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 . مقدمة: 1
 المجتمعات تضاعف بشكل كبير في قد ساىم لإلنترنت المتزايد االستخدامإن 
 عبر الدفع ووسائل مشفرة عمالت باقتراح يتعمق اجديد امالي امفيوم ولد مما االفتراضية،

الت الرقمية المشفرة ألة العممسظيور  . كما أنوالخدمات السمع تبادل أجل من اإلنترنت
 ثورة في النظام النقدي العالمي. تعد

وال بد من اإلشارة إلى أن العمالت الرقمية أصبحت اليوم واقعا في حياة الناس، 
البيع  من خالل عممياتالعالم،  وأصبح الكثيرون يتعاممون بيا في سائر تعامالتيم حول

والشراء وحجز الفنادق ودفع رسوم الخدمات وغيرىا، وصار ليا قبول عند شرائح كثيرة من 
 الناس، في حين يرفض آخرون من أفراد ومؤسسات ودول التعامل بيا، العتبارات متعددة. 

ارض، ا والمعجد المؤيد لييوالعمالت الرقمية المشفرة شأنيا شأن كل جديد، س
والمتفائل بمستقبميا والمتشائم بين أىل االختصاص سواء في االقتصاد أو في الشريعة 

عمالت، وىذا أمر طبيعي بسبب اختالف االجتيادات العمى رأي موحد حول ىذه 
والتقديرات والتنبؤات حول مستقبل ىذه العمالت الرقمية. يأتي ىذا البحث عمى قمة من 

ىذا المجال، كونو ما زال جديدا من الناحية  فيالمعمومات ، وشح من ثواألبحاالدراسات 
 الشرعيالحكم و ، حيث قمما نجد فتاوى ألىل العمم والدين حول العمالت الرقمية ةالشرعي

لتداوليا بسبب غياب التصور الصحيح والواضح حوليا، وكما ىو معموم عند الفقياء أن 
بعد تصورىا  عي في مسألة إالالحكم عمى الشيء فرع عن تصورىا، فال يصح حكم شر 

وانطالًقا  ، لكي يخرج بنتيجة صحيحة وحكم صائب.والمفتيتصورا واضحا في ذىن العالم 
 سبق تمحورت اإلشكالية الرئيسة لمبحث حول:  مما

وما حكم تداولها وفقا لضوابط  ؟ما واقع التداول االلكتروني لمعمالت الرقمية
 ؟الشرعية االسالمية

 :فرضيات البحث -
 ؛النقود الرقمية نقود جديدة آلية تعاممو تختمف عن النقود التقميدية 
 مثميا الدقيق بالمعنى نقودا العمالت االفتراضية()المشفرة  العمالت من كل تعد 

 اإللكترونية؛ النقود مثل
  يدور النقد الرقمي بين صفتي النقدية والسمعية، وعمى أساسيما تخرج أحكامو

 الفقيية.
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 :البحثأهمية  -
 :فيما يميتكمن أىمية البحث  
 قطاع العاممين في الصيرفة حيث بدأت كثير من البنوك تنظر إلى ىذا  اىتمام

من اح من خالل التعامل والمضاربة التداول عمى أنو سبيل سريع لتحقيق األرب
 خاللو؛

 شاركة في ىذه العقود بتقديم مدخراتيم لمم والمستثمرين خاصةالمجتمع  اىتمام
 ؛يةااللكترون

 عاممين في ىذا القطاع، فيجب أن يقفوا عمى األحكام متتوعية تجار المسممين ال
 من الحرام في مسارىم. وتبين الحاللالشرعية التي تضبط نشاطيم 

 :أهداف البحث -
 :يميييدف البحث إلى تحقيق ما  
  ؛االلكتروني لمعمالت ومفيوم التداولالتعرف عمى مفيوم العمالت الرقمية 
   تسميط الضوء عمى عمميات التداول االلكتروني لمعمالت وفق المؤشرات الدولية

  .والعقود الدولية المعتمدة
 : منهج البحث -

التقييمي، فقد تجمى المنيج  الوصفيلقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج 
في  وأنواعيا وكيفية تداولياالعمالت الرقمية  وعرض لمفيوممن خالل وصف  الوصفي

ما المنيج أاألسواق الدولية وكذا توضيح العقود المتعددة لمتداول االلكتروني لمعمالت. 
التقييمي فيتضح من خالل إعطاء صورة من صور العقود المستحدثة لمتداول االلكتروني 

 الشرعي.ثم يتم تقييم ىذه الصورة من الناحية الشرعية إليجاد البديل 
 :الدراسات السابقة -

 بتكوين )النقود المشفرة ، (2019) دراسة عبد الجبار بن عمي كعيبوش
، مجمة الشياب، المجمد ومشتقاتها( بحث في حقيقتها وتخريج أحكامها الفقهية

 .(314 -277، )2، العدد5
ذا البحث حقيقة النقود الرقمية المشفرة من حيث المعنى واألصل ىيتناول 

وتوفر شروط النقدية من عدميا باإلضافة إلى الطبيعة القانونية ليذه النقود، مع 
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بيان أنواعيا وخصائصيا، كما يدرس استخداماتيا المشروعة والممنوعة، ومزاياىا 
 .ميا وتخريجيا فقيياوعيوبيا، وخطوات فتح محافظيا وتداوليا، ثم بحث أحكا

  العالقة بين النقود  (،2021)الرزاق دراسة لعور عبد الرزاق، كبوط عبد
اإللكترونية، العمالت الرقمية، العمالت االفتراضية والعمالت المشفرة: البحث 

 .(24 -1) ،2، العدد11مجمة االقتصاد الصناعي، المجمد ، في المفهوم
العالقة بين العمالت المشفرة، العمالت ان اليدف من ىذه الدراسة بحث ك

الرقمية، العمالت االفتراضية والنقود اإللكترونية، باالستناد إلى تعريفيا لدى كبرى 
الييئات الدولية كالبنك المركزي األوربي، بنك التسويات الدولية والبرلمان 

وقد خمصت ىذه الدراسة . األوربي، وما حددتو من تصنيفات ليذه المصطمحات
لى أن كل من العمالت االفتراضية والعمالت المشفرة والنقود اإللكترونية ىي إ

عمالت رقمية، لكن كل من العمالت االفتراضية والعمالت المشفرة غير خاضعة 
ألي تنظيم قانوني، لذا ال تعد نقودا إلكترونية وال تدرج في خانة النقود. وبذلك 

 .الذي يعد نقودا بالمعنى الدقيق تعد النقود اإللكترونية ىي المصطمح الوحيد
  تحديات الواقع  -النقود الرقمية المشفرة(، 2021)دراسة عبد الباري مشعل

 -47، )2، العدد1مجمة السالم لالقتصاد اإلسالمي، المجمد-وآفاق المستقبل
93). 

تناول واقع النقود الرقمية المشفرة ومستقبميا. فبالنسبة  ىدف البحث إلى
لمواقع، ييدف البحث إلى الّنظر في أبرز النُّقود الرقمية المشفرة والمييمنة حالًيا 

النُّقود  عمى سوقيا، باإلضافة إلى إعطاء فكرة مختصرة عن كّل واحدة من ىذه
أسعار ىذه النقود خالل ىدف البحث إلى الّنظر في حركة الرقمية المشفرة. كما 

ستقبل أما بالنسبة لم. السنوات السابقة، ومدى قبوليا ورواجيا بين دول العالم
يدف البحث إلى النظر في الخيارات المستقبمية المتاحة النقود الرقمية المشفرة، ف

كتمك التي ستصدرىا فيسبوك، وأيًضا  Stablecoins كالعمالت المستقرة
ك التي تنوي الصين إصدارىا. الصادرة عن البنوك المركزية كتمالعمالت الرقمية 

ىدف البحث إلى إمكانية استخدام ىذه النُّقود الرقمية المشفرة ضمن االحتياط كما 
تواجو النقود الرقمية  وعمى صعيد التحديات التي. النقدي لمعمالت الوطنية

القبول القانوني، إذ ىدف البحث إلى تناول أبرز ىذه التحديات كمسألة المشفرة، 
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ُيعد من األمور الشائكة والتي تمثل تحدًيا كبيًرا أمام انتشار النُّقود الرقمية 
 .المشفرة

 :هيكل البحث -
 البحث إلى المحاور التالية:ىذا لقد تم تقسيم  
 ؛اإلطار المفاىيمي لمعمالت الرقمية  
 ؛التداول االلكتروني لمعمالت الرقمية  
  االلكتروني لمعمالت الرقمية وحكميا الشرعيعقود التداول. 

  :اإلطار المفاهيمي لمعمالت الرقمية .2 
ليا بين األشخاص داو العممة الرقمية ىي عممة إلكترونية، تم تصميميا بحيث يتم ت

مادية، ال  وليس كأشياءالرقمية في شكل بيانات  وتتوفر العمالتفي معامالت افتراضية. 
لعممة الرقمية يعنى أن لديك ان امتالك أ. كما واكتنازىايمكن في الواقع االحتفاظ بيا 

 واألىم من ،اتفاقية جماعية من كل جياز كمبيوتر عمى شبكة العممة التي تمتمكيا حاليا
  .ذلك أنو قد تم إنشاؤىا بطريقة شرعية بواسطة معدن

 :(Crypto Currencies) الرقميةمفهوم العمالت  1.2
لى ذىن المرء عند سماع مصطمح العمالت الرقمية المشفرة: عممة إأول ما يتبادل 

وىي في الحقيقة تعطي مثاال شائعا عن العمالت المشفرة، غير أنيا  (Bitcoinالبيتكوين )
وابتدأت من سعر  كان فجائيا أن ظيورىاليست وحيدة، وقد بمغت شيرتيا اآلفاق، خاصة 

 ,The Economist) سعرىا عشرات اآلالف من الدوالرات. أن وصللى إمات يالسنت
2019, p. 12)  ن كان أشيرىا قميل كاالثريوم والريبل. ا  المشفرة كثيرة و  اليوم العمالتو

 (.بموكتشين)نما يعود لتقنية سمسمة الكتل إوالفضل في ظيور ىذه العمالت وانتشارىا 
"عممة رقمية غير مركزية وتستخدم  ويمكن تعريف العممة المشفرة عمى أنيا:  
 عممية تحويل البيانات إلى شفرات أو كودات( إلنشاء وحدات من العممة )أيالتشفير 

 أيضا:. كما تعرف "والتحقق من صحة المعامالت بعيدا عن الحكومات والبنوك المركزية
"األصول الرقمية" أو "العمالت المشفرة". ال وجود ليا العمالت الرقمية عمى أنيا نوع من "

بالشكل المادي )كما ىو الحال مع العمالت التقميدية مثل الدوالر واليورو(. ال يتم تنظيم 
العمالت الرقمية أو إدارتيا من قبل أي سمطات مالية أو بنوك بالطريقة نفسيا التي تعمل 

، ولكنيا تخضع لمتنظيم الذاتي (https://admiralmarkets, 2019) بيا العممة التقميدية
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في الغالب، من خالل استخدام تقنيات التشفير المختمفة. عالوة عمى ذلك، يتم تشغيل ىذه 
العممية عبر اإلنترنت، حيث يوفر المستخدمون في الشبكات المرتبطة التحقق الذي يتيح 

وبدأ ، 2009حدوث المعامالت. وقد نشأت العمالت الرقمية )العمالت المشفرة( في عام 
في  Bitcoin(، العممة الرقمية األولي. تم اقتراح Bitcoinين )ذلك بإطالق بيتكو  كل

األصل كنظام دفع إلكتروني يستند إلى دليل التشفيري. جاء دليل التشفيري من التكنولوجيا 
وىو نوع من قائمة التواقيع الرقمية التي توفر أدلة حسابية  - Blockchainالناشئة في 

بيتكوين. وتسمح بمعامالت النظير إلى النظير  تصف تاريخ المعاممة بالكامل لكل عممة
(Peer-To-Peer دون أي حاجة إلى تكميف طرف ثالث بميمة معالجة الدفع. عدم ،)

لى أي نوع من األطراف الثالثة التي تعمل في دور إشرافي يعني أن عممة إالحاجة 
من حيث  البيتكوين ىي عممة رقمية غير مركزية. ولكن نظرًا ألن بيتكوين قد ازدادت

االىتمام بيذا النوع الجديد من العمالت  ازدىرالقيمة والمصداقية عمى مر السنين، فقد 
المزيد من المستثمرين  الحتضان. نظرًا -واإلطار التكنولوجي الذي تقوم عميو  -الرقمية 

لمعممة البيتكوين عمى مر السنين، فقد ارتفعت قيمتيا، مما أدى بدوره إلى زيادة االىتمام 
كنتيجة لكل  .والتقمباتأدى ذلك إلى زيادة مذىمة في القيمة وقد يذه الفئة من األصول. ب

ىذا، وصل عدد كبير من العمالت الرقمية البديمة إلى الساحة )وفي بعض الحاالت 
أو مثل ىذه المفاىيم المشابية.  Blockchainغادرت بنفس السرعة(، بناء عمى ابتكار 

مميارات  8، قدرت القيمة اإلجمالية لجميع العمالت الرقمية بحوالي 2016في أوائل عام 
 مميار دوالر. 25، ارتفع ىذا الرقم إلى حوالي 2017دوالر؛ بحمول مارس 

 :أنواع العمالت الرقمية 2.2
عن البنوك والحكومات، العمالت الرقمية ىي عمالت افتراضية، ُتدار بشكل مستقل 

ولكن ال يزال من الممكن تبادليا أو تداوليا مثل العمالت التقميدية. وىي تستند إلى 
، حيث ُتعتبر مفتوحة المصدر ويتم استخراجيا Blockchain -تكنولوجيا البموكشين 

كثر مباشرة، لذا ال حاجة إلى وسطاء ألداء المعامالت. وُتعتبر البيتكوين العممة الرقمية األ
. ومع ذلك، يوجد اآلن عدد من العمالت الرقمية 2009ابتكارًا وشيرًة التي تم إطالقيا عام 

المنافسة التي يمكن تداوليا أو تبادليا أو المضاربة بيا، مثل أي عممة مادية. كما أن 
 (Fitzpatrick & McKeon, 2019, p. 144) ىناك عمالت أخرى يتمثل أىميا في:
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  البتكوينBitcoin : :بدأت فكرة البتكوين من شخص مجيول تحت اسم مستعار
صمم البتكوين كطريقة دفع عمى الشبكات من صرف  والذيساتوشاي ناكاموتو، 

آلخر بشكل مباشر دون الحاجة الى تدخل حكومي أو سمطة مركزية، لذا فيو 
 ريقة مشفرة. شكل من النقد االلكتروني غير أنو يتم بط

  االثيريومEthereum :طرحت عممة االيثريوم من قبل المبرمج الروسي-
 . وااليثيريوم يختمف عن شبكة البموكتشين2013الكندى فيتاليك بيوترين سنة 

األصمية والتي صممت ألغراض بناء تطبيقات المركزية، ىذه التطبيقات تسمح 
لممستخدمين بالتفاعل مع بعضيم بصورة مباشرة بدال من التواصل من خالل 

 وجود وسطاء.

   التوكنToken: كانت الكثير من مفردات التقنيات المالية محاطة ببعض  إذا
قد يكون أكثرىا تعقيدا  إن التوكنالمشفرة، فالغموض، كسمسمة الكتل والعمالت 

وغموضا. والتوكن ىو تمثيل لشيء ما في نظامو البيئي، وقد يأخذ شكل قيمة أو 
نجد تعريف التوكن عمى  (Meriam Webster) قاموسمساىمة أو حق. وفي 

 أنو قطعة تشبو عممة معدنية تصدر من شخص أو ىيئة بخالف الحكومة.

  اليتكوينLitecoinوين الذىبية فإن اليتكوين عممة فضية، يمكن : بعكس البيتك
تنزيل محفظة الاليتكوين من الموقع الرسمي الخاص باليتكوين وىي مشفرة تماًما 

ألنيا أسرع  ،وىي مفيدة لألشخاص الذين يحتاجون لتحويل مبالغ صغيرة بسرعة
 وأسيل في التحويل من شخص آلخر بسبب جيمو الجديد.

  ريبلRipple:  بعكس العمالت األخرى التي تتجنب البنوك فإن ريبل تحتضنيا
حيث تتم  ،وقد صنعت لمبنوك بسبب سرعة وانخفاض تكمفة المدفوعات العالمية

عممية التحويل البنكي عن طريق ريبل من عميل في دولة ما إلى أخرى في 
 غضون دقائق. 

  داشDash: ـتقوم فكرة داش كبديل ل PayPal  لمتسويق، يقبل فقد تم تصنيعا
العديد من التجار ىذه العممة كما يقبمون الدوالر األمريكي، يمكن شراء عممة 

 داش باستخدام عممة خاضعة لمتنظيم الحكومي.
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  الرقمية:سوق العمالت   3.2
يعتبر سوق العمالت الرقمية شكل جديد من أموال البنك المركزي. أي أنو إلتزام 

وتوفر  لمقيمة.مقوم في وحدة حسابية باعتبارىا وسيمة لمتبادل ومخزن  المركزيمن البنك 
البنوك المركزية بالفعل األموال الرقمية عمى شكل احتياطات أو أرصدة حسابات التسوية 

 المركزيخرى في البنك التي تحتفظ بيا البنوك التجارية وبعض المؤسسات المالية األ
وفي ىذا السياق، و نظرا ليذه التطورات  .(179، صفحة 2019)صندوق النقد العربي، 

ىيئة دولية ) FATFيالحاصمة في موضوع العمالت الرقمية، تدخمت مجموعة العمل المال
تتمثل أىداف فريق العمل في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال  ،1989أنشأت في سنة 

رىاب والتيديدات والتشغيمية لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإل ةالتنظيميلمتدابير القانونية و 
المعايير  2014بحيث أصدرت سنة (، الدولي المالياألخرى ذات الصمة بسالمة النظام 

غير مادية،  الخاصة بتعريف وتصنيف العمالت بشكل عام، سواء عمالت مادية أو
 عالم األدوات النقدية.موقع العمالت الرقمية في  أدناهيوضح الشكل و 

 : موقع العمالت الرقمية في عالم األدوات النقدية1الشكل رقم 

 
 .(179، صفحة 2019)صندوق النقد العربي،  المصدر:

  :التداول االلكتروني لمعمالت .3
عمى مدار العقد الماضي، ومنذ ظيور العمالت الرقمية ألول مرة عمى اإلنترنت، 
أصبح تداوليا أكثر شيوًعا. فالعمالت الرقمية المشفرة ىي عمالت رقمية يتم إنشاؤىا 

لألمان. والعمالت الرقمية الند لمند التي تستخدم التشفير  باستخدام تقنية البموكتشين أو تقنية
ن العمالت الورقية التي تصدرىا الحكومات من جميع أنحاء العالم ألنيا الُمشفرة تختمف ع

 .غير ممموسة
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 :مفهوم التداول االلكتروني لمعمالت 1.3
يقصد بو تعاقب بيع العمالت وانتقاليا من ذمة إلى أخرى تبعا لعمميات البيع 

يشمل و وقد حاول العديد من الباحثين وضع تعريف لمتداول االلكتروني  ،الشراء المتتاليةو 
تشمل التداول عبر االنترنت،  التيوأساليبو الدولية  اإللكترونيىذا التعريف صور التداول 

ونرى أن محاوالت التعريف تدور كميا حول نطاق استخدام الحواسيب اآللية وتقنية 
ت وغيرىا، و مفيوم التداول االلكتروني يندرج تحت االتصاالت ونظم المعمومات والبرمجيا

( حيث يشمل األخير التجارة Digital Economyما يسمى باالقتصاد الرقمي )
 االلكترونية والقطاعات المنتجة والمستخدمة لتقنية المعمومات وأجيزة االتصاالت

(www.c4arab.com/showac.php. acid, 2020).    
وعميو فقد تم تعريف التداول االلكتروني عمى أنو: "المبادالت والتداوالت التجارية 

وعمى  ،(42، صفحة 2009)لطفى، التي تتم عن طريق الوسائل االلكترونية والرقمية" 
بالسمع والخدمات، ذلك يشمل جميع المبادالت والصفقات والتدفقات المعموماتية الخاصة 

دارات الوزارات واإلو فيي تشمل العالقات بين الشركات المختمفة، وبين الشركات  بالتاليو 
واالتصال  لإلرسالالحكومية، وبين الشركات واألفراد وذلك باستخدام األشكال المتعددة 

 واالنترنت. اآلليااللكتروني مثل: الياتف والتمفزيون وشبكات الحاسب 
"ىي عبارة عن تعاقب بيع  يمي:يا كذلك وفقا لقيد العمالت كما وقد تم تعريف

مؤشرات أسعارىا في البورصة  والرقمية وفقالعمالت باستخدام الوسائل االلكترونية 
ومن خالل ىذا التعريف تتضح لنا الخصائص التالية لعممية التداول االلكتروني  .الدولية"

 لمعمالت الرقمية:
 :؛واحدة وليس مرةصل مرة بعد مرة أي أن البيع يح التعاقب 
 ؛العمالت: ألنيا المقصودة من عممية التداول 
   ؛أي أنيا تتم خارج عمميات الصرف التقميدية اليدوية والرقمية:الوسائل االلكترونية 
   والتي وفقا لممؤشرات الدولية  والشراء يتحددوفق مؤشرات أسعارىا: ألن سعر البيع

 ؛المؤشرات والمعادن وغيرىا منعمى مؤشرات أسعار أخرى كالبترول  تشتمل
  البورصة المحمية لكل  وليس فيالبورصة الدولية: ألنيا ىي مكان تداول العمالت

 واقتصاد.دولة 
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ويالحظ المراقبون الدوليون االقتصاديون أن رؤوس األموال تحركت عبر الحدود 
والتكنولوجيا الحديثة، حيث قمصت الفترات الزمنية بين بشكل أسرع بوجود الكمبيوتر 

 70األسواق األوروبية واألمريكية واآلسيوية. وأصبحت صفقات الصرافة تتداول بقيمة 
ترليون دوالر يوميا بعد عقدين  1,5بميون دوالر يوميا تقريبا في الثمينينات إلى أكثر من 

  .من الزمن
 :والمضاربة فيهاالعمالت  وأغراض تداولطبيعة  2.3

 :وتتمثل في
  وااللتزامات المقومة والتغطية لمحقوقالتحوط أو تجنب تقمبات األسعار المستقبمية 

تحويل أصول أو حقوق مستثمرة في عممة  وتيدف إلى األجنبية،بالعمالت 
يخشى انخفاض قيمتيا، إلى عممة أخرى قوية من أجل حماية تمك األموال أو 

أيضا يراد منيا تغطية التزامات بعمالت يخشى ارتفاع  وبنفس الكيفيةالحقوق، 
يكون  والمستثمرين الذينالتغطية ميمة لممصدرين  صرفيا. وتعد عممياتأسعار 

  ؛عمييم االنتظار عدة أشير لتسوية حقوقيم أو التزاماتيم بعمالت أجنبية
 ( الوساطة والسمسرة وعمميات المراجحةARBITRAGE التي تستيدف )

)آل سممان و بن محمد ، من فروق أسعار الصرف بين سوق وآخر  االستفادة
 ؛(678، صفحة 2005

  المتاجرة والمضاربة بقصد تحقيق األرباح، فيشترى المضارب عند توقع ارتفاع
 ؛(45، صفحة 2009)لطفى،  السعر، ويبيع عند توقع انخفاض السعر أو المؤشر

  عمميات االستفادة من التناقضات الموجودة في السوق وىي عمميات المضاربة
التي ال تخدم سوى أغراض خاصة بالمضاربين، وىي عمميات تضر بأسواق 

 .(274، صفحة 2019)عامر،  الصرف وباستقرار النشاط االقتصادي
 :حاالت تداول العمالت 3.3

 : يمي وتتمثل فيما
  كالذىب  مثال:مبادلة جنس بجنسو  ويقصد بيا التداول:حالة اتحاد صنف

 صورتين:الحالة  وتشمل ىذه بالدينار.بالذىب أو الفضة بالفضة أو الدينار 
  مثل مبادلة  نفسيا:صورة مبادلة العممة بفئات مختمفة من العممة

 ؛المعدنيةالدينار من فئة العممة الورقية بدينار من فئة العممة 
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  مثل الشيك المصدق أو القيد  لمعممة:صورة مبادلة العممة بشكل آخر
  .المصرفي أو الشيك السياحي

 :كالذىب بالفضة أو  جنسو،وىي مبادلة جنس بغير  حالة اختالف صنف التداول
 :يميويشترط لكل حالة ما  بالدوالر،الذىب بالدينار أو الدينار 

 
  والتماثلالتقابض                                          حالة اتحاد الصنف

 
 التقابض فقط                        حالة اختالف الصنف 

 
 آليات تداول العمالت الرقمية واستثمارها:  4.3

عمالت رقمية بديمة لتعطينا نظرة عامة عن سوق العمالت الرقمية ككل  5ىناك 
وفيما  االستثمار،العديد من فرص  وفإن سوق العمالت الرقمية في واحدة،بعممة  وعدم التقيد

 قائمة الرموز المستخدمة لتمثيل ىذه العمالت الرقمية الرئيسية مقابل الدوالر األمريكي: يمي
 الرمز:  -مقابل الدوالر  البيتكوينBTC/USD. 
 الرمز:  -الدوالر  األثريوم مقابلETH/USD. 
  الرمز:  -بيتكوين كاش مقابل الدوالرBCH/USD. 
  الرمز:  -اليت كوين مقابل الدوالرLTC/USD. 
  رمز:  -ريبل مقابل الدوالرXRP/USD. 

 : أفضل العمالت الرقمية لالستثمار2الشكل رقم 

 
Source: (https://admiralmarkets.com, 2021)  

         يشترط 

       يشترط   

https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/cryptocurrencies/tadawol-alomlat-alraqamiya
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حيث افتتح سعر  2020يتم تداول البيتكوين في نمط صعودي في أوائل عام 
رتفع أكثر اأسبوعين  ى مدىوعمدوالر أمريكي  8142عمى  01/01/2020البيتكوين في 

، محاواًل وصول مستوياتو لشير أكتوبر لمسنة الماضية فوق 8712دوالر عند  560من 
الخط اليبوطي في النصف الثاني من السنة  وكأنو يجتازدوالر يبدو  10,000الـ 

أسعار  ونشيد تعافيىل ستكون ىذه بداية تشكيل زخم صعودي لسعر البيتكوين  الماضية.
 6دوالر في أخر   6,630 انخفض سعر البيتكوين بحولي  القادمة. فمقدخالل األشير 

% من سعره في أعمى مستوياتو. 52أنو خسر حوالي  وىذا يعنيأشير من العام الماضي، 
دوالر أمريكي مستمرًا في تشكيل زخم  8719.90في ىذه المحظة ىو  سعر البيتكوين أما

)تداول العمالت الرقمية: الدليل الكامل عن الصعود لتعويض بعض الخسائر  اتجاىو
      .   (2020، 2020افضل العمالت الرقمية لالستثمار في 

 أفضل العمالت لمتداول االلكتروني :03الشكل رقم 

 
Source: (https://admiralmarkets.com, 2021)  

دوالر  6175من  سعر البيتكوين انخفض، 2018عمى سبيل المقارنة، في نوفمبر 
دوالر في أقل من أسبوعين. بالنظر إلى تحرك السعر بنفس  3500مريكي إلى أقل من أ

٪ 76خالل تمك الفترة أعمى بنسبة  سعر البيتكوينيناير، حيث كان  شير فيالطريقة 
مما يدل عمى مدى تقّمب األسعار قبل شيرين فقط. من خالل  العمالت، باقيتقريًبا من 

https://admiralmarkets.com/ar/start-trading/contract-specifications/instrument/btcusd
https://admiralmarkets.com/ar/start-trading/contract-specifications/instrument/btcusd
https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/cryptocurrencies/tadawol-alomlat-alraqamiya
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سعار ىذه في سياق تاريخي، تباينت قيمة عممة البيتكوين عمى نطاق وضع نطاقات األ
 واسع عمى مدار السنوات الخمس الماضية، كما يمكن أن نرى في مخطط األسعار أدناه

، 2020)تداول العمالت الرقمية: الدليل الكامل عن افضل العمالت الرقمية لالستثمار في 
2020). 

 2012 – 2014تطور قيمة البيتكوين خالل السنوات من  :04الشكل رقم 

 
Source: (https://admiralmarkets.com, 2020).  

حيث انخفضت  - 2018قد تكبدت خسائر كبيرة في عام  بالنظر إلى أن بيتكوين
فقد تواجو العممة تحديات كبيرة في جذب  -٪ من قيمتيا عمى مدار العام 73حوالي 

 2018٪ في عام 5.6أن مؤشر داو جونز انخفض بنسبة  اعتباراتدفقات رأس المال. 
عمالت االلكترونية مثل عمى سبيل المقارنة. وىذا ما يوضح التباين اليائل في األداء بين ال
)تداول العمالت الرقمية:  بيتكوين واالستثمارات التقميدية في وول ستريت في العام الماضي

 .(2020، 2020الدليل الكامل عن افضل العمالت الرقمية لالستثمار في 
 :وحكمها الشرعيعقود التداول االلكتروني لمعمالت الرقمية . 4

تيجة لمتقدم التكنولوجي اليائل، انتشرت عقود ووسائل كثيرة في عالم االقتصاد ن
واألعمال تخطت الوسائل والطرق التقميدية لمتعامالت المالية والتجارية واالقتصادية إلى 

من  اطرق حديثة ومتطورة وسريعة تختصر عوامل الوقت والجيد وتيدف إلى تحقيق مزيد
وبأقل جيد، ومن ىذه العقود الحديثة ما يعرف بعقود التداول الربح في أسرع وقت ممكن، 

مفيوم ىذه العقود الحديثة وصورىا لاإللكتروني لمعمالت، وسنتطرق في ىذا المحور 
 وأحكاميا الفقيية، وبعض البيوع المرتبطة بيا والمشابية ليا وأحكاميا الفقيية.

 

https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/cryptocurrencies/tadawol-alomlat-alraqamiya
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 الرقمية والبديل الشرعي لها: عقود التداول االلكتروني لمعمالت 05الشكل رقم 

 
 .(97، صفحة 2009)لطفى،  المصدر:

 (: spot)عقد الصرف الفورى / العاجل  1.4
صورتو أن يتم قيد البدلين في حسابي الطرفين خالل يومي عمل بخالف اليوم 

مع مراعاة أيام العطالت الرسمية في حساب توزيع  العقد،تم التعاقد فيو عمى إجراء  الذي
الدول  والجمعة والسبت في والواليات المتحدة،أوروبا  واألحد في: السبت وىياالستحقاق 

  .العربية
ألنو يمتزم  الجائزة،من خالل صورة ىذا العقد يظير أنو من العقود  :الشرعيحكمه 

تقابض، وىذا باتفاق فتاوي المجامع بضوابط الصرف في الفقو االسالمي من الحمول وال
وذلك عمى  عمل.والمجالس والييئات الفقيية التي أباحت أن يمتد التقابض إلى يومي 

أساس أن ىذين اليومين امتداد حكمي لمجمس العقد، وىما من قبيل العرف الدولي المستقر 
العمالت المتبادلة  لمعنى الفورية، وتقتضييما فوارق التوقيت بين البمدان التي تنتمي إلييا

 جراءات الفعمية لمتسجيل.فضال عن اإل
ولكن تجدر اإلشارة كما تقدم أن قرار المجمع لم يبح تأخير تسميم البدلين لمدة 
يومين كما فيم بعض المطمعين عمى القرار، إنما المقصود أن المبمغ يدخل في الحساب 

لمبمغ ال يتم في بعض األحيان ويسجل باسم الطرفين فورا، ولكن التصرف في ىذا ا فورا،
الت الدولية واالتصاالت بين البنوك العالمية اإال بعد مدة يومي عمل، حيث تستدعى الحو 
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وكذلك تزامن أوقات دوام البورصات والبنوك في مختمف دول العالم  ،استغراق ىذه المدة
تطبق  . لذا وجب أنفييا أطراف عديدة من دول مختمفة خصوصا أن ىذه العقود تشترك

يحق ألحد المتعاقدين أن  كما أنو ال "،"المشقة تجمب التيسير المعروفة:فيو القاعدة الفقيية 
يتراجع أو يتصرف في المبمغ المبذول من طرفو ألنو قد تم خصمو فعال لممتعاقد الثاني، 

 .(98، صفحة 2009)لطفى،  وىذا عين التقابض المطموب شرعا
 (: FORWORDعقد الصرف اآلجل ) 2.4

أن يتم االتفاق بين  وصورتو:جمة كما يتضح من اسمو وىو من عقود الصرف اآل
محددة عة عمى أن يتم تأجيل تسميم ثمنيا لمبائع لمدة االمتعاقدين عمى تسميم العممة المب

 يوعرفتو ىيئة المحاسبة والمراجعة بأنو: العقد المؤجل لبدلين الذ (.من يومي عمل أكثر)
". وىناك والتسمم في ذلك الموعد تترتب آثاره في تاريخ محدد في المستقبل وتنتيي بالتسميم

ثالثة  –شيرين  –مدد زمنية مستخدمة بصورة مستمرة وروتينية لمعقد اآلجل وىي: شير 
 ون ستة أشير أو دونيا.سنة، وغالبا يك –ستة أشير  –أشير 

 لإلخالل: من الواضح أن ىذا العقد من العقود المحرمة غير الجائزة الحكم الشرعي
تقدم معنا قولو  وقدبشرط التقابض المجمع عميو بين العمماء كشرط لصحة عقد الصرف، 

 وغيره، (4)الصبحي، صفحة  تبيعوا منيا غائبا بناجز" وال: " - وسممصمى اهلل عميو  –
لمبدلين في مجمس العقد مباشرة  والتقابضمن األدلة الكثيرة الدالة عمى اشتراط الحمول 

 :يميالبدائل الشرعية كما  وتكون
 ؛المواعدة في الصرف 
  ؛تبادل القروض 
   ؛نفسيا ثمن المرابحة وجعل العممةإبرام عممية مرابحة 
  السمم.عقد السمم مع تصكيك رأس مال 

  (:FUTUREالعقد المستقبمي ) 3.4
االتفاق بين المتعاقدين عمى شرط التسميم  وفيو يتموىو من عقود الصرف اآلجمة، 

وىناك مدد زمنية مستخدمة  بعد تاريخ التعاقد. يأتيفي تاريخ مستقبمي  وتسمم البدلين
 بصورة مستمرة وروتينية لمعقد اآلجل وىي: 

سنة، وفي الغالب يكون ستة أشير أو  -ستة أشير  –ثالثة أشير  –شيرين  –شير 
 دونيا.
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أما تاريخ االستحقاق بعد العقد فإنو يسجل يومي عمل بعد المدة المستقبمية المتفق 
عمييا في العقد، ويعتمد سعر التصارف بين العمميتين عمى الفرق بين أسعار الفائدة 

 السائدة في ىاتين العمميتين.
ا ذى وعميو فإن كبير،فإن التشابو بينيم  سابقو،مثل حكم  : إن حكموالحكم الشرعي

العقد من العقود المحرمة غير جائز إلخاللو بشرط التقابض المجمع عميو بين العمماء 
 وال تبيعوا"  :-وسمم صمى اهلل عميو  –معنى قولو  وقد تقدم الصرف،كشرط لصحة عقد 
  .والتقابض لمبدلينة عمى اشتراط الحمول األدلة الكثيرة الدال نوغيره ممنيا غائبا بناجز" 

الصرف اآلجل  دمع عق المستقبميمن خالل تشابو عقد الصرف  البديل الشرعي:
وتؤدى  ،يظير أن البدائل الشرعية في العقد السابق تصمح كذلك لمعقد الصرف المستقبمي

 .(279، صفحة 2010)المـاوردي،  مقبولة وبصورة شرعيةالنتيجة  نفس
 (: SWAPعقد المبادلة ) 4.4

وعقد المبادلة  المقايضة،وعقد  المبادلة،ويسمى ىذا العقد بعدة أسماء منيا: عقد 
 1970سنة  والمقايضات إلىمنشأ عقود المبادالت  رجاعإويمكن . الموازيوالعقد  المؤقتة،

عندما طور تجار العممة مبادالت العممة كوسيمة لتجنب الرقابة البريطانية عمى تحركات 
 األجنبية.العمالت 

/  )شراءويتضمن عقد المبادلة عقدين في عممية واحدة في زمن واحد: األول منيما 
 – بيعيا(/  )شراؤىاالعممة التي سبق  شراء(/  الثاني )بيعو  الفوري،عممة من السوق  بيع(

 في السوق اآلجل. – الفوريفي السوق 
اآلجل يتحدد السعر  وفي السوق النقدي،بالسعر  يالفور في السوق  ويتحدد السعر

استحقاق البدل اآلجل  المقايضة. وفي تاريخوفقا لمفروق في الفائدة بين العممتين موضوع 
اآلونة األخيرة صورة  العقد. وظيرت فييتسمم كل طرف عممتو بالسعر المحدد عند إجراء 

العقد بأضعاف  يمضيحتى  )العميل(عقد المبادلة عن طريق اليامش الممنوح لممستثمر 
، 2017)الباحـوث، تندرج تحت نظام البيع باليامش  وىذه الصورة لديو،المبمغ الحقيقي 

 .(21صفحة 
وذلك  الجائزة،من الواضح من صورتو أنو من العقود غير  :الحكم الشرعي

  ألسباب:
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  لمشرط المجمع  وىذا مخالفعمى شرط التأجيل في العممية الثانية  يألنو ينطو
 ؛عميو في صحة الصرف كما أسمفنا

  ألن المشترى في العممية العاجمة يبيع ما اشتراه قبل قيده في حسابو فعال فيكون
 ؛بائعا ما لم يقبضو

 شرعا.ن العقد اشتمل عمى بيعتين في بيعة وىذا محظور أل 
أما  )العميل(،ىذا إذا كان عقد المبادلة يتم بالمبمغ الحقيقي المتوفر لدى المستثمر 

 باليامش فتزداد حرمتو حسب جوانب الحرمة المتعمقة بالبيع باليامش. اقترنإذا 
 (:SHORT SELL)البيع عمى المكشوف  5.4

عمى أن يتم تسميميا بتاريخ  يممكيا،عمى المكشوف أن يبيع عممة ال  وصورة البيع
بتوقع  ويرتبط ىذا متأخر،ىو بيع عممة معينة ثم شراؤىا في وقت  وبعبارة أخرى مؤجل.

  .ارتفاع ذات العممة وتوقع المشترى مستقبال،البائع النخفاض ىذه العممة 
البيع عمى المكشوف بيع لشيء : من الصورة السابقة يظير لنا أن الحكم الشرعي

المكمف بيع ما ال يممك باتفاق  ويحرم عمى ال يممكو البائع، وعميو فحكمو التحريم الواضح.
بسيطة في مضمونيا من كتب الحديث  واألدلة كثيرة وغيرىم،الفقياء من المذاىب األربعة 

أرسل  – وسممصمى اهلل عميو  –ومنيا حديث عمرو بن شعيب عن رسول اهلل  والفقو،
أن ال يصمح شرطان في  خصال:" أبمغيم عنى أربع  أن:عتاب بن أسيد إلى أىل مكة 

، 2014)شبير،  يضمن.و ال بيع ما ال يممك، و ال ربح ما ال  سمف،و ال بيع و  بيع،
–http://www.dar) وجيين:تتضح حرمة ىذا العقد من  ومما سبق (234صفحة 

alifta.org/ar/Viewstatement.aspx, 2018) 
 ؛نو بيع ما ال يممكأ 
 .لعدم التقابض، وىذا عقد صرف يشترط لو القابض كما تقدم 

   .وىذا أحد الوجيين ألجميما يحرم بيع السمم في العمالت حيث يخل بشرط التقابض
اعتبار المواعدة في الصرف بديال شرعيا ليذا العقد، إن : فقد يصح البديل الشرعي

كانت المواعدة غير ممزمة لمطرفين أو أحدىما، أما إن كانت ممومة لمطرفين صارت عقدا 
 .(https://www.aliqtisadalislami.net, 2020) وعميو يحرم ىذا العقد
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 خاتمة: .4
من خالل الطرح السابق نستنتج أن الفرق بين العمالت الرقمية والنقود اإللكترونية 

فـي أصميا نقود حقيقية مثل الدوالر أو اليورو أو الدرىم،  ةاإللكترونيأن النقود  فييكمن 
يتم تحويميا إلى وحدات إلكترونية مدفوعة مقدما، ومخزنة عمى األجيزة االلكترونية، وغير 

بات بنكية، أما العمالت الرقمية فال تمثل أية عممة من العمالت الحقيقية اة بحسمرتبط
ا وغير مغطاة بأية عممة أخرى وليست مرتبطة ي ذاتيالقانونية، إنما ىي عممة مستقمة ف

بأية جية سيادية أو مركزية. ولقد أحدثت العمالت الرقمية اىتزاًزا شديًدا في األسواق المالية 
كنولوجيا الرقمية التجديدية التي قمبت الموازين رأًسا عمى عقب توفر لنا في العالم. فيذه الت

بدياًل عن العمالت التقميدية، مما يتيح نظام لمدفع عبر العالم يتسم بالسرعة وعدم اإلفصاح 
 وعدم الخضوع لألنظمة الرقابية.  عن اليوية

 :نتائج البحث. 1.4
  يي أدوات ف ،السريعة في أسعارىاتشتير العمالت الرقمية المشفرة بالتحركات

ذات مستوى مرتفع من التقمبات، حيث ترتفع قيمتيا كمما زاد تبني استخداميا 
بينما تيبط قيمتيا نتيجة األخبار المتعمقة بالرقابة الحكومية المحتممة والمخاوف 

 ؛األمنية
  مريكي أعظم ميزة لتداول عقودىا عمى العمالت الرقمية المشفرة مقابل الدوالر األ

ىي أنو بمقدور المتداولين تحقيق الربح من اليبوط في سعر األداة مثمما يربحون 
 ؛عند ارتفاع سعرىا

 وعقود تداوليا المختمفة  الرقمية عمالتالنالحظ أن ىذه  ،رعيةن الناحية الشم
 ؛تفتقر إلى المحددات والضوابط الشرعية لمنقود

  عمالت غير صادرة من جيات سيادية أو بنوك مركزية، ولم تمق القبول ىي
، وىناك من فقياء الدين االسالمي من يعارض بشدة واألفرادالعام بين الدول 

 ؛التعامل بيذه العمالت الرقمية ويرفض أن تكون وسيطا لمتبادل أو التداول
  لك فإن الحكم وصعودا لذ أن أسعار ىذه العمالت متذبذبة بشكل كبير نزوال

الشرعي ليذه العمالت الرقمية فيو حرمة التعامل بيـا بصورتيا الحالية، وعدم 
 جواز شرائيا أو بيعيا أو ادخارىا أو استثمارىا أو أي وجو من وجوه التعامل.
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  :توصيات البحث. 2.4
  إن النقود الرقمية تحتاج إلى اعتراف قانوني حتى يمكن عدىا نقودا بالمعنى

 ن يأتي في إطار تنظيم قانوني دولي؛أالقانوني، لكن ىذا االعتراف ال بد من 
  ال يجوز شرعا استخدام تمك العمالت بيدف المضاربات التجارية، أو المعامالت

 .الالتجارية غير الشرعية كالتيريب أو تبييض األمو 
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