :-1

  ،أكهههههرم حهههههداد، وااهههههل مشهههههمور ههههههدلوع، النقهههههود واملصهههههار ، مهههههدلل تحليلهههههي ونظهههههري، دار وااهههههل للنشهههههر، اليبعهههههة األولهههههى

 ،مصر2005

 امليمههان للنشههر والتوزيههو ، الريههاض ،اململكههة العركيههة السههعودية ، اليبعههة األولههى ،سههنة  لنقههود،ا مههوت كرتههزمن، جويههل

 م2012-هه1433

  لالد حسين عبد التواب ،جراا  القذ  والسب العلل  عبهر اإلنترنه   ، الميئهة املصهرية العامهة للكتهاب ،القهاهرة ،سهنة

2014  

 صههاد الههوال ، القيههاع املصههرفي و غسههيل األمههواع ،عههال  الكتههب صههالك الههدين حسههن السي هه   ،القيههاع املصههرفي و االقت

  2003،اليبعة األولى،

  عبههههد اللتههههاك بيههههومي حجههههازي ،الههههدليل الجنههههااي والتملويههههر فههههي جههههراا  الكمبيههههوتر واإلنترنهههه   ،دار الكتههههب القانونيههههة ،سههههنة

2004  

  أبعادهها الدوليهة ،دراسهة تحليليهة نقديهة عمر اللارو  الحسيل  ،املشكالت المامة في الجراا  املتصلة بالحاسهب اآللهى و

  1995لنصوص التشريو املصري مقارنا بالتشريو اللرن    ،اليبعة الثانية ،سنة 

 ،2004االستثمار بالنظ  الرقمية واالقتصاد الرقمل ، اإلسكندرية، مؤسسة  باب الجامعة،   ريد راغب النجار 

 الرسائل العلمية : -2

  لهرحمن ،جريمهة غسهل األمهواع فهي القهانون اإلمهاراتي واملقهارن زدراسهة مقارنهة ز ،رسهالة إبراهي  محمود محمهد بهن عبهد ا

  2009دكتورا  مقدمة إلى كلية الحقو   بجامعة االسكندرية ، االسكندرية ،سنة 

  ، أسههماء حسهههن سههيد محمهههد روي ههي، الحهههس فههي حرمهههة الحيههاة الةاصهههة فههي مواجمهههة الجههراا  املعلوماتيهههة، رسههالة دكتهههورا

 م2013لحقو ، جامعة القاهرة، كلية ا

 السياسههية  والعلهوم الحقههو   الجزاايههة، رسهالة دكتهورا  مقدمههة الهى كليهة وحمايتهها املعلوماتيهة عزيهزة، األسههرار راب هي

 2018-2017تلمسان،الجزاار، – بلقايد بكر أبو بجامعة

 املجالت والدوريات والبحول العلمية : -3

 2018،يناير667وايحاسبة، العدد  احتيالية، مجلة االقتصاد مأ  رعية عملة حسن عمر، البتكوين أحمد . 

 واملصههر ية املاليههة الدراسههات اال تراضههية، بحههث منشههور فههي مجلههة العمههالت جاسهه  املشههمداني، عبههدالرزا  أكهرم - 

 . 2018،العدد االوع ،سنة  26واملصر ية، األردن ،ايجلد  املالية للعلوم العركية االكاديمية
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 دور هيئههههة اإلمههههارات للمويههههة فههههي مكا حههههة جههههراا  تقنيههههة املعلومههههات ،ورقههههة مقدمههههة الههههى معمههههد التهههههدريب را ههههد العريملهههه ،  

 .والدراسات القضااية، اإلمارات العركية املتحدة

  سههال  علههى الظنحههاني ، اإلاههار القههانوني ملكا حههة تمويههل اإلرهههاب زدراسههة قانونيههة سياسههية ز ، مجلههة الشههر  األوسههط ؛

 .2013،سبتمبر  33األوسط بجامعة عين  مو ، القاهرة ، العدد مركز بحوث الشر  

 بحث منشور في مجلهة واآلثار، .. االستطدامات .. النشأة :الرقمية والعمالت بتكوين عبدالعزيز اللرهود، عبدالرحمن 

،العهدد األوع ،سهنة  26ايجلهد  واملصهر ية ، األردن، املاليهة للعلهوم العركيهة االكاديميهة - واملصهر ية املاليهة الدراسهات

2018 . 

   4 تيحة محمد قوراري ، السياسية الجنااية في مكا حة  اهرة غسيل االمواع في ضوء أحكام القانون االتحادي رق 

فههههي  ههههأن تجههههري  غسههههل االمههههواع زدراسههههة مقارنههههة ز ، بحههههث منشههههور فههههي مجلههههة الشههههريعة والقههههانون ،جامعههههة  2002لسههههنة 

 . 2002هه، يونيو  1423السابو عشر ،ركيو الثاني ،سنة اإلمارات العركية املتحدة ، العدد 

 القانونيهة للدراسهات املصهرية قانونيهة، بحهث منشهور فهي ايجلهة دراسهة : اال تراضهية العملهة محمهد ديهب، تعهامالت 

 . 2018مصر، العدد العا ر، يناير  – واالقتصادية

 املؤتمرات -4

    ز ورقهة علميهة مقدمهة إلهى مركهزإبراهي  بن أحمد بن محمد يحي  ،النقد اال تراض 
 
 فهي البحاه  التميهمل زبتكوين نمو جا

 .2018اغسيو -1939 ي ال جة ، اإلسالمية  سعود بن محمد اإلمام جامعة املعاصرة، القضايا  قه

  أ ر  تو يس  مو الدين ،الحماية الجنااية للمستند اإللكتروني زدراسة مقارنة ز ،بحوث مؤتمر االعماع املصهر ية

 11-9رونيههة  بههين الشههريعة والقههانون ،كليهههة الشههريعة والقههانون بجامعههة اإلمههارات العركيهههة املتحههدة ،فههي اللتههرة مهههن اإللكت

 .م 2013مايو  12-10املوا س  هه، 1424ركيو األوع 

 القضهايا  قهه فهي البحاه  التميهمل ورقهة علميهة مقدمهة إلهى مركهز املشهلرة، النقهود السهويل  ، حهوع  إبهراهي  بهن سهامي 

 .2018اغسيو -1939اإلسالمية ،اململكة العركية السعودية ،  ي ال جة  سعود بن محمد اإلمام رة، جامعةاملعاص

 االقتصهادية ،،ورقهة  وآثارهها وأنواعمها اال تراضهية ، ملموممها النقهود البهاحوث، عبهدالعزيز بهن سهليمان بهن عبهدهللا

 .2018اغسيو -1939 ي ال جة  املعاصرة، القضايا  قه في البحا  التميمل علمية مقدمة إلى مركز

  غنههام محمههد غنههام ،عههدم مالءمههة  القواعههد التقليديههة فههي قههانون العقوكههات ملكا حههة جههراا  الكمبيههوتر ، بحههث مقههدم الههى

مؤتمر القانون والكمبيوتر واإلنترن   ،،كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات العركية املتحدة ،اليبعهة الثالثهة ، فهي 

 2004مايو سنة  3-1اللترة من 

  ودوليهها ، ورقههة مقدمههة 
 
القههروي بشههير سههرحان ، األضههرار االقتصههادية ل جههراا  املعلوماتيههة واسههتراتيجية مكا حتههها عركيهها

، كليهة علهوم الحاسهب واملعلومهات بجامعهة االمهام محمهد  ICACCإلى املهؤتمر الهدولي االوع ملكا حهة الجهراا  املعلوماتيهة 

 .2015ة ،نو مبر بن سعود اإلسالمية ،السعودي

 قهه فهي البحاه  التميهمل ورقهة علميهة مقدمهة إلهى مركهز اال تراضهية، العمهالت عبدالسهالم، آع عبهدالرحمن بهن ياسهر  

 .2018اغسيو -1939 ى ال جة ،  اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام املعاصرة، جامعة القضايا
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 املراجع اإللكترونية-5

  عبهر ، اإللكترونهي مصهر مهدى صهلحة الثهاني، القانوني(،القسه  التنهاوع  ) مصهر فهي البتكوين مستقبل القموجي، أحمد 

 التاليَ الرابط

/ https://www.madamasr.com/ar/2017/09/28/opinion 
 

 الرابط اإللكتروني التالي:

https://www.bitfinex.com/ 
 املراجع الجنبية : -ثانيا  

 Angela ROGOJANU,Liana BADEA,The issue of competing currencies, Case study–Bitcoin 

Theoretical and Applied Economics,Volume XXI (2014),No. 1 

http://www.sasapost.com/opinion/alpetkoan-virtual-currency/
 

 EBA Opinion on "Virtual Currencies,’ 4 July, 2014. 

 George Ritzer ,Globalization : a basic text, Wiley-Blackwell, Oxford, UK, 2010 

 Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim,Cynthia Dion-Schwarz,National Security 

Implications of Virtual Currency,Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif,2015. 

 Matthew Levitt and Michael Jacobson, The Money Trail:Finding, Following, and Freezing Terrorist 

Finances, the Washington Institute for Near East Policy, United States of America , November 

2008. 

 Nunziato(Dawn .),Virtualfreedom ,Net Neutrality and Free Speech  in the Internet Age, Stanford, 

California,U.S,A,2009 

 Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. To 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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 الفهرس

 السابعةالعلمية  الجلسة

 االشكاالت واآلثار االقتصاديةالعمالت االفتراضية: 

 ف عوض عبداهللالدكتور عاطرئيس الجلسة: 

 ، رئيس قسم التمويل واالقتصاد بكلية إدارة األعمال

 جامعة الشارقة

 

 أوراق العمل:
 777 ....................................................................................................................... أثر العمالت االفتراضية في السياسة النقدية للبنوك املركزية

 أ. إبراهيم محمد أحمد، جامعة تكريت، العراقاألستاذ الدكتور عبدالعزيز شويش عبدالحميد، و  
 

 793 ........................... العمالت االفتراضية: الفرص والتحديات، دراسة حالة صدمة ناتجة عن استخدام العملة االفتراضية  على االقتصاد الجزائري 

 رة أحالم بوعبدلي، جامعةغرداية، الجزائرالدكتور حمزة عمي سعيد، واألستاذ الدكتو  
 

 819 ........................................................................................................... العمالت االفتراضية إشكالياتها وآثارها على االقتصاد املحلى والعالمي

 الدكتور أحمد إبراهيم دهشان، جامعة الزقازيق، مصر 
 

 849 .............................................................................................. ت االفتراضية: بين مطرقة التسارع التكنولوجي وسندان املخاطر التقنيةالعمال 

 الدكتور طارق محمد السقا، جامعة الشارقة، اإلمارات 
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  أثر العمالت الفرتاضية يف السياسة النقدية للبنوك املركزية

 

 م. م إبراهيم محمد احمد لدكتور عبد العزيز شويش عبد الحميد األستاذ ا 

 جامعة تكريت، كلية التربية كلية اإلدارة واالقتصاد 

 ، العراقجامعة تكريت
 الفهرس الرئيسي

 امللخ:

 النقدية واالئتمانية للبنوك املركزية. هذا البحث يناقش موضوع العمالت االفتراضية وآثارها املحتملة على السياسة   

 للبنــــوك املركزيــــة، ألنهــــا قــــد تضــــعف قــــدرتها علــــى الســــيطرة علــــى السياســــتين 
 
إن ظهــــور العمــــالت االفتراضــــية يمثــــل تحــــديا

 لهــا. و ــي تمثــل تحــديا للمشــرعين 
 
 للعمــالت القانونيــة الســائدة وقــد تكــون بــديال

 
النقديــة واالئتمانيــة وإنهــا قــد تمثــل منافســا

 بب خصائصها التكنولوجية وسريتها وانتشارها العالمي.بس

إن للعمــالت االفتراضـــية مزايـــا ومســـاوئ. فمزاياهـــا تتمثـــل بقـــدرتها علــى إنجـــاز الصـــفقات بســـرعة وإنهـــا تقلـــل الكلـــف وتمكـــن 

 األفراد من تحويل أموالهم بسرعة وسهولة ألي مكان في العالم بدون قيود أو حدود. 

انيـــة لتســـهيل غســـيل األمـــوال وتمويـــل األنشـــطة غيـــر املشـــروعة والتهـــرب الضـــريبي. وعديـــدا مـــن أمـــا عيووهـــا فهـــي تعطـــي إمك

املخــاطر مثــل تذبــذب أســعارها وعــدم وجــود ضــامن للمتعــاملين وهــا وعــدم وجــود جهــة مركزيــة مســؤولة عــن إصــدارها فضــال 

  .
 
 عن تعقدها تكنولوجيا

 بنوك املركزية، السياسة النقدية، الكلمات املفتاحية: العمالت االفتراضية، البتكوين، ال 

 

 أهمية البحث: 

يستمد هذا البحث أهميته من أهمية موضوع العمالت االفتراضية الذي بات يثير االهتمام على عدة أصعدة إذ يمثل 

 للسلطات الرقابية للدول املختلفة السيما الكبرى منها وللس
 
لطات دخولها دائرة التداول وارتفاع أسعارها السريع تحديا

 من التساؤالت حولها السيما وان هذه العملة الزالت غامضة وغير مفهومة لكثير من الناس.
 
 النقدية فيها مما يثير كثيرا
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 مشكلة البحث: 

يناقش البحث املشكلة من جوانب متعددة في مقدمتها املنافسة التي قد تمثلها هذه العمالت للعمالت الرسمية 

وظيفة البنوك املركزية في إصدار النقود وما يلحق وها من تأثيرات سلبية على إدارتها للسياسة التقليدية، ما قد يؤثر في 

 عن عدم خضوعها ألية سلطة رقابية وعدم وجود قوانين تنظم إصدارها أو التعامل وها، وما يراه بعض 
 
النقدية. فضال

ادلة ومقياس القيم وسداد الدفوعات اآلجلة املحللين من إنها ال تؤدي كل الوظائف التقليدية للنقود )وسيط املب

 ومخزون القيم( فضال عن بعض املشكالت األخرى التي برزت معها من فقاعات سعرية وأزمات مالية. 

 أسلوب البحث:

سيعتمد البحث املن   الوصفي لعرل الخلفية العلمية للموضوع ثم املن   التحليلي لتحليل البيانات املتوفرة ذات 

ة الوصول إلى النتائج املتوخاة التي تتمثل بمحاولة التعرف على أثر هذه العمالت على السياسة النقدية العالقة بغي

 للبنوك املركزية وعلى وظيفة اإلصدار وما يتعلق وها ودعم االستنتاجات التي سيتوصل لها البحث. 

 النتائج املتوقعة للبحث:

 يتوافق مع  سنحاول في هذا البحث التعرف على اإليجابيات التي .1
 
 كبيرا

 
من أهمها إن هذه العمالت تمثل تطورا

 التطور الحاصل في املعلوماتية واالتصاالت وتوسع التداول االلكتروني والتجارة اإللكترونية. 

سيستعرل البحث السلبيات واملخاطر التي قد ترافق وتنتج عن انتشار هذه العمالت كلضعاف سيطرة البنوك  .2

النقدي واالئتماني في بلدانها وغياب التشريعات التي تنظمها وإمكانية إساءة استخدامها املركزية على النظام 

 وتذبذب أسعارها.

سنقدم في البحث بعض املقترحات التي نراها للسيطرة على عملية إصدار هذه العمالت وتنظيم التداول وها  .3

وها وتق ن استخداماتها املختلفة  وآفاق وسبل تنظيمها عن طريق تأسيس وإنشاء هيآت تنظم عملية التداول 

 وإمكانية توحيدها في عدد محدود منها. 
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 أول : املقدمة

يتناول هذا البحث موضوع العمالت االفتراضية وأثرها على السياسية النقدية، فهـذه العمـالت التـي غـزت األسـواق املاليـة 

ن احتمــاالت حــدول نتــائج كبيــرة علــى األصــعدة كافــة. بقــوة، أصــبحت موضــع اهتمــام كــل األطــراف ذات العالقــة ملــا رافقهــا مــ

ورغـــم محـــاوالت التهـــوين والتقليـــل مـــن آثارهـــا ونتائجهـــا، فـــلن صـــداها كـــان أقـــوى الســـيما بعـــد الصـــعود الكبيـــر والقيا ـــ ي فـــي 

 أسعار صرفها مقابل العمالت الرئيسية. 

اإللكترونيـة وهيمنـة املعلوماتيـة علـى كـل منـاحي إن التطور املتسارع في تكنولوجيا املعلومات وتوسع األنشـطة االقتصـادية 

الحياة، قد حتم حدول تطور مواز  في وسائل الدفع ملواكبة مثل هذه التوجهات. ونرى إن العمالت االفتراضية  ـي الخطـوة 

 الطبيعية واملطلوبة في هذه املرحلة التطورية. 

عاتهـا وآثارهـا والتعـرف علـى مزاياهـا وعلـى سـلبياتها كــذلك، ومـع ذلـك ينبيـي التهيـؤ ملثـل هـذه املرحلـة مـن خـالل دراســة كـل تب 

بغيـــة محاولـــة تعزيـــز اإليجابيـــات واالســـتفادة القصـــوى منهـــا وتوـــخي  الســـلبيات والعمـــل علـــى إزالتهـــا أو تخفيفهـــا أو تهيئـــة 

 الحلول ملواجهتها.

ة انتشــار العمــالت االفتراضــية وتوســع إن أثــر العمــالت االفتراضــية علــى السياســة النقديــة يعــد أهــم النتــائج املتوقعــة فــي حالــ

التعامـل وهــا، فالسياسـة النقديــة اليـوم تعــد املوجـه األســاس القتصـادات الــدول املختلفـة، الســيما املتقدمـة منهــا. ومـن هنــا 

فلن أية مـؤثرات جوهريـة وهامـة علـى السياسـة النقديـة سـيكون لهـا أثـر مباشـر علـى ذلـك االقتصـاد، ولـذلك نعتقـد إن تـأثير 

ت االفتراضــية علــى السياســة النقديــة ينبيـي أن يحظــى باهتمــام اســتينائي بغيــة التعـرف علــى آفاقــه ومدياتــه ونتائجــه العمـال 

الســــلبية واإليجابيــــة. وهــــذا مــــا ســــنحاول التعــــرف عليــــه عبــــر بحثنــــا هــــذا، إذ ســــنتطرق الــــى نبــــذة عــــن العمــــالت االفتراضــــية 

رف علــى بعــض خصائصــها ومــا يرافقهــا مــن إيجابيــات وســلبيات ثـــم والخلفيــة التاريخيــة واالقتصــادية والتقنيــة لهــا ثــم نتعــ

 التعرف على اآلثار املحتملة لها على السياسة النقدية وسنختم البحث ببعض االستنتاجات والتوصيات.

 ثانيا : مراجعة الدراسات السابقة:

عــرل بعـض مــن هـذه الدراســات اسـتأثرت العمـالت االفتراضــية باهتمـام كبيــر مـن قبــل البـاحثين وقــد وجـدنا مــن الضـروري 

 للتعرف على بعض آراء وتوجهات الباحثين واملؤسسات املالية به:

  Barbara da Silva (2012)  دراسة   -1

حاولت هذه الدراسة التعرف على العالقة الديناميكية بين أسعار صرف البيتكوين وبعـض البيانـات االقتصـادية واملاليـة. 

يــة معروفــة فــي الدراســات الســابقة. أمــا عالقتهــا مــع بعــض املتغيــرات االقتصــادية األخــرى إذ إن عالقتهــا مــع العمــالت الحقيق

فــال زالــت بحاجــة للبحــث واالختبــار. إذ اختبــرت الدراســة عالقــة أســعار صــرف البيتكــوين مــع أســعار الــنفط وأســعار الــذهب 

( ، إذ وجــدت الدراســة إن هنــاك S&P 500( ســنة وأســعار مؤشــر )1( أشــهر و)6وعوائــد حــواالت الخزينــة ذات االســتحقاق )

 ( أشهر فقط.6عالقة  بين أسعار صرف البيتكوين  وعوائد حواالت الخزينة ذات استحقاق الــ ) 
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  Seldahl 2013دراسة  -2

الحظـت الدراســة  إن االهتمــام بــالعمالت االفتراضــية قــد ازداد بدرجــة كبيــرة  ألنهــا أصــبحت متداولــة فــي كثيــر مــن القطاعــات 

ن هــذا امليــدان لــم يــدرس بعــد بالدقــة الالزمــة, وأشــارت الباحثــة علــى أن املشــكلة األساســية  اآلن  ــي كيفيــة  االقتصــادية وإ

فهــم هــذه العمــالت وكيفيــة التنبــؤ بمســتقبلها واعتمــدت الدراســة علــى مصــادر متعــددة للبيانــات مثــل الدراســات واملقــابالت  

حســب وظائفهـــا الــى .وحـــدة حســاب .نمـــوذج للتنقيــد  ومنـــتج   مــع الشــركات التـــي تتعامــل وهـــا ومــع الزبـــائن وصــنفت العمـــالت

 يمكن بيعه وخلصت إلى ان العمالت االفتراضية ذات مستقبل ملم بالتحديات  كما هو ملم بالفرص.

 (.2015دراسة البنك املركزي األوربي ) – 3

ثـم طورهـا وأصـدرها مـرة أخـرى  . 2012سبق أن أجرى البنك املركـزي األوربـي دراسـة معمقـة عـن العمـالت االفتراضـية عـام 

بعد أن أخذ بنظر االعتبار التطورات واألبحـال التـي جـرت بعـد البحـث األول. إذ يشـير البنـك فـي  2015في بحث منفصل عام 

 مــن النقــود كمــا  ــي معرفــة فــي األدب االقتصــادي. كمــا إنهــا 
 
 متكــامال

 
هــذه الدراســة إلــى انــه ال يعــد العمــالت االفتراضــية شــكال

 فـي املنظـور القـانوني. ولـذلك فلنـه يعرفهـا علـى إنهـا تعبيـر رقمـي عـن القيمـة، وليسـت صـادرة عـن بنـك مركـزي أو ليست نقو 
 
دا

. واســــتنتجت الدراســــة أنــــه رغــــم 
 
مؤسســـة ائتمانيــــة أو مؤسســــة نقــــود إلكترونيــــة. و ــــي تســــتخدم كبـــديل عــــن النقــــود أحيانــــا

وإنها بديل مناسب للمدفوعات، إال أنها تنطوي على مخـاطر جوهريـة إيجابية العمالت االفتراضية من ناحية االبتكار املالي، 

ــرت 
َّ
تعتمـد علــى حجـم العمــالت املصـدرة وعالقتهــا باالقتصـاد الــوطني وحجـم املتــداول منهـا. ومــدى قبولهـا مــن الجمهـور. وذك

 الدراسة بأن على البنوك املركزية أن تضمن استقرار األسعار واالستقرار املالي.

  Trautman 2014دراسة   - 4

ناقشـــت هـــذه الدراســـة ضـــوابط العمـــالت االفتراضـــية فـــي الواليـــات املتحـــدة وفـــق القـــانون الـــوطني. إذ قامـــت وزارة الخزامـــة 

(  مـــن النظــام املــالي األمريكـــي بعــد قيامـــه بأنشــطة غيـــر Liberty Reserveاألمريكيــة باســتبعاد مجهـــز العمــالت االفتراضـــية )

 قانونية.

. وإنهــا تثيــر صــعوبات حقيقيــة وأشـارت الدراســة إلــى  
 
أن العمــالت االفتراضــية حــازت علــى جاذبيــة واســعة فــي وقــت قصــير جــدا

عند تطبيق القوانين على األنشطة التي تجري وها، فهي تجتاز الحدود خالل جزء من الثانية كما وتكتنفهـا قضـايا تشـريعية 

 عــــن إنهــــا مخفيــــة بســــبب التشــــفير ومرتبطــــة بعديــــد مــــن الجــــ
 
رائم كالتجســــس علــــى الشــــركات وتزويــــر العمــــالت فريــــدة فضــــال

 واالختالس والتهرب الضريبي وتمويل اإلرهاب وتبييض األموال املتأتية من تجارة املخدرات.

وقد بحثت الدراسة أمثلة عن بعض املخالفات التي قامـت وهـا عـدد مـن الشـركات، ثـم تطرقـت إلـى آفـاق تطـوير التشـريعات  

 الخاصة بحوكمة االنترنت. 
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 (      .2015Baron & et. Alدراسة ) – 5

هــــذه الدراســــة احتمــــاالت انتشــــار اســــتخدام العمــــالت االفتراضــــية فــــي املعــــامالت االقتصــــادية االعتياديــــة رغــــم إنهــــا  ناقشـــت

ليسـت صــادرة عــن بنــك مركــزي أو ســلطة عامــة وليســت مرتبطــة بأيـة عملــة قانونيــة ومــا يمكــن أن يــؤدي إليــه ذلــك مــن زيــادة 

قتصــــادي والسيا ــــ ي لألطــــراف غيــــر الرســــمية مثــــل اإلرهــــابيين واملتمــــردين وغيــــرهم. وناقشــــت إمكانيــــة الســــلطات النفـــوذ اال

 الرسمية في إيقاف استخدام مثل هذه األطراف للعمالت االفتراضية لتمويل أنشطتها غير املشروعة.

 (Apaiyanukorn 2015دراسة )   - 6

تــه بــالعمالت االفتراضــية والقــوانين ذات العالقــة باملوضــوع وأشــارت ناقشــت هــذه الدراســة موضــوع غســيل األمــوال وعالق

 إلى أن األنشطة غير القانونية تحاول االستفادة من االبتكارات الحديثة لتعزيز عملياتها.

ثــــم تطرقــــت إلــــى العمــــالت االفتراضــــية كابتكــــار مــــالي رائــــد جــــاء لتســــهيل املعــــامالت املاليــــة عبــــر االنترنــــت ووســــائل االتصــــاالت 

 لحداثــــة اســــتخدامها فــــلن القــــوانين الســــارية لــــم تــــنظم اســــتعمالها بعــــد وإن الــــذين يتعــــاملون وهــــا ليســــوا ال
ُ
حديثــــة. ونظــــرا

 خاضعين ألية قوانين نافذة السيما قوانين غسيل األموال وضوابط وإجراءات الحوكمة.  

 .ثم قارنت الدراسة بين التشريعات ذات العالقة في الواليات املتحدة وفي تايالند

 (  Dabrowski and Janikowski 2018دراسة ) - 7

ناقشــت هــذه الدراســة أثــر العمــالت االفتراضــية علــى النظــام املــالي واألســواق املاليــة ووظيفــة اإلصــدار فــي البنــوك املركزيــة. 

بواســـطتها وأشــارت إلـــى أن العمــالت االفتراضـــية ابتكــار مـــالي رائـــد فيمــا يخـــ  جوان هــا التكنولوجيـــة وســرعة أداء العمليـــات 

 
 
وآفــــاق تطورهـــــا الكبيــــرة، إال أنهـــــا الزالــــت بعيـــــدة عــــن تحـــــدي ومنافســـــة العمــــالت الرســـــمية، ومــــع ذلـــــك فلنهــــا تشـــــكل تحـــــديا

للســلطات لرســـمية ذات العالقـــة فيمـــا يخــ  كيفيـــة تنظيمهـــا والســـيطرة عليهــا فـــي ضـــوء الســـرية التــي تحـــيط وهـــا وفـــي ضـــوء 

 قدرتها على تخطي الحدود بال قيود. 

 لعمالت الفرتاضية: مفهومها ونشوؤها وخصائصهاثالثا : ا

(  ـــي نـــوع غيـــر مـــنظم أو مســـيطر عليـــه مـــن العملـــة Virtual or crypto currenciesمفهومهــا: العمـــالت االفتراضـــية ) – 1

،  وهنـاك عــدة (1) الرقميـة التـي تصـدر ويسـيطر عليهـا عـادة مـن قبـل مطوريهــا وتسـتخدم وتقبـل بـين أعضـاء مجتمـع افتراضـ ي

 منهــــا يعتمــــد طريقــــة مختلفــــة لاصــــدار وفــــق خوارزميــــات معقــــدة. أنظمــــ
 
ة للعمــــالت االفتراضــــية يصــــعب  تصــــنيفها ألن كــــال

 ويمكن الحصول على العمالت االفتراضية بطريقتين:

 األولى  ي اقتناءها مقابل عملة قانونية )اعتيادية( وفق أسعار تبادل معلنة ومتغيرة وفق العرل والطلب على العمالت.

                                                           
 ايجتمو اال تراض  َ هو موضو ضمن اللضاء الرقمل  حيث يتلاعل األعضاء ويتبادلون املعلومات واالهتمامات املشتركة. ( 1
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 (1)انية:  ي البحث والتنقيب، أي انشاء العملة من قبل الفرد )املستثمر(والث

 و ي تكنولوجيا تساعد في إجراء املدفوعات ويمكن تحويلها من مستخدم آلخر ويمكن خزنها في 

( وفـي الســحابة اإللكترونيـة، وال تصــدر مـن أيــة سـلطة عامــة أو مصـرف بــل مــن Walletsمختلـف معــدات الخـزن )املحــافل   

 بل مطورين يصدرونها ويسيطرون عليها.ق

. إال انهـــا ال تصـــدر عــن بنـــك مركـــزي   وال عـــن 
 
و ــي تمثيـــل رقمـــي للقيمـــة يمكــن أن يحـــول أو أن يخـــزن أو أن يتـــاجر بــه إلكترونيـــا

 .2سلطة عامة وليست مرتبطة بعملة قانونية ولكنها مقبولة من قبل األفراد كوسيط للمدفوعات 

 عريفات تتفق على املفهوم العام للعملة االفتراضية من حيث:ومن ذلك يتبين إن هذه الت

 .إنها تعبير رقمي للقيمة 

 .انها ال تصدر عن سلطة قانونية 

 .القبول وها من قبل مستخدميها 

ونرى في هذا املجال أن العمالت االفتراضية ال تختلف عن العمالت االعتيادية من ناحية القبول العام لها من قبل 

إن العمالت االعتيادية يجري التعامل وها على هذا األساس بغض النظر عن العوامل األخرى، فكل العمالت الجمهور، إذ 

 العتمادها العام من قبل الجمهور في 
 
 كان، لكن ذلك ليس شرطا

 
لها أساس قانوني وغالبتها مغطاة بغطاء معين أيا

 هور بأنها عملة ذات قيمة.   تعامالته. إذ إن األساس األول هو القبول العام واقتناع الجم

أما صفة الرقمية فهي كذلك صفة لكثير من العمالت القانونية التي تصدر وهيأة رقمية إلكترونية، فكما عبر عن ذلك 

بعض الكتاب بالقول إن كل العمالت اإللكترونية  ي عمالت رقمية لكنها ليست كلها افتراضية، فهناك عمالت رقمية 

 عن جهة رسمية.  إلكترونية لكنها تصدر 

ومن هنا فلن الصفة املميلة للعمالت االفتراضية  ي إنها ال تصدر عن جهة رسمية أو عن بنك مركزي، وال تنظم شؤونها 

 بأي قانون، على األقل في الوقت الحاضر.

 نشوؤها: – 2

ما في مجاالت املعلوماتية إن العمالت االفتراضية نشأت كضرورة أملتها حالة التطور الكبير في كل مناحي الحياة السي

 واالتصاالت والبرامجيات وتطور واتساع التجارة الدولية التي 

                                                           
1  )–  European Central Bank: virtual Currency schemes:2012 ,P13. 

2 )–Baron,O, Mahony.,Manheim D Schwarz.C:Implication of Virtual Currency. Rand Corporation. 2015.P 9. 
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تحتاج وسائل دفع مالئمة وسريعة وكفوءة وفي ظل نظام نقدي دولي تحكمه القيود واملصالح الخاصة بكل دولة على حدة 

مجتمعات املعاصرة وتعرل هذه العمالت وفي ضوء عدم قدرة العمالت القانونية على تلبية االحتياجات املتنامية لل

لألزمات املالية واالقتصادية والسياسية التي تؤثر سلبا على أسعار صرفها ومن ثمَّ على استقرار النظم النقدية واملالية 

 املختلفة.   

، إال أنه لم 1987إن األساس األول للعمالت االفتراضية نشأ على يد مبرمج يدعى دافيد شوم قام بتصميم نقد رقمي عام  

 يذكر بل واجه بدل ذلك مقاومة شديدة أدت إلى فشله عام
 
عملة إلكترونية  1996كما نشأت عام  .(1)1999يلق نجاحا

 يذكر. إن الظهور الحقيقي للعملة االفتراضية جاء مع ظهور البيتكوين التي تعد  E-Goldأخرى دعيت )  
 
(لم تلق رواجا

ورها ومكانتها كعملة تجري وها التعامالت الفعلية وتدرج في األسواق املالية وتجري أول عملة افتراضية نجحت في أخذ د

 مصارفتها وتبادلها مع العمالت الحقيقية الرسمية ويكون لها سعر صرف تجاه العمالت واملوجودات الفعلية.

إلنشائها، إال أن سعر  وحدد سعر صرفها باعتماد كلفة الطاقة التي تستخدم 2009لقد كان أول ظهور للبتكوين عام 

دوالر للوحدة الواحدة من البيتكوين ووصلت رسملتها السوقية  20000إلى  2017صرفها أخذ باالزدياد حتى وصل في عام 

 مليار دوالر.300إلى 

 ثم توالى نشوء العمالت االفتراضية املختلفة التي نشأت على غرار البيتكوين أو وفق برمجة مختلفة أو أغرال مختلفة. 

 Rippleوتتعدد أنواع العمالت االفتراضية من عدة جوانب فمن حيث اسمائها هناك إضافة للبيتكوين الدو  كوين و)   

(  Nxtcoin 2013(و )  Mastercoin 2012(  و )  Namecoin 2011( التي تستخدم للتسويات بين املصارف والـــ )  2012

 وغيرها كثير

 : (2)لىومن حيث طبيعة استخداماتها تقسم إ

     
 
 القيم املدفوعة مقدما

  العمالت املحولة إلى نقد، إذ يتم تداولها في األسواق املالية وأسواق الفوركس وتباع وتشترى مقابل العمالت

 التقليدية وبذلك تحول على نقد حقيقي.

                                                           

(1) Trautman, Lawrence-Virtual Currencies, Bitcoin, What Now After Liberty Reserve, Silk Road and Mt Gox? – (Richmond Journal of 

Law and Technology.Volume20, Issue 4-2014): p4. 

(2) Sara Selldahl-(Virtual currencies Real opportunities?). Master of science Thesis2013.P21) Stockholm. Sweden. 

 



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

784 

  ألسواق املالية.العمالت املستخدمة في املضاربة واملقامرة لالستفادة من فروقات أسعار الصرف والتذبذب في ا 

 ومن حيث وظائفها تقسم إلى: 

 .وحدة للحساب 

 .نموذج للتنقيد 

 .منتج يباع ويشترى كباقي العمالت واملوجودات املتداولة في األسواق املالية 

 ومن حيث مركزيتها تقسم إلى:

 -  حفل عمالت افتراضية مركزية و ي العمالت التي تصدر عن جهة لها سلطات إعالن ضوابط االستخدام و

 السجالت والسيطرة على املدفوعات وتحديد القيمة وسحب العملة من التداول عند الحاجة.

  وليس لها جهة محددة تديرها وتراق ها أو 
 
عمالت افتراضية غير مركزية: و ي العملة التي يكون مصدرها مفتوحا

 تصدرها ولكنها عملة يجري تداولها بطريقة الند للند. 

 ها:خصائصها إيجابيات – 3

تعد العمالت االفتراضية نقلة نوعية في وسائل الدفع وانتقالة كبرى في النظم النقدية وذلك ألنها تتصف بخصائ  مميلة             

 جعلتها محور االهتمام على األصعدة املختلفة إن هذه الخصائ   ي:

ديرها أو تســيطر علــى أســعار صــرفها أو انهــا ال تصــدر عــن أيــة جهــة حكوميــة أو رســمية ولــذلك فــال توجــد ايــة ســلطة تــ  –آ 

 تضع عليها القيود.

 إنها كفوءة في إتمام الصفقات بسرعة وال تتأثر بقيود التحويل وإجراءاته.   –ب 

 يمكن إجراء الصفقات بحرية ودون تدخل أو وساطة أي أطراف ثالثة.  –ت 

 انخفال كلف املعامالت والصفقات والتحويل.  –ل 

 طتها تتم بسرية وتراعي خصوصية األطراف.التعامالت بواس  –ج 

 صعوبة اختراقها وتزييفها ألن إصدارها أو إنشاءها يتم بخوارزميات معقدة.  –ح 

 ال تتطلب نفقات رأسمالية عالية للبدء بلنشائها وإصدارها.  –ب 

 عدم وجود حماية للزبائن مقابل األخطار املحتملة التي قد تنشأ عن التعامل وها.  –د 

 سلبيات العمالت الفرتاضية:  - 4

 ( 1()1)مع كل إيجابيات العمالت االفتراضية فال زالت تحيط وها بعض السلبيات ومن ذلك
                                                           

(1)  Trautman,2014, Op Cit. P 7  . 
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 ال توجد قواعد مرجعية لقياس قيمتها والتعرف على األسعار الفعلية لها.  –آ 

 ال توجد جهة ضامنة لعمليات األداء والتحوط من املخاطر.  –ب 

 ة عملها من قبل الناس االعتياديين.صعوبة فهم آلي  –ت 

ن إال ان التذبــذب فــي حالــة العمــالت   –ل 
 
تذبــذب أســعار صــرفها بشــدة، ورغــم إن ذلــك يحــدل للعمــالت الحقيقيــة أيضــا

 االفتراضية يبدو أشد وأكثر حدة. 

 السيولة. بسبب ضيق أسواقها وضآلة التعامالت وها مقارنة بالعمالت الحقيقية فلن سوقها يعاني من نق   –ج 

 من الطاقة.  –ح 
 
 كبيرا

 
 إن عملية التنقيب إلنشاء العملة االفتراضية تستهلك مقدارا

اإلرهابيـــة واســـتخدامها فـــي إمكانيـــة اســـتخدامها مـــن قبـــل األ ـــخاص الخـــارجين علـــى القـــانون واملهـــربين واملنظمـــات   –ب 

 عمليات التهرب الضريبي.

 ديةرابعا : العمالت الفرتاضية والسياسة النق

 هل تقوم العمالت االفتراضية بالوظائف التقليدية للنقود   - 1

تحتج غالبية البنوك املركزية واملعارضون للعملة االفتراضية في اعتراضهم على استخدامها بأنها مجرد وسـيلة دفـع وإنهـا ال 

ى إنهـــا مجـــرد وســـيلة دفـــع تـــؤدي الوظـــائف التقليديـــة للعمـــالت، الســـيما وظيفـــة مخـــزن القـــيم، ولـــذلك فـــلنهم يصـــنفونها علـــ

حديثة وليست عملة. إال ان مناقشة هذا القول تبين عدم دقتـه، فـالعمالت االفتراضـية بـاعتراف املعترضـين تـؤدي وظيفتـي 

وسـيلة التبــادل ومقيــاس القــيم. إال أنهــا كمــا يــرون ال يمكنهــا أداء وظيفــة مخــزن القــيم بســبب إنهــا افتراضــية ال وجــود فيليــائي 

لها، ولـيس هنـاك مرجعيـة ُيسـتند إليهـا فـي تحديـد قيمتهـا وفـي ضـمان أداء مـا يقابلهـا، فلـيس هنـاك مـثال التـلام  وال قيمة ذاتية

أو ضــمان يقدمــه بنــك مركــزي كمــا هــو األمــر فــي حالــة العملــة القانونيــة ولــيس هنالــك غطــاء يضــمن قيمتهــا كمــا فــي العمــالت 

 متلك قيمة ذاتية كما في العمالت الذهبية والفضية.األخرى املغطاة بالذهب أو أي غطاء آخر، كما إنها ال ت

 منـه ينطبـق علـى العملـة القانونيـة
 
 كبيـرا

 
التـي تحظـى بـالقبول  إن الرد على هذا القول ليس نفيه بل هو اإلشـارة إلـى أن جانبـا

 مـن العمـالت بمـا ف
 
(، ولكـن كثيـرا

 
يهـا العمـالت الصـعبة العام وتتمتع بغطاء قانوني وبضمان من البنـك املركـزي ) لـيس دائمـا

األساســية قــد تآكلــت قيمهــا بدرجــة كبيــرة عبــر الــزمن ولــم تحــتفل وهــا بســبب التضــخم وعوامــل أخــرى، ولــذلك وعلــى امتــداد 

 كــان(، لــم تــؤّدِ 
 
 فــلن هــذه العمــالت القانونيــة رغــم قانونيتهــا وضــمانها مــن قبــل دولهــا ودعمهــا بغطــاء ) أيــا

 
فتــرة طويلــة نســبيا

ب انخفــــال قيمهــــا عبــــر الــــزمن، وفــــي هــــذا الســــياق نجــــد إن كــــل الدراســــات االقتصــــادية واملاليــــة وظيفــــة مخــــزن القــــيم بســــب

تســتخدم مفهــوم القيمــة الزمنيــة للنقــود وطــرق القيمــة الحاليــة للتــدفقات النقديــة للوصــول إلــى القــيم الفعليــة والواقعيــة 

                                                                                                                                                                                                         

(1)  Mareck Dabrowski and Janikowski, Lukasz :Virtual Currencies and Central Banks Monetary Policy: Challenges Ahead. European 

Parliament, Economic committee. July 2018.Warsaw. Poland.P24. P13 
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تآكل قيم النقود عبر الـزمن ويجعـل مـن مبـدأ  للنقود ولتقييم املشروعات بطريقة علمية وإزالة أثر التضخم الذي يؤدي إلى

 المعنى له.
 
 إن النقود  ي مخزن القيم مبدأ

كمــا إن تبريــر الفائــدة علــى القــرول والودائــع يســتند فــي بعــض مداخلــه علــى إن الفائــدة  ــي للتعــويض عــن انخفــال قيمــة 

 القرول والودائع بسبب التضخم.

 عن ذلك فلن موضوع الغطاء لم يعد واقعي
 
 فكثير من العمالت بما فيها العمالت الرئيسية غير مغطـاة إال بوعـد مـن وفضال

 
ا

الحكومـــة والبنـــك املركـــزي بـــأداء قيمتهـــا أو ضـــمان قبولهـــا. وكانـــت هنـــاك عـــدة حـــاالت تخلـــت فيهـــا الـــدول عـــن ضـــمان قيمـــة 

 بــه وفــق عنــدما أوقفــت عمليــة تحويــل الــدوالر إلــى الــذهب كمــ 1971النقــود كمــا فعلــت الواليــات املتحــدة عــام 
 
ا كــان معمــوال

وعمـــدت بالتـــالي إلـــى تعويمـــه. وفـــي حـــاالت أخـــرى كثيـــرة لجـــأت الـــدول إلـــى إلغـــاء عمالتهـــا واســـتبدالها (1)اتفاقيـــة بريتـــون وودز

بعمـالت جديـدة ذات قـيم جديــدة. وهكـذا فـلن املبـدأ الــذي يشـمل كـل العمــالت القانونيـة الحاليـة هـو القبــول العـام لهـا مــن 

ظر عن غطائها أو التشريعات التي تنظم التداول وها. إن هذا املبدأ هو بالضـبط مـا يمكـن أن يشـمل قبل الجمهور بغض الن

. والـــــذي يعـــــِوز العمـــــالت االفتراضـــــية هـــــو إيجـــــاد 
 
العمـــــالت االفتراضـــــية أي قبـــــول الجمهـــــور وهـــــا وهـــــذا مـــــا هـــــو متحقـــــق فعـــــال

 مـن الثقـة وتشـعر املتعـاملين وهـا بمزيـد التشريعات والضوابط املنظمة لعملها وإيجاد نوع من الضمانات التي تع
 
طيها مزيدا

 من األمان.

 مــن الــدول  ــي اآلن فــي طــور اإلعــداد لغــرل الوصــول إلــى هــذه املرحلــة. وفيمــا يلــي جــدول يو ــح مواقــف مختلــف 
 
إن كثيــرا

 الدول من العمالت االفتراضية: 

                                

 ت االفتراضية( : مواقف الدول من العمال 1جدول )

 املعايير املطبقة الدولة

 منع التعامل واإلصدار واالستخدام والتسويات مع املوجودات االفتراضية الصين ، الهند، اندونيسيا

 ضوابط للوسطاء والبورصات وغيرهم لاللتلام وها استراليا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان وسويسرا والواليات املتحدة

 توثيق املعامالت املشبوهة فقط نوب أفريقيااألرجنتين وج

وروســــــيا والعربيـــــة الســــــعودية  ووريــــــا  (2)البرازيـــــل وكنــــــدا واملكســـــيك  وهولنــــــدا والعـــــراق

 الجنوبية وإسبانيا  وتركيا واململكة املتحدة

 إعداد قوانين وضوابط

    Virtual currency report.com 4/1/2019 املصدر:      

 

 

 

 

                                                           
 .41ص 1985النجفي، حسن وآخرون: الذهب ودوره في األنظمة النقدية الدولية. دار آفاق عربية. بغداد  ( 1
يجــري فــي البنــك املركــزي العراقــي اإلعــداد لقــانون جديــد للمــدفوعات يــنظم بعــض جوانــب التــداول بــالعمالت االفتراضــية. وفيــه مشــروع مــادة تتــيح  ( 2

 لبنك إصدار مثل هذه العمالت في أحوال معينة.ل
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 الفرتاضية يف السياسة النقدية:أثر العمالت  - 2

السياســـة النقديـــة  ـــي مجموعـــة الوســـائل التـــي تتبعهـــا الســـلطة النقديـــة ملراقبـــة عـــرل النقـــد والـــتحكم فـــي أســـعار الصـــرف 

 وتنظيمها. 

و ــي جميــع القــرارات واإلجــراءات النقديــة بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت أهــدافها نقديــة أو غيــر نقديــة وجميــع اإلجــراءات غيــر 

 .(2)و ي إدارة النقود وأسعار الفائدة  (1) دية التي تهدف إلى التأثير في النظام النقديالنق

وبناء  على ذلك فـلن السياسـة النقديـة للبنـك املركـزي ال تتعلـق فقـط بالعملـة املصـدرة مـن قبلـه، بـل بكـل مـا يـؤثر فـي النظـام 

الصـدد مالحظـة إن عـرل النقـد ال يتـألف مـن العملـة  االقتصادي مـن مـؤثرات لهـا عالقـة بالنقـد واالئتمـان. ويمكـن فـي هـذا

املصدرة فقط بل تضاف له النقود االئتمانية )املصرفية( التي تتولـد فـي االقتصـاد عـن طريـق قيـام الجهـاز املصـرفي بعمليـة 

خلـــق النقـــود ومـــنح االئتمـــان واســـتخدام الحســـابات الجاريـــة والســـحب عليهـــا بالصـــكوك. وعنـــدما ننظـــر إلـــى ذلـــك فـــي ضـــوء 

دخول وسيلة دفع جديدة  ي العمالت االفتراضية، فلنها ستؤثر بشكل أو آخر في عرل النقد حالها كحـال النقـود الداخلـة 

 في دائرة التداول وعرل النقد من خالل عملية خلق النقود وخلق االئتمان هذه.

 عــن ذلــك فــلن هنــاك النقــود اإللكترونيــة التــي  ــي نقــود صــادرة مــن البنــك املركــزي 
 
لــيس وهيئــة نقــود ورقيــة بــل وهيئــة فضــال

قيـــود الكترونيـــة مـــن البنـــك املركـــزي إلـــى املصـــارف لتعزيـــز ســـيولتها، كمـــا حـــدل فـــي حمـــالت اإلنقـــاذ التـــي قـــام وهـــا االحتيـــاطي 

( والتـي تألفـت مـن Quantitative Easingالتـي سـميت بالتسـهيل الكمـي ) 2008-2007الفدرالي األمريكي إّبـان األزمـة املاليـة 

مليــــار دوالر مــــن النقــــود اإللكترونيــــة تــــم  ــــخها فــــي  1000(، تضــــمنت إصــــدار مبــــال  تتجــــاوز  Q1,Q2,Q3الت  ــــي )ثــــالل حمــــ

 النظام املصرفي األمريكي ملعالجة أزمة السيولة التي أصابته في حينه.

)مسـتقبال( علـى إن العمالت االفتراضية  ي عمـالت عـابرة للحـدود ولـذلك فلنهـا فـي طبيعتهـا عمـالت دوليـة وذات عالقـة وأثر 

 النظام النقدي الدولي. 

أمـا أثرهــا علـى السياســة النقديـة فــلن القضـية االن  ــي مـدى قــدرتها علـى منافســة العمـالت القانونيــة الصـادرة عــن البنــوك 

املركزيـــة. إن ذلــــك غيــــر وارد اآلن ألن دورهــــا فــــي اقتصــــاديات الـــدول الزال هامشــــيا مقارنــــة بــــالعمالت الرســــمية، ففــــي نيســــان 

 114مليار دوالر، في حين كان عرل النقد الواسـع فـي الواليـات املتحـدة أكثـر مـن  300كانت رسملتها السوقية أقل من  2018

                                                           
طبعــــة الــــدوري، د. زكريــــا والســــامرائي، د. يســــرى: البنــــوك املركزيــــة والسياســــات النقديــــة. دار اليــــازوري العلميــــة للنشــــر والتوزيــــع عمــــان. األردن. ال ( 1

 2005العربية. 

2 )Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. sixth edition. Pearson Education. U.S.A. 2011.p 12. 
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وبنــــاء علــــى ذلــــك فلننــــا ســــنكون أمــــام الحــــاالت التاليــــة ألثــــر العمــــالت االفتراضــــية علــــى  ( .1)2017ترليــــون دوالر فــــي نهايــــة عــــام 

 زي بالتعامل معها:السياسة النقدية وكيفية قيام البنك املرك

الحالــة األولــى: التــي يتعامــل فيهــا البنــك املركــزي مــع العمــالت االفتراضــية علــى إنهــا جــزء مــن عــرل النقــد بمفهومــه الواســع  

 الذي يشمل ما يأتي:

د   النقد في التداول +الودائع الجارية +الودائع الثابتة والتوفير+ صناديق سـوق النقـ M2) عرل النقد بمعناه الواسع ) 

 .(2) + ودائع سوق النقد+ اتفاقيات إعادة الشراء

وفـــي هـــذه الحالـــة علـــى البنـــك املركـــزي ان يعمـــل علـــى الحصـــول علـــى إحصـــائيات كافيـــة عـــن مقـــدار العمـــالت االفتراضـــية فـــي  

 التداول وكيفية استخدامها ومن ثم إضافتها إلى عرل النقد واتخاذ اإلجراءات النقدية الالزمة في ضوء ذلك.

ن إجــراء البنـك املركــزي فـي هــذه الحالـة لــن يكـون لــه أثـر علــى العملـة االفتراضــية ذاتهـا ألنهــا غيـر واقعــة تحـت ســلطته أو غيـر أ 

 مــن التعــامالت وهــا ربمــا يكــون مــع أطــراف خارجيــة، ولــذلك فــلن إمكانيــة البنــك املركــزي فــي تعــديل 
 
ســيطرته، كمــا إن قســما

فقط بالتأثير املتـاح لـه علـى مكونـات عـرل النقـد األخـرى دون العمـالت  السياسة النقدية وممارسة سلطته النقدية ستتم

 االفتراضية مع أخذ األخيرة بالحسبان، أي إن البنك سيتعرف فقط على تأثير تلك العمالت 

 وإن اإلجراءات املتاحة أمامه ستسري فقط على املكونات األخرى لعرل النقد دون العمالت االفتراضية.

 الحالة الثانية: 

و ــي األكثـــر واقعيـــة وتتطلـــب القيـــام بـــلجراءات قانونيـــة واقتصــادية وتنظيميـــة مـــن قبـــل الدولـــة والبنـــك املركـــزي والســـلطات 

األخرى وكذلك البد من وجود تعاون على الصعيد الدولي إلنجاز مثل هذه املهمة الصـعبة واملعقـدة للسـيطرة علـى العمـالت 

. وســـيكون الوضـــع فـــي هـــذه  االفتراضـــية وتنظيمهـــا كـــي تكـــون جـــزء  مـــن النظـــام
 
النقـــدي للبلـــد والنظـــام النقـــدي الـــدولي أيضـــا

 للبنك املركزي كي يمارس سياسته النقدية وأن يـديرها وينفـذها وفـق رؤاه وأهدافـه وسياسـاته. ونـرى اآلن إن 
 
الحالة مؤاتيا

  ( أعاله.1الجهود منصبة على محاولة الوصول إلى هذا الوضع كما رأينا في الجدول )

 لة الثالثة:الحا

و ي األكثر صـعوبة والسـيناريو املتشـائم الـذي ينطـوي علـى انتشـار العمـالت االفتراضـية دون وجـود إمكانيـة للسـيطرة عليهـا، 

وينطــوي كــذلك علــى ســيادتها دون ضــوابط ودون وجــود آليــات كافيــة لضــبط التعامــل وهــا. ودون خضــوعها آلليــات البنــوك 

زية ستفقد قدرتها على السيطرة على االقتصاد الوطني وعلى النظام النقدي واالئتماني املركزية. وعندئذ  فلن البنوك املرك

إذ ستكون السيطرة للمؤسسات الكبرى التي ستصدر هذه العمالت وفي هذه الحالة تصعب محاكاة ذلك الواقـع الـذي قـد 

                                                           
1  ) 1 - Mareck Dabrowski and Janikowski, Lukasz: Op Cit .P24. 
2 )2 – Mishkin, Op cit. p432. 
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 علــى فقــدان الــدول لســيطرتها علــى األســواق وعلـــى الــنظم النقديــة واالئتم
 
انيــة، ممــا يعنــي ظهــور نظــام نقـــدي ينطــوي أيضــا

 جديد لن تكون مالمحه وا حة اآلن.

 للــدول التــي تعــاني مــن مشــكالت فــي نظمهــا النقديــة أو إنهــا  
 
 أن يكــون خيــارا

 
إن اللجــوء إلــى العمــالت االفتراضــية يمكــن أيضــا

 تعاني من سيطرة عمالت قوية على أسواقها وهيمنتها على عمالتها 

ى مثــــل هــــذه الحالــــة إذ لجــــأت ف ــــلويال تحــــت ضــــغوط التضــــخم الجــــامح فيهــــا والعقوبــــات التــــي إن هنــــاك بعــــض البــــوادر علــــ

كمـــا لوحـــت إيـــران (1)تواجههـــا وانخفـــال أســـعار الـــنفط الـــذي يمثـــل املصـــدر الـــرئيس ملواردهـــا، إلـــى إصـــدار عملـــة افتراضـــية 

 عل
 
 بلصدار عملة افتراضية لاللتفاف على العقوبات الدولية التي تؤثر سلبا

 
 ى اقتصادها.مؤخرا

 أثر العمالت الفرتاضية يف النظام املالي:  – 3

التـي تعنـي إن املعـامالت بـين  (Peer to Peer( أو )P2Pتتميل املعامالت في العمالت االفتراضية بأنها تتم وفـق مبـدأ النـّد للنـّد )

وظيفـة الوسـاطة املاليـة الـذي تؤديـه األطراف تتم مباشرة ودون الحاجة إلى وسيط مالي. إن ذلك يعني تضاؤل أو انتهاء دور 

املصــــارف بأنواعهــــا املختلفــــة واملؤسســــات املاليــــة املتعــــددة علــــى تنــــوع أســــمائها ومهامهــــا ووظائفهــــا وأدوارهــــا. إن املصــــارف 

وقـد بـدأت بـذلك فعـال مـن خـالل    التجاريـة  ـي األقـدر علـى التكيـف مـع املرحلـة التـي تتطلـب التعامـل بـالعمالت االفتراضـية

( التــي  ــي شــبكة مــدفوعات بــين املصــارف تســتخدم مبــدأ النــد للنــد لتحويــل العمــالت Ripple) شــبكة املــدفوعات اعتمــاد

وتســــوية االلتلامــــات وإنجــــاز املــــدفوعات بــــين املصــــارف املشــــتركة فــــي النظــــام بســــرعة وبــــدون وســــاطة أيــــة وحــــدة مقاصــــة أو 

وبكلــف ال تكـاد تـذكر مقارنــة بالشـبكات األخـرى إذ تكلــف تسـويات و ـي تنجـز عمليــات التحويـل بسـرعة كبيــرة وبـأجزاء الثانيـة 

دوالر. وتسـتغرق عمليـة التحويــل جـزء  مـن الثانيـة، ويشــترك فـي الشـبكة أكثـر مــن  0,00001املعاملـة الواحـدة مبلـ  يقــرب مـن

مـــالت ( التـــي أصـــبحت فـــي املرتبـــة الثالثـــة بـــين العXRPمصـــرف يضـــمنون اســـتقرار أســـعار العملـــة االفتراضـــية للشـــبكة ) 100

 االفتراضية بعد البيتكوين وااليريييوم . إن التعامل وهذه الشبكة مقصور على املصارف فال يمكن لألفراد أن يتعاملوا وها.

ومـع ذلــك فــلن تطـور العمــالت االفتراضــية سـيحد مــن دور الجهــاز املصـرفي وســيؤثر علــى االئتمـان بطريقــة جوهريــة، فالجهــاز 

األخــرى التـــي اســـتحوذت علـــى جـــزء كبيـــر مـــن حصـــته  املاليـــة دة مـــن قبـــل املؤسســاتاملصــرفي التجـــاري واجـــه منافســـة شـــدي

الســـوقية فـــي ســـوق االئتمـــان ولـــذلك فـــلن انتشـــار العمـــالت االفتراضـــية وتوســـع التعامـــل وهـــا وفـــق مبـــدأ النـــد للنـــد معنـــاه إن 

تمـان، ممـا يحـّد مـرة أخـرى مـن وظيفة الوساطة املالية بين وحدات الوجـز ووحـدات الفـائض لـن  يعـود لهـا دور فـي تـوفير االئ

 دور املصارف التي ينبيي عليها أن تبادر بلصدار عمالتها االفتراضية الخاصة وها ملواكبة هذا التطور والتكيف معه. 

 

                                                           
1 )(1) - Mareck Dabrowski and Janikowski, Lukasz   :Op.cit p 25 
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 خامسا : الستنتاجات والتوصيات:

 الستنتاجات: – 1

 في االقتصاديات املعاصرة. .1
 
 ملموسا

 
 أصبحت العمالت االفتراضية واقعا

 الت االفتراضية تطور طبيعي في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي وعوملة االتصاالت واملعلوماتية.ان العم .2

لم تصل العمالت االفتراضية من حيث انتشارها إلى الدرجة التي تهدد قوة وسيطرة البنوك املركزية على األنظمة  .3

 النقدية أو قدرتها على إدارة السياسة النقدية.

ة إيجابيات متعددة كتسهيل وتسريع الصفقات وتخفيض كلفها وتوفير بدائل متقدمة إن للعمالت االفتراضي .4

 ومتطورة تالئم حالة التطور الكبير والتوسع الهائل في التجارة والتعامالت الدولية.

وكما إن لها إيجابيات فلن للعمالت االفتراضية جوانب سلبية منها تسهيل عمليات غسيل األموال وتمويل األنشطة  .5

 ر املشروعة وتهريب املخدرات والسالح والتهرب الضريبي وغيرها.غي

لم تتكيف األنظمة القانونية والتشريعية في غالبية دول العالم للتكيف مع ظهور العمالت االفتراضية، ولذلك فلن  .6

 املتعاملين وها ليسوا خاضعين للتشريعات النافذة.

 التوصيات: – 2

 إصدار وتداول العمالت االفتراضية ووضع آليات دقيقة لتسعيرها. ضرورة تكثيف الجهود لتنظيم عمليات .1

علــى البنــوك املركزيــة العمــل علــى إيجــاد الوســائل التــي تمكنهــا مــن االعتــراف وهــذه العمــالت كنقــود فعليــة والعمــل علــى  .2

 تنظيمها بدل الوقوف ضدها ومحاربتها.

بغية منافسة العمالت     املتداولة حاليـا وإجبارهـا علـى  قيام البنوك املركزية بلصدار عمالتها االفتراضية الخاصة وها .3

 الخضوع آلليات وضوابط البنوك املركزية.

تشـديد عمليـات الرقابـة علـى إصـدار وتـداول العمــالت االفتراضـية وهـدف تتجـيم عمليـات اسـتغاللها للتـرويج ألنشــطة  .4

 غير قانونية.

األمـــوال والتهـــرب الضـــريبي وغيرهــا مـــن األنشـــطة غيـــر تعزيــز مبـــادئ الحوكمـــة والشــفافية بغيـــة كشـــف عمليـــات غســيل  .5

 القانونية.
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، دراسة حالة صدمة ناتجة عن الفرص والتحديات :العمالت الفرتاضية

 استخدام العملة الفرتاضية  على القتصاد الجزائري

 

 عمي سعيد حمزة الدكتور       بوعبدلي أحالم الدكتورة األستاذ

 جامعة غرداية الجزائر

 الفهرس الرئيسي

 امللخ::

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز اآلثار اإليجابية و السلبية الستعمال العمالت االفتراضية التي انتشرت بسرعة في مختلف االقتصادية 

ستوى الدولي، رغـم عـدم اعتـراف العديـد مـن الـدول وهـا. و توصـلت الدراسـة إلـى أن سـلبيات اعتمـاد هـذه العملـة تغلبـت علـى على امل

ايجابياتهـــا و هـــو ســـبب تهـــاوي قيمتهـــا بعـــد االرتفـــاع الـــذي عرفتـــه، حيـــث أن أهـــم ايجابياتهـــا تتمثـــل فـــي ســـرعة املعـــامالت و انخفـــال 

هـــا األفـــراد مـــن تـــداولها، و اإليـــرادات الضـــريبية التـــي تحصـــلها الـــدول التـــي اعتمـــدتها باعتبارهـــا تكلفتهـــا، إلـــى جانـــب األربـــاح التـــي يحقق

مصدر دخل جديد .أما من أهم سلبياتها فنجد: التهرب الضـريبي، و التعتـيم الـذي تعرفـه العملـة و الـذي يمكـن اسـتغالله فـي غسـيل 

لتنقيب عن العملة، و التي تعتبـر تهديـدا بيئيـا حقيقيـا ملـا يسـتهلك مـن طاقـة، األموال، و تمويل اإلجرام...باإلضافة إلى اآلثار البيئية ل

كلهــــا عوامــــل ســــتكون مكلفــــة جــــدا لالقتصــــاد. و فــــي الجانــــب التطبيقــــي للدراســــة اعتمــــدنا علــــى تطبيــــق ســــيناريو صــــدمة انخفــــال 

لكليــة املتمثلــة فــي النمــو ، البطالــة ، و أثرهــا علــى مجموعــة مــن املؤشــرات االقتصــادية ا Varاإليــرادات الضــريبية باســتعمال طريقــة 

رصيد املوازنة العامة، حيث بينت الصدمة أن انخفال اإليرادات الضريبية الـذي يمكـن أن يحـدل نتيجـة التهـرب الضـريبي النـاتج 

 عن استعمال العملة االفتراضية أن تبنيها سيؤدي إلى رفع معدالت البطالة وخفض النمو في االجل القصير

 تاحية: عمالت افتراضية، بلوك شاين، بيتكوين، تشفير، تنقيب، صدمة، سيناريو، جزائر.الكلمات املف

 مهيد:ت

عـــرف النظــــام النقـــدي علــــى املســـتوى الــــدولي عـــدة تغيــــرات علــــى مـــر التــــاريخ، فقـــد كانــــت هـــذه النقــــود نقـــودا ســــلعية قيمتهــــا 

و نظام املعدن الواحد )قاعدة الـذهب(. و بظهـور االسمية مساوية لقيمتها السلعية في نظام النقد السلعي، نظام املعدنين 

النظــــــام النقــــــدي الــــــورقي أصــــــبح الحــــــديث عــــــن الغطــــــاء أمــــــرا أساســــــيا لقيــــــام النظــــــام النقــــــدي و إعطائــــــه ثقــــــة املتعــــــاملين 

 لقيام هذا النظام النقدي. و بحلول سنة 
 
برز إلى العالم نوع جديـد مـن  2009االقتصاديين، فيعتبر الغطاء عنصرا أساسيا

قــود الــذي يختلــف فــي فلســفته عــن النقــود املعهــودة و التــي تميــلت بخصــائ  مختلفــة تمامــا عــن ســابقتها حتــى فــي الركــائز الن

و التـي انتشـرت بشـكل سـريع قميـة سنة ظهـور النقـود الر  2009األساسية التي تقوم عليها األنظمة النقدية. فقد كانت سنة 

 وأصبحت تمثل البديل املثالي و الجديد لطرق الدفع التقليدية، و ذلك نتيجة لسهولة و سرعة استخدامها.
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أثــار ظهــور هــذه النقــود العديــد مــن التســاؤالت فيمــا يتعلــق بالجهــة التــي أصــدرتها و تقــوم بالرقابــة عليهــا  و مــن أيــن تســتمد 

استخدامها في الوفـاء بااللتلامـات  و حتـى تخـزين القيمـة... كل هـذه التسـاؤالت جعلـت هـذه النقـود قيمتها  و مدى إمكانية 

 الرقمية تخضع لعدة نقاشات اختلفت فيها اآلراء بين مؤيدين و معارضين لها نتيجة اختالف وجهات النظر تجاهها. 

لفـــرص التــي يمكــن اغتنامهـــا باســتخدام هـــذه و مــن هــذا الجانـــب تــأتي هــذه الدراســـة لتو ــح وجهــات النظـــر هــذه، و مبــرزة ل

العملة الرقمية، و الحوافز التي تدفعنا لتبنيها. و في املقابل تبين التحديات و نقاط الضعف التي يمكن أن يسب ها استخدام 

هـــذه  العملـــة االفتراضـــية فـــي االقتصـــاد كبـــديل للنقـــود الورقيـــة و املعدنيـــة املوجـــود حاليـــا. و بنـــاء علـــى مـــا ســـبق ســـنحاول فـــي

 الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكالية التالية: 

 ي اآلثار االقتصادية للعمالت االفتراضية  و ما ي  الفرص و التحديات التي يمكن مواجهتها عند اعتمادها  ما  

  و كيف سيؤثر استعمال هذه العمالت على االقتصاد الجزائري 

 أهداف الدراسة: 

 فــي ظـل تبـاين التعامــل مـع هـذه العمــالت و معارضـة اســتعمال العمـالت الرقميـة الوصـول إلـى نتيجـة مفادهــا تأييـد أ

 االفتراضيةت

 التعرف على إيجابيات و سلبيات العملة الرقمية سواء من الجانب االقتصادي أو التقنيت 

  العملة االفتراضية في اقتصاد نامي و مدى تأثر املؤشرات االقتصادية الكلية.قياس أثر اعتماد 

 لدراسة: منهجية ا

تعتمـــد الدراســـة علـــى املـــن   الوصـــفي و األســـلوب التحليلـــي فـــي الجانـــب النظـــري، باإلضـــافة إلـــى االعتمـــاد علـــى مـــن   دراســـة 

 .Varالحالة في الجزء التطبيقي من الدراسة التي تعنى بحالة الجزائر و ذلك باالعتماد على طريقة 

 أهمية الدراسة: 

شـــارا ســـريعا فـــي الســـنوات الخمـــس األخيـــرة و تزايـــد عـــدد مســـتثمريها، حيـــث تجـــاوزت عرفـــت العمـــالت االفتراضـــية نمـــوا و انت

. غيــر أنــه 1مليــار دوالر 600بقيمــة تفــوق  2017بعــد أن بلغــت ذروتهــا نهايــة  2018مليــار دوالر نهايــة  70قيمــة تــداول البيتكــوين 

ال وجـود فزيـائي مـا جعلهـا محفوفـة باملخـاطر.  بالرغم من هذا الكم الهائل من التـداول ، إال أنهـا تبقـى غيـر معلومـة املصـدر و 

لذلك فقد امتنعت العديد من الدول عن اعتمادها نظـرا ملـا يمكـن أن تسـببه مـن تهـرب ضـريبي و غسـيل لألمـوال و املسـاس 

بـــاألمن القـــومي و تمويـــل اإلرهـــاب كونهـــا تتمتـــع بســـرية عاليـــة، و ال يمكـــن تتبعهـــا مـــن جهـــة و عـــدم اســـتقرار أســـعارها و جهـــل 

درها مــن جهــة أخــرى. غيــر أن دول أخــرى مثــل أملانيــا قــد اعتمــدتها و ســمحت بتــداولها و فرضــت ضــرائب علــى الشــركات مصــ

                                                           
مليـــــــار دوالر، جريـــــــدة صـــــــوت األمـــــــة، ]علـــــــى الخـــــــط[،  350راســـــــة تقـــــــدر إجمـــــــالي تعـــــــامالت العمـــــــالت الرقميـــــــة بــــــــأرقـــــــام صـــــــادمة.. د مـــــــدحت عـــــــادل،  - 1

http://www.soutalomma.com/Article/843553 :01/02/2019، تاريخ االطالع. 

http://www.soutalomma.com/Article/843553
http://www.soutalomma.com/Article/843553
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املتاجرة وها. و من هنا تستمد دراستنا هذه أهميتها كونها تحاول القيام بتقييم آلثار اعتماد العمالت االفتراضـية، و إحصـاء 

 لها. الفرص املمكن انتهازها و املخاطر املقابلة 

I-:أساسيات حول العمالت الفرتاضية 

التقـــدم العلمــي و التغيـــر التقنـــي  يعتبــر ظهـــور النقــود الرقميـــة أو االفتراضـــية شــكل مـــن أشـــكال مــا يطلـــق عليــه االقتصـــاديون 

حيــــــث تســــــعى التكنولوجيــــــا إلــــــى تحســــــين ظــــــروف العمــــــل و تعزيــــــز اإلنتاجيــــــة عبــــــر كــــــل 1التكنولوجيــــــا ذات األغــــــرال العامــــــة

الصناعات. فقد أدى التقدم التكنولـوجي فـي املجـال الرقمـي إلـى إلقـاء ظاللـه علـى الشـأن االقتصـادي عمومـا و  القطاعات و 

النقدي خصوصـا إلـى ظهـور العملـة الرقميـة التـي سـرعان مـا انتشـرت بـين النـاس كنـوع مـن النقـود غيـر املركزيـة يـتم تـداولها 

فـي دفـع األ ـخاص إلـى البحـث عـن بـديل للتخلـي عـن التشـارك  2008بكل سرية. حيث ساهمت األزمة املاليـة العامليـة لسـنة 

فــي النظـــام النقـــدي الســـائد، و يعـــود ظهــور هـــذه النقـــود إلـــى  خصـــية افتراضـــية تطلــق علـــى نقســـها ساتويـــ ي نكـــاموتو الـــذي 

تر قائمـة  ـي عملـة إلكترونيـة علـى شـبكة كمبيـو   cryptographicعملة مشفرة أو رقمية تعتمد على الكربيبتو غرافيك أطلق 

ن ـــ  المركـــزي قــائم علـــى مبـــادئ التشـــفير الـــذي يعمــل علـــى التحقـــق مـــن صـــحة املعـــامالت و  أي( p2pعلــى نظـــام نظيـــر نظيـــر )

 إصدار العملة نفسها.

مشــتقة مــن أول شــكل و هــو: بيتكــوين. و  و قــد تــم تطــوير العديــد مــن العمــالت الرقميــة املشــفرة و لكــن معظمهــا متشــاوهة و

شفرة مـن خـالل إنشـاء وحـدات عملـة جديـدة تـدريجيا، مـع وضـع سـقف علـى العـرل النقـدي الـذي تصمم هذه العمالت امل

سيكون في النهاية فـي التـداول )أي إصـدارها محـدود بعـدد مـن العمـالت(، و يـتم ذلـك مـن أجـل تقليـد نـدرة )و قيمـة( املعـادن 

 الثمينة و تجنب التضخم الجامح. 

ا، فــلن العمــالت املشــفرة تــدار و و باملقارنــة بــالنقود العاديــة التــي يحــتف ل وهــا فــي املؤسســات املاليــة أو يــتم االحتفــاظ وهــا نقــد 

( الـــذي يســـرد blockchainتحفـــل بواســـطة دفتـــر حســـاب كبيـــر مفتـــوح و قابـــل للبحـــث مـــن قبـــل الجميـــع يـــدعى بلـــوك شـــاين )

ة علــى شــبكة اإلنترنــت تــتم بــذكر جميــع املعــامالت منــذ األصــل. و بالتــالي، فــلن العمــالت املشــفرة ليســت مجهولــة فكــل معاملــ

العنـــوان و حســـاب إليكترونـــي لالســـتقبال و قيمـــة املعاملـــة. و مـــع ذلـــك ، فـــلن هـــذه املعـــامالت غيـــر قابلـــة للكشـــف و االختـــراق 

، التي تعتبر Bytecoinكذلك أن  Zerocoinو  Darkcoinبفضل استخدام التشفير، مع وجود استيناءات لهذه القاعدة مثل 

 2 ي عمالت مجهولة الهوية تمامعمالت سوداء و 

و سرعان ما رسـخت نفسـها كعملـة مرجعيـة افتراضـية لعامـة النـاس، علـى  2009في يناير  Bitcoinوكما ذكرنا فقد تم إطالق 

الرغم من أن العديد من العمالت االفتراضية قد تم إصدارها منذ ذلك الحين، بدرجات متفاوتـة مـن النجـاح. اليـوم هنـاك 

                                                           
ن الثروة الرقمية، مجلة لتمويل والتنمية، مجلة صـادرة عـن صـندوق النقـد الـدولي، العـدد املجلـد، كل مل يمكن أن يقال ع مارتن موآليلن ،  - 1

 .6، ص: 2018يونيو 
2-  Olivier Rigot, Les crypto-monnaies, avenir de la finance ou bulle spéculative ?, emc gestion du fortune sa, september 

2017, p :2. 
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التــي يمكــن أن  Ethereumأو  Litecoin  ،Peercoin  ،Namecoin  ،Monero Nxtملــة مثيــرة لالهتمــام مثــل: ع 700أكثــر مــن 

 تثبت نفسها باعتبارها املنافس الكبير للبيتكوين.

II- :الفرص املتاحة من خالل التعامل  بالعمالت الفرتاضية 

فاعـــا جنونيـــا فـــي األســـعار ثـــم تالهـــا انخفاضـــا حـــادا. هـــذا عرفـــت أســـعار العمـــالت االفتراضـــية فـــي الســـنوات األربعـــة األخيـــرة ارت

االرتفــاع و االنخفــال فــي األســعار جعــل منهــا بيئــة مناســبة للمضــاربة فــي أســعار هــذه العمــالت مــن خــالل األفــراد و الشــركات و 

متعـــددة حتـــى بعـــض الحكومـــات ابتغـــاء تحقيـــق أربـــاح ســـريعة و خياليـــة. غيـــر أن الفـــرص التـــي تتيحهـــا العمـــالت االفتراضـــية 

 نذكرمنها:

من املهم معرفة بعض فوائد هذه العملة من الناحيـة التقنيـة، حيـث هـذه األخيـرة كانـت سـببا اإليجابيات التقنية:  -1

 في انتشارها في فترة وجيلة.

 أمان املعامالت: -أول

املســـتخدم، لــذلك تـــوفر تتميــل املعـــامالت بــالعمالت االفتراضـــية بعــدم إمكانيـــة نقــل العمـــالت الرقميــة إلـــى طــرف ثالثـــة بــدون 

املعــامالت الرقميــة مســتوى عــالي مــن األمــان و تحمــي مــن الغــش و التحايــل، حيــث يتمتــع املســتخدم بالســيطرة الكاملــة علــى 

ال توجـد أي إمكانيـة ألي طـرف ثالـث بتالعـب بالـدفع، و مـن و  .املعامالت و العملة التي تـتم استضـافتها بتكنولوجيـا المركزيـة

 .ما هو عليه في األعمال املصرفية التقليديةثم يتطلب ثقة أقل م

 سرعة املعامالت و إمكانية التعقب:-ثانيا

تتطلــب األنظمــة املصــرفية التقليديــة أن يقــوم املتســلمون أو املســتلمون بتعقــب مــدفوعاتهم عــن طريــق األنظمــة املصــرفية 

علــى عكــس العمــالت االفتراضــية  .لقــي لألمــوالعلــى مــدار ثالثــة أيــام أو أكثــر. هــذا يخلــق عــدم اليقــين بالنســبة للمرســل و املت

ساعة، تنقل العمالت في وقت سريع جدا يصل إلى الثانية. هذا يخلق  24يمكن تتبع معامالت العمالت الرقمية على مدار ف

املحددة  يوفر "البلوكتشين" املزيد من األمان للمال و األصول في النموذج الرقمي بقواعده املالية .األمان للمرسل و املتلقي

 .و عملية وا حة للتحقق من املعامالت. هذا هو بالضبط السبب وراء اعتماد العديد من البنوك لهذه التكنولوجيا

 خفض تكاليف املعامالت:-ثالثا

يخضع تأمين األموال في البنوك لعدة شروط و رسوم هائلة، غير أن العمالت الرقمية تتيح لـك االحتفـاظ بمـا هـو لـك بـدون 

فتتجنـب ” نظيـر إلـى نظيـر“ضافية، و بدون وسطاء. و بما أن تقنية "البلوكتشـين" المركزيـة، فلنـه يقـوم علـى نظـام أي رسوم إ

ا تسجيل املعـامالت وشـرعيتهاتضمن عملية التعاقد الذكي أي .بذلك صعوبات صرف العمالت في املعامالت عبر الحدود ، ض 

 .دون تكبد تكاليف قانونية وسيطة
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 خصوصية:السرية و ال-رابعا

في حين أن البنوك تتطلب معرفة كاملة بكل التفاصيل الوخصية الخاصة بك و املستفيد مـن الـدفع ، ال تتطلـب العمـالت 

  الرقميـــــــــــــــــــة أكثــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن املعلومـــــــــــــــــــات التــــــــــــــــــــي ترغــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــي تقــــــــــــــــــــديمها لعمليــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــدفع بينــــــــــــــــــــك و بــــــــــــــــــــين املســــــــــــــــــــتفيد.

د هــذه واحــدة مــن أكبــر املزايــا التــي تتيحهــا ميـــلة بالنســبة لأل ــخاص الــذين يحتــاجون إلــى الخصوصــية و إخفــاء الهويــة، تعـــ

 .العمالت املختلفة لديها مستويات مختلفة من املجهولية، و سوف تحتاج إلى البحث عنها قبل شرائها العمالت الرقمية.

 أكرب كثافة:-خامسا

الحصـول علـى العمـالت بما أن جميع العمالت الرقمية يتم الوصول إليها بسهولة على شبكة ال مركزية، يمكـن ألي  ـخ  

تشـــير اســـتطالعات الـــرأي إلـــى أن أكثـــر مـــن مليـــاري  .الرقميـــة فـــي أي مكـــان علـــى وجـــه األرل شـــرط أن يكـــون متصـــل باألنترنيـــت

 ــــخ  فــــي جميــــع أنحــــاء العــــالم لــــديهم إمكانيــــة الوصــــول إلــــى الهواتــــف املحمولــــة و خــــدمات اإلنترنــــت، و هــــذا يفــــتح ســــوق 

تــم تصــميم مجموعــة متنوعــة مــن تطبيقــات "البلوكتشــين" وضــعت حاليــا و يجــري  .سالعمــالت الرقميــة لجميــع هــؤالء النــا

تطويرهـــــا للتخفيـــــف مـــــن مشـــــاكل الوصـــــول إلـــــى البنـــــوك، و ارتفـــــاع الرســـــوم املصـــــرفية، و القـــــرول الخاصـــــة ذات الفائـــــدة 

يـة لتكـون متاحـة و قيمـة تم تصميم العمـالت الرقم .العالية، و العوامل املختلفة التي تؤثر على الغالبية العظمى من الناس

 .للجميع في السوق 

 1اإليجابيات االقتصادية:-2

رغم عديد التحديات التي تكتنف التعامل بـالعمالت االفتراضـية، إال أن نظـرت األفـراد لهـا تغيـر فـي السـنوات األخيـرة خاصـة 

 بعد تحقيق مكاسب غير عادية، ومن اإليجابيات التي حققتها هذه العمالت نذكر:

 باح غري عادية للشركات الستثمار:أر -أول

التــــــي  NYSE. مورغــــــان و J.Pســــــجلت الشــــــركات العمالقــــــة، بمــــــا فــــــي ذلــــــك مايكروســــــوفت وإنتــــــل ، واملؤسســــــات املاليــــــة مثــــــل 

فـي عــام  blockchain $ 1billionاســتثمارات تجـاوز قيمتهـا التراكميــة فـي الشـركات الناشــئة  blockchainاسـتثمرت فـي أنظمـة 

بر سوق واعدة للشركات الناشئة في مجـال املعلوماتيـة وأيضـا الشـركات املاليـة التـي تقـدم خـدمات تـداول . وبذلك تعت2016

للعمالت االفتراضـية، نظـرا ملـا تـدره مـن أربـاح ومـا يعـدو علـى االقتصـاد مـن فوائـد سـواء مـن حيـث الضـرائب املفروضـة علـى 

 باح املسجلة من طرف هذه الشركات من جهة أخرى.عمليات تداول العملة الرقمية من جهة أو على ضرائب على االر 

 

 

                                                           
1 -  Octavian Nica & othres, Cryptocurrencies: Economic benefits and risks, University of Manchester, FinTech working paper 

no. 2 October 26, 2017, ]sur le lien [ : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3059856, p :6-7. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3059856
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 الستفادة من مزايا العملة الصعبة:-ثانيا

أن العديد من مستخدميها يستفيدون من الدفع وها على املسـتوى الـدولي خاصـة أولئـك الغيـر  cryptocurrencyمن مميلات 

ف واملعـامالت األجنبيـة مثـل مـا هـو عليـه الحـال فـي قادرين على ذلك في بلدانهم سواء بسـبب قيـود إداريـة ورقابيـة علـى الصـر 

يعيشـون فـي مواطنـون  الجزائر، أو بسـبب العقوبـات املفروضـة علـى هـذه الـدول بسـبب الحصـار والحـروب...وهم فـي الغالـب

يمـة أو التضـخم يتخوفـون مـن ق، ويسـعون إال املبـادالت مـع الخـارج البلدان النامية  ال يمكنهم الوصول إلى النظام املصـرفي

 العملة املحلية الغير مستقر لظروف متعددة. 

 تسهيل التحويالت املالية بني الدول: -الثثا

يمكن للعملة الرقمية تسهيل عملية تحويل العملة بين الدول سواء من طـرف الجهـات الرسـمية والحكومـة أو حتـى األفـراد 

مكنون مـن إرســال األمـوال إلــى عـائالتهم دون أي قيــود املهـاجرين الشــرعيين أو الغيـر شــرعيين وحتـى النــازحين والالجئـين ســيت

وبطرق سهلة وغير مكلفة، وبعملة قابلـة للتحويـل )للصـرف( إلـى أي عملـة أو قابلـة للتـداول مباشـرة فـي بعـض الـدول وبعـض 

 املعامالت.

 إنشاء ثروة: -رابعا  

لرغبــة فــي تحقيــق ثــروة هائلــة وفــي فتــرة يعــد أحــد ســبب انتشــار العمــالت االفتراضــية فــي منصــات التــداول بســرعة فائقــة هــو ا

وجيلة حيث هناك عدة تجارب في الفترة االخير ال خاص كونو ثروة في فترة وجيوة إما عن طريق تداول العمالت الرقمية أو 

وهـو املؤسـس املشـارك ملنصـة اإلثريـوم وفـي  من خالل انشاء عمالت رقمية. فيعتبر جوزيف لوبين ملياردير العمالت املشـفرة

موظـف تعتبــر  600وقـت نفسـه مؤســس شـركة كونسنسنسـينس. هــذا الشـركة الضــخمة والتـي تضـم بــداخلها مـا يزيـد عــن ال

ا وفــي آخــر التقــارير الصــادرة مــن عــالم التشــفير والتــي  مــن أهــم الشــركات العاملــة فــي مجــال إنتــاج واســتثمار اإلثريــوم. و مــؤخر 

ـا للثـروات مـن ا
 
لعمـل فـي سـوق التشـفير واالسـتثمار فـي العمـالت الرقميـة تـم إعـالن تحتوي على أسماء أكثـر األ ـخاص امتالك

ا من ضـمن األ ـخاص الـذين اسـتطاعوا تكـوين ثـروة  ـخمة تتكـون مـن ماليـين الـدوالرات مـن العمـل  جوزيف لوبين واحد 

أكبـر نسـبة مـن في هذا السوق. هذا وقد أكد الكثير من املهتمـين بعـالم التشـفير والعمـالت الرقميـة أن جوزيـف لـوبين يمتلـك 

وأمثــال جوزيــف لــوبين كثيــرين، مثــل كــريس الرســن مؤســس   1مليــار دوالر. 10اإلثريــوم فــي العــالم، فشــركته تمتلــك مــا يكــافم 

، التوأمــــان Binanceالريبـــل الرقمــــي، تشــــان  بنــــ  زهــــاو الــــرئيس التنفيــــذي ألكبـــر منصــــة تــــداول للعمــــالت الرقميــــة فــــي العــــالم 

 ...2017على عملة البيتوين سنة  مليار دوالر لكل منهما باملضاربة 1حققا ثروة تقارب كاميرون وتايلر وينكلفوس اذان 

 

 

                                                           
 نجاح جوزيف لوبين في بناء عملة اإلثريوم وتكوين ثروة من العمالت املشفرة فابلوس، - 1

 https://vapulus.com/blog/ar]على الرابط[: 
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III-:التحديات التي تبعث وها العمالت االفتراضية 

كمــا تتميــل العمــالت االفتراضــية بعــدة ميــلات إال أنهــا أيضــا تكتنفهــا العديــد مــن التحــديات و املخــاطر، فــرغم حــداثتها إال أنــه 

أنها تعاني من العديد من املشاكل، و عند التمعن فيها فلنه يمكن تقسـيم هـذه املشـاكل إلـى نـوعين، مشـاكل سرعان ما تبين 

 )تحديات( تقنية، تحديات اقتصادية:

 التحديات التقنية:

 . ي التحديات املتعلقة باستعمال العملة االفتراضية بدءا من التنقيب ثم االحتفاظ وها، وصوال الى املضاربة و مخاطرها

 أضرار التنقيب على الطبيعة: -أول

بعــد حضــر بعــض الــدول لتــداول هــذه العمــالت املجهولــة املصــدر و عملياتهــا الســرية مثــل كوريــا الجنوبيــة،  فــالزال  

حيـث بعـدما  ـجعت هـذه العمـالت  .يدرسـون فـي جميـع أنحـاء العـالم مـا إذا كـانوا سـيفعلون نفـس الشـ يءمنظمون آخرون  

بالكامــل التــي تعتبــر   cryptocurrencies للتنقيــب، يمكــن أن يكــون الحــل هــو فــي حظــر جلســاتمــن خــالل تخصــي  مــزارع 

تقــديرات كميــة ففــرغم أن العملــة  ــي افتراضــية إال أنهــا تمـس الطبيعــة ســلبيا بطــرق غيــر مباشــرة،   ،1مضـرة بالجانــب البيئــي

ي الســــنة )أي مــــا يعــــادل طلــــب املغــــرب علــــى تيــــراواط ســــاعي فــــ 30الكهربــــاء التــــي يتطل هــــا تعــــدين البيتكــــوين وحــــده يصــــل إلــــى 

أن التعـــدين )البحـــث عـــن العمـــالت االفتراضـــية عبـــر BIS تقريـــر لبنـــك التســـويات الدوليـــة  حيـــث جـــاء فـــي .الكهربـــاء بالكامـــل(

اإلنترنــــت( و التــــداول أصــــبح كارثــــة بيئيــــة عامليــــة ملــــا يحتاجــــه مــــن طاقــــة، حيــــث تســــت لف بيتكــــوين وحــــدها طاقــــة تســــاوي مــــا 

. و لكـن مهمـا ، فيحتاج املنقبين لتسوية املعامالت إلى طاقـة املاليـين مـن الحواسـيب الوخصـيةة مثل سويسراتستهلكه دول

كانت الكمية الحقيقيـة، فـلن انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون ذات الصـلة تزيـد مـن اإلحتـرار العـالمي، بعبـارة أخـرى، سـرعان 

                         ما أصبح البحث عن الثقة الالمركزية كارثة للبيئة.   

 :blockchaineسلبيات تقنية -ثانيا

على أنها ثورة تكنولوجيـة شـأنها شـأن الـذكاء االصـطناعي و األنترنيـت، إال أنهـا فـي النهايـة موجـودة  blockchainرغم النظر إلى 

ذلـــــــــك، تســـــــــتند . و األســـــــــوأ مـــــــــن cryptocurrenciesمنـــــــــذ عقـــــــــد مـــــــــن الزمـــــــــان، و ال تـــــــــزال يحتـــــــــوي علـــــــــى تطبيـــــــــق واحـــــــــد هـــــــــو 

cryptocurrencies  بشــــكل عــــام علــــى فرضــــية خاطئــــة. فوفقــــا ملروجيهــــا، فــــلنBitcoin  مليــــون  21لــــديها إمــــدادات ثابتــــة مــــن

لكن هذا االدعاء غير حقيقي فقد تم بالفعـل  2وحدة، لذلك ال يمكن تحطيمها مثل العمالت الورقية باإلفراط في اإلصدار.

ش" ، "ليتكــــــوين" ، و "بيتكــــــوين غولــــــد". إلــــــى جانــــــب ذلــــــك، يــــــتم اختــــــراع مئــــــات مــــــن تفرعــــــه إلــــــى ثالثــــــة فــــــروع: "بيتكــــــوين كــــــا

                                                           

1 -   Adair Turner, Should You Buy Bitcoin?, project syndicate, Feb 2, 2018, consulted : 01/01/2019. 

2 -   Nouriel Roubini , Blockchain’s Broken Promises, project syndicate, Jan 26, 2018, consulted : 01/01/2019. 

 

 

https://www.project-syndicate.org/columnist/adair-turner
https://www.project-syndicate.org/columnist/nouriel-roubini
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cryptocurrencies  ا للمال و  ي أسرع بكثير من أي بنك مركـزي األخرى كل يوم. لذا فلن الكريبتوس "املستقرة" تخلق عرض 

 كبير على اإلطالق.

أن يقوم كل مستخدم بت ليل و التحقق من كل  cryptocurrencies و على املستوى األسا  ي، أي الثقة و الالمركزية، تتطلب

سـجل املعــامالت ، بمـا فــي ذلــك املبـال  املدفوعــة ، و مصــدر الـدفع و املتلقي...،فــلن هــذا بحـد ذاتــه إشــكال كـون الســجل ينمــو 

ا للمعامالت.  
 
ا معين و عليه  إذا تـم التعامـل بقوة بمرور الوقت و في نفس الوقت ال يمكن أن تتجاوز املعامالت املشفرة تواتر 

مــع العمــالت الرقميــة فــي أنظمــة البيــع بالتجزئــة و باســتخدام عمليــات التشــفير، فــلن حجــم الســجل ســيليد إلــى مــا بعــد ســعة 

التخـــزين للهـــاتف الـــذكي التقليـــدي فـــي غضـــون بضـــعة أيـــام ، و إنـــه يتجـــاوز ســـعة التخـــزين للكمبيـــوتر الوخ ـــ ي فـــي غضـــون 

ون بضعة أشهر. سعة التخـزين  ـي واحـد فقـط مـن املشـكلة ت القـدرة علـى املعالجـة يـ يء بضعة أسابيع، و الخوادم في غض

آخـــــر: فقـــــط يمكـــــن للحواســـــيب العمالقـــــة التعامـــــل مـــــع التحقـــــق مـــــن جميـــــع املعـــــامالت الـــــواردة. يمكـــــن أن تـــــؤدي أحجـــــام 

 1.إلى تيرابايتاالتصاالت املعنية بسرعة إلى إغالق شبكة اإلنترنت، و تبادل ملفات ماليين املستخدمين تصل 

هنــاك صــعوبة أخــرى تتعلــق بعــدم قابليــة التوســعة فــي املعــامالت املشــفرة حيــث يخضــع تحــديث الســجل للتشــبع. و كمــا أن 

 بشـكل زائـد و تصـبح 
 
بالتالي يمكن إنشاء كتل جديدة فقط في تردد محدد مسـبقا، مـن أجـل تفـادي أن يصـبح النظـام محمـال

ظار. و عليه فـلن التكـاليف سـترتفع بمجـرد وصـول الطلـب علـى املعـامالت إلـى السـقف، العديد من املعامالت إلى قائمة االنت

و إذا عرفــت قائمــة االنتظــار تزايــد خاصــة مــع تزايــد اســتخدام العمــالت املشــفرة فــي املعــامالت اليوميــة مثــل شــراء القهــوة ، و 

طـل خاصـية أساسـية للعملـة املشـفرة  ـي دفع التذاكر...و حتى مدفوعات الجملة، فـلن عمليـة الـدفع تصـبح ثقيلـة ، ممـا يب

 كما هو مفترل اليوم: كلما زاد استخدامها ، كلما زاد الحافز الستخدامها. 

 العمالت الفرتاضية ل تؤدي دور النقود: -ثالثا

 إلــى جنــب. و 
 
 منــذ اختــراع املــال منــذ آالف الســنين، لــم يكــن هنــاك نظــام نقــدي قــط يعمــل فيــه مئــات العمــالت املختلفــة جنبــا

ليــــؤدي النقــــد دوره كوســــيط للمبــــادالت فيجــــب أن تتــــوفر فيــــه العديــــد مــــن الشــــروط مــــن أهمهــــا النــــدرة و الثقــــة فــــي الجهــــة 

املصدرة لها، ف هذا الوضع نجد ان النقود االفتراضـية تفتقـد لالثنـين، حيـث ال تحقـق النـدرة لتـوفر العديـد مـن العمـالت فـي 

و مـــن جهـــة أخـــرى ال تكتســـب ثقـــة مالكهـــا كوســـيط للمبـــادالت أو مخـــزن االقتصـــاد و فـــي نفـــس الوقـــت و بـــاختالف اســـعارها، 

 للقيمة و أداة للمدفوعات اآلجلة لجهل مصدرها و عدم وجود أي غطاء لها. 

و رغـــــــم أن هنــــــــاك فكـــــــرة قائلــــــــة بأنـــــــه عملــــــــة شـــــــفرة تشــــــــفير واحــــــــدة يمكـــــــن أن تحــــــــل محـــــــل النقــــــــود الورقيـــــــة، فليســــــــت للـــــــــ 

Cryptocurrencies تأكيـــــد ليســـــت كـــــذلك، ألنـــــه ال يمكـــــن اســـــتخدامها لـــــدفع الضـــــرائب مثـــــل النقـــــود قيمـــــة جوهريـــــة ، و بال

القانونية، كمـا تحظـى العمـالت الورقيـة بالحمايـة مـن تحكـم قيمتهـا مـن قبـل البنـوك املركزيـة امللتلمـة بيبـات األسـعار.، و فـي 

ذات التضـــخم املرتفـــع ،  حالـــة فقـــدت العملـــة الورقيـــة مصـــداقيتها، كمـــا هـــو الحـــال فـــي بعـــض األنظمـــة النقديـــة الضـــعيفة

 فسوف يتم استبدالها بالعمالت األجنبية األكثر استقرارا أو األصول الحقيقية. 
                                                           

1 - bis,V. Cryptomonnaies : au-delà du phénomène de mode  Rapport économique annuel 2018, sur le lien, 

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2018_5_fr.pdf, p :12. 

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2018_5_fr.pdf
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عـــدم يوجـــد مصـــدر رئيســـ ي لديـــه تفـــويض لضـــمان اســـتقرار هـــذه العمـــالت. كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للنقـــود التقليديـــة التـــي 

ات السياســـة النقديــة و بشـــكل متكـــرر، خاصـــة فـــي تعمــل البنـــوك املركزيـــة علـــى ضـــمان اســتقرارها عـــن طريـــق اســـتخدام أدو 

هـذا لـيس هـو الحـال بالنسـبة للحـاالت املشـفرة ، التـي  ـي مبنيـة علـى الثقـة فـي البروتوكـول، غيـر أن  أوقات التوتر فـي السـوق.

لنـا سـابقا الذي يقر أنه ال يمكن التحكم في العرل و نتيجة لذلك ، فلن أي تقلب في الطلب له تأثير علـى التقيـيم فهـي كمـا ق

 تستمد قيمتها من تداولها و املضاربة عليها.

كما أن هنـاك عامـل آخـر يسـاهم فـي تقلـب قـيم العمـالت و هـو السـرعة التـي تظهـر وهـا عمليـات التشـفير الجديـدة حيـث توجـد 

فـــي  cryptocurrenciesبالفعـــل عـــدة آالف مـــن هـــذه العمـــالتت نظـــرا النتشـــارها، فلنـــه مـــن املســـتحيل تقـــدير عـــدد دقيـــق مـــن 

التداول بشكل موثوق. وعليه فلن وجود العديد من العمالت في نفس الوقت سيؤثر على ظروف السـوق مـن حيـث العـرل 

و الطلــــب علــــى العمــــالت و يحطــــم ميــــلة محدوديــــة العــــرل بظهــــور هــــذه العمــــالت الجديــــدة. و منــــه فــــلن إصــــدار العديــــد مــــن 

 لالستقرار.
 
 ما يكون ضمانا

 
 العمالت الجديدة نادرا

 القضاء على القيم الجتماعية:-ارابع

يمكــن أن يــؤدي اســتعمال العمــالت الرقميــة إلــى تخفــيض تكــاليف املعــامالت املاليــة وكــذلك يمكــن أن يخفــض مــن تكــاليف 

 بحلـــول عـــام  20إلـــى  15مـــن  البنيـــة التحتيـــة فقـــط للبنـــوك
 
فـــي بريطانيـــا. غيـــر انـــه فـــي املقابـــل  2022مليـــار دوالر أميركـــي ســـنويا

٪ مــن شــركات الخــدمات املاليــة يمكــن أن تغلــق أبووهــا بحلــول عــام  20خفــيض الوظــائف حيــث أن أكثــر مــن ســيعمل أيضــا ت

كمــا األمــر يتعــدى ذلــك إلــى أن اعتمــاد هــذه العمــالت  1. ممــا ســيؤدي إلــى فقــدان آالف الوظــائف علــى املســتوى الــدولي.2020

البحـــث عـــن الـــربح الســـهل والثـــراء الســـريع، وهـــو مـــا  ســـيؤدي إلـــى تزايـــد املضـــاربة علـــى أســـعارها، ممـــا يوـــجع املقـــامرة وتزايـــد

سيقض ي على قيم العمل عند األفراد ويؤدي إلى اختالالت في سلم القيم وحتى األجور، فيصبح األجر مقابـل الجهـد املبـذول 

 كما في تن  النظريات االقتصادية صعب التحقيق.

 األخطار التقنية:-خامسا

لعملة لكن الثقة في كـل دفعـة غيـر مؤكـدة ممـا يـؤدي إلـى هشاشـة هـذه العمـالت، و هـذا بنيت العملة الرقمية على الثقة  في ا

يرجع إلى ظاهرة التشعب )"الشـطب"( مـن السـجالت. هـذه  ـي العمليـة التـي يقـرر فيهـا بعـض أصـحاب الحسـابات املربوطـة 

ـــا اســـتخدام إصـــدار جديـــد مـــن الســـجل و البروتوكـــول، بينمـــا يســـتمر آخـــرون فـــي اســـتخدام اإل  صـــدار األصـــلي.عند القيـــام مع 

إلى شبكتين فرعيتين من املستخدمين. في حين أن هنـاك العديـد مـن األمثلـة الحديثـة لهـذه  cryptocurrencyبذلك، ينقسم 

، التـــي  Bitcoinتســـبب تحـــديث برنـــامج غيـــر صـــحيح فـــي عـــدم التوافـــق بـــين جـــزء مـــن شـــبكة  20132مـــارس  11الظـــاهرة، ففـــي

توكـــول األصـــلي، و جـــزء آخـــر مـــن الشـــبكة، اســـتند تعدينـــه إلـــى إصـــدار محـــدل. اســـتمرار هـــذا إلـــى البرو فيهـــا منقبـــون  اســـتند

                                                           
1 - Octavian Nica, op cite, p :9. 
2 -ibid, p :15. 
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الوضـع لعـدة ســاعات، تـم تطــوير سلسـلتين منفصــلتين، و بمجـرد انتشــار املعلومـة، انخفــض سـعر البيتكــوين بمقـدار الثلــث 

ليــــي هـــــذا التشــــعب فــــي الســــجل فـــــي النهايــــة بواســــطة جهـــــد منســــق مــــن املنقبــــي
ُ
ــــا. و قــــد أ  عـــــن تقريب 

 
ن، الـــــذين ابتعــــدوا مؤقتــــا

البروتوكول، متجاهلين أطول سلسلة. و مع ذلك، تم إبطال عدد كبير من املعامالت. تو ح مثل هذه الحالة السهولة التـي 

 ، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في قيمها.cryptocurrenciesيمكن وها تقسيم 

يقوم بتحديث السجل و بالتالي الثقـة األساسـية فـي العملـة  إن التشعب يعتبر عيب أسا  ي، حيث اإلجماع الالمركزي الذي

املجهولـــة. يقتـــرح التحليـــل النظـــري أن تنســـيق تحـــديث الســـجل يمكـــن أن يختفـــي فـــي أي وقـــت ، ممـــا يـــؤدي إلـــى خســـارة كليـــة 

 للقيمة.

الكفـاءة فـي أق ـ ى الالمركزية من سلسلة من الثغـرات، وتكمـن املصـادر الرئيسـية لعـدم  cryptocurrenciesو عموما، تعاني 

درجــة مــن الالمركزيــة، فبنــاء الثقــة املطلوبــة فــي مثــل هــذا النظــام يســتهلك كميــات كبيــرة مــن الطاقــة الحاســوبيةت و يتطلــب 

تخــــزين المركـــــزي يمكـــــن أن يكـــــون غيـــــر فعــــال، باإلضـــــافة اإلجمـــــاع الالمركـــــزي ضـــــعيف. كــــل هـــــذا يمكـــــن عالجـــــه باســـــتخدام 

 فـي هـذه األنظمـة الالمركزيـة كونهـا غيـر القابلـة للتوسـعة و الهشاشـة.  بروتوكوالت جديدة. غير أن البعض اآلخر 
 
يبدو متأصال

فــي نهايـــة املطـــاف، يبــدو أن عـــدم وجـــود آليـــة مؤسســية مناســـبة تـــتحكم فــي هـــذه العمـــالت علـــى املســتوى الـــوطني  ـــي الفجـــوة 

 الرئيسية.

 التحديات القتصادية:

   ثبات العرض النقدي: -أول

دور حــديثا إلــى جانــب أدوارهــا التقليديــة كمخــزن للقيمــة و أداة للتبــادل و ألداء املــدفوعات اآلجلــة، و أصــبحت النقــود تلعــب 

أصبحت أحد أدوات السياسة االقتصادية، فيمكن من خاللها و باالعتماد على السياسة النقدية معالجة معظـم املشـاكل 

يـد مـن التفسـيرات للظـاهرة النقديـة مـن أهمهـم "ميلتـون التي يمكن أن يقع فيها االقتصاد. و قـد اعتمـد االقتصـاديون العد

فريدمان" و الذي شدد على ضرورة وجود نمو متناسب للدخل الـوطني و الكتلـة النقديـة لضـمان اسـتقرار فـي قيمـة النقـد و 

مــــع مليــــون وحــــدة، ســــيتعارل  21األســــعار. غيــــر أن فكــــرة أن تكــــون العملــــة االفتراضــــية فــــي مقــــدمتها البيتكــــوين ثابتــــة عنــــد 

فمـــا لـــم يكـــن العـــرل مـــن العملـــة االســـمية، و النـــاتج املحلـــي اإلجمـــالي متناســـبان، فســـتعاني األســـعار مـــن النظريـــة النقديـــة 

حيــث يعتقــد "إيرفينــ  فيشــر" أن وضــعا ممــاثال يقــود عجلــة االقتصــاد إلــى الكســاد  االنكمــاش فــي حالــة نمــو النــاتج الــوطني.

 العظيم. 

لــــة الرقميــــة فهــــذا يعنــــي أن اســــتمرار الــــدفع بواســــطة "البيتكــــوين"        )أو غيرهــــا( و يتســــاءل الــــبعض فــــي حالــــة نجــــاح العم

ســيؤدي إلــى الوصــول للحــد األق ــ ى، و مــن ثــم إلــى االنكمــاش كمــا قلنــا ســابقا. غيــر أنــه نجــد مــن يقــول عكــس ذلــك و هــم مــن 

، ألن "الـربح ال يعتمـد علـى مسـتوى  الربحيـةال القالئل مثل "لهولسمان" فهـو يـرى أن االنكمـاش ال يقـول آفـاق االسـتثمار و 
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أسعار النقديـة التـي نبيعهـا، بـل علـى الفـرق بـين األسـعار التـي نبيعهـا و التـي نشـتريها". فـي االنكمـاش، تـنخفض كلتـا مجمـوعتي 

 1األسعار، و نتيجة لذلك يمكن أن تستمر أرباح اإلنتاج.

 العملة الرقمية و الئتمان: -ثانيا

سنوات على إنشائها ال تزال العمالت االفتراضية تؤدي دورا واحدا من وسائل الـدفع و هـو دور  حتى بعد مرور أزيد من عشر 

وســيط للمبــادالت، فلحــد اآلن ال يمكــن االحتفــاظ وهــا كمخــزن للقيمــة نظــرا للتقلبــات املســتمرة التــي تعرفهــا أســعارها و التــي 

نقـود ال يـزال الطلـب عليهـا فـي حـال اسـتعملنا االتجـاه تكون في العديد من الحـاالت عنيفـة. و مـن حيـث دوافـع الطلـب علـى ال

الك لي فهو دافع املعامالت و املضاربة و ال يمكن اعتمادها لالحتياط. و عليـه فمـن وجهـة نظـر اقتصـادية فـلن النقـد الرقمـي 

أكبــر. فلحــد  لــم يعــول النقــد الــورقي فــي وظائفــه األساســية و لــو نظرنــا إليــه كــأداة للسياســة االقتصــادية فلنــه يطــرح مشــكل

الساعة ال يمكن الكالم على استعمال النقد الرقمي في عمليـات مـنح االئتمـان التـي تعتبـر أساسـية فـي االقتصـاد الرأسـمالي و 

التـي مـن خاللهـا يـتم التوسـع فـي االسـتثمار، و هـذا األخيـر يرفـع بـدوره مـن مسـتوى الـدخل الـوطني عـن طريـق أثـر املضــاعف و 

ة، كــل هــذا عــن طريــق التوســع النقــدي و مــنح االئتمــان. و مــن جهــة أخــرى غيــاب جهــة مركزيــة املوجــل، و يقلــ  مــن البطالــ

مســؤولة عــن إصــدار هــذه العملــة تصــعب مــن التعامــل فــي مجــال االئتمــان الــذي يعتمــد علــى الثقــة بصــورة أساســية، و مــن 

قـود االئتمانيـة مـن طـرف البنـوك جهة أخرى غياب النقد امللموس و القـانوني سـيعقد مـن آليـة التوسـع النقـدي و إنشـاء الن

التجاريــة، و التــي تعتبــر أساســية فــي االقتصــاد مــن حيــث تمويــل االســتثمار أو التــأثير علــى الوضــع النقــدي و قيمــة النقــود مــن 

خالل السياسة النقدية. فحاليا مفهوم البيتكوين يتعارل تماما مع هذه املفاهيم األساسـية، حيـث فـي هـذه الحالـة يمكـن 

حالــة البــدء فــي نشــاط تجــاري  ففــي 2 اعتبــار املعــامالت بالعملــة الرقميــة عبــارة عــن احتيــال بمســاعدة الحكومــة.ال يمكــن إال 

، فلن هذا يصبح غيـر ممكـن إال لأل ـخاص الـذين يعرفـون بعضـهم بالفعـل، و ال يمكـن أن يـتم 
 
يتضمن تكاليف كبيرة مقدما

 أل خاص خارجيين.الحصول على تمويل للنفقات دون التنازل عن ملكية األسهم 

 أن علـى االقتصـاد ككـل 
 
و عليه ال يـزال النقـد الرقمـي غيـر قـادر علـى التكيـف مـع الظـروف املتغيـرة لالقتصـاد ممـا يعنـي ضـمنا

 يجب أن  يكيف مع املعايير النقدية الجديدة، و هو ما يمكن أن يكون مكلفا للغاية. 

 الفقاعات املالية: -ثالثا

ز سـعر األصـل قيمتـه األساسـية وهـامش كبيـر، حيـث تتضـخم األصـول املاليـة أو فئـات األصـول يقصد بالفقاعـة املاليـة تجـاو 

بشـــكل كبيـــر، بـــدون عالقـــة تـــذكر مـــع القيمـــة الضـــمنية لألصـــول. و تعـــددت الفقاعـــات املاليـــة فـــي الفتـــرة األخيـــرة منهـــا فقاعـــة 

ة، حيــــث وصــــل ســــعر البيتكــــوين إلــــى حــــدود األنترنيــــت ، و فقاعــــة الــــرهن العقــــاري... وصــــوال إلــــى فقاعــــة العمــــالت االفتراضــــي

                                                           
1 -  Beat Weber, Can Bitcoin compete with money?, sur le lien : http://peerproduction.net/issues/issue-4-value-and-

currency/invited-comments/can-bitcoin-compete-with-money/,  consulté le :10/01/2019, p :4. 
2  -ibid, p :5. 

http://peerproduction.net/issues/issue-4-value-and-currency/invited-comments/can-bitcoin-compete-with-money/,%20%20consulté
http://peerproduction.net/issues/issue-4-value-and-currency/invited-comments/can-bitcoin-compete-with-money/,%20%20consulté
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باملئــة مــن قيمتــه الســابقة فأصــبحت  75( أي فقــد اكثــر مــن 2108دوالر) خــالل ســنة  3000دوالر قبــل أن يتهــاوى إلــى  20.000

. فــي هــذه الحالــة يقــوم املســتثمرون بشــراء العمــالت االفتراضــية الرخيصــة و عديمــة 2000تنــافس فقاعــة الــدوت كــوم ســنة 

يـــة فـــي بعـــض األحيـــان( و يتوقعـــون زيـــادة فـــي قيمتهـــا. غيـــر أنـــه فـــي الواقـــع أغلبيـــه هـــذه العمـــالت تختفـــي فـــي حـــين القيمـــة )مجان

 العمالت األخرى تبقى منخفضة األسعار، فيفقد هؤالء املستثمرون أموالهم التي تذهب إلى جهة جهولة.

  التهرب الضريبي:-رابعا

ومـات مـن الجــاب املـالي حيـث أصـبحت  مبعــث القلـق األكبـر مـن خــالل يمكـن أن تسـبب العمـالت الرقميـة أضــرار بالغـة للحك

، تعتمـــد علـــى «بلوكتشـــين»أو « سلســـلة الكتـــل»خســـارة اإليـــرادات الضـــريبية. حيـــث تعتمـــد هـــذه العمـــالت علـــى تكنولوجيـــا بــــ

 من ، فرغم أن املعامالت معلنة، فلنها ليست مربوطة سوى بعنوان إلكتروني. و لعل ذلك يفسر «إخفاء الهوية»
 
 كبيرا

 
جزءا

 الوقود الرئيس لالقتصاد السّري الذي تسـيطر عليـه الجريمـة « إخفاء الهوية»،بيد أن 1  «سلسلة الكتل»جاذبية 
 
هو أيضا

 لخســارة اإليــرادات 
 
 كبيــرا

 
و الســوق الســوداء، و ُيــدار فــي الوقــت الــراهن باســتخدام الركــود. و يعتبــر االقتصــاد الســّري مصــدرا

مليــــار دوالر  500خســــائرها بســــبب األجــــور غيــــر املفصــــح عنهــــا وحــــدها بنحــــو « دائــــرة اإليــــرادات الداخليــــة»الضـــريبية. و تقــــدر 

.
 
 سنويا

للمعـامالت، فمـن املمكـن أن تـؤدي إلـى توسـع كبيـر فـي « كوسـيلة مفضـلة بـال هويـة»و إذا حلت العمـالت الرقميـة محـل النقـد 

 
 
دائـــرة اإليــــرادات »و تــــدرك   «ات املصـــرفية اآلمنــــة فـــي سويســـراللحســـاب»االقتصـــاد الســـري، و تصــــبح العملـــة الرقميـــة بــــديال

 الخاص بالعمالت الرقمية.« كشف الهوية»ذلك، و هو ما يجعلها تدفع من أجل « الداخلية

فــــرل « دائــــرة اإليــــرادات الداخليــــة»مــــن الصــــعب علــــى « سلســــلة الكتــــل»و عــــالوة علــــى ذلــــك، يمكــــن أن تجعــــل تكنولوجيــــا 

، فمن املمكن أن يمتلـك الوـخ  الواحـد أكثـر ضرائب على أرباح تداول ال
 
عمالت املشفرة، إذ تجعل التهرب الضريبي سهال

رة، و ال يكشــف للســلطات ســوى عــن حســاب واحــد، و يتــداول العمــالت فيمــا بينهــا، فــال تســتطيع 
ّ
مــن حســاب للعمــالت املشــف

 الدائرة فرل ضرائب سوى على الحساب املعلن. 

تتقبل خسارة كل هذه اإليرادات الضريبية، لـذا فقـد عمـدت كـل دولـة إلـى اتخـاذ تـدابير  يعتبر من الصعب على السلطات أن

تناسـ ها حسـب قـدرتها علـى الرقابـة علـى العمليـات بالعملـة الرقميــة حيـث هنـاك مـن منـع تـدول هـذه العمـالت نهائيـا وعاقــب 

ت، و فــي كــال الحــالتين ينتظــر تضــييع كــل مــن يتــاجر وهــا مثــل الجزائــر ، و هنــاك مــن فــرل ضــرائب مرتفعــة علــى هــذه العمليــا

رة تفـتح البـاب أمـام التهـرب الضـريبي و املعـامالت غيـر القانونيـة، فلنهـا تتـيح فـي الوقـت 
ّ
فرص كبيرة. فـرغم أن العمـالت املشـف

 ذاتــه تخفيضــات هائلــة فــي تكلفــة املعــامالت املاليــة، و تقلــ  االعتمــاد علــى البنــوك، باإلضــافة إلــى تحقيــق األربــاح مــن خــالل

املضــاربة فــي هــذه العمــالت. و هنــاك مــن الــدول التــي أجــازت التعامــل بــالعمالت الرقميــة و ذلــك لالســتفادة مــن األربــاح التـــي 

 يحققها املستثمرين، وسارعت لفرل ضرائب على هذه األرباح مثل أملانيا و اليابان. 

                                                           

جــانفي  24ايمز، ريتشــارد هولــدنَ وأنــوب مــاالني، العمــالت املشــفرة.. ومعضــلة التهــرب الضــريبي، تقــارير موقــع االتحــاد ينشــر بترتيــب مــع نيويــورك تــ  - 1
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 غسيل األموال:-خامسا

، أنهــا تعتبــر الطريقــة األســهل لتبيــيض )غســيل( األمــوال، و ال تكشــف عــن الرقميــة للعمــالت إن امليــلة األساســية كمــا ذكرنــا 

ليــــة، و لهــــذا فــــلن الســــلطات تبــــذل جهــــودا هويــــة مســــتخدميها و تتمتــــع بســــهولة الحركــــة و النقــــل، وســــرعة التحــــويالت الدو 

خـــالل اآلونـــة  ، بـــدأت تنتشـــر فـــي غســـيل األمـــوال الســـوداء علـــى نطـــاق واســـعالرقميـــة العمـــالت لـــذا فـــلن .مضـــاعفة ملكافحتهـــا

العمـالت الرقميـة تسـير بنظـام كـون هـذه   األخيرة، و أن تجار املخدرات بدأوا يستفيدون من ميلات هذه العمالت بشكل كبير

ال مركـــزي إلرســـال و اســـتقبال األمـــوال، يتميـــل بالســـرعة الفائقـــة، إذ يـــتم تحويـــل األمـــوال فـــي بضـــع ثـــوان، علـــى عكـــس طريقـــة 

رخيصـــة جـــدا. وكـــان  االفتراضـــية بـــالعمالت ق أيامـــا، كمـــا أن تكلفـــة عمليـــات تحويـــل األمـــوالالبنـــوك التقليديـــة التـــي تســـتغر 

مليـارات يـورو مـن األمـوال غيـر املشـروعة، يـتم تبييضـها سـنويا بواسـطة  5.5إلـى  4,1مدير "اليوروبول"، "روب وينوريت" أن 

. و مـــــــــع ازديـــــــــاد تـــــــــداول و متابعـــــــــة املســـــــــتثمرين الصـــــــــغار للعملـــــــــة الرقميـــــــــة األشـــــــــهر "بيتكـــــــــوين"، فـــــــــلن 1العمـــــــــالت الرقميـــــــــة

بـاتوا يتجهـون نحـو عمـالت رقميـة أخـرى، حيـث تعتبـر عملـة "مـونيرو" األبـرز فـي هـذا املجـال  القانونيـة غيـر  باألعمـال القائمين

و تتــــــيح إمكانيــــــة أداء عمليـــــــات تشــــــفير علــــــى مســــــتوى عــــــال لحمايــــــة عنــــــاوين اإلرســـــــال و  2014حيــــــث أنشــــــأت عــــــام  .مــــــؤخرا

ستخدم بدرجة أكبر من االستقبال،
ُ
فـي الفعاليـات املاليـة غيـر القانونيـة حيـث تمتلـك نظامـا  ""بيتكـوين مشيرا إلى أنها باتت ت

 . الرقمية األخرى  أكثر تعقيدا من العمالت

 غموض العملة الرقمية و خسائرها:-سادسا

تميلت العمالت االفتراضية بقفزاتها الخرافية بين الحين و اآلخـر نتيجـة اقبـال عـدد مـن املسـتثمرين عليهـا بـاحثين عـن أربـاح 

التعامـل وهـا، حيـث ســجلت فوريـة كبيـرة. غيـر أن الخسـائر املتتاليـة و املتواصـلة لهـذه العمـالت جعلهـا محـل ريبـة و تخـوف فـي 

يكـاد ال يخلـو شـهر  2017هذه العمالت االفتراضية خسائر بماليير الـدوالرات فبعـد موجـة الصـعود و الفقاعـة املاليـة فـي سـنة 

نجـدها قـد سـجلت خسـائر متتاليـة فـي  2018فـلذا تتبعنـا هـذه العمـالت خـالل السدا ـ ي الثـاني مـن  2018من الخسائر سـنة 

مليـــار دوالر، مســـجلة خســـائر  260.05القيمـــة الســـوقية للعمـــالت الرقميـــة فـــي شـــهر أغســـطس نحـــو  قيمهـــا حيـــث بلـــ  إجمـــالي

 9,5مليار دوالر في خالل شهر أغسطس،  ثم تلتها خسائر فـي سـبتمبر تقـدر بــ  43,2مليار دوالر خالل أسبوع،  37وصلت إلى نحو 

يـــار دوالر خســـائر العمـــالت الرقميـــة فـــي ليلـــة واحـــدة مل 38مليـــار دوالر باإلضـــافة إلـــى تقلبـــات عنيفـــة وصـــلت لدرجـــة خســـارة  

مليــار دوالر،  19(. كمــا لــم يكــن شــهر أكتــوبر مختلفــا كثيــر و ال نــوفمبر حيــث بلغــت الخســائر فيهمــا 2018ســبتمبر  6)الخمــيس 

أيــــام  9 مليــــار دوالر فـــي 22,4، بتســـجيل خســــائر بلغـــت 2018مليـــار دوالر علـــى التــــوالي، و اختتمـــت العملــــة الرقميـــة ســــنة  1,44

مليار دوالر منذ بداية العام الجاري، حيث تراجعت بنسبة  601األولى من شهر ديسمبر، فقد خسرت العمالت الرقمية نحو 

                                                           
1 -  Adam James , Europol Claims $5.5 Billion Laundered Using Cryptocurrency  ]sur le lien [ : https://bitcoinist.com/europol-claims-5-5-

billion-laundered-using-cryptocurrency/, consulté le :5/01/2019. 
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مليــار دوالر فــي منتصــف شــهر نــوفمبر لســنة  725% بعــدما تراجعــت قيمتهــا الســوقية اإلجماليــة مــن مســتوى 82.3تقــدر بنحــو 

 2018.1ر نوفمبر لسنة مليار دوالر في شه 123إلى مستوى  2017

  التحديات األمنية و الجتماعية:-سابعا

إن مميلات النقود االفتراضية من كونها تتمتع بـالتعتيم و ذات طبيعـة ال مركزيـة فلنهـا تطـرح مخـاوف كبيـرة مـن أن تسـتعمل 

ع، حيــث بــدأت كــأداة تــداول فــي النشــاطات اإلجراميــة و تمويــل اإلرهــاب، فهــذه امليــلات التــي تتمتــع وهــا تجعلهــا مســتحيلة التتبــ

علــى مــا يســمى "األنترنــت املخفــي" الــذي يســتخدمه املجرمــون واللصــوص مــن مافيــا تجــارة البشــر واملخــدرات وغيرهــا قبــل أن 

 .2008/2009يبدأ تداولها عبر اإلنترنت في العقد األخير، و ربما كرد فعل على األزمة املالية العاملية في 

مجــــال األمــــن القــــومي للــــدول و الحــــد مــــن اإلرهــــاب، بــــل سيشــــكل تكــــاليف إضــــافية علــــى و هــــذا ســــيطرح تحــــديات عظمــــى فــــي 

ميلانيـــات الـــدول و التكـــتالت اإلقليميـــة نظـــرا للتكـــاليف التـــي ســـيتم إنفاقهـــا فـــي املســـتقبل للحـــد مـــن اإلجـــرام و اإلنفـــاق علـــى 

محققـو الشـرطة  فـي قضـية فـوجم التكنولوجيات الحديثة الكتشاف اتجاهات األموال. و هذا لم يعد من التخمينات حيـث 

و  .اختطـــاف زوجـــة املليـــاردير ال رويجـــي "تـــوم هـــاجي ل" عنـــدما طلـــب الخـــاطفون أخيـــرا دفـــع الفديـــة بالعملـــة الرقميـــة حصـــرا

كمـــا و ذكـــرت قنـــاة "بلـــومبير " املقــدرة بواحـــد مليـــون دوالر و هـــذا مـــا يصـــعب علـــى الشـــرطة تحديــد هويـــة هـــؤالء األ ـــخاص، 

ا أن القراصنة الذين اخترقوا  االقتصادية األميركية ألف موقع "ووردبرس" في ديسمبر من العام املاضـ ي، طلبـوا  190مؤخر 

 ."فديات من أصحاب تلك املواقع اإللكترونية بعملة "مونيرو

أن تـداول البيتكـوين هـو كنيث ورجـوف"،  " "KENNETH ROGOFFأما في الجانب االجتماعي، فيعتبر بعض املفكرين مثل "

 100مراهنة على الـوهم، فيشـبه املفكـر العملـة االفتراضـية بورقـة اليناصـيب حيـث يمكـن للورقـة التـي تقـدر قيمتهـا اليـوم بــ 

 ين إلى اقتنائها و حتى بعض الدول.الف دوالر مما يدفع بعض الفاشل 100دوالر، و يمكن أن تكون  0دوالر في األمد البعيد 

َعــد "
ُ
"، خاصــة و أن املعــرول يــاذهبــا رقمكمــا يصــر العديــد مــن املبشــرين بــالعمالت الرقميــة املشــفرة علــى أن "البيتكــوين" ت

مليونــا. لكــن هــذا جنــون. فــأوال، البيتكــوين لــيس لهــا أي اســتخدام  21منهــا فــي األمــد البعيــد محــدد خوارزميــا بمــا ال يتجــاوز 

بديل، على النقيض من الذهب ــ الذي يستخدم على نطاق واسـع فـي تكنولوجيـات جديـدة مـن أجهـزة اآلي فـون إلـى مركبـات 

الالزمــــة للتحقــــق مــــن  تكلفــــة الطاقــــة املهولــــة تمكــــن أصــــحاب "البيتكــــوين" مــــن إيجــــاد وســــيلة لخفــــضالفضــــاء. و حتــــى إذا 

مركزيـة موثـوق وهـا  املعامالت، فلن طبيعة األنظمة املحاسبية غير املركزية تجعلها أقل كفاءة مـن األنظمـة التـي تـديرها جهـة

مثــل البنــك املركــزي. و إذا أزيلــت ميــلة إخفــاء االســم فلــن يرغــب أحــد فــي اســتخدامهات وإذا أبقــي علــى هــذه امليــلة فلــن تتســامح 

 و التي بدأت اليوم في التفكير بجدية في الرقابة عليها و تتبعها.2معها حكومات االقتصادات املتقدمة.

فــي العــام املاضــ ي، فلنــه  اليابــان خــاطر بــاحتواء العمــالت الرقميــة املشــفرة، كمــا فعلــتكمــا أن أي اقتصــاد متقــدم كبيــر لــن ي

ات التـــي اتخـــذتها اليابـــان الحقـــا إلبعـــاد نفســـها عـــن يجـــازف بـــالتحول إلـــى مقصـــد عـــالمي لغســـل األمـــوال. )ربمـــا كانـــت الخطـــو 
                                                           

 . http://www.aleqt.comباالعتماد على : الصحيفة االقتصادية، جريدة العرب االقتصادية الدولية، ]على الخط[:   -1 

like-are-mmentary/cryptocurrenciessyndicate.org/co-https://www.project- [إبـــــراهيم محمـــــد علـــــي، ]علـــــى الـــــرابط كنيـــــث روجـــــرف،  -2 

12/arabic-2018-rogoff-kenneth-by-tickets-lottery :01/01/2019، تاريخ االطالع. 

https://www.project-syndicate.org/columnist/kenneth-rogoff
https://www.cnbc.com/2018/06/04/apple-co-founder-steve-wozniak-hopes-bitcoin-will-become-global-currency.html
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07283-3
https://www.project-syndicate.org/commentary/bitcoin-long-term-price-collapse-by-kenneth-rogoff-2017-10
http://www.aleqt.com/
https://www.project-syndicate.org/commentary/cryptocurrencies-are-like-lottery-tickets-by-kenneth-rogoff-2018-12/arabic
https://www.project-syndicate.org/commentary/cryptocurrencies-are-like-lottery-tickets-by-kenneth-rogoff-2018-12/arabic
https://www.project-syndicate.org/commentary/cryptocurrencies-are-like-lottery-tickets-by-kenneth-rogoff-2018-12/arabic
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( فـي النهايـة، سـوف تلجـأ االقتصـادات املتقدمـة 2018العمالت الرقمية املشفرة من األسباب التي أدت إلى التقلبات فـي عـام 

ل األمـوال و بكل تأكيد إلى التنسيق بشأن تنظيم العمالت الرقمية املشفرة، كما فعلت في ما يتصل بتـدابير أخـرى ملنـع غسـي

 التهرب الضريبي.

التـي تفرضـها الواليـات املتحـدة مثـل  العقوكهات املاليهةلكن هذا يترك املجال الستعمالها في العديد من الـدول التـي تعـاني مـن 

الشـــمالية، الصـــومال، ســـوريا، و روســـيا، و لـــن تهـــتم حكومـــات هـــذه الـــدول بالضـــرورة بالعوامـــل كوبـــا، إيـــران، ليبيـــا، كوريـــا 

الخارجيــة العامليــة، و عليــه مــا دامــت هــذه الــدول  ــجعت العمــالت الرقميــة املشــفرة التــي قــد تكــون ذات قيمــة و ال تســاوي 

 غير انه احتمال ضئيل و صعب التنبؤ به.الصفر مثل ورقة اليناصيب، و هذا ال يخفي احتمال أن تكون ذات قيمة عالية، 

 منتوج عالي املخاطرة: -ثامنا

تعتبر النقود االفتراضية مفارقة حقيقية عن ما جاءت به النظريات النقدية، حيث تعتبر هذه األخيرة أن النقـود )الورقيـة( 

اضـية حيـث تتميـل بمخـاطر عاليـة  ي اصل تام السيولة عديم املخاطرة، غير أن هذا يختلف تماما فيما يخ  النقود االفتر 

 نظرا لتقلب أسعارها باستمرار، حيث تستمد هذه النقود قيمتها من التداول و املضاربة.

، و التهرب الضريبي، و تجنب ضوابط رأس املـال، أو غسـيل Bitcoinحتى اآلن ، كانت معامالت االستخدام الوحيدة لشركة 

عضـــاء فـــي مجموعـــة العشـــرين اآلن علـــى تنظـــيم عمليـــات التشـــفير و إزالـــة األمـــوال. لـــيس مـــن املســـتغرب أن تعمـــل الـــدول األ 

املجهوليـــة التـــي يفتـــرل أنهـــا تحملهـــا، مـــن خـــالل املطالبـــة بـــاإلبال  عـــن معـــامالت املكاســـب الرأســـمالية الشـــاملة إلـــى األربـــاح. 

حتـــى ال تقبلهـــا  Bitcoinفـــي املعـــامالت، ســـيكون صـــعبا فـــي الوقـــت الحـــالي، لدرجـــة أن مـــؤتمرات  Bitcoinفالثقـــة باســـتخدام 

كوســـيلة دفـــع صـــالحة. باإلضـــافة إلـــى انـــه ال يـــزال يخضـــع للتقيـــيم بـــالعمالت القانونيـــة املصـــدرة مـــن طـــرف البنـــوك املركزيـــة 

 شأنه شأن أي سلعة معروضة للبيع.

VI-  صدمة ناتجة عن استخدام العملة االفتراضية  على االقتصاد الجزائري الجزء التطبيقي: دراسة سيناريو 

كمــا تطرقنــا ســابقا فــلن اعتمــاد العمــالت االفتراضــية يمكــن أن يــؤدي إلــى العديــد مــن اآلثــار االقتصــادية مــن أهمهــا التهــرب 

الضــريبي، والــذي يــؤدي إلــى فقــدان مــوارد الخزينــة العموميــة والــذي بــدوره ســيؤثر علــى عــدة مؤشــرات اقتصــادية كليــة مثــل 

النمو ...الخ. وقد اتخذت الجزائر في هـذا املجـال موقفـا وا ـحا وصـريحا  الدخل الوطني رصيد امليلانية العمومية ومعدالت

لحمايــة اقتصـــادها وعملتهـــا مـــن العمـــالت االفتراضـــية التـــي ظهـــرت وذلــك مـــن خـــالل تجـــريم ومعاقبـــة كـــل مـــن يتـــاجر أو يحـــوز 

 . 2016من قانون املالية لسنة  108العمالت االفتراضية وذلك حسب ما جاء في املادة 

 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3095325
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 ، تنا هذه افترضنا انه سيتم اعتماد العمالت االفتراضية من طرف األعوان االقتصاديين للتهرب من دفـع الضـرائبفي دراس

ورصـــــيد املوازنـــــة  ***، البطالـــــةَ*علـــــى النمـــــو االقتصـــــادي َو لـــــذلك افترضـــــنا ســـــيناريو صـــــدمة انخفـــــال إجمـــــالي اإليـــــرادات

 .****العامة

ســــنة، علــــى أن يــــتم التنبــــؤ باتجــــاه  27أي  2017إلــــى غايــــة ســــنة  1990نة و قــــد تمــــت الدراســــة علــــى مــــدة زمنيــــة تمتــــد مــــن ســــ

 املؤشرات املذكورة في حالة الصدمة على املدى القصير.

من جية الدراسة: اعتمدنا فـي الدراسـة اإلحصـائية علـى سـيناريو انخفـال اإليـرادات كمتغيـر تـابع وأثـره علـى البطالـة والنمـو 

 االقتصادي ورصيد املوازنة العامة.

 اختبار الستقرارية:-1

مــن املــرجح أن تتســم السالســل الزمنيــة التــي تصــف التغيـــرات االقتصــادية الكليــة بحالــة مــن عــدم االســتقرار مــ ن الناحيـــة 

اإلحصــائية نظــرا لتتخللهــا جــدورا للوحــدة، ولــذلك مــن الضــروري اختبــار خلوهــا مــن جــدر الوحــدة )االســتقرارية( باالعتمــاد 

 ويتم صياغة الفرضيات التالية: (dickey –fuller test, phillips-perron Test) على االختبارات التالية

H0 )ال يوجد جدر الوحدة )استقرار السلسلة الزمنية : 

H1)يوجد جدر الوحدة )عدم استقرار السلسلة الزمنية : 

تشـير النظريـة الكليـة، و عليـه  تمامـا كمـا« level 1 »وقـد تـم التوصـل إلـى أن السالسـل الزمنيـة مسـتقرة عنـد الجـراء الفـروق 

يتم قبول فرضية العدم التي تقر بوجود استقرارية للسلسـلة عنـد الدرجـة األولـى، لـذلك فلنـه لـيس ممكـن أن توجـد عالقـة 

 تكامل مشترك وعالقة طويلة األجل.

 والتأخريات: اإلبطاء فرات عدد تحديد 

   Schwarzواختبار Akaik’sد على اإلحصائيات باالعتما VARيتم تحديد عدد فتات اإلبطاء في مسار نموذج 

                                                           

واإليفـــاء  النفقـــات العامـــة  ـــي مجمـــوع األمـــوال التـــي تجبيهـــا الدولـــة مـــن مختلـــف املصـــادر والجهـــات لتمويـــل  Public revenueاإليـــرادات العامـــة -َ

 .إيراد غير ضريبي أو الضرائب . واإليرادات من مختلفالسياسة املالية بالحاجات العامة. واإليرادات العامة  ي مكون هام في

ي النـــاتج املحلـــي بأســـعار الســـوق علـــى أســـاس ســـعر ثابـــت للعملـــة املحليـــة. وتســـتند اإلجماليـــات إلـــى النمـــو االقتصـــادي: معـــدل النمـــو الســـنوي إلجمـــال   -*َ

. وإجمالي الناتج املحلي هـو عبـارة عـن مجمـوع إجمـالي القيمـة املضـافة مـن جانـب جميـع املنتجـين املقيمـين 2010السعر الثابت للدوالر األمريكي عام 

ت ونـاق  أيـة إعانـات غيـر مشـمولة فـي قيمـة املنتجـات. ويـتم حسـابه بـدون اقتطـاع قيمـة إهـالك األصـول فـي االقتصـاد زائـد أيـة ضـرائب علـى املنتجـا

 .املصنعة أو إجراء أية خصوم بسبب نضوب وتدهور املوارد الطبيعية

الوظــائف. ويختلــف تعريــف  البطالــة: تشــير البطالــة إلــي نســبة أفــراد القــوي العاملــة الــذين لــيس لــديهم عمــل ولكــنهم متــاحين للعمــل ويبحثــون عــن -***

 للبلد
 
 .القوى العاملة والبطالة تبعا

 رصيد املوازنة العامة: هو الفرق بين اجمالي االيرادات املحققة والنفقات املستهلكة خالل سنة مالية  -****

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ملتغيـرات  تحلـيال تطـرح كأمثـل تـأخير للنمـوذج، حيـث 4إلـى ان درجـة التـأخير  ـي  "Akaike’s" و "Schwarz"حيـث يشـير اختبـار 

 (1نموذج الدراسة موصوفا انطالقا من قيمتها املؤخرة بتلك الفترات. )انظر امللحق 

 :VARلذاتي تقدير نموذج شعاع النحدار ا

تم ادراج املتغيـرات الثالثـة التـي تمثـل الدراسـة، و ـي النمـو االقتصـادي ، البطالـة باالضـافة إلـى رصـيد املوازنـة العامـة، وقـد 

 تم رصد الفرضيات التالية :

H0  ال توجد عالقة احصائية عند مستوى داللة :α 0,05 بين متغيرات النموذج 

H1اللة : توجد عالقة احصائية عند مستوى دα 0,05 بين متغيرات النموذج 

Variable COF P> ItI 

C 771.3744 0.004 

Recettes budgetaires -0.1293033 0.55 

Indice croissance -3391.064 0.61 

Chomage -25080.74 0.012 

sbudge -0.8869668 0.30 

 : α=5 

، و 81أمـا مؤشـر النمـو االقتصـادي مفسـر بــ  72ات مفسـر بــ( نجد أن إجمالي اإليراد2)انظر امللحق  من خالل الجدول 

إلـى أن النمـوذج  (prob > F). و قد أشارت إحصائية فيشر 88,6وفي األخير رصيد املوازنة العامة  69بالنسبة للبطالة بـ 

ي بـأن النمـوذج مقبـول و التي تقضـ H1 معنوي و مقبول من الناحية الكلية عند كل تقدير،  و بالتالي قبول الفرضية البديلة

مــــن الناحيــــة اإلحصــــائية. و علــــى هــــذا النحــــو فــــلن الصــــدمة الناتجــــة عــــن تراجــــع إجمــــالي اإليــــرادات الــــذي ممكــــن أن تســــببه 

العمالت االفتراضية من خالل التهرب الضريبي تؤدي إلى آثار على املتغيرات التابعة املدروسة و  ـي النمـو و البطالـة و رصـيد 

 املوازنة العامة.
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 اختبار السببية لغرانجر: 

 

نالحـــل مـــن الجـــدول أعـــاله أن هنـــاك عالقـــة ســـببية بـــين إجمـــالي اإليـــرادات و معـــدالت البطالـــة و رصـــيد املوازنـــة العامـــة،   و 

غيابـــــه بالنســـــبة للنمـــــو االقتصـــــادي أي أن العالقـــــة فـــــي هـــــذه الحالـــــة األخيـــــر فـــــي اتجـــــاه واحـــــد أمـــــا بالنســـــبة للبطالـــــة و النمـــــو 

القــــة فــــي اتجــــاهين، و هـــــو الحــــال بــــين رصــــيد امليلانيــــة و إجمـــــالي اإليــــرادات و بــــين رصــــيد امليلانيــــة العامـــــة و االقتصــــادي فالع

 البطالة.

 للتوزيع الطبيعي للبواقي التقدير:  jberaاختبار 

يبـــــــــــين االختبـــــــــــار ان، هنـــــــــــاك توزيـــــــــــع طبيعـــــــــــي 

 للبواقي،

 .0,05اكبر من  pحيث أن   

 

 هناك تجانس لتباينstata الحل من نتائج برنامج لعدم تجانس التباين: ن  lmاختبار 

                                                                            

            Sbudgé_d1                ALL    11.501    12       6   0.0035   

            Sbudgé_d1         chômage_d1    7.7025     4       6   0.0152   

            Sbudgé_d1  indicecroissanc~1    3.3224     4       6   0.0923   

            Sbudgé_d1  recettesbudgéta~1    25.601     4       6   0.0007   

                                                                            

           chômage_d1                ALL    2.8352    12       6   0.1051   

           chômage_d1          Sbudgé_d1    .94717     4       6   0.4977   

           chômage_d1  indicecroissanc~1    6.9738     4       6   0.0192   

           chômage_d1  recettesbudgéta~1    .58924     4       6   0.6832   

                                                                            

    indicecroissanc~1                ALL    6.0853    12       6   0.0183   

    indicecroissanc~1          Sbudgé_d1    2.2283     4       6   0.1819   

    indicecroissanc~1         chômage_d1     5.889     4       6   0.0284   

    indicecroissanc~1  recettesbudgéta~1    3.1675     4       6   0.1008   

                                                                            

    recettesbudgéta~1                ALL    3.9979    12       6   0.0501   

    recettesbudgéta~1          Sbudgé_d1    3.6776     4       6   0.0761   

    recettesbudgéta~1         chômage_d1    7.3556     4       6   0.0170   

    recettesbudgéta~1  indicecroissanc~1    1.0025     4       6   0.4742   

                                                                            

             Equation           Excluded       F      df    df_r  Prob > F  

                                                                            

   Granger causality Wald tests

. vargranger

                                                            

                   ALL             12.444   8    0.13248    

             Sbudgé_d1              0.792   2    0.67313    

            chômage_d1              9.243   2    0.00984    

   indicecroissance_d1              1.142   2    0.56505    

   recettesbudgétaires_d1            1.267  2    0.53069    

                                                            

              Equation              chi2   df  Prob > chi2  

                                                            

   Jarque-Bera test

. varnorm, jbera
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 استقراريه البواقي:

 

بمـــا أن كـــل النقـــاط تتموقـــع فـــي املركـــز داخـــل الـــدائرة األحاديـــة ، فلنـــه يعكـــس اســـتقراريه النمـــوذج املقـــدر، و وهـــذا يـــتم قبـــول 

 التي تقض ي بان بواقي نموذج االنحدار الذاتي مستقرة و رفض فرضية العدم. H1فرضية البديلة 

 لصدمة تراجع اإليرادات اإلجمالية:تقدير الستجابة 

تسمح بتحليل الصدمات االقتصادية و هذا من خالل تحليل آثار تلـك الصـدمات باالعتمـاد VARإن نماذج االنحدار الذاتي 

ســنوات. و يتضــح مــن التقــدير  6علــى التغيــرات الطارئــة علــى بــاقي املتغيــرات و حســب تقــدير دالــة االســتجابة و املعــدة فــي أفــق 

إنه من املرجح أنه في حالة حدول صـدمة أدت إلـى تراجـع إيـرادات الدولـة نتيجـة اسـتعمال العمـالت االفتراضـية فـي  املجرى،

املعامالت االقتصادية و التي تؤدي إلى التهرب الضريبي، فلن هذا ال يؤثر على رصيد املوازنة العامة في األجـل القصـير ، لكنـه 

ن خـــالل املنحنيـــات أن األثـــر فـــي الســـنة األولـــى غيـــر ظـــاهر يســـتمر منحنـــى النمـــو فـــي يـــؤثر علـــى البطالـــة و النمـــو، حيـــث نالحـــل مـــ

االرتفاع لكن سرعان ما يعرف تراجع ملحوظ بنفس نسب النمـو السـابقة. أمـا بالنسـبة للبطالـة فتعـرف تراجـع ملحوظـا فـي 

يا أن الجزائـر ال تعتمـد بنسـبة كبيـرة السنوات األربعة األولى ثم تعود لالرتفاع بنسب كبيرة جدا، و يمكن تفسير ذلك اقتصاد

علــى إيــرادات الضــرائب شــأنها شــأن الــدول البتروليــة فهـــي تعتمــد بنســبة كبيــرة علــى عائــدات البتــرول واقتصــادها حســـاس 

لصـدمات أســعار الـنفط، أمــا بالنسـبة للنمــو االقتصـادي فهــو يتـأثر متــأخرا بسـنة تقريبــا حيـث تتراجــع هـذه املعــدالت بســبب 

ات و التوجــــه للتـــداول فــــي العمــــالت االفتراضــــية علـــى حســــاب االســــتثمار، أمـــا بالنســــبة ملعــــدالت البطالــــة و نقـــ  االســــتثمار 

   H0: no autocorrelation at lag order

                                          

      2      22.2736    16     0.13457    

      1       8.0426    16     0.94759    

                                          

    lag         chi2    df   Prob > chi2  

                                          

   Lagrange-multiplier test

. varlmar

يــــتم اختبــــار فيمــــا اذا كانــــت النمــــاذج تحتــــوي علــــى ارتبــــاط خطــــي تــــم االعتمــــاد علــــى 

 اختبار جدرا لوحدة العكس ي، 

 و عليه يتم صياغة الفرضيات اإلحصائية التالية:

H0 بواقي نموذج شعاع االنحدار الذاتي غير مستقرة 

H1 بواقي نموذج شعاع االنحدار الذاتي مستقرة 
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وآخرين أن الوظائف ستتقل  بحلول  Octavian Nica ارتفاعها الكبير فهو أثر متوقع، حيث في الجانب النظري  في دراسة 

 يعني املزيد من البطالة.باملئة خاصة في القطاع الخدمات املالية مما  20بنسبة  2022
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 الخاتمة:

تعتبر العمالت االفتراضية ثورة في عالم تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و الحاسـوب، و التـي وجهـت للمجـال االقتصـادي، و 

قد انتشرت بسرعة فائقة و اكتسبت لها مكانـة كأصـل مـالي و شـكل مـن أشـكال الثـروة كمـا صـنف ميلتـون فريـدمان النقـود. 

غيـــر أن هـــذا االبتكـــار كغيـــره يحمـــل عـــدة إيجابيـــات كمـــا يحمـــل أيضـــا ســـلبيات، غيـــر أن الباحـــث فـــي هـــذا ملجـــال يالحـــل تغلـــب 

السلبيات على اإليجابيات. و قد مست السلبيات حتى األساسيات التي يقوم عليها نظام أو بروتكول العملة الرقمية، سواء 

امالت املرتفعـة، وصـوال إلـى إشـكالية التخـزين فـي السـجل و مشـكلة التشـعب من حيث تكلفة التنقيب الباهظة أو تكلفة املع

 التي تعد ظاهرة خطيرة يجب تداركها.

و أكثر من هذا فلن العملة الرقمية ال تزال في مرحلة التقييم، و التي يظهر أنها فشلت في انتلاع املكانة املرغوبة فيها و هذا اثر 

 700ية اإلجماليـــة و أدى إلــى انهيارهـــا فــي ظـــرف ســنة واحـــدة مــن قيمـــة ســوقية فاقـــت كمــا تطرقنــا ســـابقا علــى قيمتهـــا الســوق

مليــار دوالر، هــذا االنهيــار ســيؤدي إلــى إعــادة التفكيــر فــي اعتمادهــا، حيــث انهــارت معــه كــل مميــلات النقــود  123مليــار دوالر إلــى 

عليــه فــلن االســتثمار فــي العملــة الرقميــة هــو  مــن ثبــات قيمتهــا خاصــة فــي األجــل القصــير باإلضــافة إلــى خلوهــا مــن املخــاطرة، و 

 مقامرة أكثر منه استثمار في مفهومه االقتصادي.

و أخيـرا، فـلن العملــة االفتراضـية ال تــزال تعـاني مـن عــدة مشـاكل تســتدعي املزيـد مـن اإلصــالحات لكـي يســتفيد املتـداولين مــن 

صــدرة و مسـيرة لهــا، و شــرط مدة أســباب أهمهــا غيـاب جهــة مميلاتهـا، غيــر أنهـا ال يمكــن أن تلعــب دور النقـود فــي االقتصــاد لعـ

 تسقيف اإلصدار الذي يتنافى مع النظريات االقتصادية النقدية. 
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دالة االستجابة لصدمة االيرادات العامة على المؤشرات االقتصادية
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و مــا دامــت هــذه العمــالت تقــيم فــي حــد ذاتهــا بــالعمالت القانونيــة كالــدوالر أو األورو و غيرهــا.. فلنــه ال يمكــن اعتبارهــا أكثــر مــن 

الثــروة شــأنها شــأن النقــود، أمــا فيمــا يخــ  األدوار االقتصــادية للنقــود فهــي ال تــزال  أصــل مــالي يمكــن أن يعتبــر مــن أشــكال

 بعيدة خاصة فيما يتعلق بخزن القيمة و منح االئتمان.

و عليــه ينبيــي علــى الــدول التــي تســعى إلــى دعــم التطــور فــي الصــناعة املاليــة و املصــرفية إلــى إيجــاد آليــة لالســتفادة مــن مزايــا 

ة كدعم التبادل التجاري في ظـل مسـتوى مقبـول مـن التكـاليف، أي عـن طريـق التحكـيم بـين اإليجابيـات العمالت االفتراضي

و السلبيات، فال يمكن فقدان جميع املزايـا أو تحمـل كـل التكـاليف، فـيمكن االسـتغناء مـثال عـن التنقيـب، أو االسـتفادة مـن 

ســـاهمة فيهــــا، أو إنشــــاء شـــركات الطاقــــة و توفيرهــــا مبيعـــات شــــركات معـــدات التنقيــــب التــــي تعـــد مطلوبــــة بكثــــر مـــن خــــالل امل

للمنقبـين و حتــى باالســتثمار فـي تــوفير آليــات التخـزين التــي تتطل هــا البلــوك شـين و الرقابــة عليهــا...، فـال يجــب أن نقــف موقــف 

 املتفرج لكن ال يجوز أيضا لعب دور املتهور. 

تداول و حيازة العمـالت االفتراضـية،  108في مادته  2016سنة  بعد دراسة حالة الجزائر التي كانت قد منعت بقانون املالية

و مــن خـــالل ســيناريو املوضـــوع نجـــد أنــه مـــن املتوقـــع ارتفــاع للبطالـــة و انخفــال ملعـــدالت النمـــو االقتصــادي بســـبب التهـــرب 

ابــة متــوفرة الضــريبي النــاتج عــن تــداول العمــالت االفتراضــية، و عليــه يجــب أن يكــون التــرخي  مــدروس جيــدا و آليــات الرق

 حتى يتم االستفادة من امليلات )الضرائب على العمالت الرقمية مثال( مع تحمل مستوى مقبول من املخاطرة.

 :التوصيات 

 العمل على دراسة اآلثار املحتملة لتبني العمالت االفتراضية قبل استخدامهات 

 ية مــن خــالل تحضــير التقنيــة و الخبــراء فــي تحضــير البنيــة التحتيــة املناســبة و الالزمــة للــتحكم فــي العمــالت االفتراضــ

 املجالت

  التكوين الجيد في املعاهد و الجامعات للعمل على اقتناص الفرص املتاحـة فـي تـداول العملـة لالسـتفادة مـن أربـاح

 التغير في القيمة، و االبتعاد عن التنقيب الذي يعتبر مكلفا على كل األصعدةت

 عملة الرقميـة املدعومـة مـن البنـوك املركزيـة و التـي سـتكون مضـمونة و العمل على اقتناص الفرص مثل إصدار ال

 منخفضة املخاطرة و بالتأكيد بسعر منخفض عند اإلصدارت

  تــوفير بنيــة معلوماتيــة و إعالميــة كفــأة،  كــون اغلبيــه املعلومــات املتداولــة فــي الســوق حــول العملــة الرقميــة خاطئــة

 عار.الهدف منها توجيه السوق و التحكم في األس
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 املالحق

 :لتحديد فرتات البطاء  Schwarzواختبار Akaik’sيبني  اختبار  01امللحق رقم 

 
 VAR شعاع النحدار الذاتيتقدير نموذج لstata يوضح مخرجات  2امللحق رقم 

var recettesbudgétaires_d1 indicecroissance_d1 chômage_d1 Sbudgé_d1, lags(1/4) small 

    Exogenous:  _cons

                Sbudgé_d1

   Endogenous:  recettesbudgétaires_d1 indicecroissance_d1 chômage_d1

                                                                               

     4   -158.622  75.147*  16  0.000  22702.2   19.7063*  20.5506*  23.0634   

     3   -196.196  36.495   16  0.002  50652.5   21.5823   22.2279   24.1495   

     2   -214.444  23.588   16  0.099  40234.6   21.7777   22.2247    23.555   

     1   -226.238  22.151   16  0.138  24068.9    21.412   21.6603   22.3994   

     0   -237.313                      15252.3*  20.9838   21.0334   21.1813*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1995 - 2017                         Number of obs      =        23

   Selection-order criteria

. varsoc recettesbudgétaires_d1 indicecroissance_d1 chômage_d1 Sbudgé_d1



 

 

817 

                                                                                         

                 _cons     375.2886   102.0525     3.68   0.010     125.5752    625.0021

                        

                   L4.    -.2075775   .1905756    -1.09   0.318    -.6738992    .2587442

                   L3.    -.0576526   .1307734    -0.44   0.675    -.3776435    .2623383

                   L2.     .0825186   .1271505     0.65   0.540    -.2286074    .3936446

                   L1.     .1627755   .1774261     0.92   0.394    -.2713706    .5969216

             Sbudgé_d1  

                        

                   L4.    -7185.366   4325.684    -1.66   0.148    -17769.93      3399.2

                   L3.    -45.48029   4643.892    -0.01   0.993    -11408.68    11317.72

                   L2.    -7056.979   3917.576    -1.80   0.122    -16642.94    2528.983

                   L1.    -6609.918   3801.464    -1.74   0.133    -15911.76     2691.93

            chômage_d1  

                        

                   L4.    -4299.063   3831.643    -1.12   0.305    -13674.75    5076.629

                   L3.     -2989.02   5541.951    -0.54   0.609    -16549.68    10571.65

                   L2.      3021.82   4169.705     0.72   0.496     -7181.08    13224.72

                   L1.     8796.877   3598.715     2.44   0.050    -8.862313    17602.62

   indicecroissance_d1  

                        

                   L4.    -.8270446   .1252405    -6.60   0.001    -1.133497   -.5205922

                   L3.     -.630565   .1284971    -4.91   0.003    -.9449862   -.3161438

                   L2.     -.328831   .1281577    -2.57   0.043    -.6424216   -.0152404

                   L1.      -.57213   .1426609    -4.01   0.007    -.9212087   -.2230512

recettesbudgétaires_d1  

Sbudgé_d1               

                                                                                        

                 _cons     .0068168   .0053894     1.26   0.253    -.0063706    .0200042

                        

                   L4.    -.0000113   .0000101    -1.13   0.303     -.000036    .0000133

                   L3.    -9.69e-06   6.91e-06    -1.40   0.210    -.0000266    7.21e-06

                   L2.     5.02e-06   6.71e-06     0.75   0.483    -.0000114    .0000215

                   L1.     .0000111   9.37e-06     1.19   0.281    -.0000118     .000034

             Sbudgé_d1  

                        

                   L4.      .165611   .2284397     0.72   0.496    -.3933608    .7245827

                   L3.     .1140832   .2452443     0.47   0.658    -.4860079    .7141744

                   L2.     .5561089   .2068874     2.69   0.036     .0498735    1.062344

                   L1.      .181408   .2007556     0.90   0.401    -.3098232    .6726392

            chômage_d1  

                        

                   L4.    -.3281253   .2023493    -1.62   0.156    -.8232562    .1670056

                   L3.    -.6308467   .2926708    -2.16   0.075    -1.346986     .085293

                   L2.    -1.040027   .2202024    -4.72   0.003    -1.578843    -.501211

                   L1.    -.6220297   .1900484    -3.27   0.017    -1.087061   -.1569979

   indicecroissance_d1  

                        

                   L4.     3.15e-06   6.61e-06     0.48   0.651     -.000013    .0000193

                   L3.    -1.76e-07   6.79e-06    -0.03   0.980    -.0000168    .0000164

                   L2.    -8.26e-06   6.77e-06    -1.22   0.268    -.0000248    8.31e-06

                   L1.    -6.35e-06   7.53e-06    -0.84   0.432    -.0000248    .0000121

recettesbudgétaires_d1  

chômage_d1              

                                                                                        

                 _cons     .0178204   .0048911     3.64   0.011     .0058524    .0297883

                        

                   L4.     .0000144   9.13e-06     1.57   0.167    -7.98e-06    .0000367

                   L3.    -.0000139   6.27e-06    -2.22   0.068    -.0000292    1.43e-06

                   L2.     2.97e-06   6.09e-06     0.49   0.643    -.0000119    .0000179

                   L1.    -.0000121   8.50e-06    -1.43   0.203    -.0000329    8.67e-06

             Sbudgé_d1  

                        

                   L4.     .3767919   .2073163     1.82   0.119    -.1304928    .8840766

                   L3.     .4813558    .222567     2.16   0.074     -.063246    1.025958

                   L2.     .3253956    .187757     1.73   0.134    -.1340292    .7848203

                   L1.    -.2819273   .1821921    -1.55   0.173    -.7277353    .1638807

            chômage_d1  

                        

                   L4.    -.2937383   .1836385    -1.60   0.161    -.7430854    .1556088

                   L3.    -.7830746   .2656081    -2.95   0.026    -1.432994    -.133155

                   L2.    -.9995195   .1998407    -5.00   0.002    -1.488512   -.5105269

                   L1.     -.920669    .172475    -5.34   0.002      -1.3427   -.4986379

   indicecroissance_d1  

                        

                   L4.    -.0000206   6.00e-06    -3.43   0.014    -.0000353   -5.88e-06

                   L3.     1.13e-06   6.16e-06     0.18   0.861    -.0000139    .0000162

                   L2.    -8.63e-06   6.14e-06    -1.41   0.209    -.0000237    6.40e-06

                   L1.     1.53e-06   6.84e-06     0.22   0.830    -.0000152    .0000183

recettesbudgétaires_d1  

indicecroissance_d1     

                                                                                        

                 _cons     771.3744   167.9962     4.59   0.004     360.3026    1182.446

                        

                   L4.    -.8869668   .3137206    -2.83   0.030    -1.654614   -.1193201

                   L3.    -.3039853   .2152757    -1.41   0.208     -.830746    .2227754

                   L2.     .2924382   .2093118     1.40   0.212    -.2197293    .8046057

                   L1.     .9965548   .2920743     3.41   0.014     .2818748    1.711235

             Sbudgé_d1  

                        

                   L4.    -25080.74   7120.828    -3.52   0.012    -42504.78   -7656.702

                   L3.    -2079.113   7644.655    -0.27   0.795    -20784.91    16626.68

                   L2.    -1546.622   6449.011    -0.24   0.818    -17326.78    14233.54

                   L1.    -7485.043   6257.871    -1.20   0.277     -22797.5    7827.416

            chômage_d1  

                        

                   L4.    -3391.004    6307.55    -0.54   0.610    -18825.02    12043.02

                   L3.    -9809.087   9123.015    -1.08   0.324     -32132.3    12514.13

                   L2.    -6199.642    6864.06    -0.90   0.401    -22995.39    10596.11

                   L1.     4059.211   5924.112     0.69   0.519    -10436.57    18554.99

   indicecroissance_d1  

                        

                   L4.    -.1293033   .2061676    -0.63   0.554    -.6337773    .3751707

                   L3.    -.6738282   .2115287    -3.19   0.019     -1.19142   -.1562362

                   L2.    -.7645425   .2109699    -3.62   0.011    -1.280767   -.2483178

                   L1.    -1.101273   .2348447    -4.69   0.003    -1.675918   -.5266289

recettesbudgétaires_d1  

recettesbudgétaires_d1  

                                                                                        

                              Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                        

                                                                

Sbudgé_d1            17     400.453   0.8869   11.27549   0.0034

chômage_d1           17     .021148   0.6931   3.246131   0.0765

indicecroissan~1     17     .019192   0.8153   6.346881   0.0155

recettesbudgét~1     17     659.216   0.7255   3.799675   0.0538

                                                                

Equation           Parms      RMSE     R-sq        F       P > F

Det(Sigma_ml)  =   11.49299                     SBIC              =    23.0634

FPE            =    22702.2                     HQIC              =   20.55059

Log likelihood =  -158.6223                     AIC               =   19.70629

Sample:  1995 - 2017                            Number of obs     =         23

Vector autoregression

. var recettesbudgétaires_d1 indicecroissance_d1 chômage_d1 Sbudgé_d1, lags(1/4) small
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 ياد املحلى والعاملصتعلى الق إشكالياتها وآثارها العمالت الفرتاضية
 

 براهيم دهشانإأحمد كتور دال

 مدرس االقتصاد والتشريعات االقتصادية 

 مصر  ،جامعة الزقازيق ،الحقوق كلية 

 الفهرس الرئيسي

 لخ:امل

عـــد العمـــالت االفتراضـــية أحـــد نـــواتج تكنولوجيـــا البلـــوك تشـــين 
ُ
، وأصـــبحت تلـــك التكنولوجيـــا  ـــى حجـــر األســـاس أو Blockchainت

تداولها فى االنترنت فقط وتوليدها من خالل برامج خاصـة فـى املنظم الرئيس ى للعمالت االفتراضية ) عملة ليس لها وجود مادى يتم 

الحاسب اآللـى( وتعتبـر أحـد مظـاهر التقـدم املثيـرة لاهتمـام والدهشـة وبنظـرة إيجابيـة لهـا يمكـن أن نتوقـع إحـداثها لثـورة فـى املجـال 

حــة طـرق دفـع جديــدة ومنخفضـة التكلفــة االقتصـادى والتجـارى فــى نـواحى متعـددة مثــل التمويـل ، ويمكنهـا تعزيــز الشـمول املـالى بلتا

 ملن ال يمتلكون حسابات مصرفية رسمية )الدول النامية(.

 لفهـم الخطـر الـذى يصـاحب هـذه اإلمكانـات الواعـدةت وقـد قامـت الدراسـة ببيـان طبيعـة النقـود االفتراضـية 
 
ينبيى أن نتوقف قلـيال

راسة ملجموعة من النتائج من أهمهـا ضـعف البنيـة التحيـة لهـذة وخصائصها وأنواعها مع تحليل آثارها اإلقتصادية ت وتوصلت الد

النقـود ، وعـدم وجـود جهـة مركزيـة تـنظم عمليـات إصـدارها وتـدعمها وتحميهـا عنـد األزمـات، وال وجـود ألى سـيطرة عليهـا كونهـا تنـتج 

النقـود ، وآليـات تـداولها بشكل رقمى دون اى تدخل من قبـل جهـات ماليـة ، فيجـب العمـل علـى صـياغة قـوانين تضـبط إصـدار هـذه 

 على املستوى الدولى. 

 تكوين ، السياسة النقدية ، الريبل.يالكلمات اإلفتتاحية : العمالت االفتراضية ، العمالت الرقمية ، الب

 مقدمة

جيــا (، واصــبحت تلــك التكنولو 1) Blockchainأحــد نـواتج تكنولوجيــا البلــوك تشـين  Virtual Currencyتعـد العمــالت االفتراضــية 

هــذا والســهولة التــى يمتــاز وهــا  ــى حجــر األســاس أو املــنظم الرئيســ ى للعمــالت الرقميــة فــى العصــر الحــديث، وبســبب الشــهره الكبيــرة 

                                                           
1
 )  Blockchain is a new technology that is based on an algorithm which allows participants of an IT network to process, 

store and share data across multiple points without the need for any intermediary, at least in order to ensure the integrity 

of the data dealt with. This technology is simplifying financial markets—many organizations are launching initial coin 

offerings to facilitate the financing of new business ventures; moreover, ‘securities’ that are issued in such a digital form 

can be bought and sold in the secondary market without the intervention of the traditional intermediaries.  Renato 

Mangano, European Business Organization Law Review, article about: Blockchain Securities, Insolvency Law 

and the Sandbox Approach, Springer International Publishing,December 2018, p. 715. 
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 علـى غـرار البيتكـوين 
 
(، ألنـه 1االيثيريـوم والريبـل ) والنوع من العمالت والذى وصل إلـى حـد إصـدار أنـواع جديـدة مـن العمـالت يوميـا

إصـدار عملـه رقميـة فـى أى وقـت يريـد بتكلفـة ماليـة منخفضـة جـدا ويسـميها كمـا يرغـب، فقـط عليـه إتبـاع  أصبح بلمكان أى  خ 

 (.2عدد من الخطوات، وبمجرد اإلنتهاء منها تنضم إلى قوائم العمالت االفتراضية فى السوق العالمى)

ن خـالل بـرامج خاصـة فـى الحاسـب اآللـى، وتعتبـر فالعملة الرقمية ليس لها وجود مادى حيث يتم تداولها فى األنترنـت فقـط، وتولـد مـ

أحد مظاهر التقدم املثيرة لاهتمام والدهشة، وبنظرة إيجابيـة لهـا يمكـن أن نتوقـع إحـداثها لثـورة فـى املجـال االقتصـادى والتجـارى 

ملـن ال يمتلكـون حسـابات فى نواحى متعددة مثل التمويل ، ويمكنها تعزيز الشمول املالى بلتاحة طرق دفع جديدة ومنخفضة التكلفة 

 لفهم الخطر الذى يصاحب 
 
مصرفية رسمية )الدول النامية(ت غير أننا البد ان نضع أرجلنا على أرل ثابتة، فينبيى أن نتوقف قليال

 هذة اإلمكانات الواعدة.

ات بـاإلعتراف بتلـك لم يصل الوضع إلى ذلك الحد فقط، بل تظهر أهمية وضرورة هذا املوضوع بعد قيام عدد من الـدول والحكومـ

العمــــالت، باإلضــــافة إلــــى قيــــام عــــدد مــــن الشــــركات الكبيــــرة والعامليــــة باعتمــــاد عملــــة البيتكــــوين كطريقــــة مــــن طــــرق الــــدفع لشــــراء 

(، بل ووصل األمر إلى سماح بعض الدول بلطالق منصات رقمية وها لتداول تلك العمالت االفتراضـية مثلمـا فعلـت دولـة 3منتجاتها)

 (.4ية املتحدة )اإلمارات العرب

 عملــة البيتكــوين)
 
( ألســباب كثيــرة 5وفــى املقابــل قامــت العديــد مــن الــدول األخــرى بــرفض التعامــل بتلــك العمــالت الرقميــة وتحديــدا

أهمها عدم صدورها من بنك مركزى لدولة ما، وأيضا عدم خضوعها لقواعد وا حة تحكم سياستها، وخوفها من أن تستخدم فى 

خارجة عن القانون، لصعوبة تتبع تلـك النقـود، وعـدم خضـوعها لألنظمـة الضـريبية، ولـذلك منعـت البنـوك الدفع مقابل عمليات 

(، وهنــاك العديــد مــن الــدول األخــرى تقــف موقــف املترقــب، وتنتظــر نتــائج قــرارات تلــك الــدول 6املحليــة مــن التعامــل بتلــك العمــالت)

 بشأن تلك العمالت.التى اعتمدت العمالت االفتراضية فى التعامالت املالية، 
 
 وتلك التى رفضت التعامل وها، لكى تتخذ قرارا

تكمـــن أهميـــة العمـــالت الرقميـــة فـــى مواكبتهـــا لضـــرورات العصـــر الـــذى يمتـــاز بالســـرعة والتـــأفف مـــن حمـــل النقـــود كمـــا ســـبق ذكـــره، 

سـائل التكنولوجيـا الحديثـة، وضرورة استخدام طريقة للمبادالت املالية تتسم بالسـهولة والسـرعة عـن طريـق الهواتـف الذكيـة وو 

 وهو ما حققته تلك العمالت االفتراضية.

                                                           
 )عملــة (  1

 
، عملــة ETH، عملــة االيثيريــوم  BCH، عملــة بيتكــوين كــاش  BTCبيتكــوين  أشــهر وأغلــى أنــواع العمــالت االفتراضــية فــى الســوق العــالمى حاليــا

 (.NEO، عملة نيو ADA، عملة كاردانو XRP، الريبل LTCاليت كوين 
عــن )طريقــة إنشــاء عملــة رقميــة( تجــد الكثيــر مــن املواقــع التــى تشــرح العديــد مــن الطــرق الســهلة والبســطية إلنشــاء  Googleابحــث قــم بالبحــث فــى  (  2

 ة إفتراضية إلكترونية.عمل
 استراليا (. –هناك مجموعة من الدول اعترفت بعملة البيتكوين فى التعامل والبيع والشراء مثل ) أملانيا  (  3
 لهـــا، منصـــة رقميـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات « بلـــوك تشـــين»، املتخصصـــة فـــي مجـــال تكنولوجيـــا «آريبيـــان تشـــين»أطلقـــت شـــركة  (  4

 
والتـــي تتخـــذ مـــن دبـــي مقـــرا

اول العمـــالت الرقميـــة واملشــفرة بالـــدرهم. وأعلـــن محمـــد الســهلي، املؤســـس واملـــدير التنفيــذي للشـــركة، خـــالل مـــؤتمر صــحفي عقـــد فـــي دبـــي ، أن لتــد

 «تشـين -أريبيان »شركة 
 
، و ـي منصـة تـداول األصـول الرقميـة ذات الكفـاءة العاليـة وسـهلة االسـتخدام والتـي «Palmex -بـاملكس »، أطلقـت رسـميا

   https://www.alittihad.ae/article/3451/2018/&tالسهل على املستثمرين شراء وبيع وتداول العمالت الرقمية بأمان. تجعل من 
.سوف نتخذ البيتكوين مثال على العمالت االفتراضية فى هذا البحث، بلعتبارها أشهر وأغ (  5

 
 لى العمالت االفتراضية حاليا

 فيتنام ( –الصين  –السعودية  -هناك مجموعة من الدول تحظر البنوك املحلية وها من التعامل بعملة البيتكوين مثل ) مصر  (  6

https://www.alittihad.ae/article/3451/2018/&t=
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وبســبب طبيعــة العمــالت االفتراضــية والتــى يمكــن اســتخدامها بشــكل مجهــول إلجــراء املعــامالت املاليــة بــين مالكيهــا، وعــدم قــدرة أى 

 
 
للمنظمـات اإلرهابيـة تسـتطيع اسـتخدامها  نظام أمنى على تتبعها فى جميع أنحاء العالم، جعل ذلك مـن عملـه البيتكـوين مـالذا أمنـا

 وبعـض املحللـين 1كوسيلة لشراء وبيع األسلحة واملخدرات وباقى السلع غير القانونية )
 
(، وهو ما ذكرته بعـض وسـائل اإلعـالم مـؤخرا

تهريـب أمـوالهم مـن املهتمين بالعمالت االفتراضية بشأن استخدام تنظيم داعش اإلرهابى للعمـالت الرقميـة وتحديـدا البيتكـوين فـى 

 سوريا والعراق إلى أوروبا وأيضا تلقى التمويالت وشراء األسلحة.

 أهداف الدراسة:

ة  نهـــدف مـــن هـــذه الدراســـة بيـــان طبيعـــة النقـــود االفتراضـــية، وخصـــائها، وأنواعهـــا مـــع تحليـــل آثارهـــا االقتصـــادية ت ومـــع جـــدَّ

حه لــــه ســــواء مــــن حيــــث اإلطــــار النظــــرى الــــذى يشــــمل موضـــوع البحــــث الــــذى حاولنــــا قــــدر املســــتطاع أن تــــأتى الدراســــة شــــار 

التعريـــف بالعملـــة االفتراضـــية وتحديـــد ماهيتهـــا، أو الدراســـة التطبيقيـــة التـــى تعـــرل الجوانـــب واآلثـــار االقتصـــادية للعملـــة 

الـذى  االفتراضية ، إال أن العمل البشرى دائما يعتريه النقصان، فهذه الدراسة لبنه نسترشد وها فى تحقيـق املسـعى العلمـى

 هو تراكمات لدراسات  سابقة  والحقة.

 أهمية املوضوع :

تكمــــن أهميــــة املوضــــوع فــــى أهميــــة العمــــالت االفتراضــــية، ومواكبتهــــا لضــــرورات العصــــر الــــذى يمتــــاز بالســــرعة ، فالبــــد مــــن 

تحــدد اإلطــار معالجــة تشــريعية ســواء بــاملنع والتجــريم أو الســماح بتــداولها مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن نشــأة قواعــد قانونيــة 

 القانونى الضابط لهذه العملة.

قــــدر 
ُ
 وبقيمــــة إجماليــــة ت

 
وقــــد انخفضــــت تلــــك  -2019ينــــاير  –مليــــار دوالر  139انتشــــار التعامــــل بــــالعمالت االفتراضــــية عامليــــا

ضـية وذلك بسبب إنخفال قيمة العمالت االفترا 2018مليار دوالر فى يناير  835القيمة لهذا الحد بعد أن وصلت ملا يقارب 

 وأهمها البتكوين
 
  (.2)عامليا

.
 
 وما يتوقعه البعض من أهمية تكتس ها العمالت االفتراضية فى إمكانية حلولها كبديل نقدى مستقبال

 اإلشكالية:

يثيــر املوضــوع إشــكاليات متعــددة تــرتبط بلشــكالية أساســية و ــى بــروز نــوع جديــد مــن العمــالت التــى لــيس لهــا وجــود فيليــائى، 

 جهة سيادية، مما يترتب على ذلك عدد من اإلشكاليات على الصعيدين القانونى واالقتصادى مثل:ــ وغير صادرة عن

                                                           
1 )  Countries that Say Yes to Bitcoin https://www.investopedia.com/articles/forex/041515/countries-where-bitcoin-legal-

illegal.asp . 
2) https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/crypto-losses-near-700-billion-in-worst-week-since-bubble-

burst/articleshow/66762416.cms? fbclid=IwAR1Eo_vK_cuP-wpeFFY4Sgl83RBFapQc7cDrzroZEdTJMnj27dCPHQwNGWg 

 .8/1/2019تمت زيارة املوقع بتاريخ 

https://www.investopedia.com/articles/forex/041515/countries-where-bitcoin-legal-illegal.asp
https://www.investopedia.com/articles/forex/041515/countries-where-bitcoin-legal-illegal.asp
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 منهج البحث

لى وتحليلـــى، فـــاملن   التأصـــيلى يـــرد النقـــاط التفصـــيلية إلـــى تعتمـــد دراســـتنا لهـــذا املوضـــوع علـــى مـــن   ذى ُبعـــدين، فهـــو مـــن   تأصـــي

موضـــوع  مميـــلات وعيـــوب النقـــود الرقميـــة نـــرده إلـــى النظريـــات العامـــة فـــى  –علـــى ســـبيل املثـــال  –أصـــولها النظريـــة، فعنـــدما نعـــال  

 السياسة النقدية.

النقديـة ، وبحـث مـدى إتفـاق أو تعـارل النقـود كما يتأكد تأصيل تلك الدراسة من خالل الرجـوع إلـى القواعـد العامـة فـى السياسـة 

الرقميــــة مـــــع القواعـــــد والخصـــــائ  العامـــــة للنقـــــود وبيـــــان أوجـــــه القـــــوة والضـــــعف فـــــى النقـــــود الرقميـــــة ومـــــدى إمكانيـــــة صـــــمودها 

 وإستمراريتها.

مــع بيـان وتحليــل اآلثــار  أمـا املــن   التحليلـى الــذى اتبعنــاه فهـو يتمثــل فـى شــرح املوضــوعات املختلفـة التــى عالجناهـا فــى هــذه الدراسـة

 تحديد أبعادها الداخلية والخارجية.          –النقود االفتراضية  –االقتصادية التى نتجت عن هذه الظاهرة املبتكرة 

 خطة البحث :

 سنعال  موضوع البحث فى خطة قمنا بتقسيمها على النحو التالى:

 الفصل األول : تعريف العمالت االفتراضية.

 : نشأة وتطور العمالت االفتراضية.الفصل الثانى 

 الفصل الثالث : مميلات العمالت االفتراضية ومخاطرها.

 الفصل الرابع : تأثير العمالت االفتراضية على اإلقتصاد املحلى والدولى.
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 الفصل األول

 تعريف العمالت الفرتاضية

 مـا يـتم تطـرح األســئلة حـول ماهيـة املـال، وهـل لــه شـكل معـين 
 
 الســؤال السـابق علـى العمـالت املختلفــة  كثيـرا

ّ
وينطبـق أيضـا

 عنــد التفكيــر فــى تلــك األســئلة، ونحتــار بــين خيــارات عديــدة و ــى: هــل 
 
صــدرها الــدول فــى العصــر الحــالى، ونرتبــك جميعــا

ُ
التــى ت

فع ثمـــن ســـلعة املـــال هـــو األوراق النقديـــة التـــى نحملهـــا فـــى جيوبنـــا  أم هـــو املتمثـــل فـــى بطاقـــات االئتمـــان التـــى نســـتخدمها لـــد

نرغــب فـــى شـــرائها  ويصـــل التفكيـــر إلـــى ذروتـــه عنـــد تخيلنـــا للعمـــالت االفتراضـــية التـــى غـــزت العـــالم أجمـــع اآلن، وأصـــبح املـــال 

عبـارة عـن كـود أو رمـز داخـل الحاســوب أو الهـاتف املحمـول فـى محفظـة إلكترونيـة لصــاح ها، يسـتخدم هـذا الكـود فـى خصــم 

 
 
 مــن دفــع نقــود ملموســة، فأصــبح هــذا هــو الشــكل الجديــد للمــال، والــذى ترتــب عليـــه ثمــن األشــياء التــى يقــوم بشــرائها بــدال

الكثيــر مــن االســئلة املرتبطــه والتــى تتمثــل فــى: مــا قيمــة تلــك العمــالت االفتراضــية  وأيضــا كيــف يــتم إصــدارها وتــداولها  هــل 

مـــن االســـئلة والتـــى ســـوف نجيـــب عنهـــا مـــن  تتمتـــع بـــالقبول واالنتشـــار مثـــل العمـــالت الورقيـــة واملعدنيـــة أم ال  وغيرهـــا الكثيـــر 

 خالل السطور القادمة.

ويمكــــن تعريــــف العمــــالت االفتراضــــية بأنهــــا: األمــــوال التــــي ال توجــــد فــــي الواقــــع مثــــل: العمــــالت املعدنيــــة، واألوراق النقديــــة، 

(، وقيمــة 1ر قــانوني)والودائــع املصــرفية، ولكنهــا موجــودة فــي شــكل رقمــي، وعــادة مــا يكــون هــذا النــوع مــن املــال غيــر مــنظم غيــ

تلـــك العمـــالت غيـــر ثابتـــه أو مســـتقرة ولكـــن تخضـــع لقـــوانين العـــرل والطلـــب، مـــع مالحظـــة أن العمـــالت االفتراضـــية ليســـت 

التجــارة اإللكترونيــة ، أو أنظمــة الــدفع اإللكترونيــة أو غيرهــا مــن الطــرق اإللكترونيــة لتحويــل األمــوال مثــل أنظمــة بطاقــات 

 PayPal (2.)صرفية عبر اإلنترنت مثل االئتمان ، أو الخدمات امل

كمــــا يمكننــــا تعريــــف العمــــالت االفتراضــــية أيضــــا بأنهــــا عبــــارة عــــن كــــود أو رمــــز أو رقــــم تسلســــلى داخــــل الحاســــوب أو الهــــاتف 

املحمــول فــى محفظــة إلكترونيــة لصــاح ها يــتم تــداولها عبــر اإلنترنــت ويســتخدم هــذا الكــود فــى خصــم ثمــن األشــياء التــى يقــوم 

 من دفع نقود ملموسة، أو يستخدم فى تحويل األموال، وجميع املعامالت املالية األخرى)بشرائها بد
 
 (.3ال

                                                           
1 )  Beate Sauer, International Advances in Economic Research, Springer US, 2016, p. 118. 

يقــــوم بتســـهيل عمليــــات الـــدفع اإللكترونــــى لا ـــخاص الــــذين يمتلكـــون حســــاب عليـــه، مــــن خــــالل  1998علـــم بـــاي بــــال: هـــو بنــــك إلكترونـــى تأســــس  (  2

هـــو  بطاقــات اإلئتمــان أو أرصــدة العميــل املوجـــودة فــى حســابه علــى موقـــع البــاي بــال أو غيــره مـــن طــرق الــدفع اآلخــرى، واملوقـــع اإللكترونــى لبــاي بــال

ps://www.paypal.comhtt   
 تعريف البنك املركزى األوروبى للعملة االفتراضية  (  3

" a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted 

among the members of a specific virtual community   " European Central Bank, Virtual Currency Schemes, October 2012, 

p.6. 

 تعريف الهيئة املصرفية األوروبية للعملة االفتراضية

https://www.paypal.com/
https://www.paypal.com/
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بأنهـــا عبـــارة عـــن أصـــول رقميـــة مصـــممة للعمـــل كوســـيلة للتبـــادل، تســـتخدم التشـــفير لتـــأمين معامالتهـــا،  (1)وعرفهـــا آخـــرون

يــر نســخى، و ــى فــى غال هــا مبنيــة علــى تقنيــة والــتحكم فــى إنشــاء وحــدات إضــافية، والتحقــق مــن نقــل األصــول والقــيم بشــكل غ

والتـى تكفـل الشـفافية والسـرعة والثقـة فـى النقـل، ويقـوم بلنتـاج هـذه العمـالت وكفالـة   Blockchainتسمى بسلسـلة الثقـة 

 استمراريتها مجتمع يعرف باملنقبين.

يات مبنية علـى تقنيـة البلـوك تشـين، وبحكم أن العمالت االفتراضية  ى: عبارة عن كود أو شفرة معقدة تم بناؤها بخوارزم

جعــــل هــــذه العمــــالت مــــن املســــتحيل اختراقهــــا حتــــى هــــذه اللحظــــة، والطريقــــة الوحيــــدة  ــــى بــــاختراق املحــــافل اإللكترونيــــة 

( أو منصـــات تخـــرين تلـــك الوحـــدات مـــن العمـــالت االفتراضـــية، ولكـــن نظـــام العملـــة االفتراضـــية نفســـه حتـــى هـــذه 2للعمـــالء)

اختراقة، كما أن لتلك العمالت االفتراضية قيمة مادية مثل باقى العمـالت، ويمكـن تحويلهـا إلـى أيـة اللحظة لم يستطع أحد 

 عملة أخرى.

ويمكــن تعريــف العملــة االفتراضــية بأنهــا كــل عملــة لــيس لهــا وجــود مــادى يــتم تــداولها فــى االنترنــت فقــط وتوليــدها مــن خــالل 

 برامج خاصة فى الحاسب اآللى.

مثل  –يتم استخدامها عند الحديث عن هذا املوضوع  –لعمالت االفتراضية لها ألفاظ آخرى مرادفه ومن الهام ذكره أن ا

(، ونعـرل لكـم مخطـط يبـين أشـهر 4) Electronic Money(، والنقـود اإللكترونيـة 3) Digital Currencyالعمالت الرقميـة 

 آلخر تحديث.
 
 العمالت االفتراضية فى السوق العالمى وأسعارها طبقا

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

“a digital representation of value that is neither issued by a central bank or a public authority, nor necessarily 

attached to a fiat currency, but is accepted by natural or legal persons as a means of payment and can be transferred, 

stored or traded electronically” European Banking Authority, EBA Opinion on virtual currencies, 4 July 2014, p.5. 
1 ( Vejacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies, Journal of Economy, Business and finance, 2017, pp 1-2 

محافل العمالت االفتراضية تنقسم إلى محافل تعمـل مـن خـالل الهواتـف الذكيـة، ومحـافل تعمـل مـن خـالل الحواسـيب، ومحـافل تعمـل  (  2

 من خالل أجهزة مخصصة، محافل تعمل من خالل الويب.
 ة، ألنها عبارة عن أكواد وأرقام تسلسلية وليست ي إ مادى ملموس مثل النقود الورقية أو املعدنية.أطلق عليها لفل عمالت رقمي (  3
أطلـق عليهــا لفـل نقــود إلكترونيــة، ألنهـا غيــر موجــودة سـوى علــى الحاســوب واالنترنـت ويــتم تــداولها والتعامـل وهــا فــى العـالم االفتراضــ ى فقــط،  (  4

 بعمالت حقيقية. وذلك باستيناء جزئية إمكانية تبادلها
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 (1شكل رقم )

 

  12أشهر 
 
 لألعلى سعرا

 
 عملة إفتراضية مرتبة طبقا

 2018-12-24، وتمت زيارته فى  https://klmate.comاملصدر| 

 

 Bitcoinالبيتكوين  -

ذلك ســــوف نجيــــب عــــن ســــؤال مــــا تعتبـــر البيتكــــوين مــــن أشــــهر العمــــالت االفتراضـــية املوجــــودة فــــى الســــوق العــــالمى اآلن، ولـــ

 البيتكوين 

البيتكــوين: نظــام لتســهيل املعــامالت النقديــة مــن  ــخ  ألخــر دون وســطاء موثــوق وهــم، كمــا أنهــا عملــة مشــفرة، ال يمكــن 

مليــون بيتكــوين كحــد أق ــ ى، ولكــى تصــل  21تتبعهــا، وغيــر مركزيــة ال تقتصــر علــى أى دولــة و ــي عملــة عامليــة، ويمكــن إنتــاج 

م، ويــــتم التحقــــق مــــن املعــــامالت مــــن خــــالل عشــــرات اآلالف مــــن الحواســــيب 2040لنــــه سيســــتغرق حتــــى عــــام لهــــذا الــــرقم ف

 (.1املوجودة فى جميع الدول والتى تعتبر مصدر الثقة فى تلك العملة كما كان الذهب مصدر الثقة للعمالت الورقية)

                                                           
لـيس شـركة أو منظمـة ، ولـيس لـه  Bitcoinعلـى األقـل بمعنـى أن  - Bitcoinوبالنسبة ملـن هـو املسـئول عـن تلـك العملـة ، فلنـه ال أحـد "مسـؤول" عـن  (  1

 بــــ "إنترنــــت" و " HTTP ــــى ببســــاطة بروتوكـــول برمجــــي ، مثــــل  Bitcoinهيئـــة إدارة وال هيكــــل تنظيمــــي. 
 
ــــا بالبريــــد " )SMTP)ويعــــرف أيضــــا ويعــــرف أيض 

https://klmate.com/


 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

826 

 ة ورقية مثل الدوالر واليورو سؤال جديد يطرح نفسه، هل يمكن تبديل العمالت االفتراضية بعمالت حقيقي

فــى البدايــة ال يوجــد خــالف حــول أحقيــة أى  ــخ  فــى تبــديل العمــالت الحقيقيــة بــالعمالت االفتراضــية، فهــذه األخيــرة مثــل 

وهنـاك الكثيـر مـن املواقـع التـى تقـدم خدمـة بيـع   -والـذى يتغيـر بصـفة مسـتمرة  –السلع يمكن شراؤها عن طريق دفـع ثمنهـا 

اضية مثل البيتكوين وغيرها، وفى املقابل أيضا نجد: أنه يمكن تبديل العمالت االفتراضية بعمـالت حقيقيـة العمالت االفتر 

عــن طريــق مجموعــة مــن املواقــع تقــدم تلــك الخدمــة مقابــل أخــذ عمولــة بســيطة، فهــى تشــبه بتغييــر العمــالت، فكمــا يمكنــك 

عمــــــالت االفتراضــــــية إلــــــى دوالر أو غيــــــره مــــــن العمــــــالت تحويــــــل الــــــدوالر إلــــــى يــــــورو، يمكنــــــك تحويــــــل البيتكــــــوين وغيرهــــــا مــــــن ال

 (.1الحقيقية)

 

 

  

                                                                                                                                                                                                         

 Satoshi، وهــــو الوــــخ  )أو األ ــــخاص( الــــذين يطلقــــون علــــى أنفســــهم  Bitcoinاإللكترونــــي( ، وقــــد كــــان هــــذا هــــو الحــــال منــــذ أن قــــام مبتكــــر 

Nakamoto  2009، بلصدارهم في عام . 
 Facebookل عملــة موقـــع فــيس بــوك والتـــى تــدعى ( هنــاك عمـــالت افتراضــية مغلقــة تـــم إنشــاؤها للتعامــل ضـــمن املجتمعــات االفتراضــية املغلقـــة، مثــ 1

Credits  ويمكن الحصول على هذه العملـة عبـر الـدفع مـن خـالل أسـاليب عديـدة كبطاقـة االئتمـان وخدمـةPayPal  أو عبـر الهـاتف املحمـول، أو عبـر

غــرال وامليــلات ضــمن األلعــاب التــي . هــذه العملــة تمكــن املســتخدمين مــن شــراء األ Facebook Creditsبعــض متــاجر التجزئــة التــي تبيــع بطاقــات 

يمارســها مســتخدمو موقــع فيســبوك والتــي تصــل إلــى أربعــة آالف لعبــة، حيــث يشــتري املســتخدم األغــرال واألســلحة والوخصــيات الســرية فــي تلــك 

العــــــالم. والخدمــــــة تنتشــــــر اليــــــوم فــــــي أكثــــــر مــــــن ســــــبعين دولــــــة حــــــول  Facebook Creditsاأللعــــــاب مقابــــــل مبلــــــ  معــــــين مــــــن رصــــــيده الخــــــاص بـــــــ 

currency-virtual-is-articles/what-basics/basic-https://academy.alvexo.ae/academy   

https://academy.alvexo.ae/academy-basics/basic-articles/what-is-virtual-currency
https://academy.alvexo.ae/academy-basics/basic-articles/what-is-virtual-currency


 

 

827 

 الفصل الثانى

 نشأة وتطور العمالت الفرتاضية

خــالل العقــود املاضــية تــم اســتخدام الــذهب لــدعم النقــود الورقيــة أو املعدنيــة وإعطائهــا ثقــة، حيــث كانــت مبادلــة النقــود 

جـد لهـا غطـاء ذهبـى مسـاو  لكميـة النقـود التـى يـتم إصـدارها، والسـؤال الـذى بالذهب متاحة، وال يتم إصدار النقود إال إذا وُ 

يطــــرح نفســــه هنــــا، مــــا مصــــدر الثقــــة للنقــــود االفتراضــــية  ومــــا أدوات الــــدعم لهــــا  والتــــى تــــدفع النــــاس الســــتخدامها بجــــوار 

شرحنا لنشأة وتطور  العمالت الورقية، بل وإحاللها محل العمالت الورقية  سوف نجد إجابة عن هذا السؤال من خالل

 العمالت االفتراضية.

يرجــع تــاريخ العمــالت الرقميــة إلــى عــدة عقــود منصــرمة وكــان هــذا هــو التطــور الطبيعــى لعصــر التكنولوجيــا واالنترنــت، ففــى 

قـــام عـــالم الرياضـــيات ديفيــــد تشـــوم بـــاختراع أول عملـــة إلكترونيـــة مشــــفرة وحـــاول دعمهـــا بشـــتى الطـــرق ولكــــن  1993عـــام 

املوضـــوع وعـــدم انتشـــار التجـــارة االلكترونيـــة وقتهـــا فشـــلت املحاولـــة وتـــم إغـــالق املشـــروع، لعـــدم قدرتـــه علـــى بســـبب حداثـــة 

 (.1إقناع التجار والشركات على التعامل وها)

مـن الجــدير بالـذكر أن أغلــب املسـتخدمين لانترنــت كـانوا يخشــون فـى البدايــة الشـراء مــن املتـاجر اإللكترونيــة، وذلـك بســبب 

التــى كانــت توجــب علــيهم كتابــة بيانــات بطاقــاتهم االئتمانيــة، لكــى يــتم الخصــم منهــا، وتــتم عمليــة الــدفع، ولكــن  طريقـة الــدفع

( زادت ثقـــة 2) PayPalمـــع تطـــور الـــزمن وانتشـــار التجـــارة اإللكترونيـــة، وظهـــور بعـــض الوســـطاء املـــاليين علـــى اإلنترنـــت مثـــل: 

لفوائد التى يجدها املستخدمون على اإلنترنت مـن جـراء شـراء السـلع املستخدمين فى الدفع عبر اإلنترنت، وبسبب الراحة وا

واملنتجــــات مــــن املتــــاجر اإللكترونيــــة، اصــــبح الجميــــع يوافــــق علــــى وضــــع بيانــــات بطاقــــاتهم االئتمانيــــة علــــى تلــــك املواقــــع وال 

والراحـــة تفـــوق القلـــق يشـــعرون بقلـــق مـــن اختـــراق بيانـــاتهم ألن املنفعـــة املحققـــة واملتمثلـــة فـــى ســـرعة االســـتخدام واملرونـــة 

 املتعلق باختراق واستغالل بيانات البطاقات االئتمانية.

 مـــن شـــركات  (3)(SETكمـــا تمكـــن لفتـــرة بروتوكـــول )
 
مـــن تـــأمين عمليـــات الـــدفع  Visa & Mastercardوالـــذى كـــان مـــدعوما

صي  األمـان التـى مكنـت االلكترونى على شبكة االنترنت، حيث لم يكن نظام دفع لنفسه، ولكن مجموعة من بروتوكوالت و 

املستخدمون من القيام بعمليات الدفع على شبكة االنترنت بطريقة آمنة عن طريق تشفير بياناتهم، ولكنه فى النهايـة فشـل 

 بالنسـبة لهـم، 4فى جذب األسـواق)
 
 جـدا

 
(، بسـبب تطلبـه حصـول جميـع املسـتخدمين علـى شـهادات أمـان، والـذى كـان صـعبا

لعمـــــالت االفتراضـــــية والتـــــى حلـــــت هـــــذه املشـــــكلة عـــــن طريـــــق تجن هـــــا طلـــــب الهويـــــات الحقيقيـــــة وظهـــــرت البيتكـــــوين وبـــــاقى ا

                                                           
1 )  https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_currency  

علـى الوسـاطة بـين البـائع واملشـترى علـى االنترنـت بحكـم أنـه موثـوق بـه مـن الطـرفين، حيـث يقـوم بـاي بـال بحفـل بيانـات   PayPalتقـوم فكـرة  (  2

دم تقــديم املشــترى بيانــات بطاقــات االئتمـــان بطاقــة االئتمــان الخاصــة باملشــترى ويخصــم منهــا املبلــ  املســتحق للبــائع، وهــذا كلــه مــن أجــل عــ

 الخاصة به على مواقع غير موثوقة مما يعرضة إلى النصب واالحتيال.
3 )  Secure Electronic Transaction. 
4 )  https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Electronic_Transaction  

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_currency
https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Electronic_Transaction


 وقائع املؤتمركتاب 
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للمســـتخدمين، فـــيمكن ألى  ـــخ  الشـــراء مـــن اإلنترنـــت ودفـــع الـــثمن بـــالبيتكوين دون أن يظهـــر هويتـــه الحقيقيـــة، فقـــط 

 ينقل كود أو شفرة العملة من محفظته إلى محفظة البائع.

 نشأة وتطور البيتكوين:

، وعلـى الـرغم مـن التذبـذب فـى سـعرها،  2008ين  ى العملة الرقمية األكثـر ابتكـارا حتـى اآلن ، التـي أنشـئت منـذ عـام البيتكو 

 مــن اهتمــام العــالم وهــا. ونشــأة تلــك العملــة يرجــع إلــى ورقــة بحثيــة 
 
 كبيــرا

 
حيــث شــهدت صــعودا وهبوطــا، ال تــزال تحتــل جانبــا

تكـوين كعملــة نقديـة إلكترونيــة، والتــى تحقـق الالمركزيــة فـى التعامــل ، كمــا ( ، وصـفت هــذه الورقــة بي2008كت هـا ناكــاموتو )

 2010. فـي مـايو 2009( فـي عـام 1) BTC 50أنها مجهولة وتتميل بالشفافية. تم استخراج كتلة التكوين مع العدد اإلجمالي مـن 

فــي العــالم  Bitcoinا هــو أول معاملــة دوالر أمريكــي ، وهــذ 25لشــراء بيتــلا بقيمــة  BTC 10000اســتخدم مبــرمج واليــة فلوريــدا 

 1000سنوات فقط ، ارتفع سعر البيتكوين مائة ألف مرة ويزيد عن  3، في غضون  2013إلى عام  2011الحقيقي. من عام 

 (.2دوالر ) 19000بشكل جنونى وتخطى  Bitcoin، ارتفع سعر  2017. في نهاية عام 2013دوالر في نوفمبر 

 وين:طريقة إنتاج عملة البيتك

مــن خـــالل اســتخدام حواســـب آليــة بلمكانيـــات متطــورة حتـــى  (3)يــتم إنتـــاج تلــك العملـــة بطريقــة تســـمى التعــدين أو التنقيـــب

تســـتطيع إجـــراء العمليـــات الحســـابية مـــن أجـــل إنتـــاج وحـــدة أو جـــزء مـــن وحـــدة مـــن البيتكـــوين، حيـــث يـــتم إجـــراء عمليـــات 

(، حيــــث يقــــوم 4رة الزمنيــــة الحاليــــة مــــا يســــمى بمــــزارع التعــــدين)معقــــدة تحتــــاج إلــــى إمكانيــــات عاليــــة، واشــــتهرت خــــالل الفتــــ

حيـث تـرتبط  –مجموعة من األ خاص أو الشركات بتجميع عدد كبير من أجهزة الحاسب اآللى وتزويدها بلمكانيات عاليـة 

مر عمليــات وتســت –ســرعة إنتــاج البيتكــوين بلمكانيــات الجهــاز الــذى يقــوم بالتعــدين، وقدرتــه علــى حــل املعــادالت الحســابية 

مليــون وحــدة مــن البيتكــوين وهــذا هــو الحــد األق ــ ى املقــرر فــى الورقــة البحثيــة والــذى يمكــن  21التعــدين حتــى يــتم إنتــاج 

م، وبعــدها يتوقــف التعــدين وإنتــاج عمــالت جديــدة مــن البيتكــوين، 2040إنتاجــه، والــذى ســيتم الوصــول إليــه بحلــول عــام 

ملوجــــودة فقــــط، مــــع مالحظــــة أن البيتكــــوين لــــيس لــــديها فئــــات ثابتــــة مثــــل ويقتصــــر الوضــــع علــــى تــــداول وتبــــادل العمــــالت ا

                                                           
1   )BTC هو اختصار   bitcoin 
2 )  Yechen Zhu, David Dickinson, Jianjun Li, artice about :Analysis on the influence factors of Bitcoin’s price based on 

VEC model , in Financial Innovation, Springer Berlin Heidelberg, 2017, p.1. 
تنقيــب: عمليــة اســتخدام قــدرة الكمبيــوتر ملعالجــة املعــامالت وتــأمين وإبقــاء كــل مســتخدمى الشــبكة متــلامنين مــع بعضــهم الــبعض، يمكــن ال (  3

اعتبـــار التنقيـــب مركـــز العمليـــات املركـــزى للبتكـــوين باســـتيناء أنـــه قـــد تـــم تصـــميمه لكـــى يكـــون غيـــر مركـــزى بالكامـــل مـــع وجـــود منقبـــين فـــاعلين 

 Bitcoin.com وجد أ خاص لديهم تحكم كامل بالشبكة.بجميع الدول ، وال ي
يمكنك قياس معدل الربح من تعدين البيتكوين عـن طريـق حسـاب الفـرق بـين تكلـف اإلنتـاج املتمثلـة فـى أجهـزة التعـدين والطاقـة الكهربائيـة  (  4

 املستخدمة، وحجم عمالت البيتكوين الناتجة من التعدين.
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العمالت الوطنية. ولكن وفقا لتصميمها ، يمكن أن يكون للبيتكوين أي قيمة مع ثمانية أمـاكن عشـرية. فأصـغر قيمـة فيهـا 

 BTC (1.) 0.00000001 ي 

 Bitcoin.comو وســطاء مــاليين، ويــوفر موقــع ( أ2كمــا يمكنــك شــراء وبيــع البيتكــوين مــن مصــادر مختلفــة ومنصــات عامليــة)

 (.3قائمة تشمل تلك البيانات)

وبحكم أن البيتكوين  ى األبرز بين العمالت االفتراضية املتاحة حتى اآلن، فيمكننا طرح سـؤال وهـو، مـا الـذى يقـرر قيمـة 

 البيتكوين 

 مصـدر الثقـة والقيمـة املبدئيـة للنقـود منـذ العقـود املاضـ
 
ية كانـت متمثلـة فـى وجـود غطـاء ذهبـى لهـا، ومــع كمـا ذكرنـا سـابقا

التطــور ظهــرت معــايير تحديــد قيمــة أخــرى، وأشــهرها معيــار العــرل والطلــب علــى العملــة، وعلــى نفــس املنــوال فــلن أجهــزة الحاســب 

، فمعيـار تحتل نفس مكانة الذهب بالنسبة للعمالت االفتراضية، فهل تكفى وحدها لتحديـد قيمـة العمـالت االفتراضـية  بـالطبع ال

كــان ال يــؤمن  2009العـرل والطلــب يـتحكم فــى قيمـة العمــالت االفتراضـية، وخيــر دليــل علـى ذلــك: عنـدما ظهــرت عملـة البيتكــوين فـى 

أحــد وهــا، وال يوجــد عليهــا طلــب، ويــرفض أى  ــخ  قبــول أى كميــة منهــا حتــى ولــو بــثمن قليــل جــدا، ولكــن انظــر اآلن إلــى قيمتهــا بعــد 

 يكم رسم بيانى يو ح التطور فى قيمة عملة البيتكوين منذ نشأتها حتى اآلن.زيادة الطلب عليها، وإل

 

  

                                                           
1 )  Bikramaditya Singhal, Gautam Dhameja , Priyansu Sekhar Panda, Beginning Blockchain, Apress, Berkeley, CA, 2018, 

p. 154. 
 & BINANCE & HUOBI & ETHFINEX & BITFINEX & BITSTAMPأهـم وأشـهر منصـات تـداول العمــالت االفتراضـية  والبيتكـوين ||  (  2

BITTREX & POLONIEX & LIVECOIN & YOBIT & GATE & CEX & EXMO & CoinsBank 
مـن  Bitcoinمن مصادر مختلفة حيث يمكنك شراؤها عبر اإلنترنت باستخدام خدمة تبادل أو سمسـرة تتـيح لـك شـراء  Bitcoinsيمكن شراء  ( 3

ـا شـPaypalخالل تحويل مصرفي باستخدام عملة فيات ، وبطاقة ائتمان ، كما توفر بعض الخدمات فرص شراء باسـتخدام  راء . يمكـن أيض 

Bitcoin  ـــا باســـتخدام التـــي تشـــبه أجهـــزة الصـــراف اآللـــي النقديـــة التـــي تجـــدها فـــي جميـــع  Bitcoin Teller، ومـــن أجهـــزة  LocalBitcoinsمحلي 

. bitcoinsقائمــــة مو ــــ ى وهــــا مــــن البورصــــات والوســــطاء الحــــاليين عبــــر اإلنترنــــت الــــذين يبيعــــون  Bitcoin.comأنحــــاء العــــالم. ويقــــدم موقــــع 

ــــــــــا شــــــــــ (. Simplex)الخدمــــــــــة مقدمــــــــــة مــــــــــن  Bitcoin.comعلــــــــــى الفــــــــــور باســــــــــتخدام بطاقتــــــــــك االئتمانيــــــــــة علــــــــــى  Bitcoinsراء يمكنــــــــــك أيض 

www.bitcoin.com/faq  

http://www.bitcoin.com/faq
http://www.bitcoin.com/faq
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 (2شكل رقم )

 

 حتى اآلن، 2014رسم بيانى يو ح تطور سعر البيتكوين من 

 2018-12-24تمت زيارته فى  in.com/crypto/BTChttps://markets.bitcoاملصدر | 

مـــن حــــاجز ال  2017مـــن خـــالل الرســـم البيـــانى الســـابق نشــــاهد كيـــف تطـــور ســـعر البيتكـــوين مـــن الصــــفر واقتـــرب فـــى نهايـــة 

دوالر أمريكــى للبيتكــوين الواحـــد، وهــذا الســـعر لــم يتخيــل جميـــع اإلقتصــاديين واملهتمـــين بتلــك العملــة ولـــم يطــرأ فـــى  20000

أى بعـد عـام فقـط  – 2018م ولو لوهله أن السعر قد يصل إلى هذا الحد، وفـى املقابـل انخفـ  السـعر اآلن فـى ديسـمبر ذهنه

(، ولذلك يسأل الكثيرون ما السـبب فـى تذبـذب سـعر البيتكـوين وهـذا الشـكل  واإلجابـة 1دوالر أمريكى) 3000إلى ما يقارب  –

مليـون  21ذه العملـة، حيـث كمـا ذكرنـا أن عـدد هـذه العملـة محـدد بــ تتمثل فى ي إ واحد فقـط وهـو العـرل والطلـب علـى هـ

والتـى تتناسـب مـع بعـض األعمـال غيـر املشـروعة مثـل  -فقط ويتم إنتاجها عن طريق التعدين باإلضافه إلى مميلاتهـا األخـرى 

األوقـات، وقـد فسـر الـبعض  واملتمثلة فى عدم إمكانية تتبعها، هو ما يزيـد الطلـب عليهـا فـى بعـض –تجارة السالح واملخدرات 

فــــى العديــــد مــــن الصــــحف واألخبــــار إلــــى أن هــــذه املــــدة بالتحديــــد كانــــت  2017ســــبب ارتفــــاع ســــعر عملــــة البيتكــــوين فــــى نهايــــة 

مصاحبة لاعالن عن انتهاء تنظيم داعش والقضاء عليه، وصرح البعض بأن التنظيم استخدم عملـه البيتكـوين مـن أجـل 

 –بحكم أن تلك العملة ال يمكن تتبعهـا  –ليها فى سوريا والعراق واملدن التى كان يسيطر عليها تهريب األموال التى استولى ع

ممــا أدى إلــى حـدول ذلــك االرتفـاع الكبيــر فــي ثمنهـا، ووصــل لحــاجز ال  -مـع محدوديــة كميتهـا  –فـزاد الطلــب علـى تلــك العملــة 

 ( .2دوالر أمريكى) 20000

ت لـــتحطم العمـــالت االفتراضـــية مثـــل البيتكـــوين، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة ســـؤال جديـــد يطـــرح نفســـه، هـــل هنـــاك احتمـــاال 

 للعمالت الورقية الخاصة بالدول 

 مــا تــتحطم عمــالت الــدول بســبب: التضــخم وانخفــال قيمــة العملــة، فيترتــب 
 
نبــدأ اإلجابــة علــى الســؤال مــن نهايتــه، غالبــا

هــا، فتكــون هــذه نهايــة العملــة، وبقيــاس ذلــك علــى العمــالت عليــه انعــدام الثقــة وهــا مــن قبــل املتعــاملين ويرفضــون التعامــل و
                                                           

 2018-12-24تمت زيارته فى  https://markets.bitcoin.com/crypto/BTCاملصدر |  -$  4,223.16سعر البيتكوين اآلن  ( 1 
 هذه أخبار متداولة فى العديد من الصحف العاملية واملحلية، وفى منتديات العمالت االفتراضية. (  2

https://markets.bitcoin.com/crypto/BTC%20تمت%20زيارته%20فى%2024-12-2018
https://markets.bitcoin.com/crypto/BTC
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االفتراضـية )البيتكـوين كمثـال( نجـد أن حـدول تضـخم بالنسـبة للبيتكـوين هـو أمـر غيـر وارد نهائيـا، وذلـك بسـبب محدوديــة 

 والــذى ســيتوقف فيــه إصــدار تلــك 2040مليــون وحــدة )وذلــك بحلــول عــام  21إصــدارها حيــث ال يمكــن أن تزيــد كميتهــا عــن 

العملة( وبالتالى هذا ينسف بنظرية التضخم فى تلك العملة، أمـا تحطـم عملـة البيتكـوين قـد يحـدل مـن خـالل طـرق آخـرى 

وحتـــى اآلن أمـــام جميـــع  2009متعلقـــة بأنظمـــة الحمايـــة والتشـــفير لتلـــك العملـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن صـــمود تلـــك العملـــة منـــذ 

التطــــــور الكبيــــــر فــــــى التكنولوجيــــــا ال يضــــــمن أن تظــــــل تلــــــك العملــــــة  اختبــــــارات الحمايــــــة وال جمــــــات الســــــيبرية عليهــــــا، إال أن

 (.1صامدة)

 

 

  

                                                           
1 )  Read more about Question Is Bitcoin safe? Nicolas T. Courtois, Banking Beyond Banks and Money, Springer, Cham, 2016, 

p.107. 
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 الفصل الثالث

 مميزات العمالت الفرتاضية ومخاطرها

تتصــف النقــود االفتراضــية بعــدد مــن املزايــا التــى تمنحهــا القبــول لــدى املتعــاملين وهــا، كمــا انهــا تشــمل علــى بعــض املخــاطر 

 ذلك كأية نظام من انظمة الدفعت وسنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : املصاحبه الستخدامها ، مثلها فى

 املبحث األول: مميلات العمالت االفتراضية.

 املبحث الثانى: مخاطر العمالت االفتراضية.

 

 املبحث األول

 مميزات العمالت الفرتاضية

ى ذلــــك النجــــاح. وهــــذا مــــا حــــدل بالنســــبة يعتبــــر نجــــاح أى نظــــام جديــــد بمثابــــة شــــهادة علــــى تمتعــــه بعــــدة مميــــلات تســــببت فــــ

 البيتكوين التى حققت طفرات لم يكن مـن املمكـن تخيلهـا، والتطـور الكبيـر فـى سـعرها)
 
( والـذى 1للعمالت الرقمية وتحديدا

لم يستغرق إال سنين معدودة جعل الكثيرين يبحثون عـن أسـباب ذلـك، ومـا  ـى املميـلات التـى تتمتـع وهـا تلـك العمـالت والتـى 

 األفراد يقبلونها فى التداول ويعطوها كل تلك الثقة   وهذا هو موضوع هذا الفصل من الدراسة. جعلت

ويعــد مــن أهــم وأول أســباب ابتكــار تلــك العمــالت االفتراضــية هــو اســتخدامها فــى عمليــات الــدفع اإللكترونــى، وأيضــا قــدرتها 

 املركزية.على نقل األموال من مكان آلخر بدون القيود املوجودة لدى البنوك 

ونحــن مــن جهتنــا نــرى أن اختــراع النقــود االفتراضــية يعــد مــن أهــم وأعظــم مخرجــات العصــر الحــديث، وكمــا قــال روجــر فيــر 

الرئيس التنفيذى لبيتكوين " بيتكـوين  ـي واحـدة مـن أهـم االختراعـات فـي كـل تـاريخ البشـرية ألول مـرة علـى اإلطـالق ، يمكـن 

ملال مع أي  خ  آخر ، في أي مكان علـى هـذا الكوكـب ، بشـكل مالئـم ودون قيـود. ألي  خ  إرسال أو تلقي أي مبل  من ا

 (2إنه فجر عالم أفضل وأكثر حرية ")

  

                                                           
والـذى كـان  2013$ فـى البيتكـوين فـى 1000يمكن إثبات التطور الكبير فى سـعر البيتكـوين بمعادلـة بسـيطة و ـى علـى افتـرال قيـام  ـخ  باسـتثمار  (  1

والـــــذى وصـــــل ســـــعر  2018 وحـــــدة بيتكـــــوين ، وباحتفاظـــــه وهـــــذه الوحـــــدات حتـــــى عـــــام 5.3$، أى حصـــــل علـــــى 188ســـــعر البيتكـــــوين الواحـــــد يســـــاوى 

$ 34291وحـدة بلــ  ســعرها االن  5.3واملقــدرة ب  2018حتــى  2013$ ، فنجـد أن عــدد وحــدات البيتكـوين التــى يمتلكهــا مـن 6400البيتكـوين فيــه إلــى 

 $33000أى حقق ربح يفوق ال 
 مقتطف عن الرئيس التنفيذى لبيتكوين، روجر فير، معرول على املوقع الرسمى للعملة،  (  2

https://www.bitcoin.com/ 

https://www.bitcoin.com/
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 أهم مميزات العمالت الفرتاضية :

 العمالت االفتراضية تقدم ثالل قيم جوهرية ال تتوافر فى النقود العادية

  يمكـن للعمـالت العاديـة تحقيقهـا و ـى الالمركزيـة، واملصـدر تقدم العمالت االفتراضية العديـد مـن املميـلات التـى ال 

 (1أو الند بالند) Peer to Peerاملفتوح، كما تعتبر من شبكات 

 عملة مجهولة يصعب تتبعها 

  يــتم تحديــد املشــاركين فــي معــامالتBitcoin  ــا  30مــن خــالل العنــاوين العامــة، و ــي سالســل طويلــة مــن حــوالي
 
حرف

" لكـــــل معاملـــــة، تكـــــون عنـــــاوين اإلرســـــال 3" أو "1للوـــــخ ، وعـــــادة مـــــا تبـــــدأ باألرقـــــام " Bitcoinتراهـــــا فـــــي عنـــــوان 

 واالستقبال مرئية للعامة.

ــا ، يصــعب تــذكرها بــدون جهــاز كمبيــوتر وال تحتــوي علــى اســم  ــخ  أو معلومــات  ا ألن هــذه األرقــام غيــر مفهومــة فعلي  ونظــر 

ــا مــا ُيــدعى أن   مــا يســتخدم هــذا أيضــا كتجــة ملهاجمــة بيتكــوين كعملــة  ــي "عملــة مجهولــة Bitcoinتعريــف، فغالب 
 
"، وكثيــرا

 للمعامالت غير القانونية والتهرب الضريبي.

لكن األمر ليس وهذه البساطة، إذا نشرت عنوانك فـي أي مكـان ، فـيمكن ربطـه وهويتـك الحقيقيـة، حتـى لـو لـم تقـم بنشـرها ، 

ا يمكن ملحلل لديه املهارات األساسية أن يرتبط وهويتك فلن إعادة استخدام نفس العنوان عدة مرات يمكن أن تظه
 
ر نمط

مـــن خـــالل النظـــر فـــي أوقـــات املعـــامالت واملبـــال  واملوقـــع واالنتظـــام، وربطهـــا مـــع اآلخـــرين مصـــادر البيانـــات مثـــل اإليصـــاالت ، 

 والتبادالت ، والبنود املوحونة.

املــة فرديــة ، وتــم تصــميم معظــم بــرامج املحفظــة يو ــ ى باســتخدام الخصوصــية واألمــان الســتخدام عنــوان جديــد لكــل مع

الحديثـة لفعـل ذلـك. ولكــن علـى الـرغم مـن أن هــذا يزيـد مـن مقــدار الجهـد واملهـارة املطلوبـة للكشــف عـن هويتـك ، إال أنــه ال 

 بنسبة 
 
 (.2٪ )100يجعلك مجهوال

ا لكل هذا ، من األفضل القول أن   هو "اسم مستعار" وغير مجهول. Bitcoinنظر 

 

 

                                                           
كة شــبكات النــد بالنــد عمليــة تبــادل امللفــات والبيانــات بــين جهــازين  خصــيين علــى شــبكة االنترنــت. يســتخدم هــذا البروتوكــول بكثــرة فــي بــرامج مشــار  (  1

ســـتخدمين وســـرعتهم، فكـــل فـــرد فـــي شـــبكة النـــد لنـــد يســـاهم أوال بامللفـــات وثانيـــا امللفـــات وتقاســـمها. و تعتمـــد شـــبكات النـــد لنـــد علـــى كمبيـــوترات امل

بالســـــــــرعة، حيــــــــــث تــــــــــربط شــــــــــبكات النــــــــــد لنــــــــــد األطــــــــــراف بــــــــــبعض ويــــــــــتم مشــــــــــاركة امللفــــــــــات، ففــــــــــي حالــــــــــة تحميلــــــــــك مللــــــــــف مــــــــــن شــــــــــبكة. املصــــــــــدر 

peer-to-wiki/Peerhttps://en.wikipedia.org/  

 https://www.bitcoin.com/faq)  2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://www.bitcoin.com/faq
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 افحة التهرب الضريبىمك

تسـاعد العمـالت االفتراضـية فـى حـل مشـكلة التهـرب الضــريبى والتـى تـرتبط بـالعمالت الورقيـة، حيـث أنـه بحكـم أن العمــالت 

االفتراضــية غيــر ماديــة وموجــودة فــى العــالم اإلفتراضــ ى علــى الحواســيب واألجهــزة املحمولــة، فلنــه يســهل علــى الدولــة بمجــرد 

وضــــاعها فــــرل الضــــرائب عليهــــا، فتســــتطيع الدولــــة أن تحقــــق حصــــيلة ضــــريبية تقتــــرب مــــن نســــبة االعتــــراف وهــــا، وتقنــــين أ

%، وتنعــــدم معهــــا ظــــاهرة التهــــرب الضــــريبى. حيــــث أن دخــــل األفــــراد ســــوف يظهــــر علــــى شــــبكة البلــــوك تشــــين وال يمكــــن 100

التــالى تســتطيع الحكومــة اخفاؤهــا وكــذلك جميــع أموالــك التــى تمتلكهــا علــى الشــبكة ســوف تظهــر فــى الشــبكات املفتوحــة، وب

معرفــة تلــك املبــال ، وتقــدير الضــريبة املفروضــة عليهــا، علــى عكــس الوضــع الحــالى والــذى يخفــى أغلــب األفــراد قيمــة دخلهــم 

 الحقيقى واملبال  التى يدخرونها.

 الالمركزية

د وإصـــدار العمـــالت، فـــال مـــن املعلـــوم أن البنـــك املركـــزى هـــو الجهـــة الرســـمية املوجـــودة فـــى أى دولـــة والتـــى تتـــولى صـــك النقـــو 

يمكن إنتاج العمالت املحلية، أو إصدار عمالت جديدة إال عن طريـق ذلـك البنـك، وبالتـالى هـو املـتحكم الوحيـد فـى العمـالت 

 على مستوى الدولة.

علــى عكــس العمــالت االفتراضــية، فــال يوجــد بنــك مركــزى أو جهــة تــتحكم فــى إصــدارها، فطريقــة إصــدارها الوحيــدة  ــى عــن 

التعدين، والـذى ينـتج عنـه صـدور وحـدات جديـدة مـن العملـة، باإلضـافة إلـى أنـه مفتـوح املصـدر فـيمكن ألى  ـخ  طريق 

 إصدار عملة جديدة منه، على عكس العمالت النقدية الورقية.

 إلغاء الوسيط

، حيـث تقوم تكنولوجيا البلوك تشين والتى تقوم عليها العمالت االفتراضية علـى إلغـاء وظيفـة الوسـيط فـى امل
 
عـامالت نهائيـا

تكــون املعاملــة بــين فــردين فقــط، دون الحاجــة إلــى وســيط لضــمانها أو التحقــق منهــا، ألنــه يوجــد آالف األجهــزة علــى الشــبكة 

تتــــــولى وظيفــــــة التحقــــــق، وتأكيــــــد العمليــــــة مقابــــــل عمولــــــة بســــــيطة، فمســــــتقبال مــــــع تعميــــــق هــــــذه التكنولوجيــــــا والعمــــــالت 

( ألن األفـراد لـن يصـبحوا فـى حاجـة PayPalملحلية والبنوك االلكترونية مثـل بـاي بـال )االفتراضية ستنتهى وظيفة البنوك ا

 إليهم أثناء القيام بعمليات الدفع اإللكترونية.

 نقل األموال بسهولة

يعتبــر نقــل األمــوال الورقيــة بــين البنــوك أو بــين الــدول مــن العمليــات التــى تســتلزم القيــام بمجموعــة مــن اإلجــراءات وتــتم فــى 

د وضـــوابط معينـــة، مـــن أهمهـــا، وجـــود حـــد أق ـــ ى للمبلـــ  الـــذى يـــتم تحويلـــه، وتـــأخير التحويـــل حتـــى يـــتم املوافقـــة علـــى حـــدو 

 ، وعمولة التحويل والتى تزيد مع زيادة مبل  التحويل.(1)التحويل

                                                           
 وما بعدها. 65، ص 2013، الناشر الدار الجامعية ، سنة النشر 3د/ عبدالحميد عبداملطلب : اإلصالح املصرفى ومقررات بازل  (  1
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أمــوالهم،  علــى عكــس العمــالت االفتراضــية، حيــث أنهــا تحــل املشــاكل التــى تواجــه أصــحاب األمــوال أثنــاء إرســال أو اســتقبال

فبالنسبة لتلك العمالت ال يوجد حد أق  ى للمبل  الذى يتم تحويله فيمكن ألى  خ  إرسال املليارات وقتمـا يشـاء، أمـا 

بالنسبة ملدة التحويل واملوافقة على التحويـل مـن جهـات معينـة، فـلن هـذا ال يوجـد فـى العمـالت االفتراضـية حيـث ال تحتـاج 

يــل وخــالل عشــر دقــائق أو بحــد أق ــ ى ســاعة واحــدة تكــون األمــوال فــى محفظــة الطــرف إلــى موافقــة جهــة معينــة علــى التحو 

(
 
 بالنسـبة لعمولـة التحويـل فلنهـا فـى العمـالت االفتراضـية بسـيطة جـدا

 
( مقارنـة بعمولـة 1اآلخر) مسـتقبل التحويـل(، وأخيـرا

 تحويل النقود الورقية.

 الشفافية

يـام وهـا، فـيمكن ألى  ـخ  أن يعـرف عـدد املحـافل املوجـودة لـدى موقـع يقوم برنامج البتكوين بتخزين أية عمليـة تـم الق

البيتكـوين بـل وعـدد وحـدات البتكــوين التـى يمتلكهـا صـاحب أى محفظــة ، وأيضـا عـدد املعـامالت التــى تمـت مـن خـالل تلــك 

تطيع أحـد املحفظة ، حيث فى استطاعة أى  خ  مشاهدة حركة تنقل العملة بين املحـافل، ولكـن فـى ذات الوقـت ال يسـ

عد تقنية البتكوين من التقنيات املعقدة التى يصعب تزويرها أو إعادة استنساخها
ُ
 .(2)معرفة هوية مالكها، وت

 تفرقة بني النقود الحقيقية والئتمان والبيتكوين 

ارنـــة  ـــى هنـــاك وجـــه مقارنـــة بـــين النقـــود الحقيقيـــة، واالئتمـــان، والبيتكـــوين تضـــع الكفـــه فـــى صـــالح البيتكـــوين، وأوجـــه املق

 التتبع واملوافقة على املعاملة من جهة أخرى حتى يتم تحويل األموال، وفضلنا عرضها فى جدول حتى يسهل شكل املقارنة.

 البيتكوين اإلئتمان النقود الحقيقية وجه املقارنة

 ال يمكن تتبعها إال عن طريق خطوات صعبة يمكن ال يمكن التتبع

 (3تمتاز بالسرعة، وعدم التعقيد املوجود بالبنوك) تحتاج ال تحتاج رى املوافقة على املعاملة من جهة أخ

فنجــد مــن خــالل املقارنــة الســابقة تفــوق البيتكــوين )عملــة افتراضــية( علــى النقــود الحقيقيــة واالئتمــان فــى جملــة املميــلات 

 املتعلقة بالتتبع واملوافقة على املعامالت من جهة أخرى.

                                                           
حتـى االن مـن خــالل  2011سـنوات متتاليـة، رسـم بيــانى لتكلفـة التحويـل مـن  7يــل املنخفضـة ملـدة عملـة البيتكـوين تحـافل علـى تكلفـة التحو  (  1

  transactionfees.html-https://bitinfocharts.com/comparison/bitcoinهذا املوقع 
2 ( Rogojanu, Angela, and Liana Badea. "The issue of competing currencies. Case study–Bitcoin." Theoretical and 

Applied Economics 21.1, 2014, p 109-110. 
 مــا تســتغرق عمليــات التأكيــد  ( 3

 
ــا. ومــع ذلــك ، دقــائق تق 10املعاملــة غيــر املؤكــدة  ــي معاملــة فــي الشــبكة لــم يؤكــدها عمــال املنــاجم بعــد. عــادة ريب 

قد زادت قليال جدا ويمكن أن تأخذ في بعض األحيان إلـى سـاعة أو أكثـر. هنـاك حلـول فـي  Bitcoinبسبب زيادة شعبية من أوقات تأكيد شبكة 

ي حول أفضل طريقة للذهاب حول هذا املوضـوع. فـ Bitcoinاألعمال للتعامل مع هذه القضية ، فضال عن الكثير من النقاش داخل مجتمع 

 ساعة ، سيتم إعادة األموال إلى محفظة املرسل األصلية. 72حالة فشل تأكيد املعاملة بعد 

https://bitinfocharts.com/comparison/bitcoin-transactionfees.html
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 لورقية والعمالت الفرتاضيةمقارنة بني العمالت النقدية ا

 العمالت االفتراضية العمالت النقدية الورقية

 غير مركزية ال تتولى جهة معينة اصدارها مركزية تصدر من البنك املركزى للدولة

 ليس لها وجود مادى )رقيمة فقط( لها وجود مادى

 مازالت ال تحوز القبول العام لدى جميع األفراد تحوز القبول العام

 قيمتها متعلقة بالعرل والطلب يمتها فى تراجع مستمر سنوياق

 قوتها مرتبطة بالعرل والطلب قوة العملة مرتبطة بقوة االقتصاد

 ال يمكن تزويرها يمكن تزويرها

 ال يحدل لها تلف مع تكرار استخدامها تتعرل للتلف مع تكرار االستخدام

 االفتراضية فى املميلات على العمالت النقدية الورقية.ومن خالل املقارنة السابقة نجد تفوق العمالت 
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 املبحث الثانى

 مخاطر العمالت الفرتاضية

بجانــــب تمتــــع العمــــالت االفتراضــــية بكثيــــر مــــن املميــــلات، فلنهــــا تضــــم العديــــد مــــن املخــــاطر والتــــى يجــــب معرفتهــــا كــــى ال تضــــر 

ا الفصـــل مجموعـــة مـــن املخـــاطر املرتبطـــة بـــالعمالت املتعـــاملين وهـــا، للـــتمكن مـــن عالجهـــا إن أمكـــن، وســـوف نعـــرل فـــى هـــذ

 االفتراضية فى نقاط متتالية.

 اخرتاق وإغالق املحافظ اإللكرتونية 

تعــــد املحــــافل اإللكترونيــــة وســــيلة تخــــزين العمــــالت االفتراضــــية، حيــــث يقــــوم األ ــــخاص بتخــــزين األكــــواد الخاصــــة بتلــــك 

)العمــالت فــى محــافل إلكترونيــة لكــى يســتخدموها فــى التــدا
 
(، ممــا يترتــب عليــه ســرقة جميــع 1ول، وتتعــرل لالختــراق أحيانــا

العمـــــالت املوجـــــودة باملحفظـــــة، وبالتـــــالى أصـــــبحت وســـــيلة حفـــــل تلـــــك العمـــــالت غيـــــر آمنـــــه. وأيضـــــا قـــــد تتعـــــرل محفظـــــة 

(، وفـــى جميـــع 2املســتخدم لايقـــاف مـــن قبــل مـــدير املوقـــع ســواء بقصـــد بســـبب ارتكــاب املســـتخدم مخالفـــات أو بــدون قصـــد)

 وال يترتب على ذلك فقدان املستخدم رصيد العمالت االفتراضية الذى فى محفظته.األح

 Darknetتسهيل معامالت ال 

 للعمالت االفتراضية، كما تعد من 3أو ما تسمى بالعربية االنترنت الخفى) Darknetتعتبر شبكات ال 
 
(،  ى األكثر استخداما

والتــى ال يسـتطيع أحـد دخولهـا عـن طريــق  -جـودة علـى تلـك الشـبكات أهـم أسـباب ظهورهـا، حيـث بسـبب طبيعــة املواقـع املو 

والتى تحتاج لطرق دفع غير عادية ال يمكـن  –( torاملتصفح العادى ولكن تحتاج برامج متخصصة لدخولها مثل متصفح )

مــن أهــم  Darknetتتبعهــا وذلــك مقابــل الخــدمات املتاحــة، وهــذا مــا تــوافر فــى العمــالت االفتراضــية، فأصــبحت شــبكات ال 

 األسواق لتلك العمالت .

 

  

                                                           
ألف دوالر"، بأسعار اليوم الجمعة  880بيتكوين "حوالي  245لعملية اختراق، أدت إلى سرقة حوالي  Electrumتعرضت محفظة العمالت الرقمية  (  1

. ونتيجــة لــذلك، عنــدما Electrumوم عــن طريــق إنشــاء خــوادم مزيفــة متعــددة علــى شــبكة محفظــة ، وقــام املختــرق بلعــداد ال جــ2018ديســمبر  28

ـا لبـرامج ضـا
 
ـا خبيث

 
رة حاول مستخدمو املحفظة الذين اتصلوا وهذه الخوادم إتمام معامالت عن طريـق البيتكـوين، تلقـوا رسـالة خطـأ تتضـمن رابط

   https://bit.ly/2GGusOgالخاصة وها.  Githubصفحة متخفية في شكل محفظة محدثة، كما أو حت الشركة على 
بـدون تقـديم تفاصـيل  مليـون دوالر، و 7.8عملة بيتكوين أى ما يعـادل  1200قامت منصة بينانس للتداول بغلق حساب أحد املستخدمين بحوزته  (  2

   https://bit.ly/2SvFPdyكافية حول عملية الغلق. 
3 )  Darknet  هو عبـارة عـن مجموعـة مـن املواقـع غيـر القانونيـة ويـتم التعامـل عليهـا بـدون أى ضـوابط وتشـتهر باالتجـار فـى املخـدرات والسـالح والـدعارة

 واإلرهاب.

https://bit.ly/2GGusOg
https://bit.ly/2SvFPdy
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 التذبذب الكبري والغري مربر فى أسعارها

علـــــى مـــــدار نشـــــأة وتطـــــور العمـــــالت االفتراضـــــية )البيتكـــــوين كمثـــــال( صـــــاح ها تذبـــــذب كبيـــــر فـــــى ســـــعرها ســـــواء باالرتفـــــاع أو 

$ للوحـدة  1000بـدء مـن  صعود وهبوط فى سعر العملة 2018حتى  2013باالنخفال خالل فترات وجيله حتى بدأ منذ عام 

$، ويمكنــك مراجعـة مخطـط تطــور سـعر البيتكـوين فــى الشـكل رقــم 3500$ وانخفـض اآلن 19000الواحـدة ثـم وصــل ذروتـة 

(2.) 

% فـى يـوم واحـد وهـذا مـا حـدل فـى أسـعار عملـة البيتكـوين فـى نهايـة عـام 20كما يمكن أن تتغير أسـعارها إلـى نسـبة تتخطـى ال

والـذى صـاحب  2018ألـف دوالر للوحـدة الواحـدة(، وخـالل عـام  20سعر العملـة والـذى قـارب ال )خالل فترة ارتفاع  2017

 دوالر تقريبا.  3500انخفال لتلك العملة حتى وصل سعرها إلى 

 استهالك الكثري من الطاقة فى إنتاجها )التعدين(

كميــات مهولــه مــن الطاقــة، حيــث تقــدر يــتم إنتــاج العمــالت االفتراضــية مثــل البيتكــوين عــن طــرق التعــدين، والــذى يســتهلك 

 كميـة الطاقـة املسـتخدمة فــى تعـدين البيتكـوين بالكميـة املســتهلكه فـى بعـض الـدول، وهــذا ينـذر بخطـورة كبيـرة تتعلــق 
 
حاليـا

 بارتفاع أسعار الطاقة مع توسع وانتشار التعامل واستخدام تلك العمالت.

 وجود مشاكل متعلقة ببناء العملة

تعلقــــة باألمــــان واالختراقــــات التــــى تشــــتهر وهـــا العمــــالت االفتراضــــية بحكــــم طبيعتهــــا وطريقــــة تــــداولها علــــى بجانـــب املشــــاكل امل

اإلنترنت، فلن تلك العمالت ترتبط وها عدة مشاكل فى بنيانها، تتمثل فى القواعد املنظمة لها، وعدم وجود سـند أو مرجـع فـى 

ق أو التالعـب أو النصـب أو بمعنـى أوجـز )عـدم وجـود ضـمانات(ت حالة الخسارة أو تعرل محـافل وممتلكـات األفـراد لاختـرا

 فال يوجد مؤسسة يمكن الرجوع إليها والشكوى لها.

 استخدامها كوسيلة دفع لألعمال غري املشروعة

بسبب الطبيعة الخاصة لتلك العمالت والتى تؤدى إلى عدم إمكانية تتبعها، يستخدمها الهاكرز وغيرهم مـن الخـارجين عـن 

(التى أصـابت الكثيـر مـن 1) Wanna Cryن فى تلقى األموال من  حاياهم، فالجميع يذكر ال جمة الفيروسية الكبيرة القانو 

أجهــزة الكمبيــوتر علــى مســتوى العــالم وأصــابت أجهــزة وزارات بالكامــل وتســببت فــى تعطــل الكثيــر مــن املصــالح الحكوميــة فــى 

وتر وعـــدم القـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى البيانـــات التـــى بـــداخلها، وطلـــب الـــدول األوروبيـــة، حيـــث نـــتج عنهـــا تشـــفير أجهـــزة الكمبيـــ

                                                           
هـو ةجـوم ببرمجيـة الفديـة بـدأ فـي السـاعات األولـى مـن يـوم  Wannacrypt0r 2.0أو  WannaCryptةجـوم وانـاكراي اإللكترونـي أو مـا يعـرف ب جـوم  (  1

دولـــة حـــول العـــالم حســـب اليوروبـــول. تقـــوم البرمجيـــة بتشـــفير جميـــع  99ألـــف جهـــاز إلكترونـــي فـــي  230واســـتطاع اإلطاحـــة بـــأكثر مـــن  2017مـــايو  12

دوالر مقابــل اإلفــراج عــن بياناتــك املشــفرة.  300بــأن عليــك دفــع مبلــ   لغــة تفيــد 28البيانــات املوجــودة علــى الحاســوب، فيمــا تظهــر رســالة متــوفرة بـــ 

https://en.wikipedia.org/wiki/WannaCry_ransomware_attack   

https://en.wikipedia.org/wiki/WannaCry_ransomware_attack
https://en.wikipedia.org/wiki/WannaCry_ransomware_attack
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$ عن كل جهاز لكى يتم تشفيره، واشترطوا أن يتم دفع الفدية بعملة البيتكـوين، 300مرتكبى هذه ال جمة فديه تقدر بمبل  

 حتى ال يتم تتبعها والوصول إلى مرتكبى تلك ال جمات.

نـــه وهـــو: ملـــاذا أغلـــب العمـــالت االفتراضـــية وتحديـــدا البيتكـــوين ذات ســـمعة وهنـــاك ســـؤال يطـــرح نفســـه ويتطلـــب اإلجابـــه ع

 سيئة على الصعيد الدولى  وملاذا ترتبط دائما باألعمال غير املشروعة 

اإلجابــة عــن هــذا الســؤال يمكــن استخالصــها مــن خــالل حــديينا عــن مميــلات العمــالت االفتراضــية، حيــث نــتج عــن مميــلات 

م ذكرها باألعلى واملتمثلة فى سهولة وسرعة ارسال واستقبال العمالت االفتراضية باإلضافة إلـى العمالت االفتراضية التى ت

صعوبة تتبعها، فلخفاء هوية صاحب األموال تسهل األعمال غيـر املشـروعة، وهـذا كلـه أدى إلـى اسـتخدام تلـك العمـالت فـى 

 ى التمويل وغيرها من األعمال املخالفة.تجارة املخدرات والسالح واستخدامها من قبل التنظيمات اإلرهابية ف

أن ذلك من وسائل الدعم التى أفـادت عملـة البيتكـوين )و ـى إحـدى العمـالت االفتراضـية( فـى دعمهـا للنمـو  (1)ويرى البعض

 بصورة أسرع ألنها استخدمت من قبل املخالفين فى أعمال غير مشروعة متعلقة بتجارة السالح واإلرهاب واملخدرات.

ى تســـليط الضـــوء علـــى العيـــوب وحســـب، ففـــى املقابـــل تتمتـــع بمميـــلات عديـــدة والتـــى تطيـــى علـــى العيـــوب املـــذكورة وال ينبيـــ

بـــــاألعلى، وتجعـــــل مـــــن العمـــــالت االفتراضـــــية ضـــــرورة ملحـــــة للتطـــــور التكنولـــــوجى والتنميـــــة اإلقتصـــــادية وســـــهولة وســـــرعة 

 واقعى واإلفتراض ى.املعامالت املالية على الصعيد املحلى والعالمى فى كال العاملين ال

 .. ال ريب فى أن العمالت االفتراضية تمثل مستقبل العمـالت فـى العـالم، ويمكـن للـدول الـتحكم فـى مخاطرهـا بلحـدال 
 
وأخيرا

 بعض التعديالت وها، حيث أن استمرار مخاطر تلك العمالت يرجع إلى نفور بعض الدول منها، ورفض دعمها.

ملين بالعمالت االفتراضية ضرورة مراعاة الدقة والحذر عنـد التعامـل بتلـك العمـالت وفى الوقت الحالى نو  ى جميع املتعا

 أو شرائها حتى ال يتعرضون لخسائر ومشاكل كبيرة، ويجب القراءة جيدا عن تلك العمالت وكيفية التعامل معها أوال.

 

  

                                                           
1)   EBA Opinion on "virtual currencies", European Banking Authority, 4 July 2014 . 
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 الفصل الرابع

 تأثري العمالت الفرتاضية على القتصاد املحلى والدوىل

تحـــت علـــى مصـــراعيها لنـــوع جديـــد مـــن التجـــارة و ـــى التجـــارة اإللكترونيـــة، والتـــى ُيعـــد ا
ُ
نتشـــار اإلنترنـــت بمثابـــة البوابـــة التـــى ف

تنامت بصورة رهيبة حيث يبل  حجم رأس املال فيها مئات املليارات مـن الـدوالرات، ومـع انتشـار املتـاجر اإللكترونيـة وظهـور 

ت، ظهـــرت وســـائل الـــدفع اإللكترونيـــة  مثـــل: الفيـــلا التـــى تقبـــل الـــدفع علـــى الحاجـــة إلـــى وســـائل دفـــع ســـريعة وبـــدون معوقـــا

 إلى ظهور عمالت افتراضية تخفف من القيود والبطء املوجود بالفيلا اإللكترونية.
 
 االنترنت، ووصل األمر حاليا

 كيف يمكن للعمالت الفرتاضية التأثري على اإلقتصاد املحلى والعاملى:

 ذا حــدين، وهــذا يرجــع إلــى تبنيهــا مــن قبــل الــدول أو رفــض التعامــل وهــا وتــرك تنظيمهــا العمــالت االفتراضــية قــد 
 
تكــون ســالحا

 ألهواء أ خاص غير مدركين خطورة تلك العمالت.

فالعمالت االفتراضية مثل )البيتكوين( بصـورتها الحاليـة وسـيلة مـن وسـائل غسـيل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، وأيضـا عـدم 

ب تلـــــك القيمـــــة بالصـــــورة الرهيبـــــة التـــــى حـــــدثت العـــــام املاضـــــ ى يحـــــدل معـــــدالت تضـــــخم تعصـــــف اســـــتقرار قيمتهـــــا وتذبـــــذ

باالقتصــادت باإلضــافة إلــى بعــض املشــكالت املوجــودة فــى البنيــة األساســية لتلــك العملــة والتــى ذكرناهــا ســابقا، ومــع انتشــار 

 ملحلية واالقتصاد الدولى ككل.تلك العمالت وزيادة اإلقبال عليها سوف يظهر تأثيرها القوى على االقتصاديات ا

ولكن على النقيض، تدخل الدول، وتنظيمها لتلك العمالت، ومعالجة املشـاكل والعيـوب املوجـودة وهـا، ومراقبـة املعـامالت 

وهــا، يســـاعد فـــى ازدهـــار إقتصـــاديات تلـــك الـــدول  وحمايتهـــا مـــن مخـــاطر تلـــك العمـــالت، وهـــو مـــا يـــؤثر بالتبعيـــة علـــى االقتصـــاد 

 العالمى.

 ري اعرتاف البنوك املركزية بالعمالت الفرتاضيةتأث

تخيل لو أقر بنك مركزى لدولة ما عملة إفتراضـية مثـل البيتكـوين وجعلهـا مـن ضـمن العمـالت املسـموح بتـداولها فـى الـبالد، 

.
 
 ودوليا

 
 كيف سيؤثر ذلك على سعر تلك العملة االفتراضية محليا

مـــالت الدوليـــة بـــدأ بـــاعتراف الدولـــة بـــالعمالت االفتراضـــية واســـتخدامها فـــى فنجـــد أن أهـــم تـــأثير لتلـــك العمـــالت فـــى ســـوق الع

التعــامالت، فهــذا ســوف يغيــر خريطــة العمــالت االفتراضــية، ويزيــد انتشــارها وتــداولها واالعتــراف وهــا، ويتوقــع حــدوق هــذا فــى 

 األعوام القادمة.

 أغلب البنوك املركزية فى العديد من الدول تحظر التعامل
 
بالعمالت االفتراضية، فقد صدر من البنك املركزى  ولكن حاليا

 بشأن التعامل بالبيتكوين)
 
(، كما حذرت لجنة األوراق املالية والبورصـات األمريكيـة مـن مخـاطر التعامـل 1املصرى تحذيرا

                                                           
 مـن أخبـ (  1

 
ار تتعلـق البنك املركزى املصـرى يحـذر مـن التعامـل بالبتكوين"قـال البنـك املركـزى املصـرى اليـوم الثالثـاء، إنـه فـى ضـوء مـا تـم تداولـه مـؤخرا

كافـة أنـواع العمـالت االفتراضـية املشـفرة بالعمالت االفتراضية املشفرة مثـل عملـة البيتكـوين وغيرهـا، يكـرر البنـك املركـزي تحـذيره مـن التعامـل فـى 

د فـي وفى مقدمتها عملة البيتكوين، ملا ينطوي عليه التعامل في تلك العمالت من مخاطر مرتفعة حيث يغلب عليها عـدم االسـتقرار والتذبـذب الشـدي
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نــــة أو (، وهــــذا يترتــــب عليــــه اســــتمرار ســــير تلــــك العمــــالت فــــى مســــارات خاطئــــة وغيــــر مقن1بــــالبيتكوين والعمــــالت االفتراضــــية)

 خاضعة لرقابة الدول واملؤسسات املالية الدولية.

 تحكمها وتحد من مخاطرها.
 
 وأسسا

 
 وعلى النقيض فلن تبنى الحكومات والدول للعمالت االفتراضية يضع ضوابطا

 أثر النقود الفرتاضية على عرض النقود:

للنقــود، وتوليــدها ، وحجمهــا داخــل  (2)العــرل الكلــى مــن املرتقــب حــال انتشــار النقــود االفتراضــية ســتؤثر علــى بعــض املتغيــرات مثــل

االقتصـــاد ت فبالنســـبة للمتغيـــر األول نجـــد أنـــه مـــن املتوقـــع علـــى املســـتوى الـــدولى قيـــام النقـــود االفتراضـــية بزيـــادة كميـــة املعــــرول 

صدر من قبل الدول املختلفة واملتمثل فى العمالت ال
ُ
ورقية املتداولة ، وهـذا إذا النقدى بلتاحة وسائل تبادلت إضافة للموجود وامل

ت وفيما يخ  املتغيـر الثـانى، فهنـاك اتجـاه يـرى أنـه فـى ظـل 
 
لم يتم تقنينه والسيطرة عليه قد ُيسهم فى زيادة معدالت التضخم عامليا

راضـية وآليـة النقود االفتراضية ستكون إمكانية توليد النقود ال نهائية، ولكن الرأى اآلخر يرى العكس حيث أن طبيعة النقـود االفت

تبادلهــا ال تتــيح إمكانيــة توليــد النقــود، وبالتــالى ســتحد مــن قــدرة األجهــزة املصــرفية فــى الــدول علــى توليــد النقــود، ونحــن مــع االتجــاه 

الثـانى إذا تــم تقنــين وضــع النقــود االفتراضــية ووضــعت األطــر القانونيــة والفنيــة وتــم تحديــد أنــواع محــددة مــن تلــك النقــود للتعامــل 

 ف وها.واألعترا

وأمــا الثالــث وهــو حجــم النقــود داخــل االقتصــاد فقــد ينــتج عــن النقــود االفتراضــية نقــ  الطلــب علــى النقــود القانونيــة ، وذلــك ألن 

العديـــد مـــن عمليــــات التبـــادل عبــــر األنترنـــت ســـتتم بواســــطة النقـــود االفتراضــــية ،مـــع ازديـــاد حجــــم النقـــود املتداولــــة خـــارج النظــــام 

 البنوك املركزية فى استخدام السياسات النقدية وأدواتها.  املصرفى، مما يحد من قدرة

 العمالت الفرتاضية بني الكساد والتضخم.

يحدل فى بعض األحيان أن ترتفع قيمة الوحدة الواحـدة مـن العملـة االفتراضـية بسـبب ارتفـاع الطلـب عليهـا ولنـدرتها، ممـا 

بــــة األفــــراد فــــى االحتفــــاظ بــــالنقود ممــــا ُيخفــــض امليــــل نحــــو ينــــتج عنــــه ارتفــــاع قيمــــة العملــــة وانخفــــال األســــعار وزيــــادة رغ

، ونكــون بصــدد حالــة إنكمــاش حــاد ومــدمر لالقتصــاد ت وهــذا يحــدل إذا كانــت العملــة مقصــورة 
 
االســتهالك واالســتثمار معــا

                                                                                                                                                                                                         

 باملخـاطر وينـذر باحتماليـة الخسـارة قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العاملية )غير املراقبـة( التـى تـتم عليهـا ممـا يجعـل االسـتث
 
مار وهـا محفوفـا

  http://www.youm7.com/3593771املفاجئة لكامل قيمتها." 
1 )  SEC Warns Investors To Beware Of Bitcoin "For the second time in months, the Securities and Exchange Commission 

issued a warning alerting investors about the hazards of Bitcoin and other virtual currencies. The move marks 

another effort by regulators to come to grips with a revolutionary technology that has been the darling of both 

Silicon Valley and the media. And it underscores the government's concerns over the dangers virtual currencies pose 

to retail investors." https://www.forbes.com/sites/michaelbobelian/2014/05/09/sec-warns-investors-to-beware-of-

bitcoin/#1d7196b516c3  
هناك مفهومان أساسيان يستخدمان فى قياس العرل النقدى هما: مفهوم املعـامالت ويركـز علـى النقـود كوسـيط للتبـادل، والثـانى: مفهـوم  (  2

 كمستودع للقيمة.السيولة ويركز على وظيفة النقود 

 وما بعدها.  93، ص 2016راجع مؤلفنا : محاضرات فى النقود والبنوك ، الناشر الزهراء ، سنة النشر 

http://www.youm7.com/3593771
https://www.forbes.com/sites/michaelbobelian/2014/05/09/sec-warns-investors-to-beware-of-bitcoin/#1d7196b516c3
https://www.forbes.com/sites/michaelbobelian/2014/05/09/sec-warns-investors-to-beware-of-bitcoin/#1d7196b516c3


 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

842 

  –تحليل افتراض ى مستقبلى  –على دولة ما 
 
 مساعدا

 
جانـب نقـود أى تواجدها ب –أما مع عاملية تلك العملة واعتبارها نقدا

التـــى تتمثـــل فـــى زيـــادة عـــدد الوحـــدات مـــن العمـــالت االفتراضـــية مـــع  (1)قـــد ينـــتج عـــن هـــذه الحالـــة مشـــكلة التضـــخم –أخـــرى 

انخفـــال الطلـــب عليهـــا ممـــا يـــؤدى إلـــى انخفـــال قيمتهـــا، وبالتـــالى ارتفـــاع أســـعار الســـلع والخـــدماتت وهـــذا يحـــدل إذا كانـــت 

ونتــائج هــذا كلــه عــدم االســتقرار املســتمر، واالســتقرار شــرط   -ى مســتقبلىتحليــل افتراضــ  –العملــة مقصــورة علــى دولــة مــا 

 أسا  ى القتصاديات التبادل. 

السياسة النقدية
(2)

 والنقود الفرتاضية: 

 أم 
 
حتــى هــذه اللحظــة التــى اقــوم فيهــا بكتابــة هــذه الورقــة البحثيــة قــد أجــزم أنــه ال يوجــد أى أثــر ملمــوس ســواء كــان إيجابيــا

 للنقود ا
 
الفتراضية على قدرة البنـوك املركزيـة فـى إدارة السياسـة النقديـة ، وذلـك راجـع إلـى املوقـف الرسـمى الـرافض سلبيا

لهـــا مـــن غالبيـــة دول العـــالم ، ممـــا يحـــد مـــن قـــدرتها علـــى االنتشـــار ، فبـــالنظر إلـــى حجـــم النقـــود االفتراضـــية املتداولـــة وحجـــم 

نجد انه ال وجـه للمقارنـة بـين االثنـين ، ممـا يجعـل النقـود االفتراضـية املتداول من العمالت القانونية فى أى من دول العالم 

 غير مؤثره بشكل فعلى على السياسة النقدية.

ولكـن مــع تزايــد أهميــة النقــود االفتراضــية وإتســاع نطــاق قبولهــا وإنتشــارها علــى مســتويات مختلفــة ، مــع نمــو حجــم التجــارة 

 مـــا يصـــعب الســـيطرة عليهـــا أو توجيههـــا، اإللكترونيـــة ، ورغبـــة األفـــراد فـــى تبـــادل الســـلع 
 
والخـــدمات عبـــر االنترنـــت التـــى غالبـــا

وهناك صعوبة على البنوك املركزيـة فـى حصـر أرصـدة املعـامالت اإللكترونيـة ، ممـا يترتـب عليـه إضـعاف دور البنـك املركـزى 

لــه راجــع لضــعف قــدرة البنــوك فــى توجيــه االئتمــان، مــع تراجــع فاعليــة أدوات السياســة النقديــة فــى نــواحى مختلفــة، وهــذا ك

 .(3)املركزية فى السيطرة على عرل النقود داخل حدودها

وبالتالى األثر املفترل من قبل الباحث أن هذه النقود االفتراضية مع انتشارها واعتـراف الـدول وهـا سـيترتب عليهـا تغييـرات جوهريـة 

فــى إدارة السياســة النقديــة ، وبالتــالى ستضــطر تلــك البنــوك إلــى ، فستضــعف دور البنــوك املركزيــة  (4)فــى السياســة النقديــة وأدواتهــا

 . -العملة االفتراضية  –السعى إلبتكار أدوات ووسائل جديدة تتالءم مع التقنية النقدية الجديدة 

 

                                                           
 راجع فى ذلك : (  1

 يـع ،د/ رمزى زكى : مشكلة التضخم فـى مصـر اسـباوها ونتائجهـا مـع برنـامج مقتـرح ملكافحـة الغـالء، القـاهرة ، دار املسـتقبل العربـى للنشـر والتوز 

1998. 
عــرف السياســـة النقديــة بأنهـــا: مجموعـــة اإلجــراءات واألنظمـــة واللــوائح والتعليمـــات التـــى يســتخدمها البنـــك املركــزى إلدارة النقـــد واالئتمـــان (  2

ُ
 ت

 .1185، ص2016وسعر الصرف فى مصر والسبعين إصدار يناير  والتأثير على حجم السيولة فى االقتصاد ، أنظر:
3  (  Elwell & Murphy & Seitzinger, Bitcoin: Questions, Answers, and analysis of the legal issues, Congressional Research 

service, Dec 2013, pp 9-11. 
تهدف السياسة النقدية إلـى التـأثير علـى عـرل النقـود، والطلـب عليهـا بمـا يسـاعد علـى تحقيـق التـوازن النقـدى والحـد مـن اآلثـار التضـخمية،  (  4

وهنـــــاك عــــــدد مــــــن األدوات املتاحــــــة للســــــلطات النقديــــــة لتحقيــــــق مثــــــل هــــــذه األهــــــدافت و ــــــى ســــــعر الخصــــــم )الفائــــــدة( ، الســــــوق املفتــــــوح ، 

 االحتياطات القانونية.
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 التأثري على استقرار نظم املدفوعات وأسعار الصرف:

أفـراد وحكومـات  –وذلـك نايـ إ عـن اخـتالف نظـرات املتعـاملين   -فى الوقـت الـراهن  –تتصف العمالت االفتراضية بعدم االستقرار 

تجاه تلك العملة واختالف الطلب عليها باختالف التوقعات وأخبار السوق، وهذا ما يؤدى إلى عدم استقرار أسعار تلك العمالت  –

اع أمـوال كثيـر مـن املتعـاملين سـواء وتذبذوها بقيم كبيرة مع استمرارية عـدم االسـتقرار لفتـرة ليسـت بالقليلـة، ومـا ينـتج عنـه مـن ضـي

 مغرر وهم أو حاملين أو طامعين مما ينتج عنه فى النهاية ربح لطرف وخسارة لطرف أخر دون إنتاج حقيقى.

ومن املتوقع مع نمو التجارة اإللكترونية وشـيوع النقـود االفتراضـية لتصـبح مـن األدوات الرئيسـية لتسـوية املـدفوعات ، فـلن حجـم 

ى االقتصاد سيتعذر تحديده ، وذلك لعدم خضـوع هـذه النقـود إلشـراف مباشـر مـن قبـل السـلطات النقديـة، ممـا يـؤثر تلك النقود ف

 فــى األجــل الطويــل علــى آليــة ســير نظــم املــدفوعات ، ممــا يــؤثر بالتبعيــة علــى اســتقرار األســواق املاليــة، ومــن الجــدير بالــذكر أن 
 
ســلبا

 علــى أســعار صــرف العملــة املحليــة ، مــع العلــم ان  حركــة ســعر صــرف العمــالت االفتراضــية متقلبــة
 
( ممــا يــؤثر ســلبا

 
 وهبوطــا

 
)صــعودا

تقلبـــات أســـعار صـــرف العمـــالت االفتراضـــية غيـــر مـــرتبط بـــأى عملـــة دوليـــة أخـــرى أو ســـلعة إنمـــا معيارهـــا األوحـــد هـــو القبـــول العـــام 

 لألفراد.

 أثر العملة الفرتاضية على التبادل التجارى الدوىل

ه أن العمـــالت االفتراضـــية لـــم يكـــن لهـــا أى تـــأثير علـــى التبـــادل التجـــارى الـــدولى حتـــى اآلن، ويمكـــن إرجـــاع ذلـــك لعـــدم ممـــا ال شـــك فيـــ

موافقـــة معظـــم دول العـــالم علـــى اعتبارهـــا وحـــدة إبـــراء قانونيـــة، ولكـــن مـــع التقـــدم العلمـــى والتقنـــى، الـــذى يزيـــد مـــن حركـــة التجـــارة 

 بــدور جــوهرى فــى وســرعتها، فســيكون للتســيهالت النقديــة الــدور ا
 
ألهــم فــى ذلــك ، فمــن املتوقــع أن تقــوم النقــود االفتراضــية مســتقبال

 التبادل التجارى الدولى.

 هل تستوفى العمالت الفرتاضية معايري العملة الثالث ؟

سمحت التقنية التكنولوجية فى الوقت الحاضر باإلبتعاد الجزئى عن نظـم الصـرف التقليديـة بمختلـف أشـكالها الورقيـة، 

بـــل باالبتعـــاد عـــن تلـــك املتعلقـــة بأنظمـــة الـــدفع اإللكترونيـــة القائمـــة علـــى أســـس العملـــة الورقيـــة، فنجـــد أن هنـــاك عمـــالت 

إفتراضية تم تداولها والتعامل وها منذ زمن، والتى تمثل قيمة من التعامل التى يجرى تداولها ضمن جماعة معينة كوسيلة 

فــى وســط األلعــاب عبــر اإلنترنــت وبعــض التطبيقــات والبرمجيــات، وكــذا عبــر للتبــادل، حيــث اُســتخدمت العمــالت االفتراضــية 

الخطوط الجوية على شكل نقـاط السـفر املتكـرر، ولكـن هـذه األخيـرة قـد ُصـممت لتكـون مخـزن للقيمـة، ووسـيط للتبـادل، 

نـت هــذه العملــة ومقيـاس للقيمــة داخـل مجتمــع لــه نفـس امليــول واالهتمــام وإن لـم تكــن وحـدة جغرافيــة أو سياســية، وإن كا

 من نشاط  معين 
 
فـلن مقارنتهـا بالعملـة  –مثـل نقـاط السـفر املتكـرر التـى تحتسـ ها شـركات الطيـران  -االفتراضية تشغل حيلا

الورقيــــة ال يصــــح ، حيــــث أن وجودهــــا ال قيمــــة لــــه خــــارج مجالهــــا بمــــا ال يمكــــن مبادلتهــــا أو تقييمهــــا إال ضــــمن النطــــاق الــــذى 

 خصصت فيه وإليه.

ملة االفتراضية محل هذه الدراسة مثل: البتكوين تختلف عما سبق ذكره من حيث أن نظام تصميم تلك العملة بينما الع

قــائم علــى اســتخدامها كعملــة فــى االقتصــاد الحقيقــى، ومــن ثــم فلنهــا قابلــه للصــرف مقابــل العمــالت الرســمية الصــادرة عــن 
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الذهب ومن أوجه الشـبه تلـك أن األثنـين كمياتهمـا محـدودة ، الدول، بل األكثر من ذلك نجد أن هناك أوجه شبه بينها وبين 

وقابليتها للتجزئه ولقياس ، ولكن إذا كان الذهب يحوز قيمة ذاتيـة ، فهـذا مـا ال يتـوافر فـى العملـة االفتراضـية، وإنمـا قيمتهـا 

 (1)تتوقف على ي إ وحيد وهو درجة قبول املتعاملين )أفراد ، مؤسسات( التعامل وها

مثـــل وســـيط للتبـــادل ومقيـــاس ومخـــزن للقيمـــة ، وكـــذا شـــروط نجـــاح العملـــة مـــن  (2)لوظـــائف النقـــود الرئيســـيةولـــو نظرنـــا 

تمتعها بالقبول العام، واستقرار القيمة ، وضبط اإلصدار، نجد أن العملة االفتراضية ينقصها الكثيـر مـن الناحيـة الفنيـة 

اضـية ال يمكـن اسـتخدامها كـأداة لقيـاس قـيم السـلع والخـدمات واالقتصادية والقانونية فعلـى سـبيل املثـال ، النقـود االفتر 

مباشرة، بل البد مـن تقييمهـا بعملـة أخـرى ثـم يـتم التبـادل بعـد ذلـك، كمـا أنـه بسـبب التقلبـات الشـديدة فـى قيمتهـا ال تصـلح 

ومدعمــه  أن تســتخدم كمخــزن للقيمــة، وبســبب عــدم وجــود جهــة عليــا ُمصــدرة لهــا ومتحكمــه فــى عرضــها ومراقبــه ألســعارها

 لها فلن سعرها يفتقد إلى االستقرار .

ال يوجد ي إ يحكم سعر العمالت االفتراضية غير العرل والطلب، وبالتالى أصـبحت أرل خصـبة للمضـاربات ومـا نـتج عـن 

 من شروط العملة التقليدية ، وهو االستقرار النسبى فى قيمتها.(3)ذلك من تقلبات فى قيمتها
 
 ، وهو ما ُيفقدها شرطا

 للعمليـــات غيـــر تصـــ
 
در العمـــالت االفتراضـــة مـــن أ ـــخاص غيـــر معلـــومين ، ويـــتم تبادلهـــا بأســـماء مســـتعارة، ممـــا يجعلهـــا وكـــرا

املشروعة من مخدرات وإرهاب وغيرها ، بجانـب أنـه إذا حـدثت أعـة عمليـة نصـب فـال تتـوافر القـدرة علـى املطالبـة القانونيـة 

 للمتسبب لعدم معرفة هويته الحقيقية. 

عرضــنا املعــايير الثالثــة للعملــة والتــى ال تتــوافر فــى العمــالت االفتراضــية، ال يعنــى ذلــك هــدم العملــة االفتراضــية ألنهــا وبعــد أن 

ليســت وحــدها التــى تتعــرل للمخــاطر أو وهــا نقــاط ضــعف ، فنجــد النقــود الورقيــة يمكــن تزويرهــا ، وكــذلك قواعــد بيانــات 

ل علــى أن كــل عملــه أو نظــام للــدفع والتبــادل لديــه نقــاط ضــعف يمكــن بطاقــات االئتمــان يمكــن اختراقهــا، وهــذا إن دل فيــد

استغاللها، فنجد أنه مع اعتراف الدول بتلك العمالت االفتراضية، وتقنـين أوضـاعها، ومعالجـة نقـاط ضـعفها، سـيحد مـن 

 مشاكل تلك العمالت، ما يجعل استخدامها بجانب العمالت النقدية ممكنا.

 ومــع تنـــامى   –حتــى اآلن  –د وفــى النهايــة .. لـــم يالحــل أحـــ
 
 لتلـــك العمــالت علـــى االقتصــاد العـــالمى، ولكــن قريبـــا

 
 وا ــحا

 
تـــأثيرا

 علــى اإلقتصــاد 
 
حــدل وقتهــا العمــالت االفتراضــية تــأثيرا

ُ
حجــم تلــك العمــالت، واعتــراف بعــض الــدول وهــا، ســيتغير ذلــك ولــن ت

 العالمى فقطت بل ستتحكم وتسيطر على ذلك االقتصاد.

                                                           
1) Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim,  Cynthia Dion-Schwarz)،The implications of the virtual currency 

on the national security -   Research  the possibility of publishing by a non-governmental actor, RAND Corporation, 

Santa Monica, California, United States, 2015, p. 26,27 
 راجع فى ذلك  (  2

ومـــا  26، ص 2013نيـــة مزيـــدة ومنقحـــه، ســـنة النشـــر د/ عبـــدالهادى مقبـــل ،محاضـــرات فـــى النقـــود، الناشـــر دار النهضـــة العربيـــة، الطبعـــة الثا

 بعدها.

 وما بعدها. 35، ص 2016د/ السيد محمد أحمد جاهين ، النقود والبنوك والتحليل النقدى، الناشر دار حبيب للطباعه ، سنة النشر 
3)  Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, International Monetary Fund, January 2016 
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ا أصبحت اآلن مستحيلة بدون اإلنترنـت، ستصـبح بعـد عقـد أو عقـدين مـن الزمـان مسـتحيلة بـدون العمـالت وكما أن حياتن

 االفتراضية.

 الخاتمة

سـتخدم 
ُ
 ت
 
تعتبر العمالت االفتراضـية تقنيـات إبداعيـة ، تتمتـع بالعديـد مـن املزايـا، ويشـووها العديـد مـن نقـاط الضـعف، ولكنهـا أداة

اإلنترنــت، يمكــن اســتخدامها فيمــا هــو مشــروع وغيــر مشــروع، ولكــن تبنــى الــدول تقنينهــا ووضــع إطــار  إلرســال واســتقبال األمــوال عبــر 

شــرعى وقــانونى لهــا أولــى وأفضــل مــن حظرهــا، فــاألخير مفــاده رفــض التطــور واإلبــداع فــى مجــال التكنولوجيــا ، وبالتــالى هنــاك حاجــة 

امالت هــذه العملــة بقواعــد خاصــة غيــر تلــك التــى تحكــم العملــة ملحــة لتكــاتف الــدول لوضــع االتفاقيــات والتشــريعات التــى تــنظم تعــ

 التقليدية، وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة ملجموعة من النتائج والتوصيات:

 النتائج : أول :

 نمو سوق العمالت االفتراضية بصورة كبيرة. -1

 بالتعامل وها.  اعتراف بعض الدول مثل: أملانيا بالعمالت االفتراضية والسماح للبنوك واألفراد -2

 للتعامالت غير املشروعة. -3
 
 آمنا

 
 أصبحت العمالت االفتراضية مالذا

 سواء كانت على األفراد أم االقتصاد الكلى. -4
ُ
 تتمتع النقود االفتراضية بالكثير من املزايا ولكن هناك مخاطر  كبيرة

 ر من الطاقة.انتشار العمالت االفتراضية وزيادة التعدين عليها، يتسبب فى استهالك الكثي -5

تتمتع النقود التقليدية بقوة إبراء قانونية ، وفـى املقابـل ال توجـد أى قـوة إبـراء قانونيـة للعمـالت االفتراضـية غيـر قبـول األطـراف  -6

 وها. 

ضــعف البنيـــة التحتيـــة لهـــذه النقـــود ، وعــدم وجـــود جهـــة مركزيـــة تـــنظم عمليــات إصـــدارها وتـــدعمها وتحميهـــا عنـــد األزمـــات، وال  -7

 سيطرة عليها كونها تنتج بشكل رقمى دون أى تدخل من قبل جهات مالية. وجود ألى 

النقـــود االفتراضـــية ليســـت وحـــدها صـــاحبة نقـــاط الضـــعف ت فـــالنقود الورقيـــة يمكـــن تزويرهـــا، وقواعـــد بيانـــات الفيـــلا يمكـــن  -8

 اختراقها، فكل نظام دفع لديه نقاط ضعف.

 التوصيات

وينهـا وبنيتهـا مـن أجـل حـل املشـاكل املتعلقـة باألمـان واالسـتخدامات غيـر القانونيـة تبنى الـدول للعمـالت االفتراضـية، ودراسـة تك -1

 لها.

 بحث تكنولوجيا جديدة تساعد فى الحد من استهالك الطاقة التى تتطل ها عمليات التعدين. -2

تسـاعدنا فـى أن  إنشاء مراكز متخصصه وعقد العديـد مـن املـؤتمرات فـى هـذا املوضـوع حتـى نخـرج بأبحـال عمليـة فـى هـذا املجـال -3

 يكون لنا مكان فى هذا املجال مستقبال.

تقنين أوضاع تلك العمالت حتى تستطيع الدولة االستفادة من مميلاتها، حيـث عـدم تقنـين أوضـاعها وحظـر التعامـل وهـا، يحـرم  -4

 االقتصاد من فوائد عظيمة من السهل اغتنامها.
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وآليــــات تــــداولها علــــى املســــتوى الــــدولى، مــــع ضــــرورة التعــــاون يجــــب العمــــل علــــى صــــياغة قــــوانين تضــــبط إصــــدار هــــذه النقــــود ،  -5

طر الكفيلة بحماية املتعاملين وهذه النقود.
ُ
 والتنسيق بين املؤسسات النقدية الدولية بوضع األ

يجب على املؤسسات الدولية النقدية واملاليـة مثـل صـندوق النقـد الـدولى وضـع ضـوابط وقواعـد تعمـل علـى دمـج هـذه التقنيـة  -6

 النظام النقدى العالمى. مع قواعد

 قيام املراكز البحثية باملزيد من الدراسات التى تساعد فى فهم وتطوير هذه األداة ، للعمل وها والتقليل من نقاط ضعفها. -7
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http://www.bitcoin.com/faq
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 العمالت الفرتاضية: بني مطرقة التسارع التكنولوجي وسندان املخاطر التقنية

 

 السقا محمد طارقالدكتور 

 اإلماراتة الشارقة، جامعقسم تكنولوجيا املعلومات، كلية املجتمع، 

 الفهرس الرئيسي

 خل::امل

الرقمية أو املشفرة(،  ي عبارة عن تمثيل ملمتلكات رقمية و ي مبنية علـى علـوم العمالت العمالت االفتراضية )تسمى أيضا 

ة ونقـل امللكيـة بـال حـدود، ولقـد دخلـت أسـواق التشفير من اجل معـامالت آمنـة. و ـي تتميـل بكونهـا تسـمح باملعـامالت الفوريـ

 أنـواع كثيـرة مـن تلـك 
 
 إلـى جنـب مـع العمـالت الحقيقيـة )مثـل الـدوالر( والـذهب. ويوجـد حاليـا

 
البورصة والتداول املـالي جنبـا

 العمــالت حيــث تتمتــع كــل منهــا بمميــلات فريــدة وقيمــة متفاوتــة مــع اخــتالف خوارزميــات تشــفيرها ولكــن تعتمــد جميعهــا علــى

 
ُ
ســـمى "تعـــدين" العملـــة يـــتم مـــن خاللهـــا التحقـــق مـــن بروتوكـــول يســـمى "بلـــوك تشـــين". ويعتمـــد االســـتثمار فيهـــا علـــى عمليـــة ت

معامالت العملة األخيرة وإصدار وحدات عملـة جديـدة. تقـدم ورقـة العمـل التـي بـين أيـدينا دراسـة عـن مـدى تطـور العمـالت 

بولهـا مـن األ ـخاص والحكومـات. كمـا تبـين الورقـة مـن وجهـة نظـر تقنيـة االفتراضية ومـا هـو املسـتقبل املتوقـع لهـا ومـدى ق

بنيــة العمــالت االفتراضــية. وكــذلك تســلط الورقـــة الضــوء علــى أهــم املخــاطر التـــي تواجــه الواقــع واملســتقبل القريــب لبيئـــة 

 العمالت االفتراضية واملخاطر والتحديات األمنية التي تواجه املشاركين فيها.

 العمالت االفتراضية، العمالت الرقمية، العمالت املشفرة، بيتكوين، بلوك تشين، تعدين العمالتية: الكلمات املفتاح

 مقدمة:. 1

 للتطــــور الســـــريع 
 
تعــــد اإلنترنــــت أحـــــد أهــــم وأشـــــهر مصــــطلحات عصـــــر تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصـــــاالت واملعرفــــة. ونظـــــرا

كية فقد انتشرت اإلنترنـت بشـكل واسـع وسـريع فـي كافـة أنحـاء واملذهل في تكنولوجيا االتصاالت والحواسيب والهواتف الذ

بالــدخول علــى شــبكة اإلنترنــت  2010املعمــورة بــل تعــدت ذلــك لتصــل إلــى الفضــاء الخــارجي، حــين قــام رواد الفضــاء فــي عــام 

اإللكترونية التي تقدمها اإلنترنـت  ـي . ومن أهم الخدمات (Yembrick & Humphries, 2010)من محطة الفضاء الدولية 

التجــارة اإللكترونيــة والتــي ظهــرت علــى الســاحة فــي أواخــر التســعينات وأوائــل األلفيــة الجديــدة، و ــي عبــارة عــن أســواق حــرة 

 لتــوفير ســلع وخــدمات ملتصــفحي اإلنترنــت ممــا أحــدل تغييــرات كبيــرة علــى 
 
 وعامليــا

 
علــى شــبكة اإلنترنــت متاحــة للجميــع محليــا

 ية تجارة التجزئة في العالم بل لقد أصبحت جزء ال يتجزأ من اقتصاديات الدول.عمل

 مواقع التجارة اإللكترونية املاليين من املستهلكين حول العالم للقيام بمعامالت البيع والشراء بشكل يـومي، 
 
تجتذب حاليا

علــى اإلنترنــت عــن املنتجــات التــي يريــدونها  % مــنهم إلــى البحــث70ممــا أدى إلــى تغيــر ســلوكيات املســتهلكين حيــث يتجــه حــوالي 

 ألحدل اإلحصائيات فلن معدل النمو السـنوي املتوقـع ملبيعـات التجـارة اإللكترونيـة خـالل 
 
قبل اإلقدام على شرائها. ووفقا



 وقائع املؤتمركتاب 
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( 1مـا تو ـح إحصـائية أخـرى )شـكل . ك(Statista, 2018)% فـي تلـك الفتـرة 9.6سـيبل   2022إلـى عـام  2018الفتـرة مـن عـام 

ومن املتوقع أن تصل  2018تريليون دوالر في عام  2.8أن مبيعات التجزئة للتجارة اإللكترونية حول العالم قد بلغت حوالي 

ات التجـارة اإللكترونيـة إلـى . كمـا يتوقـع أن تبلـ  نسـبة مبيعـ(eMarketer, 2018) 2021تريليون دوالر في عـام  4.9إلى حوالي 

. وتعتبــر منطقــة الشــرق األوســط واحــدة مــن (retailtechnews, 2018) 2021٪ مــن مبيعــات التجزئــة العامليــة فــي عــام 17.5

 في العالم بأسره. وتتميـل دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة فـي هـ
 
ذا املجـال بمـا لـديها مـن أسرع أسواق التجارة اإللكترونية نموا

بنية تحتية متطورة، بل أنها تملك الريادة في العوائد املتوقعة من التجـارة اإللكترونيـة والتـي تشـير التقـديرات بأنهـا ستصـل 

% 12ات اإللكترونيـة إلـى . ولقد وصلت بالفعل نسبة املبيعـ(export.gov, 2018) 2019مليار دوالر بنهاية عام  20إلى حوالي 

 .(alarabiya.net, 2017) 2017من إجمالي تجارة التجزئة في الدولة في نهاية عام 

 
 (eMarketer, 2018))بمليارات الدوالرات(  2021 – 2014: مبيعات التجزئة في التجارة اإللكترونية حول العالم من 1شكل 

 

كــــل مــــا ســــبق يؤكــــد أن هــــذا النــــوع مــــن التجــــارة هــــو املســــتقبل بالنســــبة للتعــــامالت بــــين األفــــراد والشــــركات أو بــــين الشــــركات 

والشـــركات. لكـــن األهــــم هـــو أن التجـــارة اإللكترونيــــة تعتمـــد علـــى عمليــــات الـــدفع اإللكترونـــي كــــأهم وآخـــر مراحـــل عملياتهــــا. 

علومــات إلــى تطــوير نظــم عمليــات الــدفع اإللكترونــي باســتخدام البطاقــات االئتمانيـــة وبالتــالي ســعت شــركات تكنولوجيــا امل

لعمــالء التجــارة اإللكترونيــة. ولكــن يــرى كثيــر مــن الخبــراء أن العمــالت االفتراضــية  ــي مســتقبل العملــة فــي عليــات الــدفع فــي 

ت التقليديـة لكونهـا تتشـابه مـع العمــالت التجـارة اإللكترونيـة لكونهـا حـل رقمـي حــديث ومتكامـل وأنهـا سـتكون بديلـة للعمــال 

 آالف 
 
التقليديــة فــي إمكانيـــة اســتخدامها لشـــراء الســلع والخـــدمات املاديــة مـــن خــالل شـــبكة اإلنترنــت. وبالفعـــل يوجــد حاليـــا

الشــركات حــول العــالم التــي تقبــل الــدفع بــالعمالت االفتراضــية )مثــل بيتكــوين( وبــاألخ  فــي تعــامالت التجــارة اإللكترونيــة 

 .Amazon.com (Nakamoto, 2008)و  WordPressذلك  مثل
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العملــة االفتراضــية، أو النقــود االفتراضــية، )حســب تعريــف البنــك األوروبــي املركــزي(  ــي أحــد أنــواع النقــود الرقميــة الغيــر 

 مـــــن قبـــــل مطوريهـــــا، كمـــــا يـــــتم مركزيـــــة )غيـــــر تابعـــــة لجهـــــة اقتصـــــادية محـــــددة(، والتـــــي يـــــتم إصـــــدارها والـــــتحكم فيهـــــا عـــــ
 
ادة

. كــــذلك عرفــــت الســــلطة (ECB, 2012)اســــتخدامها وقبولهــــا بــــين أعضــــاء مجتمــــع افتراضــــ ي محــــدد علــــى شــــبكة اإلنترنــــت 

 تـرتبط املصرفية األوروبية العملة االفتراضية على أنها "تمثيل رقمي لقيمة ما ال تصـدر عـن بنـك مركـزي أو سـلطة عامـة، وال 

بالضــرورة بعملــة ورقيــة، ولكنهــا مقبولــة مــن قبــل أ ــخاص طبيعيــين أو اعتبــاريين كوســيلة دفــع ويمكــن نقلهــا أو تخزينهــا أو 

 
 
. وعلــى الجانــب األخــر، يــتم تعريــف العملــة الرقميــة التــي يــتم إصــدارها مــن قبــل البنــك (EBA, 2014)االتجــار وهــا إلكترونيــا

 ركزي األوروبي بأنها "العملة الرقمية للبنك املركزي".امل

وبالنظر إلى بنية العمالت االفتراضية فهي مبنية على علوم التشفير من اجل معامالت أمنة وبشكل أكثر دقة " ي عبـارة عـن 

 أشــبه برنــامج مكتــوب بلغــة برمجــة معينــة وباســتخدام تقنيــات تشــفير عامليــة تجعــل مــن عمليــة اختراقهــا والتالعــب 
 
وهــا أمــرا

 عــدد هائــل  
 
، حيــث تتمتــع كــل (coinmarketcap, 2019)مــن تلــك العمــالت  – 2000أكثــر مــن  –باملســتحيل". يوجــد حاليــا

منهــا بمميــلات واســتخدامات فريــدة وقيمــة متفاوتــة، لكــن العمــالت األساســية منهــا ذات القيمــة الســوقية املرتفعــة محــدودة 

عملـــة بيتكـــوين، وبيتكـــوين كـــاش، وإيثريـــوم، وليتكـــوين، وريبـــل، وداش، كلهـــا عمـــالت مشـــفرة تختلـــف فـــي خوارزمياتهـــا مثـــل 

 دفتـر األسـتاذ "
 
"( املـوزع Ledgerولكن تعتمد كلها على بروتوكول يسمى سلسلة الكتل أو حرفيا "بلوك تشين" )يسمى أيضا

 .(Crosby, Verma, & Kalyanaraman, 2016) ضيةعلى كل الحواسيب املشتركة في شبكة العمالت االفترا

يــتم  ــخ العمــالت التقليديــة فــي االقتصــاد مــن خــالل الســندات واألوراق املاليــة األخــرى ولكــن فــي املقابــل يــتم  ــخ العمــالت 

ملــة. ولهــذا يعتمــد االســتثمار فيهــا االفتراضــية مباشــرة فــي ســوق العمــالت االفتراضــية مــن خــالل شــبكة املتعــاملين بتلــك الع

على عملية تسمى "تعدين" العمالت االفتراضية )تستخدم إلصـدار العمـالت االفتراضـية( و ـي العمليـة التـي يـتم مـن خاللهـا 

التحقـــق مـــن معـــامالت العملـــة االفتراضـــية األخيـــرة وإصـــدار وحـــدات جديـــدة مـــن نفـــس العملـــة. ويتمثـــل هـــدف املشـــاركين فـــي 

في إيجاد حل للغز مقترن بمعاملة جديدة مطلوب اعتمادها، للحصول على "مكافأة" عبارة عـن مبلـ  معـين عملية التعدين 

من العملـة االفتراضـية. وهـذا اللغـز مبنـي علـى أحـد خوارزميـات التشـفير املعقـدة التـي تتطلـب بيانـات املعـامالت الصـادرة فـي 

أو املعــامالت القديمـــة التــي تـــم اعتمادهــا(. يختلـــف  –عتمادهـــا املطلــوب ا –شــبكة العملـــة االفتراضــية )ســـواء املعلقــة منهـــا 

مبلـــ  املكافـــأة حســـب نـــوع العملـــة االفتراضـــية التـــي يقـــوم املشـــارك بتعـــدينها. كمـــا يعتمـــد حـــل هـــذه الخوارزميـــات علـــى نتـــائج 

ة معالجـــــة الخوارزميـــــات الســـــابقة املســـــتخدمة العتمـــــاد املعـــــامالت الســـــابقة، وبالتـــــالي فعمليـــــة التعـــــدين تعتمـــــد علـــــى قـــــو 

 مـــن البيانـــات )يقـــدر باملئـــات مـــن 
 
الحاســـوب ملـــن يشـــارك فـــي شـــبكة العملـــة االفتراضـــية والـــذي يتعامـــل مـــع مقـــدار كبيـــر جـــدا

الجيجا بايت( وفي نفس الوقت يتنافس مع حواسـيب أخـرى ألفـراد وشـركات فـي الغالـب تمتلـك أجهـزة متفوقـة ومتخصصـة 

 في عملية التعدين.

دن( إذا كانت القوة الحاسـوبية لجهـاز التعـدين عاليـة يمكن أن يكون تعدين العمل عَّ
 
 للمشارك )امل

 
 جدا

 
ة االفتراضية مربحا

 إذا تــم االشـتراك فـي عمليــة التعـدين باسـتخدام الحاســوب العـادي ألن هـذا الحاســوب 
 
 جـدا

 
 كمـا يمكـن أن يكــون مكلفـا

 
جـدا

ت والكثيــــر منهــــا متخصــــ  فقــــط بالتعــــدين )مثــــل ســــيقوم بالتســــابق علــــى حــــل لغــــز التشــــفير مــــع حواســــيب فائقــــة اإلمكانيــــا
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للتعدين(. باإلضافة إلى ذلك فلن عملية التعدين )سـواء بالحواسـيب  Genesis Miningالحواسيب املوجودة لدى شركة 

العاديــة أو بــأجهزة التعــدين املتخصصــة( تســتهلك قــدر هائــل مــن الطاقــة الكهربيــة والتــي تقــوم بــدورها بتوليــد مقــدار عـــالي 

 من
 
الحـرارة. وبالتـالي هنـاك تكـاليف ماليـة مرتبطـة بـاألجهزة ومعـدات التبريـد واسـتهالك الطاقـة الكهربيـة باإلضـافة إلـى  جدا

املنافســـــة املســـــتمرة واملســـــتعرة مـــــع أجهـــــزة متخصصـــــة فـــــي التعـــــدين. لـــــيس هـــــذا فحســـــب، فهنـــــاك تحـــــديات تقنيـــــة تـــــرتبط 

ومات الخاصة باملتعاملين فـي شـبكة العمـالت االفتراضـية والتـي باالستثمار والتعامل مع العمالت االفتراضية مثل أمن املعل

 في تطبيـق حاسـوبي )محفـوظ علـى الحاسـوب الوخ ـ ي أو عبـر اإلنترنـت( يسـمى "املحفظـة اإللكترونيـة" 
 
يتم حفظها جميعا

 عــــن التشـــريعات والقـــوانين التـــي تفرضــــها بعـــض الـــدول والح
 
كومــــات وكـــذلك التهديـــدات األمنيـــة لشــــبكة املتعـــاملين فضـــال

.
 
 أو جزئيا

 
 لحظر التعامل بالعمالت االفتراضية كليا

تــم تقســيم ورقــة العمــل التــي بــين أيــدينا كالتــالي: الفصــل التــالي يبــرز تــاريخ العمــالت االفتراضــية منــذ بــدء نشــأتها وحتــى اآلن. 

ن الجــزء الرابــع يتعــرل الجــزء الثالــث مــن الورقــة يعــرل مقارنــة بــين العمــالت التقليديــة والعمــالت االفتراضــية، فــي حــين أ

ألشــــهر أنــــواع وتصــــنيفات العمــــالت االفتراضــــية. الجــــزء الخــــامس يو ــــح طريقــــة عمــــل وبنــــاء العمــــالت االفتراضــــية )مثــــال 

بيتكوين(. في حين يبين الجزء السادس من ورقة العمل ماهية عملية تعدين العمالت االفتراضية. والجزء السـابع يتعـرل 

 الجــــزء الثــــامن يبــــرز نتــــائج ألهــــم التحــــديات واملخــــاطر التقن
 
يــــة التــــي تحــــيط بواقــــع ومســــتقبل العمــــالت االفتراضــــية. وأخيــــرا

 الدراسة التي بين أيدينا ويعرل خالصة ما تم فيها.

 تاريخ العمالت الفرتاضية:

 لنقـود إلكترونيـة مشـفرة مجهولـة )غDavid Chaum، قـدم عـالم التشـفير األمريكـي ديفيـد تشـاوم )1983في عام 
 
يـر ( تصـورا

، فـــــي عـــــام ecashمحـــــددة بمصـــــدر اقتصـــــادي محـــــدد( تســـــمى 
 
، قـــــام بتنفيـــــذ هـــــذه النقـــــود مـــــن خـــــالل النقـــــود 1995. والحقـــــا

و ـــــــي شــــــكل مبكـــــــر مـــــــن نظــــــام مـــــــدفوعات إلكترونـــــــي مشــــــفر يتطلـــــــب مـــــــن  Digicash (Kumar ،2018)اإللكترونيــــــة تســـــــمى 

البنـك أن يقـوم مــن خـالل برنـامج حاسـوب لديـه بطلـب مالحظـة مـن البنـك ثــم  املسـتخدم الـذي يرغـب فـي سـحب النقـود مـن

تعيــين مفــاتيح تشــفير محــددة قبــل إرســال النقــود إلــى املســتلم. وهــذا األمــر يســمح بعــدم إمكانيــة تعقــب العملــة الرقميــة مــن 

رقــة بعنــوان "كيــف تصــنع ، نشــرت وكالــة األمــن القــومي و 1996قبــل بنــك اإلصــدار أو الحكومــة أو أي طــرف ثالــث.   وفــي عــام 

النعنــــاع: تشــــفير النقــــود اإللكترونيــــة املجهولــــة" التــــي تصــــف فيــــه نظــــام النقــــود املشــــفرة والــــذي تــــم تنشــــره مــــن قبــــل معهــــد 

 .(Law, Sabett, & Solinas, 1996) 1997في وقت الحق من عام  (MIT)ماساتشوستس للتكنولوجيا 

 لـنظام العمالت الرقمية " Wei Dai، نشر 1998في عام ثم بعد ذلك 
 
"، على أنه نظام نقود إلكتروني مـوزع b-moneyوصفا

" )و ـي bit goldبتقـديم وصـف لنظـام أخـر لنقـود إلكترونيـة تسـمى " Nick Szaboومجهـول املصـدر. بعـد ذلـك بقليـل، قـام 

لكترونيـــة يطلـــب مـــن املســـتخدمين إتمـــام إثبـــات مشـــاوهة لعملـــة البيتكـــوين وغيرهـــا مـــن العمـــالت املشـــفرة(، كنظـــام عملـــة إ

ـــا ونشــــرهما. وفــــي وقــــت الحـــق قــــام   Daiبمتابعــــة أعمــــال  Hal Finneyصـــحة العمــــل املطلــــوب مـــع حلولــــه ثــــم تشــــفيرهما مع 

 .(Peck, 2012)وأنشأ نظام عمالت افتراضية بناء على عملهما  Szaboو
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 في عام 
 
 فـي عـام  Floozنشاء عملة اإلنترنت ، تم إ1999والحقا

 
 2009في الواليات املتحدة. ثم مرور الكثير من الوقت وتحديـدا

 مــن "العملــة الرقميــة" والتــي تــم إقرارهــا فــي 
 
تــم صــياغة مصــطلح "العملــة االفتراضــية" الــذي تبنتــه الحكومــة األمريكيــة بــدال

تراضية بأنها أحد أشكال النقود اإللكترونيـة وأنهـا مجـال حول العمالت االف 2013جلسة استماع للكونجرس األمريكي عام 

 .(Lietaer, 2002)جديد لتكنولوجيا أنظمة الدفع والتي تطورت على مدار عشرين عام 

مـن قبـل  2009ولكن رغم كـل تلـك املحـاوالت فـلن عملـة بيتكـوين تعتبـر  ـي أول عملـة مشـفرة غيـر مركزيـة تـم إنشـائها فـي عـام 

. عملــة بيتكــوين عبــارة عــن Satoshi Nakamoto (Brito & Castillo, 2013)املطــور ساتويــ ي ناكــاموتو )اســم مســتعار( 

)دالــــــة تجزئــــــة مشــــــفرة( كمخطــــــط إلثبــــــات العمــــــل  SHA-256برنــــــامج حاســــــوب مفتــــــوح املصــــــدر يســــــتخدم تقنيــــــة التشــــــفير 

(Niccolai, 2013) تـــم إنشـــاء عملـــة 2011. وفــــي أبريـــل ،Namecoin ( كمحاولــــة لتشـــكيل نظـــام تســـمية مجــــاالتDNS ال )

 مركزي مما سيجعل الرقابة على اإلنترنت صعبة للغاية.

تجزئــة ، والتــي كــان أول عملــة مشــفرة ناجحــة تســتخدم دالــة الLitecoin، تــم إصــدار عملــة 2011بعــد فتــرة وجيــلة، فــي أكتــوبر 

scrypt  بـدال مـن دالـةSHA-256 وهنـاك عملـة مشـفرة أخـرى بــارزة و ـي .Peercoin  التـي كانـت أول مـن يسـتخدم خلـيط مــن

، أعلنــت اململكـة املتحــدة أن 2014أغسـطس  6. وفـي (Steadman, 2013)إثبـات صـحة العمل/إثبــات صـحة حصـة العملــة 

لفت بلجراء دراسة حول العمالت املشفرة، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه في اقتصاد اململكـة وزارة الخزانة لديها ق
ُ
د ك

ا مــــن عــــام (UK-News, 2014)املتحــــدة ومــــاذا ينبيــــي لتنظــــيم التعامــــل وهــــا  ، اســــتخدمت عمــــالت التشــــفير 2018. واعتبــــار 

 ليدية )التي تدعمها عادة بعض الحكومات املركزية( مثل الدوالر األمريكي.البديلة كبديل المركزي للعمالت التق

 ألنهـــا عملـــة عامليـــة ال تـــرتبط قيمتهـــا بـــأداء اقتصـــاد بلـــد بعينـــه فقـــد  .1
 
بعـــد ســـنوات مـــن ظهـــور العمـــالت االفتراضـــية ونظـــرا

رصـــة والتـــداول املـــالي ارتفعـــت قيمتهـــا ملســـتويات قياســـية فـــي مقابـــل العمـــالت التقليديـــة. ولقـــد دخلـــت إلـــى أســـواق البو 

 إلـى جنـب مـع العمـالت التقليديـة مثـل الــدوالر واليـورو وكـذلك السـلع النفيسـة مثـل الـذهب لكنهـا تختلــف 
 
العامليـة جنبـا

عــن العمــالت التقليديــة فــي كونهــا لــيس لهــا وجــود مــادي ولكنهــا تتميــل بكونهــا تســمح باملعــامالت الفوريــة ونقــل امللكيــة بــال 

 لقيم
 
ــا مــا يــتم التعامــل معهــا فــي املقــام األول علــى أنهــا ســلعة وأصــبح االســتثمار فيهــا حــدود. ولكــن نظــرا تهــا املتقلبــة فغالب 

 يقوم على العائد من املضاربة على ارتفاع وانخفال قيمتها.
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 مقارنة بني العمالت التقليدية والفرتاضية:

 : مقارنة بين العمالت التقليدية والعمالت االفتراضية1جدول 

 

 

 الفرتاضية: أنواع العمالت

مــن املعلــوم أن املعــامالت بــين األفــراد أو بــين الشــركات واألفــراد تحتــاج لتبــادل األمــوال للحصــول علــى مــا يقابلهــا مــن ســلع أو 

خــــدمات. ولهــــذا توجــــد اآلن العديــــد مــــن الطــــرق إلرســــال الــــدفعات بــــين األفــــراد بســــرعة ولكــــن هــــذه األســــاليب تنطــــوي علــــى 

أو عـن طريـق اسـتخدام بطاقـات ائتمـان  PayPalإما من شـركات متخصصـة فـي ذلـك مثـل  تكاليف كبيرة للمعامالت النقدية

وبطاقــات الخصــم املباشــر علــى اإلنترنـــت. لكــن شــركات بطاقــات االئتمـــان تحصــل علــى الرســوم التـــي تفرضــها فــي بــادئ األمـــر 

 شــركات بطاقــات االئتمــان علــى مــا قيمتــه 
 
إللكترونــي(. ولكــن باســتخدام مليــار دوالر مــن عمليــات الــدفع ا 48)تحصــل ســنويا

 فقــط، فـيمكن بســهولة نقـل األمـوال االفتراضــية إلـى أي مكــان فـي العــالم، بـأي مبلــ ، 
 
العملـة االفتراضـية املوجــودة إلكترونيـا

 أو معدومة.
 
 وبتكلفة معامالت قليلة جدا

ختلفــة مــن العمــالت املشــفرة(. )بــدائل م altcoinsعملــة رقميــة بديلــة  4000منــذ إصــدار عملــة بيتكــوين، تــم إنشــاء أكثــر مــن 

، بينمــا العملـة املشــفرة  ــي 
 
 ملــا سـبق، فــلن العملـة الرقميــة  ـي أحــد أشـكال العمــالت التـي يــتم نقلهـا وتخزينهــا إلكترونيـا

 
طبقـا

. (Greenberg, 2011)عملــة رقميــة تســتخدم التشــفير لتــأمين املعــامالت وللــتحكم فــي إنشــاء وحــدات عملــة رقميــة جديــدة 

وبما أن جميـع العمـالت االفتراضـية ال تسـتخدم التشـفير، فلـيس جميـع العمـالت االفتراضـية عمـالت مشـفرة. كمـا أنـه عـادة 

لـــيس كـــل العمـــالت املشـــفرة عمـــالت قانونيـــة. الجـــدول التـــالي يو ـــح أنـــواع العمـــالت حســـب التصـــنيف الصـــادر مـــن البنـــك 

 املركزي األوروبي.

 

 العمالت االفتراضية الت التقليديةالعم

 أوجه التشابه

ستخدم لشراء أو تبادل السلع والخدمات
ُ
ستخدم لشراء أو تبادل السلع والخدمات ت

ُ
 ت

 قابلة للتجزئة إلى كميات أصغر قابلة للتجزئة إلى كميات أصغر

 أوجه االختالف

 بيانات رقمية أوراق نقدية أو ذهب ومعادن نفيسة )في املاض ي(

 (Ledgerتخزن في دفتر حساب رقمي )دفتر األستاذ  تخزن في حسابات البنوك

 ال ترتبط بأي اقتصاد ترتبط باقتصاد ما

 المركزية، ترتبط بشبكة املشاركين في العملة االفتراضية مركزية، ترتبط ببلد أو حكومة مركزية تتحكم فيها

  يتم التحقق من كونها حقيقية وغير مزيفة من الخبراء
 
 يتم التحقق من كونها حقيقية وغير مزيفة تلقائيا

 محدودة الكمية غير محدودة الكمية

 ال يتم تقييمها بأي ي يء ملموس يتم تقييمها بما يقابلها من ذهب

 يتم إصدارها من شبكة املشاركين في العملة االفتراضية يتم إصدارها ودعمها من قبل بعض السلطات املركزية
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 العمالت االفتراضية: مخططات 2جدول 

 مخططات العمالت االفتراضية

 شكل األموال

 مادية
 رقمية

 مشفرة غير مشفرة

 الوضع القانوني

 منظمة
األوراق النقدية والعمـالت 

 والنقود

 E-Moneyاألموال اإللكترونية 
 

 ودائع البنوك التجارية

 غير منظمة

 مركزية
 كوبون 

 كوبون اإلنترنت
 

 اتفكوبون اله

  عمالت افتراضية مركزية عمالت محلية

 Stellar، استالر Rippleل عملة رقمية، ريبي أموال السلع املادية ال مركزية
عملـــــــــة مشـــــــــفرة غيـــــــــر 

 مركزية

 

غير تابعة لكيان سيا  ي أو توزيع جغرافي وربمـا و يتضح من الجدول السابق أن العمالت االفتراضية  ي عمالت غير منظمة 

ركزيــة أي صـادرة عــن كيـان اقتصــادي مثـل بنــك مركـزي أو هيئــة مصـرفية تــتحكم فيهـا وفــي قيمتهـا أو تكــون ال مركزيــة تكـون م

 لثقة النـاس فيهـا. كـذلك فـلن العمـالت املشـفرة  ـي 
 
وبالتالي ال تتبع أي كيان اقتصادي يؤثر في قيمتها وإنما تتأثر قيمتها طبقا

 ,Ahamad, Nair, & Varghese)ن اجـل معـامالت أمنـة إلنشـاء وإدارة العملـة عمالت رقمية تعتمـد علـى تقنيـات التشـفير مـ

، وبشــكل أكثـــر دقــة  ـــي عبـــارة عــن برنـــامج مكتـــوب بلغــة برمجـــة معينـــة وباســتخدام تقنيـــات تشـــفير عامليــة تجعـــل مـــن (2013

 أشــــبه باملســــتحيل. يوجــــد حاليــــ
 
 عــــدد هائــــل مــــن تلــــك العمــــالت، حيــــث تتمتــــع كــــل منهــــا عمليــــة اختراقهــــا والتالعــــب وهــــا أمــــرا

 
ا

بمميلات واستخدامات فريدة وقيمة متفاوتـة، لكـن العمـالت األساسـية منهـا ذات القيمـة السـوقية املرتفعـة مثـل بيتكـوين، 

لــى وإيثريــوم، وبيتكــوين كــاش، وليتكــوين، وريبــل، وداش، وكلهــا عمــالت مشــفرة تختلــف فــي خوارزمياتهــا ولكــن تعتمــد كلهــا ع

 فـي أسـواق املــال 
 
بروتوكـول "بلـوك تشـين". الجــدول التـالي يو ـح معلومـات عــن بعـض العمـالت االفتراضـية املوجــودة حاليـا

(Wikipedia, 2019). 
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 : مخططات العمالت االفتراضية3جدول 

سنة 

 اإلصدار

خوارزم دالة تجزئة  املؤسس الرمز العملة

 التشفير

 لغة برمجة التنفيذ

2009 Bitcoin BTC, XBT, ₿ Satoshi Nakamoto SHA-256d C++ 

2011 Litecoin LTC, Ł Charlie Lee Scrypt C++ 

2013 Ripple XRP 
Chris Larsen & 

Jed McCaleb 
ECDSA C++ 

2014 Stellar XLM Jed McCaleb 
Stellar Consensus 

Protocol (SCP) 
C, C++ 

2015 Ether or "Ethereum" ETH Vitalik Buterin Ethash C++, Go 

2017 Bitcoin Cash BCH  SHA-256d  

2017 EOS.IO EOS Dan Larimer  WebAssembly, Rust, C, C++ 

 

             

 (coinmarketcap, 2019)( 6/1/2019عمالت افتراضية )بتاريخ  10: نسبة القيمة السوقية ألعلى 2شكل 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto
https://en.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto
https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2
https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2
https://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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عمــالت افتراضــية مشــفرة فــي أســواق مــال العمــالت االفتراضــية حــول العــالم.  10يم أعلــى ( التناســب بــين قــ2يو ــح شــكل )

% مــــــن ســــــوق العمــــــالت 51تمثــــــل حــــــوالي نســــــبة  Bitcoinومــــــن هــــــذا الرســــــم البيــــــاني، يتضــــــح أن حســــــابات عملــــــة بيتكــــــوين 

راضية تتغير بشكل مستمر وأن مليار دوالر. مع العلم أن تلك النسب والقيم للعمالت االفت 71االفتراضية بقيمة تبل  حوالي 

 هو 
 
عملة بلجمالي قيمة سوقية لهم تبلـ  حـوالي  2086إجمالي عدد العمالت املشفرة النشطة املوجودة بأسواق املال حاليا

 .(coinmarketcap, 2019)مليار دوالر  137

 طريقة عمل العمالت الفرتاضية:

ت التقليدية املستخدمة بكثرة من معظم الناس في البيع والشراء وتبادل األموال الحقيقيـة علـى تعتمد طريقة عمل العمال 

اسـتخدامك للنقـود املوجـودة فـي حسـابك املصــرفي والـذي يـتم السـحب منـه واإلضـافة إليــه عـن طريـق وسـيط بـين مصــرفك 

قـــوم بتلـــك الخدمـــة نظيـــر رســـوم أو (. ولكـــن الطـــرف الثالـــث )الوســـيط( ي3ومصـــرف األخـــرين مثـــل مـــا هـــو مو ـــح فـــي شـــكل )

 عن كثير من القيود والشروط التي تطبق على أطراف التبادل.
 
 عمولة يتم تحصيلها فضال

 

 

 : الوضع الحالي للتعامالت النقدية باستخدام الحسابات املصرفية3شكل 
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 : التبادالت التجارية باستخدام شبكة العملة االفتراضية4شكل 

 

فتراضـــــية )مثـــــل بيتكـــــوين(، فـــــلن االســـــتخدام التجـــــاري )فـــــي البيـــــع والشـــــراء وتبـــــادل األمـــــوال( للعملـــــة ولكـــــن مـــــع العملـــــة اال 

االفتراضـــية، يـــتم مـــن خـــالل شـــبكة العملـــة االفتراضـــية والتـــي تتميـــل بأنهـــا شـــبكة مفتوحـــة وغيـــر مركزيـــة )ال يـــتحكم وهـــا أحـــد( 

 باستخدام تقنيات التشفير املعقدة كما أنها شـبكة مبا
 
شـرة تعمـل طـوال الوقـت وال تعتمـد علـى طـرف مركـزي ومؤمنة جيدا

 كما هو مضح في شكل )
 
 (.4لتشغيلها وتتميل بأنها مجانية ال تقوم بتحصيل رسوم أو ربما شبه مجانية رسومها قليلة جدا

 يـــتم إنشـــاء املعـــامالت لنقـــل العملـــة االفتراضـــية والتحقـــق منهـــا مـــن خـــالل شـــبكة عامليـــة المركزيـــة مكونـــة مـــن مجموعـــة مـــن

 بالتلامن، ويشترك في هذه الشبكة كل املتعاملين 
 
حواسيب النظراء )الند للند بدون إدارة مركزية للشبكة( والتي تعمل معا

مـع تلـك العملــة االفتراضـية. وبالتــالي فـلن العملــة االفتراضـية تســتخدم الـتحكم الالمركــزي والـذي يعمــل باسـتخدام مراقبــة 

نيـــة "بلـــوك تشـــين" كقاعـــدة بيانـــات للمعـــامالت املاليـــة للعملـــة االفتراضـــية منــــذ المركزيـــة لكـــل عملـــة مشـــفرة مـــن خـــالل تق

 يــتم إنشــاء 
 
 باســتخدام تقنيــات التواقيــع الرقميــة للتحقــق مــن التعــامالت باســتخدام مفــاتيح التشــفير وأخيــرا

 
نشــأتها، وأيضــا

 العمالت االفتراضية الجديدة من خالل عملية تعرف باسم عملية "التعدين".

 عملــة بيتكــوين فــي البدا
 
(، بمجــرد قيامــك بتيبيــت محفظــة بيتكــوين Bitcoinيــة كمســتخدم جديــد للعملــة االفتراضــية )مــثال

اإللكترونيــة علــى جهــاز الحاســوب الخــاص بــك أو هاتفــك املحمــول، فســوف يقــوم بلنشــاء عنــوان بيتكــوين األول لــك )يســمى 

ملزيـد عنــد الحاجــة فيمــا بعــد. يمكنــك الكشــف عــن عناوينــك املفتـاح العــام مثــل عنــوان البريــد اإللكترونــي( ويمكنــك إنشــاء ا

ألصـــدقائك حتـــى يتمكنـــوا مـــن الـــدفع لـــك أو العكـــس. فـــي الواقـــع، هـــذا يشـــبه إلـــى حـــد كبيـــر كيفيـــة عمـــل البريـــد اإللكترونـــي، 

ة باســـتيناء أنـــه يجـــب اســـتخدام عنـــاوين بيتكـــوين مـــرة واحـــدة فقـــط فـــي أثنـــاء املعاملـــة اإللكترونيـــة. تحـــتفل محـــافل العملـــ

االفتراضــــية بقطعــــة بينــــات ســــرية تســــمى املفتــــاح الخــــاص )مثــــل كلمــــة املــــرور(، والتــــي تســــتخدم للتوقيــــع اإللكترونــــي علــــى 

 علـى أنهـا جـاءت مـن مالـك املحفظـة، كمـا يمنـع 
 
 رياضـيا

 
املعامالت باستخدام تقنيـات تشـفير رياضـية معقـدة، ممـا يـوفر دلـيال

إصـــدارها. وللعلـــم فلنـــه عنـــد فـــتح حســـاب لـــك، فـــلن سلســـة الكتـــل )"بلـــوك  التوقيـــع اإللكترونـــي أي تغييـــر للمعاملـــة بمجـــرد

تشين"( الذي يتضمن جميع املعامالت املؤكدة السابقة منـذ نشـأة العملـة، سيسـمح فقـط للمحفظـة اإللكترونيـة بحسـاب 



 

 

859 

ــا مــن ج انــب املنفــق أي رصــيدها القابــل لانفــاق حتــى يمكــن التحقــق مــن املعــامالت الجديــدة وبالتــالي ضــمان امتالكهــا فعلي 

 في محفظتك، ثم يتم تطبيق التكامل والترتيب الزمني لبيانـات "بلـوك تشـين" 
 
أنك ال تستطيع أن تنفق أكثر مما تمتلك فعليا

 مع تقنيات التشفير أثناء إجراء املعامالت.

لكترونيـة لتحويـل قيمـة تتم املعاملة النقدية اإللكترونية باستخدام العملة االفتراضية، عن طريق استخدام املحفظة اإل 

مــــا مــــن العملــــة االفتراضـــــية إلــــى محفظــــة إلكترونيــــة أخـــــرى )الطــــرف الثــــاني فــــي املعاملـــــة( لــــنفس العملــــة )باســــتخدام رقـــــم 

الحســاب( وبالتــالي يــتم تضــمين هــذه املعاملــة فــي "بلــوك تشــين". بعــد قيــام املحفظــة اإللكترونيــة بلصــدار التواقيــع الرقميــة 

ث بيانات املعاملة إلى شبكة العملة االفتراضـية لـتحفل فـي جميـع حواسـيب املتعـاملين كمعاملـة للتحقق من املعاملة يتم ب

 دقيقة، من خالل عملية تسمى التعدين. 20إلى  10معلقة مطلوب اعتمادها. وعادة ما يتم اعتماد املعاملة في غضون 

 يمكن تبسيط هذه العملية في شكل خطوات كما هو مو ح في التالي:

بيانــــات حســــابك فــــي العملــــة االفتراضــــية )علــــى ســــبيل املثــــال بيتكــــوين( داخــــل محفظتــــك اإللكترونيــــة يــــتم حفــــل  .1

 مفتاح عام( واملفتاح الخاص )يشبه كلمة املرور(.
 
 واملكون من رقم حسابك )يسمى أيضا

تخدام املبلـ  في حال طلب معاملة إلكترونية جديدة سواء في البيع أو الشراء أو تبادل األموال االفتراضية، يتم اسـ .2

 املطلوب من النقود االفتراضية من محفظتك اإللكترونية.

 بتوليــد التوقيـــع اإللكترونــي لصــاحب املحفظـــة عــن طريـــق  .3
 
تقــوم املحفظــة اإللكترونيـــة للعملــة االفتراضــية تلقائيـــا

 مـــن ا
 
ملفتـــاح تقنيـــات تشـــفير رياضـــية باســـتخدام دالـــة تشـــفير خاصـــة )دالـــة التجزئـــة أو الهـــاش( والتـــي تســـتخدم كـــال

الخـــاص وكـــذلك بيانـــات املعاملـــة الحاليـــة ثـــم يـــتم التحقـــق منهـــا مـــع رقـــم حســـاب صـــاحب املحفظـــة. وبالتـــالي وعلـــى 

 لبيانــات 
 
عكــس التواقيــع الورقيــة، فــلن هــذا التوقيــع الرقمــي ال يمكــن إعــادة اســتخدامه ثانيــة لكونــه متفــرد طبقــا

 املعاملة الحالية.

مــن هــذه املعاملــة، وذلــك مــن خــالل شــاركة فــي شــبكة العملــة االفتراضــية امليــتم التحقــق مــن قبــل األطــراف األخــرى  .4

 عملية التعدين للعملة االفتراضية.

يتم إرسـال رسـالة موحـدة لجميـع املتعـاملين بالعملـة االفتراضـية بـرقم حسـاب املرسـل ورقـم بعد اعتماد املعاملة،  .5

لي يتم تحديث "بلوك تشين" )قاعـدة بيانـات حساب املستقبل واملبل  املنقول من حساب املرسل للمستقبل وبالتا

محـــدل ( لـــدى الجميـــع حـــول العـــالم فـــي نفـــس الوقـــت، وبالتـــالي يكـــون "بلـــوك تشـــين" العملـــة االفتراضـــيةمعـــامالت 

 بشــكل غيــر مركــزي فــي حواســيب كــل األطــراف املتعــاملين مــع العملــة االفتراضــية. يو ــح شــكل )
 
( الخطــوات 5دائمــا

 السابقة.
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 (cryptocurrencyfacts, 2018)من معاملة إلكترونية لعملة افتراضية باستخدام املحفظة اإللكترونية  : التحقق5شكل 

 

 عملية إصدار العمالت الفرتاضية )التعدين(:

تحـــدده الســـلطة يـــتم  ـــخ العمـــالت التقليديـــة فـــي االقتصـــاد مـــن خـــالل الســـندات واألوراق املاليـــة األخـــرى فـــي الوقـــت الـــذي 

املركزية لتلك العملة وبالكمية التي تقررها )مثل الدوالر الذي يصدر عن وزارة الخزانة األمريكية(. ولكن بالنسبة للعمالت 

االفتراضية الجديدة فال يوجد مصرف مركزي أو سلطة مركزية إلصدارها وإنما يـتم إصـدارها مـن قبـل املشـاركين فـي شـبكة 

يعنـي أن كــل فــرد مـن أفــراد هــذه الشـبكة يعمــل كأنــه جـزء مــن مصــرف العملـة املــوزع علــى مســتوى  العملـة االفتراضــية وهــذا

العالم. وإصدار تلك العمالت يتم من خالل عمليـة "تعـدين" العملـة االفتراضـية التـي يـتم مـن خاللهـا التحقـق مـن معـامالت 

نهــا تتشــابه مــع املعــادن التــي يــتم اســتخراجها العملــة االفتراضــية الحديثــة والقديمــة وإصــدار وحــدات جديــدة. وهــذا يعنــي أ

 تـــرتبط املعـــامالت النقديـــة للعملـــة االفتراضـــية فـــي  -كالـــذهب مـــثال 
 
ومـــن هنـــا يـــأتي اســـم "التعـــدين". فكمـــا هـــو مو ـــح ســـابقا

 العملـــة االفتراضـــية املشـــفرة(  ـــي املحـــرك لبرتوكـــول "بلـــوك تشـــين"، 
 
"بلـــوك تشـــين"، ولهـــذا فالعملـــة االفتراضـــية )وتحديـــدا

دنين".ا عَّ
 
 لذي ُيستخدم في شبكة املتعاملين مع العملة االفتراضية التي تسمى شبكة "امل

ـــدنين بمثابـــة ســـجل الحضـــور ملجتمـــع العمـــالت االفتراضـــية عَّ
 
والتـــي تســـتخدم تقنيـــات متخصصـــة للغايـــة ، تعمـــل شـــبكة "امل

. وتظهـــر عمليــة التعـــدين فـــي شـــبكة (Kumar, 2018)للتحقــق مـــن تحقيـــق ودقــة وســـالمة سلســـلة كتلـــة العملــة االفتراضـــية 

العملــة االفتراضــية عنــد طلــب أي متعامــل إضــافة ســجل ملعاملـــة جديــدة لنقــل األمــوال االفتراضــية )فــي البيــع أو الشـــراء أو 

 حساب بيتكوين
 المفتاح الخاص رقم الحساب

 رتالة المعاملة

 التحقق من التوقيع التوقيع اإللكتينني إنشاء التوقيع
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نيـــة بلضـــافة املحفظـــة اإللكتروإلـــى محفظـــة متعامـــل أخـــر، فتقـــوم مـــن محفظتـــه اإللكترونيـــة تبـــادل األمـــوال االفتراضـــية( 

ويقــوم برتوكــول "بلــوك تشــين" بتســجيل املعاملــة ككتلــة تضــاف إلــى سلســة الكتــل فــي "بلــوك  التوقيــع الرقمــي إلــى املعاملــة،

. وتتضمن كل كتلة رقم معرف فريد للكتلة الجديدة وكذلك (Eyal & Sirer, 2018) تشين" داخل شبكة املتعاملين بالعملة

، وبالتـالي (Böhme, Christin, Edelman, & Moore, 2015) من رقم معرف الكتلـة السـابقة ممـا ينشـأ سلسـلة الكتـلتتض

 تبدأ عملية التعدين كالتالي:

فــي كــل أجهــزة املتعــاملين فــي الشــبكة عــن طريــق إرســال  "بلــوك تشــين"يــتم إضــافة ســجل املعاملــة إلــى قاعــدة بيانــات  .1

 رسالة )تشبه رسائل البريد اإللكتروني( تحتوي بيانات هذ السجل.

 لعدم اعتماد هذه املعاملة فيتم تحديد حالتها إلى "معلقة". .2
 
 نظرا

 يتم وضع املعاملة في سلة املعامالت "املعلقة"، للبدء في التحقق منها بغرل اعتمادها. .3

بلنشـاء نـوع مـن األلغـاز الرياضـية  "بلوك تشين"خالل تقوم البرمجيات املسئولة عن شبكة العملة االفتراضية من  .4

 باستخدام دالة تجزئة التشفير "الهاش" وربطها مع املعاملة "املعلقة" كنوع من مسابقات "اليانصيب".

 يختار املشاركون في الشبكة أي معاملة يرغبون في حل لغزها. .5

فير باســـتخدام بيانـــات املعاملـــة املختـــارة يـــتم الحـــل عـــن طريـــق تطبيـــق عمليـــات حســـابية كثيـــرة معقـــدة لـــدوال التشـــ .6

 )أي كـــــل 
 
وبيانـــــات مـــــن كـــــل املعـــــامالت املوجـــــودة فـــــي بينـــــات دفتـــــر الحســـــاب، ســـــواء كانـــــت معلقـــــة أو معتمـــــدة ســـــابقا

 مــن البيانــات يصــل إلــى مئــات مــن 
 
املعــامالت الســابقة للعملــة االفتراضــية منــذ زمــن إنشــائها(، وهــو مقــدار كبيــر جــدا

. الجيجا بايت واملستمرة
 
 في الزيادة يوميا

أول  خ  يتمكن من حل اللغز يفوز بمكافأة )مبل  معين( من النقود االفتراضية يتم إصداره من نظام العملة،  .7

 هذه  ي الكيفية التي تدخل وها األموال االفتراضية الجديدة إلى النظام.وهذا ما يسمى "التعدين"، و 

 يتم تغيير حالتها في كل أجهزة الشبكة إلى "مكتملة".يتم اعتماد املعاملة التي تم إنجاز حل لغزها و  .8

 يتم تغيير رصيد الفائز بحل اللغز بمبل  الجائزة ويتم تحديث رصيده لدى جميع أجهزة الشبكة. .9

 

لـــذا تـــوفر عمليـــة التعـــدين طريقـــة موحـــدة لتحقـــق شـــبكة العملـــة االفتراضـــية فـــي كـــل أرجـــاء العـــالم مـــن "اعتمـــاد" املعاملـــة 

ة املعـــــامالت، عـــــن طريـــــق اشـــــتراك الجميـــــع فـــــي حـــــل ألغـــــاز التشـــــفير املقترنـــــة بـــــأي معاملـــــة جديـــــدة للعملـــــة التاليـــــة فـــــي سلســـــل

االفتراضية، وهذا يعني موافقة جميع املستخدمين. وتلك العملية توفر ببساطة طريقة مالئمـة لتوزيـع األمـوال االفتراضـية 

الـرغم مـن ذلــك، فـلن عمليـات التعــدين لـن تظـل متاحــة بشـكل عـادل فـي عــالم العمـالت االفتراضـية ملــن يرغـب فـي ذلــك. علـى 

، وعنـدها لـن 2140إلى األبد، فمن املتوقع أنه لن يتم إنشاء املزيد مـن األمـوال االفتراضـية فـي عمليـات التعـدين بحلـول عـام 

 يتم دفع أي رسوم للمشاركين في التعدين إال من خالل الرسوم املضافة إلى املعامالت. 

  أثنــاء االنخـــراط فــي
 
عمليـــة التعــدين، فـــلن حـــل لغــز التشـــفير املقتــرن باملعـــامالت الجديـــدة يتطلــب قـــوة حاســوبية كبيـــرة نظـــرا

لحجــم قاعــدة البيانــات فــي "بلــوك تشــين" ولكــن بــالنظر إلــى املكافــآت فلنهــا تســتحق تلــك القــوة. وبالتــالي فــلن حــل هــذا اللغــز 
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ر. ولــذا فهنــاك عــدد ال يح ــ ى مــن الحواســيب ذات الكفــاءة الرياضــ ي كــالفوز فــي "اليانصــيب"، ألن الحــل يقــدم املــال الكثيــ

الحاسوبية املتفاوتة يحاول كل منها العثور على الحل للغز أو املشكل الرياض ي، ومن يجد الحـل، تكـون املكافـأة مـن نصـيبه 

وائية ذات تبـاين ويتم مباشرة إرسال قيمة الجائزة إلى محفظته اإللكترونية. ولهذا فلن توزيع هذه املكافآت هو عملية عشـ

 الخــتالف القــوة الحاســوبية للمشــترك فــي شــبكة التعــدين. وبالتــالي، 
 
فــلن مــن يرغــب مــنهم فــي الحصــول علــى دخــل كبيــر طبقــا

 أن يشـــارك فـــي مجموعـــات 
 
 فيمـــا يســـمى بـــاملجمع ثابـــت، يتوجـــب عليـــه غالبـــا

 
يقـــوم فيهـــا الجميـــع بجمـــع قـــوات حواســـي هم معـــا

(Poolللقيـــام بعمليـــة "تعـــدين جمـــاع )( "يMining Pool ويـــتم تقســـيم املكافـــأة بيـــنهم إذا تـــم حـــل املشـــكل الرياضـــ ي للغـــز )

 لتحويــل مكاســبك مــن  .(Lewenberg, Bachrach, Sompolinsky, Zohar, & Rosenschein, 2015)التشــفير 
 
وأخيــرا

فــي تحويــل العمـالت االفتراضــية وبالبحــث يمكــن أن عمـالت افتراضــية إلــى أمـوال تقليديــة فلنــك بحاجــة لشـركات متخصصــة 

 تجد منها في بلدك ويمكن أال تجد حسب القوانين التي تسمح أو تمنع ذلك في بلدك.

 التحديات التقنية للعمالت الفرتاضية:

بـالطرق يتم التنقيب )التعدين( عن املعادن النفيسة )مثل الذهب( ألنها ي يء ثمـين والتـي ازدادت صـعوبة الحصـول عليهـا 

البسيطة بسبب أن الكمية األكبر منها توجد في أعماق األرل، لذلك تصرف شركات التعـدين املاليـين واملاليـين مـن األمـوال 

علــى أجهـــزة التنقيــب وعلـــى العمــال فـــي املنــاجم. يمكـــن أن نقــول بـــأن نفــس الشـــ يء ينطبــق علـــى تعــدين العمـــالت االفتراضـــية 

نها يرغــب بالضــرورة فــي الحصــول علــى يــ يء ثمــين لكــن نفــس الحــال مــع الــذهب )مثــل بيتكــوين(، حيــث أن مــن يقــوم بتعــدي

واملعــادن النفيســة فــلن تعــدين العمــالت االفتراضــية ازداد هــو األخــر صــعوبة للحصــول علــى مكافــأة التعــدين فــي ظــل تضــخم 

 نشـأت عملـة بيتكـوين منـذ عـام 
 
امها إليجـاد حـل للغـز ( ملحاولـة اسـتخد2009حجم بيانات املعامالت في "بلـوك تشـين" )مـثال

الرياض ي املقترن باملعاملة املطلوب اعتمادها. لذا فعملية التعدين تتطلب معدات وبرامج مخصصة تقـوم بفـك الشـفرات 

 )املشـارك فـي عمليـة 
ْ
ـدن عَّ

ُ
والعمليات الحسابية املعقدة، وهذه البرامج مجانيـة علـى اإلنترنـت يسـتطيع حاسـوب الوـخ  امل

تعدين العملة ولكن لألسف فأن حاسوبه مهما كانت قوته لن يتحمل الضـغط الكهربـائي الهائـل التعدين( أن يستخدمها ل

وسيصــاب بــالتلف أضــف إلــى ذلــك فــاتورة الكهربــاء التــي سيتســبب وهــا، وهنــا تكمــن الصــعوبة، ألن الحاســوب يقــوم بلعــادة 

 الحل.إجراء نفس العمليات الرياضية على هذا الكم الهائل من البيانات حتى يصل إلى 

ولكن السؤال اآلن، هل مقدار ما تحصل عليه من مكافأة يستحق هذا العناء. لاجابة على ذلك البد أن نعـرف مـا  ـي قيمـة 

 )بتـاريخ 
 
( (coinmarketcap, 2019) 9/1/2019العملـة االفتراضـية، فعلـى سـبيل املثـال قيمـة عملـة بيتكـوين واحـدة حاليـا

 لكــــون العملــــة خاضــــعة ألحــــوال املضــــاربة فــــي 4038)تســــاوي 
 
( دوالر أمريكــــي وهــــذا املقــــدار فــــي تغيــــر دائــــم طــــوال الوقــــت نظــــرا

( حيـث وصـلت 17/12/2017بورصات املال في أنحاء العالم، وقد وصلت العملة ألعلى قيمة لها مقابل الدوالر األمريكـي فـي )

. (coinmarketcap.com, 2019)( 6ي، مثــل مــا هــو مو ــح فــي شـكل )( دوالر أمريكـ19535قيمـة عملــة بيتكــوين واحــدة إلــى )

وهــــذا ممــــا يوــــجع الكثيــــرون ممــــن يهــــوون البحــــث عــــن الــــربح أو االســــتثمار فــــي البورصــــات أن يتجهــــوا ملحاولــــة الكســــب مــــن 

رة باسـتخدام حواسـي هم للتعـدين فـي العمـالت العمـالت االفتراضـية سـواء باالسـتثمار فـي البورصـات املاليـة أو بالقيـام مباشـ

 االفتراضية.
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 : مقدار تغير قيمة عملة واحدة من بيتكوين بالدوالر6شكل 

 (coinmarketcap.com, 2019)( 9/1/2019إلى  28/4/2013)من 

 

 اجه التحديات التقنية التالية.وعلى هذا إذا رغب أحد االشتراك في عملية التعدين، فيجب عليه أن يو 

 استخدام الحاسوب العادي ذو اإلمكانيات املحدودة في عملية التعدين: .أ 

القيـــام بلعـــداد برنـــامج املحفظـــة اإللكترونيـــة علـــى الحاســـوب ثـــم الســـتخدام الحاســـوب العـــادي فـــي عمليـــة التعـــدين، يجـــب 

الســابق اعتمادهــا لهــذه العملــة والتــي يتجــاوز حجمهــا تثبيــت برنــامج "بلــوك تشــين" والــذي يتطلــب ت ليــل بيانــات املعــامالت 

مئات الجيجا بايت. ولبدء االشتراك في عملية التعدين، يتم اختيـار أحـد العمليـات املعلقـة لحـل لغـز التشـفير املقتـرن معهـا، 

دين فيقــوم الحاســوب بــلطالق برنــامج الحــل ليتســابق مــع حواســيب فائقــة اإلمكانيــات والكثيــر منهــا متخصــ  فقــط بالتعــ

للتعدين )شركة متخصصة في تعدين العمالت االفتراضـية(. وبعـض النظـر  Genesis Miningمثل الحواسيب لدى شركة 

عمــن ينــافس حاســوب هــذا املشــارك، فلنــه هــذا الحاســوب ســيقوم بتنفيــذ األمــر البرمجــي املوجــود فــي "بلــوك تشــين" والــذي 

لكهربيــــة، وغالبــــا فأنــــه سيصــــل إلــــى اق ــــ ى درجــــات عملــــه يتطلــــب قــــوة حاســــوبية عاليــــة تســــتهلك قــــدر هائــــل مــــن الطاقــــة ا

وســــيعطب ألن صــــعوبة التعــــدين كبيــــرة جــــدا، وال يقــــدر عليهــــا ســــوى الحواســــيب املتخصصــــة مثــــل املوجــــودة لــــدى شــــركات 

 (.7التعدين كما هو مو ح في شكل )
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 Genesis Mining [www.genesis-mining.com]: مزرعة تعدين عملة بيتكوين في شركة 7شكل 

 

 زيادة صعوبة حل ألغاز التشفير: .ب 

، وذلـك يـؤثر علـى 
 
تقوم البرمجيات املسـئولة عـن شـبكة التعـدين للعملـة املشـفرة بزيـادة مسـتوى صـعوبة حـل اللغـز تـدريجيا

( زيــادة 3( زيــادة قــوة املعالجــة الحاســوبية املطلوبــة لحــل اللغــز، 2( بــطء اعتمــاد أي معاملــة جديــدة، 1عــدة أشــياء كالتــالي: 

( االحتيـــاج ألجهــزة تعـــدين متخصصـــة ومتطــورة لتقابـــل الزيـــادة 4ك الطاقـــة الكهربيــة املســـتخدمة مـــن الحواســيب، اســتهال

املطلوبــة فــي معالجــة حــل ألغــاز التشــفير. مــع العلــم أنــه كلمــا زادت شــبكة املعــدنين زادت كميــة البينــات املوجــودة فــي "بلــوك 

 إلى بطء اعتماد املعامالت الجديدة.تشين" وبالتالي زادت صعوبة الوصول لحل سريع أللغاز ا
 
 لتشفير مما يؤدي أيضا

 التكلفة املرتفعة ألجهزة التعدين: .ج 

في بداية عمل شبكات العمالت االفتراضية كان يـتم اسـتخدام الحواسـيب العاديـة فـي عمليـة التعـدين ولكنهـا كانـت تسـتهلك 

لتعدين وزيادة صعوبة حـل ألغـاز التشـفير ظهـرت الحاجـة الكثير من الطاقة وتنتج الكثير من الحرارة. ومع كبر حجم شبكة ا

 فــي الطاقــة ويــتم تبريــدها بشــكل أســرع. لــذا ظهــرت أجهــزة التعــدين 
 
ألجهــزة متخصصــة تكــون أســرع فــي الحــل وأقــل اســتهالكا

ســـتخدم علـــى نطـــاق واســـع مـــن قبـــل األفـــراد والشـــركات املتخصصـــة فـــي التعـــدين. ولهـــذا إذا كنـــت ترغـــب فـــي 
ُ
والتـــي أصـــبحت ت

شــتراك فــي عمليــة التعــدين فالبــد مــن معرفــة أن ذلــك شــبه مســتحيل بــأجهزة الحاســوب العاديــة بــل يجــب القيــام بشــراء اال 

 العديــــد مــــن هــــذه األجهــــزة 
 
أجهــــزة التعــــدين ذات القــــوة الحاســــوبية املتفوقــــة إذا كنــــت تبحــــث عــــن املكاســــب. هنــــاك حاليــــا

(، وهــــو أحــــد أفضــــل 8)شــــكل  AntMinerثــــل جهــــاز ( مMining Hardwareاملتخصصــــة التــــي تســــمى "أجهــــزة التعــــدين" )

دوالر  5500إلــى  2000األجهــزة املتخصصــة فــي هــذا املجــال. وتلــك األجهــزة ليســت رخيصــة الــثمن حيــث أن ســعرها يتــراوح بــين 

 ومتخصصة فقط في عملية ا(Bitcoin-Wiki, 2018)أمريكي وأكثر 
 
لتعدين ولكـن يجـب القيـام ، وهذه األجهزة متطورة جدا

خــادم متخصــ  للبيانــات ثــم  بلعــداد بــرامج التعــدين فيهــا ثــم ت ليــل قاعــدة بيانــات معــامالت العملــة فــي "بلــوك تشــين" علــى
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ربــط جهــاز التعــدين بالخــادم. كمــا يمكــن ربــط جهــاز التعــدين مــع موقــع متخصــ  فــي التعــدين الجمــاعي الــذي يســمي مجمــع 

 .”Mining Pool“التعدين 

 

 AntMiner (coinmarketcap.com, 2019): جهاز التعدين 8 شكل

 

 تكلفة تعدين مقدار وحدة واحدة من عملة بيتكوين: .د 

البد من القيام بحساب تكلفة كسب مقدار عملة واحدة افتراضـية مـن عملـة بيتكـوين ملعرفـة هـل سـتكون عمليـة التعـدين 

( والـــذي يصـــل AntMinerنـــا بحســـاب مقـــدار مـــا يمكـــن أن يقــوم جهـــاز التعـــدين املتخصـــ  )مثـــل مربحــة أم ال. لهـــذا إذا قم

، فيجــب معرفـة قــدرات هـذا الجهــاز، الـذي يقــدر (buybitcoinworldwide, 2019)دوالر  3000متوسـط تكلفتـه إلــى حـوالي 

ة الواحدة )العملية التي ترمز لفك كتلة واحدة من كتل لغز التشفير(. تريليون عملية هاش في الثاني 14على القيام بحوالي 

ولكــن مــاذا يعنــي ذلــك، يعنــي أنــه إذا أســتمر هــذا الجهــاز يعمــل بشــكل متواصــل بــدون توقــف فيمكنــه أن يكســبك مــا مقــداره 

النتيجة التاليـة، مـن يريـد  ( بيتكوين في العام الواحد. وهذا يؤدي إلى3.36( بيتكوين في الشهر الواحد وما مقداره )0.285)

بيتكـوين فـي اليـوم  1دوالر، ومـن يريـد ربـح  12000بتكلفة حوالي  AntMinerأجهزة  4بيتكوين في الشهر، يحتاج لعدد  1ربح 

ر، مـــع العلـــم أن تلـــك األرقـــام ســـتختلف دوال  330000بتكلفـــة حـــوالي  AntMinerجهـــاز  110الواحـــد، ســـيحتاج لعـــدد حـــوالي 

 لزيـــادة صـــعوبة
 
حـــل ألغـــاز التشـــفير العتمادهـــا علـــى البيانـــات املتلايـــدة يومـــا بعـــد يـــوم ملعـــامالت العملـــة االفتراضـــية فـــي  نظـــرا

 "بلوك تشين".

 تكلفة استهالك الطاقة الكهربية في عملية التعدين: .ه 

كورة أعـاله، البد من معرفة ما هو مقدار التكلفة من الطاقة الكهربيـة التـي يسـتهلكها هـذا الجهـاز للحصـول علـى املبـال  املـذ

حيث يستهلك هذا الجهاز في الثانية الواحدة الكثير من الطاقة الكهربية رغـم أنـه جهـاز متخصـ  مصـمم للعمـل بأقـل قـدر 

، تـــم حســـاب متوســـط تكلفـــة الطاقـــة الكهربيـــة فـــي الواليـــات 2018ممكـــن مـــن الطاقـــة الكهربيـــة. علـــى ســـبيل املثـــال فـــي عـــام 

  6700ين بمبل  بيتكو  1املتحدة الالزمة لتعدين مقدار 
 
. مع العلم أن (News-BTC, 2018)دوالر أمريكي، وهو مبل  كبير جدا

 مشددة 
 
 دول كثيرة مثل الصين أن تفرل قيودا

 
تكلفة الطاقة الكهربية يختلف تقديرها من بلد إلى بلد. وهذا ما دعا حاليا
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االفتراضـــية، مـــع العلـــم أن الصـــين كانـــت مـــن أكثـــر الـــبالد التـــي يعمـــل أفـــراد منهـــا  علـــى امـــتالك أو التعامـــل أو تعـــدين العمـــالت

 داخل شبكة تعدين عملة بيتكوين والذين ربحوا مئات املاليين من الدوالرات.

 تكلفة االتصال املستمر باإلنترنت: .و 

نـات املعـامالت املوجـودة داخـل عملية التعدين تعتمد على االتصال املستمر بشبكة اإلنترنت للتحـديث املسـتمر لقاعـدة بيا

والــذي يســتخدم تلــك البيانــات فــي حــل ألغــاز التعــدين وتحــديث أرصــدة املتعــاملين لحظــة بلحظــة، ولهــذا فــلن  "بلــوك تشــين"

 ألن انقطـــاع االتصـــال 
 
تكلفــة اســـتهالك البينــات فـــي االتصـــال باإلنترنــت ســـتكون كـــذلك مرتفعــة، وهـــو تحــدي تقنـــي أخـــر نظــرا

ت بســـيطة قـــد يعنـــي أن عمليـــة التعـــدين للمعاملـــة الحاليـــة قـــد تفشـــل أو قـــد يســـبق إلـــى حـــل لغـــز هـــذه باإلنترنـــت ولـــو للحظـــا

املعاملــة مشــترك أخــر فــي شــبكة العملــة االفتراضــية وبالتــالي قــد تضــيع مكافــأة التعــدين علــى الحاســوب الــذي فقــد االتصــال 

 باإلنترنت.

 أمن وأمان أجهزة التعدين واملحافل اإللكترونية: .ز 

ا علــى أمــن وأمــان وثبــات شــبكة عملــة التعــدين، لكــن فــي املقابــل هنــاك مخــاطر أمنيــة تــأتي بســبب أنــه يــتم تخــرين مــع تأكيــدن

العمالت االفتراضية في املحفظة اإللكترونية للوخ  املشارك في شبكة العمالت النقدية )حاسوب عادي أو جهاز تعـدين 

وخ  ي للوخ  املشارك، فلن هـذا يعنـي احتمـال وجـود متخص (. وإذا كانت املحفظة اإللكترونية داخل الحاسوب ال

 للحمـــالت ال جوميـــة الخبيثـــة والتـــي تحـــدل فـــي الغالـــب بســـبب البـــرامج الضـــارة والخبيثـــة والتـــي 
 
مخـــاطر أمنيـــة لكونهـــا هـــدفا

 (Varghese ،2013، و Ahamad ،Nair)تتســـــبب فـــــي حـــــال اختـــــراق الحاســـــوب 
 
نـــــوع أخـــــر مـــــن املحـــــافل  . كمـــــا يوجـــــد أيضـــــا

اإللكترونيـــة للعمـــالت االفتراضـــية والتـــي يـــتم تخزينهـــا علـــى شـــبكة اإلنترنـــت مـــن خـــالل مواقـــع ويـــب متخصصـــة فـــي املحـــافل 

مكنــك مــن الــتحكم فــي عمالتــك االفتراضــية مــن أي مكــان فــي العــالم. وتلــك 
ُ
اإللكترونيــة مثــل مواقــع البريــد اإللكترونــي والتــي ت

تضــــافتها( لــــدى بعــــض شــــركات استضــــافة املواقــــع اإللكترونيــــة علــــى شــــبكة اإلنترنــــت مثــــل مواقــــع املواقــــع يــــتم حفظهــــا )اس

 فــــي حــــال اختــــراق بيانــــات حســــابك علــــى موقــــع املحفظــــة اإللكترونيــــة 
 
اإلنترنــــت العاديــــة. وبالتــــالي هنــــاك مخــــاطر أمنيــــة أيضــــا

فتراضــية فــي صــورة أرقــام، لــذا إذا كنــت وبالتــالي احتمــال فقــدان عمالتــك. تقــوم املحفظــة اإللكترونيــة بحفــل العمــالت اال 

ترغــب فــي التخــزين طويــل األجــل ألموالــك االفتراضــية أو تفكــر فــي تقــديم بعضــها كهــدايا، فــيمكن طباعــة محتــوى محفظتــك 

(. ولكـــــن هـــــذا لـــــيس حـــــل للمخـــــاطر األمنيـــــة التـــــي تهـــــدد املحفظـــــة 9اإللكترونيـــــة واالحتفـــــاظ بثروتـــــك خـــــارج الشـــــبكة )شـــــكل 

ا زال يتوجـــــب عليـــــك أن تحـــــتفل بأموالـــــك االفتراضـــــية املطبوعـــــة بطريقـــــة أمنـــــة مثلمـــــا تقـــــوم بحفـــــل اإللكترونيـــــة، ألنـــــه مـــــ

املجــوهرات والنقــود التقليديــة، وإال فمــا يــزال هنــاك احتمــال لتعــرل األمــوال االفتراضــية املطبوعــة للســرقة مثــل األمــوال 

 العادية.
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 : مثال لعملة افتراضية مطبوعة9شكل 

 

 واملتعلقــة بــالعمالت االفتراضــية، هــو مــا حــدل فــي فبرايــر مــن ضــمن األحــدال املعر 
 
، حــين تعرضــت شــركة 2014وفــة تاريخيــا

Mt. Gox  ،لتبـادل العملـة املشـفرة بيتكـوين لضـربة قاتلـة، قامـت بسـب ها البورصـات بتعليـق عمليـات السـحب علـى العملـة

ـــــا فـــــي محافظهـــــا الرقميـــــة. أدى هـــــذا التعليـــــق إ ا مريب 
 
٪ 20لـــــى انخفـــــال ســـــعر بيتكـــــوين بنســـــبة وذلـــــك حـــــين اكتشـــــفت نشـــــاط

 أنهــا "فقــدت" حــوالي 
 
مليــون دوالر مــن عمــالء بيتكــوين  473ألــف بيتكــوين بقيمــة تقتــرب مــن  600واكتشــفت الشــركة الحقــا

دوالر. وفــي النهايـة هـذا أدى إلفــالس  400دوالر إلــى أقـل مـن  1،160بسـبب السـرقة، ممــا أدى إلـى انخفـال ســعر بيتكـوين مـن 

% مـــــن تحـــــويالت عملـــــة بيتكـــــوين 70علـــــى الـــــرغم مـــــن أنهـــــا كانـــــت تســـــتحوذ علـــــى حـــــوالي  2014تها فـــــي أبريـــــل الشـــــركة وتصـــــفي

(Investopedia, 2017) ،لحجــــم األمــــوال التــــي تقابــــل القــــيم للعمــــالت االفتراضــــية 
 
. وبالتــــالي ممــــا ال شــــك فيــــه، أنــــه نظــــرا

للقرصـــــنة وهـــــدف ســـــرقة تلـــــك األمـــــوال مـــــن املحـــــافل اإللكترونيـــــة لعمـــــالء  فســـــتظل شـــــبكات العمـــــالت االفتراضـــــية عرضـــــة

 الشبكة.

، تــم رصــد عيــب جــدير باملالحظــة فــي اتفاقيــة برتوكــول بيتكــوين، حيــث لــم يــتم تأكيــد معــامالت 2010أغســطس  6كــذلك فــي 

ي شـــبكة بيتكـــوين ممـــا ســـمح ملســـتخدم "بلـــوك تشـــين"العملــة االفتراضـــية بيتكـــوين بشـــكل مناســـب قبـــل أن يـــتم إدراجهـــا فـــي 

أغســطس، تســبب ذلـــك  15بتجنــب القيــود األمنيــة للعملــة االفتراضــية وإنشـــاء عــدد غيــر محــدود مــن العملـــة بيتكــوين. وفــي 

مليار بيتكوين فـي تعـامالت البورصـة، وتـم إرسـال تلـك املبـال  النقديـة االفتراضـية إلـى مـوقعين  184العيب في إنشاء أكثر من 

ل ساعات محدودة، تم رصد تلك التبادالت النقدية املزيفة وتم حذفها مـن سـجالت التبـادل في شبكة العملة. ولكن في خال

للعملة االفتراضية بعد إصالح الخطأ الذي تسبب في تحديث قواعد برتوكول بيتكوين ثـم تـم فصـل نظـام العملـة لتحـديث 

 .(Kumar, 2018)برتوكول بيتكوين 



 وقائع املؤتمركتاب 
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 شتراك في التعدين الجماعي:مدى جدوى اال  .ح 

يتشــــارك فيهـــا مجموعــــة مـــن األ ــــخاص  Mining Poolالتعـــدين الجمـــاعي يعنــــي ربـــط جهــــازك بشـــبكة للتعــــدين الجمـــاعي 

دنين املوجودين في شـبكة العملـة االفتراضـية، وبالتـالي فـلن فـرص فـك شـفرة الكتلـة ترتفـع لكـن فـي املقابـل فـلن املكافـأة  عَّ
ُ
امل

عـــدنين كـــل  حســـب قـــوة الجهـــاز الـــذي اســـتعمله فـــي التعـــدين. ولهـــذا فـــان التعـــدين الجمـــاعي ُيمكنـــك مـــن يـــتم توزيعهـــا علـــى امل

 ولكــــن 
 
اكتســــاب إيــــرادات بشــــكل مســــتمر رغــــم تواضــــع هــــذه اإليــــرادات مقارنــــة باملكافــــأة الكاملــــة فــــي حــــال التعــــدين منفــــردا

 استمراريتها يعول ذلك.

 مدى جدوى االشتراك في التعدين السحابي: .ط 

 ــي عمليــة اســتخراج العمــالت االفتراضــية باســتخدام مركــز بيانــات عــن بعــد مــع قــوة  (Cloud Mining)الســحابي  التعــدين

معالجة حاسوبية مشتركة لدى شركة تعدين ما بدون امتالك أجهزة تعدين خاصة لديك، بحيث يتم وضع وصيانة أجهـزة 

لـى التسـجيل لـدى هـذه الشـركة ثـم شـراء عقـود التعـدين التعدين في املنشأة اململوكة لهذه الشركة. ويحتاج العميـل فقـط إ

أو أســهم التعــدين، وبالتــالي فــلن عمليــة تعــدين العمــالت االفتراضــية يــتم توفيرهــا كخدمــة مقدمــة مــن الشــركة، ممــا يســتلزم 

 مقارنـــة مـــع عمليـــة 
ْ
ـــدن حصـــول الشـــركة علـــى بعـــض التكـــاليف بشـــكل عـــام، ولهـــذا فـــلن العوائـــد املكتســـبة تكـــون أقـــل للُمعَّ

 التعدين العادية.

كما يمكن االستعانة بمصادر أخرى لجمع وتجارة العمالت االفتراضية، فقد ظهرت مؤخرا العديد مـن املواقـع التـي تمكنـك 

مــن ربــح هــذه العمــالت مــن خــالل التصــفح، أو تتبــع الــروابط اإلعالنيــة، أو مــن خــالل شــركات إعالنيــة تمكنــك مــن الــربح مــن 

لـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت. كمـــــا يمكـــــن ت ليـــــل وإعـــــداد بعـــــض التطبيقـــــات علـــــى هاتفـــــك الـــــذكي خــــالل عـــــرل إعالناتهـــــا بموقعـــــك ع

والخاصة بالتعدين السحابي أو التعدين الجماعي دون الحاجة للحاسوب العادي، حيث يمكنك االطالع على سـير عمليـات 

 علـى هاتفــك وال يسـتهلك أي مســاحة زائــدة 
 
فـي التخــزين، وبالتـالي يمكنــك مــن التعـدين أينمــا كنـت وهــذا التطبيـق ال يــؤثر بتاتــا

تعدين مختلف العمالت االفتراضية مثل بيتكوين عن طريق التسجيل وتحميل التطبيق مع العلم أن أرباح هـذا االسـتثمار 

 ستبدو ضعيفة.
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 النتائج والخالصة:

 مــــن بلـــد إلـــى آخـــر وال 
 
 جوهريـــا

 
يـــزال غيـــر محـــدد أو يتغيـــر فــــي  يختلـــف الوضـــع القـــانوني للعمـــالت االفتراضـــية املشـــفرة اختالفـــا

العديـــد منهـــا. لـــذا ففـــي حـــين ســـمحت بعـــض البلـــدان بشـــكل صـــريح باســـتخدامها وتجارتهـــا، فقـــد حظرهـــا آخـــرون أو قيـــدوا 

اســتخدامها. الــدول التــي تســمح باســتخدامها فــي إطــار قــوانين منظمــة لهــا مثــل: الواليــات املتحــدة األمريكيــة، اليابــان، كوريــا 

يكـــاراغوا، جامايكــــا، ترينـــداد وتوبــــاغو، ف ـــلويال، قيرغيلســــتان، أوزبكســـتان. أمــــا الـــدول التــــي تســــمح الجنوبيـــة، املكســــيك، ن

باســـتخدامها بــــدون وجـــود قــــوانين منظمــــة لهـــا مثــــل: دول االتحــــاد األوروبـــي، كوســــتاريكا، األرجنتــــين )تعتبـــر ســــلعة(، جنــــوب 

، تشـــيلي، قبـــرص، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، األردن أفريقيـــا، ناميبيـــا، زيمبـــابوي، نيجيريـــا، كنـــدا )حظـــر مصـــرفي(، البرازيـــل

)حظــر مصــرفي(، لبنــان، تركيــا، الهنــد )حظــر مصــرفي(، هــونج كــونج، ماليليــا، الفلبــين، ســنغافورة، تايالنــد )حظــر مصــرفي(، 

ا، فيتنــــــام )قــــــانوني للتــــــداول والعقــــــود، وغيــــــر قــــــانوني كــــــأداة للــــــدفع(، برونــــــاي )قــــــانوني للتــــــداول والعقــــــود فقــــــط(، أســــــترالي

نيوزيلنــدا. ولكــن هنــاك دول ال تســمح باســتخدامها مثــل: الجزائــر، مصــر، املغــرب، بوليفيــا، كولومبيــا، اإلكــوادور، روســيا، 

اململكـــة العربيـــة الســــعودية، إيـــران، بـــنغالدش، نيبــــال، باكســـتان، الصــــين، تـــايوان، كمبوديـــا، إندونيســــيا. والجـــدول التــــالي 

 للقوانين الخاصة وها.يو ح أمثلة لقانونية وضع عملة البيتكوي
 
 ن حول العالم وفقا

 : أمثلة لقانونية وضع عملة بيتكوين في بعض الدول حول العالم4جدول 

 اإلقليم / الدولة
الوضعي 

 القانوني
 حالة التشريع/القوانين املنظمة

الواليــــــات املتحــــــدة 

 األمريكية
 قانوني

. يــــــتم تنظــــــيم 2013مركزيــــــة قابلــــــة للتحويــــــل فــــــي عــــــام صــــــنفت وزارة الخزانــــــة األمريكيــــــة بيتكــــــوين كعملــــــة افتراضــــــية ال 

 (Farquhar, 2018)البيتكوين والعمالت املشفرة كعملة بموجب قانون الواليات املتحدة. 

 قانوني االتحاد األوروبي

ضــــــــريبة القيمــــــــة  لــــــــم يعتمــــــــد االتحــــــــاد األوروبــــــــي أي تشــــــــريع محــــــــدد يتعلــــــــق بوضــــــــع بيتكــــــــوين كعملــــــــة، ولكنــــــــه ذكــــــــر أن

، مـرر 2016املضافة/ضريبة السلع والخدمات ال تنطبق على التحويل بين العملة التقليديـة وعملـة بيتكـوين، وفـي عـام 

البرملــان األوروبـــي اقتـــراح إلـــى املفوضـــية األوروبيـــة للنظـــر فــي مكافحـــة اســـتخدام العمـــالت االفتراضـــية فـــي غســـيل األمـــوال 

 (Court of Justice of European Union, 2016) واإلرهاب.

 قانوني اليابان

ا من أبريل  ، تم تنظيم أعمال تبـادل العمـالت املشـفرة املوجـودة فـي اليابـان بموجـب قـانون خـدمات الـدفع. 2017اعتبار 

اإلجـراءات األمنيـة بشرط أن تكون شركات تبادل العملة املشفرة مسجلة، وأن تحتفل بسجالت املعامالت، وأن تتخذ 

 (Library of Congress, 2018) والتدابير الالزمة لحماية العمالء.

 كندا

قـــــــــــــــــــــانوني 

)حظــــــــــــــــــــــــــر 

 مصرفي(

يجب على الشركات التي تتعامل في العمالت االفتراضية أن تسجل لدى مركز تحليل املعامالت املالية والتقارير فـي كنـدا 

ســــجالت املطلوبــــة، واإلبــــال  عــــن املعــــامالت املشــــبوهة أو املتعلقــــة باإلرهــــاب. كمــــا ال يجــــوز للبنــــوك فــــتح واالحتفــــاظ بال

حسابات لها أو االحتفاظ وها أو أن يكون لها عالقة مصرفية مراسلة مع الشركات التـي تتعامـل فـي العمـالت االفتراضـية 

 Financial Transactions and) ليــة والتقـــارير.إذا لــم تكـــن تلــك الشـــركة مســجلة لـــدى مركـــز تحليــل املعـــامالت املا

Reports Analysis Centre of Canada, 2019) 



 وقائع املؤتمركتاب 
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 اإلقليم / الدولة
الوضعي 

 القانوني
 حالة التشريع/القوانين املنظمة

اإلمـــــــارات العربيــــــــة 

 املتحدة

غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 قانوني

، أصـــدر البنـــك املركـــزي اإلمـــاراتي اإلطـــار التنظيمـــي للودائـــع ونظـــم الـــدفع اإللكترونـــي والـــذي حظـــر جميـــع 2017فـــي ينـــاير 

، أصـبح مركـز دبـي للسـلع املتعـددة أول شـركة فـي 2018فبرايـر  13ملعامالت في باستخدام العمالت االفتراضية. ولكن فـي ا

يســــمح فقــــط بتــــداول امللكيــــة فــــي العمــــالت ، والــــذي الشــــرق األوســــط تحصــــل علــــى تــــرخي  لتجــــارة العمــــالت املشــــفرة

 آلــة صـراف آلــي واحـدة لعملـة بيتكــوين فـي مدينـة دبــي لاعـالم ألغــرال ك (Carpenter, 2018)املشـفرة. 
 
مــا يوجـد حاليـا

 االختبار فقط.

اململكـــــــــــة العربيـــــــــــة 

 السعودية

غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 قانوني

حــــذرت مؤسســــة النقــــد العربــــي الســــعودي )تعمــــل بمثابــــة البنــــك املركــــزي( مــــن اســــتخدام عملــــة بيتكــــوين ألنهــــا عاليــــة 

ماية الحقوق املترتبة عليها، وأو حت املؤسسة أن العملة االفتراضـية التـي يجـري املخاطر ولن يتم ضمان تجارتها أو ح

تــداولها عبــر اإلنترنــت تكتســب خطورتهــا مــن كونهــا خــارج املظلــة الرقابيــة داخــل اململكــة العربيــة الســعودية، علــى الــرغم 

 (Coin ATM Radar, 2019) من وجود صراف آلي لعملة بيتكوين في مدينتي جدة والجبيل.

 األردن

قـــــــــــــــــــــانوني 

)حظــــــــــــــــــــــــــر 

 مصرفي(

يحظــر البنــك املركــزي األردنــي علـــى البنــوك، وشــركات تبــادل العمــالت، والشـــركات املاليــة، وشــركات خــدمات الــدفع مـــن 

هـا غطـاء التعامل بعملة بيتكوين أو غيرها من العمالت الرقمية. في حين أنهـا تحـذر الجمهـور مـن مخاطرهـا، وأنهـا لـيس ل

 (Obeidat, 2014) قانوني.

غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  الجزائر

 قانوني

 للقــــــانون الجزائــــــري الصــــــادر فـــــــي الجريــــــدة الرســــــمية بتــــــاريخ 
 
"ُيمنــــــع شــــــراء وبيـــــــع  ،117، املــــــادة 2017ديســـــــمبر  28وفقــــــا

 للقـــــوانين واألنظمـــــة املعمــــــول وهـــــا مـــــن 
 
 General)يخـــــالف ذلـــــك". واســـــتخدام العملـــــة االفتراضـــــية، ويعاقـــــب وفقـــــا

Secretariat of Algeria Government, 2019) 

غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  مصر

 شرعي

ـا )محظـورة بموجـب  ا يصنف املعـامالت التجاريـة فـي بيتكـوين باعتبارهـا حرام  ا ديني  أصدرت دار اإلفتاء املصرية مرسوم 

 (U.S. Congress, 2014)الشريعة اإلسالمية(. 

غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  املغرب

 قانوني

، أصـدر مكتـب الصـرف بيانـا عامـا أعلـن فيـه بـأن "املعـامالت عـن طريـق العمـالت االفتراضـية تشـكل 2017نوفمبر  20في 

انتهاكا للوائح الصرف، وتكون عرضـة للعقوبـات والغرامـات املنصـوص عليهـا فـي القـوانين القائمـة السـارية". وكـذلك فـي 

، قامـــــت وزارة االقتصـــــاد واملاليـــــة وبنـــــك املغـــــرب والهيئـــــة املغربيـــــة لســـــوق الرســـــاميل، بالتحـــــذير مـــــن 2017فمبر نـــــو  21

بيتكــوين كافتقادهــا لحمايــة املســتهلك وتقلبــات ســعر صــرفها وإمكانيــة اســتخدامها فــي أغــرال عملــة املخــاطر املرتبطــة ب

 Moroccan)ال تمتثـــل للقــوانين الجـــاري العمــل وهـــا. إجراميــة، بمـــا فــي ذلـــك غســـل األمــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، كمــا أنهـــا 

Capital Market Authority, 2019) 

غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  الصين

قـــــــــــــــــــــانوني 

)حظــــــــــــــــــــــــــر 

 ضمني(

، أمـر بنـك الشـعب 2014أبريـل  1يحظر القانون الصـيني الشـركات املاليـة مـن القيـام بتـداول العمـالت االفتراضـية، وفـي 

 2017فع التجاريـة بـلغالق حسـابات تـداول عملـة بيتكـوين فـي غضـون أسـبوعين، كمـا تـم فـي سـبتمبر الصيني شركات الد

أعلن بنك الشعب الصيني تجريم عمليـات  2018حظر مبادالت العمالت املشفرة ومنصات التداول لها. وفي أوائل عام 

 (Deng & Wei, 2014) .2018تعدين العمالت االفتراضية والتي توقفت معظمها عن العمل بحلول يناير 

غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  روسيا

 قانوني

، 2017، وفـي سـبتمبر 2016أعلنت دائرة الضـرائب االتحاديـة فـي روسـيا عـدم قانونيـة عملـة بيتكـوين اعتبـارا مـن نـوفمبر 

حظـورة فـي أراضـ ي وتم حظر مواقع أسواق تداول عملة بيتكوين على شبكة اإلنترنت، وأصبحت عملة بيتكوين عملـة م

 لقرار املحكمة. 
 
 (Suberg, 2017)االتحاد الرو  ي طبقا
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وعلــى الــرغم مــن الوضــعية الغيــر قانونيــة للعمــالت االفتراضــية فــي معظــم الــدول العربيــة، فهنــاك مبــادرات وخطــط فــي بعــض 

، أعلنـت كـل مـن مؤسسـة النقـد 2019ينـاير  19ثـال، فـي يـوم الدول الستخدام العمـالت االفتراضـية الرقميـة. فعلـى سـبيل امل

العربــي الســعودي واملصــرف املركــزي فــي اإلمــارات العربيــة إطــالق مشــروع "عــابر" إلصــدار عملــة رقميــة يــتم اســتخدامها بــين 

املركزيـة فـي البلدين في التسويات املالية بين بنوك البلدين من خالل تقنيات سالسـل الكتـل "بلـوك تشـين". كمـا أن البنـوك 

بعــــض الــــدول بــــدأت بتنفيــــذ مشــــاريع تجريبيــــة بغــــرل استكشــــاف أبعــــاد تقنيــــات سالســــل الكتــــل التــــي تســــتخدم فــــي تــــداول 

ففــي مصـر، ورغــم تحــذيرات البنــك املركـزي املصــري املتكــررة مــن التعامــل  (Alarabiya News, 2019)العمـالت الرقميــة. 

راضــية مثــل "بيتكــوين"، فــلن الوضــع علــى أرل الواقــع يشــير إلــى اختــراق املصــريين هــذا املجــال بقــوة مــن علــى العمــالت االفت

 Al)خالل وسطاء داخل وخارج مصر بل وقيام بعض األ خاص بطرح شركة لتداول عملة بيتكوين في البورصة املصـرية. 

Arabia Economy, 2017) 

 لكل ما 
 
سبق، فمن الوا ح أن التقدم التكنولوجي يؤدي في حالـة العمـالت املشـفرة مثـل بيتكـوين إلـى تكـاليف عاليـة ونظرا

أمــام األ ــخاص املعــدنين بســبب تطــور أجهــزة التعــدين وبــرامج التعــدين املتخصصــة باإلضــافة إلــى ذلــك هنــاك الكثيــر مــن 

ة مــن أجهزتـك الوخصــية أو مـن أجهــزة الخـوادم بســبب املخـاطر مثـل املخــاطر األمنيـة فــي حـال فقــد مفـاتيح التشــفير الخاصـ

البرامج الضارة أو املتطفلين أو فقدان البيانات أو تـدمير الوسـائط املاديـة أو عـدم تأمينهـا بشـكل كـافي ممـا قـد يـؤدى إلـى فقـد 

َعدنة من األسواق.
ُ
 وإزالة العمالت امل

رح عملــة افتراضــية جديــدة، فقــد يمكــن إصــدار مكافــآت يجــُدر اإلشــارة إلــى احتماليــة وجــود خطــر تقنــي أخــر، وهــو فــي حــال طــ

جزافيــة ملؤسســ ي العملــة الجديــدة كممارســة خادعــة، والتــي يمكــن اســتخدامها فيمــا بعــد عنــد التعــدين بعــد أن يــتم طرحهــا 

للجمهـور. ولهــذا يــرى بعــض املتخصصـون فــي العلــوم االقتصــادية، أن العمــالت االفتراضـية يمكــن أن تكــون فقاعــة ال تــدوم. 

ا يعتقـــد بعـــض رجـــل األعمـــال املشـــهورين فـــي االقتصـــاد األمريكـــي بـــأن العملـــة االفتراضـــية ستصـــل إلـــى نهايـــة ســـيئة بـــل أن كمـــ

بعضهم ربطها فقط مع غسيل األموال في العالم، ولهذا فقد أصبحت سمعتها ترتبط بشكل رئيس ي مع األنشـطة اإلجراميـة 

 
 
 لصعوبة تتبعها. العاملية بما فيها بالطبع أنشطة غسيل األموال نظرا

مما ال شك فيه أن التكنولوجيا مـن حولنـا أصـبحت تبسـط مهـام حياتنـا اليوميـة بشـكل لـم يسـبق لـه مثيـل وأن التوقعـات و 

للمستقبل القريـب تتنبـأ بمزيـد مـن انـدماج التكنولوجيـا فـي كـل منـاحي الحيـاة. فبفضـل التقـدم التكنولـوجي، أصـبح العـالم 

ن تصـل إلـى أق ـ ى أطرافهـا بلمسـة علـى شاشـة هاتفـك الـذكي. كمـا أنـه بسـبب مـا تقدمـه عبارة عن قريـة صـغيرة بمقـدورك أ

لنا من تسهيالت أصبحنا نتعامل بالبيع والشراء وتبادل األموال من خاللها. فعلى سبيل املثال ال الحصر يمكنك مـن خـالل 

ر الســفر وغــرف الفنــادق. وهنــاك هاتفــك الــذكي أن تقــوم بالتســوق وطلــب وجبــة العشــاء وحجــز تــذكرة الســينما وحجــز تــذاك

الكثيـــر مـــن الخـــدمات الضـــرورية فـــي حياتنـــا قـــد أصـــبحت ســـهلة وميســـرة بســـبب وســـائل التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي هاتفـــك أو 

 شـركات بطاقـات االئتمـان والتـي تقـوم 
 
حاسوبك. ولكن كل تلك التسهيالت ترتبط بوسيلة الدفع والتي تستحوذ عليها حاليا

(. ولهـذا فـلن التوقعـات تشـير إلـى أنـه سـيأتي بتحصيل الرسوم من طر
 
في أي معاملة )عشرات املليـارات مـن الـدوالرات سـنويا

 اليـــوم الـــذي تتحـــرر فيـــه منظومـــات الـــدفع اإللكترونـــي مـــن تحكـــم شـــركات البطاقـــات االئتمانيـــة ومـــن ســـيادة 
 
 أو عـــاجال

 
أجـــال
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مـالت افتراضـية عامليـة تتضـمن كـل اإليجابيـات التـي بعض العمالت العاملية ومن قيود املصارف املركزية وستصبح هناك ع

ذكرت في ورقة العمل هذه وتتجنب كل التحديات واملخاطر التقنية والقيود القانونية والسياسية بما يحقق األمن واألمـان 

 وراء عالم أفضل يلتلم بمبادئ الخير والسالم واملساواة بين البشر
 
 .والشفافية للمستهلكين حول العالم، سعيا
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 مستقبل النقود يف العالم اإلسالمي "الدينار اإلسالمي املشفر"

 

 د. العيفة عبدالحق      د. معتوق جمال      د. عويسي أمني   

 ، الجزائر1سطيف   -جامعة فرحات عباس 

 الفهرس الرئيسي

 مة: املقد

حمــل التطــور الــذي بلغــه عاملنــا املعاصــر الكثيــر مــن الظــواهر االقتصــادية الجديــدةت وقــد تمــايز تــأثير هــذه الظــواهر فــي بلــدان 

العــالم املختلفــةت فــبعض الظــواهر تمــت الســيطرة عليهــا فــي البلــدان املتقدمــة وتــم ترويضــها وفــق حاجيــات هــذه األخيــرةت فــي 

عنها ظهرت باقتضاب في العالم اإلسالمي، أو   أنها لم تظهر بعد فـي بعـض بلدانـه التـي  حين نجد أن نفس الظاهرة التي نتكلم

توصـــف بأنهـــا أقـــل تطـــورا. ولعـــل أهـــم ظـــاهرة اقتصـــادية اجتاحـــت العـــالم اليـــوم  ـــي ظـــاهرة التجـــارة االلكترونيـــة والظـــواهر 

ونيــــة، وبــــأكثر دقـــة "العمــــالت )أو النقــــود( الجزئيــــة التابعـــة  ــــي ظــــاهرة النقـــود اإللكتر ت ومـــن الظــــواهرالجزئيـــة التابعــــة لهــــا

 ".  Cryptocurrenciesاملشفرة 

تعــد العمــالت املشــفرة آخــر شــكل عرفــه تطــور النقــود فــي عصــرنا هــذات ولعــل أبرزهــا  ــي "البيــت كــوين" التــي ظهــرت فــي نهايــة 

ييس سواء من خالل الغمول مت هذه األخيرة اعتبرت ظاهرة عاملية بكل املقا 2009م، ودخلت حيل التطبيق في نهاية  2008

الذي صاح ها أو من خالل حجم املعامالت الذي عـرف تطـورا مهـوال. ظـاهرة النقـود اإللكترونيـة وإن ظهـرت فـي العـالم ككـل 

إال أنهـا ظهــرت فـي العــالم اإلسـالمي باحتشــام )باسـتيناء بعــض الـدول املتطــورة علـى غــرار: ماليليـات االمــارات العربيـة املتحــدة 

لنقــــود املشــــفرة وبصـــفة خاصــــة "البيــــت كــــوين" ال زالـــت غريبــــة عــــن العــــالم اإلســـالمي )باســــتيناء دولــــة االمــــارات ...(ت لكـــن ا

م، عن نيتها لتبني عملة مشفرة خاصة وهات وأن تصبح إمارة دبي مدينة للعملة  2017العربية املتحدة التي أعلنت في أكتوبر 

 (Lohade ،2017)املشفرة. 

كـــل هـــذه املعطيـــات تـــدعونا للتفكيـــر بجديـــة إليجـــاد حـــل لظـــاهرة النقـــود املشـــفرة بالدرجـــة األولـــى، ثـــم حـــل لظـــاهرة التجـــارة 

اإللكترونيـــــة بالدرجـــــة الثانيـــــةت وذلـــــك قبـــــل أن تفـــــرل علينـــــا مســـــتقبال حلـــــول غربيـــــة قـــــد ال تتناســـــب مـــــع هويتنـــــا وثقافتنـــــا 

ســـؤاال رئيســـيا يمثـــل صـــلب اإلشـــكالية املدروســـة فـــي هـــذه الورقـــة  اإلســـالمية. منـــه وفـــي ظـــل هـــذه املعطيـــات يمكـــن أن نطـــرح

 ما هو الشكل األفضل للنقود في العالم اإلسالمي مستقبال        البحثيةت كما يلي:

 ولتسهيل عملية اإلجابة عن هذا السؤال نفككه لثالثة أسئلة جزئيةت كما يلي:

 ؟ما لي أه  األ كاع ال   عر تها النقود في اإلسالم 

 ؟لي آلر تيورات أ كاع النقود ال   عر ما عاملنا املعاصر ما 

 ؟ما هو البديل األ ضل للنقود الذي يرس  مستقبال أكثر ا راقا  
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 ولرسم حدودا للموضوع قام الباحثين بطرح ثالثة فرضيات أساسية:

  .للنقود في االقتصاد اإلسالمي  كل لاص يظمر من لالع جرد أه  مميملاتها 

  لي مستقبل النقود في العال  اإلسالمي والعال  ككل.النقود املشلرة 

   .يجب علينا ابتكار نقود مشلرة لاصة بالعال  اإلسالمي تتناسب ومقاصد الشريعة اإلسالمية 

 وبهد  معالجة املوضوع بيريقة علمية؛ وقو التيار الباحثين على املنه  التاليَ

 ه  االسهههتنبا  علهههى مسهههتوى البنهههاء اللكهههري والنظهههري التهههار الباحهههث زمهههنDeduction  ز؛ حيهههث انتقلنههها مهههن عموميهههات نظههه

 الد و اإللكترونية إلى جزايات نظام د و لاص ومبتكر.    

  أمها علهى مسهتوى التيبيههس  قهد التهار البههاحثين زمهنه  ايحاكهاةSimulation ز حيههث نسه ى إلهى محاكههاة نظهام د هو إلكترونههي

ز؛ البتكهار نظهام د هو إلكترونهي إسهالمي رسهممل بقيهام Cryptocurrenciesعالمل  حديث عر  تح  مسملا زالنقهود املشهلرة 

 وتيوير التجارة االلكترونية في العال  العربي واإلسالمي التارنا له اس  زالنقود اإللكترونية اإلسالمية املؤ رةز.  

إلسـالمي املشـفر"، وهــو تهـدف هـذه الورقـة البحثيـة إلـى اقتـراح منـتج نقـدي مــالي إسـالمي جديـد، جـاء تحـت مسـمى "الـدينار ا

ابتكار لنوع خاص من النقود املشفرة التـي تسـاعد علـى قيـام التجـارة اإللكترونيـة فـي العـالم اإلسـالمي، وكـذلك تفـي بتسـوية 

.
 
 الديون وااللتلامات العاجلة واآلجلة إلكترونيا

ضــرورة حتميــة بالنســبة لجميــع  تبــرز أهميــة هــذه الدراســة فــي أهميــة املوضــوع فــي حــد ذاتــهت فــالنقود اإللكترونيــة أصــبحت

 إلكترونيـــة خاصـــة بنـــات تكـــون 
 
دول العـــالم دون اســـتيناءت لـــذا وجـــب علينـــا نحـــن العـــرب واملســـلمون أن نبتكـــر ونوجـــد نقـــودا

 وسيطا وأداة دفع للمعامالت اإللكترونية العاجلة واآلجلة.

ي تــرتبط بــه بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة وفــي املوضــوع نفســه وجــد البــاحثين عــددا ال بــأس بــه مــن الدراســة الســابقة، والتــ

 )جزئيا(ت ونذكر أهمها فيما يلي:

 (   ؛ الههدينار الههذهب  والههدره  اللضهه  َ السههل  ومسههتقبل النقههود؛ اههرك الههدكتور زح هه  ز؛ إ ههكالية  2007عمههران ن. ح هه)م

وقههد ركههز علههى ضههرورة ثبههات النقههود املتداولههة فههي عصههرنا هههذا مبينهها أيههها ال تصهه ح، وأن النظههام النقههدي ككههل سههي هار بسههب ها 

قيمهههة النقهههود وأنهههه يجهههب أن يكهههون لمهههها قيمهههة  اتيهههة؛ واقتهههرك العهههودة للهههدينار الههههذهب  والهههدره  اللضههه   للههه  تبعيهههة العههههال  

اإلسههههالمي للعههههال  الغربههههي. ومهههها تطتلههههل عنههههه دراسههههة الههههدكتور زح هههه  ز عمهههها تقدمههههه هههههذ  الورقههههة البحثيههههة هههههوَ أن الههههدكتور 

ة بالعههال  اال تراضهه   والتجههارة اإللكترونيههة هههذا مههن جمههة ومههن جمههة ألههرى؛  الحههل املقتههرك زح هه  ز أغلههل الظههواهر املرتبيهه

مههن اههر  الههدكتور زح هه  ز ورغهه  منيقيتههه إال أنههه صههعب التيبيههس فههي عصههرنا هههذا ألسههباب كثيههرة أ ههار اليههها البههاحثين فههي 

 نقية من ثنايا هذا البحث.    

  ( ؛ الهدينار الهذهب  للهدوع اإلسه 2011لهي غهراس)م?( المية؟Gold dinar for the Islamic countries Grace H.Y. Lee لهي .)

دراسهههة قياسهههية، قهههام بهههها الهههدكتور زغهههراسز لقيهههاس مهههدى رغبهههة دوع منظمهههة التعهههاون اإلسهههالمي للعهههودة للتعامهههل بالهههدينار 

ن كهون واليهة مهن واليهات الذهب  والدره  اللض  ؛ ولعل ما يثيهر االنتبها  فهي ههذ  الدراسهة ههو أن الهدكتور زغهراسز انيلهس مه

سهنة مهن  100م و له  بعهد  2010( قام  بتبل  الذهب واللضة كعملة في أوغسهيو مهن عهام state of Kelantanماليمليا )
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ايهيههار الدولههة العثمانيههة. وللصهه  دراسههة الههدكتور زغههراسز إلههى ضههرورة اسههتحداث سياسههات ماليههة مههن اههر  دوع منظمههة 

الههدينار الههذهب  واللضههة كعملههة للمبههادالت التجاريههة بي ههها. وتطتلههل دراسههة الهههدكتور  التعههاون اإلسههالمي منشههأيها أن ترسهه 

زغههههراسز عههههن الدراسههههة فههههي هههههذ الورقههههة البحثيههههة فههههي كههههون الههههدكتور زغههههراسز هههههو اآللههههر أغلههههل العههههال  اال تراضهههه   والتجههههارة 

  الهههذهب يكهههون كهههافي و عهههاع اإللكترونيهههة؛ باإلضههها ة إلهههى  لههه  نجهههد أن دراسهههته القياسهههية ال ههه  اعتمهههدت علهههى  كهههرة أن حجههه

للمبههادالت التجاريههة بههين دوع منظمههة التعههاون اإلسههالمي إال أنههه أغلههل التسههرب الههذي يصههيب الههداارة النقديههة والههذي يههنج  

أن الحهل املقهدم  ينعن رغبة الدوع باالحتلا  باحتيااات كبيرة من الذهب لدع  عملتها محليا. ورغ   ل  رعتقد البهاحث

اسز حههل قريههب مههن الواقههو إ ا تههو رت جميههو  ههرواه، وأهممهها تبلهه  نظههام نقههدي ومههالي إسههالمي مههن مههن اههر  الههدكتور زغههر 

 ار  جميو بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

 و يما يط  هيكل الورقة البحثية؛  قد ت  معالجة اإل كالية في ثالثة محاور، كما يليَ

بينها  يهها أهه  أ هكاع النقهود عنهد العهرب فهي الجاهليهة نبذة عن النقود عند العرب واملسلمون؛ ولهي نبهذة جهد مطتصهرة  -1

 واملسلمين؛ و ل  بهد  إبراز أه  مميملات النقود في االقتصاد اإلسالمي؛ وهو محور تمميدي ملا يليه من محاور.

آلر صورة لتيور النقود في العال  فهي الوقه  الحاضهر؛ عرضهنا فهي ههذا ايحهور آلهر تيهورات أ هكاع النقهود فهي العهال ،  -2

ال هه  تمثههل مسههتقبل النقههود سههواء فههي العههال  اإلسههالمي أو العههال  ككههل؛ وهنهها تهه  عههرض زالنقههود املشههلرةز بصههلة عامههة و 

 وت  التلصيل في  كل واحد هو زالبي  كوينز؛ ألن هذين الشكلين حسب اعتقاد الباحثين هما مستقبل النقود.

صههاد اإلسههالمي وآلههر تيههورات أ ههكاع النقههود فههي العههال  الههدينار اإلسههالمي املشههلر؛ بعههد معر ههة مميههملات النقههود فههي االقت -3

املعاصهههر ومسهههتقبله؛ اهههرك البهههاحثين تصهههورا لشهههكل مهههن أ هههكاع النقهههود الهههذي يجمهههو بهههين مميهههملات النقهههود فهههي االقتصهههاد 

اإلسالمي وآلر  كل مهن أ هكاع النقهود فهي عصهرنا وههو النقهود املشهلرة؛ ليعيينها حهال ملتيلبهات العصهر مهن النقهود فهي 

 اإلسالمي جاء تح  مسملا زالدينار اإلسالمي املشلرز. العال  

 أول: نبذة عن النقود عند العرب واملسلمون 

-32، الصفحات 1981)املناوي،  (4-2، الصفحات 1880)املقريزي، ظهرت النقود عند العرب في الجاهلية وبعد اإلسالم 

45) :كما يلي 

I. ماليه  العركيهة ال ه  ضهرك  املسهكوكات نجهد مملكهة قتبهان، ومملكهة سهبأ فهي أصل النقود عند العرب فهي الجاهليهةَ مهن بهين امل

، 2004)رمضههههان، الههههيمن، ومملكههههة معههههين، ومملكههههة حضههههرموت، ومملكههههة حميههههر، ومملكههههة ديههههدان ولحيههههان، ومملكههههة األنبهههها  

 وقد تعامل العرب في الجاهلية بما يليَ (40-37الصلحات 

 

                                                           
   ه(. 840تقي الدين أحمد ابن عبد القادر املقريزي الشافعي )املتوفى سنة 

   ه(. 1031محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي املناوي )املتوفى سنة 
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 دنانير الذهبَ قيصرية من قبل الروم؛ .1

 َ  اللضةَ ولي على نوعين دراه  .2

 (َ لي دراه   ارس، وزنه زنة املثقاع الذهب؛ السوداء الوا ية )البغلية .أ 

 اليبرية العتس )الجواز(َ ولي تنق  في العشرة ثالثة  كل سبعة بغلية عشرة بالجواز. .ب 

 ل من الفضة درهما ومن الذهب دينارا. وكان وزن الدراهم والدنانير في الجاهلية مثل وزنها في اإلسالم مرتينت ويسمى املثقا

II. َمكاييل وموازين النقود عند العربَ وكانوا يتبارعون بأوزان اصي حوا عليها  يما بي ه ؛ كما يلي 

 ( دره .480( أوقية؛ والرال أربو مااة وثمانين )12الرالَ اثنتا عشرة ) .1

 ( مثاقيل.04استارَ أربعة ) .2

 لي أيضاَ أربعون درهما؛(؛ و 1.67األوقيةَ استار وثلثا استار ) .3

( حبة  هعير )وعشهرة دراهه  تسهاوي سهتة مثاقيهل(؛ 72( قرااا إال حبة؛ أو اثنتين وسبعين )22املثقاعَ اثنين وعشرين ) .4

 وهو أيضاَ دره  وثالثة أسباع دره ؛ ووزنه في الجاهلية نلو وزنه في اإلسالم.

 ( درهما.20هو عشرون )ن  )وهو ن  حول  صاد   ينا  أصبمل ن (َ وهو نصل األوقية؛ و  .5

 ( لمسة دراه .05النواةَ ) .6

 ( دوانيس.08الدره  اليبريَ ثمانية ) .7

 ( دوانيس.04الدره  البغليَ أربعة ) .8

( مهههن الشهههعير املتوسهههية وال ههه  لههه  تقسهههر وقهههد قيهههو ار يهههها مههها امتهههد؛ 8.2الهههدانسَ وههههو ثمانيهههة حبهههات ولمهههو الحبهههة ) .9

ْسَ ) . 02والدان  يرااان   ( ق 

10. ( َ
ْ
. ( 02القيرا  وجان 

سل
 
 ا

وْجَ ) .11 سل
 
.02الي تان 

ب   ( ح 

 ( من حب الةردع البري املعتدع. 100الحبةَ مااة ) .12

ومههن املتلههر َ أن الههدينار سههمل  دينههارا لوزنههه وهههو تبههر؛ وسههمل  الههدره  درهمهها لوزنههه وهههو نبههر؛ وأن أوع مههن التههرع الههوزن فههي الههدهر 

 ملا قد سلل  كر .     
 
 وضو املثقاع وكان مساويا

III.  النقود يف التاريخ اإلسالمي:تطور 

 . النقود يف صدر اإلسالم:1

لــم يشــهد عهــد النبــوة أي تغيــر يــذكر فــي مجــال التبــادل والتعامــل النقــدي غيــر الــذي ورثــوه فــي هــذا املجــال عــن مرحلــة العصــر 

حاجـة الدولــة  الجـاهلي وذلـك ألســباب منهـا: انشــغال الرسـول صــلى هللا عليـه وسـلم بتأســيس الدولـة وتقويــة كيانهـا النايــ إ،

                                                           
  ( دانق.4.5وقيل إنه فيه نوع ثالث وهو "الدرهم الجوارقى" ويساوي أربعة ونصف ) 

  (.59يقال له رأس البغلت )املناوي، ص:  منسوبة مللك كان 
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اإلسالمية امللحة لألموال لغرل تمويل أمر الدعوة والجهاد. هذا إلى جانب عدم توفر املعادن النفيسة "الذهب والفضـة" 

، فقـد أقـر (25-24، الصفحات 2010)حسين، وعدم تواجد الخبرة القادرة بعد على عملية سك نقود إسالمية لتلك الفترة 

)املقريـــزي،  وســـلم وعلـــى آلـــه وصـــحبه أجمعـــين النقـــود التـــي كانـــت موجـــودة فـــي الجاهليـــة رســـول هللا محمـــدا صـــلى هللا عليـــه

ت وســار علــى ســنته أبــو بكــر الصــديق رضــ ي هللا عنــهت وملــا جــاء عمــر بــن الخطــاب رضــ ي هللا عنــه مشــ ى (5-4، الصــفحات 1880

عمـــر وكانـــت قـــد توســـعت بـــالد علـــى ســـنة الرســـول وأبـــي بكـــر إلـــى ســـنة ثمانيـــة عشـــرة لل جـــرة و ـــي الســـنة الثامنـــة مـــن خالفـــة 

املسلمين بالفتوحات، فضرب الدراهم على نقـش الكسـروية وشـكلها بأعينهـا غيـر أنـه زاد فـي بعضـها "الحمـد هلل" وفـي بعضـها 

مثاقيـل(ت وملـا  6دراهـم    10"محمد رسول هللا" وفي بعضها "ال إله إال هللا وحده" وكان وزن الدراهم عند نهاية خالفة عمر )

بن عفان رض ي هللا عنه، سار على أمر عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه فضرب هو أيضا دراهـم وعلـى نفـس شـكل  جاء عثمان

 الدراهم الكسروية ونقش فيها "هللا أكبر". 

وتميـــلت خالفـــة عثمـــان بـــن عفـــان رضـــ ي هللا عنـــه باالســـتمرار فـــي تـــداول املســـكوكات األجنبيـــة كمـــا جـــاءت مـــن مصـــادرها مـــع 

املحــدودة علــى هـــذه املســكوكات وبخاصـــة منهــا علــى النقـــود الساســانية الفضــية، وقـــد تباينــت بـــين إحــدال بعــض التغيـــرات 

نقش عبارات بالخط الكوفي وإشارات أو رموز أو رسـومات هـدفها تمييـل العملـة املتداولـة فـي الـبالد اإلسـالمية عـن غيرهـا مـن 

ضـافتها ونقشـها علـى العملـة ضـمن التغيـرات فـي عهـد البالد األخرى، هذا وقد تم رصـد أغلـب العبـارات والرسـوم التـي جـرت إ

الخليفة عثمان منها عبارة: "بسـم هللا ربـي" "بسـم هللا امللـك" " هللا، محمـد" "بركـة"، حيـث نقشـت بـالخط الكـوفي إلـى جانـب 

وقــــد ظهــــر فضــــل الخلفــــاء الراشــــدين وا ــــحا فــــي محــــاوالتهم ، (115، صــــفحة 2008)ربــــاح،  مدينــــة الضــــرب وتــــاريخ الضــــرب

ولية واملتتابعة ضمن إحدال تغيرات بسيطة ومحدودة، اعتبـرت بحـد ذاتهـا نـواة لفكـرة اسـتحدال نقـد )أو عملـة( خـاص األ 

بدولــة اإلســـالم، وكـــل مــا تحقـــق فـــي عهــد الخالفـــة الراشـــدة فــي ميـــدان النقـــد لــم يتعـــدى كونـــه سلســلة ضـــمن محـــاوالت أوليـــة 

تقدمــة، لعــدم تــوفر املقومــات األساســية لهــذه الصــناعة مــن تــوفر متتابعــة نحــو تعريــب النقــد، لكنــه لــم يصــل إلــى املرحلــة امل

 للمعادن والخبرة ودور الضرب اإلسالمية إلى جانب االنشغال بالدعوة والجهاد للحفاظ على اإلسالم.

 . نقود الدولة األموية2

اء الراشـــدون، أي هــــ( نـــوعين مـــن الـــدراهم الفضـــية، األول علـــى طـــراز مـــا ســـكه الخلفـــ60-41ســـك معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان )

إضافة عبارات وكلمات عربية على الدراهم الساسانية، أما الثاني فكان عبارة عن دراهم أموية على الطـراز الساسـاني التـي 

 وهلوية مثل )معاوية أمير أورشنكان( أي أمير املؤمنين وقد سك هـذا النـوع فـي السـنة األولـى مـن حكمـه. وكـان 
 
حملت نصوصا

، 2007)علــي،  دئ حكمــه، وهكـذا قامــت النقــود بـدور إعالمــي واسـع إلشــعار العامــة والخاصـة بخالفتــهبمثابـة اإلعــالن عـن بــ

 .(67صفحة 

هـــ( تتمثــل فــي درهــم عربــي ساســاني نقــش علــى الوجــه/ صــورة اإلمبراطــور 64-60وقــد ظهــرت دراهــم باســم يزيــد بــن معاويــة )

، أمــا املــدار فكتــب بــين األهلــة بــالخط العربــي الكــوفي الساســاني، وحــول الصــورة كتــب علــى بال هلويــة اســم يزيــد بــن معاويــة

ربــي(، وفـــي الظهــر موقــد النــار واملوبــذان وحولهمـــا كتــب تــاريخ الضــرب ومكانــه بال هلويـــة.  -بســم هللا  –عبــارة )هللا وربــي عــون 
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ذي نصــب نفســه هـــ( الــ73-64باإلضــافة إلــى دراهــم أخــرى كتبــت عليهــا ضــرب باملشــرق، كمــا نجــد محاولــة عبــد هللا بــن الزبيــر )

خليفة ولقب بلقب )أمير املـؤمنين( علـى اعتبـار أنـه األولـى فـي الخالفـة علـى األمـويين، وإلظهـار زعامتـه قـام بسـك عملـة خاصـة 

بــه فــي كــل مــن مكــة واملدينــة، وضــرب دراهــم مســتديرة ُعــدَّ مــن خاللهــا أنــه أول مــن ســك دراهــم وهــذا الشــكل، كمــا ســك أخيــه 

ية حملت اسم أخيه عبد هللا بن الزبير في كل من البصرة والكوفة. بعد أن أعلن األخـوين مصعب بن الزبير عملة أخرى فض

 .(92-86، الصفحات 2007)علي، االنفصال عن دولة الخالفة األموية 

وكانـــت هنـــاك محـــاوالت لــــ: مصـــعب بـــن الزبيـــر األب الثـــاني لعبـــد هللا بـــن الزبيـــر الـــذي أعلـــن نفســـه خليفـــة، وتلقـــب بلقـــب أميـــر 

ين، وقد سك في مرحلة ثورته على الخالفة األموية عدة مسكوكات في عدة مدن وفي أعوام مختلفة، وقـد حملـت هـذه املؤمن

-134، الصـــفحات 2008)ربـــاح، املســـكوكات عبـــارات ونصـــوص متباينـــة، عبـــر بعضـــها عـــن دعـــوتهم وأحقيـــتهم بالخالفـــة منهـــا 

135): 

  رة )مصعب حسبه هللا(.هه حمل  على اليو  عبا66مسكوكة في مدينة البصرة عام 

  هه حمل  عبارة )بس  هللا(.72، 71، 70، 69مسكوكة في مدينة كرمان لعام 

  هه، حمل  عبارة )بس  هللا مصعب(.67مسكوكة في مدينة دس  ميسان عام 

  بس  هللا(. –هه حمل  عبارة )مصعب 96مسكوكة في يهاوند عام 

هـ( التي تميلت بتعريب الدينار، ويرجع سبب ضرب عبد امللك بـن 86-65ثم جاءت فترة حكم الخليفة عبدامللك بن مروان )

مروان الدنانير الذهبية هو أنه كتب فـي صـدر رسـالته إلـى ملـك الـروم "قـل هـو هللا أحـد" وذكـر النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم مـع 

مــا تكرهــون فعظــم ذلــك علــى عبــد ذكــر التــاريخ فــأنكر ملــك الــروم ذلــك وقــال: إن لــم تتركــوا هــذا وإال ذكرنــا نبــيكم فــي دنانيرنــا ب

امللـــك واستشـــار النـــاس فأشـــار عليـــه محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بضـــرب الســـكة وتـــرك دنـــانيرهم ففعـــل. وبعـــث عبـــد امللـــك 

وقـد قسـم املؤرخـون فـي مجـال النقـود عمليـة تعريـب بالسكة إلـى الحجـاج فسـيرها الحجـاج إلـى اآلفـاق لتضـرب الـدراهم وهـا. 

 :(100، صفحة 2007)علي،  ثة مراحلعبد امللك للنقود إلى ثال

 هه.74-72مرحلة الصور اإلمبرااورية من   -

 هه.77-74مرحلة الصور العركية من   -

 هه بالنسبة للللوس.85هه بالنسبة للدراه  وسنة 78هه بالنسبة للدنانير و77مرحلة التعريب الكامل سنة   -

 . نقود ما بعد الدولة األموية:3 

ر ألهـــم تطـــورات النقـــود فــــي العـــالم اإلســـالمي مـــن قيــــام أول دولـــة فـــي اإلســـالم إلــــى مـــا قبـــل العصــــر وفيمـــا يلـــي جـــدول مختصــــ

 :(2002)الصايع، الحديث )قبل حمالت االستعمار الغربي( 
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 (: أهم تطورات النقود في العالم اإلسالمي من قيام أول دولة في اإلسالم إلى ما قبل العصر الحديث02جدول رقم )

 الدولة
 النقود السنة

 الوزن ) ( املعدن اسم العملة ميالدي ةجري 

 750-661 132-41 األموية
 4.15 ذهب دينار أموي 

 2.8 فضة درهم ساساني

 1258-750 656-132 العباسية
 4.25 ذهب دينار عبا  ي

 2.5 فضة درهم عبا  ي

 4.28 ذهب دينار أموي أندلس ي 1031-756 422-138 األموية باألندلس

 2.19 فضة درهم صفري  903-767 290-254 ريةالصفا

 4.28 ذهب دينار ساماني 999-874 389-261 السامانية

 4.02 ذهب دينار قرامطي م 894-ه 281 قرامطة البحرين

 4.18 ذهب دينار فاطمي 1171-909 657-297 الفاطمية

 4.20 ذهب دينار بويهي 1055-932 447-320 بني بويه

 4.07 ذهب دينار غزنوي  1168-962 582-351 الغزنوية

 / / / 1004-905 393-330 الحمدانية

 3.31 ذهب السالجقة العظام-دينار 1300-1037 700-249 السلجوقية

 2.44 ذهب دينار صليحي 1138-1047 532-439 الصليحيون 

 4.14 ذهب دينار مرابطي 1147-1057 541-448 املرابطين

 2.86 فضة سالجقة الروم-مدره 1300-1077 700-470 سالجقة الروم

 7.57 ذهب دينار زنكية املوصل 1261-1127 660-521 بنو زنكي

 2.31 ذهب املوحدين-نصف دينار 1269-1130 668-524 املوحدين

 10.91 / مهور مغولية 1634-1206 1043-603 املغول 

 1.74 فضة درهم رسولي 1454-1229 1229-626 بنو رسول 

 3.44 ذهب دينار أشرفي 1517-1252 922-648 املماليك

 4.67 ذهب دينار إخالني 1349-1252 750-654 اإللخانيين

 3.90 ذهب األيوبيين بمصر-دي ر 1250-1169 648-564 األيوبية

 3.47 / فندق عثماني 1924-1299 1311-699 العثمانية

 3.48 / أشرفي صفوي  1736-1502 1148-907 الصفوية

 5.69 / تومان مزدوج قاجاري  1925-1779 1344-1193 القاجارية

 (2002ت على النت وأهم مرجع هو: )الصايع، 1املصدر: مستخل  من مراجع كثيرة

 

 

 

                                                           
  .لكثرة التباين بين املعلومات وصعوبة تحديد مصداقية املرجعت رجح الباحثين رأيهم في الكثير من األحيان 
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 مميزات النقود يف اإلسالم:

نســـتطيع أن نصـــف النقـــود فـــي ســـنة رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه : »(19-18، الصـــفحات 2007)حســـ ي، يقـــول الـــدكتور حســـ ي 

 :وسلم كما يلي

 ثمينة؛معادن أو سلو  .1

      نقود لما قيمة  اتية؛ .2

 «.نقود من للس هللا؛ وهللا تعالى هو الذي جعل لمذ  النقود قيمة، وهو لالس املاع .3

على ضوء ما ت  تقديمه  يما سبس، يمكن إعادة صياغة مميملات النقود في النظام االقتصادي اإلسالمي حسهب اجتههاد الباحهث 

 كما يليَ

 أيها  اتية القيمة؛ .1

 ين او مكاييل؛أيها مواز  .2

 أيها ميملان لبادي األ ياء؛ .3

 .أغل ها  هب و ضة .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ة وكــذلك قلنــا أغل هــا ولــيس جلهــات رغــم أن املــذكور همــا الــذهب والفضــة فقــطت ألن األصــل كانــت فيــه نقــود أخــرى مــن معــادن نفيســة وغيــر نفيســ

 سلع أخرى قليلة الذكر في املراجع والكتبت وقد يكون تقصيرا من الباحث في هدا األمر لعدم التمكن من تق  ي جميع املراجع.
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 ثانيا: آخر صورة لتطور النقود يف العالم يف الوقت الحاضر 

 البيت كوين "املفهوم والفلسفة":

فههي نظههام  (Digital Money(َ لههي تجميههو مللههاهي  وتكنولوجيههات تشههكل القواعههد األساسههية للنقههود الرقميههة )Bitcoinماهيههة ) .1

( سههمي  بهههَ زالبيهه  كههوينز؛ وتسههتعمل لتطههزين ونقههل القيمههة بههين Currency(.  ههه  وحههدات عملههة )Ecosystemاقتصههادي )-بيئهه 

 ة مهههور النقهههود الرقميهههزالبيههه  كهههوينز. قبهههل (  مهههرت digital money) الرقميهههةالعمهههالت املتعهههاملين فهههي  هههبكة زبيههه  كهههوينز.

لهيو غريبها عنهدما ينظهر املهرء إلهى التحهديات  (. ههذاCryptography)بهالتيورات فهي الترميهمل  املستعملة اليوم يرتبط ارتبااا وثيقها

، Antonopoulos)(ز لتمثيهههل القيمهههة ال ههه  يمكهههن تبادلمههها فهههي  هههكل سهههلو ولهههدمات Bit) األساسهههية الةاصهههة باسهههتطدام زالبههه 

 (.1، صلحة 2014

 :يد قبوع النقود املشلرة، هماسؤالين أساسيين ييرحمما أي شة  ير  لسلة النقود املشلرةَ  .2

 يمكنل  أن أثس في كون أن هذ  النقود حقيقية وليس  مزيلة؟ هل .أ 

هههههل يمكنلهههه  التأكههههد مههههن أنههههه ال أحههههد يمكنههههه أن يههههدلي أن هههههذا املههههاع ملكهههها لههههه ولههههيو لههههي؟ )زمشههههكلة اإلنلهههها  املههههزدوجز للعملههههة  .ب 

 الواحدة(.

ر باســـتخدام أوراق خاصـــة وتكنولوجيـــا طباعـــة متطـــورةت مصـــدري النقـــود الورقيـــة يســـعون باســـتمرار لحـــل مشـــكلة التلويـــ

تتنـــاول النقـــود املاديـــة قضـــية "اإلنفـــاق املـــزدوج" بســـهولة ألنـــه مـــن املســـتحيل أن تتواجـــد نفـــس الورقـــة )القطعـــة النقديـــة( 

التقليـدي  بطبيعـة الحـال، فـي الغالـب مـا يـتم تخـزين املـال. و املذكورة في مكانين في آن واحد )أي عند فردين في نفـس الـزمن(

فـي هـذه الحالـة، يـتم التعامـل مـع قضـايا التلويـر و"مشـكلة اإلنفـاق املـزدوج" عـن طريـق مسـح جميـع املعـامالت  ونقلـه رقميـا،

 .اإللكترونية من طرف السلطات املركزية التي لديها نظرة شاملة عن العملة محل التداول 

" أو "الشـــرائط الثالثيـــة األبعـــاد esoteric inksحبـــر الخـــاص املشـــفرة، والتـــي ال يمكنهـــا االســـتفادة مـــن "ال بالنســـبة للنقـــود

holographic strips نجــــد أن "التشــــفير ،"cryptography يــــوفر أساســــا متينــــا للثقــــة والشــــرعية للمســــتخدمين الــــذين "

" Cryptographic Digital Signaturesعلــى وجــه التحديــد، نجــد أن "التوقيعــات الرقميــة املشــفرة  . يطلبــون الحمايــة

مــع تــوفر البنيــة املناســبة،  . تمكــن املســتخدم مــن توقيــع األصــول الرقميــة أو املعــامالت التــي تثبــت ملكيــة تلــك املوجــودات

التوقيعـــات الرقميـــة يمكـــن اســـتخدامها ملعالجـــة "مشـــكلة اإلنفـــاق املـــزدوج". عنـــدما بـــدأ التشـــفير يصـــبح متاحـــا علـــى نطـــاق 

، بـــدأ العديـــد مـــن البـــاحثين يحـــاولون اســـتخدام التشـــفير لبنـــاء (1980sواســـع ومفهـــوم فـــي أواخـــر ثمانينـــات القـــرن املاضـــ ي )

 .العمالت املشفرة

 

                                                           
  .القطع النقدية 

  .أصغر وحدة حاملة أو ناقلة للمعلومات 
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 تطور النقود اإللكرتونية: 

  ظهور النقود الرقمية:

(، وكانــــت Digital Money( فــــي وقــــت مبكــــر النقــــود الرقميــــة )Digital Currenciesمشــــاريع العملــــة الرقميــــة ) أصــــدرت

-دن ثمينة مثل الذهب )أي مؤشرة: تأخـذ قيمتهـا مـن قيمـة الـذهب أو العمـالت الوطنيـة مدعومة عادة بعملة وطنية أو معا

(، وعلـــى الـــرغم مـــن أن هــذه العمـــالت الرقميـــة الســـابقة كانـــت تعمــل بسالســـة، إال أنهـــا كانـــت ممركـــزة، ونتيجـــة -مثــل الـــدوالر

 (.Hackersلذلك، كانت عرضة لل جوم عليها من قبل الحكومات واملخترقين )

"، لتسـوية جميـع املعـامالت Central Clearinghouseاستخدمت العمالت الرقمية تقنية "مراكز التسـوية قت مبكر وفي و  

لألسـف ففـي معظـم الحـاالت تـم اسـتهداف هـذه العمـالت ت لكـن، على فترات منتظمة، تماما مثل النظام املصـرفي التقليـدي

  ئية التي أنهت مسيرة تواجدها.الرقمية الناشئة من قبل الحكومات القلقة والدعاوي القضا

، أدى إلـــى ومنـــه فشـــل بعـــض العمـــالت الرقميـــة فـــي حـــوادل مذهلـــة، خاصـــة عنـــدما تتعـــرل الشـــركة األم إلـــى تصـــفية فجـــأة

تدخل قوي من طرف الخصوم، سواء الحكومـات الشـرعية أو العناصـر اإلجراميـة إليقـاف مسـيرتها، وهـذا األمـر األخيـر خلـق 

"البيــت كــوين" كمثــال  . فجــاء نظــاممركزيــة ومحميــة لتجنــب ال جــوم علــى نقطــة واحــدة )املركــز(الحاجـة إلــى عملــة رقميــة ال 

عــن هكــذا نظــام، فهــو يعتبــر ال مركزيــا تمامــا حســب التصــميم، وهــو خــالي مــن أي ســلطة مركزيــة أو نقطــة ســيطرة يمكــن أن 

 )اإلفساد(. تتعرل لل جوم أو اإلتالف

 نشأة العملة املشفرة:

فرة التـي تـم إنشـاؤها بواسـطة مصـادر غيــر معروفـة ليسـت جديـدة. فظهـور اإلنترنـت حمـل معـه احتمــاالت فكـرة العملـة املشـ

فــي تســعينات القــرن املاضــ ي  Digicashو  Cybercashظهــور عملــة اإلنترنــت.  واقعيــا تــم طــرح العشــرات مــن العمــالت، مثــل: 

(1990sوالعملتــين فشــلتا ربمــا ألنهمــا كانتــا احتيــال منــذ البدايــة أ ،) و تــم اســقاطهما عمــدا. بــنفس النســق، فشــلت "نابســتر

Napster.ألنها كانت تملك موقع مركزي، أين يمكن للسلطات أن توجه استجابتها عليه " 

فــي حــين حققــت نظــم تبــادل امللفــات الالمركزيــة الحقــا نجاحــات بــاهرةت وبــنفس الشــكل فشــلت العمــالت الرقميــة الســابقةت 

" بنشــــر ورقــــة بحثيــــة علــــى التشــــفير )أو الترميــــل Satoshi Nakamotoون تحــــت اســــم "م، قــــام مــــد 2008مــــؤخرا وإلــــى غايــــة 

"Cryptography وسياســـات التشـــفيرت )"(Cox ،2013 43، صـــفحة) "ت أدت إلـــى تغييـــر فكـــرة العـــالم عـــن "النقـــود الرقميـــة

 وخلقت مفهوم "النقود املشفرة".

نوعـا جديـدا مـن النقـود العامليـة التـي يمكـن أن تمتلـك مـن  قام ساتوي ي بمحاكة نظام الذهب رقميـات مبتكـرا فمنذ البداية

طــرف أي فــرد وتنفــق فــي أي مكــان، و ــي "البيــت كــوين". مثلهــا مثــل الــذهب، هــذه العمــالت الرقميــة كانــت ال تســاوي أكثــر ممــا 

لــم تكــن يــدفع فيهــا )أساســا ال تســاوي شــيئا(ت لكــن تــم تثبيــت نظامهــات مثــل الــذهبت وأصــبحت "البيــت كــوين" نــادرة، حيــث 

 مليون وحدة متداولةت وكان من الصعب جدا تزويرها. 21فيه أكثر من 
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فمثلها مثل الذهب كان يجب العمل كثيرا للحصـول علـى وحـدة واحـدة مـن "البيـت كـوين" وكانـت تحظـى بمنافسـة شـديدة. 

ن "لنـدن" إلـى "نيويـورك"، وقد كان لـ: "البيت كوين" ميلة عن الذهب كمخزن للقيمةت فهي ال تحتاج لوسيلة نقل )لنقلها م

مـثال(ت فهــي ال تحتـاج إال ملفتــاح رقمــي خـاص وضــغطة زر علــى الفـأرة. ولتــوفير األمـان لنظــام "البيــت كـوين"ت قــام "ساتويــ ي" 

( أقـــوى مـــن تلـــك املســـتعملة فـــي Uncrackable Mathematical Formulasبابتكـــار معـــادالت رياضـــية غيـــر قابلـــة للكســـر )

  (8، صفحة Popper ،2015)األسلحة الحربية. 

 (َ قاامة لبعا أه  العمالت املشلرة النشية03الجدوع رق  )

 املزامنة اللوغاريتم املجزئ  املؤسس الرمز العملة الظهور 

2014 Auroracoin AUR Baldur Odinsson Scrypt POW 

2009 Bitcoin BTC Satoshi Nakamoto SHA-256d POW 

2014 BlackCoin BC, BLK Rat4 (pseudonym) Scrypt POS 

2014 Dash DASH Evan Duffield & Kyle Hagan X11 POW & POS 

2013 Dogecoin DOGE Jackson Palmer & Billy Markus Scrypt POW 

2014 DigitalNote XDN XDN-dev team, dNote CryptoNight POW 

2015 Ethereum ETH Vitalik Buterin Dagger Hashimoto POW 

2011 Litecoin LTC Charles Lee Scrypt POW 

2013 Mastercoin MSC J. R. Willett SHA-256d N/A 

2014 MazaCoin MZC BTC Oyate Initiative SHA-256d POW 

2014 Monero XMR Monero Core Team CryptoNight POW 

2011 Namecoin NMC Vincent Durham SHA-256d POW 

2013 Nxt NXT BCNext SHA-256d POS 

2012 Peercoin PPC Sunny King SHA-256d POW & POS 

2013 Emercoin EMC EvgenijM86 SHA-256 POW & POS 

2014 PotCoin POT  Scrypt POW 

2013 Primecoin XPM Sunny King 1CC/2CC/TWN POW 

2013 Ripple XRP Chris Larsen & ECDSA "Consensus" 

2014 Titcoin TIT Edward Mansfield & Richard Allen SHA-256d POW 

Source: (List of cryptocurrencies, 2015) 

                                                           
 POW: Proof of Work 
 POS: Proof of Stake 
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 نظام "البيت كوين"

تظهـر أول السـطر  "HTTP" فلنـك تالحـل األحـرفتصـفح الويـبت عنـدما تكتـب عنـوان موقـع ويـب فـي منظـام "البيـت كـوين": 

عنـد كتابـة  ( أي: )بروتوكول نقـل الـن  التشـعبي(.Hypertext Transfer Protocol"  ي اختصار لـ: )HTTPعلى اليسارت "

( HTTPبروتوكـول ) ( لنقل هـذا املوقـع لـك. إذنHTTPوفق برتوكول ) عنوان فأنت في الحقيقة تكون قد قمت بلرسال أمر

 هو الوسيلة التي يتم من خاللها تبادل املعلومات عبر شبكة اإلنترنت.

( لتقـف علـى "smtp.gmail.com")مثال:   'SMTP' إلكتروني، كنت فأنت تالحل الحروفوباملثل، عند إعداد حساب بريد 

هـو بروتوكـول الـذي يقـوم بلرسـال رسـائل و  (. SMTP: Simple Mail Transfer Protocolبروتوكـول نقـل البريـد البسـيط )

ي مـــن خـــالل "جوجـــل"، ويكــــون البريـــد اإللكترونـــي إلـــى بعضـــها الــــبعض. مـــا يحـــدل فـــي الواقــــع عنـــد إرســـال البريـــد اإللكترونــــ

"يــاهو"  "جوجــل" يتصــل بخــادم "يــاهو" وينقــل لــه ملــف ن ــ ي. ثــم يقــوم خــادم  ــخ  لديــه عنــوان "يــاهو" هــو أن خــادم

بنقله ملستخدمه )لقد حصلت علـى بريـد إلكترونـي(ت إذن: "البروتوكـول" هـو نظـام تـوافقي يـتم مـن خاللـه تبـادل املعلومـات 

 عبر شبكة االنترنت.

(، هـو "برتوكـول" آخـرت وظيفـة هـذا األخيـر )البروتوكـول(  ـي إرسـال ’Bitcoin – with a capital ‘Bت كـوين" )نظـام "البيـ

 واستقبال معلومات الدفع.

مستعملي "البيت كـوين" يتصـلون مـع بعضـهم الـبعض عـن طريـق بروتوكـوالت "البيـت كـوين" نفسـها املوجـودة أساسـا فـي ف

نظـــام تشـــغيل بروتوكـــوالت "البيـــت كـــوين" موجـــود مـــن خـــالل برمجيـــات مفتوحـــة االنترنـــت أو آليـــات اتصـــال خاصـــة أخـــرى. 

(ت حيــــث ال يوجــــد "مركــــز" )حاســــوب Peer-to-Peer Systemللنــــد )-املصــــدرت و"البيــــت كــــوين" منتشــــرة داخــــل نظــــام نــــد

وتر " يتصــــل جهــــاز الكمبيــــوتر الخــــاص بــــك بكمبيــــBitcoinومنــــه فمــــن خــــالل نظــــام "البيـــت كــــوين مركـــزي( أو نقطــــة مرقبــــةت 

مســتخدم آخــر، ويعطيــه معلومــات اثبــات أنــك تملــك عــدد معــين مــن العمــالت فــي هــذا العنــوان، وتريــد منــه زيــادة الرصــيد فــي 

 هذا العنوان.

مثــل الــدوالر الــذي هــو وحــدة مــن النقــود علــى  .bitcoin’ (with a small ‘b’)‘ ــي  ’Bitcoin‘وحــدة النقــود علــى بروتوكــول 

ومنــه نظــام "البيــت  .’Bitcoin‘ ــي وحــدة مــن النقــود علــى نظــام  ’bitcoin‘املتحــدة، لــذلك الشــبكة املصــرفية فــي الواليــات 

"البيـــت كـــوين"  نظـــامكمـــا يمثـــل (. 18، صـــفحة Frisby ،2014)كـــوين" أساســـا هـــو شـــيئين: بروتوكـــول ووحـــدة مـــن النقـــود 

رات رئيســية جمعــت فــي مــزيج فريــد تتويجــا لعقــود مــن األبحــال فــي علــم التشــفير واألنظمــة املوزعــة ويشــتمل علــى أربعــة ابتكــا

 ت  ي:وقوي 

  :(3، صفحة Antonopoulos ،2014)مكونات نظام "البيت كوين" 

 ؛للند المركزية )بروتوكوع زالبي  كوينز(- بكة ند .أ 

 د تر معامالت عام؛  .ب 

 إصدار رياض   المركزي للعملة؛ .ج 
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 نظام لمركزي للتحقق من املعامالت. 

 عناصر نظام "البيت كوين":

لبيهه  كههوينَ يمكههن اسههتعماع نظههام البيهه  كههوين علههى مجموعههة واسههعة مههن األجمههزةَ زأجمههزة الكمبيههوترز؛ المواتههل أجمههزة ا .أ 

الذكيههةز؛ وهههو مهها يجعههل اسههتعماع هههذ  التكنولوجيهها أكثههر سههمولة.  يمكههن للمسههتطدمين نقههل زالبيهه  كههوينز عبههر الشههبكة 

   ههراء وكيهههو السههلو، وإرسههاع األمهههواع إلههى أشهههةاص أو للعههل أي شهه  ء يمكهههن القيههام بههه مهههو العمههالت التقليديهههة، بمهها فههي  لههه

منظمههههات، أو تقههههدي  االاتمههههان. زالبيهههه  كههههوينز يمكههههن  ههههراؤها أو بيعمهههها واسههههتبدالما بعمههههالت ألههههرى فههههي بورصههههات العمههههالت 

 املتطصصة. زالبي  كوينز بملمومما الحقيقي لي الشكل املثالي للنقود في اإلنترن  أليها سريعة وآمنة، وكال حدود.

ز رقميهها فههي  ههكل وحههدات مههن العملههة، ويههت  إرسههالما مههن عنههوان إلههى bitcoinsالبيهه  كههوين ز  ههكل زالبيهه  كههوينزَ يههت  إنشههاء   .ب 

آلهر بهنلو اليريقههة ال ه  ترسههل بهها النقههود مهن حسههاب البنه  الةهاص بهه  إلهى األصههدقاء؛ فهي نلههو الوقه ، وعلههى عكهو مهها 

االس  كجزء من العنوان؛ وكدال من  له ، يهت   كهر سالسهل أرقهام  يت  في البنوح التقليدية؛  ننه ليو من الضروري  كر

حهههر  و/أو رقههه (، وداامههها تبهههدأ مهههو رقههه  واحهههد أو ثالثهههة  33وحهههرو  قابلهههة للقهههراءة مهههن ار نههها )غالبههها اهههوع السلسهههلة يكهههون 

(Cox ،2013 45، صلحة) َ؛ كالتالي 

175tWpb8K1S7NmH4Zx6rewF9WQrcZv245W  

(؛ أي ال يوجههد لمهها وجههود Virtualالعمههالت التقليديههة، زالبيهه  كههوينز لههي نقههود ا تراضههية )لاصههية اال تراضههيةَ علههى عكههو  .ج 

( ال   تنقل القيمة من املرسل إلهى Transactionsمادي  ه  نقود رقمية.  ملموم العملة ضمل  يدلل في إاار التحويالت )

 املستقبل. 

ثهها مسههتقال ْراههةْر قههوة حاسههوكه للشههبكة، و لهه  لهههَ التحقههس إصههدار زالبيهه  كههوينزَ إن إصههدار زالبيهه  كههوينز يحتههاج ار هها ثال .د 

 ز.blockchainمن التحويالت، مزامنتها، إضا تها إلى زسلسلة من الكتل 

ز جديهههدة كهههل عشهههر دقهههااس، ومعمههها تهههأتي مكا هههأة قهههدرها وحهههدة واحهههدة مهههن زالبيههه   blockوتهههت  ههههذ  العمليهههة بننشهههاء زكتلهههة   

هههو السههبب فهههي أن النههاس الههذين يقهههدمون قههوة أجمههزة الكمبيهههوتر الةاصههة بهههه   كههوينز، يههت  منحمههها يحقههس محظههو ؛ وههههذا

، Cox ،2013)ز؛ أيَ سلوكم  مماثل لسلوح املنقبين عن الذهب Minersلنظام الشبكة رشار إليه  باس  زعماع املناج  

  .(46صلحة 

جهه  وقيمههة السههلو والةههدمات ، علههى أسههاس ح(47، صههلحة Cox ،2013)قيمههة زالبيهه  كههوينزَ تحسههب قيمههة زالبيهه  كههوينز  .ه 

 املتبادلة بواسية زالبي  كوينز؛ و س املعادلة التاليةَ

 كمية زالبي  كوينز.\قيمة زالبي  كوينز = السلو والةدمات املتبادلة بالبي  كوين
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ى كهل كتلهة عملهة )مهن البيه  كهوين(، عله 50نظام التعويا أو املكا ئة في زالبي  كوينزَ تقوم البرمجيهة بمكا ئهة الهرابمل بههَ   .و 

(block  ؛ في األربو سنوات األولى؛ ثه)عملهة فهي األربهو سهنوات ال ه  تليهها؛ ثه  النصهل فهي األربهو سهنوات ال ه  تليهها، وهكهذا؛  25

مليهون عملهة تتوقهل عملهة للهس العملهة  2مليهون عملهة؛ أي له  يصهبمل عهدد العمهالت  2ووضو سقل لمهذ  العملهة يقهدر بههَ 

(Popper ،2015 24، صلحة). 

تيمل التشههغيلَ مسههتطدمي زالبيهه  كههوينز يملكههون ملههاتيمل لاصههة تمكهه ه  مههن إثبههات ملكيههة املعههامالت فههي  ههبكة زالبيهه  ملهها .ز 

 Digitalكههوينز، و ههتمل القيمههة إلنلاقمهها و/أو تحويلمهها إلههى مسههتقبل جديههد. غالبهها مهها تطههزن تلهه  امللههاتيمل فههي زمحلظههة رقميههة 

Wallet.ز على الكمبيوتر الةاص بكل مستطدم 

امللتههاك الهههذي يلههتمل الصههلقة ههههو الشههر  الوحيههد إلنلههها  زالبيهه  كههوينز، ومنهههه تضههو السههييرة الكاملهههة فههي يههد كهههل امههتالح 

 مستطدم.

ايحلظةَ ال يمكن حيازة زالبي  كهوينز فهي اليهد؛ لهذا وجهب أن تكهون  يهه زمحلظهة رقميهةز يهت   يهها تطهزين وحهدات زالبيه   .ك 

 ,Coinbase, InstaWalletاب فهي بعها املواقهو املتطصصهة مثهلَ )كوينز؛ ومن املمكن إنشاء محلظة لاصة؛ أو  هتمل حسه

MyWallet, or Blockchain.com.) 

 (َ ايحلظة الرقمية01الشكل رق )

 Your Wallet ID: bbbcc7ad-2669-4df7-bbc3-a43cca7e9164   رمز ايحلظةَ   

 

Source: Blockchain, 2017.  

صلقة تت  بتحويل مبلغ من عنوان إلى عنهوان؛ دون املهرور عهن اريهس اهر  ثالهث املعامالت )الصلقات أو التحويالت(َ وال .  

 أو وسيط )بن  مثال(؛ كالتاليَ
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175tWpb8K1S7NmH4Zx6rewF9WQrcZv245W 

might send 1.30000001 BTC to 

132tQpb9K1B5NmH8Vx2rewF9AOrcKv215H. 

 وصاحب العنوانَ 

175tWpb8K1S7NmH4Zx6rewF9WQrcZv245W 

 به دالل زمحلظة رقميةز ويمكنه تحميلما على الحاسوب الشةص   أو الماتل النقاع. يحتل 

 P2P( والتصهههارها ههههو )Peer-to-Peer Networkللنههههد )-تكنولوجيههها زالبيههه  كهههوينزَ نظهههام البيههه  كهههوين ههههو  هههبكة نهههد .ي 

network( ؛ ويعمهههل ببرمجيهههة تثبههه  علهههى جمهههاز الكمبيهههوتر؛ حيهههث تسهههتقبل عقهههدة)Node عقهههدة ألهههر تحقهههس ( البيانهههات مهههن

(Verifies ؛ وعقههدة ألهههرى تطهههزن؛ وعقههدة ألهههرى تجمهههو املعلومههات عهههن جميهههو العقههد األلهههرى علهههى مسههتوى الشهههبكة؛ حيهههث)

(. 47، صهلحة Chuen ،2015) ( يمكن ان تحتوي علهى عهدد مهن املهدلالت وايةرجهاتTransactionعملية تحويل واحدة )

 َ (48-47، الصلحات Chuen ،2015) لاصيل فيهناح لمسة أنواع من نظام البي  كوين )أنظر الت

 

 proof-of-work (PoW) system ; 

 Proof of stake (PoS) system  ;  

 Proof of burn ; 

 (PoB) Proof of solvency; 

 Proof of reserve. 

 (َ الجدوع املوالي يمثل هيكل الكتلةBlock structureهيكل الكتلة ) .ح 

 (َ هيكل الكتلة04الجدوع رق  )

02000000 Version 

17975b97c18ed1f7e255adf297599b55330edab87803c81701000000000000000  Previous block hash (reversed) 

8a97295a2747b4f1a0b3948df3990344C0e19fa6b2b92b3a19c8e6badc141787  Merkle root (reversed) 

358b0553 Timestamp 

535f0119 Bits 

48750833 Nonce 

 63 Transaction count   

Transactions 

Source: Chuen, 2015. 
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 الدينار اإلسالمي املشفرثالثا: 

I. َمصوغات اليرك 

 مههور النقههود املشههلرةَ إن  ههاهرة النقههود املشههلرة تطلههي حقيقههة ملادههها الحاجههة إلههى نقههود مسههتقلة، وفههي نلههو الوقهه   -1

ر هههذ  النقههود علههى االسههتقاللية مثههل الههذهب واللضههة اضههيراب قيمههة البيهه  كههوين زعههزع الثقههة  يههها، لههذا يجههب أن تتههو 

 مو ثبات القيمة النسبية. 

ملههها ا لهههيو الهههذهب؟ العهههال  اال تراضههه    هههرض نلسهههه كواقهههو معهههان فهههي عصهههرنا ههههذا،  نمهههو التجهههارة اإللكترونيهههة وتوسهههو  -2

د نسهههتييو  مههه  نياقمههها ليشهههمل العهههال  اإلسهههالمي  هههرض النقهههود اإللكترونيهههة، ههههذا مهههن جمهههة ومهههن الجمهههة األلهههرى لههه  نعههه

 لبايا التحك  في احتيااات الذهب وإمكانية إعادة إدراجه في التداوع.

ملههها ا ال يكلهههي التأ هههير علهههى أسهههاس الهههذهب  قهههط؟ ح ههها النقهههود املؤ هههرة ال ههه  تألهههذ قيمتهههها مهههن الهههذهب لهههن تكهههون الحهههل  -3

النقهههود املؤ هههرة )أنظهههر األمثهههل،  لههه  أن التذبهههذب فهههي قيمهههة الهههذهب بسهههبب املضهههاركة أ سهههدت قدرتهههه علهههى تثبيههه  قيمهههة 

 الرس  البياني املوالي(َ

 

 (َ تثبي  قيمة النقود املؤ رة02الشكل رق )

 
 Source: Gold Price, 2017. 

لذا فلن فكرة التأشير على أساس سلة من السلع ذات القيمة األكثـر ثبـات  ـي الحـل األمثـل حسـب اعتقـاد البـاحثين، وكلمـا 

كلمـــا ضـــمنا الثبـــات فـــي القيمـــة علـــى أســـاس أنـــه تصـــعب املضـــاربة فـــي جميـــع الســـلع كانـــت الســـلة أوســـع )تشـــمل ســـلع أكثـــر( 

 املشكلة للسلة. 

ملهها ا ليسهه  البيهه  كههوين؟ للجابههة عههن هههذا السههؤاع نقههدم  رضههية بسههيية ملادههها أن هههذ  العملههة ليسهه  مسههتقرة وهههو مهها   .1

اللرضههية مههن عههدمما، آثرنهها تيبيههس التبههار يتنههافى مههو أههه   ههر  مههن  ههرو  اعتبارههها نقههد )أو عملههة(؛ وللتأكههد مههن صههحة هههذ  

 (؛ ونشرحه  يما يليARCH Testَبسيط هو املشمور في مثل هذا النوع من الدراسات ويعر  بالتبار آرن )
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، رسهتطدم ههذا املوقهو مؤ هر أسهعار البه  كهوين 1(CoinDesk)بيانات الدراسةَ ت  الحصوع على بيانات الدراسهة مهن موقهو  .أ 

(BPI) عملهة وحهدة البهه  كهوين  ، والهذي ههو سههعر(BTC)    بالههدوالر األمريكهي، مسهتطدما فههي  له  متوسهط تبههادالت عملهة البهه

مهههها رعههههادع لمسههههة سههههنوات  23/12/2018إلههههى غايههههة  01/10/2013كههههوين فههههي البورصههههات العامليههههة. تتههههراوك البيانههههات املتاحههههة مههههن 

 بي  كوين لالع هذ  اللترة.مشاهدة. والشكل املوالي يواح تيورات سعر ال 1910و مرين، وكالتالي 

 

 لالع  ترة الدراسة (BPI)(َ تيور مؤ ر عملة البيتكوين 03الشكل رق  )
 

 

 Eviews.8املصدرَ مطرجات برنامج 

 .نالحل من خالل الشكل أعاله أن سلسلة مؤشر عملة البت كوين تتذبذب تذبذبا غير منتظم

ن، ووفقـا لألدبيـات املاليـة قمنـا بتحويـل هـذه البيانـات إلـى عوائـد وبما أن بيانات الدراسة تمثل مؤشر سعر عملـة البـت كـوي

 :2وفق الطريقة التالية

                                                           
1 https://www.coindesk.com/price/bitcoin vue le: 23/12/2018. 
  Bitcoin Price Index. 
 Bitcoin. 

 للفهم أكثر يمكن االطالع على:  2

- Heij,C. , Boer , P.D. , Franses, P.H., Kloek ,T. & van Dijk, H.K., " Econometric Methods with Applications in Business and 

Economics ", Published in the United States by Oxford University Press Inc. , New York, 2004, P 297. 

- Tsay, Ruey S., 8008 .Analysis of Financial Time Series. JOHN WILEY & SONS, INC, New York, 2002, P 2. 

https://www.coindesk.com/price/bitcoin
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1

1






t

tt

t
P

PP
R 

Rt العااد لالع االيوم َt. 

Pt سعر إغال  مؤ ر َ(BPI)  في اليومt. 

Pt-1 سعر إغال  مؤ ر َ(BPI)  في اليوم(t-1). 

 لالع  ترة الدراسة (RBTC)عوااد عملة الب  كوين  تيور  (04َالشكل رق  )

 

 Eviews.8املصدرَ مطرجات برنامج 

نالحــل عمومــا مــن الشــكل أعــاله، تقلــب فــي سلســلة عوائــد عملــة البــت كــوين عبــر الــزمن، مــع عــدم وجــود ثبــات فــي العوائـــد 

 ومرتبط ببعضه البعض. )فترات تطاير قوية تتبعها فترات تطاير ضعيفة(، وبالتالي هناك تذبذب بشكل كبير 

 نمو ج الدراسةَ . ب

 Autoregressive conditional: اختبــــــار عــــــدم ثبــــــات التبــــــاين املشــــــروط باالنحــــــدار الــــــذاتي ARCH Testاختبــــــار 

heteroskedasticity (ARCH) يعني اختبار فرضية اخـتالف التبـاين والـذي يـرتبط بـالزمن واألخطـاء السـابقة، أي اختبـار ،

 ARCH Testلة الزمنيــــة )هــــل األخطــــاء تتبــــع توزيــــع طبيعــــي متماثــــل مســــتقل(. نعبــــر علــــى اختبــــار عشــــوائية أخطــــاء السلســــ

 بالعالقات التالية:

y𝑡 = μ +  𝜀𝑡, 𝜀𝑡|𝑌𝑡−1 ∼ 𝑁(0, 𝜎𝑡
2), 𝜎𝑡

2 =  𝛼0 +  𝛼1𝜀𝑡−1
2  
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𝝈𝒕
𝟐 = 𝒗𝒂𝒓(𝒚𝒕|𝒀𝒕−𝟏) أيـن : التبـاين الشــرطي للسلسـلة ،𝐲𝒕−𝟏 = {𝒚𝒕−𝟏, 𝒚𝒕−𝟐, … تـدل علـى أن املعلومــات   {

: ثابت، 0تباينها غير سالب.  (t-1)املتاحة في الفترة 
2

t-1 : مربع بواقي العائد للفتـرة السـابقة، ومـع شـرط0  0 1، و  0 

 0ذا كـان عـدد فتـرات االبطـاء هـو ، لضمان تباين موجب. العالقة السابقة تشير إلـى فتـرة ابطـاء واحـدة، أمـا إ(P) فيصـبح ،

 : 1وفق العالقة التالية  ARCH(P)اختبار

𝜎𝑡
2 =  𝛼0 + 𝛼1𝜀𝑡−1

2 + ⋯ + 𝛼𝑝𝜀𝑡−𝑝
2  

 والةاص بسبعة  ترات ابياء ARCH(َ نتااج التبار 05الجدوع رق  )

 

 Eviews.8املصدرَ مطرجات برنامج 

، ومنـــه قبـــول %1صـــة بالســـبعة فتـــرات إبطـــاء كلهـــا لهـــا معنويـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة نالحـــل أن جميـــع البـــواقي الخا

)عـدم ثبـات التبـاين  ARCHفرضية عدم تجانس التباين الشـرطي لألخطـاء، وبالتـالي هـذه الظـاهرة املاليـة تخضـع للسـيرورة 

تي، وبالتالي هناك تذبـذب فـي عوائـد سلسـلة واألخطاء العشوائية(. ومنه السلسلة الزمنية يوجد وها ما يسمى باالرتباط الذا

 عملة البت كوينت وبرسم الشكل الخاص بتوزيع بواقي التقدير. 

 

 

 

 

 

                                                           
 للفهم أكثر يمكن االطالع على:    1

- Damoudar Gujarati, Econometrics by Example, Palgrave Macmillan, London, First Edition, 2011, PP 242-243. 

- Heij,C. , Boer , P.D. , Franses, P.H., Kloek ,T. & van Dijk, H.K ? Op.Cit, PP 621-622. 
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 (َ توزيو بوادي التقدير05الشكل رق  )

 

 Eviews.8املصدرَ مطرجات برنامج 

توزيـع مفلطـح.  ARCHة ، وهـذا يعنـي أن للسـيرور 3أكبـر مـن تمامـا مـن القيمـة  Kurtosisنالحل مـن الشـكل أعـاله أن معامـل 

 وبالتالي هناك تذبذب في سلسلة عوائد عملة البت كوين.

نالحـــــل أن نتـــــائج االختبـــــارات املختلفـــــة تؤكـــــد صـــــحة الفرضـــــية التـــــي انطلقنـــــا منهـــــا فـــــي هـــــذا الجـــــزء البســـــيط مـــــن الدراســـــة 

لــذلك ال تلبــي احتياجــات القياســية، و ــي أن البــت كــوين عملــة ليســت مســتقرة، لــذا ال يمكــن الحكــم عليهــا علــى أنهــا نقــد، و 

النظام النقدي املحلي أو العالمي في أن تكون نقد )أو عملة( موثوق وهات ومنه وجب البحث عن عملة أو نقد أكثـر اسـتقرار، 

 وهو ما سنطرحه في الجزء املوالي من هذا البحث.

II.     َارك املنتج زالدينار اإلسالمي املشلرز 

 للمنتج وعناصر ؛ وكذا نشير إلى بعد  االقتصادي و ل  كما يليَفي هذا العنصر نقوم بتقدي  وصل ملصل 

ICDتسمية املنتج "دام 


 :" 

 يمكن تسمية املنتج عدة أسماء؛ ويقترك الباحثين ما يأتيَ

 (.Islamic Indexed Cryptocurrenciesالنقود اإلسالمية املشلرة املؤ رة ) التسمية القانونية )التقنية(َ

. Islamic Crypto-Dinarلهدينار اإلسهالمي املشهلر، وتطتصهر باللغهة العركيهة بههَ دام، وتسهملا باللغهة اإلنجليمليهةَ التسمية العامهةَ ا

 الدينار اإلسالمي املشلرز وااللتصار زدامز. وسنستعمل في ورقتنا البحثية هذ  التسميةَ ز. ICDوترمز باللغة اإلنجليملية بهَ 

 

                                                           

    الدينار اإلسالمي املشفرIslamic Crypto-Dinar. 
  ين كلمة نقود بدل عملة ألنه يتكلم على نظام عملت لكن إذا كنا نتحدل عن املنتج بعد تداوله فسيصبح عملة.اختار الباحث 
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 مفهوم "دام": 

ة لاصة )تؤدي و اال لاصةَ نقود إلكترونية مشلرة؛ مطهزن للقيمهة وأداة للمهد وعات وااللتملامهات لي نقود إلكترونية مشلر 

 ، والمد  م ها هوَ وتحتكر إصدارهاالعاجلة واآلجلة( تصدرها البنوح اإلسالمية، 

 تمويل التجارة اإللكترونية )على املستوى الجزاي(. .أ 

، عن اريس القرض الحسن .ب 
 
املؤ هر والتسهوية اإللكترونيهة للهديون وااللتملامهات العاجلهة واآلجلهة  تمويل االقتصاد إلكترونيا

 )على املستوى الكلي(.

 ز، بلضل ثبات قيمتها.تزيل أثر زالتضة  .ج 

 

 لصاا  الدينار اإلسالمي املشلرَ  .1

 ثبات القيمة النسب . .أ 

 االستقاللية. .ب 

 تطضو لرقابة متعددة ال مركزية. .ج 

 إلكترونية مشلرة. .د 

 مؤ رة بسلة سلو. .ه 

.أ .و 
 
 داة لتسوية الديون واملد وعات العاجلة واآلجلة إلكترونيا

 ونحدد لمذ  العملية أربو ركاازَمرتكزات نظام زدامزَ .2

، تغيهههههههي العالقهههههههة بهههههههين البنهههههههوح اإلسهههههههالمية وجممهههههههور املهههههههودعين واملقترضهههههههين، كمههههههها أيهههههههها وحهههههههدة لقيهههههههاس الهههههههدين زدامز .أ 

 واملد وعات العاجلة واآلجلة.

 بالنقود القانونية )عملة البلد(. زدامزَ رعيي قيمة املؤ ر )مؤ ر جودة زدامز(  .ب 

)نلههو  زدامزايحها   اإللكترونيههة اإلسههالمية لههي محهها   لاصههة بههاأل راد )سههواء ابيعيههين أو معنههويين(، تحلهه   يههها  .ج 

.)
 
 مبدأ ايحلظة اإللكترونية املواح سابقا

 والبن  املركزي.الصكوح اإلسالمية املؤ رة، ولي تغيي العالقة بين البنوح اإلسالمية  .د 

ت فمــا يهمنــا هنــا هــو مالحظــة: حافظنــا علــى التســمية "بنــك مركــزي"، دون أن نحــدد هــل البنــك املركــزي تقليــدي أو إســالمي

 كونه أعلى سلطة نقدية في الدولة.

                                                           
  فـي قيمـة القـرل الحقيقيـة، والـذي يترتـب عنـه خسـارة للمقـرل، قـد تـدفع لوقـف عمليـة اإلقـرالت 

 
ِزيُل أثـر التضـخم الـذي يسـبب تـدنيا

ُ
 أي أنها ت

 المية واملركزية ال تفعل سياسة القرل الحسن بسبب أثر التضخم الذي يصيب النقود.فنجد الكثير من البنوك اإلس
  ت فهــو أعلـــى ســـلطة نقديــة فـــي ج

 
 أو تقليـــديا

 
ميـــع يعتقــد الباحـــث أن البنــوك اإلســـالمية مجبـــرة علــى املعاملـــة مـــع البنــك املركـــزي ســـواء أكــان إســـالميا

 الدول سواء  املسلمة أو غير املسلمة.
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 (َ زدامزآلية عمل املنتج )عمل .3

 

 على أساس لمسة اعتباراتَ زدامزإصدار زدامزَ البنوح اإلسالمية تصدر  .أ 

 ه من موجودات )نقود قانونية، أصوع ساالة ...(؛ما تملك 

  املمنوحة(؛ القروضقدرتها على التمويل )إجمالي 

 التمويل من ار  البن  املركزي )تدلل البنوح اإلسالمية كوسيط لتمويل االقتصاد(؛ إعادة 

 حج  املعامالت ال   تت  باستطدام هذ  النقود؛ 

 ليل النظام؛ اتك 

 أيَ

𝑀𝑖𝑐 = ∑ 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑡𝑠𝑒𝑠 + 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑠 + 𝑅𝑓𝑐𝑏 + 𝑉𝑡 + 𝑆𝑐 

Mic= money indexed created  

Rfcb= Refinancing from central bank 

Vt= Volume of transactions  

Sc= System costs 

 

 "إلـــى مؤشـــر تحســـب قيمتـــه علـــى أســـاس األصـــناف الســـتة  تصـــدر البنـــوك اإلســـالمية "دام 
 
بقيمـــة موحـــدة وثابتـــة نســـبة

 في حديث "األصناف الستة"، التالي:   املذكورة

« ِ
 َرُســوَل اأَّ

نَّ
َ
ــاِمِت أ  ْبــِن الصَّ

َ
ــاَل  -صــلى هللا عليــه وســلم-َعــْن ُعَبــاَدة

َ
ُبــرَّ :»ق

ْ
 ال
َ
َوِرِق َوال

ْ
 ِبــال

َ
ــَوِرق

ْ
 ال
َ
َهِب َوال

َّ
َهَب ِبالــذ

َّ
ِبيُعــوا الــذ

َ
 ت
َ
ال

ـــ ْمـــَر ِب
َّ
 الت

َ
ـــِعيِر َوال ِ

ّ
ـــِعيَر ِبالش

َّ
 الش

َ
ُبّرِ َوال

ْ
ـــال  ِب

ْ
َهَب ِبـــال

َّ
ِكـــْن ِبيُعـــوا الـــذ

َ
ا ِبَيـــد  َول

ـــا ِبَعـــْين  َيـــد 
 
 ْســـَواء  ِبَســـَواء  َعْين

َّ
ِح ِإال

ْ
ل ِ
ْ
ـــامل ـــَح ِب

ْ
ل ِ
ْ
 امل
َ
ْمِر َوال

َّ
َوِرِق الت

ْمِر َيـد  
َّ
ـَح ِبـالت

ْ
ل ِ
ْ
ِح َوامل

ْ
ل ِ
ْ
ْمَر ِبامل

َّ
ُبّرِ َوالت

ْ
ِعيَر ِبال

َّ
ِعيِر َوالش ِ

ّ
ُبرَّ ِبالش

ْ
َهِب َوال

َّ
 ِبالذ

َ
َوِرق

ْ
ْم َوال

ُ
ت
ْ
 ِشـئ

َ
ْيـف

َ
ْمـَر «. ا ِبَيـد  ك

َّ
ِو الت

َ
ـَح أ

ْ
ل ِ
ْ
َحـُدُهَما امل

َ
ـَ  أ

َ
ق
َ
َون

َحـــُدُهَما: 
َ
اَد أ

َ
ْرَبـــى»َوز

َ
ـــْد أ

َ
ق
َ
ِو اْزَداَد ف

َ
اَد أ . مســـند الشـــافعي )«. َمـــْن زَ ِ ْبـــُن ُعَبْيـــد 

ـــُد اأَّ ـــاَل ُهـــَو َعْب
َ
ـــُر ُيق

َ
ُجـــُل اآلخ (، الســـ ن 1/147الرَّ

 (.10476رقم )( حديث 5/454الكبرى للبيهقي )

 مالحظة مممةَ هذ  األصنا  لي أصل النقود في الجاهلية واإلسالم.

 

 زاملؤ رز وقيمة وحدة زدامزَ  .ب 

زاملؤ ههههرز يقههههوم بحسههههابه ومراقبتههههه زهيئههههة الرقابههههة الشههههرعية يجمههههوع البنههههوح اإلسههههالميةز، ولههههي هيئههههة يلتههههرض اسههههتقالليتها عههههن 

حسههب قيمههة  السههليات النقديههة الرسههمية وعههن البنههوح اإلسههالمية
ْ
، ويجههوز أن يكههون لمههاتين األليههرتين ممثلههون فههي الميئههة وت

 
أيضهها

 املؤ ر مرة واحدة كل حوع )سنة هجرية(، مثله مثل نصاب الزكاة.
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مالحظة مممةَ والمد  من حسهاب املؤ هر علهى أسهاس سهلة ههو منهو املضهاركة نتيجهة االسهتقاللية التامهة فهي تحديهد القيمهة ال ه  

مثل البي  كوين(؛ ومنو املضهاركة فهي السهلعة الواحهدة أصهل التأ هير )مهثال الهذهب، عنهدما يكهون أصهل تطضو للعرض واليلب )

 قيمة النقود املؤ رة(. 

 قيمة املؤ ر𝑉𝐼
𝑡𝑛  في الزمن𝑡𝑛َتحسب قيمة املؤ ر باملعادلة التالية َ 

𝑉𝐼
𝑡𝑛 = ∑ 𝑃𝑖

𝑡𝑄𝑖

𝑖=1

𝑖=6

 

𝑃𝑖
𝑡𝑛 = الزمن سعر وحدة الصنل في𝑡𝑛 

𝑄𝑖.)نصاب الصنل )وزن أو مقدار = 

 لدينا أسعار األصنا  الستة؛ كما يليَ

 

 (َ أسعار األصنا  الستة06الجدوع رق )

 2017أكتوبر  21 م 2016أبريل  08 األصناف

 غرام\ردوال  41.18 غرام\دوالر 39.71 (Gold Price, 2017) سعر الذهب في البورصة الدولية

 غرام\دوالر 0.58401  \دوالر 0.48933 سعر الفضة في البورصة الدولية

 دوالر1وحدة   114.26 دوالر 1وحدة   108.07 سعر الدوالر مقابل وحدة نقدية محلية

 كل (\)ون  40 كل (\)ون  35 سعر القمح )محلي(

 كل (\)ون  35 كل (\)ون  30 سعر الشعير )محلي(

 كل (\)ون  350 كل (\)ون  300 سعر التمر )محلي(

 كل (\)ون  30 كل (\)ون  25 امللح )محلي(

 املصدرَ من إعداد الباحثين انيالقا من معييات السو ، مجمعة من ار  الباحثين
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 ومنه يتحدد كل نصاب لاص بنوع الصنل كما يليَ

 

 (َ نصاب كل صنل07الجدوع رق )

 وزن النصاب وزن الوحدة نصاب الزكاة الصنف
 ر الوحدةسع

 2016)ون( 

 سعر الوحدة

 2016)ون( 

مبل  النصاب 

 2016)ون( 

مبل  النصاب 

 2017)ون( 

 399944 364774 19997 18238   85   4.25 دينار ذهبي 20 الذهب

 41425 32826 207 164   620.8   3.104 درهم فضة 200 الفضة

 24480 21420 4896 4284 كل  612 كل  122.4 أوسق 5 القمح

 21420 18360 4284 3672 كل  612 كل  122.4 أوسق 5 شعيرال

 214200 183600 42840 36720 كل  612 كل  122.4 أوسق 5 التمر

 18360 15300 3672 3060 كل  612 كل  122.4 أوسق 5 امللح

 719829 636280 قيمة املؤشر

 الباحث املصدرَ من إعداد الباحثين انيالقا من معييات السو ، مجمعة من ار  

 

الش يء املالحل في املؤشر املبني أنه يعطي قيمة كبيرة للنقود الحقيقية )الذهب والفضة(، ثم ملعيشة الناست ألننا في األول 

 واألخير نقيم وحدة نقدية تكتسب جودتها من النقود الخالصة )الذهب والفضة(.

 قيمة الوحدة من زدامز𝑉𝐼𝐶𝐷
𝑡𝑛  في الزمن𝑡𝑛َ 

𝑉𝐼𝐶𝐷
𝑡𝑛 = 𝑉𝐼

𝑡𝑛/𝑉𝐼
𝑡0 =

∑ 𝑃𝑖
𝑡𝑛𝑄𝑖

𝑖=1
𝑖=6

∑ 𝑃𝑖
𝑡0𝑄𝑖

𝑖=1
𝑖=6

⁄  

𝑃𝑖
𝑡0 الزمن = سعر وحدة الصنل فيt0 .؛ أي السنة األساس 

𝑃𝑖
𝑡𝑛 الزمن = سعر وحدة الصنل في𝑡𝑛  ؛ أي السنة𝑛. 

 مثاعَ

 النصابمبلغ 
(𝑉𝐼

𝑡0 )2016 (𝑉𝐼
𝑡1)  2017 

636280 719829 
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𝑉𝐼𝐶𝐷
𝑡1 = 𝑉𝐼

𝑡1/𝑉𝐼
𝑡0 = 719829

636280⁄ = 1.13 

  

𝐈𝐂𝐃 𝟏م،  ـي السـنة األسـاس ) 2016أي ملا نعتبـر أن  = 𝟏 𝑼𝑴 مؤشـرة تسـاوي  وحـدة نقديـة إسـالمية واحـدة( نجـد أن

.𝟏تســـاوي  "دام"م، تصـــبح قيمـــة الوحــدة مـــن  2017(ت وفــي وحـــدة نقديـــة محليـــةقانونيـــة واحــدة )وحــدة نقديـــة  وحـــدة  𝟏𝟑

𝐈𝐂𝐃 𝟏نقدية قانونية )وحدة نقدية محلية واحدة( أي ) = 𝟏. 𝟏𝟑 𝑼𝑴.) 

 ومنه يمكن أن نستنتج ما يليَ

  وسههيكون مجمههوع األ ،
 
 للصههلر عنههد تغيههر أسههعار السههلو فههي السههلة، سههيكون التغييههر نسههبيا

 
ركههاك مههو مجمههوع الةسههاار مسههاويا

زدامز؛ بمعلهها أنههه إ ا زادت قيمههة الههذهب  نيههها )لعبههة صههلرية(، هههذا األمههر يضههمن ثبههات قيمههة املؤ ههر؛ وكههذل  تثبهه  قيمههة 

 زالقمملز؛ ومنه الهركمل ايحقهس عهن زيهادة قيمهة الهذهب ستضها  لهه الةسهارة الناجمهة عهن 
 
ستمليد بالنسبة لصنل آلر مثال

 للصلر.انطلاض قيم
 
 ة القممل، ومنه ايجموع وكايجموع سيكون مساويا

  وإ ا كهان الحههاع أن  االنطلهاض أو االرتلههاع حاصهل فههي قيمهة جميههو األصهنا  )وهههو الواقهو(  مههذا رعله  أنههه يوجهد انكمههان أو

حصههوع  تضههة  )غلههب غهه  النقههود القانونيههة( فههي االقتصههاد، واملؤ ههر هنهها يحلهه  حقههو  األ ههراد مههن حيههث القيمههة، ويمنههو

 . 𝑡𝑛أو الزمن  𝑡0الركا بتساوي الوحدات من زدامز؛ ألن جميو املعامالت تت  بهَ زدامز سواء في الزمن 

مالحظـــة مهمــــة: ملــــاذا تـــم اعتمــــاد حــــديث األصـــناف الســــتة والنصــــاب  نجيـــب ونقــــول: ألنهــــا مـــوازين ومكاييــــل ملعــــادن وســــلع 

ول من هذه الورقة البحثيـةت ويمكـن للقـارئ الكـريم أن يرجـع إليـه إلعـادة ثمينةت وهما صفتين تم استنتاجهما في القسم األ 

 ترتيب أفكاره وفهم الطرح أكثر. 

  رك آلية عمل نظام زدامزَ 

تقنيا نظام النقود اإلسالمية االلكترونية هو محاكاة لنظام زالبي  كوينز لكن بشرو  ولصاا  إسالمية؛ ونشرك آلية عمهل  

 يتين رايسيتين؛ كما يليَمؤ رة نظام زدامز في نق

 نظام زدامز مطيط عمل .1
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 (َ مطيط عمل دام06الشكل رق )

 

�               

      /       

                             
                     

 املصدرَ من إعداد الباحثين

 بيان أدوار اللاعليين في نظام زدامزَ .2

نيهههة؛ حيهههث يقهههوم البنههه  البنههه  املركهههزيَ يقهههوم البنههه  املركهههزي بهههدور راهههيو فهههي  هههل ههههذا النظهههام املقتهههرك وههههو الرقابهههة القانو  .أ 

املركهههزي بمراقبهههة نشههها  البنهههوح املصهههر ية مهههن الناحيهههة القانونيهههة )أي مهههدى التهههملام البنهههوح اإلسهههالمية بقهههوانين النقهههود فهههي 

الدولهههة(، ولاصهههة عمليهههة إصهههدار زدامز وال ههه  يجهههب أن تهههت  تحههه  إ هههرا ه، وكهههذل  ههههو رعيهههي قهههوة إبهههراء ومصهههداقية لمهههذا 

 البن  املركزي اصدار هذا النوع من النقود وهذا لضمان استقالليتها التامة.املنتج )زدامز(؛ وال يجب على 

هيئهههة الرقابهههة الشهههرعيةَ ويقتهههرك الباحهههث أن تقهههوم هيئهههة الرقابهههة الشهههرعية بعهههدد مهههن األدوار الرايسهههة فهههي ههههذا النظهههام  هههه   .ب 

 تحرص على ضمان البعد الشرلي للمنتج في أدوار ثالثة رايسة تقوم بها، كما يليَ

 واأل ضهل أن تكهون كهل سهنة هجريهة(؛ تحدي( 
 
د قيمة املؤ رَ تقوم هيئة الرقابة الشرعية بحساب قيمة املؤ ر دوريا

؛  نجههاك النظههام مههرتبط بنجههاك هيئههة الرقابههة 
 
، ويجههب أن تحههرص عليههها الميئههة شةصههيا

 
وتعههد هههذ  املممههة مممههة جههدا

 ملعامالت ال   تجرى في نظام زدامز. الشرعية في تحديد قيمة املؤ ر بما يضمن عدالة ومصداقية جميو ا

  تحديههد قيمهههة زدامزَ صهههحيمل أن البنههوح اإلسهههالمية لهههي مههن تصهههدر زدامز؛ لكهههن هيئههة الرقابهههة الشهههرعية لههي مهههن تحهههدد

قيمة املؤ ر )كما سهبس وأن أ هرنا(، وكهذل  لهي مهن تقهوم بتحديهد قيمهة زدامز؛ وتعلهن عهن  له  بشهكل دوري حسهب 

 د. درجة تقلب األسعار في االقتصا

  الرقابهههة علهههى نظهههام زدامزَ تحهههرص هيئهههة الرقابهههة الشهههرعية علهههى مراقبهههة جميهههو املعهههامالت )سهههواء تجهههارة إلكترونيههههة أو



 

 

905 

قرض( ال   تت  بالهَ زدامز، ولي من تعيي مصداقية  رعية للمنتج املقترك، وتراقب جميو املتعاملين بما  يه  البن  

 نو  به، ولاصة االلتملام بقي  املؤ ر وقيمة زدامز.املركزي، وتحرص على أن يلتملم كل ار  بالدور امل

 الزكاان )أو املتعاملين(َ  .ج 

  املشتريَ يقوم املشتري )في الغالبَ املستهل ( بشراء ما يكليه من زدامز؛ لتغيية جميو املعامالت النقدية والتجاريهة

كانيههة إعههادة بيههو اللههااا مههن زدامز اإللكترونيههة )عههن اريههس االنترنيهه (؛ ويههد و مقابههل  لهه  النقههود القانونيههة؛ مههو إم

 للبن  اإلسالمي حسب قيمة املؤ ر.

  البااوَ يقوم البااو )في الغالب املنتج( ببيو سلعه ولدماته عن اريس االنترن  مقابل زدامز، وعند الحاجهة يقهوم ببيهو

 ما ت  تجميعه من زدامز للبن  اإلسالمي حسب قيمة املؤ ر.
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 خاتمة:

املقال على حقيقة النقود في اإلسالم فوجدنها: معادن أو سلع ثمينةت كما أنها مكاييل ومـوازينت و ـي نقـود لهـا وقفنا في هذا 

قيمـــــة ذاتيــــــةت نقــــــود مــــــن خلـــــق هللا. ثــــــم تابعنــــــا آخــــــر تطـــــورات النقــــــود فــــــي عصــــــرنا هـــــذات فوجــــــدناها تحــــــت مســــــمى "النقــــــود 

هــــذات ثــــم تفرعــــت عنهــــا عمــــالت قائمــــة بحــــد ذاتهــــا تســــمى اإللكترونيــــة" و ــــي أســــاس قيــــام التجــــارة االلكترونيــــة فــــي عصــــرنا 

"، وأبرزهــــا  ـــــي "البيــــت كــــوين"ت ثـــــم الحظنــــا بعــــد ذلــــك عـــــدم اســــتقرار قيمــــة هـــــذه Cryptocurrencies"العمــــالت املشــــفرة 

 .بالدول العربية واإلسالمية األخيرةت فوجب أن يكون الحل خاصا

فــــي باملعــــامالت اإللكترونيــــة اآلجلــــة والعاجلــــة ووفــــق مــــا تمليــــه خاصــــة بالعــــالم اإلســــالمي ت -نقــــود-وأخيــــرا تــــم تقــــديم عملــــة 

 الشريعة اإلسالمية ومقاصدها، أال و ي "الدينار اإلسالمي املشفر". 

 ومنه كان  نتااج الدراسة كما يليَ 

 نتائج الدراسة:

إلسـالمي املشـفر"ت لـه ثـالل أهم نتيجـة متوصـل إليهـا فـي هـذه الورقـة البحثيـة  ـي طرُحنـا ملنـتج  مبتكـر  تحـت مسـمى "الـدينار ا

 مميلات أساسية )نتائج جزئية(  ي:

عملههههة إلكترونيههههة مشههههلرةَ  ههههاملنتج عبهههههارة عملههههة إلكترونيههههة؛ ولههههي تحمههههل أغلهههههب صههههلات العمههههالت اإللكترونيههههة أو الرقميهههههة  .1

 ولي تتداوع إلكترونيا في العال  الرقمل . ،((Cryptocurrenciesاملشلرة 

عههن اريههس مؤ ههر يضههمن ثبههات قيمتههه، والمههد  مههن التأ ههير حلهه  الحقههو  وضههمان زدامز تحسههب قيمههة  نقههودا مؤ ههرةَ  .2

 في املعامالت ال   تقوم على هذا املنتج. الركاانعدام 

وهللا أعل ؛  قد رولهي  يهه قاعهدة الحهل العهام فهي املنتج موا س ألحكام الشريعة اإلسالمية حسب اعتقاد الباحث َا رعي .3

لهههذ بقاعهههدة عهههدم اإلضهههرار بيرفهههي املعهههامالت وبغهههي املعهههامالت، ولههه  يقهههل الباحهههث بعهههد ع
ْ
هههه؛ كمههها أ

 
ل لهههى نههه   هههرلي ينلهههي ح 

 أحدهما على األلر.

 على ضوء ما توصلنا إليه من نتائج، يمكن أن نصو  بعض التوصيات لهذا املؤتمر املوقر كما يلي:

 التوصيات:

ات االقتصهههاد اإلسهههالمي املسهههتقبلية )بحهههوث؛ إعيهههاء  هههاهرة النقهههود املشهههلرة والتجهههارة اإللكترونيهههة أهميهههة بالغهههة فهههي دراسههه .1

 ملتقيات ومؤتمرات ...(. 

 توسيو نيا  البحث في زالنقود اإلسالمية املشلرةز على مستوى العال  العربي ل ةروج بحل إسالمي تام. .2

 

                                                           
  أن ت ه  شبه ت       ج؛  ه   أييت د   علم ء     ع   هل ئ ت    ق ب       ع     هتذ به  جعله أكث   و فق   ل   ع         .  س غ ب   ب حثني        أ 
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مالية العملة الفرتاضية ومدى انطباقها على النقود من حيث الوظائف 

 نموذجا( دراسة شرعية اقتصادية)البتكوين أ  
 

 رفيس باحمد أ .د             السنيةحكوم   أ .

 الجزائر، جامعة غرداية

 الفهرس الرئيسي

 :امللخ:

تولــدت النقــود فــي املجتمعــات مــن خــالل تطــور العالقــات االقتصــادية )إنتــاج وتوزيــع(، ومــرت بمراحــل كثيــرة وعبــر تنظيمــات 

ية كثيرة، وغيرت التكنولوجيا أشكال النقـود، فنـتج عنهـا النقـود اإللكترونيـة، متغيرة ومؤسسات مختلفة ونظريات اقتصاد

فأصـبحت املعـامالت تــتم عـن بعـد بــين النـاس بـبعض نقــرات مـن الحاسـب الوخ ــ ي، أينمـا كـانوا وُوِجــُدوا، كمـا أن التطــور 

ا بـين األ ـخاص واملؤسسـات عبـر وبـاألخ  العمـالت االفتراضـية، وتـداوله التكنولـوجي امتـد إلـى منـاحي النقـود اإللكترونيـة

بروتوكـول العمـالت االفتراضـية  شبكة االنترنت،حيث تطورت إلى أبعد الحدود، ممـا أدى إلـى ابتكـار برمجيـات متعـددة، منهـا

أو العمــالت اإللكترونيــة املشــفرةت ومــن الصــعوبة بمكــان تحديــد تصــورها علــى حقيقتهــا، دون مقارنتهــا بمثيالتهــا مــن النقــود 

 ومدى مطابقتها معها على ضوء ما ذكره الفقهاء تحديدا وظائف النقود وخصائصها. التقليدية،

 العمالت اال تراضية، النقود، و اال النقود ولصااصما، البتكوين.الكلمات املفتاحية: 

 مقدمة

ل لــه ومــن إن الحمــد هلل نحمــده ونســتعين ونســتغفره، ونعــوذ بــه مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده هللا فــال مضــ

يضــلل فــال هــادي لــه. وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أن ســيدنا محمــدا عبــده ورســوله، وصــلى هللا علــى 

 وصحبه ومن واله إلى يوم الدين. أما بعد هخلقه، محمدا وعلى آلاملصطفى من 

وا ِمَما َجعَ قال هللا تعالى: 
ُ
ِفق

ْ
 ِباهلِل َوَرُسوِلْه َوان

ْ
وا
ُ
 ِفيْه "  الحديد: " آِمن

َ
ِفين

َ
ل
ْ
خ
َ
ْم ُمْست

ُ
ك
َ
 ٧ل

 ِتَجاَرة َعْن 
َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
َباِطِل ااِل

ْ
ْم ِبال

ُ
ك
َ
ْم َبْين

ُ
لك

َ
ْمَوا

َ
ْوا ا

ُ
ل
ُ
اك
َ
 ت
َ

وا ال
ُ
ْم "   النساء: وقال سبحانه: "  َيآُيَها الِذيَن آَمن

َ
ك
ْ
َرال  ِمن

َ
 ٢٩ ت

 
َ
ْوا هللا َو ذ

ُ
ق
َ
ت
ْ
ْوا ا

ُ
لِذيَن آَمن

ْ
 " البقرة: وقال :"  َيآُيَها ا

ْ
ْم ُموِمِنين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 ٢٧٨ُرْوا  َما َبِقَي ِمَن الِرَبوا ِإن

تعارفت البشرية منذ العصور القديمة على املقايضة بين السـلع، واعتمـدت عـدة أشـكال مـن النقـود، إلـى أن اسـتقر أمرهـا  

س كـذلك جانـب النقـود، ممـا أضـفى على النقود االئتمانية، لكن التطور الحاصل واملتسارع في شتى مجـاالت الحيـاة، قـد مـ

 عليها وجها جديدا، و ي العملة االلكترونية املشفرة أو العملة الرقمية االفتراضية أو املال الرقمي.
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بعـد أكثـر مـن تسـعة أعـوام مــن ظهـور عملـة البتكـوين، لـم تتبناهـا أي جهــة رسـمية لتسـييرها وتنظيمهـا، لكونهـا المركزيـة ومــا 

 أن هنــاك مــن يشــووها مــن اضــطراب وعــدم ا
ّ
ســتقرار، وتجاهــل الجهــات الرســمية لهــا والتحــذير الحكومــات مــن تــداولها، إال

خـال فــي غمارهــا واملضــاربة وهـا ألجــل عائــداتها، ورغــم ذلــك لـم يــبن الغمــول الــذي يحـيط وهــا، وســنحاول جاهــدين التعــرف 

 عليها بما أتيح من معلومات، ودراستها من منظور االقتصاد اإلسالمي.

 راسة:أهمية الد

االنتشههار املتملايههد للعمههالت اال تراضههية، رسههتوجب دراسههة معمقههة لتلههادي ايةههاار واآلثههار املتوقعههة علههى ايجتمعههات املسههلمة إن 

 ومعر ة  رعية التعامل بها. قبل التعامل بها،

 كما يمكن االستلادة م ها كلكرة وابتكارات نقدية جديدة  مرت على الساحة االقتصادية.

 هدف الدراسة

ذ  الورقة البحثية تهد  لبيان حقيقة العمالت اال تراضية، ومدى ميابقتها النقود التقليدية ومدى إمكانية نجاحما كوحهدة ه

 نقدية للتعامل بها بعد إصدارها، وهل تتحقس بها و اال النقود ال   حددها اللقماء. 

 منهج الدراسة

و عناصهههر ههههذ  النازلهههة املسهههتجدة )العمهههالت اال تراضهههية( وتحليلمههها تبعههها لنوعيهههة الدراسهههة  هههه  تتيلهههب املهههنه  االسهههتقرااي، لجمههه

ملعر ههة مههدى ميابقتههها للنقههود التقليديههة آلههذين فههي  لهه  مههنه  املقارنههة بي ههها وكههين النقههود األلههرى ال هه  تكلهه  ع ههها اللقمههاء، لههيمكن 

 من لالع أقواع اللقماء تحديد إلى حد  ما و اال العمالت اال تراضية.

إن مثل هذ  النازلهة يتيلهب دراسهات مكثلهة مهن كهل الجوانهب للحااهة بهها، رغه   له   جهّل البحهوث عبهارة  بقة:الدراسات السا

عن مقاالت ودراسات محتشمة، أما ما اعتمدته في هذ  الدراسة ما بينه اللقمهاء  يمها يطه  النقهود، م هها  كتهاب اإلمهام الغزالهي 

وكهههين عيهههوب املقايضهههة و االسهههتعماع السهههلب  لالكتنهههاز    و االتجهههار  يهههها عهههن فهههي اإلحيهههاء  قهههد بهههين النقهههود وو االمههها ولصااصهههما، 

اريهههس الصهههر  و الركههها، كمههها سهههاه  ابهههن للهههدون فهههي مقدمتهههه فهههي كتهههاب السهههكة رعبهههر عهههن و هههاال النقهههود كاملهههة كمههها رعلههه  بكلمهههة 

يوميهههة أمههها مصهههي ح الهههذليرة  يعلههه  بهههها املكاسهههب االتجهههار بهههالنقود و تثميرهههها أمههها كلمهههة القنيهههة  يعلههه  بهههها اإلجهههراء فهههي املعهههامالت ال

 االحتيا  ؛أما كتاب املقريزي  قد تحدث  يه عن حقيقة النقود و اصيالحما في الذهب و اللضة  قط.

 و يما يط  العملة اال تراضية،  قد لصص  لما أكثر الدراسات من ناحية التقنية و االقتصادية وأكثرها أجنبية م هاَ  

 قههههد بههههين  يههههه نشههههأة البتكههههوين وحقيقتههههها والتعامههههل بههههها، وكتههههاب     Andreas Antonopoulos, Mastering Bitcoinsكتههههاب 

Stephanie lo and J.Christiana Wang, Bictoin as money   يهتكل   يهه الباحهث عهن و هاال العملهة اال تراضهية البتكههوين

 ومدى ماليتها وهل تعتبر نقد بامللموم االقتصادي. 

 مدة من ايجالت ايحكمة ، تتحدث عن عملة البتكوين لاصة ، وعن العمالت اال تراضية عامة.وكادي املقاالت املعت
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 اإلشكالية

مـــع تزايـــد وتنـــامي التعامــــل بـــالعمالت االفتراضـــية، وانتشـــارها فــــي التجـــارة اإللكترونيـــة واملضـــاربة وهــــا، فـــلن مشـــكلة الورقــــة 

ائصـــها مـــع تحليلهـــا ومطابقتهـــا علـــى النقـــود التقليديـــة. ولـــذا البحثيـــة تتبلـــور فـــي معرفـــة وظـــائف العمـــالت االفتراضـــية وخص

 علينا اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما ماهية  العمالت االفتراضية  وما  ي وظائفها وخصائصها  وما حقيقة النقود عند الفقهاء وخصائصها ووظائفها   

 ومدى مطابقتها لها وهل تتحقق وظائف النقود من منظور الفقهاء على العمالت االفتراضية 

 ويمكن اإلجابة عن هذه اإلشكالية بانتهاج الخطة اآلتية:

 املبحث األول: مفهوم مصطلحات الدراسةت

 املبحث الثاني: وظائف وخصائ  النقود عند الفقهاء واالقتصاديينت

 املبحث الثالث: وظائف العملة االفتراضية ) البتكوين( ومقارنتها بالنقودت

 الخاتمة. 
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 حث األولاملب

 ماهية  النقود و العملة الفرتاضية ) البتكوين(

إن الحك  على الش  ء  رع من تصور ،  لمذا ننيلس من تحديد امللاهي  الةاصة بمصي حات الدراسة ل حك  عليهها فهي أحسهن 

 األحواع دون الةروج عن هد  البحث.

 املطلب األول: مفهوم النقود

أوال فههي امللمههوم اللغههوي ثهه  مهها يتعههار  عليههه األ ههراد بيهه ه  اصههيالحيا فههي التعامههل بههه, فههي تحديههد ملمههوم أي مصههي ح نلههتمو  لهه  

 االصيالحي .  وهذا ما سنتعر  عليه في ملموم النقود اللغوي ث 

 الفرع األول: تعريف النقود

 والور .والدره  َ كلمة ل  تذكر ال في القرآن وال في األحاديث النبوية، وإنما  كر الدينار نقود أو النقد

 ا  
ْي  
 
 ْيؤد    إل

 
دينارال ْنْه ب 

ام 
 
ْن إْن ت ْ ْهْ  م   م 

ر ْيؤد    إلي  و  ا 
 
قني ْنْه ب 

ام 
 
ن  إْن ت

ْب م  ت  ْهل  الك 
 
ْن ا م 

از  آع عمرانَزو  م  اا 
 
ْيه  ق
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ة ين  د 
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ْ  ه 
ْ
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و  ْ  ب 
ْ
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ْ
ث اْبع 

 
ر    ز 

ْ
ْنظ ي 

ْ
ل
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ْ
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ي
 
ل ت  ي 

ْ
ل ْنْه و  ْز   م  ر  ْ  ب 

ْ
ك ات 

ي 
ْ
ل
 
ا   ام  ع 

 
س ا

 
ا أْزك  20- 19أْيه 

 (1)وقاع النب  صلى هللا عليه وسل ز ال تبيعوا الدينار بالدينارين وال الدره  بالدرهمين ز

,مههههثال بمثههههل ,سههههواء  ةههههدري زال تبيعههههوا الههههذهب بالههههذهب, وال الههههور  بههههالور  إال وزنهههها بههههوزن سههههعيد  ال وقههههاع أيضههههاَ  يمهههها روا  أبههههو

 (2)بسواءز

وكانههه  العهههرب تسهههتطدم النقهههود داللهههة علهههى األثمهههان, والهههدينار والعهههين للهههذهب والهههدره  والهههور  لللضهههة, والللهههوس كانههه  عملهههة  

 .(3)رليصة غالبا من النحاس تستعمل للسلو الرليصة 

 (4)مثل الدانس والقيرا  واألوقية، عبارة عن أوزان متنوعة عن الدينار والدره . وعمالت ألرى 

 أول: النقود يف عهد اإلسالم 

تعار  العرب على النقود املعدنيهة )الهذهب واللضهة (، إلهى أن جهاء اإلسهالم وأبقهس علهى ههذ  العمهالت ، كمها كانه  هنهاح النقهود   

ر  هه  هههذ  األث
ْ
مههان بالههدينار و الههدره ، ولهه  يلههغ الرسههوع صههلى هللا عليههه وسههل  التعامههل بههها، وإنمهها تغيههرت املسههاعدة الللههوس، واْعت

                                                           
 686(,ص1585( كتاب املساقاة , باب الربا رقم )2002,1مسلم ، صحيح مسلم، )دار ابن حزم ، بيروت، ط (1)
 املرجع نفسه (  2)

 30, ص1999, 1احمد حسن ,األوراق النقدية في االقتصاد  اإلسالمي, دار الفكر ,دمشق سورية, ط   (3) 

  15ـ14,ص 2017 1النقود والتضخم ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية مصر,طشوقي أحمد دنيا ,  (4) 



 

 

913 

املعامالت وكّيل  على الشريعة اإلسالمية، ول  رغير هذ  النقود ال من حيث الهوزن وال مهن حيهث نقو هما،  ألن الهدعوة كانه  فهي 

 .(1)تعار ة  يما بي ه  بدايتها،  ومن أجل استقرار املعامالت االقتصادية بين الناس امل

وكدأ ضرب النقود )الدراه ( في عمد عمر ابن الةياب رض   هللا عنه وغّير من وزيهها وتطليلهه، وزاد عليهها بعها النقهون، ومهن 

بعههد  عثمههان بههن علههان وعلههي بههن أبههي االههب رضهه   هللا ع همهها سههارا علههى نههه  عمههر ابههن الةيههاب رضهه   هللا عهه ه ، إلههى أن جههاء حكهه   

بههن مههروان فههي عمههد بلهه  أميههة،  انتقلهه  الدولههة اإلسههالمية إلههى توحيههد نقودههها وجعلمهها  ات صههبغة إسههالمية مههن حيههث عبههد امللهه  

ه، وههذا مهن  هأنه لضهمان 83، وضربها بدار السكة اإلسالمية، وأصبح  عركيهة إسهالمية محضهة، ح ها سهنة (2)الوزن و النق 

 عدم تزييلما والتحرر من النقود البيملنيية.االقتصاد اإلسالمي والسييرة عليه والتمكن من النقود و 

ودام هههذا الحهههاع مهههن عبهههد امللههه ، وسهههار علهههى نهجهههه الةللهههاء األمهههويين مهههن بعهههد ، إال أن فهههي عمهههد الدولهههة العباسهههية، بعهههد أن دلهههل 

 العهههال  اإلسهههالمي مرحلهههة الهههدويالت، وأصهههبح  لكهههل دولهههة نقودهههها حسهههبما رأتهههه مهههن وزن و هههكل، والتلهههس الهههدره  الشهههرلي الهههذي

ركي  به األحكام الشرعية، وتعار  الناس على تل  األحكهام فهي نقهوده  مهن لهالع نسهبتها إلهى الهدره  الشهرلي الهذي كهان سهاادا 

 .(3)في أوع صدر اإلسالم

 ثانيا: تعريف النقود لغة:

تههه أو غيههر النههون والقهها  والههداع أصههل صههحيمل يههدع علههى إيههراد الشهه  ء وكههروز  مههن  لهه  نقههد الههدره  بههأن يكشههل عههن حالههه وجود

 (4) ل ، دره  نقد وازن جيد.

.(5)ويعل  القبا، انتقد الدراه  أي قبضما 
ًّ
 ، ولال  النسيئة أي أعيا  حاال

 من لالع التعريل اللغوي يتبين أن النقد هو اإلعياء والقبا والتمييمل لتقوم بها املعاوضات واملبادالت بين السلو.

 الفرع الثاني: مفهوم الصطالحي للنقود 

اركهه  تعههاريل االصههيالحية للنقههود بههين اللقمههاء واالقتصههاديين، أليههه  ركههزوا علههى الو ههاال والةصههاا  إال مههن حيههث الحههدود تق

 الشرعية ال   يوصل بها املاع عند اللقماء.

 

 

                                                           
 املرجع نفسه . (1)
 املرجع نفسه. (2)
 309(ص 2005، 1ر، ) مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، طتام ، تح محمد محمد ابن خلدون، املقدمة (3)
  467,( مادة نقد , ص1979اللغة، تح عبد السالم محمد هارون، )دار الفكر،)د .ط(,  أحمد بن فارس بن زكريا، موجم مقاييس (4)
 339ص 1ه, ج 1301,  3الفيروز ابادي، القاموس املحيط، نسخة مصورة عن الطبعة  ( 5)
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أول: عند الفقهاء 
(1) 

  تقهههوم بهههها ومههه ه  مهههن عر مههها التلههل اللقمهههاء فهههي ملمهههوم النقهههود كويهههها اصههيالحية أو بالةلقهههة، ومههه ه  مهههن حهههددها بالو هههاال ال هه

 بطصااصما

 النقد بالةلقة، اعتبر اللقماء أن الذهب واللضة هما نقدان بالةلقة.   :1

وقد  كر  ل  الغزاليَ ز للس هللا الدنانير و الدراه  حاكمين ومتوسيين بين ساار األمواع ح ا تقهدر سهاار األمهواع بهمها ز وقهاع 

 ز ثهه  يحتههاج إلههى مههاع ييههوع بقههاؤ 
 
  ألن الحاجههة إليههه تههدوم، وأبقههس األمههواع املعههادن  اتطههذت النقههود مههن الههذهب و اللضههة و أيضهها

 (2)النحاسز،

وقاعَز للقمما هللا تعالى لتتداولما األيدي ويكونا حاكمين بهين األمهواع بالعهدع، ولحكمهة ألهرى وههو التوسهل بهمها لسهاار األ هياء 

 (3)نسبتهما إلى ساار األ ياء نسبة واحدة  من ملكما  كأنه مل  كل ش  ءزأليهما عزيزان في أنلسمما، وال غرض في أعيايهما و 

و كهر ابههن للهدون و ههاال النقهدين الههذهب و اللضههة  هاعَ زثهه  إن هللا للهس ال جههرين املعههدنيين مهن الههذهب واللضهة قيمههة لكههل 

 .(4)متموع، وهما الذليرة و القنية ألهل العال  في الغالبز 

ال ه  تكهون أثمانها للمبيعهات وقيمها لألعمهاع، إنمها لهي الهذهب اللضهة  قهط، ال رعله  فهي لبهر صهحيمل وال قهاع املقريهزيَز إن النقهود 

 (5)رستقي  عن أمة من األم  وال ااالة من اليواال البشر أيه  اتطذوا أبدا في قدي  الزمان وال حديثه نقدا غيرهاز

 أيها بالةلقة تكون من املعدنيين.أما املقريزي  اصي ح على النقود، األصل  يها الذهب واللضة أي 

النقههود اصههيالحية بالو ههاال ال هه  تؤديههها، عههّد اللقمههاء النقههود وسههيط للتبههادع ووحههدة حسههاب وأداة للههد و املؤجههل ومطههزن .  2

 للقيمة، وهذا االعتبار اصيالحي ألن و االما تحقس النقدية  يها.

اع بالهههههذهب والهههههور  نظهههههرة تكهههههون لمههههها سهههههكة وعهههههين لكرهتهههههها أن تبههههه قهههههاع اإلمهههههام مالههههه َز لهههههو أن النهههههاس أجهههههازوا بيههههه ه  الجلهههههود ح ههههها

   (6))نسيئة(.ز

                                                           
ه( فــي كتــاء اإلحيـاء، ثــم ابــن 505ه( فــي كتابـه الذريعــة إلــى مكـارم الشــريعة، ثــم الغزالـي)508قهــاء عــن النقـود كثيــرا، مــنهم الراغـب األصــفهاني)تكلـم الف  (1)

تسـهيل ه( في كتابه ــ إعـالم املـوقعين ثـم  املـاوردي فـي كتابـه 751ه( في مجموع الفتاوى الكبرى ومن بعده تلميذه ابن القيم)728تيمية شيخ اإلسالم)

ه( فــي كتابيــه إغاثـة األمــة بكشـف الغمــة، ووشـذور العقــود فـي نثرالنقــود ثــم 845ه( فـي مقدمتــه املشـهورة، ثــم املقريـزي)808النظـر، ثــم ابـن خلــدون )

  ه( في رسالته  تنبيه الرقود  على مسائل الرقود،1252ه( له رساله: قطع املجادلة في تغير املعاملة، ثم ابن عابدين ) 911السيوطي )

 
 347ص  4، (ج1993، 2الغزالي، إحياء علوم  الدين، )دار الخير بيروت، ط  (  2)
 350املرجع نفسه، ص   (3)
 30ابن خلدون ، املقدمة ، مصدر سابق،ص  ( 4)
 120ص ، 2007، 1املقريزي، إغاثة األمة بكشف الغمة ، تح كرم حلمي فرحات، عن الدراسات األساسية و الجماعة ، الهرم ، مصر،ط  (5)
 3، ص5، )د. ت(، ج1اإلمام مالك بن أنس، املدونة الكبرى ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط ( 6)
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 ال 
 
ومهها أراد  عمههر بههن الةيههاب فههي تغييههر النقههد إلههى جلههود اإلبههل حيههث قههاعَز لقههد هممهه  أن أجعههل الههدراه  مههن الجلههود،  قيههل إ ا

 (1)بعير،  أمس .ز

 )الههههرواج رغهههه  االلههههتال  فههههي كههههون النقههههود بالةلقههههة أو باالصههههيالك بههههين اللقمهههها
 
 عامهههها

 
 أيههههه  اتلقههههوا أيههههها تكههههون مقبولههههة قبههههوال

ّ
ء، إال

والتّموع( والثبات النسب  للقيمة، وكون الغاية م ها التوسل إلى إتمام املعامالت بين الناس، وال منلعة في أعيايها، وههذا مها أ هار 

 لأل 
 
مواع، يتوسل بها إلى معر ة مقهادير األمهواع، وال إليه ابن تيمية حيث قاعَز إن املقصود من األثمان )النقود( أن تكون معيارا

 (2)يقصد االنتلاع بعي ها.ز 

وقاع كذل َ زأما الدره  والدينار  ما رعر  له حد ابي ي وال  رلي، بل مرجعه إلى العادة واالصيالك، و ل  ألنهه فهي األصهل ال 

 ملهههها يتعههههاملون بههههه والوسههههيلة
 
ايحضههههة ال هههه  ال يتعلههههس بههههها غههههرض، ال بمادتههههها وال  يتعلههههس املقصههههود بههههه، بههههل الغههههرض أن يكههههون معيههههارا

 (3)بصورتها يحصل بها املقصود كيلما كان .ز 

 يهههرجح أن النقهههود يمكهههن أن تكهههون باالصهههيالك أليهههها تهههؤدي املقصهههود م هههها، أي أيهههها كهههل مههها لقهههي قبهههوال عنهههد النهههاس ويكهههون مقياسههها 

 للقيمههة بالقههد
 
م بههه األمههواع وتترتههب عليههه األحكههام، مثههل للقيمههة، ووسههيلة للتبههادع وأداة للههد و، ومسههتقرا ههو 

 
ق
ْ
ر الههذي يضههر، وثمههن ت

 الركا و الزكاة والتقابا، البيوع.

 ال بعيهر  أمسه ز 
 
, أي أن (4)وهذا ما قالهه عمهر بهن الةيهاب رضه   هللا عنههَ زلقهد هممه  أن أجعهل  الهدراه   مهن جلهود,  قيهل إ ا

قههوم بههه األمههواع األلههرى, و النقههود فههي االصههيالك ال تطههت  بالههذهب واللضههة وإنمهها 
ْ
كههل مهها يكههون وسههيط تبههادع ويجيههمل  النههاس, وت

 يتطذ قنية قابلة لالدلار  قد يكون نقود تتعامل بها الناس .   

 (5) ي ما يستخدمه الناس مقياسا للقيم، ووسيطا في التبادل وأداة لالدخار"ويمكن صياغة تعريل اللقماء للنقودَز

 د اعتمدوا أقواع علماء االقتصاد بقولم َوأما املعاصرون من اللقماء  ق

 لوسط للتبادع ممما كان  ل  الش  ء وعلى أي حاع يكون.ز»قاع عبد هللا منيوَ 
 
 (6)النقد هو كل ش  ء لقي قبوال

 كوسيط للتبادع ومقياس للقيمة. 
 
 عاما

 
 (7)وكذل   كر علي أحمد سالوسَزالنقود لي أي ش  ء يكون مقبوال

  قد  كر قوع النيسابوري والغزالي، َزعلى أن النقود وسيلة ضرورية ومالكما كمال  جميو األ ياء.زَ (1)وأما ر يس املصري 

                                                           
 287، ص2003، 1حربية بن أحمد سنان الحاردي، الفقه االقتصادي ألمير املؤمنين عمر بن الخطاب، دار األندلس الخضراء، جدة، ط   (2)
،تــح عبـــد الرحمــان بـــن قاســـم 2004اإلســالم ابـــن تيميــة )مجمـــع امللـــك فهــد لطباعـــة املصــحف الشـــريف  ابــن تيميـــة ، مجمــوع الفتـــاوى الكبــرى شـــيخ  (2)

 ، 251ص  19(مجلد 
 مرجع نفسه . (3)
 287,ص2003, 1حربية بن أحمد سنان الحاردي الفقه االقتصادي ألمير املؤمنين عمر بن الخطاب، دار األندلس الخضراء، جدة ط ( 4)
 37النقدية في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص أحمد حسن، األوراق (5) 
 2,ص 1984, 2عبد هللا بن سليمان بن منيع الورق النقدي تاريخه حقيقته قيمته وحكمه، ط (6)
 7,ص1985 1علي أحمد سالوس، استبدال النقود والعمالت، مكتبة الفالح كويت,ط  (7)
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 ثانيا:مفهوم النقود الصطالحي عند القتصاديني

 عر ه علماء االقتصاد أيهاَ ز النقد هو أي ش  ء يتمتو بقبوع عام في الو اء بااللتملاماتز.

 (2)عاما كوسيط للتبادع وتستطدم في نلو الوق  كمقياس للقي   ومستودعا لما ز وعر ما ج   كراوزرَزأي ش  ء يلقس قبوال

 الفرع الثالث: أنواع النقود

إن مراحههل تيههور النقههود التههاري ي عههّدد مههن أنواعمهها، وهنههاح أسههو كثيههرة يمكههن تحديههد أنههواع النقههودَ ابيعههة املههادة ال هه  صههنع  

 كانهه  التقسههيمات  نننهها سههنتبو التيههور م ههها، أو مههدى يهاايههة قبههوع األ ههراد لمهها، أو مههن ح
ّ
يههث السههلية القاامههة علههى اإلصههدار، أيهها

 التاري ي لما.

 أول: النقود السلعية 

 أوع ما بدأ اإلنسان باملقايضة وللصعوكات ال    رضتها على املعامالت التجارية, التار األ راد إحدى  

تطههذها نقههودا, ومههن  لهه  املواشهه  , وأدوات الصههيد, وسههلو الزينههة, ثهه  السههلو ال هه  رسههتهلكما وتتمتههو بأهميههة لاصههة و قيمههة عاليههة لي

 (3)بعدها النملوغ إلى املعادن النليسة مثل الذهب واللضة.

 كههذل ، 
 
 وتههؤدي و يلهة ألهرى كوسههيط للتبهادع مثهل املا ههية والقمهمل, كمها أن لمهها عيوكها

 
ومهن مزاياهها أن لمهها اسهتطداما اسهتهالكيا

 .(4)ة للتجزاة و وحداتها غير متماثلة السلو قابلة للتلل وغير قابل

ثانيا: النقود املعدنية
(5)

 

تصنل من النقود السلعية لك ها ليسه  الوحيهدة, ونعتبرهها تيهورت مهن بعهدها وأصهبح  نقهودا ل حاجهة إليهها أكثهر لكلاءتهها مهن 

تزييلمهها وأليههها قابلههة التجزاههة السههلو األلههرى, وتميههملت بطصههاا  كثيههرة أدت النتشههارها و لهه  لسههمولة نقلمهها وعههدم تللمهها وصههعوكة 

 ضال عن الثبات النسب  لقيمتها بالقياس مهو غيرهها مهن السهلو وتسهتعمل فهي مجهاالت ألهرى كصهناعة الحلهي, وقهد مهرت بمراحهل 

 َ(6)لي

النقههههود املوزونههههةَ تعتبههههر علههههى  ههههكل سههههباا  مههههن املعههههادن النليسههههة بعههههد وزيههههها والتيههههار عيارههههها، يتعههههاملون بههههها فههههي عمليههههات  ه 1

 قايضة بالسلو.امل

                                                                                                                                                                                                         
  7( ص2013، 1املكتبي، القاهرة، طرفيق املصري، النقود في االقتصاد اإلسالمي، )دار  (1)
  14صبحي قريصة تادرس احمد رمضان نعمة هللا, اقتصاديات النقود والبنوك  ,الدار الجامعية مصر )د ,ط،.ت ( ص  (2)
 33)د,ت ( ص 7محمد زكي الشافعي,مقدمة في النقود  ,دار النهظة العربية ,بيروت ,ط  (3) 
 (104 102قتصاد االسالمي  مرجع سابق ص)أحمد حسن, األوراق النقدية في اال (4) 
 37)د ط(، ص) 2003زينـب حســين عـول هللا , اســامة محمـد الفــولي, اساســيات االقتصـاد النقــدي واملصـرفي منشــورات الحلبـي الحقوقيــة ,لبنــان  (5) 

38) 
 25جمال بن دعاس, السياسة النقدية في النظامين االسالمي و الوضعي,, مرجع سابق ,ص  (6)
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 النقود الحسابية أو املعدودةَ عبارة عن قيو املعدنية مستديرة الشكل راجل وزيها وعيارها على وجمما.  ه  2

النقود املسكوكة أو اإللزامية بقوة القانون ميبوعهة مهن معهادن الرليصهة مثهل البرونهز والنيكهل، قيمتهها اإلسهمية ماهجلة   3

 وتسملا النقود املساعدة. عليها أعلى من قيمتها الحقيقية،

 ثالثا: النقود الئتمانية

عبارة عن وثااس متداولة تتميمل بكويها  ات قيمة نقدية أكبر من قيمتها السلعية تمثل لحاملما حقو  فهي  مهة السهليات النقديهة 

 ود اإللكترونية.ال   أصدرتها،  ال تعدو أن تكون بياقة، و مرت في  كل نقود ورقية ث  كتابية لتظمر في األلير النق

 (1)َـ النقود الورقية1

عندما تطلى األ راد عن حمل الذهب الذي أودعو  عند الصاغة مقابل اإليصاالت ال   يحملويها،  أصهبحوا يكتلهون بهها إلتمهام 

العمليههههات البيههههو والشههههراء لسههههمولة حملمهههها ولضههههمان  ههههه ه  مههههن الضههههياع، وهههههذ  األورا  تقههههوم بو يلههههة النقههههود  اتههههها، وتيههههورت 

األحهههداث وتهههدلل  الحكومهههات فهههي الحلههها  علهههى حقهههو  األ هههراد وتنظهههي  اإلصهههدار وقصهههرت علهههى مؤسسهههة واحهههدة لهههي البنهههوح أو 

 م,1656املصار ،  كان أوع إصدار لتل  األورا  بن  السويد عام 

قود من املصهار  وعجزهها بعد الحرب العاملية األولى تغيرت القوانين املصدرة لألورا  النقدية الزدياد النلقات و اليلب على الن

 رعليههههها مههههن تعمههههدها, الصههههر  بالههههذهب, وتلههههزم األ ههههراد بقبولمهههها بقههههوة 
 
عههههن تلبيههههة تلهههه  اليلبههههات وعوامههههل ألههههرى،  أصههههدرت قانونهههها

 القانون وانلصل  العالقة بين النقود السلعية )الذهب و اللضة( والنقود االلزامية ، ولما ثالث مراحل ال   لي

ل كمية من الذهب أو اللضة مودعة ببن  في صهورة نقهود أو سهباا  تعهادع قيمتهها املعدنيهة قيمهة ههذ  النقود الناابةَ تمث أه 

 األورا  ال   تصر  عند اليلب، لمذا  ه  ناابة عن الذهب املودع وتمثل أداة االدلار لحاملما.

تعههاملين وتمثههل لحاملمهها عنههد اليلههب مههن نقههود الورقيههة الوثيقههةَ تكههون التغييههة املعدنيههة جزايههة، والجههزء اآللههر إلههى ثقههة امل ب ه 

موقعمها مبلغها معينها، ويمكهن تحويلمها إلههى  ههب، وم هها أورا  املصهر ية البنكنهوت ال هه  تصهدرها البنهوح بعهد الحصهوع علههى 

 إ ن من الحكومة.

دن النلهيو )الهذهب(، النقود الورقية اإللزاميةَ لي أورا  ألزم  الدولة األ راد التعامل بها، ولهي غيهر قابلهة للصهر  باملعه -ج

 وقيمتها من إلزامية القانون.

 (2)نقود الودائع أو الكتابية ه 2

ولي الودااو الجارية لدى البنوح التجارية،  أدى انتقاع إيداع الذهب إلى نقود ورقيهة، وكهدورها ههذ  أدت إلهى انتقالمها إلهى ودااهو 

 ذل .كتابية و ل  ضرورة لتمويل املشاريو أليها أصبح  غير كا ية ل

                                                           
 (41 39نب عول هللا, اسامة محمد الفولي ,اساسيات االقتصاد النقدي واملصرفي  ,مرجع سابق,ص)زي (1)

 44,  43سابق ص عزينب عول هللا,اسامة محمد الفولي, اساسيات االقتصاد النقدي واملصرفي, مرج (2)
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 مههن ضههياعما،  تنتقههل مههن شههة  إلههى آلههر بواسههية الشههيكات، ولهه  
 
إضهها ة إلههى الحسههابات املتد قههة كودااههو لههدى البنهه  لو هها

تقتصههر النقههود الكتابيههة علههى الودااههو الحقيقيههة وإنمهها تعههدت إلههى للههس ودااههو ألههرى، ودااههو تحهه  اليلههب )الحسههابات الجاريههة(، 

عيههس عليههها  وااههد،  أمهها الودااههو ألجههل، يلتههملم املههودع بههأن يبلهههغ  ،  الحسههابات الجاريههة ييل ههها ودااههو ألجههل
ْ
صههاح ها م هها  ههاء، وال ت

 البن  بنيته في  حب ما يريد من النقود قبل قيامه بذل  الاحب، ويتحصل املودع مقابل  ل  على  وااد.

األشههههةاص غيهههههر مجبههههرين بقبولمههههها فهههههي وهههههذ  النقهههههود الكتابيههههة ال تعتبهههههر يهاايههههة مثهههههل النقههههود الورقيهههههة،  لمههههها الصههههلة االلتياريهههههة   

 تعامالته ، ورغ   ل   ه  أكثر النقود تداوال وقد اتسو نياقما وال سيما في الدوع املتقدمة.

 (1):النقود االلكترونية 3

  مرت في السبعينيات من القرن العشرين عندما بدأت البنوح باستطدام الماتل لغرض الةدمات،

باسههههتطدام مواقههههو الويههههب ومههههو التيههههور  1995هايههههة الثمانيههههات، واسههههتطدام أوع برنههههامج عههههام إلههههى أن  مههههرت لدمههههة االنترنهههه  فههههي ي

 واستطدام الحاسوب، ويت  تحويل املبالغ من حساب إلى آلر و س نظام الكتروني مبرمج.

 املطلب الثالث: مفهوم العمالت الرقمية اإللكرتونية املشفرة

 أيهها    التكنولوجيا املتيورة عملة رقمية،ذنشأت عن ه
ّ
 تشهليريه علهى الحاسهوب، إال

 
تتلهس مهو العملهة اإللكترونيهة، كويهها أرقامها

تطتلهههل عهههن النقههههود اإللكترونيهههة كثيهههرا، وتعتبههههر تيهههورا مههههن تقنياتهههها اإللكترونيهههة مههههو إدراج برمجيهههات متيهههورة مههههن لهههالع نظههههام 

 العمالت اإللكترونية املشلرة. 

 ية املشفرةالفرع األول: تعريف العملة الرقمية اللكرتون

عملة رقمية ا تراضية )ليو لما كيان مهادي ملمهوس أو وجهود  يمليهااي( منتجهة بواسهية بهرامج حاسهوكية وال تطضهو للسهييرة أو 

التحك   يها من جانب بن  مركزي أو أي إدارة رسمية دوليهة , يهت  اسهتطدامما عهن اريهس  االنترنه  فهي عمليهات الشهراء والبيهو أو 

 (2)ى، وتلقس قبوال التياريا لدى املتعاملين  يها. تحويلما إلى عمالت ألر 

لي وحدة التبادع التجاري ال   ال تتواجد إال بالميئة اإللكترونية ،ولي مشلرة, غير مركزية تعمل بنظهام زالنهد للنهدز, يهت  إدارْتهها 

ثههل الكمبيههوترات واألجمههزة بالكامههل مههن قبههل مسههتطدميها بههدون أي سههلية مركزيههة أو وسههياء، عبههر الوسههااط اإللكترونيههة  قههط م

 (3 )لشراء سلو عينية أو منا و مطتللة. -كالجواع والتابل  ونحوها-الذكية 

                                                           
 32 31, الجزائر , ص 2007, 1جمال بن دعاس, السياسة النقدية في النظامين االسالمي والوضعي دار الخلدونية ,ط  (1)
،جنفـــي  1عبـــد هللا بـــاحول, النقـــود االفتراضـــية مفهومهـــا وأنواعهـــا وآثارهـــا االقتصـــادية, بحـــث منشـــور بمجلـــة العلميـــة لالقتصـــاد و التجـــارة، العـــدد    ( 2)

 22ص 2017
(، 023رونيــــة، وحــــدة البحــــول والدراســــات  العلميــــة، )عبــــد هللا بــــن محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب العقيــــل، األحكــــام الفقهيــــة املتعلقــــة بــــالعمالت االلكت  (3) 

 9الجامعة االسالمية املدينة املنورة، ص
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التعريــف العملــي للعملــة الرقميــة:  ــي تمثيــل رقمــي لقيمــة ال تصــدر ال عــن بنــك املركــزي وال عــن الســلطات العامــة، وليســت  

األ ـــخاص العـــاديون واأل ـــخاص القـــانونيون وهـــا كوســـيلة  بالضـــرورة متعلقـــة بالعملـــة الورقيـــة )الـــدوالر واليـــورو( ويقبـــل

 (1)للدفع ويمكن تحويلها أو تخزينها أو تداولها إلكترونيا . 

 Bitcoinالفرع الثاني: تعريف البتكوين 

البتكوين لي مجموعة ملاهي  تكنولوجية تؤسو قاعدة العملة الرقميهة، تسهتعمل لتطهزين وتحويهل قيمهة العملهة الرقميهة بهين 

  العمهههههالت تسهههههملا البتكهههههوين، ويتواصهههههلون عبهههههر بروتوكهههههوع البتكهههههوين بشهههههبكة االنترنههههه  أو بهههههدويها، ذتركين، الوحهههههدة مهههههن ههههههاملشههههه

 مستعملين وسااط اإللكترونية الحاسوب أو المواتل الذكية، ولي ا تراضية ليو لما وجود  يمليااي 

ملنظمهههات، و لههه  باسهههتطدام ايحلظهههة اإللكترونيهههة ويمكهههن أن تسهههتطدم للشهههراء أو للبيهههو كمههها يمكهههن تحويلمههها إلهههى األشهههةاص أو ا

Wallet  .(2)بملاتيمل رقمية لكل من املرسل و املرسل إليه 

أي تعتمـــد علـــى مبـــادئ التشـــفير فـــي ( cryptocurrency ـــي أول عملـــة أطلقـــت وهـــذا النظـــام الالمركـــزي، و ـــي عملـــة معمـــاة )

 
 
، وبقيــة العمــالت مماثلــة لهــا تقريبــا فــي اإلنتــاج والتطبيــق، مــا جميــع جوان هــا، وأشــهر العمــالت اإللكترونيــة وأوســعها انتشــارا

 عدا بعض التفاصيل الفنية باستيناء عملة الريبل.

 (3)يلس على ثالثة أمورَ ( تBitcoinعبارة زبيتكوينز ) 

  وحدة العملة ويرمز لما في املنصات بBTC وتتجزأ إلى وحدات أقل 

  البيتكوين جزأ  من واحد0,001)ميللي بيتكوين( وتساوي mBT 

 uBTC  جزءا من واحد البتكوين . 0.000001) مايكرو بيتكوين( وتساوي 

 (1 )  ساتوشSatoshi جزءا من واحد البيتكوين.   0.00000001وتساوي 

  .الشبكة اإلنترن  زالبروتوكوعز ال   تعتمدها هذ  العملة في اإلنتاج والتعامل 

 .البرامج املساعدة في التعامل بها 

ل السابقة علهى التال مها البسهيط  نيهها تتلهس علهى أيهها عملهة، وههذا سهابس ألوانهه ، إ  أيهها فهي مرحلهة اإلصهدار )جمالهة من التعاري

 تشههليرية علههى الحاسههوب أو المواتههل الذكيههة نتجهه  عههن حلههوع مسههاال (1)جمههة اإلصههدار مههن أكثههر مههن جانههب( 
 
ال تعتبههر إال أرقامهها

                                                           
,جوشوا بارون، أنجيال أوماهولي، وآخرين تـداعيات العملـة االفتراضـية علـى األمـن القـومي، بحـث  2014تعريف السلطة املصرفية األوروبية  (1) 

 1ص، 2015مؤسسة راند، سانتا مونيكا، كاليفورنيا، 
(2  Andreas Antonopoulos, Mastering Bitcoins , Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, 

Sebastopol, CA 9547 Printed in the United States of America Chapter1. Introduction page1 
كــــوين ،وحــــدة البحــــول والدراســــات العلميــــة ,عمــــادة البحــــث العلمــــي  , اململكــــة العربيــــة عبــــد هللا بــــن محمــــد العقيــــل , األحكــــام الفقهيــــة للبت (3)

  9السعودية الجامعة االسالمية باملدينة املنورة ،ص 
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ل ويجهههد الحل)المهههان( الةهههاص ببيانهههات املعاملهههة وتهههت  عبهههر بروتكهههوع البتكهههوين لوارزميهههة معقهههدة رسهههتحقما أوع مهههن ينهههه  العمههه

(راهههجل كهههل العمليهههات التحويهههل ال ههه  تهههت  بهههين املسهههتطدمين لمهههذا  Blok chaineالهههذي رعمهههل بنظهههام النهههّد بالنهههّد ويعتمهههد د تهههر) 

ال هه  ألههذها صههاح ها ( proof workمههل) البرنههامج الالمركههزي ثهه  يؤكههد املسههتطدمين تحويههل املكا ئههة أو العمولههة بمبههدأ إثبههات الع

ولي بالتالي تل  الوحدات من البتكوين ال ه  حوله  لحسهابه بالحا ظهة اإللكترونيهة املشهلرة بملتهاحين العهام والةهاص، ومهن ثه  

 و هر 
 
 اء ،يصبمل مالكما لهه الحهس فهي التصهر  بهها كمها يتصهر  فهي مالهه الةهاص بالتعهامالت ايةتللهة  ومقايضهتها ببهادي السهلو بيعها

 وتحويلما إلى بادي العمالت األلرى )الصر ( مثل الدوالر  واليورو باستطدام الصرا  اإللكتروني أو بدونه.

بعد إيضاك عملية إصدار البتكوين في التعدين أو التنقيب كما ييلس عليه، ال يمكن الجزم أيها عملهة أو سهلعة إال بعهد مقارنتهها 

 بما يقابلما من عمالت أو سلعة ألرى.

َ يمكن تعريلما في مرحلة اإلصدار أيها وحدات رقمية تشهليريه تنهتج عهن مكا هأة )عمولهة( رسهتحقما املسهتطدم تعريف البتكوين

) املنقب( من إيجاد الما هات املر قهة للمعلومهات املدللهة دالهل الاهجل)ال   تنهتج عهن عمليهات لوارزميهة (، يؤكهدها بعهد  له  

عبر بروتكوع البتكوين الذي  رعتمد  الجميو كما تاهجل كهل معاملهة فهي  هجل إثبات العملزبمبدأ زبادي املستطدمين املتعاملين 

لههاص هههو البلههوح  ههين، وتحلهه  األرقههام املشههلرة أو وحههدات  البتكههوين فههي محلظههة املتعامههل ال هه  لههي مشههلرة كههذل  بملتههاحين 

 لاص وآلر عام بأرقام وحرو .

يه، انتقل  من حالة أنظمة البرمجيات و بكة البتكوين إلى سو  املعهامالت كمها أما ما بعد اإلصدار  حالما تغير على ما كان عل

، 2أن ههههذ  املرحلهههة غيهههر مسهههتقرة )انتقاليهههة متذبذبهههة( مقارنهههة بمرحلهههة اإلصهههدار،  هههه  ليسههه  عملهههة باملقارنهههة بهههالعمالت املتداولهههة

 وتعتبر أصل مالي يتداوع للمضاركة باألسوا  املالية.

أقههرب ألن تكههون سههلعة بمعلهها الةههدمات )تقنيههة البلوكشههين( و لهه  لكويههها وحههدات رقميههة مشههلرة و ههبكة  وليبيعتههها املاليههة  ههه 

 د و في الوق  نلسه.

 الفرع الثالث: نشأة العملة الرقمية )البتكوين(

 بتقنية 
 
لكترونية ، ولي نقود إ1987لديليد تشوم عام   ecashقبل إصدار البتكوين كان هناح بعا التقنيات سابقة لما، بدءا

 Weiأالقه   2005و 1998عهام  وكهينhashcashاهور تقنيهة  1997على أساس بروتوكوالت التشهلير، ثه  سهتيلان برانهدس عهام 

Dai  ، ولك هههها تتواجهههد بالكامهههل عبهههر اإلنترنههه ، حيهههث تصهههبمل الحكومهههة املتحكمهههة  فهههي العملهههة لهههي نلسهههما   كهههرة التشهههلير الالمركهههزي

 (3. )سلية مركزية. األ راد الذين يمتلكويها، وحيث ال

                                                                                                                                                                                                         
إن جهالـــة جهـــة اإلصـــدار مـــن كـــل الجوانـــب ســـواء  خصـــية صـــاحب الورقـــة البحثيـــة  شاتوســـيناكاموتو علـــى أنـــه منظمـــة  أو دولـــة  وجنســـية  (1)

بواحــــد وعشـــرين مليــــون  2014و مـــن حيــــث املســـتخدمين أو مطــــوري البرنـــامج، أو محدوديـــة الوحــــدات التـــي حــــددت فـــي ســـنة املســـتخدمين ، أ

 بتكوين و ي قابلة لالنقسام ، الوحدة ) البتكوين(إلى مليون وحدة أخرى)ساتوي ي(
2    Shaen Corbet, Brian Lucey, Maurice Peat, Samuel Vigne Bitcoin Futures—What use are they Futures. Economics 

Letters (2018),https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.07.031.p 06 
)3(  http// www.m.Wikipedia.org/w   11: 46على  22/09/2018اطلع عليه يوم 
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بنشهههر ورقهههة عمهههل بعنهههوانَ )البيتكهههوينَ (1)ز Satoshi Nakamotoم قهههام شهههة  مجمهههوع اسمهزساتو ههيناكاموتو2008فههي عهههام 

نظام عملة الند  للند اإللكترونية (  في موقو لاص بالتشلير اإللكتروني بّين اريقهة عمهل عملهة زبتكهوينز وحمايتهها مهن التملييهل 

مجههازا مههن تعههدين Mining) أو التنقيههب )(2)م قههام بننتههاج أوع عملههة زبتكههوينز بعمليههة  التعههدين2009فههي عههام واإلنلهها  املههزدوج، و

املعههههادن أو التنقيههههب ع ههههها، وعر مهههها أيههههها نظههههام نقههههدي جديههههد للههههد و اإللكترونههههي، وكههههأن التعامههههل بههههها وتحويلمهههها يكههههون مبا ههههر بههههين 

وسيط؛ وهذ  العملة ترتكهز علهى التشهلير بهين اهر ين، وتبلها علهى نظهام املستطدمين بنظام زالند للندز دون االعتماد على ار  

مجموليهههة املعهههامالت اإللكترونيهههة، و لههه  بههههد  االبتعهههاد عهههن رقابهههة البنهههوح مركزيهههة ،  هههه  ال تراقهههب مهههن قبهههل البنهههوح بأنواعمههها 

 3ايةتللة والميئات وال تطضو لقوانين البنوح.

يههس البتكههوين وعنههد تلعيلههه يبههدأ بننتههاج عمههالت غيههر قابلههة للتكههرار مههن مبرمجههات فههي هههذ  العمليههة يقههوم املسههتطدم بتحميههل تيب

متطصصهههة يهههت  تشهههغيلما علهههى حواسهههب لاصهههة  ات ااقهههة عاليهههة، صهههمم  إلصهههدار كميهههة محهههددة، كهههل أربهههو سهههنوات تهههنطلا 

 (4)الكمية إلى النصل. 

Minngأول: عملية التعدين أو التنقيب 
(5)

 

ه املشهههمورة ال ههه  تشهههرك نظهههام البتكهههوين، تيهههر  لعمليهههة التعهههدين أو التنقيهههب عهههن البتكهههوين أوع مههها وضهههو املهههدعو ساتوشههه   ورقتههه

نسبة إلى التنقيب عن املعادن الثمينة، تشبيها لما وكالتالي  مو استطراجه من باان االنترن  من لهالع  هبكة مهن املسهتطدمين 

ين مسهههتطدمي  هههبكة البتكهههوين متهههملامنين مهههو بعضهههم  ملعالجهههة املعهههامالت بهههالهههذين رعملهههون علهههى حواسهههيب عاليهههة الياقهههة والقدرة

 البعا؛ وقد ت  تصميمه بيريقة غير مركزية مو وجود منقبين من كل العال ، وال يتحك  أحد بالشبكة.

مصههي ح التنقيههب أو التعههدين مبههالغ  يههه، لكههون أن هههذ  العمليههات الةوارزميههة ال تمههد بصههلة إلههى التنقيههب عههن املعههادن )الههذهب 

ا( ال مههههن حيههههث العمههههل أو مههههن حيههههث تقنيههههة البحههههث،  مههههو غمههههوض يضهههها  إلههههى جمههههة اإلصههههدار كمهههها أنههههه نههههوع مههههن واللضههههة وغيرههههه

اإلغراءات اتجا  ايجتمو لجذبه إلى هذا البروتوكوع الجديد من أجل االندماج  يه وتحقيس أكبر عدد من املستطدمين، ويمكهن 

دمين للشبكة الهذي يملكهون البتكهوين بحكه  أيهه  اعتمهدوا القوع أن مبدأ عمل  جل البتكوين اة ، ْراجل عليه كل املستط

التيبيههههس وقههههاموا بالعمههههل عليههههه، وتكمههههن مممههههة املنقبههههين فههههي جمههههو املعلومههههات و التحقههههس م ههههها، ثهههه  إضهههها تها إلههههى  ههههجل البتكههههوين 

                                                           
انـه يملـك أكثـر مــن مليـون بتكـوين قبــل أن  أسـطورة ""ساتويـ ي ناكـاموتو "اســم مسـتعار لوـخ  واحـد أو لجماعــة  ، ويشـتبه أنـه " ويـن داي" ويقــدر  (2)

 يختفي ويسلم املقاليد إلى "غافن أندرسن" الذي أصبح مطور ورائد البتكوين. املرجع نفسه 
 سيأتي الحديث عن عملية التعدين وتفاصيلها    (2) 
)3(  .Org www.Bitcoinhttp//   15: 10على  22/09/2018اطلع عليه يوم  

         2،  ص2018عدنان فرحان الجوارين، عملة البتكوين، اآلثار االقتصادية و املخاطر املتوقعة، بحث ب شبكة االقتصاديين العراقيين،
 23عبد هللا الباحول، العملة االفتراضية مفهومها وأنواعها وأثارها االقتصادية، مرجع سابق ،ص  (4) 
(5)       scoop.com/2014-http://www.it/02/yet-detailed-a-bitcoins-understand-to-easy-explaination/ 

 

http://www.bitcoin/
http://www.it-scoop.com/2014/02/bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-explaination/


 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

922 

دللهة فهي  هجله مر  1ويحتاجون بذل  إلى حسهاب المهان
ْ
قهة بههان لهاص بهذل ، حيهث يقهوم نظهام البتكهوين بحله  املعلومهة امل

 Proof ofلهههههاص، وكالتهههههالي يمكهههههن ل جميهههههو التحقهههههس مهههههن صهههههحة البيانهههههات وعهههههدم تغييرهههههها وكاعتمهههههاد مبهههههدأ زإثبهههههات العمهههههلز 

work(2)  يتجنهههههب تغييهههههر البيانهههههات. وعمليهههههة حسهههههاب المهههههان صهههههعبة، رسههههه ى كهههههل واحهههههد للقيهههههام بههههههذ  العمليهههههات )عمليهههههات حلههههه

 هأة ملهن ينهه  العمهل قبهل غيههر  بحيهث يضهيل عمليهة تحويهل إضها ية إلههى املعلومهات( قبهل غيهر  ) عمليهة تنا سهية(، ألن هنههاح مكا

الاجل بقيمة لمسين بتكهوين)تطليا املكا هأة إلهى النصهل كهل أربهو سهنوات( يرسهلما ألي عنهوان وغالبها يكهون عنوانهه الةهاص 

يكونهوا محها ظي حسهابات  به، وتعتبر مكا أة نظير القيام بتحديث الاجل، وكالتالي  املنقبين حسب تسميته  هه  أقهرب مهن أن

يد و لم  نظير التحقس من العمليهات سهابقة ال ه  قهاموا بهها مهو املنا سهة  يمها بيه ه  السهتمرار العمهل فهي تحصهيل البتكهوين بههذ  

اليريقههة ضههمن تصههمي  بشههكل يضههمن حههدا معينهها مههن معالجههة عمليههات التحويههل، حيههث يههت  إضهها ة كتلههة جديههدة للاههجل كههل 

زداد الصههعوكة فههي  ههل تزايهد املنقبههين دالههل النظهام، وقههد حههدد عههدد البتكوينهات بواحههد وعشههرين مليههون عشهرة دقههااس تقريبهها، وته

 وحدة في آلر عملية تحويل.

وهناح عملية ألرى لما عالقهة غيهر مبا هرة بالتنقيهب ولهي تجاريهة محضهة، عبهارة عهن منصهات للتنقيهب واملشهاركة  يهها باملهاع ال 

 للعملية األصلية )املبا رة( تعتبر  راء البتكوين من الصرا  اآللي أو منصات التنقيب.   بالعمل، ال تمثل أي إضا ة تقنية

 ثانيا: خصائ: البتكوين

 (3)من الةصاا  ال   تتميمل بها البتكوين أيهاَ 

 عملة رقمية تطيلية ليو لما أي وجود مادي ملموس ) يمليااي(، وليو لما أي قيمة  اتية.   1

 معلا أيها غير مدعومة من أي جمة رسمية أو مؤسسية أو منظمة دولية.  عملة غير نظامية؛ ب  2

  يتاك لجميو املتعاملين إمكانية تعدي ها بحسب إمكاناته  اللنية والتقنية. 3
 
 ملتوحا

 
 كويها برنامجا

 قبل التعامل بها.تستطدم من لالع اإلنترن   قط وفي نيا  املؤسسات والشركات والميئات واملواقو اإللكترونية ال   ت   4

يمكهههههن تبادلمههههها بهههههالعمالت الورقيهههههة الرسهههههمية؛ مثهههههل الهههههدوالر واليهههههورو، بعمليهههههات مشهههههلرة عبهههههر اإلنترنههههه ، وكواسهههههية مواقهههههو  . 5 

 متطصصة أو أجمزة صرا ة آلية لاصة. 

                                                           
بيانــات ذات طــول معــين وتوليــد تــوقيح محــدد يكــون أقصــر مــن طــول البيانــات تعتمــد عــدة مجــاالت برمجيــة و ــي أخــذ ال  Hashing تقنيــة الهاشــين  (1)

حققمن قيمـة األصلية  ويقوم بتمثيلها النيابة عنها، فلو أننا نملك الهاش ملعلومة معينة فلنه يمكـن معرفـة مـا إذا تـم إحـدال تغييـر عليهـا بمجـرد الـت

دة في حفل امللفات، ويستخدم البتكوين الهاشات التـي تنـتج عـن خوارزميـة التشـفير املعتمchecksumالهاش و مقارنتها بالقيمة األولى،مثل تقنية 

SHA256 ويحافل هذا على سالمة بيانات السجل الضخم. املرجع نفسه ، 
ه مـن عـدد ، نظام يحد فيـdosتم استخدام مبدأ "إثبات العمل" ألول مرة إليقاف عمليات السخام  و ةجمات الحرمان من الخدمات على الخوادم  (2)

املــرات  باســتخدام الخدمــة ألنــك ســتحتاج  إلــى وقــت معتبــر لحــل األحجيــة التــي وضــعت قبــل اســتخدام الخدمــة ، اإلشــكال مــع هــذا املبــدأ هــو إيجــاد 

http://www.it-أحجيــــــــت تحتـــــــــاج إلـــــــــى عمـــــــــل أكثـــــــــر وطويـــــــــل لحلهـــــــــا ومـــــــــن بــــــــين طـــــــــرق لعمـــــــــل هـــــــــذه األحـــــــــاجي  ـــــــــي اســـــــــتخدام عمليـــــــــات الهاشـــــــــين 

scoop.com/2014/02/yet-detailed-a-bitcoins-understand-to-easy-explaination/ 
 31سابق، ص  عبد هللا باحول النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، مرجع  (3) 

http://www.it-scoop.com/2014/02/bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-explaination/
http://www.it-scoop.com/2014/02/bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-explaination/
http://www.it-scoop.com/2014/02/bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-explaination/
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النههد تههت  عمليههات التبههادع التجههاري بواسههيتها مههن شههة  آللههر بصههورة مبا ههرة، دون حاجههة لتوسههيط البنهه ، أي نظههام ) . 6

 للند(.  

 ال يوجد حد معين أو سقل محدد للنلا  أو الشراء كما في بياقات االاتمان ايةتللة.  7

 عدم إمكان الجمات الرقابية تتبو أو مراقبة عمليات التحويل ال   تت  بواسيتها. . 8

 عدم قدرة السليات النقدية في أي دولة على التحك  في عرضما أو سعرها.  9

 تقنية املتيورة وابيعتها الالمركزية لشبكتها،  ه  سريعة و سلسة ولما أكثر من اريقة في عمليات التحويل .نظرا لل . 10

ثالثا : مميزات العملة الرقمية ) البتكوين ( 
(1)

 

 تتميمل العملة اال تراضية بعدة مميملات ليَ

 بههدون رسههوم علههى أو  الرســوم القليلــة: .1
 
، باملقارنههة مههو تحههويالت مههد وعات البتكههوين يههت  تنليههذها حاليهها

 
برسههوم قليلههة جههدا

النقههود اإللكترونيههة، يمكههن للمسههتطدمين تضههمين رسههوم نقههل مههو مههد وعاته  ل حصههوع علههى أوليههة التنليههذ، ممهها ينههتج عنههه 

 تأكيد أسرع للمعاملة من قبل الشبكة.

رسههتييو أحههد أن رغيههر أو  َ هههذا بلضههل تقنيههة البلههوح  ههين الههذي يضههمن األمههن لشههبكة البتكههوين، حيههث الاألمــن والــتحكم .2

 يزور، ألن الجميو يتحك  في معامالته  التشليرية، مما يو ر الحماية الكاملة ضد ساردي المويات واألمواع.

َ بما أن معلومات تحويل البتكوين بين املستطدمين متاك بسلسلة الكتل )بلوح  هين(، ال يمكهن ألي الشفافية والحيادية .3

وكوع البتكوين ألنه مؤمن من لالع نظام التشلير مما يتهيمل الوثهو  فهي أسهاس البتكهوين أنهه أحد التحك  أو التالعب ببروت

 محايد و لا . 

مههن املمكههن إرسههاع واسههتقباع أي مبلههغ مههن األمههواع لحظيهها مههن أو إلههى أي مكههان فههي العههال  وفههي أي وقهه  بههدون  حريــة الــدفع: .4

 ي أموالم  بشكل كامل. وسيط الثالث)البنوح(، وكدون قيود أي للمستطدمين التحك  ف

َ معهههامالت البتكهههوين آمنهههة، غيهههر قابلهههة للعكهههو، والتحتهههوي علهههى معلومهههات املسهههتهل  الةاصهههة، ممههها مخاطرهـــا أقـــل للتجـــار .5

 يحمل  التجار من الةسارة النا ئة عن االحتياع أو ايحاوالت غير اآلمنة السترجاع األمواع.

ال تههههههتحك   يههههههها أي دولههههههة وليسهههههه  تابعههههههة ألي حكومههههههة وتتههههههداولما ال تطضههههههو لحههههههدود جغرا يههههههة كمهههههها أيههههههها  تتســــــم بالعامليــــــة: .6

 املستطدمين من كل الجنسيات.

 

 

 

                                                           
 ( 6، 5،ص) / http//ambar.kau.edu.sa  والعمالت اإللكترونية، بحث ب  Blockchaineعدنان مصطفى البار ، تقنية   (1)
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 املبحث الثاني

 وظائف وخصائ: النقود عند الفقهاء والقتصاديني

يرتكههههز النظههههام االقتصههههادي فههههي مبادالتههههه علههههى عنصههههر ممهههه  وهههههو النقههههود، وال تطتلههههل كثيههههرا و االمهههها ولصااصههههما   بههههين اللقمههههاء 

 صاديين، ألن كلاءتها لي ال   تحددها كوسيلة مبادلتيه بين السلو والةدمات. واالقت

 املطلب األول: وظائف وخصائ: النقود عند الفقهاء:

 الفرع األول: وظائف النقود عند الفقهاء

قة( مههههن ملمههههوم النقههههود نسههههتطل  و االمهههها ولصااصههههما، وفههههي الحقيقههههة اعتمههههد اللقمههههاء الو ههههاال األساسههههية والتابعههههة )املشههههت

لتحديههد ملمههوم النقههود، كمهها  كههروا لصااصههما فههي تحديههدها، واعتبارههها أثمانهها لأل ههياء وكينههوا أحكاممهها مههن لههالع تلهه  الو ههاال 

 .والةصاا 

 أول: النقود وسيلة أداتيه ل منفعة فيها

 ء  ل  من لالع أقوالم َركز اللقماء على وصل النقود أيها وسيلة تقديرية بين األ ياء، ول  تحدد ابيعتها،  قد  كر العلما

قهاع الغزالههيَز للقممها هللا تعههالى لتتههداولمما األيهدي ويكونهها حههاكمين بهين األمههواع بالعههدع ولحكمهة ألههرى وهههو التوسهل بهمهها لسههاار 

 (1)األ ياء أليهما عزيزان في أنلسمما وال غرض في أعيايهما ...........ز 

 املعاملهة ال االنتلهاعاملقصهود م همها )الهذهب واللضهة( “يقوع ابن ر د َ  
 
 (2)” أوال

 
،بطهال  العهروض ال ه  يقصهد م هها االنتلهاع أوال

 ال املعاملة. 

 إن املقصود من األثمان التوسل دون املنلعة وإن التلل  ابيعتها، لتقوم بالو اال ال   تؤديها     

ا“ويقهوع ابهن عابهدين َ  والهثمن غيهر مقصهود بههل وسهيلة إلهى املقصههود،  ,(3)” واعلهه  أن كهال مهن النقهدين )الههذهب واللضهة( ثمهن أبههد 

 إ  االنتلاع باألعيان )السلو( ال باألثمان .

 . (4)” ال غرض في أعيايهما“ويقوع اإلمام الغزالي عن الدنانير والدراه  َ 

بهها، ولمهذا كانهه   ويؤكهد  هي، اإلسهالم ابهن تيميهة ههذا امللمههوم األداتهي لوسهيلة التبهادع بهين السهلو بقولههَ ز لههي وسهيلة إلهى التعامهل

ا(.  والوسههيلة ايحضههة ال ه  ال يتعلههس بههها غههرض ال بمادتهها وال بصههورتها يحصههل بههها املقصهود كيههل كانهه ز ها )نقههود  ،  ههالنقود (1)أثمان 

 وسيلة وحسب، لما و اال محددة تؤديها وليو لما منا و في  اتها . -كما يقررها اللقماء رحمم  هللا تعالى

                                                           
 188ص 1الغزالي، إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ج (1)
 187ص  1يه من األموال، جلزكاة ما تجب ف1982، 6ابن رشد، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، ادار املعرفة، بيروت، ط (2)
 88ص 4الغزالي، إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ج (3)

 املصدر نفسه (4) 
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 قيمثانيا: النقود مقياس لل

 (2)وقاع الغزاليَز للس هللا تعالى الدنانير والدراه  حكمين، ومتوسيين بين ساار األمواع، ح ا تقدر األمواع بهماز 

 َ
 
ح هها تقههدر بههها األمههواع،  يقهههاع هههذا الجمههل رسههاوي مااههة دينههار وههههذا “... الو ههاال عنههد اإلمههام الغزالههي يواههحما بقولهههه تلصههيال

ا إ ا )همهههها( متسههههاويان وإنمهههها أمكههههن التعههههديل القههههدر مههههن الزعلههههران رسههههاوي مااههههة  ا واحههههد  دينههههار،  مههههن حيههههث إيهمهههها مسههههاويان  ههههيئ 

 (.3 )...”بالنقدين 

هل الهدينار والهدره  لتقويممها أعله  لتقهديرها ْسر إدراح التساوي فهي األ هياء ايةتللهة الهذوات، ْجع  ا ع 
ّ
وقهاع ”. ويقوع ابن ر دَ ز مل

 (4) ليَز رؤوس األمواع وقي  املتللاتز.

ا لألمهههواع، ْيتوّسهههل بهههها إلهههى معر هههة مقهههادير “... ويعهههرض ابهههن تيميهههة لهههذل  بقولههههَ  املقصهههود مهههن األثمهههان )النقهههود( أن تكهههون معيهههار 

 أي و يلتها األساسية األولى لي قياس القي .” األمواع

 ثالثا:النقود وسيط للمبادلة

لمههها عيهههوب عهههدة ،  هههنن النقهههود كانههه  لهههي الوسهههيلة األن هههح فهههي  بمههها أن االقتصهههاد يقهههوم علهههى التبهههادع بهههين األ هههياء ولكهههون املقايضهههة 

 القيام بها، و كر الغزاليَ

 ز ......ولحكمة ألرى ولي التوسل بهما إلى ساار األ ياء، أليها عزيزان في أنلسمما ...........ز

 (5)وقاع القرافي في اللرو َز والنقدان وسيلتان لتحصيل املثمناتز.

 (6)راه  و الدنانير ال تقصد لنلسمما بل لي وسيلة إلى التعامل بها ز وقاع ابن تيمية َز و الد

 مههن كههالم اللقمههاء يتبههين أن كلههاءة النقههود فههي كويههها أداة ووسههيلة للتبههادع بههين األ ههياء لتقههدير القههي  وتمثيلمهها  يمهها بي ههها، وأداء 

 ذا ابن القي  الجوزية  قاعَ املعامالت، وإال  سد أمر الناس باتطا ها مقصودة ألعيايها، وقد أ ار إلى ه

 (7)تقصد ألعيايها  سد أمر الناس. ز ز األثمان ال تقصد ألعيايها بل يقصد التوصل بها إلى السلو،  ن ا صارت في أنلسمما سلما

 

                                                                                                                                                                                                         
 150ص 19ابن تيمية الفتاوى الكبرى، مصدر سابق ج  (1)
 188ص 1الغزالي، إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ج (2)
 املصدر نفسه (3)

 187ص 1، جابن رشد، بداية املجتهد ونهاية مقتصد، مصدر سابق (4)

 ،  250ص 3( ، ج  2003، 1القرافي، الفروق،تح عمر حسن قيام،)مؤسسة الرساله بيروت ط (5)
 251ص 19ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مصدر سابق، ج (6)
 138، ص2ابن القيم الجوزية، أعالم املوقعين، ) مكتبة األزهرية ، قاهرة دط ت (ج (7)
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 رابعا: النقود مستودع للقيمة

 يلههة الههذليرة أو مسههتودع للثههروة مههن الو ههاال السههابقة تنههتج و ههاال ألههرى تابعههة أو مشههتقة م ههها، تتههوالى مههن سههابقاتها وم ههها و 

 وهو ما رعر  عند االقتصاديين، االحتيا  ويطتلل عن االكتناز.

قهاع الغزالهي فهي إ هارة لهذل َز ثه  يحتههاج إلهى مها ييهوع بقهاؤ  ألن الحاجهة إليهه تههدوم، وأبقهس األمهواع املعهادن،  اتطهذت النقهود مههن 

 لهه  اإلمهههام الغزالهههي ميههملة الههه(1)الههذهب واللضهههة والنحهههاس.ز 
 
ذليرة و القيمهههة املههدلرة للمعهههادن)النقود السهههلعية( أليههها أكثهههر ثباتههها

 للقيمة دون غيرها من السلو، وكون لما قوة  راايه تتميمل بها. 

يقصههد بهمهها ال جههرين الههذهب واللضههة، ونههتج  لهه  عههن القههوة  (2)وقههاع ابههن للههدونَز  ممهها أصههل املكاسههب و القنيههة و الههذليرةز. 

ههها تقههوم بتقههدير األ ههياء ومههن ثههّ   ادلارههها واتطا ههها وسههيلة الحصههوع علههى السههلو والةههدمات، للتههرات الشههرااية لألثمههان حيههث أي

 من الزمن بهد  ألن النقود لي أكثر األمواع ال   لما القابلية لذل . 

 الفرع الثاني: خصائ: النقود عند الفقهاء

 اتلس اللقماء أن الةاصية الجوهرية للنقود ليَ

،املتعار  بها بين الناس، ويعبر عليها  قماؤنا باملاليهة والثمنيهة، أي أيهها أداة  ات قيمهة، كمها بينها مهو امةالقوة الشرائية الع .7

وليو في غير الدراه  والدنانير مقصود، إنما املقصود املالية، ومها وراء  له ، لهي واألحجهار سهواء. املاليهة »قوع السرل   َ 

 (4) ع متقومه وهذا ما  كر  الكاسانيَز ألن الدراه  والدنانير أمواع متقومه.زكما أيها أموا3باعتبار الرواج في األسوا ز 

، ومها يتعهار  عليهه النهاس 6،وييلهس عليهها اللقمهاء التمهّوع والهرواج5من األ راد في التعامل  يمها بيه ه  أن تنال القبول العام .8

 لى نقديتها من  ل  التعار   يما بي ه .  في تعاملم  بالعر  والعادة، يضلي صلة املالية  عليها ويحصل االصيالك ع

َ ل  يذكر اللقماء هذ  الةصيصة، أليه  ركزوا على مواصلات النقدية في املعهدنيين )الهذهب واللضهة(، إال الثبات النسبي .9

والههثمن أن ابهن القهي   كرهها ألنهه تكله  علههى األثمهان بصهلة عامهة، قهاع ابهن القههي َز  هنن الهدراه  والهدنانير أثمهان املبيعهات ، 

ههههو املعيهههار الهههذي بهههه رعهههر  تقهههوي  األمهههواع؛  يجهههب أن يكهههون محهههدودا مضهههبواا ، ال يرتلهههو وال يهههنطلا ، إ  لهههو كهههان الهههثمن 

يرتلو ينطلا كالسلو، ل  يكن لنا ثمن رعتبر به املبيعات ، بل الجميو سهلو ، وحاجهة النهاس إلهى ثمهن رعتبهرون بهه املبيعهات 

  بسههعر تعههر  بههه القيمههة، و لهه  ال يكههون إال بههثمن تقههوم بههه األ ههياء، ويسههتمر علههىحاجههة ضههرورية عامههة، و لهه  ال يمكههن إال

                                                           
  92ص  4حياء علوم الدين، مصدر السابق جالغزالي، إ (1) 
 309ابن خلدون، مقدمة، مصدر سابق، ص  (2)
 16ص 14السرخس ي، املبسوط، ، ) دار املعرفة بيروت ،د ت ط( ج (3)
 149ص3الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،) دار  الكتب العلمية، بيروت ، د ت (، فصل شرائط الصحة،ج (4)

 66دنيا، النقود والتضخم، مرجع سابق ، ص أحمدشوقي   (5)
تشــترى للــرواج معنــين، األول، القــوة الشــرائية وهــو عنــد املالكيــة يقصــد بــه النفــاق، قــال الدســوقي: " رواجهــا رواج الكاملــة بــأن تكــون الســلعة التــي  (6)

. املعنـــى الثــاني: التعامـــل وهــا مقترنـــا  456ص1، جبــدينار النــاق ، التحـــاد صــرفهما وهـــذا معنــى قولــه : وراجـــت كاملــة" الدســـوقي، حاشــية الدســوقي 

 بالرغبة فيها و الحرص على الحصول عليها أي قبولها قبوال عاما. 
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حالههههة واحههههدة ، وال يقههههوم هههههو بغيههههر  ، إ  يصههههير سههههلعة يرتلههههو ويههههنطلا ؛  تلسههههد معههههامالت النههههاس، ويقههههو الةلههههل ويشههههتد 

 (1)الضرر..... ز

اع الغزالهههيَز للقمههها هللا تعهههالى ...........وال غهههرض فهههي لكهههي تقهههوم األمهههواع واملبيعهههات بهههين النهههاس، يجهههب أن تكهههون ثابتهههة لتقهههدر بهههها، قههه

 (2)أعيايهما ، ونسبتهما إلى ساار األمواع نسبة واحدة.ز 

 إال أن الغزالي ل  النقود بطصاا  ألرى تتميمل بهاَ 

 كويها أداة، والغرض في أعيايها وال منلعة  يها كاألعيان. -1

 دة، ال تتغير.ثبات القيمة، ونسبتها إلى ساار األمواع نسبة واح -2

 كويها  ات ندرة، أو كما قاع عن الذهب واللضة إيهما عزيزان في نلسيهما، و ل  ليبيعة الةلقية  يهما.  -3

 كويها مطزن اللقي  للثروة، وعلى حد قوله من ملكمما  كأنما مل  كل ش  ء. -4

 املطلب الثاني: وظائف النقود وخصائصها عند القتصاديني

، ولمهها مههاع اإلنسههاني ل ةههروج عههن نظههام املقايضههة الههذي كههان يكبههل عمليههات املبادلههة بقيههود  املعرو ههةالنقههود أداة اعتمههدها االجت

 عدة و اال وتتوقل كلاءة النظام النقدي عليها، ولما و اال أصلية وألرى مشتقة كما لما و اال اقتصادية تقوم بها.

 الفرع األول: وظائف النقود عند االقتصاديين

ل النقهود عنهد االقتصهاديين وعنهد اللقمهاء، إال مهن حيهث تيورهها ألن اللقمهاء ركهزوا علهى الهذهب واللضهة ال تطتلل كثيرا و هاا

وأدائهمهها كوسههيلة ثمنيههة يتههداولما النههاس  يمهها بيهه ه ، أمهها االقتصههاديون  نشههأت أ ههكاع ألههرى وتيههورت مههن النقههود السههلعية إلههى 

حيهههث إلزاميتهههها وإصهههدارها، ودورهههها فهههي السياسهههة النقديهههة وكعامهههل مهههن النقهههود االاتمانيهههة وااللكترونيهههة،  ركهههزوا علهههى أدائهههها مهههن 

 عوامل اإلنتاج.

 أول: النقود وسيط للتبادل  

تعتبر من الو اال التقليدية وأقدم و يلة اسهتحال ا للمقايضهة للتغلهب علهى صهعوكاتها, حيهث دلله  النقهود كأحهد البهدلين فهي 

ولهي بهذل  تمثهل قهوة  هرااية عامهة تمكهن حيازتهها مهن ، 3في جميهو ا هراد ايجتمهو )(عملية البيو والشراء و ر   يها قبولما العام 

الحصوع على أي سلعة أو لدمة يرغب في  رائها ويتيلب نجاك النقود في تأدية هذ  الو يلة، أن تكتسب صلة القبوع العهام 

 بين جميو املتعاملين.

 

                                                           

 156، ص 2ابن القيم، إعالم املوقعين، مرجع سابق، ج  (1) 
 92 - 91ص 4الغزالي، إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ج (2)
  33امين االسالمي والوضعي، مرجع سابق صجمال بن دعاس، السياسة النقدية في النظ  (3)
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 ثانيا: النقود وحدة للحساب أو مقياس للقيم 

د بو يلههة مقيههاس مشههترح للقههي  يههؤدى فههي قيههاس القههي  االقتصههادية مثههل مهها تؤديههه القياسههات األلههرى )الغههرام, املتههر تقههوم النقههو 

 (1)اللتر......( مو القليل من التغير بي هما إ  أن قي  النقود متغيرة واأللرى منضبية. 

ن مقارنهة ههذ  القهي  ببعضهما الهبعا، وعلهى ولي بذل  تساعد فهي تقيهي  السهلو ايةتللهة بقيمهة الوحهدات النقديهة، وكهذل  يمكه

ههذا األسههاس تتحهدد قيمتههها التبادليهة، ويتيلههب نجهاك النقههود فهي تأديههة ههذ  الو يلههة تمتهو قيمتههها الحقيقيهة بالثبههات النسهب  مههن 

 أجل استقرار السو  وقيمة السلو. 

 ثالثا: النقود أداة للدفع املؤجل 

أداة لتسههديد كا ههة االلتملامههات وتسههميل عمليههة االقتههراض، وبههها تحههدد املههد وعات لههي امتههداد لو يلههة مقيههاس للقههي  الحاضههرة، و 

اآلجلة وتستطدم كأداة لتقرير أو تحديد قيمة ما يتعين عن املقترض د عه في املستقبل إلى املقرض، وهذ  الو يلة أمكنه  مهن 

لثبههات النسههب  فههي قوتههها الشههرااية أي عههدم حههدوث إيجههاد سههو  لالاتمههان وكههاليبو ال يتههأتس للنقههود أداء هههذا الههدور مهها لهه  تتمتههو با

 .(2)تقلبات كبيرة في تغير قيمتها لالع مدة القرض 

 رابعا: النقود مخزن للقيم 

مههن مراحههل تيههور النقههود عر نهها صههعوكة التههملان السههلو القابلههة للتلههل،  كانهه  النقههود مطزنهها للقههي  لتلهه  السههلو وأداة االلتههملان 

ويتيلب نجهههاك النقهههود فهههي تأديهههة ههههذ  الو يلهههة تمتعمههها بنبهههات قيمتهههها نهههد الحاجهههة إليهههها مسهههتقبال،القهههوة الشهههرااية السهههتطدامما ع

الحقيقية فهي املسهتقبل، وإال ألصهبمل مهن األ ضهل  هراء بعها السهلو املعمهرة وال ه  ترتلهو قيمتهها فهي املسهتقبل بهدال مهن االحتلها  

 وهذ  الو يلة امتداد لو يلة وسيط التبادع  بالنقود.

لوظائف القتصاديةخامسا: ا
 (3)

 

 هناح و اال اقتصادية تعتمد عليها السياسة النقدية كأداة من األدوات  نيها ال تقوم إال بالنقود  ه َ 

النقود كأداة من أدوات السياسة النقديةَ رعهد العهرض النقهدي مهن أهه  أدوات السياسهة النقديهة إ  أيهها تهتحك  فهي القهوة  ه 1 

 في النشا  االقتصادي وتحقيس التوازن.الشرااية للنقود للتأثير 

النقهههود كهههأداة لتوزيهههو املهههواردَ ههههذ  النقهههود لمههها قيمهههة  اتيهههة مهههن  هههأيها أن تهههؤثر فهههي القهههرارات املتعلقهههة باإلنتهههاج والتوزيهههو بهههين  ه 2

 مطتلههل القياعههات )الحكومة،املشههروعات،أ راد(، وتجعههل مههن السياسههة النقديههة عههامال مكمههال ل جمههاز االنتههاجي وتحقيههس

                                                           
 18-17محمد زكي شافعي ,مقدمة في النقود مرجع سابق , ص  ( 1)
  28زينب عول هللا , اقتصاديات النقود واملال, مصدر سابق ص  (2)
 (33ـ29مرجع سابق ، ص)زينب حسين عول هللا ,أسامة محمد الفولي,أساسيات االقتصاد النقدي واملصرفي منشورات الحلبي الحقوقية , (3)
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النمهههو املتهههوازن لالقتصهههاد، ويتجهههاوز دورهههها اإلقليملههه  رغههه  الهههتال  الوحهههدات النقديهههة إال أيهههها تسههه ى إلهههى ركيمههها بمعهههدالت 

 صر  ثابتة لتحقيس استقرار العملة.

النقههود كهههأداة ل ةيههار بالنسهههبة لأل هههرادَ يههؤدي اللهههرد لههدمات يحصهههل مقابلمههها علههى دلهههل متمثههل فهههي تلههه  النقههود ال ههه  بهههدور   ه 3

 بها رغباته ايةتللة من االستهالح أو االدلار،  ه  ليار  الذي يحدد  مكانا وزمانا واأل ياء ال   يريدها. يحقس 

الفرع الثاني: خصائ: النقود عند القتصاديني 
(1)

 

 اعتبار النقود وسيلة يمكن تداولما وأداء و االما، يلزم توا ر لصاا  ليت   ل  وليَ

مهههل بهههها جميهههو أ هههراد ايجتمهههو الهههذي تتهههداوع  يهههه، سهههواء كهههان  لههه  التياريههها أو إجباريههها بصهههلة القبهههوع العهههام، أن يتعا   أوال:

 القانونية.

الثبهههات النسهههب  فهههي قيمتهههها، لتهههؤدي و االمههها ولاصهههة كمقيهههاس للقهههي  وأداة للمهههد وعات اآلجلهههة يجهههب أن تكهههون ثابتهههة  َ  ثانيا

 و قدان الثقة بها. نسبيا لتلادي مطاار تذبذبات التغير وكالتالي  ساد معامالتها

 قابلة للبقاء بشكل نسب ، اي ال تتلل عند تطزي ها أو نتيجة لتداولما بين األ راد مثل بعا السلو. َ  ثالثا

أن تكهههون  ات نهههدرة، اكتسهههب الهههذهب النهههدرة النسهههبية مهههن اليبيعهههة  كانههه  تلههه  النقهههود املعدنيهههة  ات قيمهههة  اتيهههة،   رابعا:

 د على اإلصدار النقدي.وكذل   رض  الندرة عن اريس القيو 

أن تكههههون وحههههداتها متماثلههههة وقابلههههة للتجزاههههة دون ضههههياع قيمتههههها أي متشههههابهة الوحههههدات متسههههاوية القيمههههة  يمهههها بي ههههها،  َ  خامسا

 وكذل  قابلة لالنقسام من حيث الوحدات األساسية إلى أجزاء صغيرة دون تغير أو ضياع قيمتها.  

مثل بياقهة المهاتل أو سهند كهراء  هه  قبلهة للتهداوع عبهر معهامالت مطتللهة دون  أداة عامة غير محددة وال مطصصة  سادسا:

 تطصي ، بين جميو  ئات ايجتمو.

 القوة الشرااية الكامنة  يها، والسيولة الكاملة،  ه  تتميمل بالسمولة واملالامة في التحويل دون لسارة أثناء تحويلما. َ  سابعا

 

                                                           
 ، 21زينب عول هللا ,أسامة محمد الفولي ,أساسيات االقتصاد النقدي و املصرفي ,مرجع سابق ,ص،  (1) 



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

930 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث

 فرتاضية )البتكوين ( ومقارنتها بوظائف النقود عند الفقهاءوظائف العملة ال

من ابيعة النقود أن تكون لما لاصية جوهرية كويها  ات قوة  رااية عامة، حيهث أنهه مهن ملكمها كأنهه مله  كهل شه  ء، علهى حهد 

يمكهن القهوع علهى العملهة   ، وتتمتو بو اال تؤدي بها تل  الةاصية، وههل(1)قوع اإلمام الغزالي ز من ملكما  كأنه مل  كل ش  ءز

 اال تراضية نلو الةاصية وأيها تتمتو بو اال النقود.

 املطلب األول: وظائف العملة الفرتاضية ) البتكوين(

قههد بههرزت كوحههدة حسههاب، ممهها جعلمههها أقههرب لكويههها عملههة. ويظمههر فههي اإلعههالن عههن التحليههل الهههذي  Bitcoinمههن املمكههن أن تكههون 

 لتداوع البتكوين قاا  ومستمر،  مل يطولما لتكون عملة  ات و اال مثلما مثل النقود املتداولة. أجري عليها أن التقلب في ا

 الفرع األول: الوظائف األساسية

صدرت وحدات البتكوين، ارح  للتداوع و(2)أوال: البتكوين وسيط للتبادل
ْ
مواقهو استبدالما بهالعمالت األلهرى علهى  َ أوع ما أ

مههو اإل ههارة إلههى  (3)لو األلههرى، وهههذا علههى مسههتوى  ئههة قليلههة ثهه  انتشههر إلههى املزيههد مههن البههااعين الرايسههين،اإلنترنهه  ومبادلتههها بالسهه

الصههههعوكات فههههي قبههههوع البتكههههوين مههههن جههههراء التقلبههههات الشههههديدة لسههههعرها وتقلبههههات سههههعر الصههههر ، ممهههها يههههؤدي إلههههى تغييههههر السههههعر 

قبهههوع النسهههب  لمههها مهههن الهههبعا تعتريهههه املشهههاكل،   وال يمكهههن املتواصهههل بهههالبتكوين لتلهههادي لسهههارة  هههر  السهههعر، ممههها يبهههين ح ههها ال

 على 
 
وصله بالواسو أليها تعتمد على الو اء الذاتي أو الشةص   للمتعاملين،  وألنه ليو هناح كيان رسمل  أو سيادة تجبر أحدا

ويهل للبتكهوين وهواتهل  كيهة أو قبوله أو التعامل به مثل األورا  النقدية القانونية، وال يمكن أن يكون ألغلب الناس برنامج تح

حواسهيب ملبا ههرة عمليههات التههداوع بههالبتكوين،  ههال يمكههن القههوع أيهها تمتههاز بو يلههة وسههيلة تبههادع بهههذ  املواصههلات، بههالرغ  مههن 

                                                           

 250ص  4الغزالي، إحياء علوم الدين مصدر سابق، ج    (1) 
)2( Stephanie lo and J.Christiana Wang, Bictoin as Money ; Current Policy Perpecties ;Federal Reserve Bank Of Boston 

No.144; 04/09/ 2014;page( 03-11) 

 (  04-02ص)  2017األزرق الركراكي، هل البتكوين عملة، بحث ، موسوعة االقتصاد اإلسالمي  ،ديسمبر 
التـي قبلـت التعامـل بـه فـي  Amazonو ، 213دوالرعـام 1300000000التي تبيع أي ي يء حتى املجـوهرات رقـم مبيعاتهـا   Overstock.com مثل  (  3)

2014 
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 فههي مواقههو التجههارة اإللكترونيههة عبههر اإلنترنهه ، وأغل ههها صههغير وغيههر مشههروع مميملاتههها العديههدة. 
 
كههان اسههتطدام البيتكههوين محصههورا

 (1)مثل اريس الحرير الذي ت  إزاحته اآلن، وهو سو  على اإلنترن  للسلو غير القانونية مثل ايةدرات واألس حة(. )

له  تكهن عملهة كمهها لهي، لهألداء الضهعيل كوحهدة حسههاب  Bitcoinإن البتكهوين (2 )ثانيـا: البتكـوين مخـزن للقـيم )وحـدة حســاب(

 وين.. للتقلبات العالية للبيتك(3)وكمطزون للقيمة 

هها وكالتههالي التبههادع،إن اسههتطدام البتكههوين كوحههدة حسههاب مشههتس بالكامههل ح هها اآلن مههن و يلههة متوسههط  واقههو، ح هها ال فههي. ثانوي 

 مهن البتكههوين. 
 
التجهار الهذين يقبلهون بتكهوين كد عهة يميلههون إلهى نشهر األسهعار بهالعمالت القياسهية، مثههل الهدوالر أو اليهورو، بهدال

  مناقشته باللعل،  قد التار العديد م ه  تقليل مطهاار سهعر الصهر  عهن اريهس تحويهل البتكهوين عالوة على  ل ، وكما تم

،وأليها  هههديدة التقلهههب حيهههث إلهههى عملهههة قياسهههية علهههى اللهههور أو بشهههكل متكهههرر. و لههه  ألن أسهههعار البتكهههوين كانههه  متقلبهههة للغايهههة،

باملااهة، مهو املقارنهة بتقلبهات أسهعار الهذهب،  200سهما إلهى واليومية وصل  في اللتهرة نل 2014و  2012باملااة بين 265وصل  إلى 

باملااهههة علهههى مهههدى عشهههر سهههنوات املاضهههية، وح ههها تقلبهههات العمهههالت النمو جيهههة، فهههي املتوسهههط ال  88 املعهههدع الشهههمري وصهههل إلهههى 

 ة حساب.باملااة على السنوات الثالث املاضية،  التقلبات تجعل البتكوين غير مناسبة على اإلاال  كوحد 9تتجاوز 

ا متوسههط  PLNجههدوع تقلبهها األسههعار للههذهب والعملتههين اليههورو والبولنههدي )يههت  التيههار  سههعار األ . ال جهه كعملههة تمثههل اقتصههاد 

 2014و    2011)أسعار الصر ( صريحة بالدوالر األمريكي ، و ل  مو البتكوين بين سنة 

 .( 4. )2014و. 2011الجدوع البياني يبين تغيرات العملة البتكوين بين سنة 

 2011 2012 2013 2014 

 %14 %21 %15 %20 الذهب 

 6% %7 %8 %12 اليورو

 PLN   19% 14% %1 8%البولندي

 78% %16 %65 %158 البتكوين

                                                           
)1( Stephanie lo and J.Christiana Wang, Bictoin as Money ; Current Policy Perpecties ;Federal Reserve BankBoston 

No.144; 04/09/ 2014;page( 04 
)2(  Stephanie lo and J.Christiana Wang, Bictoin as Money ; Current Policy Perpecties ;Federal Reserve BankBoston 

No.144; 04/09/ 2014;page10 
)3( ShaenCorbet, Brian Lucey, Maurice Peat, Samuel VigneBitcoin Futures—What use are they Futures. Economics 

Letters (2018),https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.07.031.p 06 
)4( Max Kubát.Virtual currency bitcoin in the scope of money definition and store ofvalue. Procedia Economics and Finance 30 

( 2015 ) 409 – 416. 3rd Economics & Finance Conference, Rome, Italy, April 14-17, 2015 and 4th Economics &Finance 

Conference, London, UK, August 25-28, 2015   page 416 
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 1الشكل 

 أن تقلبههات العمههالت أقههل مههن تقلههب الههذهب
 
، النتههااجَ كههال العمههالت يثبهه  أدنههس التقلههب فههي العينههة. ركمهها يكههون مههن املسههتغرب قلههيال

وتعتبهر عمومها كأصهوع آمنهة. ومهو  له   هنن تقلهب الهذهب قريههب جهدا لتقلهب العمهالت. مهن ناحيهة ألهرى،  هنن تقلبهات البيتكههوين 

 .(1)أعلى بكثير

 22014و 2011الرس  البياني يبين منحلا تقلبات البتكوين بين سنة 

 2الشكل 

 

 الفرع الثاني: الوظائف املشتقة

 أول: البتكوين مستودع للقيمة

قد عمل  كوحدة حساب ، مما جعلما أقرب لكويها عملة. يظمر التحليل الذي أجهري أن  Bitcoinن املمكن أن تكون البتكوين  م

 2التقلب زاد في جميو أنحاء اإلعالن عن التداوع في العقود اآلجلة بالبتكوين.

ا للبيتكهوين فهي الو يلهة كشهبكة للهد و. ننه يلغي مطزن أو مستودع للقيمة كو يلهة للبتكهوين. وتبقهس املسهاهمة األكثهر اب ( 3 )تكهار 

 . (4)وتتوقل و يلتها كمطزن للقيمة على استعداد الناس لتبادلما و التعامل بها كعملة تبادلية للسلو

وال يمكن أن تؤدي هذ  الو يلة باملقارنة  مو سعرها  في السو  وقيمتهها الجوهريهة، وأن الو هاال األساسهية لهي ال ه  تهتحك  فهي 

 رها األساه   كعملة. دو 

                                                           
)1( Max Kubát.Virtual currency bitcoin in the scope of money definition and store ofvalue. Procedia Economics and Finance 30 

( 2015 ) 409 – 416. 3rd Economics & Finance Conference, Rome, Italy, April 14-17, 2015 and 4th Economics &Finance 

Conference, London, UK, August 25-28, 2015   page 416 
)2( ShaenCorbet, Brian Lucey, Maurice Peat, Samuel,Vigne ,Bitcoin Futures—What use are they?, :, Bitcoin Futures—What 

use are they?. EconomicsLetters(2018), https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.07.031 
)3( Max Kubát.Virtual currency bitcoin in the scope of money definition and store ofvalue..conclusion(Page 416) 
)4(  Stephanie lo and J.Christiana Wang, Bictoin as Money ; Current Policy Perpecties ;Federal Reserve BankBoston No.144; 

04/09/ 2014;page11 
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 ثانيا: البتكوين أداة للمدفوعات اآلجلة

 مثل ( 1)يتعامل معظ  املستطدمين بالعملة اال تراضية )البتكوين( كأصوع مضاركة أكثر من وساال الد و،

رعتبههر لههه جميههو العمههالت ال هه  لههي جههزء مههن السههو  املههالي، لمههذا السههبب قههد تشههبه لصااصههه املاليههة العمههالت األلههرى، إال أنههه ال 

 نلو الو اال ال   تتميمل بها العمالت األلرى.

ههه  امتههداد لو يلههة مقيههاس للقههي  ، ومنههه التسههديد وكمهها أن هههذ  األداة ال هه  تطههت  بههها العملههة  تتمثههل فههي الثبههات النسههب  لمهها،   

تقريهر أو تحديهد قيمهة مها يتعهين لكا ة االلتملامات وتسميل العمليات اآلجلة، وبهذا تحدد بها املعامالت األلرى ،وتستطدم كهأداة ل

 عن املقترض د عه في املستقبل إلى املقرض، وهذ  الو يلة أمكن  من إيجاد سو  لالاتمان.

وكههاليبو ال يتههأتس للبتكههوين أداء هههذا الههدور مهها لهه  تتمتههو بههالقبوع كوسههيط للتبادع،وكالثبههات النسههب  فههي قوتههها الشههرااية أي عههدم  

 (2 .)متها لالع مدة االلتملامات حدوث تقلبات كبيرة في تغير قي

 املطلب الثاني: مقارنة بني النقود والعملة الفرتاضية من حيث الوظائف والخصائ: عند الفقهاء

بعهههدما عر نههها و هههاال كهههل مهههن النقهههود والعملهههة اال تراضهههية)البتكوين(، يمكهههن أن نسهههتنتج مهههدى ميابقتهههها لمههها ومقارنتهههها بهههها مهههن 

 الجانبين، الةصاا  والو اال.

 الفرع األول: الفرق بني النقود والعملة الفرتاضية )البتكوين( من حيث الخصائ: عند الفقهاء

اعتبههر اللقمههاء أن األمههواع نقههود وعههروض،  ههالنقود ماليتههها ماليههة وسههاال، ونلعمهها عههام وغيههر مبا ههر،  مههن تحليههل كههْل مههن النقههود 

 من منظور علماءنا املسلمين. والعملة اال تراضية وكيان لصااصمما تتبين اللروقات بي هما

من حيث  مادتها واصطالحها لم يقتصر الفقهـاء علـى نقـود السـلعية فقـط، وإنمـا تجاوزوهـا إلـى النقـود االصـطالحية  أوال:

التي تؤدي وظائفها، و اشترطوا فيها  أن تكون ماال متقوما ينتفع به ، وقد ذكر ابن تيمية : " أما الدراهم والدينار فما 

حــد طبيعـــي وال شــرعي، بـــل مرجعـــه إلــى املـــادة واالصــطالح ، وذلـــك ألن فـــي األصــل ال يتعلـــق املقصــود بـــه، بـــل يعــرف لـــه 

 ملـــــا يتعـــــاملون بـــــه"
 
أي أن اّي وســـــيلة تـــــؤدي وظيفـــــة النقـــــود، فقـــــد أدت املقصـــــود، ألن  (3)بـــــالغرل أن يكـــــون معيـــــارا

ن مــا يميــل العملــة االفتراضــية كونهــا مــادة غيــر االنتفــاع وهــا مــن حيــث التوســل وهــا ال االنتفــاع بعينهــات ويمكــن القــول إ

                                                           
)1( Bitcoin: Medium of Exchange or Speculative Assets?Dirk G. Baur, KiHoon Hong, Adrian D. Lee 

- Journal of International Financial Markets, Institutions & Money (2017), doi: https://doi.org/10.1016/j.intfin. 

2017.12.004 
 Multifractal analysis of Bitcoin market ,Antonio Carlos da Silva Filho, Natalia)كـوينيمثـل هـذا البحـث التقلبـات املسـتمرة للبت  2

DinizMaganini, Eduardo Please cite this article as:, Multifractal analysis of Bitcoin market, Physica A (2018), 

https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.08.076 
 251، ص19مجموع الفتاوى الكبرى ، مرجع سابق ،ج ابن تيمية، (3) 
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ملموسة ال وجود فيليائي لها و ي مجرد أرقام على الحاسوب أو الهواتف باملحـافل االلكترونيـة الخاصـة وهـا، ال يـؤثر 

علـــى اصــــطالحها كنقـــود إذ  ــــي أدت وظـــائف النقــــد وتميـــلت بخصائصــــها التـــي تتــــوفر وهـــا لتتميــــل بكفـــاءة  األداء ، قــــال 

، عالمـــة منـــه جـــّل ثنـــاؤه  ليدفعـــه اإلنســـان إلـــى مـــن يوليـــه نفعـــا، (1)ني :" قـــّيض هللا ســـبحانه لهـــم هـــذا النـــالاألصـــفها

فيحمله إلى من عنده مبتغاه، فيأخذ منه بقدر عمله ، ثم إذا جاء ذلك اآلخر بتلك العالمة أو مثلها إلى األول ، وطلـب 

يـــذكر األصـــفهاني تـــارة (2)لهـــذا قيـــل الـــدرهم حـــاكم صـــامت." منـــه مبتيـــى هـــو عنـــده ، دفعـــه إليـــه لينـــتظم األمـــر بيـــنهم ، 

النقــود بمصــطلح النــال ألنــه متعــارف أن النــال هــو النقــد، ويــذكر بعــدها العالمــة التــي بيــنهم فــي التعامــل والــرواج 

هــا ليبـادلوا الخـدمات والسـلع، فعامـل طبيعـة املـادة للعملـة االفتراضـية ال ينفـي صـالحيتها ألدائهـا لوظـائف النقـود ألن

تصـلح لينتفــع وهــا شـرعا، إن حملــت خصــائ  النقـد التــي ُحــددت شـرعا مــن الفقهــاء، فكونهـا ال وجــود مــادي فيليــائي 

لها وأنها عملة افتراضية ال يتنافى مع خصائ  النقد ألنها بحالتها هذه  يمكن أن تؤدي وظائف النقد إن  ـي راجـت، 

سلع ألن العلة التي مناطها هذه الخصيصة  ـي التوسـل وهـا واتخذها الناس نقدا يكتسب قيمته من املبادالت بين ال

 إلى األشياء.

فاملــال عنــد الجمهــور كــل مــا لــه  ولــيس القيمــة الذاتيــة فيهــا أي عينهــا، فالكفــاءة املرجــوة منهــا تكســ ها القيمــة واملاليــة.

 (3 )قيمة بين الناس، ويلزم متلفه بضمانه ، ويباح شرعا االنتفاع به حال السعة و االختيار.

 (4)وال رشتر  الجممور في املاع أن يكون له وجود مادي،  املنا و والحقو  ايحضة والديون تعتبر أمواال عنده .

قياسا على املنافع املعنوية التي يعتبرها الشارع أمواال وإن لم يكن لها وجود ملموس، فالعملة االفتراضية من حيث 

عنـــد الفقهـــاء، فهـــي مـــال متقـــوم ومثلـــي ومنقـــول و (5)اعتبـــار أقســـام املـــال مادتهـــا، ال منافـــاة فـــي كونهـــا مـــال متقومـــا، وب

 استهالكي . 

من حيث القوة الشرائية، ويقصد به عند الفقهاء املالية والثمنيـة، وقـد اعتبـر الفقهـاء هـذه الخصيصـة جوهريـة فـي  ثانيا: 

عتبر لها قوة شرائية وقـد ذكـر ابـن عاشـور أمـور أداء النقود لوظائفها، وإذا ما انتفى منها سواء املالية أو الثمنية، ال ت

خمسة للمالية: " أن يكـون ممكنـا ادخـاره أن يكـون مرغوبـا فـي تحصـيله، أن يكـون قـابال للتـداول، وأن يكـون محـدود 

ووهــذه الخصــائ  التــي ذكرهــا ابــن عاشــور ال يعتبــر للعملــة االفتراضــية ) البتكــوين ( ( 6)املقــدار، أن يكــون مكتســبا." 

لية من حيث خصائصها التي تتميل وها، باعتبار أن لـيس لهـا قيمـة ذاتيـة  وأنهـا لـم تتـداول بالقـدر الـذي يمكـن قيمة ما

أن يتعـــارف عليهــــا النـــاس، كمــــا أنهــــا ليســـت إلزاميــــة وغيــــر نظاميـــة ليقبلهــــا النــــاس فـــي مبــــادالتهم، ومــــا يمكـــن قولــــه فــــي 

                                                           
ل يقال نض املاء سال ، والنال من املاء ما له مادة و بقاء ،و النض من الدرهم الصامت والنال من املتاع ما تحول ورقا او عينـا ويسـمي اهـ  (  1)

 او نال  .املوسوعة الفقهيةالكوتية
َ
 الحجاز الدرهم والدينار نضا

 273( ص 208، 1فهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، تح: أبو اليليد أبو زيد الوجمي،) دار السالم ،مصر، طالراغب األص  (2)
 42ص 4(، ج1997، 4وهبه الزحيلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته،) دار الفكر املعاصر، دمشق، ط (3)
 2ص 2ج (، كتاب البيع1998، 1الشربيني ، مغني املحتاج ، ) دار املعرفة بيروت، ط (4)
 43ص 4وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق ،ج (5)
 168( ص 2006ابن عاشور، مقاصد الشريعة ، ) دار السالم القاهرة،  (6)
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، (1)وقـال السرخسـ ي:" واعتبـار املاليـة بـالرواج" مية لهـا.النـاس لـدعم الجهـات الرسـ اإللزامية أنها  تثبت التـداول بـين

 أي أن حكم الناس بتعاملهم على النقود بصالحيتها للتعامل يخولها لتكون ذات قيمة مالية . 

أو الههرواج بهين النههاس، تتميهمل النقههود بههذ  الةاصههية وأكهد عليهها اللقمههاء فهي وصههل النقهود ال هه  لهي بالةلقههة  القبـول العـام ثالثا:

َز مههن ملكمهها  كأنههه ملهه  كههل (2)دا ) الههذهب واللضههة( أو ال هه  يصههي ح عليههها نقههود) كههالللوس(، قههاع اإلمههام النيسههابورينقهه

ش  ءز دليل على أن القوة  رااية العامة للنقود تستلزم الرواج و القبوع العام بين الناس و التعار  على التعامهل بتله  

( 3)غالبهههة الغههه  تكهههون أثمانههها إن راجههه  وأمههها إن لههه  تهههرج   ليسههه  أثمانهههازالنقهههود؛ وقهههد أ هههار علمهههاء األحنههها  زإن النقهههود 

ويشتر  البريلوي لتحقس الثمنية االصيالحي في الش  ء رواجهه كهثمن ، ويعلهس دوام الثمنيهة االصهيالحية باسهتمرار رواج 

عامههة، قههاع ابههن تيميههة َز ، أي أن اعتههرا  النههاس وقبولمهها للنقههود مههن  ههرواما الةاصههة بالثمنيههة و املاليههة ال(4)هههذا الشهه  ء

، وإن صهيغ  البتكهوين (5)وأما الدراه  و الدينار  ال رعر  لهه حهد ابي هي وال  هرلي، بهل مرجعهه إلهى العهادة و االصهيالكز

لزم جميو الناس بالتعامل بها وقبولما كهثمن لأل هياء، وعليهه  رواجمها مقتصهر علهى  ئهة  كعملة في مجتمو معين، هذا ال ي 

 ا لعي ها البا في املضاركة بها عند تغير السعر وارتلاعه، وقد بين  ل  اللقماء في أقوالم  وم ه  َمعينة تتها   عليه

َز النقهود لهي أي شه  ء يكهون (7)، وقهاع املعاصهرون مهن اللقمهاء(6)قاع النوويَز املقصود من الهدراه  و الهدنانير رواجمها ، ال عي ههاز

تلهس القبهوع العهام أليهها غيهر نظاميهة وغيهر إلزاميتهه وأليهها غيهر قانونيهة وغيهر نظاميهه وال مقبوال عاما .......ز  العملهة اال تراضهية ال 

 تسيرها جمات رسمية تتحك   يها وتدعمما، لتقي  لما أنظمة وقوانين تتحك   يها.

 الفرع الثاني:الفرق بني النقود و العملة الفرتاضية )البتكون( من حيث الوظائف عند الفقهاء

حههههرص عليههههه اللقمههههاء، كههههون النقههههود وسههههيلة القتنههههاء حاجههههات النههههاس، أي املقابههههل الههههذي يقههههايا بههههه النههههاس علههههى  إن مههههن أههههه  مهههها

 .  (8)مبادالته  من سلو ولدمات وقد بين ابن عا ور املاع يتميمل بطمو أمور 

ة للمبادلههههة فههههي ومههههن تحليههههل للعملههههة اال تراضههههية )البتكههههوين(  قههههد تبههههين أيههههها أقههههرب مههههن أصههههل مههههن أصههههوع املضههههاركة، ال تمثههههل أدا

 املعامالت اليومية للناس، وقد أ مرت التحاليل السابقة التقلبات العالية ال   تتميمل بها لكونه أصل للمضاركة.

                                                           
 16ص  14السرخس ي، املبسوط، مصدر  سابق، ج (1)
 192، ص2(، مج 1996 1النيسابوري، غرائب القرآن ، كتب العلمية بيروت )ط (2)
 25، ص14، املبسوط ، مصدر سابق،ج  السرخس ي (3)
 44 -39اإلمام البريلوي، كفل الفقيه الفاهم في القرطاس الدراهم، تح : علي أسعد الرباجي،)دار الكتب العلمية بيروت ، ( ص (4) 
 251ص19ابن تيمية ، الفتاوى الكبرى البن تيمية، مرجع سابق ج (5)
  402ص 9،) مكتبة اإلرشاد،مملكة العربية  سعودية د ط ت، (جالنووي ، املجموع، تح محمد نجيب املطيعي  (6)
 7أحمد سالوس ، استبدال النقود والعمالت، مرجع سابق، ص (7) 
 من البحث 27ينظر الصفحة  (8)
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أثبتهههه  الدراسههههات التحليليههههة للعملههههة اال تراضههههية، أن الو ههههاال األساسههههية للنقههههود كوسههههيط للمبادلههههة و مقيههههاس للقههههي  أداءههههها 

 .(1)البتكوين(  ضعيل بالنسبة للعملة اال تراضية)

،  التللههه  بههههذا و هههاال النقهههد ال ههه  مهههن أجلمههها  هههرع  (2)وقهههد  كهههر النهههووي رحمهههه هللا أن القصهههد مهههن النقهههود رواجمههها ال عي هههها

املعامالت، واتلس اللقماء على ماليتها من املنظور الشرلي بهذ  الةصاا  و الو اال، والقصد من نع  هللا هو أن رستطدمما  

 للغرض الحقيقي من تاةير تل   النع .اإلنسان ملص حته ال
 
 (3. )    رع  بن  الشرع )القرآن( ومص حة اآللرين، تحقيقا

قاع املهاورديَ ز ولهيعل  املله  أن األمهور ال ه  نلعمها إ ا صه ح ، ويعه  ضهررها إ ا  سهدت أمهر النقهود مهن الهدره  والهدينار،  هنن 

جههه أضههعا  مهها رعههود مههن نلعمهها علههى رعيتههه...  ههنن سههاممل فههي غشههما، مهها رعههود علههى امللهه  مههن نلههو صههالحما لسههعة دللههه، وقلههة لر 

 (4)وأرل  في مزج اللضة بغيرها، ل  يل من نلو صالحما بضرر  سادها.........ز 

وكمههها أن العملهههة الرقميهههة البتكهههوين ال يتهههو ر بهههها الو هههاال ال ههه  أقرهههها اللقمهههاء،  نيهههها ال تعتبهههر عملهههة بهههاملعلا الهههذي يصههه ح كهههأداة 

تطضهههو لعهههوام.ع ألهههرى باإلضههها ة إلهههى محهههددات العملهههة املشهههلرة العهههرض و اليلهههب تلبههه  احتياجهههات األ راد،كمههها أيهههها اقتصهههادية 

 (5)وعامل النل    للمستثمرين مو تقلبات السعر. 

  

                                                           
 من البحث 23ينظر الصفحة  (1)
 م البحث 28ينظر الصفحة  (2)
  115(،ص  1990، ،2ردن،طمحمد عمر شابرا نحو نظام نقدي عادل ،)دار البشير، عمان األ  (3)
 258، 254املاوردي ،تسهيل النظر، تح محي هالل سرحان، )دار النهضة، بيروت(، ص (4)

)5( Antonio Carlos da Silva Filho, Natalia DinizMaganini, EduardoFonseca de AlmeidaMultifract    alanalysis of Bitcoin 

market   Physica A (2018),https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.08.076 تحليل البتكوين  في التداوالت السوق ، 
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 الخاتمة

 َتم  بحمد هللا هذ  الورقة البحثية، ويمكن القوع إنل  توصل  إلى نتااج أن يمكن أن استطلصما في بعا النقا  لي

النقـــود عنـــد الفقهـــاء وســـيلة ماليـــة تـــؤدي وظـــائف معينـــة أساســـية وثانويـــة، وهـــذه الوظـــائف مرتبطـــة بخصائصـــها التـــي   -1

 تؤديها وتكون ذات كفاءة  وها.

توســـع الفقهـــاء فـــي وصـــف النقــــود، واســـتنبطوا خصائصـــها مـــع النظــــر فـــي تطورهـــا عبـــر التــــاريخ، وذلـــك مـــن خـــالل داللــــة  -2

عــــامالت املباحــــة بــــين النــــاس، ومقاصــــد الشــــارع فــــي الحفــــاظ علــــى املــــال. الــــذي هــــو مــــن األحكــــام التــــي أقرهــــا الشــــارع بامل

 الضروريات الخمس.

محافظـــة النقـــود علـــى خصائصـــها ووظائفهـــا علـــى مســـتوى تطورهـــا عبـــر التـــاريخ، هـــو كفاءتهـــا وأداءهـــا الجيـــد لـــوظيفتين  -3

 جديدتين، هما أداة من أدوات السياسة النقدية وعامل من عوامل اإلنتاج.

إن مرونـــة الشـــريعة اإلســـالمية احتـــوت كـــل جديـــد ابتكـــره اإلنســـان مـــن الناحيـــة الشـــرعية والحكـــم عليهـــا، ومنهـــا العملـــة  -4

 االفتراضية التي يمكن تأصيلها من خالل النصوص الشارع.

ف و ال يمكــن اعتبــار العملــة االفتراضــية ) البتكــوين( عملــة نقديــة و ــي فــي حالتهــا هــذه ، لعــدم كفاءتهــا مــن حيــث الوظــائ -5

 الخصائ .

 التعامل بالعملة االفتراضية )البتكوين( يشوبه الغرر الفاحش، وش هة الربا، وأكل أموال الناس بالباطل. -6

 والضرر القائم على الفرد واملجتمع من عدة نواحي، وإن كان يصاح ها بعض املنافع، قصيرة املدى. -7

لســــرعة التعامــــل وقلــــة التكــــاليف وســــهولة تــــداولها وعــــدم رغــــم إن العملــــة االفتراضــــية ) البتكــــوين ( تتميــــل بالعامليــــة و ا -8

 القدرة على تزويرها، إال أنها ذات أخطار كثير من حيث:  

 مطاارها على االقتصاد لكويها غير مركزية وال تتحك   يها أّي جمة  وال تدعمما.  -ا

 بيوع األجل أو غير  ل . عدم استقرارها وثباتها الذي يلسد املعامالت اآلجلة، سواء ديون أو قراض أو ب ه 

 تعرضه للقرصنة، عدم إمكانية التحك  في أنظمتها املعرضة للسرقة، وعدم إمكانية استرجاع ما رسر  أو يضيو. ج ه 

 من كويها عملة، وهذا مطالل للشرع. يكتس ها  -د
 
 الكثير على أيها أصوع مضاركة بدال

لذاتيــة كالــذهب والفضــة )النقــود الســلعية( وال القيمــة املاليــة )مثــل ال تمتــاز العملــة االفتراضــية ) البتكــوين ( بالقيمــة ا -9

 النقود الصطالحية القانونية(التي تكتس ها من الرواج وأقرها العرف .

 التقلب الشديد للبتكوين ال يؤهلها لتكون عملة، وإن استعملت كوحدة حساب، وإنما ينظر إليها كأصول مضاربة. -10

 التوصيا ت
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الجديـــدة االقتصـــادية يجـــب أوال، ضـــبط مصـــطلحات الدراســـة جيـــدا ليـــتمكن الباحـــث مـــن إن التأصـــيل للنـــوازل  -1

توجيـــه بحثـــه إلـــى املجـــال الـــذي تخـــت  بـــه الدراســـة، مثالـــه الفروقـــات بـــين املصـــطلحات، الرقميـــة واالفتراضـــية و 

 االلكترونية والعملة املشفرة.

 تشمل أكثر من اختصاص. ضرورة ملحة أكثر إلى االجتهاد الجماعي ملثل هذه املستجدات التي -2

األحكام الشرعية املسـتوجلة الجزافيـة مِلـا يسـتجد مـن نـوازل، طعـن فـي الشـريعة اإلسـالمية، كالتعـدي والـدخول فـي  -3

 الش هات أو التضييق على الناس بما يسره هللا عليهم. 

ملقاصـد الضـرورية تفعيل املقاصـد ملثـل هـذه النـوازل الجديـدة، لتمكـين الباحـث مـن الخـروج مـن الخـالف، بـدءا با -4

ثم الحاجية ثـم التحسـينية، ألن أي أحكـام للمسـألة ) النازلـة( ي بمثابـة عـبء علـى املكلف)الجـواز أو عدمـه( ، كمـا 

 أنها مرجعها  للنصوص الشريعة، التي  ي أصل استنباط األحكام. 

 

  



 

 

939 

 املصادر و املراجع :

 القرآن الكري  .1

 3، ص5، )د. ت((، ج1الكتب العلمية، بيروت،  اإلمام مال  بن أنو، املدونة الكبرى، )دار  .2

 ,( مادة نقد , 1979حمد بن  ارس بن زكريا، معج  مقاييو اللغة، تمل عبد السالم محمد هارون، )دار اللكر،)د . (, ا .3

 (. 1999, 1احمد حسن،,األورا  النقدية في االقتصاد  اإلسالمي,) دار اللكر ,دمشس سورية,    .4

 (.2017كوين عملة، بحث،) موسوعة االقتصاد اإلسالمية، درسمبر أزر  الركراكي، هل البت .5

 اإلمام البريلوي، كلل اللقيه اللاه  في قرااس الدراه ،، تمل َ علي أسعد الركاجي،)دار الكتب العلمية بيروت ( .6

 19ابن تيمية، مجموع اللتاوى الكبرى  ي، اإلسالم ابن تيمية )مكتبة املعار  الركا ( ،ج .7

 ( . 2007, 1السياسة النقدية في النظامين اإلسالمي والوض ي، )دار الةلدونية, الجزاار,   جماع بن دعاس، .8

، 1حركية بن أحمد سنان الحارثي، اللقه االقتصادي ألميهر املهؤمنين عمهر بهن الةيهاب،) دار األنهدلو الةضهراء، جهدة،   .9

2003 ، ) 

 (2005، 1دينية القاهرة،  ، تمل محمد محمد تامر، ) مكتبة الثقا ة الابن للدون، املقدمة .10

 ( 208، 1الراغب األصلماني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، تملَ أبو اليمليد أبو زيد العجمل ، )دارالسالم، مصر،   .11

  1(لزكاة ما تجب  يه  من األمواع،ج1982، 6ابن ر د، بداية ايجتهد ويهاية املقتصد، )دار املعر ة، بيروت،   .12

 ( 2013، 1قتصاد اإلسالمي، )دار املكتب ، القاهرة،  ر يس املصري، النقود في اال .13

زينههب حسههين عههوض هللا,أسههامة محمههد اللولي,أساسههيات االقتصههاد النقههدي واملصههرفي منشههورات الحلبهه  الحقوقيههة ,لبنههان  .14

 )د  (, 2003

  14السرل   ، املبسو ،، ) دار املعر ة بيروت ،د ت  ( ج .15

  2(، كتاب البيو ج1998، 1ت،  الشركيل ، مغل  ايحتاج، )دار املعر ة بيرو .16

 (.  2017 1النقود والتضة  ,)دار اللكر الجام ي ,اإلسكندرية مصر,  ودي أحمد دنيا , .17

 صب ي قريصة تادرس احمد رمضان نعمة هللا, اقتصاديات النقود والبنوح,)الدار الجامعية مصر زد , ،.ت ز(  .18

 (  2006ابن عا ور، مقاصد الشريعة ، ) دار السالم القاهرة،  .19

عبهههد هللا بههههاحوث, النقههههود اال تراضههههية ملموممهههها وأنواعمهههها وآثارههههها االقتصههههادية, بحههههث منشههههور بمجلههههة العلميههههة لالقتصههههاد و  .20

  2017، جانلي  1التجارة، العدد



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

940 

 (. 1984, 2عبد هللا بن سليمان بن منيو، الور  النقدي تاريطه حقيقته قيمته وحكمه,)   .21

عقيهل، األحكهام اللقميهة املتعلقهة بهالعمالت االلكترونيهة، وحهدة البحهوث والدراسهات عبد هللا بهن محمهد بهن عبهد الوههاب ال .22

 (، الجامعة اإلسالمية املدينة املنورة، 023العلمية، )

عهههههههدنان  رحهههههههان الجهههههههوارين، عملهههههههة البتكهههههههوين، اآلثهههههههار االقتصهههههههادية وايةهههههههاار املتوقعهههههههة، بحهههههههث ب  هههههههبكة االقتصهههههههاديين  .23

 ،        2018العراقيين،

 موقو  / http//ambar.kau.edu.saوالعمالت اإللكترونية،بحثBlockchaineيلس البار، تقنيةعدنان مص .24

 ,1985( 1علي أحمد سالوس,استبداع النقود والعمالت ,)مكتبة اللالك كوي  ,  .25

  4،( ج1993، 2الغزالي، إحياء علوم الدين، )دار الةير بيروت،   .26

  1ه(، ج 1301,  3ن اليبعة الليروز ابادي، القاموس ايحيط، )ناةة مصورة ع .27

 (  2003، 1القرافي، اللرو ، ،تمل عمر حسن قيام،)مؤسسة الرساله بيروت   .28

 ، 2القي  الجوزية، أعالم املوقعين عن رب العاملين، )مكتبة األزهرية، قاهرة زد   ت ز(ج .29

لتنههوع  صههل أمهها  ههرااط الوههحة كتههاب ا’الكاسههاني، بههدااو الصههنااو  فههي ترتيههب الشههرااو  ،)دار الكتههب العلميههة بيههروت )دت( .30

 (5ج

 املاوردي، تسميل النظر، تمل م ي هالع سرحان،) دار ال هضة، بيروت(،  .31

 )د, ت ((  7محمد زكي الشا  ي مقدمة في النقود, )دار ال هضة العركية ,بيروت ,   .32

   1990( ، 2محمد عمر  ابرا نحو نظام نقدي عادع،) دار البشير، عمان األردن،   .33

 ( 1585( كتاب املساقاة، باب الركا رق  )1991، 1سل ، )دار الكتب العلمية، بيروت،  مسل ، صحيمل م .34

، 1املقريههزي، إغاثههة األمههة بكشههل الغمههة، تههمل كههرم حلملهه   رحههات، عههن الدراسههات األساسههية و الجماعههة، المههرم، مصههر،)  .35

2007 ،) 

 ( 9ة  سعودية زد   تز جالنووي، ايجموع، تمل محمد نجيب امليي ي ،) مكتبة اإلر اد، مملكة العركي .36

 1، مج1996( ،1النيسابوري، غرااب القرآن،) دار الكتب العلمية، بيروت،   .37

 4، ج1997( ، 4وهبه الزحيلي، اللقه اإلسالمي وأدلته، )دار اللكر املعاصر، دمشس،   .38

 

39. Max Kubát.Virtual currency bitcoin in the scope of money definition and store ofvalue. Procedia Economics 

and Finance 30 ( 2015 ) 409 – 416. 3rd Economics & Finance Conference, Rome, Italy, April 14-17, 2015 

and 4th Economics &Finance Conference, London, UK, August 25-28, 2015   page 416 



 

 

941 

40. Stephanie lo and J.Christiana Wang, Bictoin as Money ; Current Policy Perpecties ;Federal Reserve 

BankBoston No.144; 04/09/ 2014;page11 

41. Multifractal analysis of Bitcoin market ,Antonio Carlos da Silva Filho, Natalia Diniz Maganini, Eduardo 

Please cite this article as:, Multifractal analysis of Bitcoin market, Physica A (2018), 

42. Antonio Carlos da Silva Filho, Natalia Diniz Maganini, Eduardo Fonseca de Almeida Multifractal analysis of 

Bitcoin marketPhysica A (2018),https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.08.076 ، 

43. Bitcoin: Medium of Exchange or Speculative Assets?Dirk G. Baur, KiHoon Hong, Adrian D. Lee 

- Journal of International Financial Markets, Institutions & Money (2017), doi: 

https://doi.org/10.1016/j.intfin. 2017.12.004 

44. ShaenCorbet, Brian Lucey, Maurice Peat, Samuel,Vigne ,Bitcoin Futures—What use are they?, :, Bitcoin 

Futures—What use are they?. Economics Letters (2018), https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.07.031 

45. Stephanie lo and J.Christiana Wang, Bictoin as Money ; Current Policy Perpecties ;Federal Reserve Bank Of 

Boston No.144; 04/09/ 2014;page( 03-11) 

46. Andreas Antonopoulos, Mastering Bitcoins , Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway 

North, Sebastopol, CA 9547 Printed in the United States of America Chapter1. Introduction page1 

47. https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.08.076 

48. ShaenCorbet, Brian Lucey, Maurice Peat, Samuel VigneBitcoin Futures—What use are they Futures. 

Economics Letters (2018),https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.07.031.p 06 

 

  



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

942 

  



 

 

943 

محددات اإلفصاح والتقرير عن آثار التغريات يف أسعار صرف العمالت 

 نشآت األعمالالفرتاضية يف التقارير املالية مل

 

 نصر الدين أحمد محمد سراجالدكتور 

  بالقريات  ، اململكة العربية السعودية املجتمعجامعة الجوف ، كلية 

 الفهرس الرئيسي

 لخ::امل

فـــي التقـــارير املاليـــة  تناولـــت الدراســـة محـــددات اإلفصـــاح والتقريـــر عـــن آثـــار التغيـــرات فـــي أســـعار صـــرف العمـــالت االفتراضـــية

ملنشـــآت األعمـــال ، وتمثلـــت مشـــكلة الدراســـة فـــي أنـــه ال توجـــد معـــايير محاســـبية دوليـــة أو إقليميـــة تضـــبط عمليـــة اإلفصـــاح 

والتقريــر عــن آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت االفتراضــية فــي التقــارير املاليــة ملنشــآت األعمــال ، هــدفت الدراســة الــى 

االفتراضـــية وأنواعهــا وأســعارها واســـتعرال املعــايير املحاســبية الدوليـــة للتقريــر املــالي ذات العالقـــة التعــرف علــى العمــالت 

باإلفصــاح عــن آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ، ومــدى إمكانيــة تطبيــق تلــك املعــايير علــى آثــار التغيــرات فــي 

آت األعمــال التــي تتعامــل بتلــك العمــالت . توصــلت الدراســة الــى أســعار صــرف العمــالت االفتراضــية فــي التقــارير املاليــة ملنشــ

عـدة نتـائج أهمهــا : ال توجـد معــايير محاسـبية دوليــة أو إقليميـة تو ــح كيفيـة اإلفصــاح والتقريـر عــن آثـار التغيــرات فـي أســعار 

للتقريـر املـالي  عـن آثــار  صـرف العمـالت االفتراضـية ، كمـا توصــلت الدراسـة الـى أنـه يمكــن تطبيـق املعـايير املحاسـبية الدوليــة

التغيـــرات فـــي أســـعار صـــرف العمـــالت األجنبيـــة علـــى آثـــار التغيـــرات فـــي أســـعار صـــرف العمـــالت االفتراضـــية فـــي التقـــارير املاليـــة 

ملنشــآت األعمــال . أوصــت الدراســة بضــرورة قيــام املنظمــات العلميــة واملهنيــة بوضــع معــايير تضــبط اإلفصــاح والتقريــر عــن 

 أسعار صرف العمالت االفتراضية .آثار التغيرات في 

الكلمـات املفتاحيــة:  العمــالت االفتراضــية  ، فــروق اســعار العمــالت االفتراضــية ، املعــايير املحاســبية الدوليــة للتقريــر املــالي ، 

 فروق اسعار العمالت األجنبية، اإلفصاح املحاسبي ، التقارير املالية ، منشآت األعمال .

 أهمية الدراسة.

لم فـي الوقـت الـراهن عـدد مـن  العمـالت االفتراضـية بسـبب اسـتخدام اإلنترنـت فـي النشـاط االقتصـادي )التجـارة يشهد العا

اإللكترونيــة( ، وصــاحب ذلــك توجــه كبيــر للتعــامالت املاليــة عبــر شــبكة اإلنترنــت علــى حســاب التعــامالت بــالعمالت النقديــة 

  .فتراضية األمر الذي أدى إلى ظهور وانتشار ما يعرف بالعمالت اال 

تأتي هذه الدراسة لتوضيح التحديات التي تواجه منشآت األعمال التـي تتعامـل وهـذه العمـالت فـي كيفيـة اإلفصـاح والتقريـر 

 . عن آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت االفتراضية في التقارير املالية ملنشآت األعمال
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 مشكلة الدراسة.

معـــــايير محاســــبية دوليــــة أو إقليميـــــة تضــــبط عمليــــة اإلفصـــــاح والتقريــــر عــــن آثـــــار تتمثــــل مشــــكلة الدراســــة فـــــي أنــــه ال توجــــد 

التغيـرات فــي أســعار صـرف العمــالت االفتراضــية فـي التقــارير املاليــة ملنشــآت األعمـال التــي تتعامــل بتلـك العمــالت . وتــأتي هــذه 

تقرير املـالي ذات الصـلة باإلفصـاح عـن الدراسة لتوخي  تلك املشكلة وبحث إمكانية تطبيق املعايير املحاسبية الدولية لل

 آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت االفتراضية في التقارير املالية ملنشآت األعمال  .

 أهداف الدراسة.

تهــدف الدراســة الــى التعــرف علــى العمــالت االفتراضــية وأنواعهــا وأســعارها مقارنــة بأســعار العمــالت النقديــة وتوضــيح قيمــة 

عرال املعايير املحاسبية الدولية للتقرير املالي ذات العالقة باإلفصاح عن آثار التغيرات في أسعار صـرف تلك الفروق واست

( ومــدى إمكانيــة تطبيــق تلــك املعــايير علــى آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت 21العمــالت األجنبيــة)املعيار الــدولي رقــم 

 لتي تتعامل بتلك العمالت االفتراضية. االفتراضية في التقارير املالية ملنشآت األعمال ا

 منهجية الدراسة.

تتبع الدراسة كل من املن   التـاريخي لتتبـع نشـأة وتطـور العمـالت االفتراضـية ، واملـن   االسـتقرائي السـتقراء واقـع التعامـل 

 بالعمالت االفتراضية ، واملن   االستنباطي للتوصل للنتائج والتوصيات .

 هيكل الدراسة :

 أهداف الدراسة تم تقسيمها الى مقدمة وتسعة موضوعات على النحو التالي : لتحقيق

 الدراسات السابقة . -1

 تعريف العمالت االفتراضية واالعتراف الرسمي وها . -2

 نشأة العمالت االفتراضية . -3

 أنواع العمالت االفتراضية . -4

 سعر صرف العمالت االفتراضية . -5

 التقارير املالية ملنشآت االعمال . -6

 ( .21يار املحاسبي الدولي للتقرير املالي رقم )املع -7

 الدراسة التطبيقية . -8

 النتائج والتوصيات . -9
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 املقدمة :

 أثر على نواحي متعددة خاصة الجانـب النقـدي ، فقـد 
ُ
 تقنيا

 
يشهد العالم االقتصادي ، والتجاري ، واملالي ، والنقدي تطورا

ظهــرت اســواق الكترونيــة  ــخمة ال تخفــى علــى العيــان ، ولتســهيل اصــبحت التطبيقــات االلكترونيــة متداولــة بــين النــاس و 

عمليات اكمال الصفقات في تلك االسـواق توافـق عـدد مـن املتعـاملين فـي تلـك االسـواق علـى ادوات دفـع الكترونيـة متعـددة 

واق الخـــدمات بجانـــب العمـــالت املتعـــارف عليهـــا فظهـــرت العمـــالت االفتراضـــية ، كمـــا انتشـــر بـــين املتعـــاملين فـــي التجـــارة وأســـ

 Bit، ومــن أشــهرها البتكـــوين ) ( Crypto Currencyوأســواق املــال فــي عـــدد مــن الــدول التعامــل بـــالعمالت االفتراضــية )

coin)1ضـاء ت و ي وحدات افتراضية تشفيريه ال مركزية منتجة بواسطة برامج على الشبكة العنكبوتية ويتم تداولها بين أع

مــن املتعــارف عليــه أن العملــة تقــّيم وهــا الثــروات ، ويســتطيع أن يســتدين وهــا االنســان . و 2ةمجتمــع افتراضــ ي باعتبارهــا عملــ

ولكـن فــي ظــل التعامــل بــالعمالت االفتراضــية ال يســتطيع  ـخ  أن يقتــرل أو يشــتري باألجــل ملــدة ســنة بـــ)واحد( بيتكــوين ت 

، وهـذا مـا يـتم تسـميته "بـالتغيرات فـي 3 احـداألنه قد يكون فـي ذلـك الحـين مائـة ألـف دوالر ، وقـد يكـون فـي ذلـك الحـين دوالرا و 

 يـــتم التقريـــر عـــن أثـــر التغيـــرات فـــي أســـعار صـــرف العمـــالت األجنبيـــة فـــي التقـــارير 
 
ســـعر صـــرف العمـــالت األجنبيـــة" ، محاســـبيا

 ، وهــــذه املعــــايير بمثابــــة قواعــــد ولــــوائح 
 
 ملعــــايير محاســــبية دوليــــة متعــــارف عليهــــا عامليــــا

 
تــــنظم املاليــــة ملنشــــآت االعمــــال وفقــــا

 عمليات القياس واالفصاح والعرل في التقارير املالية ملنشآت االعمال ، 

علـــى هـــذه املعـــايير مـــن قبـــل االكـــاديميين والبـــاحثين واملحاســـبين املهنيـــين . فهـــل يمكـــن تطبيـــق تلـــك املعـــايير  وقـــد تـــم االتفـــاق

ثر في التقارير املاليـة ملنشـآت األعمـال التـي املحاسبية على أثر تغيرات اسعار صرف العمالت االفتراضية والتقرير عن هذا األ

تتعامــــل بتلــــك العمــــالت   فــــي هــــذه الدراســــة يحــــاول الباحــــث الوصــــول إلجابــــة عــــن هــــذا التســــاؤل مــــن خــــالل التعــــرف علــــى 

العمــــــالت االفتراضــــــية واعتــــــراف بعــــــض الــــــدول بتلــــــك العمــــــالت ونشــــــأتها وانواعهــــــا واســــــعار صــــــرفها ، كمــــــا يقــــــوم الباحــــــث 

( آثــار التغيــرات فــي اســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وبحــث مــدي 21املحاســبي الــدولي للتقريــر املــالي رقــم ) باســتعرال املعيــار 

 امكانية تطبيق هذا املعيار على آثار التغيرات في اسعار صرف العمالت االفتراضية  . 

 

 

 

                                                           
والتوزيـع : د. ياسر بن عبد الرحمن آل عبد السـالم ، العمـالت االفتراضـية ، حقيقتهـا وأحكامهـا الفقهيـة ، دراسـة فقهيـة مقارنـة  )دار امليمـان للنشـر   1

 . 14م ( ، ص : 2018
 ، ورقــة مقدمــة ملركــز التميــل البحثــي فــي الفقــه ، القضــايا املعاصــرة ، )جامعــة د. إبــراهيم بــن أحمــد محمــد ي  2

 
حــي ، النقــد االفتراضــ ي بتكــوين أنموذجــا

 . 3هـ(  ، ص : 1440اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية / محرم 
دمــــة ملركــــز التميــــل البحثــــي فــــي الفقــــه ، د. منصــــور بــــن عبــــد الــــرحمن الغامــــدي ، حكــــم التعامــــل بــــالبيتكوين هــــل هــــو مقــــامرة أم متــــاجرة   ، ورقــــة مق  3

 . 20هـ ( ، ص: 1440القضايا املعاصرة ، )جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية / محرم 
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 أول  : الدراسات السابقة 

 فــــي
 
 حــــديثا

 
الواقــــع االقتصــــادي واملــــالي ، لــــذلك لــــم يــــتم تنــــاول املوضــــوعات  يعتبــــر التعامــــل مــــع العمــــالت االفتراضــــية تعــــامال

املتعلقــة وهــا مــن قبــل البــاحثين بالشــكل الــذي يمكــن معــه جمــع ادبيــات ودراســات ســابقة لنــدرة تلــك الدراســات وقــد تمكــن 

 الباحث الحصول على بعض هذه الدراسات والتي تمثلت في : 

املتاحـة  مثـل الفـرص االفتراضـية ت العملـة جوانـب بعـض يـلالدراسـة بتحل قامـت وقـد1 م(2012دراسـة )الغامـدي  -1

أو  والتحـديات والوضـع التنظيمـي للعمـالت االفتراضـية ، التنفيـذ ، وأسـاليب وآليـات امـام العمـالت االفتراضـية ،

 تواجهها .  التي املخاوف

 إلـى املحليـة العملـة تحـويلهم مـن أهـداف املسـتخدمين تسـاءلت الدراسـة عـن 2م(2014وآخـرين  جالسـردراسـة ) -2

 هـذه عمـل بآليـة مهتمـين ليسـوا الجـدد املسـتخدمين غالبيـة الدراسـة إلـى أن وتوصـلت االفتراضـية ، العمـالت

أسـعارها . هـدف  فـي التقلبـات مـن لالسـتفادة اسـتثمارية كـأداة يسـتخدمونها األول  فـي املقـام ولكـنهم العمـالت ،

ة املسـتخدمين فيمـا يتعلـق بـالعمالت الرقميـة مدفوعـة الدراسة إلى إعطاء رؤى تجريبيـة حـول مـا إذا كانـت مصـلح

 بجاذبيتها كأصل أو كعملة .

 تحليـل مـع وأنواعهـا وخصائصـها، االفتراضـية النقـود حقيقـة هـدفت الدراسـة لبيـان3 م(2017دراسـة )د. عبـدهللا -3

 لعـدد دراسـةال توصـلت وقـد حديثـة ، دفـع واسـتخدامها كوسـيلة انتشـارها عـن الناشـئة االقتصـادية اآلثـار ألبـرز 

 أدنى عند أسعارها في حادة لتقلبات عرضها جعلها مما النقود لهذه البنية التحتية ضعف  :أهمها من النتائج من

 االقتصادية . املواقف واألحدال

و ي دراسة فقهية ، وقد تناولت حقيقة البتكوين وماهيتها والرؤية الشرعية للتعامل  4هـ(1440دراسة )د. منصور  -4

تعرضـــت الدراســـة مفهـــوم املتـــاجرة باملؤشـــرات واملتـــاجرة الحقيقـــة ، وتســـاءلت الدراســـة عـــن الحكـــم وهـــا ، كمـــا اس

 الشرعي للتعامل بالبتكوين هل هو مقامرة أم متاجرة   .

 واستعرضــت نشــأته  1هـــ(1440دراســة )إبــراهيم  -5
 
تناولــت الدراســة العمــالت االفتراضــية واتخــذت البتكــوين نموذجــا

قــف مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والبنــوك املركزيــة منــه ، كمــا عرضــت آراء خبــراء وتاريخــه وطريقــة عملــه ومو 

 االقتصاد والتقانة حول البتكوين ، كما تناولت الدراسة االحكام الفقهية للبتكوين .

                                                           
1  Alghamdi , Saleh  Abdulqader, (Virtual currency systems), School of Engineering and Informatics, University of 

Sussex, 2012. 
2  Glaser, Florian, et al. (Bit coin-Asset or Currency? Revealing Users' Hidden Intentions), Revealing Users' Hidden 

Intentions, ECIS 2014 
اد االفتراضــية ، مفهومهــا وأنواعهــا وآثارهــا االقتصــادية ، املجلــة العلميــة لالقتصــ د. عبــد هللا بــن ســليمان بــن عبــد العزيــز البــاحول ، النقــود  3

 .م ، العدد األول ، جامعة عين شمس القاهرة ، بحث منشور على االنترنت .2017والتجارة ، 
د. منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي ، حكم التعامل بالبيتكوين هل هو مقامرة أم متـاجرة   ، بحـث مقـدم إلـى مركـز التميـل البحثـي   4

 هـ .1440في فقه القضايا املعاصرة ، 
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توصــــلت الدراســــة الــــى عــــدة نتــــائج منهــــا : أن النقــــود املشــــفرة مبنيــــة علــــى تقنيــــة جديــــدة  2هـــــ(1440دراســــة )ســــامي  -6

 فــي تجنــب أكبـر خلــل فـي النقــود التقليديـة باالســتفادة مــن )سلسـلة ا
 
لكتــل( ، كمـا أن النقــود املشـفرة نجحــت مبـدئيا

التقنيــات الحديثــة ، وقـــد بينــت الدراســة أن تـــأخر القــبض فــي النقـــد املشــفر بســبب التحقـــق مــن صــحة املعاملـــة ال 

 ينافي اشتراط التقابض في الصرف . 

وتحليلهـــا يتضـــح انهـــا ركـــزت علـــى اســـترال تعريفـــي وتـــاريخي وكيفيـــة التعامـــل مـــع  مـــن خـــالل اســـتعرال الدراســـات الســـابقة

العمــــالت االفتراضــــية ، كمــــا تناولــــت آراء فقهيــــة واقتصــــادية ومواقــــف بعــــض البنــــوك املركزيــــة مــــن التعامــــل مــــع العمــــالت 

انــب املحاسـبي للعمــالت االفتراضـية ، كمـا تناولــت بعـض الدراســات الجوانـب التقنيـة ، لــم يجـد الباحــث دراسـة تناولـت الج

االفتراضية وكيفية قياسها واالفصاح عنها في التقارير املالية ملنشآت االعمال ، لذلك تعتبر هـذه الدراسـة اضـافة علميـة فـي 

املجــال املحاســبي فــي قيــاس واالفصــاح عــن آثــار التغيــرات فــي ســعر صــرف العمــالت االفتراضــية بمقتضــ ى املعــايير املحاســبية 

 ف عليها .الدولية املتعار 

 ثانيا  : تعريف العمالت الفرتاضية والعرتاف الرسمي بها 

 ت فالعملــة كمــا عرفهــا االقتصــاديون 
 
 ثـم "افتراضــية" ثانيــا

 
لتعريـف العمــالت االفتراضــية  يتحــتم علينــا تعريــف "العملــة" اوال

 للدفع من أجل الحصول 
 
 عاما

 
  ي أي ي يء مقبول قبوال

، فيـتم اسـتخدام العملـة فـي تسـوية املعـامالت االقتصـادية وللعملـة 3أجـل إعـادة دفـع الـديون على السلع أو الخدمات أو مـن 

دور فـي التنميــة االقتصــادية واالجتماعيـة ،  أمــا " افتراضــية "  فيقصــد وهـا التمثيــل الرقمــي لقيمــة نقديـة ليســت صــادرة عــن 

، ولكنهــا مقبولــة لــدى أ ــخاص طبعيــين أو  بنــك مركــزي أو عــن ســلطة عامــة ، وليســت مرتبطــة بالضــرورة بالعملــة الورقيــة

 
 
 حـدة. كمـا يمكـن تعريـف العمـالت االفتراضـية بانهـا  4اعتباريين كوسيلة للدفع ، ويمكن نقلهـا وتخزينهـا أو تـداولها إلكترونيـا

  اإللكترونية ،  بالهيئة إال تتواجد ال التي التجاري  التبادل

أو  مركزيـة سـلطة بـدون أي مسـتخدميها قبـل مـن بالكامـل إدارتهـا تميـ للنـد، النـد بنظـام مركزيـة تعمـل غيـر ُمشـفرة و ـي

 لشـراء – وغيرهـا والتابلـت  املوبايـل كـأجهزة – الذكيـة واألجهـزة الحواسـيب مثـل فقـط االلكترونيـة الوسـائط عبـر ،وسـطاء

رونيــة والتـي اصــبحت فالعملـة االفتراضـية ال يمكــن التعامـل وهــا اال بوجـود وسـائط الكت . (1)مختلفــة منـافع أو عينيــة سـلع

 اآلن تتوافر بصورة الفتة ويستخدمها أغلب  الناس األمر الذي ساعد في انتشار التعامل بالعمالت االفتراضية .

                                                                                                                                                                                                         
 ، بحـــث مقـــدم إلـــى مركـــز التميـــل البحثـــي فـــي فقـــه القضـــايا املعاصـــرة ، إبــراهي  1

 
م بـــن أحمـــد بـــن محمـــد يحيـــى ، النقـــد االفتراضـــ ي بتكـــوين أنموذجـــا

 هـ .1440
 هـ .  1440سامي بن إبراهيم السويلم ، حول النقود املشفرة ، بحث مقدم إلى مركز التميل البحثي في فقه القضايا املعاصرة ،   2

3  
www.techopedia.com/definition /6702/digital-currency 

 52آل عبد السالم ، العمالت االفتراضية ، حقيقتها وأحكامها الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة ، ص :   4

http://www.techopedia/
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 إذ
 
 باسـتخدام االنترنـت وتوافـق علـى  يمكننا القـول بـان العمـالت ا

 
االفتراضـية  ـي عمـالت غيـر ملموسـة يـتم تـداولها افتراضـيا

 وها اال انها غير صادرة عن سلطة عامة  بل تصدر عن طريق مبرمجين وهم الذين يسطرون عليها . قبولها جمهور املتعاملين 

 فكانـت أملانيـا أول الـدول التـي اعترفـت وهـا باعتبارهـا  نـوع مـن انـواع  النقـود ، 
 
 رسـميا

 
وقد نالـت العمـالت االفتراضـية اعترافـا

 وقـدمت لهـا تسـهيالت وتبعتهـا عـدة دول مثـل اليابـان ، كما ان روسيا منعت التعامل وها في البداية ولكن اعترفـ
 
ت وهـا مـؤخرا

 العـدل محكمـة كمـا أصـدرت االفتراضـية ، العمـالت تنظـيم ملناقشـة منتـدى األوربـي االتحـاد .  وأنشـأ ( 2)فنلنـدا ، وف ـلويال

  األوربية
 
 الدول  بعض ، تبنت1 ملبيعاتوا املضافة القيمة الضرائب على من اإللكترونية بالعمالت التعامالت بلعفاء حكما

 مـع التعامـل يـتم املثـال ، سـبيل علـى ففـي بريطانيـا االلكترونيـة ، التعـامالت مـع التعامـل فـي متفاوتـة سياسـات األوربيـة

 يوجـد فـال بلجيكـا فـي أمـا األمـوال ، رؤوس علـى للضـرائب مماثلـة عليهـا ضـرائب تفـرل  أجنبيـة عملـة باعتبارهـا البتكـوين

 2اإللكترونية.  بالعمالت التعامل تنظم انونيةق قواعد أو تشريع

 لضرائب تخضع ممتلكات االفتراضية باعتبارها العمالت الداخلية اإليرادات دائرة تصنف االمريكية ، املتحدة الواليات في

 تخضـع االلكترونيـة العمـالت تـداول  عـن الناتجـة والخسـائر أن املكاسـب كمـا األفـراد ، جانـب مـن تسـجيلها وينبيـي امللكيـة

 واألفـراد باسـتخدام للشـركات األمريكـي املصـرفي النظـام يسـمح ذلـك الـى باإلضـافة املتحـدة فـي الواليـات الضـرائب لقـوانين

شفرة العمالت بعض
ُ
 فـلن العـالم ، فـي االلكترونيـة للعمـالت سـوق  أكبر تعد . في الصين والتي 3الدفع وسائل من كوسيلة امل

 ايسـلندا واإلكـوادور  قامـت كمـا والبنـوك، املصـرفية املؤسسـات فـي بـالبتكوين لالتعامـ بحظـر قامـت الحكومـة الصـينية

 هـذه فـي األجنبيـة العمـالت تـداول  البتكـوين لقـوانين مخالفـة بينهـا مـن متعـددة ألسـباب البتكـوين تـداول  علـى حظـر بوضـع

 . 4ينالبتكو  منافسة من لحمايتها تسعى وطنية عمالت الكترونية إلصدار أخرى  دولي وسعي الدول،

فــي اململكــة العربيــة الســعودية حــذرت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مــن عملــة البتكــوين وجــاء فــي بيــان لهــا علــى موقعهــا 

 virtualم : )جددت مؤسسة النقد العربي تأكيدها أن ما يسمى بالعملة اإللكترونيـة )4/7/2017( بتاريخ Twitterالرسمي )

currencies – Bit coin معتمـدة داخـل اململكـة ، وأن تـداول صـرف العمـالت أو العملـة االفتراضـية التـي يـتم  (  ال تعـد عملـة

تــــداولها مــــن خــــالل الشــــبكة العنكبوتيــــة قــــد حــــذرت منهــــا املؤسســــة ملــــا لتلــــك التعــــامالت مــــن عواقــــب ســــلبية مختلفــــة علــــى 

 5املتعاملين كونها خارج املظلة الرقابية داخل اململكة العربية السعودية (.

 دوليــا واســعا وقــد تــم التعامــل وهــا بوصــفها عملــة  ، كمــا وقــد تمــت ومــن ذلــك ن
 
ســتنتج ان العمــالت االفتراضــية نالــت اعترافــا

 تسميتها بالعمالت رقمية ، والعمالت املشفرة ، والنقود الرقمية ، والنقود االفتراضية  ، وعمالت االنترنت .

                                                           
1  James Titcomb, Bitcoin Is Tax-free, European Court Rules, The Telegraph, October 22, 2015, accessible at: http://bit.ly/1PLmnnr 
2  Regulation of Bit coin in Selected Jurisdictions, U.S Library of Congress, accessible at: https://www.loc.gov/law/help/ bit coin-

survey Virtual Currency Guidance, Internal Revenue Service, March 25, 2014. 
3  Virtual Currency Guidance, Internal Revenue Service, March 2, 2014,accessible at: https://www.irs.gov/pub/irsdrop/n-14-21.pdf 
4  Evander Smart, Top 10 Countries in Which Bit coin Is Banned, Crypto Coins News, May 27, 2015, accessible at: 

http://bit.ly/1FCPK5g 

5
 . 52آل عبد السالم ، العمالت االفتراضية ، حقيقتها وأحكامها الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة ، ص :   

https://www.irs.gov/pub/irsdrop/n-14-21.pdf
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 ثالثا  : نشأة العمالت الفرتاضية 

م عـن طريـق  ـخ  يابـاني 2009اضية حديثة النشأة فقد كان أول ظهور للعمالت االفتراضية في عـام تعتبر العمالت االفتر 

يدعى ساتوي ي ناكاموتو والذي عمل على إطالق أول عملـة افتراضـية تحـت مسـمى البيتكـوين والتـي جـاءت نتـاج العديـد مـن 

حــول إنشــاء عملــة إلكترونيــة تكفــل التعامــل م والتــي بــدأت بطــرح فكــرة تتمحــور 2008األبحــال التــي أجراهــا فــي مطلــع ســنة 

 للتـداول  البتكـوين طـرح ، تـم  1املباشر بين األ خاص دون الحاجة إلى وسيط ومـن دون الخضـوع ألي هيئـة مراقبـة نظاميـة

 1000 الـى وصـل م2017 عـام بدايـة وفـي دوالر 35 م الـى2011عـام  منتصـف فـي ارتفـع وقـد دوالر 0.0001 بقيمـة م 2009 عـام

 واعتمـاد  العملـة هـذه فـي املضـاربات التصـاعد هـذا اسـباب أبـرز  م ولعـل 2017/ 4/7دوالر بتـاريخ  4000أصـبح   مثـ دوالر

 فـي مصـالح ولهـا التـداول  علـى تحصـيل الضـرائب مثـل للـدفع كطريقـة وأقرتـه واليابـان كأملانيا رسمي بشكل لها الدول  بعض

 وهـا، معينـة قطاعـات تعامـل تزايـد وكـذلك العمـالت هـذه ثـلم علـى تـداول  السـيطرة محاولـة او السـيطرة فـي متمثلـة ذلـك

  االفتراضــ ي بــالعمالت كالــدوالر الورقيــة العمـالت بتحويــل تقـوم التــي األجهــزة انتشــار إضـافة الــى الطيــران كخطـوط

ك وتطـورت العمـالت االفتراضـية بعـد ذلـ .2الشـبكة علـى املواقـع بعـض مـن البتكـوين شـراء امكانيـة الـى إضـافة ( البتكـوين(

 واصبحت تشتمل على عدة أنواع .

 رابعا  : أنواع العمالت الفرتاضية 

هناك عدد من العمـالت االفتراضـية التـي يـتم التعامـل وهـا ويـتم تـداولها بـين اال ـخاص الطبيعيـين أو االعتبـاريين . ويمكـن    

 -استعرال أنواع العمالت االفتراضية على سبيل املثال ال الحصر على النحو التالي :

1- Bit coin :-  الكترونيـة بمحفظـة مربـوط رقمـي عنـوان مـن البتكـوين وهـو أشـهر أنـواع العمـالت االفتراضـية ويتكـون 

 البـائع محفظـة إلـى البتكـوين سـتحول  فلنـك بـالبتكوين شـرائك وعنـد ساتويـ ي مليـون 100 الـى مقسم بتكوين وكل

  ـخ  إلـى البتكـوين من معينة قيمة تحويل  خ  أي يريد وعندما الكتروني تطبيق  ي زر ، املحفظة بضغطة

. وتعتبر البتكوين من اشهر العمالت االفتراضية ولكنها ليست النـوع 3الرقمي بالتوقيع يعرف ما يستخدم فلنه آخر

  4ي:ية يمكن تناولها على النحو التالعمالت افتراض 5عملية تشفيريه مختلفة منها  60الوحيد فهناك اكثر من 

2-   :  Lite coin  التنقيـب عمليـة بـأن عـن البتكـوين وتتميـل الفضة، هو الاليتكوين فلن الذهب هو البتكوين نكا اذا 

 .عنا أسهل 

                                                           
1
 //:www.islamicbitcoin.comhttpsملزيدا من التفاصيل راجع :  :    

2
مثنى وعد هللا يونس النعيمي ، البتكوين نظام الدفع االلكتروني )الند للند( وحكمه في الشريعة االسالمية ،  منشور   

 8-7ص ص :   www.alukah.netعلى 
 bitcoin/-is-www.bitcoin.org/ar/faq#whatملزيدا من التفاصيل راجع     3 

4  BitcoinNetwork",BitcoinCharts,accessibleat:http://bitcoincharts.com/bitcoin/ 

https://www.islamicbitcoin.com/
http://www.alukah.net/
http://www.bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin/
http://bitcoincharts.com/bitcoin/
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3-   : Nova coin    مـا وهـو العملـة داخـل نـواة الحمايـة بـرامج تـدمج أنهـا فـي التشـفيرية  العمـالت بـاقي عـن تختلـف و ي 

 .التعدين  مجموعات قبل من عليها االعتداء يمنع

4- : Name coin   وحدة  فقط   مليون  هو منها املصدر مجموع أن حيث العالية بالندرة تتميل  . 

5-  : Peer coin  املعـدنين، معاملـة لتجنب سوء والضمانات األمن وتحسين التعدين كفاءة في بزيادة البيركوين تمتاز 

 .االفتراضية العمالت بين الرابعة تعتبر السوقية وقيمتها

6- : Feather coin  لـدمج بانتظـام تحـديثها أنـه يـتم كمـا االحيـان ، كثيـر فـي التعـدين صـعوبة ضـبط علـى رتهابقد وتتميل 

 .فيها  الجديدة والتحسينات امليلات

مــن خــالل مــا ســبق نســتنتج ان العمــالت االفتراضــية متعــددة ومتنوعــة وال تقتصــر علــى نــوع واحــد ولكــن اشــهر تلــك االنــواع 

 ن .واكثرها تداوال بين املتعاملين هو البتكوي

 خامسا  : سعر صرف العمالت الفرتاضية 

   عملتين تبادل بموجبه يتم الذي املعدل هو الصرف سعر
 
مختلفتين ، وبما أن التعامـل بـالعمالت االفتراضـية يعتبـر تعـامال

 بعملـــة اجنبيـــة إذن البـــد ان يكـــون للعمـــالت االفتراضـــية ســـعر صـــرف مقابـــل العمـــالت االخـــرى ، وفـــي الواقـــع العملـــي نجـــد ان

 أداة يجعلهـا مـا التقلـب وهـو إلـى سـعرها يميـل ماليـة أداة باعتبارهـا العـالم حـول  تـداولها راج البتكـوين االفتراضـية العملـة

 مـن ألكثـر قيمتـه ارتفعـت دولـة ألي ماليـة أي سـلطات وصـاية عـن الخـارج البتكـوين أن وخاصـة باملراهنـة أربـاح لتحقيـق

ال  اآلن قيمتـه وتجـاوزت ، م2009 سـنة صـدوره عنـد بتكـوين 1000 يسـاوي  كـان الـدوالر حيـث سـنوات، 5 خـالل مـرة مليون 

 حضـوره يفـرل البتكوين جعل وهو ما دوالر، مليار 15 البتكوين تداول  حجم ويصل الذهب سعر من لتقترب دوالر1090

 The Pizzaواليابـان . ووصـلت شـهرته الـى الخلـيج بعـد اعـالن مطعـم " والصـين آسـيا شـرق  دول  فـي واسـعة شـهرة ويكتسـب

Guysنطقة تقبل هذه " في دبي إضافته كخيار للدفع الى جانب البطاقة االئتمانية والعملة النقدية لتصبح أول شركة في امل

 والعمالت صعود البتكوين من االستفادة املالية بدأت واملؤسسات الشركات من العديد ، كما نجد أن1العملة االفتراضية

 املعلومـات، وتكنولوجيـا البرمجيـات خاصـة شـركات العمـالت ، وهـذه االنترنـت عبـر عالـدف قبـول  خـالل مـن االلكترونيـة

 . 2شركات ديل مثل اآللية الحواسيب تصنيع وشركات

ومن خالل ذلك يمكن القول ان العمالت االفتراضية يتم التعامل وها ولهـا سـعر صـرف مقابـل العمـالت للـدول التـي تتعامـل 

 وهــا وهنــا تعتبــر العمــالت االفترا
 
 وهبوطــا

 
ضــية عمــالت أجنبيــة ، كمــا ان ســعر صــرف تلــك العمــالت عرضــة للتقلبــات صــعودا

 نتيجة العرل والطلب عليها .

 

 

                                                           
 .28ص:   نظام الدفع االلكتروني )الند للند( وحكمه في الشريعة االسالمية ، مثنى وعد هللا يونس النعيمي ، البتكوين   1

2  Dell Now Accepts Bit coin, Dell Website, accessible at: http://dell.to/1sy2HJ4 

http://dell.to/1sy2HJ4


 

 

951 

 سادسا  : التقارير املالية ملنشآت األعمال 

 - تعبـر أال يجـب مفيـدة ، املاليـة املعلومـات تكـون  وحتـى . وبأرقـام بكلمـات االقتصـادية الظـواهر عـن املاليـة التقـارير تعبـر

  – تعبـر أن يجـب بـل املالئمـة ، عـن الظـواهر – فقط
 
 يكـون  ولكـي  عنھـا . التعبيـر تسـتهدف التـي الظـواهر عـن بصـدق - أيضـا

  التعبيـر
 
  و كـامال يكـون  أن يجـب حيـث خصـائ  ، ثـالل للوصـف يكـون  أن يجـب بشـكل كامـل ، صـادقا

 
  و محايـدا

 
 مـن خاليـا

، 
 
  الكمـال يعـد الخطأ . قطعـا

 
 ، إذا أمـرا

 
  كـان نـادرا

 
. فالتقـارير املاليـة  ـي التـي تبـين نتـائج أعمـال  1اإلطـالق علـى للتحقيـق قـابال

 املنشأة ومركزها املالي في تاريخ إعداد تلك التقارير .

 ومتعــارف 
 
 عامــا

 
 ملعــايير دوليــة مقبولــة قبــوال

 
يــتم قيــاس واالفصــاح عــن وعــرل املعلومــات املحاســبية فــي التقــارير املاليــة وفقــا

املعلومــات املحاســبية التــي يجــب قياســها وعرضــها واالفصــاح عنهــا هــو آثــار التغيــرات فــي اســعار صــرف العمــالت  عليهــا ، ومــن

األجنبية ، ومن خالل العرل السابق في هذه الدراسة تبين أن العمالت االفتراضية فـي حكـم العمـالت األجنبيـة لـذلك يجـب 

ت االفتراضــية فــي التقــارير املاليــة ملنشــآت األعمــال ، ولكــن مــا  ــي االفصــاح والتقريــر عــن آثــار التغيــرات فــي اســعار تلــك العمــال 

املحـــددات التـــي تحـــول دون ذلـــك االفصـــاح والتقريـــر عـــن تلـــك التغيـــرات   ، لاجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل يجـــب أوال التعريـــف 

وبعدها بحث تلك املحددات إن باملعيار املحاسبي الدولية للتقرير املالي " بآثار التغيرات في اسعار صرف العمالت األجنبية " 

 وجدت . 

 ( " آثار التغريات يف اسعار صرف العمالت األجنبية" 21سابعا  : املعيار املحاسبي الدولي للتقرير املالي رقم )

املعيار هو نموذج معترف به من السلطة للقياس ، وبالتالي فلن املحاوالت في املحاسبة للمعايرة  ـي محـاوالت لوضـع توحيـد 

Uniformity   النســــخة املصــــرح وهــــا مــــن قبــــل  فــــي الطــــرق املحاســــبية ، والنمــــوذج املســــتخدم للقيــــاس ســــيكون النمــــوذج او

. وقــد تبنــت املنشــآت املاليــة املعــايير املحاســبية للتقريــر املــالي بالطريقــة التــي تضــمن التوحيــد فــي القيــاس والعــرل 2ةالســلط

ت حتى يتمكن مستخدم تلك املعلومات من املقارنـة واتخـاذ القـرارات واالفصاح للعمليات املالية التي تحدل في تلك املنشآ

 بشكل صحيح .

معيــار محاســبي دولــي للتقريــر املــالي ، فــي هــذه الدراســة يقتصــر الحــديث عــن املعيــار املحاســبي الــدولي  41صــدر حتــى اآلن عــدد 

( كمـا 21جنبيـة ، وقـد جـاء الهـدف مـن املعيـار )( والذي يحمل اسم آثار التغيرات فـي اسـعار العمـالت األ 21للتقرير املالي رقم )

  للمنشـأة املاليـة القـوائم أجنبيـة فـي وعمليـات أجنبيـة بعملـة املعـامالت تضـمين كيفيـة هـو مو ـح علـى ديباجـه ،  )توضـيح

نطـاق تطبيقـه حيـث أو ـح أن يجـب التطبيـق فـي  21، كمـا حـدد املعيـار   العـرل( عملـة إلـى املاليـة القـوائم ترجمـة وكيفيـة 

 واألرصـدة املعـامالت تلـك أجنبيـة  ، باسـتيناء بعمـالت املسـجلة واألرصـدة املعـامالت عـن املحاسـبة عنـد )أ( {الحـاالت : 

                                                           
 8املالية ، ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، ص :  اطار مفاهيم التقرير املالي ، مؤسسة املعايير الدولية للتقارير   1

 .  268م ( ، ص : 2005، )املحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية ، القاهرة ، مطابع الدار الهندسية  د. محمد املبروك أبوزيد   2



 وقائع املؤتمركتاب 

 

 

952 

 املـالي واملركـز النتـائج ترجمـة )ب(عنـد ."املاليـة األدوات" 9 املـالي للتقريـر الـدولي املعيـار نطـاق ضـمن تقـع التـي املشـتقة

 .امللكية  حقوق  طريقة أو التوحيد إما طريق عن للمنشأة املالية القوائم في تضمينها يتم التي األجنبية للعمليات

   1.العرل عملة إلى املالي ومركزها املنشأة نتائج ترجمة )ج(عند

 وتـم االعتـراف وهـا مـن قبـل بعــض 
 
 ملموسـا

 
مـن خـالل مـا تقـدم يسـتنتج الباحـث ان العمـالت االفتراضـية اصــبحت االن واقعـا

لها انواع متعددة ، وأصبح للعمالت االفتراضـية متعـاملين ولهـا سـوق وتـداول وعليهـا طلـب ويقابـل هـذا الدول واالتحادات و 

  الطلب عرل ، كما أن للعمالت االفتراضية اسعار صرف مقابل العمالت األخرى وهذه
 
 وهبوطـا

 
، االسعار متذبذبـة صـعودا

ة للمنشـآت املتعاملـة وهـا فلـزم األمـر القيـام بالقيـاس واالفصـاح كما ان التغيرات في اسعار صرفها لها آثار على التقارير املاليـ

 للمعايير املحاسبية الدولية للتقرير املالي .
 
 والتقرير عن تلك اآلثار في التقارير املالية وفقا

ت ( " آثــــار التغيــــرات فــــي اســــعار العمــــال 21فــــي الجــــزء التــــالي مــــن الدراســــة يســــتعرل الباحــــث املعيــــار املحاســــبي الــــدولي رقــــم )

 األجنبية " ومدي إمكانية تطبيقه على العمالت االفتراضية باعتبارها عمالت أجنبية .   

ثامنا  : الدراسة التطبيقية )محددات الفصاح والتقرير عن آثار التغريات يف أسعار صرف العمالت الفرتاضـية 

 يف التقارير املالية(

" آثــار التغيــرات فــي اســعار  21فقــرات املعيــار املحاســبي الــدولي فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة يقــوم الباحــث باســتعرال بعــض 

  -:2العمالت األجنبية " وبحث مدي إمكانية تطبيقها على العمالت االفتراضية وذلك على النحو التالي

 معاملـة  ـي أجنبيـة بعملـة فيمـا يتعلـق باإلثبـات األولـي تـن  علـى " املعاملـة  21مـن املعيـار 20نجـد ان الفقـرة  -1

املنشـأة  بــ   قيـام عنـد تنشـأ التـي املعـامالت ذلـك فـي بمـا أجنبيـة ، تسـويتها بعملـة تتطلـب أو أجنبيـة بعملـة ةُمقومـ

 حينمـا أمـوال إقـرال أو اقتـرال أو )ب(  أجنبيـة ت بعملـة ُمقـوم سـعرها  يكـون  خـدمات أو سـلع بيـع أو شـراء )أ(

 أو باقتنـاء ذلـك بخـالف أو)ج( أجنبيـة ت لـةبعم ُمقومـة التحصـيل املسـتحقة أو السـداد الواجبـة املبـال  تكـون 

   " .أجنبية بعملة ُمقومة التلامات، تسوية أو تحمل أو أصول، استبعاد

يسـتنتج الباحـث ان التعامـل بـالعمالت االفتراضـية يعتبـر معاملـة بعملـة أجنبيـة لـذلك  21مـن املعيـار  20عنـد النظـر للفقـرة 

من  21ر املالي للمنشاة املتعاملة بالعملة االفتراضية . وقد ورد ذلك في الفقرة يتطلب األمر تسويتها بعملة العرل في التقري

 مـن الوظيفيـة بالعملـة األولـي اإلثبـات عنـد أجنبيـة بعملـة املعاملـة تسـجيل يـتم أن والتـي جـاءت كمـا يلـي : )يجـب 21املعيـار 

األجنبيـة( .  بالعملـة املبلـ  على املعاملة اريخت في األجنبية والعملة العملة الوظيفية بين الفوري الصرف سعر تطبيق خالل

 وال يجد الباحث محدد أو قيد يمنع تلك التسوية للمعاملة التي تتم بالعملة االفتراضية .

                                                           
 ت االجنبيـة ، مؤسسـة املعـايير الدوليـة للتقـارير املاليـة ، ترجمـة الهيئـة الســعوديةآثـار التغيـرات فـي اسـعار صــرف العمـال   21املعيـار املحاسـبي الـدولي   1

 للمحاسبين القانونيين

آثــار التغيــرات فــي اســعار صــرف العمــالت االجنبيــة ، مؤسســة املعــايير الدوليــة للتقــارير املاليــة ،   21يــتم االعتمــاد علــى نــ  املعيــار املحاســبي الــدولي   2

 دية للمحاسبين القانونيينترجمة الهيئة السعو 
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 بعملـة املعاملـة تسـجيل يـتم أن يجـبوالتـي تتعلـق باإلثبـات األولـي والتـي تـن  علـى " 21مـن املعيـار  21الفقـرة  -2

 العملـة الوظيفيـة بـين الفـوري الصـرف سـعر تطبيـق خـالل مـن الوظيفيـة عملـةبال األولـي اإلثبـات عنـد أجنبيـة

 . ".األجنبية بالعملة املبل  على املعاملة تاريخ في األجنبية والعملة

 قيـــود أو محــددات تحويـــل دون  21مــن املعيــار 21عنــد النظــر للفقـــرة 
ّ
وبـــالتطبيق علــى العمــالت االفتراضـــية يــرى الباحــث اال

 وافر كل متطلبات التطبيق من سعر صرف فوري للعملة االفتراضية في تاريخ املعاملة بتلك العمالت .تطبيقها إذ أنه تت

 فتـرة كـل نهايـة والتـي تتعلـق بـالتقرير فـي نهايـات فتـرات التقريـر الالحقـة  تـن  علـى " فـي 21مـن املعيـار  23الفقـرة  -3

 البنـود ترجمـة اإلقفـالت )ب( يجـب سـعر مباسـتخدا أجنبيـة بعملـة التـي النقديـة البنـود ترجمـة يجـب )أ(:تقريـر

تـاريخ  فـي الصـرف سـعر باسـتخدام أجنبيـة ، بعملـة التاريخيـة التكلفـة بمقـدار قياسـها يـتم التـي النقديـة ، غيـر

 باسـتخدام أجنبيـة ، بعملـة العادلـة بالقيمـة يـتم قياسـها التـي النقديـة ، غيـر البنـود ترجمـة املعاملة ت )ج( يجب

 . العادلة" القيمة قياس تم فيه الذي يخالتار  في الصرف أسعار

 الفوري الصرف استخدم كل من سعر االقفال والذي يعني سعر 21عند االطالع على هذه الفقرة  يجد الباحث ان املعيار 

ر عملتـين ، كمـا اشـا تبـادل بموجبـه يـتم الـذي فتـرة التقريـر ، كمـا اشـار املعيـار الـى سـعر الصـرف والـذي يعنـي املعـدل فـي نهايـة 

 الـى القيمـة العادلـة واملقصـود منهـا السـعر
 
 فـي معاملـة فـي التـلام لتحويـل دفعـه يـتم أو أصـل لبيـع تسـلمه يـتم الـذي ايضـا

القياس ، وبالتطبيق على العمـالت االفتراضـية يسـتنتج الباحـث  تاريخ في السوق  املشاركين في بين منتظمة اعتيادية ظروف

علــى التعامــل بــالعمالت االفتراضــية إذ أنــه مــن  21مــن املعيــار  23طبيــق الفقــرة أنــه ال توجــد محــددات او قيــود تحــول دون ت

 ال توجـــد صـــعوبة فـــي تحديـــد 
 
الســـهل الحصـــول علـــى ســـعر االقفـــال للعمـــالت االفتراضـــية وســـعر الصـــرف الفـــوري لهـــا وايضـــا

 القيمة العادلة للعمالت االفتراضية في تاريخ القياس .

تـاح عنـدما لـق بـالتقرير فـي نهايـات فتـرات التقريـر الالحقـة  تـن  علـى "والتـي تتع 21مـن املعيـار  26الفقـرة  -4
ُ
 عـدة ت

سـتخدم السـعر يكـون  صـرف، أسـعار
ُ
 التـدفقات تسـوية بـه تـتم أن املمكـن مـن كـان الـذي السـعر ذلـك هـو امل

 اريختـ فـي حـدثت قـد النقديـة التـدفقات تلـك كانـت لـو فيمـا الرصـيد أو املعاملـة تمثلهـا املسـتقبلية التـي النقديـة

سـتخدم السـعر يكـون  مؤقتـا، موجـودة عملتـين غيـر بـين التبـادل إمكانيـة كانـت وإذا  .القيـاس
ُ
 سـعر أول  هـو امل

 . " .التبادل به يتم أن يمكن الحق

يتبـــين أنهـــا تتحـــدل عـــن معالجـــة مشـــكلة تعـــدد أســـعار صـــرف العمـــالت األجنبيـــة ، وقــــد  21مـــن املعيـــار  26بـــالرجوع للفقـــرة 

املشــكلة ، عنــد التطبيــق علــى العمــالت االفتراضــية نجــد مــن املمكــن أن تحــدل مشــكلة تعــدد أســعار حــددت املعالجــة لهــذه 

صــرفها ويمكــن تطبيــق هــذه الفقــرة بــدون قيــود إذ أن أســعار صــرف تلــك العمــالت متــوفر عنــد تــاريخ القيــاس ومنشــور علــى 

 االنترنت .
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 تاسعا  : النتائج والتوصيات 

 -لعرل النظري والدراسة التطبيقية  يمكن تحديد أبرز نتائج الدراسة في :من خالل ما سبق من االنتائج :  

 هناك اعتراف دولي بالعمالت االفتراضية . -1

 تعتبر العمالت االفتراضية عمالت أجنبية . -2

 للعمالت االفتراضية أسعار صرف مقابل العمالت األخرى . -3

 تقارير املالية ملنشآت األعمال التي تتعامل وها. وجود آثار للتغيرات في اسعار صرف العمالت االفتراضية على ال -4

عدم وجود معايير محاسبية دولية تو ح كيفية اإلفصاح عن آثـار التغيـرات فـي أسـعار صـرف العمـالت االفتراضـية  -5

 في التقارير املالية ملنشآت األعمال . 

للتقريـر املــالي عــن آثـار التغيــرات فــي ال توجـد محــددات أو قيــود تحـول دون إمكانيــة تطبيــق املعـايير املحاســبة الدوليــة  -6

( علـى آثـار التغيـرات فـي أسـعار صـرف العمـالت االفتراضـية فـي 21أسعار صرف العمالت األجنبيـة)املعيار الـدولي رقـم 

 التقارير املالية ملنشآت األعمال .

 -التوصيات : من خالل النتائج السابقة يو  ي الباحث باآلتي :

 فتراضية والتعامل وها .حتمية االعتراف بالعمالت اال  -1

ضـــرورة قيـــام املنظمـــات العلميـــة واملهنيـــة بلصـــدار معـــايير محاســـبية تضـــبط القيـــاس واإلفصـــاح والتقريـــر عـــن آثـــار  -2

 التغيرات في أسعار صرف العمالت االفتراضية .

سعار صرف التغيرات في أ على منشآت األعمال املتعاملة بالعمالت االفتراضية القيام بالقياس واالفصاح عن آثار -3

 ( .21العمالت االفتراضية وفق املعيار املحاسبي الدولي رقم )

علـــى البـــاحثين واملهتمـــين بـــالعمالت االفتراضـــية واملتعـــاملين وهـــا إثـــراء املكتبـــات العلميـــة بـــالبحول واملؤلفـــات حـــول  -4

 العمالت االفتراضية في ودورها في الحياة االقتصادية واملالية والتقنية والفقهية .
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 املراجع واملصادر :

 -املصادر واملراجع العربية :

د. ياسـر بــن عبــد الــرحمن آل عبـد الســالم ، العمــالت االفتراضــية ، حقيقتهـا وأحكامهــا الفقهيــة ، دراســة فقهيــة  -

 م (.2018مقارنة  )دار امليمان للنشر والتوزيع : 

 ، ورقــة -
 
مقدمــة ملركــز التميــل البحثــي فــي الفقــه ،  د. إبــراهيم بــن أحمــد يحــي ، النقــد االفتراضــ ي بتكــوين أنموذجــا

 هـ( .1440القضايا املعاصرة ، )جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية / محرم 

د. منصـور بـن عبـد الـرحمن الغامـدي ، حكـم التعامـل بـالبيتكوين هـل هـو مقـامرة أم متـاجرة   ، ورقـة مقدمـة  -

بـــــن ســـــعود اإلســـــالمية / محـــــرم جامعـــــة اإلمـــــام محمــــد ملركــــز التميـــــل البحثـــــي فـــــي الفقــــه ، القضـــــايا املعاصـــــرة ، )

 ( .هـ1440

البتكوين نظام الدفع االلكتروني )الند للنـد( وحكمـه فـي الشـريعة االسـالمية ، مثنـى وعـد هللا يـونس النعيمـي ،  -

 . www.alukah.netمنشور على 

لدوليــــة وانعكاســـــاتها علـــــى الـــــدول العربيــــة ، القـــــاهرة ، مطـــــابع الـــــدار ، )املحاســـــبة ا د. محمــــد املبـــــروك أبوزيـــــد  -

 م ( .2005الهندسية ، 

اطــار مفــاهيم التقريــر املــالي ، مؤسســة املعــايير الدوليــة للتقــارير املاليــة ، ترجمــة الهيئــة الســعودية للمحاســبين  -

 القانونيين .

مــــالت االجنبيــــة ، مؤسســــة املعــــايير الدوليــــة آثــــار التغيــــرات فــــي اســــعار صــــرف الع  21املعيــــار املحاســــبي الــــدولي  -

 للتقارير املالية ، ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

 

 -:ملراجع األجنبية ومواقع األنرتنتاملصادر وا

- Alghamdi , Saleh  Abdulqader, Virtual currency systems, School of Engineering and Informatics, University 

of Sussex, 2012. 

- Glaser, Florian, et al. "Bit coin-Asset or Currency? Revealing Users' Hidden Intentions." Revealing Users' 

Hidden Intentions, ECIS 2014. 

- EBA Opinion on "virtual currencies", European Banking Authority 

- James Titcomb, Bit coin Is Tax-free, European Court Rules, The Telegraph, October 22, 2015, accessible at: 

http://bit.ly/1PLmnnr. 

http://www.alukah.net/
http://bit.ly/1PLmnnr
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-   Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions, U.S Library of Congress, accessible at: 

https://www.loc.gov/law/help/ bitcoin-survey. 

- Virtual Currency Guidance, Internal Revenue Service, March 25, 2014,accessible at: 

https://www.irs.gov/pub/irsdrop/n-14-21.pdf. 

-  Evander Smart, Top 10 Countries in Which Bit coin Is Banned, Crypto Coins News, May 27, 2015, 

accessible at: http://bit.ly/1FCPK5g. 

-  
https://www.islamicbitcoin.com. 

- https://www.bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin 

-    Bit coin Network", Bit coin Charts, accessible at: http://bitcoincharts.com/bitcoin/. 

- Dell Now Accepts Bitcoin, Dell Website, accessible at: http://dell.to/1sy2HJ4. 

- www.techopedia.com/definition/6702/digital-currency                       
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سوق املستقبليات كآلية مستحدثة إلدارة املخاطر الناشئة عن التذبذب السعري للعمالت 

 CMEبيتكوين يف سوق شيكاكو لألوراق املالية دراسة على سوق مستقبليات ال الفرتاضية

 

 دومي سمرة الدكتورة              زيات عادلالدكتور 

 الجزائر ،-1-جامعة فرحات عباس سطيف

 الفهرس الرئيسي

 امللخ:: 

تذبــذب السـعري للعمــالت االفتراضــية. مــن خطـر ال تهـدف الدراســة إلـى التعــرف علـى مــا هـو متــوفر حاليـا مــن أدوات للتحـوط

٪ لتقـــدير القيمـــة املعرضـــة للخطـــر فـــي بعـــض العمـــالت االفتراضـــية 99تـــم تطبيـــق مـــن   التوزيـــع الطبيعـــي عنـــد مســـتوى ثقـــة 

ومقارنة النتائج مع تلك املتحصـل عليهـا مـن خـالل تطبيـق نفـس املـن   علـى أصـول ماليـة أخـرى كـالعمالت الدوليـة واألسـهم 

 2016مشاهدة خالل الفترة املمتدة من 1096احتساب الخسائر اليومية باستخدام سلسلة زمنية مكونة منتم  .األمريكية

. النتــائج املتحصــل عليهــا تشــير أن خطــر التذبــذب الســعري فــي ســوق العمــالت االفتراضــية أعلــى مقارنــة باألســواق 2018حتــى 

بــــذب الســــعري قليلــــة جــــدا وتنحصــــر فــــي أســــلوب تنويــــع األخــــرى، كمــــا أن أســــاليب التحــــوط املتــــوفرة حاليــــا إلدارة خطــــر التذ

الحافظـــــة املاليـــــة وأداة املســـــتقبليات. بالنســـــبة لألســـــلوب األول بينـــــت الدارســـــة أنـــــه يمكـــــن اســـــتخدامه علـــــى كـــــل العمـــــالت 

االفتراضـية وأن مســتوى الخطــر يــنخفض بشــكل كبيــر عنــد تطبيقــه علــى الحافظــة املاليــة، بالنســبة لألســلوب الثــاني فــيمكن 

 مه إلدارة خطر التذبذب السعري في عملة البيتكوين. استخدا

 خطر التذبذب السعري، العمالت االفتراضية، املستقبليات، تنويع الحافظة، التحوط. الكلمات املفتاحية:

 املقدمة:-أول

عت العديــد تعــد املخــاطرة محــدد أسا ــ ي للعديــد مــن القــرارات املاليــة والســيما قــرارات االســتثمار باألصــول املاليــة، وقــد ســ

مـــن الدراســـات إلـــى وضــــع نمـــاذج لقيـــاس املخــــاطرة وبمـــا يســـمح بتقـــدير صــــحيح لهـــا يـــؤدي إلــــى وضـــع اســـتراتيجيات مناســــبة 

ملواجهتهــا واتخــاذ قـــرارات اســتثمارية أفضـــل. وال شــك أن إشــكالية قيـــاس املخــاطرة ال تـــزال مــن القضــايا الجدليـــة فــي الفكـــر 

 ائر املتوقعة بناء على السلوك السابق لعوائد املحفظة املالية.املالي الحديث خصوصا للتعرف عن قيمة الخس

 التعــرف علــى حجــم هــذه الخســائر يمــنح للمســتثمر أداة هامــة فــي عمليــة صــنع القــرار واتخــاذ مــا هــو مناســب للتحــوط مــن 
َ
ان

بيـات إدارة املخـاطر املخاطر والسيطرة عليها من خالل استخدام ما هو متوفر من تقنيات وأدوات سواء في األسـواق أو فـي أد

 وممارسات املستثمرين.
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تكمن أهمية البحث، في أنه يحاول من جهة الخـول فـي جانـب مهـم يتخـوف منـه املسـتثمرين عنـد  أهمية الدراسة: .1

تعاملهم بالعمالت االفتراضية، واملتمثل في الخطر الناي إ عن التذبذب السعري لهـذه العمـالت. ومـن جهـة أخـرى، 

اؤالتهم فيما يخ  مدى توفر منتجـات التحـوط فـي األسـواق املشـتقة، وكيفيـة اسـتخدامها محاولة اإلجابة عن تس

 في إدارة هذا الخطر. 

تمثـــل العمـــالت االفتراضـــية خطـــرا كبيـــرا علـــى كـــل مـــن يتعامـــل وهـــا بيعـــا وشـــراء أو مـــن يحـــتفل وهـــا  مشـــكلة الدراســـة: .2

حـث املختلفـة أن متوسـط التذبـذب السـعري وهدف املضاربة على ارتفاع أسعارها، ولقـد ثبـت مـن خـالل أدوات الب

يفوق بنسب كبيرة املتوسط املسجل سواء فـي العمـالت الدوليـة أو فـي أهـم األدوات املاليـة األصـلية أو املشـتقة،وهو 

مـــا يزيـــد مـــن احتمـــال خســـارة املتـــداول فـــي وقـــت قيا ـــ ي ملبـــال  ماليـــة كبيـــرة. أمـــام تزايـــد مخـــاطر التذبـــذب الســـعري 

 Cboeو CME، تـــم اســـتحدال ســـوق لتـــداول املســــتقبليات علـــى البيتكـــوين فـــي كـــل مـــن ســــوق للعمـــالت االفتراضـــية

بشيكاغو، والتي يمكن استخدامها على حد سواء للمجازفة أو للتحوط مـن مخـاطره. انطالقـا ممـا سـبق، إشـكالية 

ذب السعري البحث تتمحور حول ما  ي األدوات التي يمكن استخدامها في الوقت الراهن للتحوط من خطر التذب

 في العمالت االفتراضية. 

 : من أجل التمكن من اإلجابة عن التساؤل الرئيس ي تم وضع الفرضيات التالية:فرضيات الدراسة .3

 - .يمثل خطر التذبذب السعري تهديدا حقيقيا للمتعاملين في العمالت االفتراضية 

 - في األصول املالية األخرى. مخاطر االستثمار في العمالت االفتراضية أعلى من مخاطر االستثمار 

 -.يمكن إدارة خطر التذبذب السعري في سوق العمالت االفتراضية عن طريق تقنية التنويع 

 -.يمكن استعمال منتوج املستقبليات للتحوط من خطر التذبذب السعري في سوق العمالت االفتراضية 

 تتمثل أهداف الدراسة في اآلتي:أهداف الدراسة:  .4

 -تذبذب السعري للعمالت االفتراضية.التعريف بخطر ال 

 -.التعريف بطرق قياس خطر التذبذب السعري 

 -.تطبيق طريقة القيمة املعرضة للخطر في تقدير خطر التذبذب السعري لبعض العمالت االفتراضية 

 - .التعريف بسوق املستقبليات على البيتكوين وعرل خصائصها 

 -وين في التحوط من خطر تذبذب سعر هذه العملة.تحديد كيفية استخدام عقود مستقبليات البيتك 

: لغرل تحقيق أهداف البحث تم اختيار سوق العمالت االفتراضية كمجتمـع للبحـث، فـي مجتمع الدراسة وعينته .5

حـــــين تـــــم اختيـــــار محفظـــــة ماليـــــة مشـــــكلة مـــــن البيتكـــــوين، اإلثيريـــــوم والريبـــــل كعينـــــة للبحـــــث بغـــــرل قيـــــاس خطـــــر 

نا بعـــين االعتبـــار عنـــد تحديـــد هـــذه العمـــالت أهميتهـــا النســـبية فـــي الســـوق )انظـــر التذبـــذب الســـعري لهـــا، ولقـــد أخـــذ

. ومـن 2018إلـى ديسـمبر 2016بياناتها متكاملة خالل الفترةاملمتدة مـن جـانفي تكون (، كما حرصنا أن 1امللحق رقم 

لقصــوى املحتمــل مشــاهدة، تــم تقــدير الخســائر ا 1096خــالل تحليــل البيانــات اليوميــة لسلســلة أســعارها واملقــدر بـــ
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بـالتنويع  VaRتحقيقها خالل أفق زمنـي )يـوم واحـد( باسـتخدام من جيـة التوزيـع الطبيعـي للقيمـة املعرضـة للخطـر 

وبـــــدون تنويـــــع. ومـــــن أجـــــل تـــــدعيم نتـــــائج هـــــذا البحث،قارنـــــا هـــــذه النتـــــائج مـــــع نتـــــائج تطبيـــــق نفـــــس املن جيـــــة علـــــى 

عمـالت دوليـة )اليـورو، الجنيـه والـين( والثانيـة مـن أسـهم  مجموعتين من األصول املالية األخرى، األولى مكونة من

متداولـة فــي بورصــة نيويــورك )ميكروســوفت، جونســن وجونسـن وإيبــل( وتحديــد أي مــن أوجــه االســتثمار الســابقة 

 هو أكثر خطورة.

تــم الحصــول علــى بيانــات أســعار الصــرف مــن موقــع البنــك الفــدرالي ســان لــويز، أمــا فيمــا يخــ  مصــدر البيانــات:  .6

. Yahoo Financeلسلة أسعار األسهم وأسـعار العمـالت االفتراضـية فـتم الحصـول عليهـا مـن موقـع يـاهو فينـانس س

البيانــات الناقصــة ســواء فــي سلســلة أســعار الصــرف أو أســعار األســهم تــم تعويضــها بمتوســط املشــاهدات الســابقة 

 والالحقة. 

 اإلطار النظري للدراسة -ثانيا

مليـــة اســـتثمار كبيـــرة كانـــت أو صـــغيرة تشـــتمل علـــى قـــدر كبيـــر أو قليـــل مـــن املخـــاطرة، كـــل عمفهـــوم الخطـــر وأنواعـــه:  .1

 وذلك تبعا لنوع االستثمار وماهيته.

تلعب املخاطرة دورا هاما ليس بالنسبة لرجال األعمال واملنظمة فحسـب، بـل بالنسـبة لالقتصـاد تعريف الخطر:  .2

ل فــي عامــل املــال واألعمــال، وال يمكــن اســتيناء التطــورات ككــل مــن خــالل الــدفع بعمليــات االبتكــار واالختــراع والتميــ

األخيـــرة فـــي عـــالم العمـــالت االفتراضـــية مـــن هـــذا القالـــب بـــل أن الرغبـــة فـــي اكتشـــاف الجديـــد والـــتحكم فـــي آلياتـــه هـــو 

الدافع الرئيس ي لهذه االكتشافات. ويمكن تعريف الخطر بأنه الحالة التي تتضمن احتمال االنحراف عـن الطريـق 

، أو أنــه إمكانيـة أن يكــون العائــد املتحقــق )الفعلـي( مختلفــا عــن العائــد 1يوصــل إلــى نتيجـة متوقعــة أو مأمولــةالـذي 

 .2املتوقع

والن موضــوع البحــث ال يتعلــق بمعظــم هــذه املخــاطر فســنكتفي أنــواع املخــاطر: هنــاك أنــواع متعــددة مــن املخــاطر  .3

 بتفصيل أهم أنواع املخاطر.

لح املخـاطر الكليـة عـن إجمـالي املخـاطر التـي يتعـرل لهـا عائـد االسـتثمار، وتنقسـم يـدل مصـطاملخاطر الكلية:  -أ

 املخاطر الكلية إلى مخاطر منتظمة وأخرى غير منتظمة.

و ـــي املخــــاطر العامـــة التـــي تتعـــرل لهــــا كـــل املؤسســـات فـــي الســــوق بغـــض النظـــر عــــن املخـــاطر املنتظمـــة:  -

هيكـل التمويــل، وتنــتج عـن عوامــل تـؤثر علــى كــل خصـائ  هــذه املؤسسـات مــن حيــث النـوع أو الحجــم أو 

املؤسســـات والقطاعـــات بـــدون اســـتيناء وتتميـــل هـــذه املخـــاطر بأنهـــا تنشـــأ بســـبب عوامـــل مشـــتركة تشـــمل 

                                                           
 .331، جامعة ورقلة، ص: 07، العدد 2009بلعزوز بن علي، استراتيجيات إدارة املخاطر في املعامالت املالية، مجلة الباحث،   1
، 2011امعـــة كـــربالء العلميـــة، املوســـوي حيـــدر يـــونس، إدارة املخـــاطرة والســـيولة املصـــرفية، دراســـة تحليليـــة مقارنـــة فـــي املصـــارف التجاريـــة واإلســـالمية، مجلـــة ج  2

 .4، جامعة كربالء، ص:02، عدد 9املجلد 
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وال يمكـن تجن هـا عـن  1النظام االقتصادي ككل وبالتالي فهي تؤثر على جميع املؤسسات بمختلف أنواعهـا

 ت2طريق التنويع

وتعــرف أيضــا بتســميات أخــرى مثــل املخــاطر الخاصــة أو االســوقية، وتنشــأ بســبب  املخــاطر غيــر املنتظمــة: -

ظـــــروف خاصـــــة أو عوامـــــل متعلقـــــة بمؤسســـــة معينـــــة أو بقطـــــاع معـــــين، حيـــــث أنهـــــا تكـــــون مســـــتقلة عـــــن 

النشـاط االقتصــادي، ويقصــد وهـذه املخــاطر بأنهــا تلـك املخــاطر التــي تنفـرد وهــا ورقــة ماليـة معينــة، أو أنهــا 

، وتتسم هذه املخاطر بمجموعة مـن 3ملخاطر الكلية التي تنفرد وها مؤسسة أو صناعة ماذلك الجزء من ا

الخصــــائ  نــــذكر منهــــا أنهــــا تنشــــأ بفعــــل عوامــــل تخــــ  املؤسســــة بــــذاتها وبالتــــالي فهــــي تــــؤثر فقــــط علــــى 

املؤسســـة وأصـــولها دون غيرهـــا مـــن املؤسســـات ممـــا يســـمح بتجنـــب هـــذا الجـــزء مـــن املخـــاطر عـــن طريـــق 

 التنويعت

عند األخذ بعين االعتبار رغبة الطـرف املعـرل للخطـر فـي تحمـل املجازفـة املخاطر املضاربية واملخاطر البحتة:  -ب

 من عدمه، والنتائج املترتبة عن الخطر يمكن تقسيم املخاطر إلى املخاطر املضاربية واملخاطر البحتة.

، أو يمكــــن 4ون فيهــــا الــــربح والخســــارة ممكنــــاتعــــرف املخــــاطر املضــــاربية بتلــــك األخطــــار التــــي يكــــ املخــــاطر املضــــاربية: -

، وتمثــل املجازفــة أحســن 5تعريفهــا بأنهــا تلــك املخــاطر التــي تكــون إمــا مالئمــة أو غيــر مالئمــة للجهــة التــي تتعــرل لهــا

مثال للمخاطرة املضاربية ومن أمثلة املخـاطر املضـاربية معـدالت الفائـدة، أسـعار األسـهم، أسـعار الصـرف، أسـعار 

 العمالت. 

املخـــاطر البحتـــة  ـــي فئـــة مـــن املخــاطر تكـــون فيهـــا الخســـارة  ـــي النتيجـــة الحتميـــة والوحيـــدة  املخـــاطر البحتـــة: -نيــاثا

املمكنـــة، بمعنـــى آخـــر ال توجـــد إمكانيـــة لتحقيـــق الـــربح فـــي املخـــاطر البحتـــة، وتـــرتبط هـــذه املخـــاطر بعوامـــل وأحـــدال 

وال إرادة منــه  6هــا يكــون غالبــا مــن دون إدراكخــارج إرادة وســيطرة الطــرف املعــرل للخطــر، ولــذلك فــان التعــرل ل

 ومن أمثلة ذلك الحريق، السرقة وحوادل العمل.

على أساس سكون الخطر وإمكانية التنبؤ به يمكن تصنيف املخـاطر املخاطر الساكنة واملخاطر الديناميكية:  -ج

 إلى املخاطر الساكنة واملخاطر الديناميكية.

                                                           
 .333، ص: 2(، ط2002زياد رمضان، مبادئ االستثمار املالي الحقيقي، )عمان، األردن، دار وائل للنشر،   1
، 05، جامعــة البصــرة، املجلــد 2012الدراســات اإلداريــة،  عنــانزه عزالــدين نــايف، "تقيــيم العالقــة بــين العائــد واملخــاطرة فــي بورصــة عمــان لــألوراق املاليــة، مجلــة  2

 .115، ص: 09العدد 
لجنـوب حمقاني بدر الزمان، توخي  املخطر املالي للمؤسسة االقتصادية باالستناد الى مؤشرات أثر الرافعة املالية، دراسة حالـة مؤسسـة البنـاء ل  3

مــة فــي امللتقــى الــوطني حــول املخــاطر فــي املؤسســات االقتصــادية،جامعة منتــوري، ، ورقــة عمــل مقد2011-2009للفتــرة  BATISUDوالجنــوب الكبيــر 

 .6، ص: 2012أكتوبر  22و 21قسنطينة، يومي 
اطر غول فرحات وبومدين يوسف، األخطـار ونمـاذج إدارتهـا فـي املؤسسـات، ورقـة عمـل مقدمـة فـي امللتقـى الـدولي الثالـث حـول إسـتراتيجية إدارة املخـ  4

 .5، ص: 2008نوفمبر  26-25فاق والتحديات، جامعة الشلف، يومي في املؤسسات األ 
5Octave Jokung Nguéna, Management des Risques, (France, édition Ellipses, 2008), p : 12. 

 .333بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص:   6
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خاطر الديناميكية تلك األخطار التي يصعب التكهن وها إذ تتفاوت سـعتها يقصد بامل الديناميكية:املخاطر   -

 ، أو أنها تلك املخاطر الناشئة عن حدول تغيرات في االقتصاد.1وآثارها من حالة إلى أخرى 

أمـــــا املخـــــاطر الســـــاكنة فهـــــي تلـــــك املخـــــاطر التـــــي يمكـــــن إخضـــــاعها للقيـــــاس مـــــن خـــــالل  املخـــــاطر الســـــاكنة: -

 .2يساعد على تقويمها واحتساب نتائجها املحتملةالتجارب السابقة مما 

يعتمـــــد هـــــذا املعيـــــار علـــــى طبيعـــــة الخطـــــر لتحديـــــد طبيعـــــة الخطـــــر الـــــذي تواجهـــــه بحســـــب طبيعتهـــــا:  املخـــــاطر  -د

مخـــاطر االئتمـــان، مخـــاطر األعمـــال، مخـــاطر التشـــغيل ومخـــاطر الســـيولة املؤسســـة وفقـــا لـــه نميـــل بـــين كـــل مـــن 

 .ومخاطر السوق 

وفقـــا لهـــذا املعيـــار يمكـــن تقســـيم املخـــاطر إلـــى مخـــاطر ماليـــة أخـــرى غيــــر يـــة واملخـــاطر غيـــر املاليـــة: املخـــاطر املال ر.

 :3مالية

جميع املخاطر ذات العالقـة بـلدارة حقـوق والتلامـات املنظمـة وينـتج عنهـا عـدم القـدرة علـى املالية: املخاطر  -

لي، ونجد ضمن املخـاطر املاليـة مخـاطر الوفاء بتلك االلتلامات اتجاه الغير أو حدول خلل في هيكلها التموي

 االئتمان، مخاطر معدالت الفائدة، مخاطر سعر الصرف ومخاطر التضخم.

و ـــي تتعلـــق بعمـــالت التشـــغيل الغيـــر ماليـــة، مثـــل الســـرقة، التلويـــر، حـــوادل العمـــل، : املخـــاطر غيـــر املاليـــة -

 ظهور وحدات معيبة في املنتوج وما إلى ذلك من مخاطر.

 قياس الخطر: 

 اك العديد من األدوات اإلحصائية التي يمكن استخدامها لتقييم شدة خطر الصرف ومن بينها:هن

يعــــد االنحــــراف املعيــــاري أحــــد مقــــاييس التشــــتت وأفضــــل أداة لقيــــاس املخــــاطرة ويعــــرف بأنــــه الجــــذر االنحــــراف املعيــــاري: 

الخطـــر املـــرتبط باســـتثمار معـــين مـــن التربيعـــي ملجمـــوع مربعـــات انحـــراف القـــيم عـــن وســـطها الحســـابي، ويســـمح لنـــا بتحديـــد 

خــــالل معرفــــة التغيــــر فــــي معــــدالت العائــــد، حيــــث كلمــــا زاد التقلــــب فــــي هــــذه املعــــدالت كلمــــا زادت املخــــاطرة. ويمكــــن حســــاب 

 .  4االنحراف املعياري وفقا للصيغة التالية

                                                           
، 09، املجلـــد2011يـــة دراســـة حالـــة مصـــر والعـــراق، مجلـــة جامعـــة كـــربالء، الهـــام خضـــير ســـبر، إدارة املخـــاطر واألزمـــات فـــي املؤسســـة الســـياحية العرب  1

 .136، جامعة كربالء، ص: 01العدد
 .136نفس املرجع، ص:   2
 بـــوراس هنـــد، دور التـــدقيق الـــداخلي فـــي تقيـــيم إدارة املخـــاطر، ورقـــة مقدمـــة فـــي امللتقـــى الـــوطني حـــول املخـــاطر فـــي املؤسســـات االقتصـــادية، جامعـــة  3

 .  6، ص: 2012أكتوبر  22و 21طينة، يومي قسن  منتوري
معـة طرطار أحمد وجباري شوقي، إدارة مخاطر املحفظة املالية، ورقة عمل مقدمة إلى امللتقى الوطني حول املخـاطر فـي املؤسسـات االقتصـادية، جا  4

 .6، ص: 2012أكتوبر  22و 21منتوري، قسنطينة، يومي 



 وقائع املؤتمركتاب 
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σ = √∑(Rt − R̅)2

T

I

/(T − 1) 

 حيث أن:

σ   ،هو االنحراف املعياريRt ي الفترة العائد فt ،R̅   ،متوسط العوائدT .الفترة 

ويمكــــن تفســـــير انحــــراف معيـــــاري كبيــــر علـــــى أن هنـــــاك تشــــتت كبيـــــر مــــا بـــــين بـــــين قــــيم السلســـــلة الزمنيــــة ووســـــطها الحســـــابي 

)متوسط العوائد(، وبالتالي هناك تقلبات كبيرة، وهو ما يعني زيادة حـدة الخطـر، والعكـس عتـد انخفـال نسـبة االنحـراف 

 معياري.  

 يمكن حساب معامل االختالف بقسمة االنحراف املعياري على الوسط الحسابي:معامل االختالف: -2-2

معامل االلتال  =  
االنحرا  املعياري 

الوسط الحسابي
∗ 100 

يعتبــر معامــل االخــتالف مقياســا للتبــاين النســبي، واالعتمــاد عليــه يســاعد فــي التغلــب علــى مشــكل عــدم تســاوي املتوســطات 

للعوائد املراد مقارنتها. والقاعدة أن تسجيل معامل اختالف مرتفـع يعنـي زيـادة الخطـر وتسـجيل معامـل اخـتالف الحسابية 

 منخفض يعني مخاطرة أقل.

أول مــن اســتخدم القيمــة املعرضــة للخطــر ضــمن نظامــه  JP Morganيعتبــر البنــك األمريكــي القيمــة املعرضــة للخطــر: -2-3

Risk Metrics ر في بداية التسعينات لتقييم وقياس مخاطر السوق التي يتعرل لهاووضع لها طرق للتقدي 

القيمــــة املعرضــــة للمخــــاطر  ــــي الخســــارة التــــي نكــــون متأكــــدين نســــبيا بأنــــه لــــن يــــتم  تعريــــف القيمــــة املعرضــــة للخطــــر: - أ

وى التـي . كمـا يمكـن تعريفهـا بأنهـا الخسـائر القصـ1تجاوزها عندما تكون املحفظة املالية قد أبقـت علـى نفـس التشـكيلة

. ويكمـــن ســـر نجـــاح 2يمكـــن أن تصـــيب حافظـــة ماليـــة معينـــة خـــالل فتـــرة زمنيـــة محـــدودة ضـــمن مســـتوى احتمـــالي معـــين

القيمة املعرضة للخطر في كونها على عكس الطـرق القياسـية األخـرى، قـادرة علـى تلخـي  املخـاطر املـؤثرة علـى حافظـة 

أدق، أنهــا تحـاول أن تحــدد بشـكل كمــي، فــي مجـال ثقــة محــدد ماليـة أو وضــعية مـا فــي رقــم واحـد وســهل التفسـير، وبعبــارة 

( الخســــــائر املحتمــــــل أن تصــــــيب وضــــــعية منعزلــــــة محــــــددة، حافظــــــة ماليــــــة، أو الوضــــــعية اإلجماليــــــة %99أو 95)عــــــادة 

                                                           
1  Carol Alexander, Value- At- risk Models, (England: John Wiley and Sons ltd, 2008), p: 13. 
2  Neroupos Marios and others, Risk Management in Emerging Markets Practical Methodologies and Empirical Tests, 

Multinational Finance Journal, 2006, volume10, number ¾), p: 195. 
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. وممــا 1أيــام بالنســبة ملخــاطر الســوق وســنة بالنســبة ملخــاطر القــرول( 10للمنظمــة خــالل فتــرة قصــيرة )عــادة ال تتعــدى 

 تج أن:سبق نستن

 القيمة املعرضة للخطر تهتم بالخسائر دون األرباحت -

 يمكن أن تستخدم القيمة املعرضة للخطر لتقدير الخطر في وضعية واحدة أو في حافظة ماليةت -

 القيمة املعرضة للمخاطر  ي عبارة عن مبل  واحد يعبر عن الخسائر القصوى املتوقعةت -

 ت%99أو  %95ويأخذ عادة إما  αقة معين يعبر عنه ب الرمز يتم حساب القيمة املعرضة للخطر ضمن مجال ث -

 تحسب القيمة املعرضة للخطر ضمن مدى زمني معين أكثرها استخداما يوم واحد وعشرة أيامت -

 ويرمز للقيمة عند الخطر بالصيغة التالية:املفهوم الرياض ي للقيمة املعرضة للخطر:  - ب

𝑉𝑎𝑅(ℎ, 𝑝) 

 حيث أن:

h هو املدة الزمنيةت 

p .هو االحتمال أو مجال الثقة 

 فان القيمة عند الخطر تكتب بالشكل التالي: p   95% ي يوم واحد و hفعلى سبيل التوضيح، إذا كانت 

𝑉𝑎𝑅(1,0.95) = 𝑋 

 . X ي %95وتقرأ قيمة الخسارة املمكن تحقيقها خالل يوم واحد وباحتمالية تحقق مساوية ل 

أن القيمـــة املعرضـــة للخطـــر تحســـب علـــى أســـاس سلســـلة العوائـــد، وهـــذه األخيـــرة ومـــا تجـــدر اإلشـــارة إليـــه فـــي هـــذا الجانـــب 

تحســـــب علـــــى أســـــاس سلســـــلة األســـــعار التاريخيـــــة. وتحســـــب العوائـــــد عـــــن طريـــــق العائـــــد الحســـــابي أو العائـــــد اللوغـــــاريتمي 

مـن مزايـا إحصـائية  الطبيعي. وتفضل الطريقة الثانية عن األولى خصوصا عندما يتعلق األمر بسلسـلة زمنيـة ماليـة، ملـا لهـا

تتالءم وطبيعة هـذه السالسـل الزمنيـة. واسـتناد إلـى أن العوائـد قـد تأخـذ قـيم موجبـة أو سـالبة، يمكـن القـول بـدون تعمـيم 

 أن القيم السالبة تعبر عن الخسائر والقيم املوجبة تعبر عن األرباح:

 تGhو ي غالبا تعبر عن األرباح   St> St-1القيمة املوجبة عندما تكون  -

 تLhو ي تعبر عن الخسائر ونرمز لها بالرمز    St< St-1القيمة السالبة عندما تكون  -

 و تعبر عن انعدام العوائد.  St = St-1 القيمة املعدومة ونحصل عليها عندما يكون  -

 واهتمام القيمة املعرضة للمخاطر يقع على الخسائر وهو ما يتخوف منه املستثمر. -

                                                           
1  Roland Portait et Patrice Poncet, Finance de marché, instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques, 

(France, Dalloz, 2012), 3ème édition, p : 886. 
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التوزيــع ب  ولدالــة Rtفــلذا رمزنــا للعوائــد ب   Lhتخدام التوزيــع االحتمــالي للخســائر ويــتم تقيــيم خطــر الخســارة باســ -

𝐹𝑅𝑡
 نحصل على: 

𝐹L(Rt) = Proba(Lh ≤ 𝑅𝑡) 

، هــذا يعنــي أن القيمــة Qيرمــز لهــا بــالرمز والتــي و لحســاب القيمــة املعرضــة للخطــر نســتخدم مقــاييس املوضــع أو املجــزءات 

 ي عبارة ببساطة عن رتبة مجزءة معينة عند مستوى داللة معين أي:املعرضة للخطر  

VaR=p-quantile 

بعبارة أخرى وفي حالة املتغير املتصـل فـان القيمـة عنـد الخطـر تقابـل احتمـال أن تكـون الخسـائر أقـل مـن أو يسـاوي القيمـة 

ن التعبيـــر عـــن القيمـــة املعرضـــة للخطـــر اعتمـــادا علـــى ذلـــك يمكـــو  .املقابلـــة ملجـــزءة بعـــد ترتيـــب املشـــاهدات ترتيبـــا تصـــاعديا

 :1التاليتين *إحصائيا بالطريقتين

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎(𝐿ℎ ≤ 𝑉𝑎𝑅(ℎ, 𝑝)) = 𝑃……………………………….(1) 

 أو

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎(Lh ≥ VaR(h, p)) = 1 − 𝑃……..……………………..(2) 

 مستوى الداللة. pاملدة الزمنية وh الخسائر،  Lhاالحتمال،  Probaحيث أن: 

انيـــــة األكثـــــر اســـــتخداما فـــــي حســـــاب القيمـــــة املعرضـــــة للخطـــــر ألنهـــــا تتعلـــــق بتحديـــــد الخســـــائر القصـــــوى وتعتبـــــر الصـــــيغة الث

يمكـــن كتابـــة القيمـــة املعرضـــة  2ومـــن خـــالل العالقـــة رقـــم املحتملـــة، وهـــو صـــميم مـــا تبحـــث عنـــه القيمـــة املعرضـــة للخطـــر. 

 للمخاطر بالصيغة التالية:

𝑉𝑎𝑅(ℎ, 𝑝) =  𝐹𝐿
−1(𝑝)……………………….(03) 

هنــــاك العديــــد مــــن الطــــرق التــــي تتــــيح ملــــدير املخــــاطر بالتعامــــل مــــع املخــــاطرة قبــــل وبعــــد طــــرق التعامــــل مــــع الخطــــر:  -3

 :2حدوثها

و ي من طرق اإلدارة الخطر عن طريق مواجهـة الخطـر بتقليـل احتماليـة حدوثـه أو منعـه إن  الحد من الخسارة: -3-1

وقـــوع الخطـــر وهنـــاك طـــريقتين رئيســـيتين للحـــد مـــن  أمكـــن ذلـــك أو بالحـــد مـــن حجـــم الخســـائر املتوقعـــة فـــي حـــال

                                                           
ل مــن أو يســاوي القيمــة عنــد القادمــة أقــ hبــأن يكــون مبلــ  الخســائر خــالل الفتــرة  pتختلــف الصــيغتين الســابقتين مــن حيــث أن األولــى تشــير إلــى احتمــال    *

 بأن تكون الخسائر أكبر من أو تساوي القيمة عند الخطر. p-1الخطر، بينما الثانية تشير إلى أن هناك احتمال 
1  Portait, Roland et Poncet, Patrice, op.cit, 889. 

(، 2010المي، )األردن، دار حامـــد للنشـــر والتوزيـــع، أرتيمـــة هـــاني جـــزاع وعكـــور ســـامر محمـــد، إدارة الخطـــر والتـــأمين منظـــور إداري وكمـــي وإســـ  2

 .28، ص: 1ط



 

 

965 

الخســــارة األولــــى تتمثــــل فــــي خفــــض مســــتوى نشــــاطات وأعمــــال املؤسســــة ذات الخطــــورة العاليــــة والثانيــــة زيــــادة 

 .تدابير الحيطة والوقاية ملنع حدول الخطر

تحـدل، ويأخـذ تمويـل  يرتكز تمويل املخاطر علـى ضـمان إتاحـة األمـوال لتعـويض الخسـائر التـيتمويل الخسارة:  -3-2

املخاطر بدرجة أساسية شكل االحتفاظ والتحويل، ويأخذ الصور األربعة التاليـة االحتجـاز، التـأمين، التحـوط 

 .1وعقود تحويل الخطر

و ـي مـن طـرق إدارة الخطـر التـي تقـوم وهـا املؤسسـة مـن خـالل قيامهـا بعمليـات تجاريـة  تقليل األخطـار الداخليـة: -3-3

 .2كل من التنويع واالستثمار في املعلوماتوفنية تتمثل في 

 الجانب التطبيقي: -ثالثا

فــــي هــــذه النقطــــة ســــنحاول اســــتخدام من جيــــة تقــــدير الخســــائر القصــــوى املحتملــــة الســــتثمار فــــي العمــــالت االفتراضــــية:  -1

فتراضــية القيمـة املعرضـة للخطــر لتقـدير الخسـائر القصــوى املحتمـل تحقيقهـا عنــد اسـتثمار مبلـ  معــين فـي العمـالت اال 

ثم سنحاول مقارنة النتائج املتحصل عليها مع نتائج تم الحصول عليها بتطبيق نفس املن جية علـى محفظـة اسـتثمارية 

مكونـــة مـــن عمـــالت دوليـــة ومحفظـــة أخـــرى مكونـــة مـــن أســـهم متداولـــة فـــي ســـوق نيويـــورك لـــألوراق املاليـــة. الغـــرل مـــن 

 أكثر خطورة.املقارنة هو تحديد أي من أوجه االستثمار السابقة 

الختبــــار مــــدى خطــــورة االســــتثمار فــــي ســــوق العمــــالت االفتراضــــية التعريــــف باملحــــافل املاليــــة وعوامــــل الخطــــر:  -1-1

ومقارنتهــــــا بــــــبعض األصــــــول املاليــــــة األخــــــرى، تــــــم تشــــــكيل تســــــعة محــــــافل ماليــــــة فــــــي كــــــل مــــــن ســــــوق العمــــــالت 

دوالر، وتـم حسـاب  50.000الواحـدة االفتراضية، سوق العمالت الدولية وسوق األسهم. قيمة املحفظة املاليـة 

 . 2018-12-31كمية األصول الواجب شراؤها على أساس األسعار الجارية واملسجلة يوم 

 تم اختيار تشكيلة املحافل التسعة اعتمادا على معيار التمثيل: مكونات املحافل املالية: -أ

-12-31بتـاريخ Dow Jones Industrial Average بالنسبة لألسهم تم اختيار أهم ثالثة أسهم في مؤشـر  -

مـــن حيـــث الرســـملة، وعلـــى أســـاس ذلـــك تـــم اختيـــار كـــل مـــن ميكروســـوفت، جونســـن وجونســـن  2018

 وايبل. 

-31بالنســبة للعمــالت االفتراضــية تــم اختيــار أهــم ثالثــة عمــالت افتراضــية مــن حيــث الرســملة بتــاريخ  -

 م والريبل.، وعلى أساس ذلك تم اختيار كل من البيتكوين، اإلثيريو 12-2018

 بالنسبة للعمالت الدولية تم اختيار أهم العمالت الدولية أي اليورو، الين والجنيه اإلسترليني. -

                                                           
 .30نفس املرجع ص:   1
 .34نفس املرجع ص:   2
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دوالر فـي  50.000من أجل تشكيل الحوافل املاليـة سـيتم افتـرال اسـتثمار مبلـ   تشكيل الحوافل املالية: - ب

 كل من األصول السابقة.

 تشكيلة املحافل املالية(:01الجدول رقم )

 قيمة االستثمار الكمية القيمة السوقية أصول املحفظة لسوق ا

ســـــــــــــــوق العمـــــــــــــــالت 

 االفتراضية

 48716.07 13 3747.389 البيتكوين

 49925.26 374 133.49 اإلثيريوم

 49999.71 140291 0.3564 الريبل

 سوق الصرف

 50.000.33 39176 0.8729 اليورو

 50.000 5.485.000 109.70 الين

 49.999.71 43.645 0.7835 الجنيه

 سوق األسهم

 49994.22 498 100.39 ميكروسوفت

 49993.60 320 127.27 جونسن وجونسن

 50017.11 393 156.23 أيبل

 املصدر: حسابات الباحثين على أساس السالسل الزمنية

االفتراضـية أو أسـعار الصـرف  لتحديد الكميات الواجب شراؤها من األصول املالية السابقة تم اسـتخدام أسـعار العمـالت

بيـت كـوين بعـد أن قمنـا بقسـمة املبلـ  املـراد  13كميـة . علـى سـبيل املثـال حصـلنا علـى 2018-12-31أو أسعار األسهم بتاريخ 

دوالر(. بــنفس الطريقـــة تــم الحصــول علـــى  3747.39) 2018-12-31دوالر( علــى ســعر البيتكـــوين بتــاريخ  50.000اســتثماره )

 ل. كمية بقية األصو 

تعتبــر الحــوافل املاليــة الســابقة حــوافل بســيطة وغيــر معقــدة، علــى أســاس أنهــا ال تحديــد عوامــل الخطــر:   -ج

تحتــوي علــى منتجــات مشـــتقة مثــل الخيــارات وعقـــود املبادلــة، إال أنهــا تمثـــل بالنســبة للمســتثمر وضـــعيات 

حديـد العوامـل املسـببة لهـا مفتوحة. العبارة األخيرة تعني أن هذه الحـوافل تواجـه بعـض املخـاطر يمكـن ت

 في اآلتي:

محفظــة العمــالت االفتراضــية: هــذه املحفظــة معرضــة لخطــر تغيــر ســعر العمــالت االفتراضــية، والــذي  -

يعـــــرف بخطـــــر التذبـــــذب الســـــعري، وهـــــو مـــــا يجعـــــل املســـــتثمر أمـــــام احتمـــــال تحقيـــــق خســـــائر أو أربـــــاح 

 رأسمالية تكون قيمتها مرتبطة بتجم التغير.

ت الدولية: هذه املحفظة معرضـة لخطـر ينـتج عـن تغيـر سـعر صـرف العمـالت املعنيـة، محفظة العمال  -

وتجدر اإلشارة إلى أن احتمال تحقيق خسائر صرف يرتبط بارتفاع سعر صرف الـدوالر مقابـل العملـة 

 األخرى والعكس صحيح بالنسبة الحتمال تحقيق األرباح.
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الســعري نتيجــة تغيــر قيمــة األســهم، وبالتــالي محفظــة األســهم: هــذه املحفظــة معرضــة لخطــر التذبــذب  -

 فان املحفظة املالية تحقق ربح إذا زادت أسعار األسهم وتحقق خسارة عند انخفاضها.

فـي هـذه النقطـة سـنقوم تقدير القيمة املعرضة للخطـر بالنسـبة للمحـافل املاليـة باسـتخدام التوزيـع الطبيعـي:  -1-2

ة املعرضــــة للخطــــر علــــى املحــــافل التســــعة مــــن أجــــل حســــاب بتطبيــــق مــــن   التوزيــــع الطبيعــــي فــــي تقــــدير القيمــــ

 الخسائر القصوى املحتملة في كل محفظة.

،  وانحـراف معيـاري متغيـر عشـوائي يمثـل العوائـد ويتبـع التوزيـع الطبيعـي بمتوسـطRt بـافترال أن عـرل النمـوذج: –أ

 أي أن:

𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎) 

التــي تتبــع التوزيــع الطبيعــي املعيــاري بمتوســط صــفر،  Zاملعياريــة ولحســاب االحتمــاالت املمكنــة للعوائــد نســتخدم القيمــة  

علـى إيجـاد املسـاحة أو االحتمــال املطلـوب أسـفل أي منحنــى  zوانحـراف معيـاري يسـاوى الواحــد الصـحيح، وتسـاعد القيمــة 

لكثافــــة توزيــــع طبيعــــي، وذلــــك باســــتخدام جــــدول املســــاحات تحــــت منحنــــى التوزيــــع الطبيعــــي املعيــــاري. هــــذا وتأخــــذ دالــــة ا

 الشكل اآلتي: Zاالحتمالية للمتغير 
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واعتمــاد علــى تعريــف القيمــة املعرضــة للخطــر التــي تعنــي احتمــال أن تكــون الخســارة أكبــر مــن قيمــة معينــة، يمكننــا تحديــد 

 الصيغة التي تسمح لنا بحساب هذه القيمة:

α = ∅ [
VaR(h, p) − μ

σ
] 

 يمة املعيارية.تمثل الق ∅حيث أن 

 يمكن حساب القيمة املعرضة للخطر بالصيغة التالية: )3(من الصيغة السابقة واعتمادا على العالقة رقم 

Var(h, p) =  μ + σ∅−1(α)………………………….(4) 

وبالقيــــام بحســــابات  2.33و 2.32تكــــون محصـــورة بــــين  ∅نجــــد بالتنـــاظر أن القيمــــة املعياريــــة  %1تســــاوي α فبـــافترال أن 

 .2.32667- نجد أن القيمة املعيارية تساوي  التقريب

بــافترال أن عوائــد األســهم وأســعار الصــرف وأســعار العمــالت االفتراضــية تتبــع التوزيــع  تقــدير معــالم التوزيــع الطبيعــي:-ب

 الطبيعي، يمكننا تقدير القيمة املعرضة للخطر بالشكل التالي:

Var𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒(h, p) =  cryp exposition(μ + σ∅−1(α))………………4 
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Varexchange(h, p) =  exc exposition(μ + σ∅−1(α))…… …………5 

Varshare(h, p) =  share exposition (μ + σ∅−1(α))………..………6 

 حيث أن:

cryp exposition  وضعية العمالت االفتراضية،  −

exc exposition  وضعية العمالت الدولية. −

share exposition  وضعية األسهم. −

ألصــول املحـــافل  2018وديســـمبر  2016النســبة لكــل مـــن التوقــع الرياضــ ي واالنحـــراف املعيــاري للفتــرة املمتـــدة مــن جــانفي ب

 (. 01املالية فقد تم تضمينهما في امللحق رقم )

بعــد تحديــد كــل مــن املتوســط واالنحــراف املعيــاري تــم عــرل نتــائج تقــدير القيمــة  نتــائج تقــدير القيمــة املعرضــة للخطــر:-ج

 للمحافل املالية التسعة. %1عند مستوى داللة  *عرضة للخطر ليوم واحدامل

 عرل نتائج تطبيق من   القيمة املعرضة للخطر على املحافل امللية الثالل (:02الجدول رقم )

 القيمة املعرضة للخطر األصل القيمة املعرضة للخطر األصل

 764.36 الين 4768.39 البيتكوين

 1694.62 يكروسوفتم 8190.08 االثيريوم

 1213.14 جونسن وجومسن 10110.47 الريبل

 1764.60 ايبل 534.64 اليور 

   755.13 ا الجنيه

 لاملصدر: مخرجات برنامج االكس

 من الجدول نجد أن:

( لتقـــــدير القيمـــــة املعرضـــــة للخطـــــر، فبالنســـــبة لحالـــــة البيتكـــــوين فـــــي حافظـــــة العمـــــالت 4) تـــــم اســـــتخدام الصـــــيغة رقـــــم-

 دوالر تم تقديره بالشكل التالي: 4768.39ة نجد أن مبل  االفتراضي

VaR(1,0.01) = 48716.07 * (0.001969+(0.04123*2.3263)) 

= 4768.44 

بــأن تفــوق الخســائر فــي يــوم واحــد هــذا املبلــ ، أو أنهــا  %1القيمــة املعرضــة للخطــر التــي تــم تقــديرها تعنــي أن هنــاك احتمــال-*

يـــوم، فعلـــى ســـبيل املثـــال القيمـــة املعرضـــة للخطـــر علـــى  100هـــذا املبلـــ  فـــي يـــوم مـــن بـــين  تعنـــي بـــأن املحفظـــة املاليـــة ستخســـر 

 دوالر أمريكي. 4768.39بأن تتعدى الخسائر في يوم واحد  %1البيتكوين تعني أن هناك احتمال ب

                                                           
 اخترنا يوم واحد بسبب كثرة استخدامه في تقدير القيمة املعرضة للمخاطر الخاصة بالحوافل االستثمارية *
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ى علــى اإلطـــالق تعتبــر محفظــة العمــالت االفتراضــية األكثــر خطــورة علــى اإلطــالق باعتبــار أن خســائر هــذه األصــول  ــي األعلــ-

 مقارنة باألصول األخرى.

تعتبــر عملــة الريبــل األعلــى خطــورة فــي قائمــة األصــول محــل الدراســة حيــث أن الخســارة القصــوى املحتملــة حســب القيمــة -

دوالر ثــم البيتكــوين فــي الرتبــة الثالثــة  8190دوالر، تليهــا عملــة االيثيريــوم ب  10000املعرضــة للخطــر خــالل يــوم واحــد تفــوق 

 دوالر. 4768ة تفوق بخسار 

مــن خــالل القيــام بمســح شــامل ملــا هــو متــوفر مــن  ســبل التحــوط مــن مخــاطر التذبــذب الســعري للعمــالت االفتراضــية: -2 

تقنيــات للتحــوط مـــن مخــاطر التقلــب الســـعري للعمــالت االفتراضــية وبعـــد الــتمعن فــي األدبيـــات التــي تناولــت املوضـــوع 

خـــــاطر التذبـــــذب الســـــعري، األول يتمثـــــل فـــــي تقنيـــــة التنويـــــع والثانيـــــة يتضـــــح أن هنـــــاك ســـــبيلين اثنـــــين للتحـــــوط مـــــن م

 بشيكاغو.  CMEاستخدام منتجات املستقبليات في سوق 

: يعـــد قـــرار التنويـــع مـــن القـــرارات اإلســـتراتيجية التنويـــع فـــي الحافظـــة كآليـــة للتحـــوط مـــن املخـــاطر غيـــر النظاميـــة -2-1

االســـتثمارية، وهـــدف الحصـــول علـــى أكبـــر عائـــد بأقـــل درجـــة  الهامـــة التـــي يمكـــن اتخاذهـــا فـــي إطـــار إدارة املحفظـــة

 مخاطرة ممكنة. 

إن تنويع األصول املكونة للمحفظة املالية يحمـي صـاحب تلـك املحفظـة مـن اآلثـار السـلبية مفهوم التنويع:  - أ

والكارثية للتقلبات السعرية خصوصا أثناء األزمات واألوقات العصيبة في األسواق، والتنويع هو الحصـول 

و حيازة أكثر من نوع واحد من األصول في املحفظـة املاليـة، وهـو قـرار يخـ  تشـكيلة وتوليفـة االسـتثمارات أ

واألصــــول التــــي تتكــــون منهــــا املحفظــــة املاليــــة والــــذي مــــن شــــانه أن يــــؤدي إلــــى تخفــــيض درجــــة املخــــاطر التــــي 

 . 1يتعرل لها عائد املحفظة دون أن يؤثر على حجم ذلك العائد

 ى مخاطر املحفظة املالية: أثر التنويع عل - ب

لغـــرل معرفـــة إن كـــان للتنويـــع أثـــر علـــى مخـــاطر حافظـــة مكونـــة مـــن عمـــالت تشـــكيل الحافظـــة املاليـــة:  -

دوالر، ولكــــن هــــذه املــــرة ســــيتم  50.000افتراضــــية ســــنقوم بتشــــكيل محفظــــة اســــتثمارية أخــــرى بقيمــــة 

يريوم والريبل. ولقد تم توزيع مبلـ  تنويع مكوناتها لتشمل العمالت الثالثة السابقة أي البيتكوين، االث

 االستثمار بالتساوي على العمالت الثالثة كالتالي:

 

                                                                                                                                                                                                         
 لقيمة املعرضة للخطر: ولقد تم استخدام الصيغة التالية في برنامج اإلكسل لتقدير ا  *

B3+(LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE($F$3)*$B$4*$B$5 

 .تمثل الوضعية B5املتوسط و B3االنحراف املعياري،  B4(، %99نجد فيها مجال الثقة ) F3حيث أن الخانة 
الــى بعــض املحــافل االســتثمارية املوجــودة بالســوق عبــو ربيعــة وبــوفليح نبيــل، دور التنويــع فــي التقليــل مــن مخــاطر املحفظــة االســتثمارية مــع اإلشــارة   1

 .49، جامعة بومرداس، ص:1، عدد7، املجلد 2017املالي السعودي، مجلة أبعاد اقتصادية، 
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 مكونات محفظة العمالت االفتراضية(: 03الجدول رقم )

 قيمة االستثمار  الكمية القيمة السوقية لألصل املالي أصول املحفظة

 14989.55 4 3747.389 البيتكوين

 17487.49 131 133.49 اإلثيريوم

 17522.76 49166 0.3564 الريبل

 49999.80 مجموع الحافظة

 حسابات الباحثيناملصدر: 

تعرف القيمـة املعرضـة للخطـر بـالتنويع بأنهـا حاصـل جمـع القيمـة املعرضـة للخطـر  تقدير القيمة املعرضة للخطر بالتنويع:

ر معامـــل االرتبـــاط بـــين عوامـــل الخطـــر الثالثـــة، لكـــل مكـــون مـــن املكونـــات الثالثـــة للمحفظـــة املاليـــة بعـــد األخـــذ بعـــين االعتبـــا

 :1وتستخدم الصيغة التالية لحساوها

VaRdiv = (D ∗ τ ∗ D ,)
1

2…………………..(6) 

 ( للقيمة املعرضة للخطر ملكونات الحافظةتn*1يمثل متجه صفي ) Dحيث أن: 

D , يمثل منقول املتجه الصفيت 

 ت االرتباط بين عوامل الخطر.ملعامال  (N*N)املصفوفة املربعة 

دوالر كقيمـــــة  5901( علـــــى الحافظـــــة املاليـــــة املشـــــكلة مـــــن العمـــــالت االفتراضـــــية تحصـــــلنا علـــــى 06وبتطبيـــــق الصـــــيغة رقـــــم )

معرضــــة للخطــــر، وبمقارنتهــــا بنتــــائج القيمــــة املعرضــــة للخطــــر بــــدون تنويــــع نجــــد أن التنويــــع قــــد ســــاهم فــــي تخفــــيض خطــــر 

 الت الثالثة السابقة:االستثمار في حالتين من الحا

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Portait, Roland et Poncet, Patrice. op.cit, 908. 



 

 

971 

 املقارنة بين مخاطر االستثمار قبل وبعد تنويع املحفظة(: 04الجدول رقم )

 املحفظة املالية
 القيمة املعرضة للخطر

 املخاطر
 بعد التنويع)ثالثة أصول( قبل التنويع) أصل واحد(

 ارتفع 5901 4768.39 البيتكوين

 انخفض 5901 8190.08 االثيريوم

 انخفض 5901 10110.47 بلالري

 حسابات الباحثين املصدر:

من خالل الجدول نالحل أن التنويع هـو املفتـاح إلدارة الخطـر بفعاليـة ومـن خـالل التنويـع املالئـم فـلن التعـرل للخطـر قـد  

 ينخفض دون أن يتأثر عائد املحفظة املتوقع.

نشأ أول سوق لعقـود املسـتقبليات فـي البيتكوين: التحوط من املخاطر النظامية باستخدام عقود مستقبليات   -2-2

، وتعــــد ســــوق شــــيكاغو لحــــد اآلن، الســــوق 1848الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة لتــــداول املنتجــــات الزراعيــــة عــــام 

. وأخـذت عقـود املسـتقبليات فـي التطـور إلـى أن وصـلت إلـى الصـورة التـي  ـي عليهـا اليـوم، 1الرائدة فـي هـذا املجـال

ت من بين أشهر األسواق اآلجلة لشمولها للعديد من املنتجات والسلع اإلستراتيجية كالنفط باعتبار أنها أصبح

 .2017والقمح والبن وحتى العمالت االفتراضية في الوقت الراهن منذ ديسمبر 

يمكـــن تعريــف عقــد املســتقبليات بأنــه عقـــد آجــل قابــل للتــداول، وهــو اتفاقيـــة  تعريــف عقــود مســتقبليات البيتكــوين: - أ

، أو أنــه عبــارة عــن 2ســليم فــي تــاريخ الحــق أو اســتالم مقــدار أو كميــة محــددة بجــودة معينــة ألصــل معــين بســعر معــينعلــى ت

اتفاق مقيس وموحد قابل للتحويل ين  علـى التسـليم املؤجـل ملسـتوى أو مرتبـة أو كميـة محـددة مـن سـلعة معينـة فـي 

النقديـــة(، ويتحـــدد ســـعر العمليـــة الـــذي يـــتم بـــه هـــذا نطـــاق منطقـــة جغرافيـــة محـــددة أو ألداة ماليـــة مـــا )مقابـــل قيمتهـــا 

. علــى أســاس ذلــك يمكـن تعريــف مســتقبليات البيتكــوين بأنهــا عقــود 3التبـادل عنــد تــاريخ اســتحقاق العقــد املبـرم اليــوم

أجلــة يــتم تــداولها فــي الســوق املــنظم، وتعبــر عــن التــلام بشــراء أو بيــع عملــة البيتكــوين وفــق شــروط وخصــائ  نمطيــة 

 في لحظة االتفاق. وسعر يحدد

 يمكن تحديد خصائ  عقود مستقبليات البيتكوين في النقاط التالية:  خصائ  عقود املستقبليات: - ب

                                                           
 .324(، ص: 1994، املؤسسة العربية املصرفية، هندي منير إبراهيم، األسواق الحاضرة واملستقبلية أسواق األوراق املالية، )األردن  1
جامعـات، سمير عبد الحميد رضوان حسن، املشتقات املالية ودورها في إدارة املخاطر ودور الهندسة املالية في صناعة أدواتها، )مصـر، دار النشـر لل  2

 .214، ص: 1(، ط2005
 .131، ص: 1(، ط2001املخاطر، املحاسبة، )مصر، الدار الجامعية، إدارة  –حماد طارق عبد العال، املشتقات املالية املفاهيم   3
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وهــو الرمـز الــذي يعطـى لكـل عقــد حتـى يــتمكن املتعـاملين مــن تمييـله عـن بقيــة العقـود ولقــد أعطـي رمــز  رمـز العقـد:- -

 .BTG19فمثال بالنسبة لعقد محل املثال نجد أن الرمز هو 

. ويعني حجـم 1بيت كوين 5وهو أدنى مبل  يمكن شراؤه في السوق، ويقدر بالنسبة لعقد البيتكوين بـ  حجم العقد:- -

بيـت كـوين وملـن أراد شـراء مبلـ  أكبـر عليـه أن يشـتري  5العقد أن أدنى مبل  يمكن شراؤه أو بيعه في هذا السوق هو 

 أكثر من عقد. 

 بالتحديد الجمعة األخيرة من كل شهر.  ي كل أشهر السنة و  أجال االستحقاق:- -

يقصد بالتموج األدنى، أدنى تغير في سعر الصرف يؤخذ بعين االعتبـار عنـد التقيـيم اليـومي للعقـد.  التموج األدنى:- -

$ كخســـارة أو ربـــح  25بيـــت كـــوين وهـــو مـــا يعـــادل  1دوالر لكـــل  5ففـــي عقـــد البيتكـــوين، نجـــد أن التمـــوج األدنـــى هـــو 

 $ بالطريقة التالية:25ا نقوم بعملية التقييم اليومي للعقد. وتم الحصول على قيمة ممكنة الحدول عندم

 التموج األدنى× الربح أو الخسارة الدنيا   قيمة العقد  -

- USD52  USD  5  َBTC 5 

 يتمثل األصل محل التداول بالنسبة لهذه العقود البت كوين. األصل محل التداول:- -

 بيتكوين مقابل الدوالر.السعر يعطى بال أسعار األصل:- -

بعــد كــل عمليــة شــراء وبيــع لعقــود املســتقبليات، تطلــب غرفــة املقاصــة مــن املتعــاملين إيــداع مبلــ  معــين فــي  آليــة الهــوامش:

، وتحـــدل عمليـــة تقيـــيم يـــومي للعقـــود ممـــا يفـــرز عنهـــا أربـــاح ألحـــد الطـــرفيين 2مـــن قيمـــة العقـــد %20و 5العـــادة يتـــراوح بـــين 

مــا يجعــل غرفــة املقاصــة تطالــب صــاحب الحســاب الخاســر بلعــادة تشــكيل الوديعــة االبتدائيـــة. وخســارة للطــرف األخــر، م

 ويمكن تحديد الهامش والصيانة في عقود مستقبليات البيتكوين في الجدول التالي:

 

 2019-01-15الهامش والصيانة في عقد مستقبليات البيتكوين بتاريخ (: 05الجدول رقم )

 الصيانة الهامش مة العقدقي حجم العقد الرمز السوق 

CME BTG19 5 btc 17675USD  8431 7665 

Cboe BGG19 1 btc 3522 USD  1569 1427 

Source : barchart Group, Bitcoin Cboe Futures, available on the barchart Group WEB Site, 

  https://www.barchart.com/futures/quotes/BGG19/profile, accessed dec 15, 2018. 

 

                                                           
1  CME Group:"Bitcoin Futures Contract specs", available on the CME Group WEB Site, 

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin_contract_specifications.html?marginsTab=SOM, 

accessed December 15, 2018. 
2  Robert W. Kolb and James A. Overdahl, Financial derivatives: pricing and risk management, (USA, John Wiley & Sons 

Inc, 2010), p:269. 

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin_contract_specifications.html?marginsTab=SOM
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)أي ال يــتم تبــادل األصــل محــل  cash-settlement يــتم تســوية العقــود عنــد حلــول أجــل االســتحقاق نقــدا طريقــة التســوية:

التـــداول البيتكـــوين( بمعنـــى أن مشـــتري العقـــود أو بـــائع العقـــد يتحصـــلون فـــي النهايـــة الفـــرق بـــين ســـعر الشـــراء وســـعر الحـــل 

 حل بالنسبة للبائع.بالنسبة للمشتري وسعر البيع وسعر ال

 يمكن للمتعاملين فتح مركزين مختلفين في سوق مستقبليات البيتكوين: آلية تداول املستقبليات ودور غرفة املقاصة: -ج

و يعنــــي أن املســــتثمر ينــــوي شــــراء األصــــل محـــــل العقــــد) البتكــــوين فــــي هــــذه الحالــــة( بســــعر وتـــــاريخ  املركــــز الطويــــل: -

 محددين مسبقا عند التعاقد. 

 يعني أن املستثمر يتعهد ببيع عقد أو أكثر من البيتكوين بسعر وتاريخ محددين.ز القصير: ملركا -

إن كل من املركز الطويـل واملركـز القصـير يمـثالن جهتـين مختلفتـين لـنفس العقـد، فمـا هـو معلـوم فـي هـذا السـوق أن كـل مـن 

د ثـــم يقــوم كـــل منهمــا بتســـجيل املعاملــة لـــدى املشــتري والبــائع يلتقيـــان فــي حلبـــة الســوق، فيتفقـــان علــى بنـــود وشــروط العقــ

غرفة املقاصة التي تأخذ بعد ذلك صفة البائع أمام املشتري وصفة املشتري أمام البائع. مقابل ذلك تطلب غرفة املقاصـة 

تضــمن مــن خاللــه التلامهمــا ببنــود العقــد ويكــون أيضــا أساســا لتســوية  Marginمــن الطــرفين إيــداع مبلــ  يعــرف بالهــامش 

 ات السعرية التي تحدل ما بين الجلسات.الفروق

للتحـــوط مـــن خطـــر التذبـــذب الســـعري فـــي ســـوق املســـتقبليات يجـــب أوال تحديـــد  كيفيـــة التحـــوط فـــي ســـوق املســـتقبليات: -د

 الوضعية الواجب اتخاذها طويلة كانت أو قصيرة، ثم البحث عن عدد العقود التي تسمح بغلق الوضعية.

سـوق املســتقبليات يجـب خلــق مركـز معــاكس تمامـا للمركــز الـذي يكــون فيـه املتحــوط،  للتحـوط فــي تحديـد وجهـة التحــوط:-

حتى يحدل تقاص بين األرباح املحققة في أحد املركز مع الخسائر املحققة في املركز اآلخر. ويمكن تحديد كيفية التحوط فـي 

 سوق املستقبليات في الجدول التالي:

 في سوق املستقبليات املراكز الواجب اتخاذها(: 06الجدول رقم)

 املركز في سوق املستقبليات املركز االبتدائي

 صاحب املركز الطويل

 الخطر: التخوف من انخفال قيمة البيتكوين

 يجب اتخاذ مركز قصير -

 يجب بيع عقود البيتكوين في سوق املستقبليات -

 صاحب املركز القصير

 الخطر: التخوف من ارتفاع قيمة البيتكوين

 اذ مركز طويليجب اتخ -

 يجب شراء عقود البيتكوين في سوق املستقبليات -

 من اعداد الباحثيناملصدر: 

بحسب املبل  املراد التحوط منه تحسب عدد العقـود سـبق وأن بينـا بـأن العمـالت املتداولـة فـي سـوق  تحديد عدد العقود:-

ول إال هـذا املبلــ  أو مضـاعف دقيــق لـه، علــى هــذا املسـتقبليات يحــدد لهـا مبلــ  ثابـت يمثــل قيمـة العقــد، بحيــث ال يمكـن تــدا
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األساس فان املكلـف بـلدارة خطـر الصـرف بعـد تحديـد مركـزه ومـاذا يجـب أن يفعـل فـي السـوق يقـوم بعـد ذلـك بتحديـد عـدد 

 العقود الواجب شراؤها أو بيعها.

قتصـــادي ســـواء كـــان فـــي مركـــز فـــي أجـــل االســـتحقاق، ومهمـــا كـــان ســـعر البيتكـــوين املســـجل، فـــلن املتعامـــل اال حـــل العمليـــة:-

طويل أو قصير سوف يحصل أو يدفع املبل  املحدد عند شراءه وبيعـه لعقـد املسـتقبليات، علـى أسـاس أن الوضـعيتين تنـتج 

 عنهما نتيجتين مختلفتين، فلن حققت إحداهما ربح حققت األخرى خسارة، والعكس صحيح. 

ديـــد مزايـــا وعيـــوب التحـــوط فـــي ســـوق املســـتقبليات فـــي النقـــاط : يمكـــن تحمزايـــا وعيـــوب التحـــوط فـــي ســـوق املســـتقبليات -ه

 التالية:

 تتمثل مزايا التحوط في سوق املستقبليات فيما يلي: املزايا: -

 تسمح بتحديد أسعار الشراء والبيع في تواريخ محددةت -

 السعر يتم تداوله في السوق املنظم وهذا يضفي على املعاملة الكثير من الشفافيةت -

 أن يتخل  من العقد في أي وقت شاء "قابلية التداول"تيمكن للمتحوط  -

عـــدم وجـــود خطـــر الجهـــة املقابلـــة باعتبـــار أن غرفـــة املقاصـــة تحـــل محـــل املشـــتري والبـــائع فـــي املعاملـــة وتصـــبح  -

 ضامنة لحسن سير العمليةت

 تدني تكلفة املعامالت. -

 يمكن تحديد بعض العيوب التي تعتري هذه التقنية في اآلتي: العيوب:

 تسمح باالستفادة من التغيرات املالئمة في أسعار البيتكوينتال  -

التوحيـد القيا ــ ي الــذي يــالزم هــذه العقـود يجعــل مــن النــادر أن تتوافــق املبـال  واآلجــال املــراد اســتخدامها مــع  -

 اآلجال املستخدمة في سوق املستقبلياتت

مبـــال  إضـــافية كلمـــا حقـــق العقـــد  ينـــتج عـــن التعامـــل فـــي ســـوق املســـتقبليات دفـــع الوديعـــة االبتدائيـــة وأيضـــا -

 خسائر بسبب التغيرات غير املالئمةت

 عدد قليل من العمالت يتم تداولها في هذا السوقت -

 منتوج يتطلب متابعة ومراقبة مستمرة. -

 نتائج الدراسة: -رابعا

 تمكنت الدراسة من الوصول للنتائج التالية:

يــاس مخــاطر األصــول املكونــة للمحــافل املاليــة ملفــردات العينــة تباينــت نتــائج القيمــة املعرضــة للخطــر فيمــا بينهــا فــي ق .1

وبــــذلك تبــــاين ترتيــــب هــــذه املوجــــودات حســــب هــــذه املقــــاييس فنجــــد فــــي املراتــــب الثالثــــة األولــــى  العمــــالت االفتراضــــية 

ألصول دوالر بالنسبة للريبل أما بالنسبة ل 10110دوالر بالنسبة للبيتكوين و 4768بخسائر قصوى محتملة تتراوح بين 

األقــل خطــورة فنجــد العمــالت الدوليــة حيــث أن أق ــ ى خســارة ممكنــة بالنســبة لهــذه املجموعــة تخــ  الــين اليابــاني 
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دوالر، اليـورو يمثــل األصـل األقـل خطــورة فـي األصـول التســعة محـل الدراسـة. املجموعــة الثالثـة والخاصــة  764بقيمـة 

دوالر بالنســــبة لســــهم  1213لخســــائر التــــي تراوحــــت بــــين باألســــهم األمريكيــــة نجــــد أنهــــا حلــــت الثانيــــة مــــن حيــــث حجــــم ا

بالنسبة لسـهم ايبـل. النتـائج السـابقة تبـين بوضـوح أن خطـر التذبـذب السـعري فـي العمـالت  1764جونسن وجونسن و

 االفتراضية هو األعلى على اإلطالق إذا ما قارناه باألصول األخرى وهو ما يتفق مع الفرضية األولى.

املن   الطبيعي للقيمة املعرضة للخطـر أن الخسـارة القصـوى املحتملـة ملحفظـة ماليـة مكونـة  اتضح من خالل تطبيق .2

مــن عمــالت افتراضــية أكبــر مــن الخســارة القصــوى املســجلة ســواء فــي محفظــة مكونــة مــن أســهم أو محفظــة مكونــة مــن 

ر مـــن حجـــم املخـــاطرة فـــي العمـــالت الرئيســـية، وهـــو مـــا يـــدل علـــى أن حجـــم املخـــاطرة فـــي ســـوق العمـــالت االفتراضـــية أكبـــ

 األسواق األخرى )سوق الصرف وسوق األسهم( وهو ما يتفق مع الفرضية الثانية.

أظهــر املســـح الشــامل ملـــا هــو متـــوفر مــن تقنيـــات للتحـــوط مــن مخـــاطر التقلــب الســـعري للعمــالت االفتراضـــية أن هنـــاك  .3

التنويــــع والثــــاني اســــتخدام منتجــــات ســــبيلين اثنــــين للتحــــوط مــــن مخــــاطر التذبــــذب الســــعري، األول يتمثــــل فــــي تقنيــــة 

بشـــيكاغو. بالنســـبة لألســـلوب األول، بينـــت الدراســـة إمكانيـــة اســـتخدامه  Cboeو CMEاملســـتقبليات فـــي كـــل مـــن ســـوق 

كتقنيـــة تحـــوط طبيعيـــة فـــي كـــل العمـــالت االفتراضـــية بـــدون اســـتيناء، بالنســـبة للتقنيـــة الثانيـــة بينـــت الدراســـة إلـــى أن 

وج حديث )ظهوره ال يزيد عن السنتين( وانه في الوقـت الـراهن يمكـن اسـتخدامه فقـط مستقبليات البيتكوين هو منت

 للتحوط من مخاطر التذبذب السعري الخاص بعملة البيتكوين.

تباينت نتائج القيمة املعرضة للخطر فيما بينها في قياس مخاطرة املحافل املالية املشكلة من أصل واحد ومـن أصـول  .4

وأن التنويــع األمثــل بــذلك تباينــت حــدة الخطــر بــين املحفظــة املنوعــة واملحفظــة غيــر املنوعــة. متعــددة ملفــردات العينــة و 

يتم الحصول عليه من خالل اختبار العالقات القائمة بين األصول املشكلة للمحفظة املالية وتحديد طبيعة االرتبـاط 

ويـــــع علـــــى مخـــــاطر الحافظـــــة املاليـــــة التـــــي املوجـــــود بيـــــنهم. النتـــــائج املتحصـــــل عليهـــــا مـــــن خـــــالل الدراســـــة تبـــــين تـــــأثير التن

دوالر بالنسـبة لحافظـة مشـكلة مـن الريبـل  10110دوالر بالنسبة للحافظة املشكلة من االثيريـوم و 8190انخفضت من 

وهو مــا يتفــق مــع  الفرضــية الثالثــة التــي تــن  علــى أمكانيــة اســتخدام تقنيــة دوالر فقــط فــي املحفظــة املنوعــة. 4901إلــى 

 حوط من مخاطر التذبذب السعري وإدارته .التنويع في الت

بــالرغم مــن مالئمــة منتــوج املســتقبليات لعمليــات املجازفــة فــي ســوق العمــالت االفتراضــية إال أن إمكانيــة اســتعماله فــي  .5

التحوط من مخاطر التذبذب السعري قائمة ولكن تبقى خاضعة ملجموعة مـن الشـروط واملتطلبـات وهـو مـا يتفـق مـع 

 الفرضية الرابعة.
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 املالحق:

 2019-01-19أهمية العمالت االفتراضية حسب معيار الرسملة بتاريخ (: 01امللحق رقم )

 الوحدة: بليون دوالر
الرسملة الكلية لسوق العالت  رسملة السوق  العملة

 االفتراضية

 النسبة

 52.36 121.54 63.65 البيتكوين

 11.07 121.54 13.46 الريبل

 10.49 12.54 12.76 االثيريوم

 coinmarketcapاملصدر: حسابات الباحثين اعتماد على موقع 

 املتوسط واالنحراف املعياري ألصول املحافل املالية(: 02امللحق رقم )

 أصول املحفظة املالية                             

 التعيين      

 العمالت االفتراضية

 الريبل االثيريون  البيتكوين

 0.00381 0.00455 0.00196 متوسط العوائد

 0.0845 0.0672 0.0412 االنحراف املعياري للعوائد

 أصول املحفظة املالية                           

 التعيين      

 العمالت الدولية

 الدوالر الجنيه اليورو

 1.22e18- 0.00018- 0.00007- متوسط العوائد

 0.00657 0.00641 0.00463 االنحراف املعياري للعوائد

 أصول املحفظة املالية                         

 التعيين      

 األسهم

 ايبل جونسن وجونسن ميكروسوفت

 0.00052 0.00031 0.0008 متوسط العوائد

 0.01495 0.0103 0.0142 االنحراف املعياري للعوائد

 26/01/2019بتاريخ  CMEعقد مستقبليات البيتكوين في سوق (:03امللحق رقم )

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر  التغير آخر سعر الشهر

 اإلغالق

 حدود التغير الحجم أدنى سعر أعلى سعر االفتتاح

02/2019 3510 -10 3520 3525 3535 3465 3678 3750/3260 

03/2019 3490 -30 3520 3510 3525 3475 165 3740/3250 

04/2019 - - 0 - - - - 3725/3235 

06/2019 3460 -5 3465 3460 3460 3460 2 3685/3195 

Source :CME Group :"Bitcoin Futures Quotes", available on the CME Group WEB Site, https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-

index/bitcoin_quotes_globex.html?marginsTab=SOM, accessed January 26, 2019. 
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 املراجع واملصادر:

جزاع وعكور سامر محمد، إدارة الخطـر والتـأمين منظـور اداري وكمـي واسـالمي، )األردن، دار حامـد للنشـر أرتيمة هاني  .1

 .1(، ط2010والتوزيع، 

 ، جامعة ورقلة.07، العدد 2009بن علي، استراتيجيات إدارة املخاطر في املعامالت املالية، مجلة الباحث،  بلعزوز  .2

يـــــيم إدارة املخـــــاطر، ورقـــــة مقدمـــــة فـــــي امللتقـــــى الـــــوطني حـــــول املخـــــاطر فـــــي بـــــوراس هنـــــد، دور التـــــدقيق الـــــداخلي فـــــي تق .3

 .  2012أكتوبر  22و 21املؤسسات االقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة، يومي 

(، 2001إدارة املخـــاطر، املحاســـبة، )مصـــر، الـــدار الجامعيـــة،  –حمـــاد طـــارق عبـــد العـــال، املشـــتقات املاليـــة املفـــاهيم  .4

 .1ط

ن، توخي  املخطر املالي للمؤسسة االقتصادية باالستناد الـى مؤشـرات أثـر الرافعـة املاليـة، دراسـة حمقاني بدر الزما .5

، ورقــة عمــل مقدمــة فــي امللتقــى الــوطني 2011-2009للفتــرة  BATISUDحالــة مؤسســة البنــاء للجنــوب والجنــوب الكبيــر 

 .2012أكتوبر  22و 21حوالملخاطر في املؤسسات االقتصادية،جامعة منتوري، قسنطينة، يومي

 .2(، ط2002زياد رمضان، مبادئ االستثمار املالي الحقيقي، )عمان، األردن، دار وائل للنشر،  .6

سمير عبد الحميد رضوان حسن، املشتقات املاليـة ودورهـا فـي إدارة املخـاطر ودور الهندسـة املاليـة فـي صـناعة أدواتهـا،  .7

 .214، ص: 1(، ط2005)مصر، دار النشر للجامعات، 

ر أحمــد وجبــاري شــوقي، إدارة مخــاطر املحفظــة املاليــة، ورقــة عمــل مقدمــة الــى امللتقــى الــوطني حــول املخــاطر فــي طرطــا .8

 .2012أكتوبر  22و 21املؤسسات االقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، يومي 

ى بعـــض املحـــافل عبـــو ربيعـــة وبـــوفليح نبيـــل، دور التنويـــع فـــي التقليـــل مـــن مخـــاطر املحفظـــة االســـتثمارية مـــع اإلشـــارة الـــ .9

 ، جامعة بومرداس.1، عدد7، املجلد 2017االستثمارية املوجودة بالسوق املالي السعودي، مجلة أبعاد اقتصادية، 

عنــانزه عزالــدين نـــايف، "تقيــيم العالقـــة بــين العائـــد واملخــاطرة فـــي بورصــة عمـــان لــألوراق املاليـــة، مجلــة الدراســـات -9 .10

 .09، العدد 05 ، جامعة البصرة، املجلد2012اإلدارية، 

غــول فرحــات وبومــدين يوســف، االخطــار ونمــاذج ادارتهــا فــي املؤسســات، ورقــة عمــل مقدمــة فــي امللتقــى الــدولي الثالــث  .11

 .2008نوفمبر  26-25حول استراتيجية إدارة املخاطر في املؤسسات األفاق والتحديات، جامعة الشلف، يومي 

صـرفية، دراسـة تحليليـة مقارنـة فـي املصـارف التجاريـة واإلسـالمية، املوسوي حيدر يونس، إدارة املخـاطرة والسـيولة امل .12

 ، جامعة كربالء.02، عدد 9، املجلد 2011مجلة جامعة كربالء العلمية، 

الهــام خضــير ســبر، إدارة املخــاطر واألزمــات فــي املؤسســة الســياحية العربيــة دراســة حالــة مصــر والعــراق، مجلــة جامعــة  .13

 ، جامعة كربالء.01د، العد09، املجلد2011كربالء، 
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هنـــدي منيـــر إبـــراهيم، األســـواق الحاضـــرة واملســـتقبلية أســـواق األوراق املاليـــة، )األردن، املؤسســـة العربيـــة املصـــرفية،  .14

1994). 

15. Carol Alexander, Value- At- risk Models, (England: John Wiley and Sons ltd, 2008), p: 13. 

16. Neroupos Marios and others, Risk Management in Emerging Markets Practical Methodologies and 

Empirical Tests, Multinational Finance Journal, 2006, volume10, number ¾). 

17. Octave Jokung Nguéna, Management des Risques, (France, édition Ellipses, 2017). 

18. Robert W. Kolb and James A. Overdahl, Financial derivatives: pricing and risk management, (USA, John 

Wiley & Sons Inc, 2010). 

19. Roland Portait et Patrice Poncet, Finance de marché, instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et 

risques, (France, Dalloz, 2012), 3ème édition. 

20. CME Group WEB Site, https://www.cmegroup.com. 

21. Federal Reserve Bank of St. Louis WEB Site, https://fred.stlouisfed.org. 

22. Barchart corp WEB Site, https://www.barchart.com. 

23. coinmarketcap WEB site, https://coinmarketcap.com/ 
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 توصيات المؤتمر

 

 للحكـم الشـرعي الـراجح فيهــا  -1
 
ت اسـتحدال هيئـة شـرعية رسـمية لدراسـة العمـالت االفتراضــية بأبعادهـا املختلفـة توصـال

 أن
 
 بين مبيح لها ومانع منها. ت ه اختلفت األقوال الفقهية فيهاعلما

علــــى أن يراعــــى فيهــــا االلتـــــلام ( رقميــــة  افتراضـــــية ) املصــــرف املركــــزي فــــي دولـــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة عملــــة إصــــدار  -2

إصـدار عملـة  التعـاون مـع املصـارف املركزيـة فـي الـدول العربيـة واإلسـالمية مـن أجـل و بالضوابط الشرعية والقانونية ، 

 رقمية موحدة .

ام غيـــــر دضــــرورة ســـــن تشــــريعات تكفـــــل حمايـــــة املصــــلحة العامـــــة بوضـــــع نصــــوص تجريميـــــة وعقابيـــــة لحــــاالت االســـــتخ -3

وتحقـق الحمايــة القانونيــة املالئمــة  املشـروع لهــذه العمــالت ، ووضـع نصــوص تشــريعية تكفــل حمايـة املصــالح الخاصــة

 .وهاللمتعاملين 

 إصدارها وأثناء تداولها .مية( قبل قلر االرقابة على العمالت االفتراضية  )بسط  عبر تفعيل دور الدول  -4

 توفير بيئة معلوماتية وإعالمية لنشر ثقافة التعامل مع العمالت افتراضية. -5

كفـــل بمـــا يضـــرورة التنســـيق الـــدولي بخصـــوص تـــداول هـــذه العمـــالت ووضـــع الضـــوابط الشـــرعية والقانونيـــة والتقنيـــة  -6

 ومصالح األفراد. حماية اقتصادات الدول 

 العمالت . التحتية التقنية بما يكفل حماية إصدار وتداول هذه البنيةتعزيز  -7

 املركزي داخل  الدول دون ما عداها. املصرف حصر إدارة إصدار هذه العمالت والرقابة على تداولها بسلطات -8

 .فصاح ومحاسبة للشركات املالية التي تقوم بتداول هذه العمالت إضوابط  دإيجا -9

 مية( وإدارة مخاطرها.قلر ا) االفتراضيةواكبة تطورات العمالت مل استثمار الدراسات املستقبلية االستشرافية -10

 

 

 اللجنة العلمية للمؤتمر                                                                        

 م17/4/2019                                                                      
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