
 
 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فنية وشرعيةتحليلية دراسة  :في عقدها الثاني العمالت الرقمية المشفرة

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي تمهيدا لعقد ندوة فقهية واقتصادية متخصصة عن العمالت الرقمية بحث مقدم ل
 1/11/2021، إعداد: د. معتز أبو جيبالمشفرة. 
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 توضيح:

أو  مشفرةعملة أصل أو شرعية أي على أنها مصادقة على  املذكورة في البحث املعلومات أي منال ينبغي تفسير  .1

.اإلشارة إليه خالل البحثتم ذكره أو أي مزود أو خدمة أو عرض 
ً
 ، إال إن تم ذكر ذلك صراحة

 للتعامل بها بأي شكٍل من األشكال .2
ً
ال ، و األمثلة املذكورة في البحث هي أمثلة عشوائية، وال ُيعّد إيرادها تشجيعا

  .في حال مخالفة واقع األمثلة املذكورة لبنيتها النظريةأو مادية يتحمل الباحث أي تبعات قانونية 

يجب على القارئ التحقق من طبيعة أي منتج أو و  ،كل الورقة نصيحة استثمارية في أي حاٍل من األحوالال تش .3

قبل اتخاذ  املعنية الجهاتخدمة )بما في ذلك وضعها القانوني واملتطلبات التنظيمية ذات الصلة( والتشاور مع 

 .بالتعامل بها أي قرار

األكاديمية العاملية للبحوث الشرعية في املالية رأي وال تمثل  فقط،الباحث رأي اآلراء الواردة في البحث تمثل  .4

 . يعمل لديها الباحث أو يقدم لها خدماته أخرى أية جهة  وأ اإلسالمية )إسرا(
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 امللخص

 العمالت الرقمية املشفرة  شهدت
ً
 ملحوظا

ً
 نحو منذ ظهور أول أنواعها وهي البتكوين قبل نحو تطورا

ً
، وقد اثنا عشر عاما

منافع باستثناء  ةأي في البدايةالتي لم تحمل  "رموز التبادل"  شمل هذا التطور ظهور فئات جديدة إلى جانب الفئة األولى

 للتبادلللتصميمها لتكون وسيلة 
ً
 مالية أو  ؛ فانتشرتدفع ووسيطا

ً
 وأوراقا

ً
مثل أصوال

ُ
 ت
ً
أنواع أخرى مصممة لتكون رموزا

 أو ترتبط بمنافع أخرى  منافع. كما ظهرت أنواع أخرى هجينة
ً
 لتكون رموز تبادل من جهة لكنها تمثل أصوال

ً
مبرمجة فنيا

العمالت الرقمية املشفرة. أما على الصعيد  تستفيد منوترافق ذلك مع تطوير تطبيقات إدارية واقتصادية  من جهة أخرى.

  وصارتالتنظيمي، فقد توسعت بيئة العمل الكلية 
ً
،ات التدوال منظممنص جّل ، وأصبح أكثر تشابكا

ً
كما تم استحداث  ا

شركات تقدم خدمات اإليداع واالستثمار واالستشارات املالية باإلضافة الى شركات تسهيل الدفع بالعمالت الرقمية 

املشفرة وهيئات ومنظمات ومراكز بحث عاملية تهتم بالعمالت الرقمية املشفرة واالقتصاد املشفر. هذا وقد اتجهت أغلب 

قدمة إلى السماح بتداول العمالت الرقمية املشفرة وفق أنظمة خاصة تشابه إلى حد ما التنظيمات الخاصة الدول املت

اتجهت بعض الدول نحو السماح بتداولها كوسيلة دفع أو عملة خاصة دون إعطائها صفة  فقد رغم ذلكو باألوراق املالية. 

 اإلبراء القانوني امللزم
ً
 لها.، وقد اعترفت السيلفادور مؤخرا

ً
 رسمية

ً
 لتصبح أول دولة تعتمد البتكوين عملة

ً
 بالبتكوين رسميا

 وقد ناقش هذا البحث 
ً
)سلسلة الكتل( ماهية تقنية البلوكتشين  إصدار العمالت الرقمية املشفرة وتداولها موضحا

 والبتكوين وبعض العمالت الرقمية األخرى 
ً
األنواع من حيث  اليوم وواقعهامراحل تطور العمالت الرقمية املشفرة ، ومبينا

ومواقف السلطات التنظيمية واإلشرافية تجاه العمالت الرقمية املشفرة في القوانين وحجم التداول واآلليات والنظم و 

 أنها أصوٌل من نوع ٍخاص 
ً
مجموعة من الدول. كما ناقش البحث العمالت الرقمية املشفرة من وجهة نظر شرعية مبينا

 مختلفة وفق
ً
 ألنواعها املختلفة وتأخذ رموز الدفع منها  أحكام النقد. وقد اعتمد الباحث في تحليله الشرعي تأخذ أحكاما

ً
ا

ويقبله الناس،  النقد هو ما يجري اعتباره في االصطالح والعادةأن و ، املعامالت الحّل في األصل في األشياء اإلباحة وعلى أن 

قوة اإلبراء القانونية املصدر األساس ي للثقة في العمالت الورقية الصادرة  وبينما تعّد وأن مصدر القبول بالنقد هو الثقة. 

،
ً
لتقنية البلوكتشين مصدر ثقة املتعاملين في العمالت الرقمية املشفرة الصادرة  الخصائص الفنية تعّد  واملدارة مركزيا

 
ً
تحكم نفرد بالتم من قبل جهات خاصة تإصدار العمالت الرقمية املشفرة ال ي. وقد بّين الباحث أّن واملدارة المركزيا

وقد أثبتت التقنية حتى اليوم نجاعتها في منع تزوير العمالت مركزية من قبل النظام نفسه.  النما يتم بصورة إو  ،باإلصدار

  ا.ومنحها القدرة الفنية على القيام بوظائف النقود حيث يمكن حيازتها وحفظها ونقلها والتعامل بأجزائهالرقمية املشفرة 

  الباحث إلى أن تطور منظومة عمل العمالت الرقمية يبشر بظهور  خلصوقد 
ً
حيث  لعمالت الرقمية املشفرةذاتية ل منفعة

فوائد ضمن النظام تقوم بتسهيل بناء برمجيات مفيدة على األصعدة املختلفة، كما أن للعمالت الرقمية املشفرة 

لشركات املتزايد لقبول ويرى الباحث أن هذا التطور الفني وال .ةالالمركزي املاليةتطبيقات و اإليكولوجي لألصول املشفرة 

تطور البيئة كما أن  القبول الخاص نحو القبول العام. ؤكد نموللمدفوعات بالعمالت الرقمية املشفرة يواملؤسسات 
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يعزز العرف مما  قمية املشفرةيدل على اعتراف الدول بالعمالت الر القانونية والتنظيمية خالل األعوام القليلة املاضية 

 .ويثبت القبول العام للنقود الرقمية املشفرة

 لم يثبت للباحث و  هذا 
ً
 سببا

ً
 إال أن ذلك  أنها تبقىف ،عليهو  ،لتحريم العمالت الرقمية ككلوجيها

ً
على أصل االباحة عموما

 على حدا للتأكد مما يلي: مشروط بالتحقق من كل نوٍع 

 سالمة وشفافية البنية البرمجية مع وجود نظام حوكمة كاٍف.  -1

2-  
ً
محرم. وعليه يجب التحقق من أن  فال يجوز دعم عملة قائمة على مشروٍع  أن يكون مشروع العملة مشروعا

 مشروع العملة غير قائم على ديون ربوية أو على دعم مشاريع محرمة. 

للتعقيد في بنيتها لتشكل  الرقمية املشفرة العمالتحيث تتجه  يجب التحقق من طبيعة ما تمثله هذه العملة -3

 
ً
وعليه يجب النظر إلى كل عملة على حدا للتأكد من ماهية هذا  للدفع. رقمية هجينة وليست مجرد رموزٍ  أصوال

 لذلك إذ ،الرمز وما يعطيه من حقوق للمستخدم
ً
أي التحقق من شرعية  وهذا يتضمن ،قد يختلف الحكم وفقا

 في حال النظر في البيانات املالية وغير املالية للمشروعتدقيق ، إلى جانب توزع لحاملي العمالت الرقمية عوائد

  شروع.املحقوق ملكية في مالكها كانت العملة تعطي 

 تأخذ رموز الدفع كالبتكوين واإليثيروم أحكام النقد. وتطبق عليها األحكام الشرعية للصرف.  -4

التأكد من طريقة حيازة وتداول العملة الرقمية املشفرة، فإن كان ذلك عن خلص الباحث إلى وجوب  باإلضافة ملا سبق،

كما يجب االنتباه للمخاطر  .من التحقق من عدم مخالفة التداول لألحكام الشرعيةعندها طريق منصات التداول فالبد 

 بالجهات الرسمية املختصة لحاكم عي اوتلك املخاطر قد تستدالتي تكتنف التعامل مع املنصات غير املرخصة. 
ً
ممثال

هذا ويؤمل من السلطات الرسمية في الدول  ذلك.لتقييد املباح بمنع التعامل مع املنصات غير املرخصة إن رأى ضرورة ل

 لاستحداث جهة إشرافية مختصة اإلسالمية 
ً
 تقويم منصات التداول املركزية والعمالت الرقمية املشفرة خصوصا

عدم ضمان و  مخاطر تغير قيمتها ضبط مخاطر االحتيال وتبيان حقيقة العملة للجمهور بما في ذلكوذلك ل الجديدة منها

كما يوص ي الباحث مجمع الفقه باستحداث لجنة دائمة تضم خبراء فنيين واقتصاديين   لها أو لقيمتها.البنوك املركزية 

املشفرة وإصدار الفتاوى حول كل نوع من أنواع العمالت الرقمية  تابعة مستجدات عالم األصول الرقميةملوشرعيين 

 املشفرة.

 وهللا تعالى أعلم.
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 املقدمة

 .يوم الدين إلىآله، وصحبه، ومن سار على نهجه على الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، و 

 وبعد:

فقهية اقتصادية لعرضه خالل ندوة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي تم تقديم هذا البحث بناًء على دعوة كريمة من 

 في إصدار توصيات تعرض على دورة املجمع القادمة بإذن هللا
ً
، وقد اختص متخصصة عن العمالت الرقمية املشفرة، أمال

 ما يلي:ب  البحث

 التعريف بالعمالت الرقمية املشفرة ونشأتها وأنواعها  -1

 املهيمنة على سوق العمالت الرقمية املشفرةعرض ألهم العمالت الرقمية  -2

 إصدار العمالت الرقمية املشفرة، وتداولها وانتشارها -3

 ماهية البتكوين ومقارنتها بالعمالت الرقمية املشفرة األخرى  -4

 بروتوكول العملة والبلوكتشين من حيث صلتهما بالعمالت الرقمية املشفرة -5

 التكييف الفقهي للعمالت الرقمية املشفرة   -6

يتضمن املبحث األول التعريف بالعمالت الرقمية املشفرة وأنواعها، . وقد اختار الباحث تضمين ما سبق في خمس مباحث

  يتناول بينما 
ً
ماهية تقنية البلوكتشين والبتكوين وبعض  املبحث الثاني إصدار العمالت الرقمية املشفرة وتداولها موضحا

 النتشارها الواسع الرقمية املشفرة املستقرة  العمالتأهم أنواع ن يتضمث العمالت الرقمية األخرى. وقد اختار الباح
ً
نظرا

 
ً
أما املبحث الثالث فيصور مراحل تطور العمالت الرقمية املشفرة منذ نشأتها مع تبيان واقع سوق العمالت الرقمية  .مؤخرا

التنظيمية و بينما ينفرد املبحث الرابع بتفصيل البيئة القانونية تنظيم واآلليات وغير ذلك، من حيث الحجم وال اليوم

 مواقف األنظمة والقوانين في الدول املختلفة من  الرقمية املشفرة العمالتلتداول 
ً
ملا لذلك  الرقمية املشفرة العمالتمبينا

 يناقش املبحث الخامس التكييف الفقهي للعمال  .وأثر على الحكم الشرعي من أهمية
ً
اتبع وقد  .ت الرقمية املشفرةأخيرا

التركيز على تبيان وجهة نظر الباحث في املسائل املعروضة دون اإلسهاب في مع الباحث أسلوب االختصار في العرض فيه 

  الفقهية واآلراءبحاث السابقة عرض األ 
ً
 1 .في الندوات السابقة املختلفة فيما كثر البحث فيه وُعِرَض له مطوال

 

  

                                                           
غير منشور للباحث نفسه مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابعة لرابطة العالم سابق   إلى بحث  بعض الجوانب الفنية للبحث استند الباحث في  1

 .هـ 1441 خالل عاماإلسالمي 
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 الرقمية املشفرة وأنواعها العمالتالتعريف ب :املبحث األول 

 Cryptocurrencies  2الرقمية املشفرة  العمالت تعرَّف
ً
  -أنها عمالت ال وجود مادي لها ب عادة

ً
 - فقط وإنما موجودة رقميا

 ملبادئ ومزايا علم التشفير  تعمل
ً
 لعدم غير دقيق ، إال أن الباحث يرى أن هذا التعريف قد يكون Cryptographyوفقا

ً
نظرا

مجموعة من "بأنها الرقمية املشفرة  العمالت األفضل تعريفوعليه فمن ، من الناحية القانونية لهاثبوت صفة العملة 

املشار إليها  assets-Crypto أما األصول الرقمية املشفرة 3." قوم بوظائف النقداألصول الرقمية املشفرة ُيراد لها أن ت

وتداولها على تقنيات قواعد  إصدارهاقيم أو وحدات رقمية تعتمد في " بأنهافيمكن تعريفها  في التعريف املقترح

البيانات املوزعة كتقنية سلسة الكتل )البلوكتشين( بمساعدة علم التشفير مما يسمح بتداولها بشكل آمن بين 

 .  "املقاصةيقوم بعملية ضامن وسيط ل األطراف املختلفة دون الحاجة ملعرفة مسبقة بينهم أو 

  برمجة األصول الرقمية املشفرة وفق تصميماٍت  ورغم إمكانية
ً
االنتشار األكبر كان إال أن ، مختلفةعديدة لتخدم أهدافا

 
ً
 تداولها بين األفراد  يتم إيجاد وسيلة دفع تستهدفا للتصميمات التيبداية

ً
بتكاليف منخفضة و سريع  بشكٍل إلكترونيا

وذلك  ،االستخدام الوحيد والحصري لألصول املشفرة هو هذا االستخدام ليس غير أن .وسيطة ودون الحاجة لبنوك

أو حقوق، كما يمكن  آمنة ألي أصوٍل  وسيلة تمثيٍل  املوزعة تجعل من تلك القيم الرقمية الالمركزية أخرى  المتالكها ميزاٍت 

 
ً
العقود " ـوهو ما يسمى ب ،ضامن دون الحاجة لطرٍف  -عند تحقق شروط معينة-آخر  إلىمن فرد  برمجتها لالنتقال آليا

 . "الذكية

قابلة للتداول وال قيمة مالية بالضرورة رقمية مشفرة ال تحمل  هي وحداٌت الرموز و  .(Tokensوعليه ظهر مصطلح الرموز )

ستخدم بالضرورة كعملة، 
ُ
 الرقمية لقيمٍة  ( للداللة على تمثيل القيمةCoinsرقمية ) نقودمصطلح  بينما تم استخدامت

دقيق في عالم التكنولوجيا املالية وذلك  عدم استخدام هذه املصطلحات بشكٍل إال أنه من املالحظ مالية ما قابلة للتداول. 

وعدم فهم البنية التصميمية لألصول والرموز الرقمية املختلفة،  تعدد التطبيقات وتعقيدها منها ،ةيدعد سباٍب أل 

يمكن القول  ،باختصار لجذب املزيد من املتعاملين. رغبة بعض الجهات تسويق منتجها "كعملة" في محاوالٍت  إلىباإلضافة 

 
ً
 مشفر ولكن العكس ليس صحيح "أصل"هي مشفرة  "عملة"أن كل عموما

ً
  .بالضرورة ا

حتى اليوم  إنشائهاالرقمية املشفرة منذ  العمالتمن أبرز التطورات التي حدثت على صعيد  ههذا والبد من التنويه إلى أن

 باستخدام 
ً
هو تعدد أنواعها، وهذه األنواع املختلفة ال تحمل بالضرورة الصفات والخصائص نفسها رغم اشتراكها عموما

تقنية سلسلة الكتل )البلوكتشين( وتقنيات علم التشفير، إذ تنحصر بعض هذه االختالفات في فروقاٍت فنية أو برمجية 

، وعدد العمليات املجمعة داخل الكتلة الواحدة (Mining)اختالف بروتوكوالت العمل، وطرق التحقق والتعدين مثل 

(Block بينما تظهر اختالفاٌت أخرى تتعلق بمنهجية التصميم االقتصادي لهذه ،)الرقمية وهيكليتها ونموذج  العمالت

                                                           
العمالت الرقمية المشفرة" أو "النقود الرقمية المشفرة" وقد اختار الباحث استخدام بين "  CRYPTOCURRENCIESتختلف المراجع في ترجمة   2

 المصطلح األول تبعاً لطلب االستكتتاب المستلم من المجمع.
ً  متقومة أصول أنها به يقصد وال فني مصطلح هو البحث هذا سياق في" األصول" مصطلح إن  3  . بالضرورة شرعا
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 بأصوٍل أو عمالت أخرى، بينما البعض املشفرة  العمالتعملها. على سبيل املثال يتم إصدار بعض 
ً
بحيث تكون مدعومة

 سابٌق 
ٌ
 أو غير ذلك.. وقد كان للباحث بحث

ً
 في أصوٍل أو منافع مثال

ً
َم بالشراكةاآلخر يمثل بحد ذاته حقا ّدِ

ُ
ملجمع الفقه  ق

اختص بعرض األنواع  2019سبتمبر  11 – 9اإلسالمي الدولي خالل ندوة العمالت اإللكترونية املقامة في جدة بتاريخ 

 لتصنيفاٍت 
ً
إال أننا  4؛ وذلك الستجالء الفوارق التي قد تكون مؤثرة على الحكم الشرعي املتعلق بها.متنوعةاملختلفة وفقا

 نستدعي في هذا البحث تصني
ً
 عاما

ً
 الرقمية املشفرة. العمالتساعدنا على توضيح مفهوم ليفا

 لألصول الرقمية املشفرة:: التصنيف الرئيس ي 1الشكل 

 للشكل 
ً
 رئيسية على النحو التالي:فئاٍت أربعة  إلىاألصول الرقمية املشفرة  تصنيفيمكن ، 1وفقا

 
ا
 :  Exchange or Payment Tokensرموز الدفع أو التبادلوتسمى أيضا  Coinsالعمالت  -أول

وسيلة دفٍع في سبيل الحصول على السلع والخدمات ك تم تصميمها بهدف استخدامهاافتراضية  عمالٍت هذه الرموز تمثل 

نش ئ رموز الدفع للتبادل ٍط ووسي أو كمخزٍن للقيمة
ُ
 هذه أيَّ مطالبة . وال ت

ً
 المركزية

ً
 .إصدارهافي  على ُمصدرها، وتكون عادة

 رقمية مشفرة باملعنى الضيق حيث 
ً
 تشمل نوعين رئيسيين:وتمثل هذه الرموز نقودا

 العمالتالبتكوين وغيرها من  مثل :"غير مستقرة القيمة" Coins  Cryptocurrenciesمشفرة نقود رقمية -أ

مقابل العمالت الحكومية مع ازدياد في قيمتها بشكل عام مع   تتعرض للتذبذب في قيمهاال تزال املشفرة التي 

  .متناقص ومحدود في الغالبالوقت وذلك ألنها ذات إصدار 

املستقرة املغطاة بالعمالت الورقية أو بالذهب أو  العمالتوتشمل  :Stablecoinsنقود رقمية مستقرة   -ب

ثابتة لها مقابل  من خاللها على قيمٍة املحافظة تحاول  أو تلك املصممة وفق آلياٍت  ،أخرى بنقوٍد رقمية مشفرة 

 .التقليدية الصادرة عن الحكوماتالعمالت 

                                                           
: إعداد – 2019 سبتمبر 11 – 9 الدولي اإلسالمي الفقه مجمع - اإللكترونية العمالت لندوة مقدم بحث - المشفرة الرقمية العمالت أنواع راجع "  4

 هاشم" أشرف. د.أ و جيب أبو معتز. د

 رموز الدفع أو التبادل

Coins )Exchange or payment Tokens( 

Coins / 
Cryptocurrencies 

 نقود رقمية مشفرة

Stablecoins 
 نقود رقمية مستقرة 

 

 نقود البنك المركزي الرقمية
 CBDC 

رموز األصول 
 واألوراق المالية 
Asset and 
security 
tokens 

 الرموز الهجينة 
Hybrid tokens 

 رموز المنفعة 
Utility token 

 رموز الحوكمة 
Governance Token  

 األصول الرقمية المشفرة 
Crypto assets 

لالستبدال القابلة غير الرموز  

NFT 
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 يمكن أن يٌ و 
ُ
الصادرة أو املدعومة شفرة ملاالرقمية  العمالت : وهي CBDCنقود البنك املركزي الرقمية لحق بهذه الفئة أيضا

، وهو ما يجعلها ولهذا النوع تفصيالت وتصميمات عديدة قد تجعلها نقودا مركزية إلى حد كبير. من سلطاٍت حكومية

 عن 
ً
 خارج كل سائر العمالت الرقمية املشفرة ويعتبرها بعض الخبراء واال مختلفة كليا

ً
 تماما

ً
 مستقال

ً
قتصاديين نوعا

 .التصنيفات املذكورة

 
ا
 Utility Tokenرموز املنفعة  -ثانيا

ن رموز يضمتمكن ويخدمٍة محددٍة. الحصول على تطبيٍق محدٍد أو  إلىالولوج ُيراد من استخدامها  تيالاملشفرة وهي الرموز 

التي تمكن حاملها من املشاركة الفعالة في ضمن هذه الفئة. ورموز الحوكمة هي الرموز  Governance Tokenالحوكمة 

 مختلفة أخرى وفق آليات من خالل حق التصويت أو  إدارة وصيانة البروتوكول 
ً
وقد تعطي هذه الرموز حاملها  .تعطي حقوقا

 .DeFi ةالالمركزي املاليةر تطبيقات ، وقد ازدادت أهمية هذه الفئة من الرموز مع انتشاحقوق املصادقة والتعدين

 
ا
 Asset and Security Tokensاألوراق املالية و رموز األصول  -ثالثا

 ملموسة أو غير ملموسة أو حقوق ملكيٍة 
ً
أو حق  أو خدماٍت  أو حتى سلٍع  أو مديونيٍة  وتشمل الرموز التي تمثل أصوال

األوراق هذه الرموز في وظيفتها  شابهوت ليتم تداولها عبر سلسلة الكتل )البلوكتشين(. أخرى مالية  مشاركة أرباح أو تدفقاٍت 

 املالية.  ومشتقاٍت  وسنداٍت  أسهٍم املالية من 

 رغم تميزها عن باقي رموز األصول. فالرموز  ضمن هذه الفئة NFTوربما يمكن إدراج الرموز غير القابلة لالستبدال 
ً
أيضا

غير القابل لالستبدال هي رموز فريدة "كل وحدة منها تختلف عن مثيلتها" تمثل توثيق ألصل فريد أو معلومة ما مثل األعمال 

لها حاليا ال  الفنية وغيرها. ورغم أنه يمكن استخدام هذه الرموز لتمثل وثيقة ملكية لألصول إال أن االستخدام األوسع

يعدو عن مجرد توثيق لنسخة موقعة من تلك األصول، على سبيل املثال يمكن شراء رمز قابل لالستبدال يمثل لوحة 

رقمية، وبينما يستطيع الجميع الولوج للعمل الرقمي إال أن الرمز غير القابل لالستبدال يمثل نسخة موقعة من املصمم. 

مليون دوالر. ويتسابق اليوم الكثيرون  69" بمبلغ يعادل يوم 5000كل يوم ملدة ن "وقد تم فعال بيع لوحة رقمية بعنوا

 إلصدار وحيازة رموزا غير قابلة لالستبدال تمثل لقطات فنية مصورة للحظات مميزة أو العبين مميزين وتغريدات.  

 
ا
 Hybrid Tokensالرموز الهجينة  -رابعا

 من حيث املناقشة خرى الرموز األ  أنواعتمتلك مزايا وخصائص واحدة أو أكثر من التي وتشمل الرموز 
ً
، وهي األكثر صعوبة

   وفق تصميماٍت مختلفة. املذكورة الثالث فئاتوالتصنيف والتنظيم ألنها قد تجمع بين ال

على  التأكيد، مع الرقمية املشفرة املستقرة وغير املستقرة العمالت الدفع ليشمل رموز  علىرئيس ي  يركز هذا البحث بشكٍل 

 هجينة من خالل جمعها لبعض مميزات رموز املنفعة ورموز األصول بشكٍل مباشر أو غير  العمالتتلك  أن
ً
أصبحت رموزا

  . مباشر
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 وتداولهاالرقمية املشفرة  العمالتإصدار  :الثانياملبحث 

 فنيا 
ً
الرقمية  العمالتألهم املعلومات الفنية حول آلية إصدار بعض أنواع لتقنية البلوكتشين و يتضمن هذا املبحث شرحا

الرقمية املشفرة هما البتكوين واإلثيريوم، باإلضافة  العمالتاملشفرة. وقد اختار الباحث تسليط الضوء على نوعين من 

   ة عن بعضها البعض. التي تعمل وفق أليات عدة مختلف الرقمية املستقرة العمالتإلى عدد من 

 Blockchain (سلسلة الكتلتقنية البلوكتشين ) .1

جارية  وهو ما يسمى بدفتر الحسابات الرئيس ي  تبرز الحاجة في أي عمٍل تجاري إلى مسك دفتر حسابات لتوثيق املعامالت الّتِ

  Ledgerاألستاذ أو دفتر
ٌ
 وسيط

ً
ة، يوجد دائما قليديَّ يتحقق من املعامالت ويقوم  )محاسب( أو قسم مؤتمن. في األنظمة التَّ

كما يقوم بصيانته والحفاظ عليه دون غيره. وعليه، يحتاج دفتر األستاذ املركزي إلى إدارٍة املركزي بتحديث دفتر األستاذ 

بوجود تقنية سلسلة الكتل تسمح على خالف ذلك، . البيانات أو التالعب فيهاصارمٍة وحوكمة متينة لضمان عدم فقدان 

 وجود نسخما يسمى بدفتر األستاذ املوزع والذي يعني 
ً
 من الوثوق بطرٍف واحٍد  عدة ا

ً
بكة. أي بدال

َّ
 من دفتر األستاذ عبر الش

إلدارة دفتر األستاذ )كاملحاسب في النظام املالي للشركة وشركة الفيزا في نظام البطاقات على سبيل املثال ال الحصر( 

 ،  متطابقة من دفتر األستاذ تنحصر الثقة بالنظااملركزّيِ
ً
دالتي لدى مجموعٍة من األطراف م الذي يوفر نسخا

َ
ى الُعق  تسمَّ

Nodes  ب تسجيل أي معاملة . و
َّ
دار من قبللقواعد جموعة من ااالمتثال ملضمن هذا النظام يتطل

ُ
د نفسها ت

َ
 .الُعق

 )أي ممهورة بختٍم زمني( لكّلِ معاملٍة يتمُّ وبذلك يمكن تعريف سلسلة الكتل بأنها قاعدة بيانات ملعلومات موثقة زمني
ً
ا

، يتم 
ٌ
 جديدة

ٌ
ٍة تحدث معاملة ق  بثنسخها على الخوادم والطرفيات عبر الشبكة، ففي كّلِ مرَّ حقُّ املعاملة عبر الشبكة للتَّ

 سلسلة من الكتل Block منها ثمَّ تسجيلها في كتلٍة 
ً
لوا معا

ّ
ابقة ليشك  .2كما هو موضح في الشكل  وإضافتها إلى الكتلة السَّ

 

 
 

   

  

 
 

 

يطلب شخص ما إنجاز 

 معاملة

بث املعاملة املطلوبة إلى شبكة 
ُ
 P2Pت

دعى العقد
ُ
 التي تتكون من حواسيب ت

تتحقق شبكة العقد من صحة املعاملة 

 وحالة املستخدم باستخدام الخوارزميات 

يمكن أن تتضمن 

تحقق منها 
ُ
املعاملة امل

أو رموز عملة مشفرة، 

رقمية مشفرة تمثل 

عقود، أو سجالت أو 

 غيرها من املعلومات.

املعامالت األخرى بمجرد التحقق ، تدمج املعاملة مع 

 إلنشاء كتلة جديدة من البيانات في دفتر األستاذ

ضاف بعد ذلك الكتلة الجديدة إلى سلسلة 
ُ
ت

 الكتل الحالية بشكل غير قابل للتغيير

اكتملت 

 املعاملة

 : آلية عمل البلوكتشين2الشكل 
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ويالحظ على الشكل السابق ، إنشاء الكتل من قبل الُعقد )الطرفيات والحواسيب املشاركة في العملية الفنية للتحقق( 

 ألنظمة إجماٍع 
ً
  Consensusوفقا

ً
ن كل كتلة باإلضافة إلى معلومات املعاملة همبينومتفق عليها محددة مسبقا  ، وتتضمَّ

  املعاملةتاريخ 
ً
لة أمرا ع املعامالت، ويجعل تغيير املعلومات املسجَّ مني(. ويسمح هذا الهيكل بتتبُّ ووقت إنشائها )الختم الزَّ

ي إلى كسر  ية، فإنَّ أيَّ تغييٍر في أّيِ معلوماٍت داخل الكتلة سيؤّدِ احية الفّنِ . ومن النَّ
ً
 للغاية إن لم يكن مستحيال

ً
صعبا

لسلة، حيث يتم تأم ة وفي الّسِ ين سلسلة الكتل بواسطة نظام تشفيٍر قوّيٍ يسمح لجميع املشاركين بقراءة املعلومات العامَّ

ة باملعاملة.املعلومات الوقت نفسه حماية    الخاصَّ

 
ً
تسمح أنظمة سالسل الكتل بإنشاء وتحويل األصول الرقمية والتي قد ال تكون بالضرورة عمالت رقمية مشفرة بل رموزا

  قابلة أو غي
ً
 مشفرا

ً
 رقميا

ً
قميُّ على شبكة سلسلة الكتل  رمزا  ذا  Tokenر قابلة للتداول. فقد يكون األصل الرَّ

ً
ل أصال ِ

ّ
يمث

ٍة، أو أّي  ة، أو أّي أصٍل ملموٍس، أو أي مطالبٍة ماليَّ ة، أو شهادة امللكيَّ بكة مثل: مستندات الهويَّ
َّ
قيمٍة ومتواجد خارج الش

رٍة كالبتكوين والتي هي في حقيقتها ليست أكثر من قيمة مثل األصل الرقمي جزٍء من املعلومات، أو قد ي
َّ
عملٍة رقمية مشف

.
ا
 مستقبال

ا
 بديلة

ا
ة يتم تداولها بين مجموعة من األفراد يؤمنون بها كوسيلة تبادٍل وربما عملة  رقميَّ

د تطبيٍق واحٍد من  رة هي مجرَّ شفَّ
ُ
ة امل قميَّ رات العمالت وفي حين أنَّ العمالت الرَّ تطبيقات سلسلة الكتل املختلفة، فإنَّ تطوُّ

موز الرقمية املشفرة عليها بسهولة وهو ما حصل في  ات لسالسل كتٍل معقدة تسمح ببناء الرُّ رة أدت إلى بناء منصَّ شفَّ
ُ
امل

 ال يمكن فن حالة االثيريوم إال أن البتكوين حافظت على كونها عملة رقمية بسيطة إلى حد كبير حيث
ً
بناء حلول تقنية يا

 . بشكل ميسر على شبكة بلوكتشين البتكوين نفسها

 Bitcoin البتكوين .2

مجهول شخص تم وضع أسسها من قبل ، وقد هي أشهر العمالت الرقمية املشفرة و الشكل األول لألصول الرقمية املشفرة

البتكوين وبنيتها التقنية )كسائر العمالت ُيعرف باسم "ساتوش ي ناكاموتو". لكن رغم مجهولية "ساتوش ي" إال أن قواعد 

مما يسمح   Open Sourceلكل املستخدمين، أي أنها ذات مصدر مفتوحمتاحة ومعروفة (  ألخرى لرصينة االرقمية املشفرة ا

 عملها )البروتوكول(. امفي تطوير نظليس فقط في إدارتها وانما أيضا ملجموع املستخدمين باملساهمة 

( تعمل البتكوينو 
ً
باستخدام تقنية البلوكتشين )سلسلة الكتل( التي تسمح بمشاركة  )كغالب العمالت الرقمية أيضا

 للبروتوكول 
ً
 يمكن حذف أو تعديل والالعمليات عبر الشبكة ليتم تثبيتها عند جميع املستخدمين بآلياٍت محددٍة وفقا

 للقواعد املحددة العمليات بعد تسجيلها. كما يحدد البروتوكول آليات عملية اإلصدا
ً
والتي يوافق ر التي تتم بشكٍل ألي وفقا

.عليها املعدنين 
ً
 دون تحكم جهة محددة مسبقا

 إصدار البتكوين )التعدين( .2.1
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ة إجماٍع وجود في سلسلة الكتل لاألنظمة املوزعة تحتاج  العمليات وتثبيتها دون  أو املصادقة علىللتحقق Consensus آليَّ

ٍة . في البتكوين  والتي يشارك فيها  (Mining) أو التنقيب هذه بعملية التعدين آلية اإلجماعترتبط الحاجة إلى سلطٍة مركزيَّ

نين األشخاص أو الشركات )مجموعة من  عّدِ
ُ
كة(  Miners امل  يقوم من خاللها فرٌد أو و  .عبر الشبَّ

ٌ
ة عدين هو عمليَّ التَّ

دة مجموع ة معقَّ  من األفراد املهتمين بالتسابق لحّلِ مشكالت ّرِياضيَّ
ً
باستخدام أجهزة حاسوب عالية آلي  بشكٍل ة

عدين والتي  ة املعامالت وتسجيلها في سلسلة الكتل ومن ثمَّ الحصول على مكافأة هي رسوم التَّ املواصفات وذلك إلثبات صحَّ

 على شكل وحدات إضافية من العملة املشفرة 
ً
وبذلك إن عملية إصدار البتكوين تصدر عن النظام بشكٍل آلي.  تكون عادة

  .قد يظن البعضغير معروف كما  ر  ِد ص  ُم بوليس  كل مباشر بالتعدينمرتبطة بش

 لبروتوكول البتكوين الحالي، تنخفض عدد وحدات البتكوين الجديدة التي ينشئها النظام لكل بلوك بشكل تدريجي
ً
إلى  وفقا

.  كما يتحكم البروتوكول بوقت عملية مليون وحدة 21أن تصل إلى الصفر عند بلوغ وحدات البتكوين الحد األقص ى وهو 

. بيئة تنافسية بين املنقبين ط في عمليات التنقيب واملحافظة علىاذلك للحد من اإلفر دقائق و  10حوالي يجعلها لالتنقيب 

 للعموم.   Proof-of-Workاثبات العمل ظام نل استخدام البتكوينومن الجدير بالذكر هنا 
ً
والذي يجعل التعدين متاحا

 على مجموعة محددةعدين وفق هذا النظام فالت
ً
عدد معين من العملة املصدرة أو املعدن امتالك  يتطلبوال  ،ليس حكرا

نما يمكن لكل مهتم أن يقوم بتجيز الحواسب وإعداد البرمجيات الالزمة إو  ،من أي جهةموافقة مسبقة حصوله على 

ويحقق نظام إثبات العمل املذكور فاعلية وآمان للشبكة من خالل تخفيز العموم للمشاركة في  لينضم ملجموع املعدنين. 

إال أن ذلك يعني صرف التي تقوم بحل املعادالت املطلوبة على عوائد التعدين عملية التعدين حيث يحصل أول األطراف 

 كميات كبيرة من الطاقة  يستهلكها املعدنين في تلك العملية.

كما  ،بشكل رئيس ي اتفاق املعدنينفيتطلب تعديله والذي ينص على طريقة التعدين وشروطها لبروتوكول نفسه أما عن ا

منصات التداول ومزودي املحافظ الرقمية ومنصات  بما في ذلك  Ecosystemقبول مجموع النظام االيكولوجي يتطلب 

وغيرهم من جمهور املبرمجين واملطورين الفاعلين في عالم العمالت الرقمية املشفرة و الرقمية املشفرة  العمالتمعلومات 

 الفاعلة.  األطراف

 تخزين وتداول البتكوين: .2.2

تسمح للمستخدم باجراء عمليات  وهي برمجياتيتم تخزين وحدات البتكوين من خالل ما يسمى باملحافظ االلكترونية 

 بدوره الذي و  (Private Key) املفتاح الخاصالتحويل والدفع  من خالل استخدام 
ّ
املستخدم من الولوج إلى العنوان  نيمك

 ملعايير مختلفة ةلعد ف املحافظ اإللكترونيةيمكن تصنيو  (. Public Keyالعام )
ً
هو  لها نيف األهمصالتأال أن  ،أنواع وفقا

 للجهة التي توفقالتصنيف 
ً
محافظ خاصة ( 1: رئيسيتين إلى فئتينحيث يمكن تصنيف املحافظ  حتفظ باملفتاح الخاص.ا

والتي   Custodial Walletsمحافظ الحراسة أو العهدة ( 2  ،يحتفظ املستخدم فقط دون غيره باملفتاح الخاص بالبتكوين

 إليجادكمحاولة  (وينوعلى رأسها البتك)الرقمية املشفرة  العمالت ظهور  رغمو على البتكوين لطرف ثالث. العهدة تكون فيها 

مقابل العمالت  تلك العمالت الجديدة أن االرتفاع املضطرد في أسعار أال ،دون وساطة مركزيةنظام دفع من الند الى الند 
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 لحاجة املستثمرين،نظار املستثمرين. أالحكومية جعلها محط 
ً
 العمالتخاصة بتداول ظهرت منصات  ومن ثم تلبية

 بالعمالت الرقمية للمتعاملين نيابة عنهم. املنصاتتلك ا من خاللهتحتفظ ؤمن للمتعاملين محافظ عهدة تالرقمية املشفرة 

 تقنيا النموذج املركزي  فقد كانالرقمية املشفرة،  العمالتكان الهدف للمتعاملين مع منصات التداول هو االتجار ب ملا
ً
حال

 حيث تقوم املنصات 
ً
على نحو يشابه الى  املتعاملين بشكل سريع ومباشر ودون تكاليف تعدينبضمان التبادل بين مناسبا

ورغم تلبيية هذه املنصات املركزية لحاجة املستثمرين  حد كبير منصات تداول االوراق املالية والعمالت )الفوركس(.

 لتقنية سلسلة  –للسرعة والكفاءة في التبادل إال أن تلك املنصات املركزية قد تحمل مخاطر فنية عالية. حيث 
ً
خالفا

 كإمكانية اختراق أي برنامج أو تطبيق مركزي موجود على شبكة االنترنت. –الكتل 
ً
 إن اختراق تلك املنصات أمر ممكن فنيا

 Etherium إلثيريوما .3

 والتي   ETHاإليثيروم هي اسم لسلسة الكتل التي تعتمدها عملة اإليثر 
ً
هي عملة رقمية  . واإليثروكثيرا ما تدعي إثيريوم تجاوزا

 Profنظام إثبات العمل ) في تعدينها علىتعتمد . وبينما مازالت اإلثيريوم مشفرة المركزية تشابه البتكوين من حيث املبدأ 

of Work قد ف ،وعلى عكس البتكوينالبروتوكول املتبع. أن هناك اختالفات برمجية وفنية عديدة في إال ( املتبع في البتكوين

 .التحكم باإلصدار بشكل منفرد يحتكرونال هؤالء املطورين  لكن ،أشخاص معروفين الهويةوم من قبل يثير اإل تطويرتم 

مجموع  برمجيات مفتوحة وتستند على تقنية البلوكتشين العمومية والتي تعطيأيضا تستخدم فاالثيريوم كالبتكوين 

 املتعاملين صالحيات تطوير البروتوكول وصيانة الشبكة.

يتم تحديث بروتوكول االثيريوم  بل ،هو عدم وجود سقف محدد لإلصداراالثيريوم والبتكوين  االختالفات بينمن أهم 

 لتغيير عدد الوحدات املصدرة آليا للمعدنين. كما تميزت االثيريوم بإجراء تعديالت مستمرة على البروتوكول بشكل مستمر 

مجموعة من التحديثات منها إجراء  2021د تم مؤخرا في اكتوبر . وقوتحسين أداء شبكة اإلثيريومالعمل  ةقيتحديث طر ل

وذلك على إلغاء بعض الوحدات املصدرة آليا وفق معادالت محددة هذا التحديث ينص . و يتعلق باإلصدار جوهري تحديث 

ث أنه قد يجعل على اإلثيريوم حيكبير اقتصادي ولهذا التحديث أثر تحديد رسوم التعدين.  في عمليةهدف زيادة الشفافية ب

وفي ذلك  ينخفض فيها املعروض النقدي من اإلثيريوم في حاالت معينة. سياسة انكماشية سياسة اإلصدار في اإلثيريوم

  ،تفاصيل فنية معقدة ال مجال لذكرها هنا
ً
الكبير في الحد من سياسة الزيادة رغم أثرها  وال يراها الباحث مؤثرة شرعا

  اإلثيريوماملستمرة للمعروض النقدي من 
ً
  .التي كانت متبعة سابقا

 في الحكم الشرعي  االختالف الذي
ً
هو أن شبكة من حيث ظهور منفعة إضافية لعملة اإلثيريوم )اإليثر( قد يكون مؤثرا

رقمية عليها، حيث ورموز منصة تسمح ببناء عمالت اإليثر إلى قد تطورت من كونها مجرد منصة بلوكتشين لعمل اإلثيريوم 

 نموذجية يمكن استخدامها أهمها اإلثيريوم ها مع سلسلة يتم ربط
ً
-ERCمن خالل العقود الذكية. وقد طورت املنصة رموزا

-Non غير القابلة لالستبدال الرموز الخاص بإصدار  ERC-721و  Fungible Tokenاملثليات رموز الذي يسمح بإصدار   20

Fungible Token. 
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 يبين أهمية منصة
ً
إذا أرادت جامعة االستفادة من تقنية  ،مثالاإلثيريوم في تطوير التطبيقات املختلفة. ف وفي ما يلي مثاال

بالتحقق من سالمة الوثائق صحاب األعمال ألقاعدة بياناٍت ذكية تسمح على البلوكتشين لتسجيل بيانات خريجيها 

 من تصميم شبكة  -فيمكنها قليدية، آلي دون الحاجة لالتصال بالجامعة بالطرق الت لعمل بشكٍل لالجامعية للمتقدمين 
ً
بدال

 تطوير نظام يربط الشهادات املصدرة برمز خاص يتوافق مع أحد الرموز النموذجية -بلوكتشين خاص بالشهادات الرقمية 

بتكاليف من خالل العقود الذكية التي تم برمجتها و على منصة اإلثيريوم. عندها سيعمل هذا النظام على شبكة اإلثيريوم 

 من وحدات GASبسيطة تسمى وقود 
ً
ل جزًء بسيطا ِ

ّ
مث

ُ
للمعدنين على شبكة اإلثيريوم في  يتم دفعها  نفسها اإلثيريوم عملة ت

 .لتفعيل العقود الذكية  التحققعمليات 

الخدمات املالية  يوجد اليوم اآلالف من التطبيقات التي تعتمد على شبكة اإلثيريوم منها ما يتعلق بتوثيق امللكية أو تقديم 

 من  وبالتالي، إنوغيرها. 
ً
 هي حلول تقنية الحلول الفنية التي تستخدم تقنية سلسلة الكتل كثيرا

ً
تستفيد  واملتاح اليوم فعليا

 عن كونه مجرد وسيٍط للتبادل، وعليه يمكن القول بظهور منفعة ذاتية 
ً
 أخرى بعيدا

ً
من اإلثيريوم الذي بات يقدم منافعا

العمالت الرقمية لشبكة البلوكتشين اإلثيريوم وينطبق هذا األمر على عدد من اإليكولوجي ريوم ضمن النظام عملة اإلثيل

 .األخرى املشفرة 

 Stablecoinsاملستقرة  لرقميةا العمالت .4

 أسعارفي  الكبير تذبذبالظهر هذا النوع نتيجة . أو السعر مستقرة القيمةالرقمية املشفرة  العمالتبهذا املصطلح يقصد 

 عالية بمخاطر صرٍف يتسبب  سعارتذبذب األ ف .للتبادل من أداء دورها كوسيٍط  والذي منعها الرقمية املشفرة العمالت

بين دول  تجارية وتحويل أمواٍل  صفقاٍت  إجراءاملشفرة في  العمالتبالنسبة للمتعاملين الراغبين في االستفادة من مزايا 

 املستثمرون كما احتاج . مختلفة
ً
 تكون عملة رقمية  إلى أيضا

ً
ليتم استخدامها بين الفينة واألخرى  سعارمن تذبذب األ ملجأ

 للوقت املناسب للدخول في صفقات جديدة. حيث أن استخدام ا
ً
الضرورة ب يعني لعمالت الصادرة عن الحكوماتانتظارا

 . ذلك من الضوابط التنظيمية الضرائب وغير إلىخضوعها قد يستلزم ذلك العمليات و  إجراءفي  بطء

 نوع 70يوجد حاليا حوالي 
ً
 مستقرة، أثبت نقوٌد رقمية مشفرة  اأنهمطوروه بعي يّد  ا

ً
 استقرار منهم عددا

ً
ملدة ليست في القيمة ا

. بالقصيرة
ً
 : أنواع ةأربع إلىملستقرة الرقمية ا العمالتيمكن تصنيف و  5نسبيا

  ) TUSD)TrueUSDو  Tether (USDT)أشهرها و  حكومية كالدوالر وغيرها املغطاة بعمالٍت  العمالت -أ

   Digix Gold (DGX) مثل املغطاة بالذهب العمالت -ب

  Dai (DAI) ومثالها  أخرى رقمية مشفرة  املغطاة بنقوٍد  العمالت -ج

  Bisis Cash (BAC)ومثالها إدارتها بحيث تحافظ على قيمة معينةتتم لكن  غير املغطاة بأي أصوٍل  العمالت -د

                                                           
5  https://stablecoinindex.com/projects 

https://stablecoinindex.com/projects
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قد اختار الباحث و  .في بنيتها وطريقة عملها تتبابينالنقود الرقمية املستقرة املختلفة إال أن  ،التصنيفهذا  أهميةورغم 

 لنوع واحد من كل فئة
ً
 مختصرا

ً
 ما في شرح أن يقدم شرحا

ً
العمالت والتي تنتمي لفئة  "يثر"ت Tether (USDT) مع التوسع نوعا

كما  املستقرة الرقمية العمالتوق سمن % 54على أكثر من سيطرتها . والسبب الرئيس لذلك هو بعمالٍت حكوميةاملغطاة 

 .3موضح في الشكل هو 

 : القيمة السوقية ألكثر العمالت الرقمية املشفرة املستقرة3 الشكل

سبتمبر  21القيمة السوقية بتاريخ  

 بماليين الدولرات األمريكية 2021
 العملةاسم 

68,740   Tether 

29,447   USD Coin 

12,857   Binance USD 

6,582   Dai 

2,642   TerraUSD 

1,406   TrueUSD 

5,183 Others 

                    126,856  Total Stablcoins 

 https://coinmarketcap.comاملصدر: الباحث بناءا على بيانات موقع 

 

  Tether (USDT)عملة تيثر املغطاة بعمالت حكومية: الرقمية املستقرة  العمالتالنوع األول:  .4.1
ا
 مثال

  إصدارهايتم كان  حيث ، مغطاة بالدوالررقمية من املفترض أنها هي عملة  Tether (USDT) عملة تيثر
ً
على منصة بداية

Omni   ورموز  التي تسمح ببناء عمالٍتToken  أكتوبر  شهر وابتداًء من. بلوكتشين الخاصة بالبتكوينالمن خالل الربط مع

صدر من خالل ،2019
ُ
بقبول الشركة هذه العملة  إصدارتتلخص آلية  6.اإلثيريومبما في ذلك  اتمنص عدة أصبحت ت

%، مع 100أي بنسبة تغطية ، دوالر لكل وحدة من التيثر 1عدل مبو  هامنالدوالر مقابل الوحدات املصدرة استالم املصدرة 

 حققت الشركة ثباتوقد . 2014في عام  كان األولي لها صدار، مع اإلشارة إلى أن اإل الشركة بتحرير املبلغ عند الطلبالتزام 
ً
 ا

 نسبي
ً
 بالشكل البياني التالي:  هو موضحكما  انطالقتهامنذ  ا

  

                                                           
%، والباقي على شبكات 44% واثيريوم بنسبة 39شبكات بلوكتشين، منهم أومني بواقع  5، يتم اصدار التيثر على 2019ابتداًء من أغسطس   6

Tron, EOSIO and Liquid. 

https://coinmarketcap.com/
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 2021وحتى سبتمبر  منذ نشأتها Tether (USDT): سعر تداول عملة تيثر 4الشكل 

 
 /https://coinmarketcap.com/currencies/tetherاملصدر: 

 وحداٍت  إصدارهاو  سعاربالتالعب في األ  اتهاماٍت  إلى لها والشركة املصدرة املذكورة تعرض العملة إلى هنا من اإلشارةال بد 

 أسعارللشركة املصدرة في دفع  محتمٍل  دورٍ  إلىوقد ذهبت بعض التحليالت  2018.7وبداية  2017مع نهاية غير مغطاة 

، وهي واحدة من أكبر Bitfinex8 منصة تداول  معبالتواطؤ وذلك  2018غير مسبوقة مع بداية  مستوياٍت  إلىالبتكوين 

 
ً
 .منصات التداول في العالم يقف وراءها مجموعة من املطورين الذين لهم دور كبير في شركة تيثر أيضا

 25بارتفاع حجم وحدات التيثر املصدرة من حوالي  2018حتى نهاية الشهر األول  2017هذا وقد ارتبطت الفترة من بداية  

تداول تيثر من تعليق املنصة املذكورة و  إيقاف إلى 2017العالي في ديسمبر  صداراإل . وقد سبب مليار وحدة 2.8 إلىمليون 

  قد تمو دة حالواليات املتقبل الجهات الرقابية في 
ً
  أنه قدحيث يبدو  Bitfinex .9رفع قضية ضد تيثر و  فعال

ً
ما  ظهر فعال

كما تم تداول أخباٍر عن رفض تحويل مليون وحدة  10لها. دون وجود غطاٍء  املنصة املذكورة عمالٍت  إلىأن تيثر قدمت يثبت 

 ألحد املتعاملين كان قد طلب ذلك في سبتمبر 
ً
، حيث تم التوجيه بتحويل التيثر إلى دوالر من 2017من تيثر إلى دوالر مباشرة

 من اإلشكاليات التي واجهت االيثر و  11خالل أحد منصات التداول.
ً
  هامن شراكته مع Fargo sWellبنك  انسحاب أيضا

ً
ملغيا

وقد سبب كل ذلك موافقة والية تيثر في تايوان. في الواليات املتحدة وبنك بين الزبائن  وسيٍط و  مراسٍل  دوره كبنٍك بذلك 

   GEMINIمستقرة مقابل الدوالر تحت اسم  لتأسيس عملٍة  أمريكيةعلى طلب شركة نيويورك 
ً
  أن خصوصا

ً
من تيثر و  كال

Bitfinex  أمريكيتينليستا 
ً
 AnchorUSD شركتيعدد من الشركات منهم  تأسيس 2018مع بداية  . وقد تم الحقا

  األمريكيتينTrueUSDو
ً
  كبيٌر  دوٌر   TrueUSDوقد كان لألخيرة . أيضا

ً
 .2018ما من تيثر في بداية  في سحب االهتمام نوعا

 قيمتها في  النجاح النسبي للعملة بتحقيق استقرارٍ  4الحظ من الشكل يُ  ؛رغم ذلك
ً
و  0.91على سعر تراوح بين  محافظة

رغم كل التحفظ واإلشكاالت و حتى اليوم. و بعد حوالي عام من االنطالق( أي ) 6201 بدايةخالل الفترة من دوالر  .081

                                                           
7 Griffin, John M. and Shams, Amin, Is Bitcoin Really Un-Tethered? (October 28, 2019) 
8 https://blockgeeks.com/guides/what-is-tether/ 
9 https://www.coindesk.com/judge-punts-decision-nyag-bitfinex-tether 
10 https://www.coindesk.com/tether-usdt-russia-china-importers 
11 Refer to the case of Oguz Sedar https://blockgeeks.com/guides/what-is-tether/ 

https://coinmarketcap.com/currencies/tether/
https://blockgeeks.com/guides/what-is-tether/
https://www.coindesk.com/judge-punts-decision-nyag-bitfinex-tether
https://www.coindesk.com/tether-usdt-russia-china-importers
https://blockgeeks.com/guides/what-is-tether/
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 حقيقة اختفاظ الشركة بالقمية املقابلة بالدوالر الشكوك الكثيرة حول قانونية للشركة املصدرة لعملة التيثر ومع كثر ال

 عدة عوامٍل لاستمرار التعامل بالتيثر ويعزا  .واستمرار استخدامها حتى اليوم تيثر انتشارن ذلك لم يمنع إ%، ف100بنسبه 

عند التداول دون الحاجة  خرى العمالت الرقمية األ  أسعارللتحوط من انخفاض  يٍل بد كحٍل إليها أهمها لجوء املتعاملين 

  للخروج من منصات التداول ودفع العموالت املصرفية.
ّ
 بالنسبة للمتعاملين وتؤكد بعض الدراسات أن ذلك مث

ً
 مهما

ً
ل حال

دفعهم للتعامل في التيثر مما  العمالت الرقمية منصات تداول التعامل مع البنوك الصينية  ن حيث ترفضفي الصي

استخدام التيثر  إلىمن التقارير  عددٌ يشير كما  12.املشفرة العمالت أسعارللمحافظة على قيمة استثماراتهم عند اضطراب 

كما أن التجار يستخدمون تيثر  13 .بين روسيا والصين دون الخضوع للقيود املصرفية تجاريٍة  من أجل اتمام صفقاٍت 

وقد يكون تبني بعض   14كوسيلة لتحويل األموال من روسيا إلى هونغ كونغ دون الحاجة للكشف عن األرباح املتحققة.

  (Binanceمنصات تداول العمالت الرقمية الكبرى )كمنصة باينانس 
ً
لعملة التيثر كعملة أساسية لصفقات التبادل سببا

.
ً
 في انتشار استخدامها أيضا

ً
االستخدام األكبر للتيثر هو الوساطة في عمليات التحويل والتبادل أن للباحث ويبدو  أساسيا

 بين العمالت الرقمية املختلفة 
ُ
من  كثيرٍ  من يوم فيأقل ملدة في منصات التداول وخارجها ستخدم تيثر كوسيط حيث ت

الوحدات  قيمةتجاوز ت الوحدة بينما مليار  100مايزيد عن  إلىحجم التداول اليومي وصول ذلك ومما يؤكد  األحيان،

 15.مليار دوالر 68 املوجودة في التداول 

 هي و  TrueUSD (TUSD) هو عملةلعمالت الرقمية املغطاة بعمالت حكومية املشهور عن ااملثال اآلخر 
ً
عملة مغطاة  أيضا

من قبل شركة أمريكية مسجلة مقابل  إصدارهاواضحة ومعلنة، حيث يتم ضمن آلياٍت  اإلثيريومبالدوالر تعمل على شبكة 

 و  .Escrowاالحتفاظ بما يقابل الوحدات املصدرة بالدوالر في حسابات 
ُ
صدرة مع بنوك أمريكية مرخصة تتعاون الشركة امل

 
ً
  ابهتحتفظ من العمالء و  تستقبل األموال مباشرة

ُ
 األموال هذه إلى( بالوصول TrustTokenصدرة )دون السماح للشركة امل

  وهو ما
ً
في األصول  لديها تستثمر األموال املودعةأن رغم ذلك، يمكن للشركة من حيث املبدأ. للمودعين أكبر  يحقق ثقة

الوحدات  كون  تلك االستثمارات ستعود للشركة ناجمة عن أي فوائد ، وإنالعالية السيولةو ذات املخاطر املنخفضة 

 وحدة بطلب استعادة رصيده من الدوالر 1000تسمح الشركة ملن يملك مبلغ و املصدرة ال تمثل وثيقة إيداع للمتعامل. 

الحفاظ  TUSDوقد استطاعت . تقديم املتعامل لوثائق كافية للتعريف عن هويته، ويستلزم سحب الرصيد فوائد ةدون أيب

 أنها ال تزال  كما يظهر في الشكل البياني أدناه، نسبي في سعرها مقابل الدوالر على استقرارٍ 
ّ

% من حجم 2ال تمثل أكثر من إال

  .للنقود الرقمية املستقرة القيمة السوقية

 بعمالٍت أخرى غير الدوالر وتعتمد 
ً
 مشفرة أخرى مدعومة

ً
صدرة نقودا

ُ
 ,TCADاآللية نفسها وهي :وُيذكر أن للشركة امل

TGBP, TAUD, THKD  . 

                                                           
12 https://www.coindesk.com/why-tether-volume-surged-to-all-time-highs-in-august 
13 https://www.coindesk.com/tether-usdt-russia-china-importers 
14 https://novayagazeta.ru/articles/2019/03/13/79856-pod-kryshey-druzhby 
15 https://coinmarketcap.com/currencies/tether/  

https://www.coindesk.com/why-tether-volume-surged-to-all-time-highs-in-august
https://www.coindesk.com/tether-usdt-russia-china-importers
https://novayagazeta.ru/articles/2019/03/13/79856-pod-kryshey-druzhby
https://coinmarketcap.com/currencies/tether/
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 2021وحتى سبتمبر  منذ نشأتها TrueUSD (TUSD): سعر تداول 5الشكل 

 
 /https://coinmarketcap.com/currencies/trueusdاملصدر: 

 

   Digix Gold(DGX)املشفرة املغطاة بالذهب:  الرقمية لعمالتا: الثانيالنوع  .4.2
ا
 مثال

 رموزٍ  إصدارتسمح ب والتي DigixDAOفي سنغافورة لبناء منصة أو منظومة  2014في نهاية  انطلقوهي عملة تنتمي ملشروع 

املشغلة للمنصة  للعملة املشفرةأولي  إصدارب 2016في  Digixشكة قامت رقمية مشفرة مدعومة بأصول ملموسة.  نقوٍد أو 

ما بذلك مشكلين  من التصويت على املشاريع املطروحةحاملوها يتمكن فترض أن يُ والتي  اإلثيريومعلى شبكة  DGDوهي 

على قيمتها  الشركة مليون دوالر حصلت 5.5 صدارقيمة اإل  ت. وقد بلغ DigixDAOيشبه هيئة حوكمة لعمل الشركة تدعى 

 إشرافتحت  DGD إصدارالتي تم جمعها مقابل  اإلثيريومعمالت  بقيتالشركة، خطة حسب وب. اإلثيريومبعملة 

DigixDAO  عملة حاملو التي يتحكم فيهاDGD ، ولم تحصل الشركة املطورةDigixGlobal  ٍالذي تم  اإلثيريوممن  على أي

 ،المركزية تشرف على العملوجود جهة لالشركة  تأمينيعني ذلك  16املصدرة. DGD% من 15لكنها حصلت على  ،جمعه

 من الحوكمة وبالتالي 
ً
 مزيدا

ً
والرقابة على تطوير الرموز والعمالت املشفرة املدعومة باألصول. وقد قامت الشركة فعال

  كبيٌر  دوٌر  DigixDAO، لم يكن لـ رغم ذلك .2018املدعومة بالذهب في  Digix Gold (DGX) إصدارب
ً
في تحقيق عمليا

  اإلثيريومواسترداد  DGDعلى حل  2020في مطلع تم التصويت  وقد .ةاملأمولالحوكمة 
ً
 أال يؤثريفترض لكن ذلك ، جزئيا

  DigixGlobalحيث تبقى شركة املدعومة بالذهب  DGX عملة على
ً
  17.عنها مسؤولة

                                                           
16  ً  .2017 بداية في دوالر مليون 1.3 بقيمة مباشر استثماري تمويل على أيضاً  الشركة حصلت ،2017 بداية مع الحقا

df8d5635d051-dgd-digixdao-analysis-https://medium.com/@Edward.Ward_53210/token 
17 https://coincodex.com/article/6647/digixdao-will-be-dissolved-dgd-holders-supported-the-decision-with-
967-of-the-vote/ 

https://coinmarketcap.com/currencies/trueusd/
https://medium.com/@Edward.Ward_53210/token-analysis-digixdao-dgd-df8d5635d051
https://coincodex.com/article/6647/digixdao-will-be-dissolved-dgd-holders-supported-the-decision-with-967-of-the-vote/
https://coincodex.com/article/6647/digixdao-will-be-dissolved-dgd-holders-supported-the-decision-with-967-of-the-vote/
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 غرام DGX عملة من مصدرةٍ  توفر الشركة مقابل كل وحدةٍ 
ً
 واحد ا

ً
الذهب الذي يتم إيداع ، حيث من الذهب الصافي ا

 في سنغافورة تدعى  Custodianية اتشتريه الشركة لدى شركة وص
ً
تم يكما  .The Safe House Singaporeمسجلة أصوال

، ويمكن للعموم إثيريوممع منصة بلوكتشين  IPFSضمن قاعدة بيانات موزعة تربط نظام ملفات اإليداع تسجيل وثائق 

 لذلك، . وسالمتها التحقق من السجالت
ً
إمكانية استالم الذهب في حال كان رصيده يزيد  DGXتوفر الشركة لحامل إضافة

العملة ، لم تحقق رغم ما تقدم% مقابل استالم الذهب. 1 مقدارها . كما تفرض الشركة عمولةDGXوحدة من  101عن 

اولها بأسعار أعلى أو أقل من أسعار الذهب داستقرارا كبيرا مقابل اسعار الذهب حيث كثيرا ما يتم ت حتى اليوماملذكورة 

 18العاملية 

  DAIالعمالت الرقمية املشفرة املغطاة بنقود رقمية مشفرة أخرى:  الثالث:النوع  .4.3
ا
 مثال

على عكس العمالت و دوالر.  1تحاول أن تحافظ على قيمة  اإلثيريومهي "عملة مستقرة" ال مركزية تعمل على منصة 

ة من منصة دباالستفا أخرى نقدية مشفرة  مغطاة بعمالٍت  وإنماغير مغطاة بالدوالر  DAI فإن بالدوالر،املستقرة املغطاة 

DAOMaker مضمون تلك املركزية تعارض حيث  ،مركزية العمالت املستقرةإشكالية . يأتي هذا التصميم في محاولة لتجاوز

 فإن ،تقلبات في السعر إلى املشفرة املستخدمة كضماناٍت ورغم تعرض العمالت الرقمية . ما تقدمه تقنية سلسلة الكتل

 .ollateralizationCver Oتحافظ على قيمتها من خالل االحتفاظ بضمانات أعلى من القيمة  DAI عملة

من قبل  صويتما يمكن تسميته بالتمن خالل  صدارحجم اإل تحديد الضمانات املطلوبة والتحكم بمن حيث املبدأ يتم 

 من خالل صداراإل يتم و وهي اسم املنصة التي تشرف على العملية.   Makerdaoفي  DAIحاملي 
ً
تحرر العملة عقود ذكية  آليا

 عملة بسعرتتحكم املنصة . DAOMakerبإيداع الضمانات املحددة على منصة  بمجرد قيام أي مستخدٍم  DAIالجديدة 

DAI  ض ر البنوك املركزية من حيث تقدير حجم الطلب وموازاة العبه اآلليات املتبعة في شليات تمن اآل من خالل مجموعٍة

 Dai فوائدخاصة والحصول بذلك على  ايداع وحداتهم من خالل منصٍة  DAIيمكن لحاملي  ،على سبيل املثال. للطلب.

Savings Rate. ،املطلوب. فإذا زادت  سعارللتأثير على الطلب والحفاظ على مستوى األ العوائد هذه يمكن تغيير  باملقابل

حافظت كما يظهر في الشكل البياني أدناه،  19املالية والعكس صحيح. نصاتبامل DAI عملة زاد الطلب على شراءالعوائد 

  نسبي في قيمتها على استقرارٍ  DAIعملة 
ً
 خالل العام األخيرعموما

ً
 .خصوصا

 

 

  

                                                           
18 https://cryptoresearch.report/crypto-research/what-is-the-best-gold-backed-token/ 
19 https://ethereumprice.org/guides/article/dai-savings-rate-explained/ 

https://ethereumprice.org/guides/article/dai-savings-rate-explained/
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 2021وحتى سبتمبر  منذ نشأتها DAIسعر تداول  :6الشكل 

 
 dai/-collateral-https://coinmarketcap.com/currencies/multi املصدر:

 

 غير املغطاةالعمالت الرقمية املشفرة  الرابع:النوع  .4.4

رقمية تحافظ على قيمتها من خالل برمجة آليات ديناميكية تؤثر في العرض والطلب  عمالٍت إلنشاء ظهرت عدة محاوالت 

مع اختالف أنواع  املتبعة للتأثير على السعر الطرق وتتنوع  من التغطية. بحيث تحافظ على قيمتها دون وجود أي نوٍع 

  ضمن هذه الفئة، والتيالرقمية  العمالت
ً
 الفئة همن األمثلة على هذر مستمر. وفي تطو  هي بمجملها مازالت حديثة نسبيا

 .Basis Share (BAS) و Basis Bond (BAB)  :هماآخرتين والتي تعتمد على عملتين  BAC( Cash Bisis( من العمالت الرقمية

 ويقوم بروتوكول العملة على التأثير على العرض والطلب وفق مايلي:

، بدوالٍر واحٍد ارتفع سعرها عن الحد املحدد وبالتالي  Bisisإذا زاد الطلب على   -
ً
إنشاء وحدات عندها  يتم مثال

م  جديدة
ّ
سل

ُ
  وُيسمح لهم عندها ،(املشروع)وهم املشاركين األوائل في  BAS لحاملي ت

ً
دات حببيع هذه الو  أيضا

 
ً
 في العرض  بما يوازي ازدياد الطلب.  الجديدة في السوق مما يعني زيادة

-  
ُ
 ضمن  BABستخدم ت

ً
  واحٍد عندما يكون السعر أقل من  دوالرٍ  بخصٍم  إصدارهاحيث يتم  آلية مماثلة تقريبا

األولوية عن حاملي  BAC. ويكون لحملة  واحددوالرٍ  ملستوى عندما يعود السعر  BACليحصل حامليها على وحدات 

BAS السابقة . 

هو كما  ال يبدو أنه حقق بعد غايته في الوصول الى استقرار للقيمة مقابل الدوالر ،بينما مازال املشروع في بداياته

 . 7الشكل  موضح في

 

https://coinmarketcap.com/currencies/multi-collateral-dai/
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 2021وحتى سبتمبر  2021منذ بداية  BAC: سعر تداول 7الشكل 

 
  cash/-https://coinmarketcap.com/currencies/basisاملصدر:

 التعدينعوائد  برمجةمثل  ،مختلفة لتأمين استقرار في القيمةلية آوهناك حاليا عدة مشاريع تحاول استخدام طرق 

عند  بحيث تزداد عوائد التعدين التداول  أسعاربلتكون مرتبطة  (عدد معين من الوحداتامتالك املعدن لالذي يتطلب )و 

 . وبالتالي يدفع األسعار لالرتفاع ،مما يجذب املزيد من الطلب على العملة ،سعارانخفاض األ 

  

https://coinmarketcap.com/currencies/basis-cash/
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اقعها املعاصر العمالتتطور : الثالثاملبحث   الرقمية املشفرة وو

 ملحة تاريخية عن 
ً
الرقمية توضح أهم مالمح التطور منذ نشأتها وحتى اليوم، يلي ذلك تفصيل  العمالتيتناول املبحث بداية

 العمالتوذلك لتوضيح ما آلت إليه هذه  الرقمية املشفرة اليوم مع بيان آلخر التطورات املرتبطة بها العمالتلواقع 

 اف مستقبلها.ر واستش

 لرقمية املشفرةاالتطور التاريخي للنقود  -1

 للتغييرات الفنية واالقتصادية والقانونية التي طرأت عليها إلى يمكن تقسيم التطور 
ً
التاريخي للنقود الرقمية املشفرة وفقا

 أربعة مراحل رئيسية وهي:

 2011إلى  2008املرحلة األولى: النشأة من  •

 ليكون عملة عاملية في عام  Bitcoinمصطلح العمالت الرقمية املشفرة بظهور وانتشار البتكوين  ارتبط
ً
الذي أنش ئ بداية

وحدة من  10,000شراء بيتزا بمبلغ وتمثلت ب 2010. وقد تمت بالفعل أول عملية تجارية باستخدام البتكوين في عام 2008

 الرتفاع قيمة البتكوين بشكصفقة البتكوين )الحادثة التي اشتهرت فيما بعد على أنها أغلى 
ً
ل كبير بعد بيتزا في العالم نظرا

بفضل قبول املزيد من األفراد والشركات واملتاجر  2011تدريجيا مع بداية استخدام البتكوين فعال انتشار بدأ  وقدذلك(. 

   Darknetالحديث عن صفقاٍت غير قانونية تتم باستخدام البتكوين ضمن مايسمى اإلنترنت املظلم  انتشركما  20بها.
ً
نظرا

الرقمية املشفرة األخرى  العمالت. كما ظهرت في نفس العام بعض في ذلك الوقت التعامل بهاعدم وجود أي قوانين تضبط ل

 .Litecoin (LTC)مثل اليتكوين 

 2016حتى  2012نتشار األولي للنقود الرقمية املشفرة وتنوعها بين املرحلة الثانية: ال  •

وبالفعل تزايد استخدام البتكوين .  FoundationBitcoinتم تأسيس هيئة لدعم استخدام البتكوين ، 2012مع نهاية 

تنفيذ عمليات التحويل  بطءرغم بعض الصعوبات التقنية التي واجهت هذا التطور مثل  2013وقبولها كوسيلة دفٍع خالل 

وتعرض بعض منصات التداول لالختراق. خالل نفس العام، قامت الواليات املتحدة األمريكية بإصدار بعض اإلرشادات 

بعض السلطات في الواليات املتحدة بالحصول على تراخيص معينة، كما صادرت  Minersظيمية التي طالبت املعدنين التن

، بينما اكتفت الصين بمنع البنوك من التعامل 
ً
البتكوين ألسباب تتعلق بارتباطها بعملياٍت غير قانونية وقامت ببيعها الحقا

الرقمية املشفرة بما فيها البتكوين، مع اإلشارة إلى  العمالتحالة صمٍت تجاه  فيمع البتكوين مع بقاء أغلب الدول األخرى 

 بإغالق حسابات ملشاريع أو منصات تداول البتكوين.  2014قيام عدٍد من البنوك خالل 

                                                           
20  https://www.americanbanker.com/news/bitpay-signs-1-000-merchants-to-accept-bitcoin-payments 

https://www.americanbanker.com/news/bitpay-signs-1-000-merchants-to-accept-bitcoin-payments
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 العمالتالرقمية املشفرة، حيث بلغت  العمالتبظهور مجموعة واسعة من  2017إلى  2013هذا وقد اتسمت األعوام من 

مليار دوالر حسب أسعار التداول لها مقابل الدوالر في ذلك  10.3بقيمة إجمالية  2013نوعا مع نهاية  67املشفرة املتداولة 

، وبقيمة سوقية تعادل  663فقد بلغ العدد اإلجمالي لألنواع  2016أما في نهاية  21الوقت.
ً
 22مليار دوالر.  16.4نوعا

 2017املستثمرين نحو اإلصدار األولي في املضاربات واتجاه املرحلة الثالثة:  •

بشكٍل مضطرد، إال أن التطور األكبر  2016حتى  2013الرقمية املشفرة بين عامي  العمالترغم انتشار البتكوين و 

مليار دوالر  613حيث بلغت القيمة اإلجمالية للنقود املشفرة حوالي  2017كان في عام  العمالتواالنتشار الواسع لهذه 

وهو ما يمثل حوالي ضعف العدد املوجود في العام السابق  23الرقمية املشفرة العمالتنوٍع مختلف من  1353وذلك ملجموع 

الرقمية املشفرة جذب بال  العمالتأسعار وبقيمة تداول بلغت عشرة أضعاف مما كانت عليه. إن هذا التضخم الكبير في 

التي يزداد سعرها  العمالتشك الكثير من املستثمرين واملضاربين الذي كانوا يأملون بتحقيق أرباٍح من خالل تداول هذه 

دون وجود تشريعات كافية  24ICOsمقابل الدوالر والعمالت الرسمية األخرى باضطراد.  ومع ازدياد عدد اإلصدارات األولية 

لضبط هذه اإلصدارات، ظهرت العديد من املشاريع الوهمية. وهو األمر الذي استدعي أغلب الدول للتدخل لتقنين 

عمليات اإلصدار األولي، كما قامت الصين بمنع التداول بالبتكوين مما سبب عزوف عدٍد كبيٍر من الصينين عن تداولها، 

املشفرة مع  العمالت. أما الدول األخرى فقد اتخذت مواقف مختلفة من 2018كوين مع بداية وأدى إلى انخفاض سعر البت

 العمالت. وقد لفت االرتفاع الكبير في أسعار العمالتوجود اهتماٍم كبيٍر بمراقبة عمل منصات التداول الخاصة بهذه 

 من الشركات إلى تطوير برمجياٍت لذي األمر ا ،تقنية البلوكتشينأهمية إلى  املتابعينالرقمية املشفرة أنظار 
ً
دفع كثيرا

 .الرقمية املشفرة أو دونها العمالتوحلوٍل تستفيد من هذه التقنية، سواء باستخدام 

 (2020 – 2018املرحلة الرابعة: تطور البيئة التنظيمية والقانونية ) •

بعدٍد من حوادث السرقة واالختراقات ملنصات تداول ومحافظ عمالٍت رقمية؛ مما يفسر بشكل جزئي  2018اتسم عام 

املشفرة أو تقنية البلوكتشين بشكل مباشر، وإنما استهدفت  العمالتانخفاض أسعارها. لم تستهدف هذه االختراقات 

ستخدم  العمالتمنصات تداول 
ُ
 لحفظ معلومات املستخدمين الخاصة بالولوج إلى املشفرة والبرمجيات التي ت

ً
عادة

نصات مالرقمية املشفرة. فبينما بقيت تقنية البلوكتشين عصية على االختراق، نجحت بعض عمليات اختراق  العمالت

. هذا كما 
ً
 في املعايير الفنية للمنصات الحقا

ً
 ملحوظا

ً
عدد كبير واتسمت هذه الفترة بدخول التداول، وهو ما استدعى تطورا

لتحقيق مكاسب سريعة، دون  العمالتارتفاع أسعار هذه الذين كانوا يأملون من االستفادة من  من املستخدمين الجدد

 على ذلك الرقمية على املدى الطويل أو حتى املتوسط. وقد انعكس  العمالتأية رغبٍة حقيقية منهم باالحتفاظ بتلك 
ً
سلبا

                                                           
21 https://coinmarketcap.com/historical/20131229/ 
22 https://coinmarketcap.com/historical/20161225/ 
23 https://coinmarketcap.com/historical/20171231/ 

 جديدة"عملة  لقاء العامة من األموال جمع يعني ما وهو 24

https://coinmarketcap.com/historical/20131229/
https://coinmarketcap.com/historical/20161225/
https://coinmarketcap.com/historical/20171231/
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عدد من  التي اتسمت باالضطراب، األمر الذي أدى بدوره إلى تراجع  أمام العمالت الحكومية أسعار العمالت املشفرة

 تلك الشركات التي تقدم الشركات عن قبول تلك العمالت 
ً
 من الشركات استمر بقبولها خصوصا

ً
كوسيلة دفٍع، إال أن عددا

 25خدماٍت إلكترونية.

حوظ في البيئة التنظيمية والقانونية للنقود الرقمية املشفرة والتي بتطور مل 2019و  2018من ناحية أخرى، اتسم عامي 

جاء ذلك وقد من أي تالعٍب محتمل.  للحداستهدفت حماية املستخدمين من خالل تطوير معايير فنية تلتزم بها املنصات 

أخرى استهدفت بعد أن خضعت مجموعة من املنصات األمريكية لتحقيقاٍت رسمية حول تالعباٍت باألسعار. من جهة 

الرقمية املشفرة لتمويل نشاطاٍت مرتبطة باإلرهاب وتبييض  العمالتالتنظيمات والقوانين املختلفة منع استخدام 

 KYCاألموال، وذلك من خالل إلزام منصات التداول في معظم دول العالم باتخاذ إجراءات "اعرف عميلك" املعروفة بـ 

ية. ومن الجدير بالذكر أن هذه التنظيمات والقوانين لم تكن مفروضة من قبل وإخضاعها ملجموعٍة من األنظمة الرقاب

 مع سعٍي جاٍد لتنظيم العمل من قبل املطورين ورواد األعمال ومنصات التداول 
ً
الجهات الرقابية فحسب، بل ترافقت أيضا

 اليوم ام
ً
تالك حساٍب على منصات تداول أنفسهم بغية تحقيق استقراٍر أكبر وانتشاٍر أوسع، حتى بات من الصعب جدا

 العمالت الرقمية دون أن يفصح املستخدم عن املعلومات األساسية الخاصة به. 

 حتى اليوم( – 2020املرحلة الخامسة: التوسع بالستثمار وتشعب السوق ) •

 من االهتمام مع تطور البيئة التنظيمية والقانونية لتداول العمالت الرقمية وانتشار  العمالتالقت 
ً
الرقمية املشفرة مزيدا

 بإعالن عدد من الشركات الكبرى منصات التداول املرخصة. 
ً
مايكروسترتيجي مثل كما اتسمت هذه املرحلة أيضا

Micorstrategy  وتيسالTesla  البتكوين( ضمن أصولها.وغيرها احتفاظها بالعمالت 
ً
كما تزايد  26الرقمية املشفرة )خصوصا

البتكوين ضمن  Twitterعدد الشركات التي تقبل باستالم املدفوعات بالعمالت الرقمية املشفرة وأضافت منصة تويتر 

بشراء  حيث سمحت الشركة لعمالئها، Paypalباي بال كذلك األمر بالنسبة لشركة  27للعمالء. ةوسائل الدفع املتاح

وقد يكون الحدث األهم خالل هذه الفترة هو قبول  28البتكوين باستخدام حسابات الباي بال بعد رفضها لذلك لسنوات.

 بالبتكوين كعملة رسمية. 
ً
 29دولة السيلفادور رسميا

مضطرد  ازديادلى املشفرة إ وقد أدى تطور الببيئة التنظيمية والقانونية وتزايد اهتمام الشركات الكبرى بالعمالت الرقمية

. 2021والربع األول من  2020الرقمية مقابل العمالت الحكومية خصوصا على الربع األخير من  العمالتصرف  أسعارفي 

                                                           
25 https://www.coindesk.com/learn/bitcoin-101/what-can-you-buy-with-bitcoins 
26 https://news.bitcoin.com/btc-balance-sheets-42-companies-hold-1-3-million-bitcoin-worth-more-than-65-
billion/ 
27 https://www.forbes.com/sites/lisakim/2021/09/23/twitter-adds-tipping-with-bitcoin-as-it-rolls-out-tipping-
to-all-users-plans-nft-authentication 
28 https://newsroom.paypal-corp.com/2020-10-21-PayPal-Launches-New-Service-Enabling-Users-to-Buy-Hold-
and-Sell-Cryptocurrency 
29 https://www.weforum.org/agenda/2021/09/bitcoin-legal-tender-el-salvador-economics-finance / 

https://www.coindesk.com/learn/bitcoin-101/what-can-you-buy-with-bitcoins
https://news.bitcoin.com/btc-balance-sheets-42-companies-hold-1-3-million-bitcoin-worth-more-than-65-billion/
https://news.bitcoin.com/btc-balance-sheets-42-companies-hold-1-3-million-bitcoin-worth-more-than-65-billion/
https://news.bitcoin.com/btc-balance-sheets-42-companies-hold-1-3-million-bitcoin-worth-more-than-65-billion/
https://news.bitcoin.com/btc-balance-sheets-42-companies-hold-1-3-million-bitcoin-worth-more-than-65-billion/
https://www.forbes.com/sites/lisakim/2021/09/23/twitter-adds-tipping-with-bitcoin-as-it-rolls-out-tipping-to-all-users-plans-nft-authentication
https://www.forbes.com/sites/lisakim/2021/09/23/twitter-adds-tipping-with-bitcoin-as-it-rolls-out-tipping-to-all-users-plans-nft-authentication
https://newsroom.paypal-corp.com/2020-10-21-PayPal-Launches-New-Service-Enabling-Users-to-Buy-Hold-and-Sell-Cryptocurrency
https://newsroom.paypal-corp.com/2020-10-21-PayPal-Launches-New-Service-Enabling-Users-to-Buy-Hold-and-Sell-Cryptocurrency
https://www.weforum.org/agenda/2021/09/bitcoin-legal-tender-el-salvador-economics-finance/
https://www.weforum.org/agenda/2021/09/bitcoin-legal-tender-el-salvador-economics-finance/
https://www.weforum.org/agenda/2021/09/bitcoin-legal-tender-el-salvador-economics-finance/
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إلى  2020آالف دوالر للبتكوين في نهاية الربع االثالث من  10على سبيل املثال، تغير سعر تداول البتكوين من مستوى 

. رغم ذلك االرتفاع العام لألسعار إال أن تلك الفترة 2021دوالر للبتكوين مع نهاية الربع األول ألف  50مستوى قياس ي نحو 

 2021لم تخلو من تذبدب األسعار بل البد من اإلشارة ايضا الى انهيار اسعار التداول خالل الفترة الواقعة بين مايو ويوليو 

، كما هو  ألف دوالر 40وين قبل ان يعاود الصعود الى مستوى ألف دوالر للبتك 30ليصل البتكوين الى مستوى أدنى من 

 وحتى تاريخ إعداد البحث. 2013البتكوين منذ أسعار تداول الذي يعرض  8موضح في الشكل 

 على صعيد آخر، ا

 بيانات موقع 
ً
 /https://coinmarketcap.comاملصدر: الباحث مستخدما

 

رغم ارتفاع قمتها بشكل  الدوالرأعاله تتعرض لتأرجح كبير في القيمة مقابل مازالت البتكوين  ،كما يبين املخطط البياني

املتداولين  ذلكوقد دفع  ،عموم العمالت الرقمية املشفرةحال هي وهذه  30مدى العشر سنوات األخيرة.على ملحوظ 

 من 
ً
عدم استقرار لى إيجب النظر  رغم ما تقدم،وسيلة دفع وتبادل. أن تكون الستخدامها  كأداة استثمار أو مضاربة بدال

تقلبات شديدة في قيمتها  واألصول  مجموعة من العمالت الحكومية تشهد، حيث اقتصادي ونقدي شامل منظور من القيمة 

 . 9الشكل كما يبين  أمام العمالت األخرى 

  

                                                           
30 https://cointelegraph.com/news/btc-was-best-performing-asset-of-past-decade-by-900 

 التوسع باالستثمار  تطور البيئة التنظيمية والقانونية  المضاربات االنتشار األولي النشأة
السوقوتشعب   

 Sept 2021 9: أسعار تداول البتكوين منذ نشأتها وحتى 8ل الشك 

https://coinmarketcap.com/
https://coinmarketcap.com/
https://coinmarketcap.com/
https://cointelegraph.com/news/btc-was-best-performing-asset-of-past-decade-by-900
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 Sept 2021 31 9وحتى  2017ملجموعة من األصول من بداية  تداول البتكوين منذ   : مؤشر التقلب9الشكل 

 
 /assets-other-vs-volatility-https://charts.woobull.com/bitcoinاملصدر: 

 

اقع سوق العمالت الرقمية املشفرة اليوم -2   و

 مختلفا من األصول الرقمية املشفرة بقية سوقية تزيد على   12,000يتم تداول اليوم ما يزيد عن
ً
تريليون دوالر  1.87نوعا

. رغم انتشار األنواع املختلفة إال أنه مازال للبتكوين واألثيريوم الحصة 2021سبتمبر  21حسب أسعار التداول بتاريخ 

ساعة  24منصة رئيسية خالل  400داول على % لالثيريوم. وقد بلغ حجم الت18.7% للبتكوين و 42األكبر من السوق بواقع 

ورغم تنوع العمالت الرقمية  لليوم املذكور نفسه. oinmarketcap.comCمليار دوالر وفق إلحصاءات  148ما يزيد عن 

 ، ومازالت البتكوين مجموع القيمة السوقية% من 90عمالٍت منها تسيطر على مايقارب  10املشفرة، إال أن 
ً
هي األعلى قيمة

 % من حجم السوق. 63مليار دوالر وهو مايعادل  132.3بواقع 

 
ً
بلغ حجم التداول اليومي  ،على سبيل املثال. أما بالنسبة لحجم التداول اليومي، فليست البتكوين بالضرورة األعلى تداوال

(   Tetherلل 
ً
مليار دوالر للبتكوين  46مليار دوالر مقابل  102ما يعادل )وهي عملة مشفرة "مستقرة" سيتم شرحها الحقا

  .2021سبتمبر  21ليوم   Coinmarketcapوذلك وفقا لبيانات ، ساعة 24مليار دوالر لالثيريوم خالل ال  28و

 ألحدث اإلحصاءات: 10أكبر أدناه  10الشكل ويعرض 
ً
 نقود مشفرة من حيث القيمة السوقية وفقا

  

                                                           
 باالنحراف املعياري زمنية معينة وي خالل فترة درجة التباين في أسعار التداول ل هو مقياس( Volatility)مؤشر التقلب  31

ً
 قاس عادة

https://charts.woobull.com/bitcoin-volatility-vs-other-assets/
https://charts.woobull.com/bitcoin-volatility-vs-other-assets/
https://charts.woobull.com/bitcoin-volatility-vs-other-assets/
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 الشكل 10: القيمة السوقية للنقود الرقمية املشفرة

 12,013مجموع القيمة السوقية لألصول الرقمية املشفرة املتداولة وعددها *

 https://coinmarketcap.comاملصدر: الباحث بناءا على بيانات موقع 

وتكاملها في ظل تطور البيئة القانونية  Ecosystemاستمرار تطور بيئة العمل الكلية الى  ومن الجدير بالذكر هنا اإلشارة

املشفرة خالل السنوات القليلة املاضية بشكٍل متسارٍع وملموس  العمالتوالتنظيمية. حيث  تغّيرت النظم الفنية املرتبطه ب

 الرقمية املشفرة لتشمل اليوم  العمالتعما كانت عليه في بداية ظهورها قبل عقٍد من الزمن. فاتسعت دائرة 
ً
مختلفة  أنواعا

رات إلى وصول عدد والرموز املشفرة ذات الخصائص واالستخدامات واألهداف املتباينة. وتشير التقدي العمالتمن 

. ورغم صعوبة التأكد من دقة هذه 32مليون مستخدم  300مستخدمي هذه األصول الرقمية املشفرة إلى ما يزيد عن 

 
ً
  املعلومة، إال أنه يبدو تقديرا

ً
 Blockchain.com 33مليون محفظة على  76إذا ما اخذنا باالعتبار وجود ما يزيد عن  معقوال

إلى أكثر  2015تطبيق عام  100التي تعتمد على شبكة البلوكتشين من  DApps. كما ازداد عدد التطبيقات الالمركزية فقط

على ازدياد حجم التطور الحاصل في مجال العمالت الرقمية ، وبالتالي لم يقتصر 34 2021مع بداية  تطبيق 2500من 

املشفرة وازدادت  العمالتة لذلك، تطورت بيئة النظام املرتبط ب، بل شمل جوانب فنية أكثر أهمية. ونتيجفحسب التداول 

                                                           
32 https://triple-a.io/crypto-ownership/ 
33 https://www.blockchain.com/charts/my-wallet-n-users 
34 https://www.stateofthedapps.com/ 

 21القيمة السوقية بتاريخ  

بماليين  2021سبتمبر 

 الدولرات األمريكية

اسم العملة 

 الرقمية

798,220         Bitcoin 

350,094         Ethereum 

68,733            Tether 

66,435            Cardano 

60,401            Binance Coin 

43,378            XRP 

40,719            Solana 

29,444            USD Coin 

28,167            Polkadot 

27,108            Dogecoin 

 خرى أعمالت  364,531

 املجموع* 1,877,229
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 على 
ً
 لتشمل مكوناٍت جديدة توفر خدمات التداول واالستثمار املتعلقة بالعمالت والرموز املشفرة عالوة

ً
 وتشابكا

ً
تعقيدا

خدمات التحليل والترويج واإلعالم والتثقيف حول كل ما يخص هذا املجال. كما ظهرت مكونات جديدة تهتم باالستفادة 

 يتحدث عن والرموز الرقيمة املشفرة في م العمالتمن 
ً
جاالت أوسع من مجرد االستثمار والتداول حيث بات العالم مؤخرا

يهتم بتقديم  conomy Erypto Cواقتصاٍد رقمي مشفر  conomy Eased B-okenTاقتصاٍد جديٍد قائٍم على الرموز املشفرة

 رموز املشفرة. وال العمالتحلول رقمية لسائر القطاعات املالية وغير املالية  باالستفادة من تطبيقات 

 والرموز الرقمية املشفرة أصبحت تشمل املكونات التالية: العمالتوعليه يمكن القول بأن منظومة عمل 

 الرقمية املشفرة ومراكز بحث متخصصة تابعة ألرقى الجامعات العاملية العمالتمتخصصين في اقتصاد  -

 منصات بلوكتشين مفتوحة تسمح ببناء نقود ورموز رقمية مشفرة عليها   -

 تجمع العاملين في الجانب التقني -
ً
 منظمات وشركات ضخمة نسبيا

  minersمجموعات كبيرة من املستثمرين واملطورين واملبرمجين واملعدنين   -

عنى بتطوير األنظمة والقوانين املرتبطة ب -
ُ
وز الرقمية املشفرة والرقابة واإلشراف والرم العمالتهيئات حكومية ت

 على عمل منصات التداول وشركات الخدمات العاملة في هذا املجال

عني بتطوير الحلول التقنية باالستفادة من تقنية البلوكتشين  -
ُ
هيئات ومنظمات وشركات حكومية وخاصة ت

 والرموز الرقمية املشفرة. العمالتو 

 الرقمية املشفرة العمالتشركات تسهيل دفع ب -

وتعد بمثابة حجر األساس لهذا النظام وهي بازدياد مضطرد حول  منصات تداول إلكترونية مركزية وال مركزية -

العالم، كما أنها أصبحت منظمة ومقوننة إلى حد كبير، وتقدم هذه املنصات اليوم خدمات واسعة وعديدة 

 للمستخدمين مثل صناديق استثمار بالعمالت املشفرة

 أ  -
ً
تتميز بقدرتها على املتاجرة بالعمالت املشفرة بكمياٍت كبيرة وقد   OTCأو ما ُيعرف بمكاتب "غير منظمة“سواقا

 تكون تابعة ملنصات إلكترونية منظمة من النوع األول 

وهي برمجيات تقوم بتحليل األسواق وتنفذ عمليات   Crypto Trading Botsبرمجيات املتاجرة بالعمالت املشفرة -

 بيع وشراء آلي 

منصاٍت لإلقراض بضمان العمالت املشفرة بحيث يتم إيداع العملة املشفرة بغية الحصول على قرٍض بالعمالت  -

 التقليدية

 ةالرقمية املشفرة بشكل آمن وفق تقنيات متعدد العمالتمحافظ الكترونية متطورة تسمح بحفظ وتحويل  -

 منصاٍت لتحليل أداء هذه العمالت ومزودين لبياناتها -

واملواقع   Influencersمنصات إعالمية متخصصة بكل ما يتصل بالعمالت املشفرة بما في ذلك فئة املؤثرين -

 واملجالت اإللكترونية.
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هذا ومن املتوقع استمرار تطور املكونات املذكورة في ظل تطور األنظمة والقوانين واالنفتاح التدريجي للحكومات تجاه 

 من أي وقٍت  العمالت
ً
 وترابطا

ً
الرقمية املشفرة، مما يجعل بيئة العمل الكلية للنقود والرموز الرقمية املشفرة أكثر تعقيدا

 مض ى. 

لتقني فنركز هنا على جانبين هامين، يتمثل الجانب األول بتطور تطبيقات عديدة تستفيد من أما عن التطور من الجانب ا

الرقمية املشفرة وتقنية البلوكتشين، في حين يتعلق الجانب الثاني بتطور منصات التداول وظهور عدٍد من  العمالت

 ا العمالتاملشتقات املالية والخدمات األخرى التي جعلت من 
ً
 إلى حٍد كبير.   املشفرة أداة

ً
 ستثمارية

اقتصادية: العمالتالستفادة من  -أ  املشفرة في تطوير حلول فنية و

وتعددت الحلول التكنولوجية القائمة ، بتقنية سلسلة الكتل )البلوكتشين(  األعوام القليلة األخيرةاهتمت الدول خالل 

إدارة العمليات و إدارة التحويالت املالية، و على االستفادة من التقنية املذكورة في شتى املجاالت مثل  تسجيل املدفوعات، 

يق إدارة السجالت الرسمية مثل السجالت العقارية والسجالت املدنية وغير ذلك. وعلى الرغم من إمكانية تطبو االنتخابية، 

الرقمية املشفرة، إال أن  العمالتبعض تلك الحلول باستخدام تقنية سلسلة الكتل )البلوكتشين( دون استخدام 

يعطي بعض املزايا الفنية اإلضافية املفيدة تتلخص باإلستفادة من البنية التحتية للنقود املشفرة  العمالتاستخدام هذه 

منصة التطبيقات املبنية على  وتعدفي بعض األحيان.  العمالتلتحقيق قدٍر أعلى من الالمركزية، مما يزيد من الثقة بهذه 

  املثال األشهر لذلك. اإلثيريوم

الرقمية املشفرة األخرى  العمالتشركات لتطوير أصوٍل رقمية مشفرة هجينة يتم تداولها كسائر من جهة أخرى، تتدافع ال

 آخر كتوثيق امللكية أو تقديم خدمة ما. ومن األمثلة على ذلك العملة املشفرة 
ً
 فنيا

ً
 دورا

ً
، والتي XRPإال أنها تلعب أيضا

 SWIFTلتقديم خدمات تحويل األموال بين املصارف في محاولة ملنافسة شركة سويفت  Rippleتعتمدها شركة ريبل 

الرقمية ،كما أن  العمالتهي عملة رقمية مشفرة يتم تداولها في منصات التداول كغيرها من  XRPالعاملية. وعملة الريبل 

فرة أخرى عليها، إال أن تصميم الريبل لعملة الريبل كما اإلثيريوم منصة بلوكتشين مستقلة تسمح ببناء نقود رقمية مش

 لعدم وجود عملية تعدين متاحة للجمهور. 
ً
يختلف عن البتكوين واإلثيريوم حيث تميل الريبل للمركزية إلى حٍد ما نظرا

 عن االنتقادات الفنية التي تواجه الريبل بهذا الخصوص، إال أنها تبقى عملة رقمية مشفرة استفادت منها بعض 
ً
وبعيدا

 وك في تنفيذ عمليات تحويل أمواٍل بينها.البن

 تطور منصات التداول وظهور املشتقات املالية والخدمات األخرى. -ب

الرقمية املشفرة وحجم تداولها، فأصبحت هذه املنصات  العمالتتطورت منصات التداول بالتوازي مع ازدياد حجم سوق 

 من األدوات التحليلية واالستثمارية بشكل يش
ً
ابه إلى حٍد كبير ما توفره منصات تداول األوراق املالية تقدم مجموعة

وأسواق تداول العمالت األجنبية املعروفة بالفوركس. كما ظهرت مجموعة من الشركات تقدم خدماٍت أخرى خاصة 

وخدمات قبول الودائع واإلقراض وادارة االستثمار وغيرها.   Custodyالرقمية املشفرة  العمالتكخدمات االحتفاظ اآلمن ب
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الرقمية املشفرة والحصول على  العمالتإقراض بعض أنواع  Binanceعلى سبيل املثال، يستطيع عمالء منصة باينانس 

 لها مثل 35 فوائد مقابل ذلك.
ً
 رئيسيا

ً
 كما أن هناك منصاٍت جعلت من خدمات اإليداع واإلقراض وغير ذلك عمال

YouHodler وi FBlock  على سبيل املثال ال الحصر. كما تقدم منصةFTX  مجموعة من املشتقات املالية للنقود الرقمية

. كما تم تطوير مجموعة من منصات 36وغيرها. Tether Perpetual Futures ،BVOL ،Bitcoin Futuresاملشفرة مثل 

، وهذه األخيرة تحتاج إلى بحث منفرد لبحث  DeFiالبلوكتشين والبروتوكوالت من أجل توفير الخدمات املالية الالمركزية 

تكييفها الفقهي حيث أنها تطبيقات تعتمد على تفكيك الوساطة املالية وتمكين العمالء املختلفين من تقديم التمويل أو 

 الحصول عليه مباشرة باالستفادة من تقنيات العقود الذكية.

  

                                                           
35 https://www.binance.com/en/lending 
36 https://ftx.com/ 

https://www.binance.com/en/lending
https://ftx.com/
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 البيئة القانونية والتنظيمية: الرابع املبحث 

بشكٍل تام، تتباين  لها تباين مواقف الدول تجاه العمالت الرقمية املشفرة ما بين مؤيٍد ومتبني لهذه العمالت ورافٍض مع 

 الحكومات قيامالبيئة القانونية والتنظيمية املتعلقة بتنظيم وإدارة وحوكمة هذه الصناعة بين دول العالم، حيث ُيالحظ 

تتناول قانونية إصدارها وتداولها وكيفية معالجتها مالت الرقمية املشفرة بإصدار تشريعات خاصة بالعبشكل متزايد 

 
ً
 على تنظيم ضريبيا

ً
، في حين ال يزال عدٌد كبيٌر تداول وغير ذلك منصاتما يتصل بهذه العمالت من مؤسسات أو كل ، عالوة

 . من الدول في طور الدراسة و التحضير إلصدار تشريعاٍت 

الرقمية املشفرة ويوضح البيئة التنظيمية  العمالتموقف مجموعة من الدول العربية واألجنبية من  أدناهالجدول  يعرض

 للتطورات ويقدم والقانونية لها ، 
ً
  .بهذا الشأناملتعلقة شرحا وملخصا

 

 للدول املختلفة1الجدول 
ا
 : البيئة القانونية والتنظيمية للنقود الرقمية املشفرة وفقا

هل   

التداول 

 قانوني؟

توجد هل 

منصات 

 تداول 

 مرخصة؟

للبيئة العام  التقويم القوانين والتنظيمات

 القانونية والتنظيمية

الوليات 

املتحدة 

 األمريكية

نعم، وهي من  نعم 

أكبر األسواق 

في الفاعلة 

 العالم

الرقمية املشفرة  العمالت( SECتعتبر هيئة سوق املال ) •

 مالية ويخضع اإل 
ً
 إصدارلتنظيمات األولي لها  صدارأوراقا

األوراق املالية، كما تسمح هيئة تداول العقود اآلجلة 

(CFTC)  العمالتبتداول .
ً
 الرقمية على أنها سلعا

الرقمية كأصول،  العمالتتعترف السلطات الضريبية ب •

 (FinCEN)وتعتبر السلطات املسؤولة عن الجرائم املالية 

وبالتالي على أنهم محولي أموال الرقمية  العمالت منصات

 لسلطتهم.  نصاتتخضع تلك امل

 إلىالتداول لقوانين تختلف من والية  منصاتتخضع  •

 نصاتمل والية تنظيماٍت  30، وقد أصدرت أكثر من أخرى 

 .الرقمية العمالتالتداول ومزودي الخدمات املتعلقة ب

 إال أنها  العمالتتسمح القوانين بعمل  •
ً
الرقمية عموما

 بشأن اإل أصب
ً
األولي للعمالت  صدارحت أكثر تشددا

( للتأكد KYCالرقمية وااللتزام بتعلميات إعرف عميلك )

الرقمية في عمليات غسيل  العمالتمن عدم استخدام 

 األموال.

  
ً
لكن بيئة معقدة نسبيا

 العمالت تجاه منفتحة

 الرقمية املشفرة. 
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هل   

التداول 

 قانوني؟

توجد هل 

منصات 

 تداول 

 مرخصة؟

للبيئة العام  التقويم القوانين والتنظيمات

 القانونية والتنظيمية

 The Canada Revenueتعتبر سلطة الضرائب ) • نعم نعم  كندا

Agency )العمالت  
ً
يعتبر البنك بينما  .الرقمية سلعا

" العمالتاملركزي الكندي 
ً
 الرقمية أورقا مالية "فنيا

"عملة تخدم األعمال" بالنسبة لقوانين مكافحة غسيل و

 إصدار األولي للعمالت الرقمي  صدارُيعتبر اإل كما  .األموال
ً
 ا

 .ماليةألوراٍق 

  التجارية بالعمالت الرقمية.ُيسمح باتمام الصفقات  •
 

منفتحة تجاه بيئة 

الرقمية  العمالت

 املشفرة.

الرقمية املشفرة  العمالتعامل السلطات الضريبية ت • نعم  نعم  استراليا

 على أنها "أصول". 

بالتسجيل  االتداول لتنظيمات تلزمه منصاتتخضع  •

 
ً
مات التحقق من يواتباع تعل لدى السلطات أصوال

 يماثل واالحتفاظ بمعلومات التداول بماالعمالء 

  .كبير املؤسسات املالية لحٍد  املطلوب من

بيئة منفتحة تجاه 

الرقمية  العمالت

 املشفرة.

 الرقمية بشكٍل  العمالتتتعامل الدول األعضاء مع  • نعم  نعم  أوروبا

خاصة وتخضع  . فتنظر أملانيا لها على أنها نقودٌ متباين

لضريبة الدخل التصاعدية دون فرض ضرائب على 

الرأسمالية، بينما تعامل سويسرا  األرباح أواملبيعات 

 كبير. حٍد  إلىالرقمية كالعمالت األجنبية  العمالت

قانون  2020بي مع بداية و اعتمد االتحاد األور  •

(5AMLD) يركز على جانب مكافحة غسيل  الذي

التداول  منصاتتخضع  ،األموال. بموجب هذا القانون 

الرقمية املشفرة  العمالتوموزدي الخدمات املتعلقة ب

لنفس متطلبات املؤسسات املالية من حيث ضرورة 

التسجيل لدى السلطات املالية. وعليه ستقوم دول 

حتوي االتحاد األوروبي بإنشاء قواعد بيانات مركزية ت

الرقمية لُيتاح الوصول  العمالتبيانات املتعاملين مع 

إليها فيما يتعلق بمراقبة عمليات غسيل األموال 

 .لكترونيةاإلوالجرائم 

على مستوى  واحٍد  التداول لتنظيٍم  منصاتال تخضع  •

لكن دول عدة مثل أملانيا وفرنسا  ،االتحاد األوروبي

 وإيطاليا 
ّ
الي يمكن التداول وبالت منصاتمت عمل نظ

املسجلة في تلك الدول العمل في كامل دول  منصاتلل

 األوروبي.االتحاد 

بيئة منفتحة تجاه 

الرقمية  العمالت

 
ً
املشفرة عموما

 لتعامل بهاومشجعة ل

بالنسبة لبعض الدول 

 األعضاء.
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هل   
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للبيئة العام  التقويم القوانين والتنظيمات

 القانونية والتنظيمية

الرقمية لدى محالت  العمالتتحويالت  إجراءيمكن  •

تقبل البيع التي الصرافة في فرنسا وهناك بعض املتاجر 

بإدارة  سماح للمؤسسات املاليةأملانيا لل تتطلعبها، كما 

 األصول الرقمية لصالح عمالئها.

  • نعم  نعم مالطا 
ً
تعتبر مالطا )إضافة لليابان( من أكثر الدول تنظيما

  ،الرقمية العمالتلعمل 
ّ
م حيث يوجد قانون خاص ينظ

الرقمية من  العمالتعمل كل الخدمات املتعلقة ب

 ومحافظ وغيرها.  منصات تداول 

بيئة منفتحة على 

 مرحبةبتكارات و اال 

 العمالتبلتعامل با

 الرقمية املشفرة

عامل السلطات  • نعم  نعم  اليابان
ُ
الرقمية املشفرة على أنها  العمالتت

طريقة قانونية لتسديد املدفوعات وتخضع للضريبة 

 على أنها أصول.

مايو  شهر استبدلت التعديالت القانونية الصادرة في  •

 تعبير "عمالت رقمية مشفرة" ب "أصول مشفرة". 2020

بالتسجيل  االتداول لتنظيمات تلزمه منصاتتخضع  •

 
ً
 .لدى السلطات أصوال

على عمل لإلشراف  JVCEA)تم إنشاء سلطة خاصة ) •

 .الرقمية العمالتالتداول وما يخص  منصات

على بيئة منفتحة 

مرحبة بتكارات و اال 

 العمالتبلتعامل با

 الرقمية املشفرة

الرقمية املشفرة  العمالتتعامل السلطات الضريبية  • نعم  نعم سنغافورة

تخضع منصات التداول للسلطة و  على أنها "سلع".

م عملها وتصدر التراخيص MASالنقدية )
ّ
( التي تنظ

 الخاصة بها.

بيئة عالية التنظيم 

 العمالتومنفتحة تجاه 

 الرقمية املشفرة.

الرقمية  العمالتهيئة األوراق املالية املاليزية تعامل  • نعم نعم  ماليزيا

تخضع منصات تداول و املشفرة على أنها "أصول رقمية". 

قمية املشفرة إلشراف ورقابة هيئة األوراق ر ال العمالت

تحقق و  حوكمة خضع املنصات ملعاييروت املالية املاليزية.

إال بتداول  هاال ُيسمح ل، و E-KYCوإفصاح عن املتعاملين 

 أنواع محددة من العمالت الرقمية املشفرة 

البنك وإرشادات تلتزم منصات التداول بقوانين  •

املركزي فيما يخص تعليمات مكافحة غسيل األموال 

  اإلرهابوتمويل 

 الهيئة الشرعية لسوق األوراق املالية في ماليزيا أصدرت •

اعتبار العمالت جواز العمالت الرقمية و  فتوى مفادها

الرقمية املشفرة غير املدعومة بأصول ربوية واملرخصة 

 تجارية
ً
 للتداول وفق أحكام سوق األوراق املالية عروضا

بيئة  منظمة تسمح 

 العمالتتداول ب

 املشفرة
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  الصين
ً
 مقيد جدا

يصل حد 

 املنع 

وبيانات معارضة حذيرات تالصين لطاملا أصدرت  • ال

رغم احتضانها ألكبر شركات  للعمالت الرقمية املشفرة

 2021أعلنت مؤخرا خالل سبتمبر التعدين، إال أنها 

إصدار قوانين تمنع تعدين العمالت الرقمية املشفرة 

 وتداولها. 

تداول  منصاتال ُيسمح للمؤسسات املالية التعامل مع  •

 .املشفرة. العمالت

امل للتعبيئة غير داعمة 

الرقمية  العمالتب

 املشفرة

السلفادور هي الدولة األولى والوحيدة التي أعلنت  • - نعم السيلفادور 

 اعتماد البتكوين كعملة رسمية للدولة

ملنح املواطنين بتكوين مجانا لتشجيعهم تخطط الدولة  •

 على التعامل بها.

بيئة داعمة للتعامل 

الرقمية  العمالتب

 املشفرة

غير القانون  العراق 

  واضح

والتفسيرات 

تؤول لعدم 

 قانونيتها

حذر البنك املركزي في بيان مقتضب صدر في ديسمبر  • ال

الرقمية املشفرة  العمالتمن التعامل مع  2017

 باإلشارة 
ً
قانون غسيل  أحكامتطبيق  إلىمكتفيا

 .األموال

بيئة غير داعمة للتعامل 

الرقمية  العمالتب

مع عدم وجود املشفرة 

ي وتنظيمي إطار قانون

 حاسم.

تحذيراٍت للبنوك من  2013أصدر البنك املركزي في  • ال نعم لبنان

 الرقمية املشفرة. العمالتالتعامل مع 

رغم  املشفرة العمالتلم يصدر قانوٌن تنظيمي يخص  •

 صدور بعض التحذيرات الرسمية 

تشير التقارير إلى انتشار التعامل مع العمالت الرقمية  •

 األزمة النقدية التي تشهدها البالداملشفرة في ظل 

وتدهور قيمة الليرة اللبنانية ليصل سعر الصرف إلى 

ليرة للدوالر بعد أن كان سعر الصرف  13000حوالي 

 ليرة للوالر قبل عامين.  1500حوالي 

بيئة غير داعمة للتعامل 

الرقمية  العمالتب

املشفرة مع عدم وجود 

إطار قانوني وتنظيمي 

 حاسم.

  2019و  2014أصدر البنك املركزي في عامي  • ال نعم  األردن
ً
تعاميما

الرقمية املشفرة   العمالتتمنع البنوك من التعامل مع 

 أو تقديم أي نوع من الخدمات املرتبطة بها لعمالئها.

الرقمية  العمالتال يوجد تشريعات تنظم عمل شركات  •

املشفرة، ورغم بعض التحذيرات املتداولة لم يصدر 

 .العمالتتنظيمي يحظر تداول األفراد بهذه  قانون 

بيئة غير داعمة للتعامل 

الرقمية  العمالتب

املشفرة مع عدم وجود 

إطار قانوني وتنظيمي 

 حاسم.
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 تبنت فيه عدم  • ال نعم مصر
ً
أصدرت دار اإلفتاء املصرية بيانا

 العمالتمشروعية التعامل مع البتكوين ومثيالتها من 

 الرقمية املشفرة.

 أصدر  •
ً
 يحذر 2018 عام في بداية البنك املركزي بيانا

 على  العمالتمن تداول  فيه
ً
الرقمية املشفرة، مؤكدا

عدم مشروعية استخدامها في العمليات التجارية مع 

 عدم صدور قرار واضح بمنع شرائها أو بيعها. 

بيئة غير داعمة للتعامل 

الرقمية  العمالتب

املشفرة مع عدم وجود 

ظيمي إطار قانوني وتن

 . حاسم

ُيتوقع مزيد من االنفتاح 

 .في املستقبل القريب

تشريعات أو تنظيمات واضحة بخصوص توجد ال  • ال نعم تونس

 .الرقمية املشفرة العمالت

عملة  إصدارأعلن البنك املركزي عن دراسته إلمكانية  •

 إلىتشير  التي رقمية مشفرة، وظهرت بعض التقارير

 رسمية حول ذلك. اقتراب ذلك لكن دون أي تأكيداٍت 

 ما 
ً
في بيئة حيادية نوعا

إطار عدم وجود  ظل

قانوني وتنظيمي واضح 

 بعد.

 أكد فيه  2017أصدر مكتب الصرف في نوفمبر  • ال ال املغرب
ً
بالغا

  العمالتأن املعامالت ب
ً
 االفتراضية يشكل مخالفة

مع الخارج يجب وأن املعامالت املالية ، لقانون الصرف

باملغرب، وبواسطة  ةأن تتم عن طريق البنوك املعتمد

 املركزي. األجنبية املعتمدة من بنك املغرب العمالت

منع مباشر للتعامل 

الرقمية  العمالتب

 املشفرة

 للمادة  2018يمنع قانون املالية لعام  • ال ال الجزائر
ً
منه،  117وفقا

مالت شراء وبيع واستعمال وحيازة ماسماه الع

الرقمية املشفرة حسب  العمالتاالفتراضية وتشمل 

 .تفسيرات القانون 

منع مباشر للتعامل 

الرقمية  العمالتب

 املشفرة

القانون غير  قطر

  واضح

والتفسيرات 

تؤول لعدم 

 قانونيتها

 منع 2018 عام صدر عن البنك املركزي في مطلع • ال
ً
 بيانا

 خرى األ  العمالتالبنوك من التعامل مع البتكوين و  فيه

 
ً
 افتراضية غير  العمالتمعتبرا

ً
الرقمية املشفرة نقودا

  .قانونية

رغم مما سبق، ال توجد تشريعات أو تنظيمات واضحة  •

الرقمية  العمالتتمنع تعامل األفراد من التعامل مع 

 املشفرة.

 مفاده منع  2020تداولت الصحف مع مطلع عام  •
ً
خبرا

( لجميع QFCRAهيئة تنظيم مركز قطر للمال )

بأن تعمل من العمالت املشفرة الخدمات القائمة على 

 أو في مركز قطر املالي.

داعمة للتعامل بئية غير 

املشفرة  العمالتب

وتقديم الخدمات 

رغم عدم املرتبطة بها 

وجود قانون مباشر 

 منع التعامل بهاي
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 تعد البحرين أول دولة عربية تقوم بالترخيص للنقود • نعم نعم البحرين

الرقمية، حيث قام مصرف البحرين املركزي عام 

القواعد النهائية الخاصة باألنشطة  إصدارب 2019

الرقمية، والتي تتضمن  العمالتاملتعلقة باألصول و 

الترخيص والحوكمة ورأس املال و التحكم بالبيئة 

 وإدارة املخاطر.

•  
ً
شاملة للنقود واألصول  تبنى قانون البنك املركزي نظرة

 والتي تشمل حسب القانون الصادر املشفرة 
ً
عموما

االفتراضية التي تسعى  العمالتعنه: رموز دفع وهي 

لتكون وسيلة للتبادل، رموز منافع تسمح ملستخدميها 

 بعض الخدمات، رموز  إلىبالوصول 
ً
  ا

ً
تمثل أصوال

وتشمل تلك التي تمثل حقوق ملكية أو مديونية، 

 رموز و 
ً
حسب تخضع منصات التداول و مختلطة.   ا

 لسلطة وإشراف البنك املركزي.القانون 

بيئة عالية التنظيم 

لنقود شجعة لمو 

الرقمية املشفرة 

واألصول الرقمية 

   
ً
 املشفرة عموما

الرقمية  العمالتال يوجد أي تشريع يحظر تداول  • ال نعم السعودية

املشفرة، رغم تحذيرات هيئة السوق املالية السعودية 

 37ووزارة املالية املستمرة من مخاطر تداولها.

هناك منصات مسجلة في أبوظبي ودوٍل أخرى تسمح  •

، الرقمية املشفرة بالريال السعودي العمالتبتداول 

وتشير التقارير الى استثمارات متزايدة من قبل 

 الرقمية املشفرة. السعوديين في العمالت

بيئة تسمح بتداول 

املشفرة مع  العمالت

عدم وجود إطار 

تنظيمي متكامل  بعد. 

ُيتوقع املزيد من 

االنفتاح في املستقبل 

 القريب

تعتبر سلطة تنظيم الخدمات املالية التابعة إلمارة  • نعم نعم اإلمارات

  العمالتأبوظبي 
ً
 ."الرقمية املشفرة "سلعا

 تعد اإلمارات  •
ً
 بيئة

ً
 وإمارة أبوظبي خصوصا

ً
 عموما

 من 
ً
مرحبة حيث تحتضن مجموعة كبيرة نسبيا

الرقمية  العمالتشركات البلوكتشين وتطوير األصول و 

 وتداولها،

إلمارة صدر عن سلطة تنظيم الخدمات املالية التابعة  •

تنظيم نشاطات األصول الرقمية ل إرشاداٍت أبوظبي 

وعة من وباملثل صدرت مؤخرا مجم املشفرة.

التعليمات والسياسات التي تشجع وتنظم عمل 

 شركات خدمات البلوكتشين في دبي

 العمالتمرحبة ببيئة 

 والسيما  املشفرة
ً
عموما

 .إمارة أبو ظبي

هناك حاجة ال يزال 

تنظيمي  إطارٍ لتطوير 

وقانوني واضح على 

 مستوى اإلمارات. 

  

                                                           
37 http://www.sama.gov.sa/en-US/News/Pages/news12082018.aspx 
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سلطنة 

 عمان 

املشفرة في  العمالتال يوجد قانون تنظيمي يخص  • ال نعم

  بعد سلطنة عمان
ّ

 أن البنك وال تجريم للتعامل بها، إال

املركزي العماني يجدد تحذيراته من التعامل غير 

وال يتحمل   ال يحمي املتعاملين بها وأنهاملدروس معها 

 خسائر قد تنجم عن تداولها.  ةأي

 
ً
 بيئة منفتحة نسبيا

الرقمية  العمالتتجاه 

ود مع عدم وجاملشفرة 

إطار قانوني وتنظيمي 

 حاسم.

املشفرة أو  العمالتال يوجد قانون ينظم عمل شركات  • ال نعم  الكويت 

 يحظر التعامل بها. 

ركزت  تصريحات من البنك املركزي و هيئة أسواق  •

الرقمية  العمالتاملال على مخاطر االستثمار في 

 املشفرة.

 
ً
بيئة منفتحة نسبيا

الرقمية  العمالتتجاه 

املشفرة مع عدم وجود 

إطار قانوني وتنظيمي 

 حاسم.

 مالحظة هامة: *

 رغم جهود الباحث في 
ا
التأكد من املعلومات الواردة أعاله، إل أنها يجب عدم تفسير الجدول على أنه دراسة قانونية موثقة خصوصا

افية. حيث يهدف  الجدول بالدرجة األول إلى عرض صورة عامة عن في ظل تعقيدات الجوانب التنظيمية وتداخل الجهات اإلشر

 نظرة الدول للعمالت الرقمية املشفرة.

 38 .الرسمية وغير الرسمية بناءا على مجموعة واسعة من املصادر  املصدر: الجدول من إعداد الباحث
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من )عدا الصين وروسيا( الدول املتقدمة  وأوروبا وغالبالواليات املتحدة األمريكية  مما سبق يمكننا تلخيص موقف

 على النحو التالي:بشكٍل عام الرقمية املشفرة  العمالت

  النظر للعمالت الرقمية املشفرة من منظورٍ  -1
ً
  .رقمية مشفرة واسع بصفتها أصوال

 أو سلعة  -2
ً
 ماليا

ً
 للسلطات املختلفة، فيغلب النظر لها بصفتها أصال

ً
تعريف العمالت املشفرة بشكل متباين وفقا

قبل السلطات الضريبية والسلطات املشرفة على أسواق املال، في حين يتم النظر إليها كوسيلة دفٍع أو  وذلك من

 عملٍة خاصة من قبل بعض السلطات النقدية.

تقييد أو منع املؤسسات املالية من تقديم أية خدماٍت ترتبط بالعمالت الرقمية املشفرة السيما ما يتعلق  -3

 لحها أو صالح عمالئها.بالتداول، سواء كان ذلك لصا

 .األصول الرقمية املشفرة وتداولها إصداروجود أطر قانونية وتنظيمية متكاملة تنظم  -4

تنظيم التداول من خالل  إلىاتجهت أغلب الدول حيث  السماح بتداول األصول الرقمية املشفرة وتنظيم عملها. -5

 أطر املتقدمة الدول  العديد من أصدرت. كما محددة سلطاٍت إلشراف تراخيص ملنصات تداول تخضع  إصدار
ً
 ا

 .اإلرهابعدم استغاللها في عمليات غسيل األموال وتمويل ضمان من خاللها تحاول قانونية وتنظيمية متكاملة 

 املشفرة. العمالتعن  صفة اإلبراء القانونياملتقدمة تنفي أغلب الدول  -6

للشركات بقبول النقود الرقمية املشفرة في تعامالتها  والسماحمن االنفتاح  مزيٍد  إلى املتقدمة الدول  معظم تتجه -7

 التجارية وتسديد املدفوعات واالستثمار.

 قف الدول العربية كما يلي: اكما يمكننا تصوير مو 

 في املعامالت التجارية. الرقمية املشفرة العمالت على قبول الدول العربية بالتحفظ تتسم  -1

، وعدم املؤسسات املاليةى حظر استخدام األصول املشفرة من قبل اقتصرت التعليمات الصادرة في أغلبها عل -2

صول املشفرة كعملٍة 
ً
الرقمية املشفرة  العمالت، وتحذير الجماهير من تداول يةقانون تتمتع بقوة إبراٍء  قبول األ

 
ً
  .حماية من قبل السلطات ةمع التأكيد على عدم تمتع املتعاملين بها بأي أسعارهاملخاطر تقلب  نظرا

الرقمية املشفرة، إال أن التشريعات القانونية في الدول  العمالترغم تحفظ أغلب الدول عن قبول التعامل ب -3

 .بشكل واضح م تداولهاال تجرّ  –املغرب و  الجزائرو  قطرو باستثناء العراق  -العربية املختلفة 

4-  
ً
  تعد البحرين أوال

ً
  واإلمارات ثانيا

ً
وقد أصدر البنك املركزي املشفرة، لرقمية ا العمالتعلى  من أكثر الدول انفتاحا

 البحريني إطار 
ً
 قانوني ا

ً
  ا

ً
 منصات تداول مرخصة في البحرين وتقدم عمل هذه العمالت ينظم متكامال

ً
، وهناك حاليا

 خدماتها ملواطني دول عربية عدة منها اإلمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان. 

، أال الرقمية املشفرة العمالتمن االنفتاح على  مزيٍد نحو ول العربية الدرغم صدور تقارير تعزز اتجاه عدد من  -5

 الرقمية املشفرة في أغلب الدول العربية قيد اإلعداد. العمالتاألطر القانونية والتنظيمية الخاصة بتزال  أنه ال

6-  
ً
الرقمية املشفرة، السيما  العمالتخدمات ترتبط ب ةاملالية من تقديم أيللمؤسسات  أو منٌع  تقييٌد هناك عموما

 ئها.صالح عماللأو  هذه املؤسسات واء لصالحسما يتعلق بتداولها 
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 التكييف الفقهي للعمالت الرقمية املشفرة: الخامساملبحث 

 صدر خالل األعوام القليلة السابقة عدد كبير 
ً
تعددت آراء و  ،حول العمالت الرقمية املشفرةالشرعية من األبحاث نسبيا

سالمي بيان منتدى االقتصاد اإل هو من أهم تلك األبحاث التي عرضت لآلراء املختلفة   ولعّل  39املعاصرين حولها.القهاء 

املشفرة  الرقمية العمالتعلى ثمنية االعتراضات أهم  تّم في هذا البيان حصر حيث ،2018في حول البتكوين الصادر 

، وغياب الجهة الضامنة والرقابة من الحكومة، وكثرة املضاربات واالستعماالت غير ُمصِدر البتكوين ومستقبلها جهالة ب

ة حتاإوتلخص الرد بأن جهالة املصدر مع  ،االعتراضات تلك ل البيان رد من يرون ثمنية البيتكوين علىفصّ  كماالقانونية. 

  ،املحتوى البرمجي غير مؤثرة
ً
للخصائص الفنية للعملة التي باتت  وأن جهالة املستقبل ال تمنع من تبيان الحكم وفقا

كما أشار البيان بأن التقلب في أسعار البتكوين، ومن ثم عدم االستقرار في القيمة يؤثر في الكفاءة، كما هو حال . واضحة

ةيؤثر في  لكنه الالعديد من العمالت االئتمانية املعاصرة واألسهم،  منيَّ
َ
أما عن االستعماالت غير القانونية  .جوهر الث

الثقة التي  التعويض عن، كما يرى مؤيدو الثمنية للبتكوين أنه قد تم أمٌر عارض ال يؤثر في الحكم الكلي فهيللبتكوين 

  .خصائصها الفنيةللمتعاملين من خالل  تقنية البلوكتشينللنقود الورقية بالثقة التي تمنحها يمنحها االعتماد الحكومي 

والنقد هو ما يجري اعتباره في  ،املعامالت الحل فيوفاألصل في األشياء اإلباحة  ،ورد أعاله ما يتفق الباحث باملجمل مع

"ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن قال اإلمام مالك رحمه هللا االصطالح والعادة. وقد 

ابن تيمية: "وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي وال شرعي، بل مرجعه إلى  قالو  40والورق نظرة"تباع بالذهب 

قال اإلمام ابن عابدين الحنفي رحمه هللا عن الدراهم املغشوشة: "الدراهم التي غلب غشها إنما و  41"العادة واالصطالح؛ 

 باالصطالح، فإذا ترك الناس املعاملة بها ب
ً
"جعلت ثمنا

ً
املعاصرة وقد أثبتت املجامع الفقهية .42طل االصطالح، فلم تبق ثمنا

املقدرة للذهب والفضة.  صفة الثمنية وله األحكام الشرعية فيه ،باالصطالح نقد اعتباري أن النقد الورقي )الحكومي( هو 

وبما أن العملة الورقية هو الثقة "ما ينص على أن مناط الثمنية في النقود وجاء في نص قرار املجمع الفقهي اإلسالمي 

الورقية قد أصبحت ثمًنا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوم األشياء في هذا العصر؛ الختفاء التعامل 

بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل الوفاء واإلبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، 

  43 ."نما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها، كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنيةوإ

 العمالت الرقمية  اعتباروعليه فاملرجع في 
ً
وبينما تعد قوة اإلبراء القانونية  .عرفصطالح واللال  بالدرجة األولى يعودنقدا

  املصدر األساس ي للثقة في العمالت الورقية
ً
ثقة  مصدرلتقنية البلوكتشين  الخصائص الفنية تعد ،الصادرة واملدارة مركزيا

 العمالت الرقمية املشفرة الصادرة واملدارة املتعاملين في 
ً
لخصائص الفنية في املبحث الثاني االباحث ن بيّ وقد  .المركزيا

وتمنحها القدرة الفنية على القيام  ،تزويرهاوتمنع ، لعمالت الرقمية املشفرةتؤمن الثقة في االتي و لتقنية البلوكتشن 

                                                           
 راجع قائمة األبحاث الشرعية المعاصرة حول النقود الرقمية المشفرة ضمن قائمة المراجع في نهاية البحث.  39
 5/ 3المدونة   40
  251 – 19الفتاوى  مجموع 41
 534/ 4حاشية ابن عابدين   42
 كتاب مجلة مجمع الفقه اإلسالمي - 951، ص1406/3 -7/2قرار المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة د/  43
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ر  وقدبوظائف النقود حيث يمكن حيازتها وحفظها ونقلها والتعامل بأجزائها.  واقع تداول في املبحث الثالث الباحث  صوَّ

 العمالت الرقمية 
ً
 بها قبول الشركات واملؤسسات  مبينا

ً
 بما في ذلك اتساع  تطور منظومة عملهابشكٍل متزايد ومستعرضا

شركات تقدم خدمات اإليداع واالستثمار واالستشارات املالية باإلضافة الى شركات تسهيل الدفع بالعمالت الرقمية  ظهور 

 نمو ؤكدي. األمر الذي املشفرة وهيئات ومنظمات ومراكز بحث عاملية تهتم بالعمالت الرقمية املشفرة واالقتصاد املشفر

تطبيقات البلوكتشين التي األصول الرقمية املشفرة و  ارانتشإلى  كما أشار الباحث بول العام.القبول الخاص نحو الق

 عن
ً
التداول. ويبدو و  املضاربات تستخدم العمالت الرقمية املشفرة مما يثبت منفعة لذات العمالت الرقمية املشفرة بعيدا

 
ً
  في حال اإلثيريوم هذا جليا

ً
منصة بلوكتشين لعمل عملة اإلثيريوم )اإليثر( إلى منصة تطورت من كونها مجرد  فقد ،مثال

 
ً
 تسمح ببناء رموز رقمية عليها وبرمجيات تستفيد من تقنيات العقود الذكية. وحيث يلزم لتشغيل هذه البرمجيات فنيا

يقة أنه استخدام عملة اإلثيريوم، فإن ذلك يعني ظهور منفعة لذات العملة ضمن النظام اإليكولوجي الخاص بها. والحق

في خلق طلب عليها ملا لها من فوائد ضمن النظام  ،بما فيها البتكوين ،قد نجح عدد من العمالت الرقمية املشفرة اليوم

 .ةالالمركزي املاليةاإليكولوجي لألصول املشفرة وما بات يعرف اليوم بتطبيقات 

تشمل تنظيمات باتت وام القليلة املاضية حتى عخالل األ البيئة القانونية والتنظيمية  تتطور ، فقد آخر من جانٍب 

  يمثل. وهذا التطور  منصات تداول مرخصة في أغلب دول العالمتفصيلية و 
ً
 العمالتالدول ب تلك من دون أدنى شك اعترافا

  الرقمية املشفرة
ً
الرقمية غير  العمالتمعظم التنظيمات حيث تعتبر  ،ماهيتها حول خالف ب وإن كان هذا االعتراف مشوبا

 
ً
ن الباحث في املبحث الرابع. املغطاة كالبتكوين واالثيريوم سلعا  االعتراف يعزز العرف ويثبتويرى الباحث أن هذا  كما بيَّ

 تصنيفها أما  .للنقود الرقمية املشفرة القبول العام
ً
 على أنها نها سلعةأعلى قانونا

ً
سلعة وال يسقط  فال يلزم تصنيفها شرعا

  ،ها أحكام الصرفعنبالضرورة 
ً
 فالذهب والفضة تعتبر سلعا

ً
ال يحتج بهذا و  ،لعديد من التنظيمات القانونيةل وفقا

 في عدم جريان 
ً
  في الذهب على سبيل املثال ال الحصر. ربا الفضلالتصنيف القانوني فقها

 
ً
حيث ال تقف جهة رسمية وراء إصدار  ،في العمالت الرقمية املشفرة هو آلية اإلصدارمما يشكل على الباحثين عموما

  العمالتصك والخالف بين الفقهاء في مسألة  الرقمية املشفرة. العمالت
ٌ
وقد أجاز أبو  ؛مشهور  من غير الحاكم خالف

 ،أما جمهور الفقهاء فعلى املنع ،ر ضر  حنيفة والثوري الضرب على سكة املسلمين إن كان ضربه على الوفاء من غير إيقاع 

وقد قال النووي "قال أصحابنا ويكره أيضا لغير اإلمام ضرب الدراهم والدنانير  .إال أن هذا املنع مرده في الغالب منع الغش

 العمالتإن كانت خالصة؛ ألنه من شأن اإلمام وألنه ال يؤمن فيه الغش واإلفساد". ومن الجدير بالذكر هنا أن إصدار و 

مركزية من قبل النظام ال اإلصدار بصورة نما يتم إو  ،تحكم باإلصدارنفرد بالات خاصة تالرقمية املشفرة ال يتم من قبل جه

بما  – جهة ةأي تحتكرال و  ،نين ومنصات التداول واملتعامليناملعّد فق آليات محددة يعتمدها ويوافق عليها جمهور انفسه و 

 أوكما ال تسمح تقنية البلوكتشين ألي طرف بالغش  44.ومطلق منفرد القدرة على اإلصدار بشكٍل  -في ذلك املؤسسين 

 التالعب في اإلصدار الذي 
ً
أن تعديل كما  تم تبيانه في املبحث الثاني. كما  لقواعد محددة وواضحة ومعلنة للعموم يتم وفقا

                                                           
ة هذه حال أغلب العمالت الرقمية المشفرة المشهورة مثل البتكوين واإلثيريوم إال أن هناك بعض االستثناءات حيث تعطي بعض العمالت الرقمي  44

 نسبياً باإلصدار، ويعتبر مأخذاً فنياً عليها.   المشفرة صالحيات للمؤسسين للتحكم 
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بما في ذلك جمهور املبرمجين  Ecosystemااليكولوجي  يتطلب اتفاق املعدنين ومن ثم قبول مجموع النظام هذه القواعد

الرقمية املشفرة ومنصات التداول ومزودي املحافظ الرقمية ومنصات معلومات  العمالتواملطورين الفاعلين في عالم 

في البتكوين  جهالة في طريقة اإلصداروجود وعليه ال يرى الباحث  الرقمية املشفرة وغيرهم من الجهات الفاعلة. العمالت

تختلف  املشفرة . فالعمالت الرقميةالعمالت الرقمية املشفرة النظر فيه بالنسبة لباقيواإليثيريوم، إال أن هذا يحتاج إلى 

والبنية  العملةوالثقة في تقنية البلوكتشين مرتبطة بسالمة تصميم  إصدارها،في تصميمها وطريقة عن بعضها البعض 

 صدار رأي شرعي حولها.إلتحقق من كل عملة قبل وال بد من ا ،البرمجية لها

في  شديدة تقلباتلمازالت عرضة حيث أنها  قيمتها،يبقى من االعتراضات على العمالت الرقمية املشفرة عدم استقرار 

، وهذا واقع وإشكال كبير يواجه العمالت الرقمية املشفرة وإن كانت أمام العمالت الحكوميةعلى املدى القصير القيمة 

التي العمالت الحكومية غالب على املدى الطويل على عكس كبير وملحوظ قيمة بعضها كالبتكوين واإليثيريوم في ازدياد 

على املدى القصير  شفرةيشكل تأرجح قيمة العمالت الرقمية املو تعاني من انخفاض مستمر في قوتها الشرائية مع الوقت. 

 
ً
 عالية املخاطر  من العمالت الرقمية املشفرة يجعل . كما أن ذلك بادلوسيط للتمن أخذ دورها كها يمنع حاجزا

ً
أصوال

العمالت  إلى اعتبارفي ماليزيا لسوق األوراق املالية األمر الذي دفع الهيئة الشرعية ، منها إلى النقد ل أقرب للسلع في التداو 

 تجارية، وعليه وفق أحكام سوق األوراق املالية واملرخصة للتداول الرقمية املشفرة غير املدعومة بأصول ربوية 
ً
 العروضا

أحكام الصرف على  أن يتم تطبيقرغم ذلك يرى الباحث  45.وفق هذا االجتهاد أحكام الصرف على تلك العمالت ي تجر 

 العمالت الرقمية املشفرة التي تعتبر ر 
ً
في تسديد املدفوعات لدى عدد  بسبب قبولهاللدفع كالبتكوين واإلثيريوم، وذلك  موزا

كما تستخدم  .التزامات املشتري أمام البائع بشكل نهائيحل يوهذا القبول نهائي و  .واملؤسسات من الشركات الخاصةمتنامي 

والثقة مركزية. املالية الال ضمن منصات التداول وتطبيقات  لتمويلفي الرهونات وعمليات االعمالت الرقمية املشفرة 

،  تتأتىوالقبول ال 
ً
 محدودية القبول و إال تدريجيا

ً
في مجموعة من الشركات أو مجموعة من بالعمالت الرقمية املشفرة حاليا

فالعمالت الرقمية املشفرة   وال يمنع جريان أحكام الصرف عليها.، العمالت الرقمية املشفرةثمنية االعتراف ب الدول ال يمنع

  ،لديها املقومات الفنية التي تؤهلها ألداء وظائف النقود
ً
وإعمال أحكام  عدم االستقرار في قيمتها. وإن كان يعيبها حاليا

علماء بفتوى هنا االستئناس الصرف على رموز الدفع من العمالت الرقمية املشفرة أولى إلغالق باب املفاسد. ويمكن 

مع أن معتمد املذهب الحنفي يقض ي جواز التفاضل -46لعدالي والغطارفةاحرمة التفاضل في بالد ما وراء النهر ب الحنفية في

والعمالت الرقمية املشفرة اليوم  47وعللوا ذلك: "أنها أعز األموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا" -فيها

 املستخدمين.مئات ماليين هي من عزيز األموال عند 

                                                           
45 Resolutions of the Shariah Advisory Council of the Securities Commission Malaysia, page 168, available at 
https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=5f0c31dc-daa9-43c1-80ac-e7ecf70c8e44 

أي الدراهم الغطرفية وهي المنسوبة إلى غطريف : والغطارفة، ب إليه درهم فيه غشالعدالي: أي الدراهم المنسوبة إلى العدالي وكأنه اسم ملك نس  46

بو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بدر الدين أل البناية شرح الهداية) وهو ابن عطاء الكندي أمير خراسان أيام هارون الرشيد

 ( https://waqfeya.net/book.php?bid=7464 العينى
 .166و كتاب بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعالمة الشيخ محمد تقي عثماني ص  6/325الهداية مع فتح القدير باب الصرف:   47

https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=5f0c31dc-daa9-43c1-80ac-e7ecf70c8e44
https://waqfeya.net/book.php?bid=7464
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 والتوصيات الخاتمة

 ناقش هذا البحث 
ً
ماهية تقنية البلوكتشين والبتكوين وبعض العمالت  إصدار العمالت الرقمية املشفرة وتداولها موضحا

 الرقمية األخرى 
ً
األنواع وحجم التداول واآلليات من حيث  اليوم وواقعهامراحل تطور العمالت الرقمية املشفرة ، ومبينا

ومواقف السلطات التنظيمية واإلشرافية تجاه العمالت الرقمية املشفرة في مجموعة من الدول. كما لقوانين اوالنظم و 

 
ً
 مختلفة وفقا

ً
 أنها أصوٌل من نوع ٍخاص تأخذ أحكاما

ً
ناقش البحث العمالت الرقمية املشفرة من وجهة نظر شرعية مبينا

 قد. ألنواعها املختلفة وتأخذ رموز الدفع منها  أحكام الن

النقد هو ما يجري اعتباره أن و ، املعامالت الحّل في األصل في األشياء اإلباحة ووقد اعتمد الباحث في تحليله الشرعي على أن 

قوة اإلبراء القانونية املصدر األساس ي  وبينما تعّد ويقبله الناس، وأن مصدر القبول بالنقد هو الثقة.  في االصطالح والعادة

،
ً
لتقنية البلوكتشين مصدر ثقة املتعاملين في  الخصائص الفنية تعّد  للثقة في العمالت الورقية الصادرة واملدارة مركزيا

 
ً
تم من قبل إصدار العمالت الرقمية املشفرة ال ي. وقد بّين الباحث أّن العمالت الرقمية املشفرة الصادرة واملدارة المركزيا

وقد أثبتت التقنية حتى اليوم مركزية من قبل النظام نفسه.  النما يتم بصورة إو  ،تحكم باإلصدارنفرد بالجهات خاصة ت

ومنحها القدرة الفنية على القيام بوظائف النقود حيث يمكن حيازتها نجاعتها في منع تزوير العمالت الرقمية املشفرة 

  ا.وحفظها ونقلها والتعامل بأجزائه

حيث  لعمالت الرقمية املشفرةذاتية لمنفعة  وقد خلص الباحث إلى أن تطور منظومة عمل العمالت الرقمية يبشر بظهور 

فوائد ضمن النظام  تقوم بتسهيل بناء برمجيات مفيدة على األصعدة املختلفة ، كما أن للعمالت الرقمية املشفرة

قبول ويرى الباحث أن هذا التطور الفني وال .ةالالمركزي املاليةبتطبيقات اإليكولوجي لألصول املشفرة وما بات يعرف اليوم 

كما أن  القبول الخاص نحو القبول العام. ؤكد نموعمالت الرقمية املشفرة يمدفوعات باللللشركات واملؤسسات املتزايد ل

مما  الدول بالعمالت الرقمية املشفرةيدل على اعتراف تطور البيئة القانونية والتنظيمية خالل األعوام القليلة املاضية 

، فهو أمٌر العمالت الرقمية املشفرةأما عن عدم استقرار قيم يعزز العرف ويثبت القبول العام للنقود الرقمية املشفرة. 

 عالية املخاطر من العمالت الرقمية املشفرة شكال كبير يجعلواقعي، وإ
ً
تطبيق أحكام الصرف على لكنه ال يمنع  ،أصوال

متنامي من الشركات الخاصة  في تسديد املدفوعات لدى عدٍد  التي تستخدمالعمالت الرقمية املشفرة وز الدفع من رم

 حول العالم. واملؤسسات

 ملا تقدم، 
ً
 من املجمع يفيد بما يلي:وفقا

ً
 يوص ي الباحث بإستصدار قرارا

على  Crypto-assetsاألصول الرقمية املشفرة  درج تعريف تعريف األصول الرقمية املشفرة والعمالت الرقمية املشفرة. -1

كتقنية سلسة الكتل -نها قيم أو وحدات رقمية تعتمد في إصدارها وتداولها على تقنيات قواعد البيانات املوزعة أ

بمساعدة علم التشفير مما يسمح بتداولها بشكل آمن بين األطراف املختلفة دون الحاجة ملعرفة مسبقة  -)البلوكتشين(

َعرَّفبينهم أو لوسيط ضامن يقوم بعملية املقاصة
ُ
رموز الدفع  بأنها  cryptocurrencies العمالت الرقمية املشفرة  . بينما ت

ما تقدم، ُيالحظ استخدام مصطلح العمالت رغم . وم بوظائف النقدراد لها أن تقوالتي يُ من األصول الرقمية املشفرة 

 مع اتجاه
ً
الجديدة  الرقمية املشفرة العمالت الرقمية املشفرة للداللة على مجموع األصو ل الرقمية املشفرة، خصوصا

 لتعقيد في بنيتها لتشكل ملزيد من ا
ً
بنود أدناه على العمالت . وعليه تنطبق الللدفع رقمية هجينة وليست مجرد رموزٍ  أصوال

 الرقمية املشفرة بمفهومها العام والذي يشمل مجموع األصول الرقمية املشفرة. 
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  تأخذ خاص  ٍنوع من أصوٌل  هي املشفرة الرقميةالعمالت  أن -2
ً
  مختلفة أحكاما

ً
 .املختلفة ألنواعها وفقا

،إال أن  باحةعلى أصل اإل العمالت الرقمية املشفرة بقاء  -3
ً
  األنواعالحكم الشرعي لكل نوع من عموما

ً
 ما يلي:بمرهونا

a.  مع وجود نظام حوكمة كاٍف. لها سالمة وشفافية البنية البرمجية التحقق من 

b.  أن يكون مشروع العملة 
ً
، فال يجوز دعم عملة قائمة على مشروٍع محرم. وعليه يجب التحقق من مقبول شرعا

  .أو على دعم مشاريع محرمة ربويةال التمويالتتسهيل أن مشروع العملة غير قائم على 

c.  قد  إذ ،ماهيتها وما تتضمنه من حقوٍق للمستخدمللتأكد من تمثله العملة الرقمية التحقق من طبيعة ما

 لذلك
ً
، إلى العمالت الرقمية توزع لحاملي أي عوائدالتحقق من شرعية ذلك،  يتضمنو  .يختلف الحكم وفقا

حقوق ملكية في تضمنت ملكية العملة تدقيق النظر في البيانات املالية وغير املالية للمشروع في حال جانب 

  شروع.امل

 ( 1عية ذلك: تأخذ رموز الدفع كالبتكوين واإليثيروم أحكام النقد. وعليه تطبق عليها األحكام الشرعية للصرف. ومرج -4

استخدامها ( 2، حيث يمكن حيازتها وحفظها ونقلها والتعامل بأجزائها القدرة الفنية على القيام بوظائف النقودتمتعها ب

 ( إغالق باب املفاسد.3 .في تسديد املدفوعات -ولو بشكٍل محدود  –

، فإن كان ذلك عن طريق منصات التداول وتداولها الرقمية املشفرةت من طريقة حيازة العمال  وجوب تحقق املتعامل -5

التي تتم من خالل تلك املنصات التداول عمليات الحيازة و عدم مخالفة سالمة املنصات و من التحقق من عندها فالبد 

 ، كما يجب التحقق من االلتزام بأحكام الصرف عند تداول رموز الدفع.لألحكام الشرعية

 بالجهات اللحاكم والتي قد تستدعي ا للمخاطر التي تكتنف التعامل مع املنصات غير املرخصة شارةاإل  -6
ً
رسمية ممثال

 ذلك.لتقييد املباح بمنع التعامل مع املنصات غير املرخصة إن رأى ضرورة املختصة ل

كما يوص ي الباحث باستحداث لجنة دائمة تضم خبراء فنيين واقتصاديين وشرعيين ملتابعة مستجدات عالم األصول الرقمية 

شفرة ليتم رفعها لألمانة العامة للمجمع بشكٍل دوري. املشفرة ووضع توصيات للفتاوى حول كل نوع من أنواع العمالت الرقمية امل

تقويم منصات التداول املركزية والعمالت لاستحداث جهة إشرافية مختصة هذا ويؤمل من السلطات الرسمية في الدول اإلسالمية 

 
ً
مخاطر تغير  في ذلك ضبط مخاطر االحتيال وتبيان حقيقة العملة للجمهور بماوذلك ل الجديدة منها الرقمية املشفرة خصوصا

   لها أو لقيمتها.عدم ضمان البنوك املركزية و  قيمتها

 

 والحمد هلل رب العاملين 

 

 د. معتز أبو جيب

8/11/2021 

https://www.linkedin.com/in/dr-moutaz-abojeib/ 

 

  

https://www.linkedin.com/in/dr-moutaz-abojeib/
https://www.linkedin.com/in/dr-moutaz-abojeib/
https://www.linkedin.com/in/dr-moutaz-abojeib/
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( النقود االفتراضية مفهومها و أنواعها و آثارها االقتصادية.  المجلة العلمية 2017عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث )
 .2017 لعام( 1والتجارة كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد ) لالقتصاد

ً  :العمالت الرقمية االلكترونية بين الحّل والتحريم (2018علي القره داغي ) . دراسة فقهية اقتصادية مع بيان البدائل المقبولة شرعا
 .IFIKIRخزانة المعرفة في المالية اإلسالمية 

( متاح على الموقع اإللكتروني: 2018ل البتكوين )بيان منتدى االقتصاد اإلسالم حو
https://iefpedia.com/arab/?p=40129 

 .3مجلة إعجاز الدولية للتأمل والبحث العلمي، عدد  .( النقود اإللكترونية رؤية إسالمية2018أشرف محمد دوابة )

المنظمة من قبل مركز التميز  2018لندوة النقد االفتراضي مقدمة . ورقة عمل لنقد االفتراضي( ا2018) إبراهيم بن محمد يحيى
 .2018أوكتوبر  3والمنعقدة في  البحثي في فقه القضايا المعاصرة

هج التشريع، واإلصدار ( حول النقود الرقمية المشفرة: فلسفة النقود المشفرة، واإلنفاق المزدوج، ومن2018سامي بن إبراهيم السويلم )
المنظمة من قبل مركز األولي للنقد، والبيع قبل بدو الصالح، وهل يثبت النقد المشفر في الذمة؟ ورقة عمل لندوة النقد االفتراضي 

 .2018أوكتوبر  3والمنعقدة في  التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة

ية الرؤية الشرعية واآلثار االقتصادية. مؤتمر الدوحة الرابع للمال اإلسالمي  ( النقود الرقم2018عبد الستار أبو غدة رحمه هللا )
 .م 2018يناير  9 والمنعقد فيالمستحدات المالية امعاصرة والبناء المعرفي 

 .قطر – التوجه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية. مجلة بيت المشورة .(2018وأحمد سفيان وسهيل شريف ) ماهر أحمد

( البتكوين وحكمها الشرعي. مجلة الدراسات المالية والمصرفية: األكاديمية العربية للعلوم 2018منصور بن عبد الرحمن الغامدي )
 .1عدد  ،26مركز البحوث المالية والمصرفية مجلد  –المالية والمصرفية 

كوين نموذجاً. مجلة كلية الدراسات اإلسالمية ( النقود الرقمية من وجهة الفقه اإلسالمي: البت2018هشام يسري محمد العربي )
 .56عدد ،والعربية

 .دار الميمان :الناشر .حقيقتها وأحكامها الفقهية :( العمالت االفتراضية2018ياسر بن عبد الرحمن آل عبد السالم )

المنعقدة  لمنظمة التعاون اإلسالمي مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع( المنظمة من قبل 2019)  "ندوة "العمالت اإللكترونيةأبحاث 
"مفهوم العمالت اإللكترونية"، و"أنواع العمالت اإللكترونية وكيفية  ومجموعها تسعة أبحاث تناولت سبتمبر 10و 9يومي في 

ياه"، إصدارها"، و"تداول العمالت اإللكترونية وكيفية تحديد البائع والمشتري"، و"الهدف من إصدار العمالت اإللكترونية ومزا
 و"مخاطر العمل بالعمالت اإللكترونية"، و"الحكم الشرعي للعمالت اإللكترونية".

 (2019) "العمالت االفتراضية في الميزان"أبحاث المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة 
 .https://iefpedia.com/arab/?p=40894اب وقائع المؤتمر بحثاً منشورين في كت 37ومجموعها  ،ابريل 17و  16 والمنعقد 

مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بدمنهور العدد  .وزكاتها االفتراضية بالعمالت( التعامل 2019حممود حممدي  ) أسماء
4\2. 

ً " الرقمية التالعم (2019عامر ) باسم أحمد الشارقة جامعة مجلة  .ومدى توافقها مع ضوابط النقود في اإلسالم "البتكوين أنموذجا
 . 290-264، ص 1، العدد 16المجلد اإلسالمية،  والدراساتالشرعية للعلوم 

( أثر سد الذرائع في التعامل بالعمالت االفتراضية للبتكوين أنموذجاً. مجلة الشريعة والدراسات 2019عبد اللطيف حاج العوضي )
 . 116، عدد 34مجلس النشر العلمي، مجلد  –اإلسالمية: جامعة الكويت 

مجلة أبحاث فقه  .دراسة فنية وشرعية :تداول العمالت اإللكترونية وكيفية تحديد البائع والمشتري(. 2020) عبـد البـاري مشـعل

 .121-102، ص2، العدد 17المعامالت والمالية اإلسالمية المجلد 

 .101-28ص ، 10المجلد  ،10مجلة التراث، العدد  .دراسة فقهية تأصيلية :عملة البتكوين.(2020) الدينعبد هللا بن نجم 

 .الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،حكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االلكترونية )البتكوين(األ. (2020عبد الوهاب العقيل ) محمد

. األحكام والضوابط الفقهية المتعلقة بالنقود الرقمية اإللكترونية )البتكوين أنموذجاً((. 2020بن مساعد الشريف ) يوسف بن هزاع 

 .57-29، ص 5العدد ، 28جلد مالمجلة جامعة الملك عبد العزيز: اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

https://iefpedia.com/arab/?p=40129
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