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 :بعد، وصحبهو على آلهو على سيدنا حممد الصالة والسالم، واحلمد هلل رب العاملني
 
 ابتكنولوجيعترب البتكوين واحدة من النوازل الفقهية اليت أوجدهتا التعامالت املالية املرتبطة ي

الوجود  إىلعلى الرغم من أن هذه العملة االلكترونية قد ظهرت ، واملعلومات بشكل خاص
 تداوهلاو تعدينهاو ماهيتهالبيان لكن مل أجد حلد هذه اللحظة من تصدى  2009منذ عام 

فكان لزامًا أن أوجز يف هذه الدراسة شيئًا عن بعض مما  ،بيان موقف الشريعة اإلسالمية منهاو
 .انتهاءًا بفتاوى املختصني من من أهل العلم، وطريقة التعامل هباو يتعلق هبا

لشريعة فال كل قول خيالف ا، والشيطانو إن أخطأت فمن نفسي، وإن وفقت فبفضل اهلل
 .يؤخذ به

 أهلمنا سواء السبيل و غفر اهلل لنا الزلل
 و كتبه 

 مثىن وعداهلل يونس النعيمي
 هجري  1439 رمضان 8

 املوصل -العراق
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بنقود الروم والفرس من الدنانري  والناس يتعاملون ُبِعث النيب صلى اهلل عليه وسلم
 :ذا نقل ابن خلدون حيث قالهك ،وكـانوا يتعاملـون هبا وزنا ،1والدراهـم

وكانت دنانري الفرس ودرامههم بني أيديهم يردوهنا  ،) وكانوا يتعاملون بالذهب والفضة وزنا 
 .2(  إىل أن تفاحش الغش يف الدنانري والدراهم ،ويتصارفون هبا بينهم ،يف معامالهتم إىل الوزن

 ،دراهم وزنا على حنو ما سـلفالتعامل بالدنانري وال وقـد أقر النيب صلى اهلل عليه وسلم
 ،تتم هبذه النقود وزنا فكـانت الزكـاة واجلزية والبيوع يف عهده صلى اهلل عليه وسلم

 فيما يرويه مسـلم حـىت قـال النيب صلى اهلل عليه وسلم

 :)رضي اهلل عنه ( عن أيب سعيد اخلدري

 .3(ن مثاًل مبثل سواء بسواء ) ال تبيعوا الذهب بالذهب وال الَوِرق بالَوِرِق إال وزنًا بوز

بدأ التفكري يف  ن ) رضي اهلل عنهم (ويف عهد اخللفاء الراشدي ،ى ذلكواحلال عل وتويف النيب
هـ نقوشا 18يف سنة  تغيري تلك النقود الوافدة عليهم من بالد الفرس والروم، فأضاف عمر

احلمد ” على بعضها  كما أضاف فأضاف على بعضها امسه ،إسالمية على النقود املعمول هبا
 .”بسم اهلل ريب ” أو ” بسم اهلل  ”أو ” حممد رسول اهلل ” أو” هلل 

                                                 

 .مقال منشور على االنترنت ،النقود يف اإلسالم ،أ. د. علي غازي1 
 227البهية املصرية ص .ط ،املقدمة 2
 .ط ،1584رقم  11صـ  ،11جـ  ،اجمللد الرابع ،صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي ،باب الربا ،رواه مسلم3 

 مؤسسة مناهل العرفان بريوت
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يف أن جيعل النقود من جلود اإلبل فقد روي  يومًا )رضي اهلل عنه ( وقد فكر عمر بن اخلطاب
مهمت أن أجعل الدراهم من جلود  :ولقد كان عمر بن اخلطاب قال” عن احلسن قوله 

على  ) رضي اهلل عنه (وقد نقش عثمان بن عفان 1“فأمسـك  ،إذًا ال بعري :فقيل له ،اإلبل
 .2” اهلل أكرب ” بعض النقود يف عصره 

هـ ( قام  86ـ  65)   ، ويف عهد عبد امللك بن مروان3ويف سنة ست وسبعني من اهلجرة
ِقَبَلك اضرهبا  "وكتب إىل احلجاج بن يوسف الثقفي أن  ،بضرب الدنانري والدراهم اإلسالمية

وجعل  ،وكان وزن الدينار اثنني وعشرين قرياطا إال حبة بالشامي ،فقام احلجاج بضرهبا ،"
إن ”  ) رضي اهلل عنه (   وهكذا حكى سعيد بن املسيب 4.وزن الدرهم مخسة عشر قرياطا

وكانت الدنانري َتِرُد رومية والدراهم كسروية  ،أول من ضرب املنقوشة عبد امللك بن مروان
فسـميت املكـروهـة لكـراهـة محلها ” اهلل أحـد اهلل الصمد ” يل كان نقشهاوق” 

 .5من اجلنب وحنوه 

 

وأصدر احلجاج بن يوسف أمرا مينع  ،وكانت والية ضرب النقود منذ ذلك احلني للدولة فقط
يف رواية جعفر بن حممد ) ال  ) رمحُه اهلل (حىت قال أمحد بن حنبل 6الناس من ضرب الدراهم 

                                                 

  569القـاهرة القسم الثالث ص ،مكتبة النهضـة املصـرية ،فتوح البلدان ،ريأمحد بن حيىي البالذ1 
 24م صـ 1986ثانية  .ط ،دار الكتاب املصري ،حسان على حالق تعريب النقود والدواوين 2
 .وقيل سنة تسع وسبعني من اهلجرة 3
و أبو يعلي  ،10هـ ص1387احليدرية املكتبة  ،خامسة .ط ،النقود اإلسالمية ،تقي الدَّْين علي بن أمحد املقريزي 4

دار الكتب  ،تصحيح وتعليق حممد حامد الفقي ،األحكام السلطانية ،هـ458حممد بن احلسني الفراء احلنبلي املتوىف 
 178 ،177 ،176 ،175وما بعدها وهامش ص 174ص ،العلمية بريوت

 180األحكام السلطانية السابق ص 5
 96م ص1990دار اهلالل  ،إغاثة األمة بكشف الغمة ،يزيتقي الدَّْين على بن أمحد املقر 6
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 ألن الناس إن ُرخِّص هلم ركبوا ،لح ضرب الدراهم إال يف دار الضرب بإذن السلطانيص
 .1العظائم (

:
، اخلدماتو النقود الورقية هي آخر أشكال الوسائل اليت انتشرت بني الناس لتبادل السلع

قد وصلت النقود إىل صورهتا احلالية ) نقود ورقية ( بعد أن كان التعامل يف ، ولقيمةمقياسًا لو
ميلك و فمن حيتاج اىل القمح ،بداية البشرية عن طريق تبادل السلع بعضها ببعض مقايضة

فليس كل  ،إال أن هذه الطريقة مل تعد تواكب حاجة الناس ،هكذاو احلديد فإنه يستبدله به
فاحتاج  ،مل يكن هناك ما حيدد قيمة السلع، وث جتد رواجًا عند التبادلالسلع مرغوبة حبي

، تكون وسيلة لتبادل السلع حبسب القيمة، والناس على اجياد واسطة حتدد قيمة األشياء
فالشاة يف بعض اجملتمعات يف  ،اختاروا يف بداية األمر سلعة من السلع حبسب ظروف اجملتمعو

 أزمنة اخرى انتشر التعامل بالصدف البحريو يف أماكن ،التاريخ كانت معيارًا للقيمة
أشهر ما ، ومث ظهرت بعد ذلك النقود املعدنية من احلديد او النحاس او الرصاص ،األحجارو

 .2رواجًا لقرون طويلة  الفضةو انتشر يف العامل من النقود هي العمالت املسكوكة من الذهب
انتشار التعامل و لطلب على السلع بإزدياد الناسازداد او مث ملا كثرت التعامالت التجارية

حول العامل بظهور وسائل النقل اليت باتت أسرع مما كانت موجودة احتاج الناس اىل اجياد 
 ،الفضةو آمن من التعرض للسرقة من الذهبو أسرع يف النقلو وسيلة أخف يف احلمل

ء من العملة املعدنية الذهبية أو فظهرت العمالت الورقية اليت كانت يف بدايتها تستند اىل غطا
، مث طغت تعامالت الناس بالعملة الورقية حىت اندثر اعتبار الغطاء الذهيب أو الفضي هلا ،الفضية

فأصبحت الدول تلزم رعاياها  ،السياسات الدولةو ساعد يف ذلك عوامل احلروب العامليةو
 .ادل املنافع والسلعبقبوله كمعيار للقيمة ووسيلة لتبو بالتعامل بالنقد الورقي

                                                 
 181ص ،السابق ،األحكام السلطانية 1
 9ص  مورجان من فيكتور النقود تاريخ ،  1043- ) 1044ص (السالوس على .د.أ واالستيثاق البيع فقه  2

 .139ص  الباز عباس .د املعاصرة وتطبيقاته الصرف أحكام ،34اىل ص 
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تعامالهتم عن ُبعد تطور معها واقع جتاري جديد و مث ملا دخلت شبكة االنترنت يف حياة الناس
يوجب إجياد وسيلة جديدة للمعامالت التجارية تواكب هذا التطور التقين اهلائل يف طريقة 

لتجاري بداًل صارت ساحة التعامل او اإللكترونيةفظهرت التجارة  ،سرعتهاو نقل املعلومات
نظرًا ألن هذه التعامالت تتم عن بعد فال بد من إجياد بديل ، ومن التعامل على ارض الواقع

 اإللكترونيةفنشأت صور النقود  ،للنقود الورقية اليت تتطلب حضورًا حقيقيًا بني املتعاقدين
 .نا اليوماليت بدأت يف حقيقة األمر تطغى يف التعامالت على النقود الورقية كما هو واقع

 
:و

النقود الورقية اليت حتملها وسائط الكترونية مثل النقد املوجود يف بطاقة  :
بطاقة الصرف اليت يصرفها البنك لتمكني العميل من ، والبطاقة مسبقة الدفعو االئتمان

ما و كذلك الشيكات االلكترونية، ويلالسحب من حسابة اجلاري عرب أجهزة الصرف اآل
بطاقة االئتمان املقدمة من و ميثلها اخلدمات االلكترونية اليت تقدمها البنوك، وشابه ذلك

 .1غريها و امريكيان اكسربس –ماستر كارد  –الشركات العاملية " فيزا 
 

، دة يف دوهلاالنقود االلكترونية اليت قامت بإنتاجها مؤسسات مالية معتم 
إنشاء القوانني اخلاصة اليت تتعلق هبا مبا يتوافق مع و حتديد فيمتهاو حتملت مسؤولية تسميتهاو

، هلا وسائط حتملها من بطاقات ممغنطة أو أجهزة ختزين الكترونية، والقوانني املالية للدولة
عمليات اليت تتم من خالهلا يف الو يف مراقبتهاو تقوم املؤسسات املالية امُلنتجة هلا بالتحكم فيهاو
. 
 

                                                 
 71/ 1العريب حممود صالح نبيل .د الرقمية والنقود ينااللكترو الشيك  1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7 

م النقود  18/9/2000الصادر يف  46/200و قد عّرف االرشاد األورويب رقم 
حتتوي على النقود االلكترونية على ، وقيمة نقدية منتجة من املصدر :االلكترونية بأهنا
 :اخلصائص التالية

قيمتها أقل من القيمة  متثل ايداعًا ماليًا حبيث ال تكون، وأهنا ختزن على وسيط الكتروين
 1تكون مقبولة كوسيلة دفع من قبل الشركات املالية غري الشركة املصدرة و املودعة

 . cashUشركة و paypalشركة  :و ميثلها من الشركات العاملية
 

العمالت االلكترونية اليت يتم انتاجها بواسطة برجمة الكترونية دون تدخل  :
لعل أكرب ما ميثلها يف العصر احلاضر أول و من العمالت هو حمل البحث هذا النوعو بشري

 . bitcoinاليت تسمى و عملة الكترونية يتم انتاجها هبذه الطريقة
 

كانت بداية ذكر البتكوين كانت يف حبث أصدره تقين جمهول امسه ساتوشي ناكامويت عن 
أنه اكتشف طريقة لتجاوز و ينالعمالت املشفرة ناقش هذا البحث عنصر األمان يف البتكو

 .جمتمع املطورين بالعمل على البتكوينو ما يتعلق باملوثوقية مث استمر هوو مسألة الغش
 

قد ارتفع يف منتصف عام و دوالر 0.0001بقيمة  2009مت طرح البتكوين للتداول عام 
 4000دوالر مث أصبح  1000وصل اىل  2017يف بداية عام و دوالر 35اىل  2011

 لعل أبرز اسباب هذا لتصاعد املضاربات يف هذه العملةو 4/7/2017ر بتأريخ دوال
أقرته كطريقة للدفع مثل حتصيل و اليابانو إعتماد بعض الدول هلا بشكل رمسي كأملانياو

هلا مصاحل يف ذلك متمثلة يف السيطرة او حماولة السيطرة على و التداول   الضرائب على

                                                 
 والنقود االلكتروين الشيك 1/29 الشرقاوي أمحد حممود .د.أ تطبيقاُتا وأهم االلكترونية املصرفية األعمال مفهوم  1

  1/71العريب حممود صالح نبيل .د الرقمية
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كخطوط الطريان إضافة  ،ك تزايد تعامل قطاعات معينة هباكذلو تداول مثل هذه العمالت
اىل انتشار األجهزة اليت تقوم بتحويل العمالت الورقية كالدوالر بالعمالت االفتراضية ) 

 .البتكوين ( إضافة اىل امكانية شراء البتكوين من بعض املواقع على الشبكة
 

ل أن النقود الورقية باتت يف عصرنا و بعد مرور النقود مبراحل التطور املختلفة ميكن القو
 :احلايل على ثالثة أنواع

1 

وهي صكوك تصدرها الدولة بعد إيداع رصيد كامل هلا من الذهب أو الفضة ـ والغالب أن 
يكون ذهباـ ويكتب عليها تعهدا من الدولة بدفع مبلغ حلامل الورقة يساوي قيمتها املعدنية ) 

 .الطلبقيمة غطائها ( عند 

2 

مبعىن أن الدولة ال تقوم قيمتها كاملـة من املعدن املعتمد غطاء  ،هي نقود غري مغطاة بالكامل
ألهنا تستمد الثقة فيها من الثقة ” نقودا وثيقة ” وقد مسيت  ،بل تغطيها تغطية جزئية ،للنقود

لكنها تستمد قوهتا من الثقة يف و ،يف الدولة املصدرة، إذ إن الغطاء اجلزئي هلا يضعف قيمتها
 .الدولة املصدرة
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3

وتستمد  ،وهي نقود ورقية كاجلنيه والريال والدينار يقوم بإصدارها البنك املركزي يف الدولة
ويدخل ضمنها العمالت  ،قوهتا من القانون والقبول العام هلا من ِقَبل األفراد يف التعامل هبا

 .1شرة قروش أو اهلللة وحنو ذلك املساعدة كالع

) املرقومة عليها (    ألن قيمتها النقدية ،ليست هلا قيمة يف ذاهتا ،فهي نقـود قـانونية
تتجاوز بكثري جدا املادة املصنوعة منها كسلعة، وإمنا تستمد قوهتا وقدرهتا على تسوية الديون 

 .واإلبراء منها من القانون الذي فرضها عملة للدولة

مبعىن أهنا ال تتحول إىل ذهب كما كان يف السابق، فال جيوز حلاملها تقدميها  ،نقود هنائيةوهي 
فقـد أصبح تعهد الدولة بدفع قيمتها من الذهب  ،إىل املصرف املركزي لتحويلها إىل ذهب

م جمللس حمافظي 1976جمرد أثر تارخيي فقط، وذلك بعد أن تقرر يف مؤمتر جامايكا عام 
ونزعت عنه الصفة  ،حبيث ألغي يف هذا املؤمتر السعر الرمسي للذهب ،لدويلصندوق النقد ا

 .2وحظر عليه أي ترتيبات يف سعر الصرف  ،وعومل كأي سلعة ،النقدية

تنوعت أشكاهلا بني نقود " تقليدية " و" نقود الكترونية " و النقود و يف عصرنا احلايل تعددت
انتهاءًا و فيزا كاردو من بطاقات املاستر كارد واختلفت بدءًا و" وسائل الدفع اإللكتروين"

 .بالعمالت االفتراضية كالبتكوين
الربح السريع كان ال بد من و تدافع الناس اىل التعامل به ابتغاء الثراءو مع ظهور البتكوينف 

  .وقفات مع التعامل مع هذه العملة
  

                                                 
 38ص ،إبراهيم بن صاحل العمر ،النقود االئتمانية 1
 35ص ،لسابقاملرجع ا  2
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مث بالعملة الورقية مث بالعملة  الدرهمو الدينارو الفضةو بالذهبو تعاملت البشرية باملقايضة
املعروف لدى أغلب ، ومنها البتكوينو الرقمية ) الرصيد الرقمي ( مث ظهرت العملة االفتراضية

 :االقتصاديني أن للعملة ثالثة شروط مىت ما توفرت اعتربت عملة
 .تكون مقبولة للتبادل حبيث يقبل البائع أن يأخذه مقابل البضاعة اليت تؤخذ منه أن. 1
 ..أن يكون مقياس ميكن حتديد قيمة السلعة من خالله2
 ..أن يكون مستودعاً  للثروة3
 
ليس لديها اعتماد و الفضةالعمالت االفتراضية ليست عينية كالذهب ومما ال شك فيه أن و 

 البنوكالنقدية فال يصدرها مصرف حكومي مركزي وال تتحكم فيها  كاألوراقحكومي 
يديرها و املشتريو البنوك كوسيط بني البائع إلغاءو زيةحيث ترتكز على كسر املرك
 للند.-مستخدموها حبيث حتقق مبدأ الند

 .ينتجون عملتهم بأنفسهم اآلنأهنم أصبحوا و و يعدها متداولوها مفخرة ألهل األرض
 

 .1أجر العمل و رزق العامل –بضم العني  –هي  ملة يف الُع مفهوم
 .2ألهنا تعطى أجرة على العمل  ،مجعها ُعمالت، وو ُتطلق الُعملة على النقود

 
االقتصاديني املعاصر على أهنا  اصطالحفهي تدور على تعريفات يف  :أما العملة يف 

 .3اخلدمات و " وحدة التبادل التجاري اليت توجدها الدول قبواًل عامًا للدفع يف السلع
                                                 

 . 1036ص (احمليط القاموس ،) ٧6 4 / 11 (العرب لسان ،) ٢18 ص (الصحاح خمتار 1
 .( ٢٢ ص(الفقهاء  لغة معجم  )٢6٢ ص (الفقهي القاموس ، )٥٥٥ 1 /٢  (املعاصرة العربية اللغة معجم 2
 ( 20ص (شافعي زكي حممد .د والبنوك النقود يف مقدمة 3
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هي ُمشفرة غري مركزية ، وهي وحدة التبادل التجاري اليت ال تتواجد إال باهليئة اإللكترونية
بالكامل من قبل مستخدميها بدون أي سلطة مركزية أو  إدارهتايتم  ،تعمل بنظام الند للند

 املوبايل كأجهزة –األجهزة الذكية و بفقط مثل احلواسي االلكترونيةعرب الوسائط  ،وسطاء
 .1لشراء سلع عينية أو منافع خمتلفة  –غريها و التابلتو 
 

 100كل بتكوين مقسم اىل و يتكون البتكوين من عنوان رقمي مربوط مبحفظة الكترونية 
 ،حمفظة البائع بضغطة زر إىلتكوين عند شرائك بالبتكوين فإنك ستحول البو مليون ساتوشي

 إىلعندما يريد أن شخص حتويل قيمة معينة من البتكوين و احملفظة هي تطبيق الكتروين
  :2هذا التوقيع حيتوي على ثالثة أمورو شخص آخر فإنه يستخدم ما يعرف بالتوقيع الرقمي

 .رسالة التحويل :اواًل
 .الرقم اخلاص بالبتكوين :ثانيًا
 .نوان امُلعلن للشخص الذي سيستلم البتكوينالع :ثالثًا

يدخل يف و شبكة البتكوين إىلآخر فإن البتكوين ينتقل  إىلو عند حتويل البتكوين من شخص 
 .يتم حفظه يف سلسلة البلوكاتو عملية التأكد

 

                                                 
1  www.techopedia.com/definition/6702/digital-currency 
 
2 www.bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin 
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 :البد من اإلشارة اىل أن وحدة العملة الواحدة تسمى بتكوين تطلق على ثالثة أمور
 :تتجزأ إىل وحدات أقل، وbtcيرمز هلا يف األسواق املالية بــ و .وحدة العملة1

mBTC ) جزءًا من عملة البتكوين 0.001تساوي و ) ميللي بتكوين. 
uBTC ) جزءًا من عملة البتكوين 0.000001تساوي و )مايكروبتكوين. 

Satoshi ) جزءًا من عملة البتكوين 0.00000001تساوي و ) ساتوشي. 
 

بينما  ،مواد أخرىو مصنوعة من أوراق ،" فالنقود الورقية حمسوسة 1
جمرد أرقام تظهرها  ،بل هي عملة افتراضية بالكامل ،العمالت االلكترونية ليست حمسوسة

ً  يف عملية التحوي، واخلاصة هبا االلكترونيةاحملافظ  ل فتزيد األرقام يف حمفظة تكون ُمضمنة
 .تنقص من حمفظة امُلرِسل، واملستقبل

 
 
 فالنقود الورقية تقوم اجلهات املعنية يف الدولة " كالبنك املركزي " مبهمة إنتاجها :.2
برجميًا بواسطة مربجمني  إنتاجهابينما العمالت مت  ،نشرها بني الناس، وطرحها يف املراكز املاليةو

هم ال يتبعون أي جهة حكومية أو ، وااللكترونية" تعدين " العملة  اديني بواسطةأو أفراد ع
 .خاصة

 
فهي املسيطرة على  ،أنتجتهايتم التحكم بالنقود الورقية عن طريق الدولة اليت  .3

العمالت ، وومراقبة حركتها يف السوق ،سعر صرفهاو حتديد قيمتهاو نشرهاو طباعتها
إمنا يتم التعامل هبا عن طريق ، وفال توجد هيئة مركزية تتحكم هبا ،ف ذلكخبال االلكترونية

 .دون تدخل وسيط متحكم ،املرسلو أو املستقبل ،للندّ  " –طرفني " الند 
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              :و هنا نطرح تساؤل
 
 النقود :األول :العمالت من نوعني بني االقتصاديون يفرق - يأيت ما السؤال من والغرض
 قيمة له مما ذلك وغري والنحاسية والفضية الذهبية كالنقود ذاتية قيمة له ما وهي السلعية،

 املغطاة أو النائبة الورقية والنقود الذهبية، النقود ومن ذلك intrinsic value ذاته يف
 ذاهتا، يف هلا قيمة ال اليت وهي االئتمانية، لنقودا :والثاين .بالذهب لالستبدال القابلة أي

 الورقية النقود ومنها فيها، اجملتمع وثقة احلكومة هلا، اعتماد من التبادلية قيمتها وتستمد
 ويويف الذمم يربئ فهو التامة، بالسيولة للنقد اتصافه املميزة اوخلاصية .املعاصرة واالئتمانية

 أي من بغطاء عملة البتكوين هل :يأيت ما يثار سبق ما ضوء ويف هنائية بطريقة باألمثان
 فا خال ذاتية منفعة أو قيمة ذات البتكوين هل ؟)مايل أو حق منفعة أو سلعة( نوع

ً   1miningالتنقيب  تكاليف اعتبار وهل ميكن التبادلية؟ منفعتها أو لقيمتها املرتفعة جزءًا
ما املقصود بالتعدين فيما يتعلق  ،ؤل آخرتسا إىلُرمبا يقودنا هذا ، ومن قيمتها الذاتية

 ! اقتصاديةهل إصدار البتكوين ذو جدوى و بالبتكوين !
نشرت  ،بالتصاعد آخذة انبعاثاته الكربونية إنالتنقيب عن البتكوين يستهلك الطاقة، كما 

ان  ":نُصهاو ضمن جهود مكتب التعاون املناخي (Grist)هذه املقالة سابقا يف جملة جريس
منذ سنوات،  بدأت فكر مثلي فأنك على األرجح ال تعري اهتماما لظاهرة البتكوين اليتكنت ت

يصب احلصول على واحدة منها او رمبا ألهنا عملة متحررة من  أورمبا ألهنا تبدو معقدة جدا 
كان لديك أي اهتمام مبستقبل ما يتجه اليها العامل ما بعد عصر  إن أماالقيود،  أشكالكافة 

جتاوزت  .نبدأ بتركيز اهتمامنا على هذا األمر اآلن أنحفوري فيتوجب على كالنا الوقود اال
دوالر للمرة األوىل، وما بعد  10,000  قيمة البتكوين الواحد يف األسبوع املاضي حاجز ال

                                                 
 بالتنقيب باملقارنة جمازي استخدام وهو .واحد مبعىن وكالمها "التعدين "أو "التنقيب "إىل  miningكلمة تترجم 1

 .األرض باطن من واستخراجها املعادن عن
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قيمة البتكوين يف بداية  أمادوالر تقريبا، 12,000عطلة هناية األسبوع بلغت قيمة البتكوين 
ولو افترضنا انك اشتريت عمالت بتكوين املشفرة  .دوالر1,000ن اقل من هذه السنة فكا

 أمريكيماليني دوالر  4، فان استثمارك هذا ستبلغ قيمته 2011يف عام 100مببلغ دوالر
على  أصدقائهمقاموا بدعوة  أشخاصبالعديد من القصص عن  االنترنيتاليوم، حيث يعج 

تلك الوجبة بعملة البتكون من باب حب وجبة غداء قبل سنوات قليلة وسددوا مثن 
لو سددوا مثن الوجبة نقدا واحتفظوا بعملتهم  أهنم اآلن أدركواالتكنولوجية واحلداثة ولكنهم 

 ميلكون من املال ما يكفي لشراء منزل اآلنالرقمية لكانوا 
 ان هكذا ارتفاع جنوين بقيمة هذه العملة الرقمية يعد مثار لتساؤالت عديدة من، دون !

عملة البتكوين هذه مل يكن جلعلها أداة  إنشاءشك، خصوصا إذا علمنا ان اهلدف من 
خمترعيها كانوا يأملون من اختراعهم هذا جعلها بديل للنقود حبد ذاهتا،  إناستثمار، حيث 

ولكن ما غاب عن  .وجمهولة لنقل وحتويل القيمة بني الناس وآمنةبوصفها وسيلة غري مركزية 
ه العملة هو كمية الطاقة اليت ستستهلكها شبكات احلاسوب بسبب حساب خمترعي هذ

اجلهود املبذولة يف عملية التحول  إبطاءالبتكوين يوم ما، وببساطة فان البتكوين تتسبب يف 
اجلبل اجلليدي للمشكلة  رأسالسريعة بعيدا عن استخدام الوقود االحفوري، البل ان هذا هو 

ظل تأثرياهتا السلبية املتنامية على املناخ فأهنا تعد االن تطور  اليت سببتها عملة البتكوين، ففي
توفر العمالت املشفرة كالبتكوين خدمات فريدة مثل  .بل اهنا أسواء من ذلك بكثري خبيث ال

اجراء صفقات مالية من دون احلاجة إلصدار احلكومة للعمالت النقدية او من دون احلاجة 
 Derek) حيث يسمي ديريك تومبسونللمصارف للقيام بعمليات الدفع. 

Thompson) األطلنطي، يف مقاله املنشور يف جملة (The Atlantic) ,  عملة البتكوين
حيث  –ُيبىن عليها االقتصاد بالكامل  أن"بالتقنية املبتكرة والتحويلية متاما " اليت من املمكن 

قع ان جترد البتكوين الدوالر من املكافئ للنقود يف عامل االنترنيت، ال بل ان بعضهم قد تو أهنا
بيد ان ارتفاع البتكوين هذا جيري يف حلظة حرجة من التاريخ حيث ان  .قيمته يوما ما
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البشرية التزال متأخرة عقود يف سعيها ملواجهه التغري املناخي مما حيتم تقييم كل حركة يف هذا 
زال تثبت فيه البتكوين فشلها العصر وفق تأثريها الفعلي على املناخ وهو االختبار الذي ال ت

  .بصورة متزايدة
التعامالت املالية الرقمية تأيت متوافقة مع السعر الفعلي )احلقيقي( يف عاملنا، حيث َخلق  إن

النمو اهلائل للعملة املشفرة طلبا مضاعفا للطاقة احلاسوبية. وينتج عن النمو املتزايد لعملة 
لى احلواسيب حلها من اجل تكوين املزيد من البتكوين مشاكل رياضية متزايد يتوجب ع

وهي طريقة مصممة لغرض  (،عمالت بتكوين، وهي العملية اليت تعرف بعملية )التنقيب
تتطلب عملية حتويل كل عملة بتكوين واحدة اليوم نفس قدر كمية  .التحكم بتزويد العملة

احد، كما ان املنقبني عن الطاقة املستخدمة لتزويد تسعة منازل يف الواليات املتحدة ليوم و
 إمجايل إنيزالون مستمرين بتركيب املزيد من احلواسيب األكثر سرعة، حيث  البتكوين ال

مرة  100,000الطاقة احلاسوبية املستخدمة يف التنقيب عن البتكوين يف يومنا هذا أكرب ب 
مة يف الطاقة املستخد إمجايليعد  .حاسوب خارق يف العامل جمتمعة500 من قدرة أسرع

ترياوات/ساعة سنويا، وهي الطاقية اليت  31أجهزة هذه الشبكات كبري جدا حيث يقدر ب 
بلد صغري سنويا، ال بل ان هذه الشبكة املتعطشة للطاقة الكهربائية  150يستهلكها اكثر من 

جيجاوات/بالساعة اي نفس كمية الطاقة اليت  450تزداد استخدامها للطاقة كل يوم مبقدار 
ان هكذا استهالك  تعرف أكثر على البتكوين .ا دولة هايييت يف سنه كاملةتستهلكه

للكهرباء، بسبب التنقيب عن البتكوين, يتسبب بسحب الطاقة الكهربائية من الشبكة 
الكهربائية يف كل احناء العامل حيث, ان هذه الطاقة بدل ان تذهب للسيارات اليت تعمل على 

ل عوضا عن ذلك اىل مزارع التنقيب عن البتكوين. ومثال إلنارة البيوت تتحو أوالكهرباء 
على ذلك ما حيدث يف فنزويال حيث تسبب التضخم اهلائل والكهرباء املدعومة حكوميا اىل 

البلد بصورة  أحناءازدهار سوق البتكوين، حيث يتسبب ذلك يف انقطاع الكهرباء يف كافة 
يب عن البتكوين توجد يف الصني حيث متكررة، ومن اجلدير بالذكر ان أضخم مزارع التنق

اهنم يستخدمون طاقة السدود الكهرومائية اليت تعد من أرخص مصادر توليد الطاقة النظيفة 
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العاملة على  (Tesla) اخلالية من الكاربون. ويذكر ان أحد مستخدمي سيارات تيسال
ستفيدا من الكهربائية الطاقة الكهربائية حاول ان جيري عملية تنقيب عن البتكوين يف سيارته م

من املتوقع يف غضون أشهر من االن،  .اجملانية اليت توفرها حمطات الشحن الكهربائية العامة
وبالنظر لنسبة النمو اهلائلة يف عملة البتكوين فان الطاقة الكهربائية املطلوبة لتشغيل شبكات 

يد جديدة. ويف ضل الوعي العملة املشفرة ستتجاوز حدود املتوفر مما يتطلب انشاء حمطات تول
مبشاكل املناخ والسباق اجلاري الستبدال الوقود االحفوري مبصادر طاقة متجددة، اال ان 
الضغط على الشبكة الكهربائية يعين املزيد من املنشئات العاملة بالتكنولوجية الغري نظيفة، اذ 

اقة كهربائية تفوق اىل ط 2011حتتاج شبكة التنقيب عن البتكوين حبلول شهر متوز من عام 
ستستهلك هذه  2020ما حتتاجه الواليات املتحدة من كهرباء، وحبلول شباط من عام 

 .1الشبكة كهرباء أكثر من الكهرباء الذي يستهلكه العامل بأمجعه يف اليوم 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .مقال مترجم عن البتكوين ،أ.ياسر منهل 1
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من أكواد رقمية قابلة  تتكون ،افتراضيةبأهنا عمالت ومهية  االلكترونيةتوصف العمالت 
كما  ،الطلبو ختضع قيمتها للعرضو االنترنتللتخزين على األقراص الصلبة أو شبكة 

 .الشراء اليت تتم هبا أو حىت معرفة مالكي هذه العمالتو يصعب تتبع عمليات البيع
 االئتمانبطاقات و عن وسائل الدفع العادية مثل " باي بال " االلكترونيةو ختتلف العمالت 

عدم وجود سلطة عليا ، ويف عدم وجود وسيط لتحويل املعامالت مثل املؤسسات املصرفية
 -إذ تعتمد على شبكات التفاعل الند  ،ختتص مبراقبة املعامالت املالية ممثلة يف البنوك املركزية

 .للند مما يؤدي لعدم وجود طرف ثالث ملراقبة املعامالت املالية
 

يف عدم وجود أي وسطاء أو أطراف ثالثة  االلكترونيةتتمثل أهم أسباب استخدام العمالت 
كما توفر العمالت الرقمية مثل  ،مما جيعل املعامالت سريعة ،للتحقق من مصداقية الصفقات

خاصة بالنسبة اىل الشركات او  ،أسرع بكثري يف املعامالت النقديةو بتكوين بدياًل أرخص
اليت تقوم بقبول  هلكني الذين يقومون بنقل األموال عرب احلدود او ملتاجر التجزئةاملست

عالوة على ذلك ميكن القيام باملعامالت بسهولة من قبل  ،املدفوعات من الزبائن عرب االنترنت
ذلك فإن رسوم  إىل باإلضافة ،او متصل بشبكة االنترنت أي شخص لديه هاتف جوال

يرى العديد من اخلرباء أن ، وارنة مع رسوم معامالت بطاقات االئتماناملعامالت ضئيلة باملق
إستخدام العمالت الرقمية للمعامالت يقلل من املخاطر املرتبطة بطرق الدفع عرب االنترنت 
التقليدية اليت من احملتمل ان تستعمل من قبل " اهلاكرز " لكشف البيانات الشخصية او 

 .1تفاصيل احلسابات املصرفية 
                                                 
1 Campbell Harvey , Eric Tymoigne, Do Cryptocurrencies Such as Bitcoin 
Have a Future?, The Wall Street Journal, March 
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 :من بني تلك اخلصائص، ويتميز البتكوين بعدة خصائص جتعل منها جمااًل ألهتمام اجلميع
 
1:

اء العملية رحيث ال يتطلب إج ،يتيح التعامل عرب العملة االفتراضية بيتكوين إخفاء اهلوية
اإلفصاح عن و البيعو ت الشراءالتحقق من شخص املستخدم إلمتامها وال يتطلب تنفيذ عمليا

 .أي بيانات او معلومات شخصية
 
2

حيث يسمح نظام  ،العامل أحناءيتميز البتكوين بالقدرة على التعامل مع أي فرد يف خمتلف 
 .التعامل عرب تلك العملة بتحويل األموال من أي مكان إىل أي مكان آخر بأي قيمة

 
3 .: 

حيث تتم العمليات  ،عنصر السرعة :بتكوين االفتراضيةمن السمات املميزة للتعامل بالعملة 
 .دول العامل يف مدة زمنية ال تتجاوز الثواين املعدودةو اهلائلة بني خمتلف مناطق

 
3

لذا من املستحيل على التجار أن  ،ميتلك مستخدمو البتكوين حتكمًا كاماًل يف معامالهتم
كما ميكن أن حيدث مع وسائل  ،يفرضوا عنوة رسومًا غري معلن عنها أو غري مرغوب فيها

مدفوعات البتكوين ميكن أن تتم دون دمج أو ربط املعلومات الشخصية ، والدفع األخرى

                                                                                                                                                 

01, 2015, accessible at: https://www.wsj.com/articles/do-cryptocurrencies-
such-as-bitcoin-have-a-future-1425269375. 
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كنهم أيضًا مستخدمو البتكوين مي، وهذا يوفر محاية فائقة ضد سارقي اهلويات، وباملعاملة
 .1التشفري و محاية أمواهلم من خالل النسخ االحتياطي

 
4: 

حيث ال متر تلك  ،نقل األموالو الدفعو تكلفة التحويل باخنفاضالتحويالت و تتميز املعامالت
ا تتم إمن، واحملليةو األموال االفتراضية عرب املؤسسات املصرفية أو اجلهات املالية الدولية

 .2آخر دون احلاجة إىل وسيط يسهم يف رفع التكلفة و املعامالت مباشرة بني مستخدم
 
5.: 
فهو سهل االستخدام بالنسبة لألفراد الذين ال ميتلكون  ،يًا كان النظام الذي يتم استخدامهأ

 ،سهولةو رعةهنا جند أن أجهزة احلاسوب ساعدت على إنشاء املعامالت بس، وخربات تقنية
 .اهلواتف املتصلة بشبكة اإلنترنتو استخدام األجهزة اللوحية إمكانيةباإلضافة اىل 

 
6.: 

 اقتفاء أثرها بغرض حتديد األطراف أوحيث يصعب تعقب املعامالت  ،و هذه من أهم امليزات
 .3لية التبادل يف عم املنتجات املستخدمةو غموض السلع إىلاجلهات املتعاملة باإلضافة و

                                                 
 14موقع ساسة بوست )  ،عملة إفتراضية ) آمنة ( لغسل األموال و األعمال املشبوهة :البتكوين ،حسام الدين عطار 1

-http://www.sasapost.com/opinion/alpetkoan :( على الرابط التايل 2015سبتمرب 
virtual-currency/ 

2 Brittemira Abdi, “Future Currency:Is Bitcoin here to stay? A Case Study 
on the Cryptocurrency Bitcoin.” (Unpublished Master Thesis.)Real Estate & 
Construction Management, Stockholm, 2014 

 .2017 ،مركز امللك فيصل للبحوث و الدراسات ،البتكوين و دورها يف التمويل ،حسن حممد 3
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حماولة دجمها يف نظامها و اجتهت العديد من الدول ملناقشة تقنني وضبط العمالت االلكترونية
جتنب تأثرياهتا السلبية على النظام ، واملصريف هبدف السيطرة على التدفقات النقدية االفتراضية

ضع القانوين للعمالت االلكترونية على ضرورة ضبط يركز مؤيدو تصحيح الو، واملصريف
مراقبة التعامالت ، والتقلبات السريعة لقيمتها ومنع استخدامها يف متويل االنشطة غري القانونية

 .املالية اليت تتم من خالهلا
تصنف دائرة اإليرادات الداخلية العمالت االفتراضية  ،ففي الواليات املتحدة على سبيل املثال

كما أن  ،ينبغي تسجيلها من جانب األفرادو ارها ممتلكات ختضع لضرائب امللكيةبإعتب
اخلسائر الناجتة عن تداول العمالت االلكترونية ختضع لقوانني الضرائب يف و املكاسب

األفراد و الواليات املتحدة باإلضافة اىل ذلك يسمح النظام املصريف األمريكي للشركات
 .1فرة كوسيلة من وسائل الدفع بإستخدام بعض العمالت امُلش

 
كما  ،و يف السياق ذاته أنشأ االحتاد األوريب منتدى ملناقشة تنظيم العمالت االفتراضية

أصدرت حمكمة العدل األوربية حكمًا بإعفاء التعامالت بالعمالت األلكترونية من الضرائب 
 .2املبيعات و على القيمة املضافة

 
ففي  ،سات متفاوتة يف التعامل مع التعامالت االلكترونيةو تبنت بعض الدول األوربية سيا

امل مع البتكوين بإعتبارها عملة أجنبية تفرض عليها عالت يتم ،بريطانيا على سبيل املثال

                                                 
1  Virtual Currency Guidance, Internal Revenue Service, March 25, 2014, 
accessible at: https://www.irs.gov/pub/irsdrop/n-14-21.pdf  
2 James Titcomb, Bitcoin Is Tax-free, European Court Rules, The 
Telegraph, October 22, 2015, accessible at: http://bit. 
ly/1PLmnnr 
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أما يف بلجيكا فال يوجد تشريع أو قواعد  ،ضرائب مماثلة للضرائب على رؤوس األموال
 .1قانونية تنظم التعامل بالعمالت األلكترونية 

 
و يف املقابل اختذت بعض الدول إجراءات أكثر حدة فيما يتعلق بالعمالت االلكترونية من 

حيث حظرت روسيا تداول أو  ،خالل فرض مستويات خمتلفة من احلظر على تداوهلا
 استخدام البيتكوين متامًا بسبب استخدامها يف أنشطة غري مشروعة مثل غسيل األموال

 .2اجلرمية املنظمة و
فإن احلكومة  ،الرغم من أن الصني تعد أكرب سوق للعمالت االلكترونية يف العامل و على

 كما قامت ايسلندا ،البنوكو الصينية قامت حبظر التعامل بالبتكوين يف املؤسسات املصرفية
بوضع حظر على تداول البتكوين ألسباب متعددة من بينها خمالفة البتكوين  اإلكوادورو

أخرى إلصدار عمالت  دويلسعي ، وت األجنبية يف هذه الدوللقوانني تداول العمال
 .3الكترونية وطنية تسعى حلمايتها من منافسة البتكوين 

                                                 
1Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions, U.S Library of Congress, 
accessible at: https://www.loc.gov/law/help/ 
bitcoin-survey/ 
2 Russian Media Watchdog Blocks Bitcoin Sites, RT International, January 
13, 2015, accessible at: https://www.rt.com/ 
news/222215-russia-bans-bitcoin-sites/ 
3 Evander Smart, Top 10 Countries in Which Bitcoin Is Banned, 
CryptoCoins News, May 27, 2015, accessible at: http://bit. 
ly/1FCPK5g 
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 :االحتادات من التعامل بالبتكوينو الدول و فيما يأيت موقف أبرز
:

ذكر أن  مل يصدر االحتاد األورويب أي تشريع حمدد يتعلق بوضع البتكوين كعملة، ولكنه
ضريبة القيمة املضافة / ضريبة السلع واخلدمات ال تنطبق على التحويل بني العملة التقليدية 

 .)النقد اإللزامي( والبيتكوين
 

ضريبة القيمة املضافة / ضريبة السلع واخلدمات والضرائب األخرى )مثل ضريبة الدخل( ال 
 1 االحتاد األورويب:.ن للسلع واخلدماتتزال تنطبق على املعامالت اليت تتم باستخدام البيتكوي

، قضت حمكمة العدل يف االحتاد األورويب بأن "تبادل العمالت التقليدية 2015يف أكتوبر 
بوحدات العملة االفتراضية" بيتكوين "معفى من ضريبة القيمة املضافة" وأنه "جيب على الدول 

عملة، األوراق النقدية والقطع النقدية األعضاء أن تعفي، يف مجلة أمور، املعامالت املتعلقة بال
ووفقا .2 املستخدمة يف املناقصة القانونية "، مما جيعل بيتكوين عملة بدال من كوهنا سلعة

 .3للقضاة، ال ينبغي فرض ضريبة ألن البيتكوين ينبغي أن يعامل كوسيلة للدفع
                                                 
1 Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions". loc.gov. The Law Library 
of Congress, Global Legal Research Center. 2014.  اطلع عليه بتاريخ 25 فرباير
2015. 
2 "The exchange of traditional currencies for units of the 'bitcoin' virtual 
currency is exempt from VAT" (PDF). Court of Justice of the European 
Union. 
 
3 Bodoni ،Stephanie؛ Thomson ،Amy (22 October 2015). "EU's Top Court 
Rules That Bitcoin Exchange Is Tax-Free". BloombergBusiness. 
Bloomberg. 
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، ال تنطبق قوانني القطاع املايل التقليدي على بيتكوين ألنه ال للبنك املركزي األورويب ووفقا
غري أن آخرين يف االحتاد األورويب ذكروا أن القواعد  .ينطوي على جهات فاعلة مالية تقليدية

 .احلالية ميكن توسيعها لتشمل بيتكوين وشركات بيتكوين
.  

ويف يوليو  .يصنف البنك املركزي األورويب بيتكوين كعملة افتراضية ال مركزية قابلة للتحويل
م التعامل بشكل ، نصحت السلطة املصرفية األوروبية البنوك األوروبية بعد2014/ متوز 

  ..افتراضي بعمالت مثل بيتكوين حىت يتم وضع نظام تنظيمي
، مت إرسال اقتراح الربملان األورويب إىل املفوضية األوروبية للنظر فيه والذي 2016يف عام 

تضمن مقترح إنشاء جلنة عمل ملراقبة العمالت االفتراضية ملكافحة غسل األموال واإلرهاب، 
قدمت  عضوا عن التصويت 11مع امتناع  51صوتا مقابل  542ن قبل وهو ما مت متريره م

املفوضية األوروبية أيضا بشكل خاص اقتراحا "موازيا" يهدف إىل منع تقنيات التهرب 
 الضرييب كما كشفت عنها

مت الكشف عن أن االقتراح يتطلب تبادالت العملة املشفرة  2017يف عام  .وثائق بنما
 .واحملافظ املشفرة لتحديد النشاطات املشبوهة

 
، أصدرت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية التابعة جملموعة السبع البيان 2013ويف عام 

ليت ميكن أن تنطبق على الشركات املعنية بإرسال البيتكوين التايل يف املبادئ التوجيهية ا
وعمالت أخرى. "قد تواجه خدمات الدفع على اإلنترنت اليت تسمح بتمويل طرف ثالث من 
مصادر جمهولة خطر متزايد لغسل األموال / متويل االرهاب ". وخلصوا إىل أن ذلك قد 

 ."ومكافحة متويل اإلرهاب ومراقبته يشكل "حتديات للبلدان يف جمال مكافحة غسل األموال
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نشرت أن اجلزائر "هافينغتون بوست،  يف اجلزائر، البيتكوين قانونية حاليا، ولكن وفقا جلريدة
 .(من القانون 113)املادة  2018سوف متنع البيتكوين يف قانون املالية اجلديد لعام 

عن اجلريدة الرمسية  2017سمرب دي 28وفقا للقرار احلكومي اجلديد الصادر بتاريخ 
 لقرارات احلكومة املصادق عليها من طرف احلكومة

أضافت نص للمادة كمتمم و "مينع شراء العملة االفتراضية وبيعها وحيازهتا" :117املادة 
"العملة اإلفتراضية هي تلك اليت يستعملها مستخدمو االنترنيت عرب الشبكة العنكبوتية، وهي 

امة املادية كالقطع واألوراق النقدية، وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة تتميز بغياب الدع
من قانون املالية، فإن خمالفي هذا األمر يعاقبون وفق القوانني  117البنكية" ووفق املادة 

 .السارية املفعول
 
 

البيتكوين كعملة افتراضية ال مركزية قابلة للتحويل يف عام  وزارة اخلزانة األمريكية صنفت
. 2015ة يف سبتمرب جلنة تداول العقود اآلجلة للسلع، صنفت بيتكوين كسلع .2013

  .بالنسبة لدائرة الغريادات الداخلية، يتم فرض ضريبة على بيتكوين كملكية
، قضى قاض احتادي بأن "بيتكوين هي أموال ضمن املعىن العادي هلذا 2016يف سبتمرب 

 "املصطلح
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:
حذرت  مل يتم حظر بيتكوين من قبل أي طرف حكومي يف اململكة العربية السعودية. وقد

معترف هبا يف غري النقد العريب السعودي فقط من استخدامها ألهنا عالية املخاطر و مؤسسة
 .السعودية، ولن يستفيد جتارها من أي محاية أو حقوق

 
:

  .أصدرت احلكومة األردنية حتذيرا يثبط استخدام بيتكوين وأنظمة أخرى مماثلة
وصرف العمالت، والشركات املالية، وشركات  حيظر البنك املركزي األردين على البنوك،

يف حني أنه حذر اجلمهور  .خدمة الدفع من التعامل بالبيتكوين أو العمالت الرقمية األخرى
من خماطر البيتكوين، وأهنا ليست عملة قانونية، ال يزال البيتكوين يقبل من قبل الشركات 

  .الصغرية والتجار
 
 

عملة بيتكوين والعمالت الرقمية باعتبارها "وسيلة للدفع ليست عملة تعترف اليابان رمسيا ب
 .2016مايو  25من قانون خدمات الدفع يف اليابان  5-2قانونية" املادة 

، أجابت احلكومة اليابانية، ردا على سلسلة من األسئلة اليت طرحت يف 2014ويف مارس 
نية للبيتكوين يف شكل إجابات على الربملان الوطين، بقرار حكومي بشأن املعاملة القانو

ال يرى القرار البيتكوين كعملة وال سند مبوجب القانون املصريف احلايل واألدوات  األسئلة
املالية وقانون الصرف، الذي مينع البنوك وشركات األوراق املالية من التعامل بالبيتكوين. ويقر 

كيانات القانونية دون قيد أو شرط من القرار أيضا بأنه ال توجد قوانني متنع األفراد أو ال
 احلصول على بيتكوين مقابل سلع أو خدمات. قد تنطبق الضرائب على البيتكوين
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، "اقترح املنظمون املاليون اليابانيون التعامل مع 2016وفقا لنيكي أسيان ريفيو، يف فرباير 
 ."العمالت االفتراضية كوسيلة للدفع تعادل العمالت التقليدية

هريوساكي تقبل رمسيا التربعات بالبيتكوين هبدف جذب السياح الدوليني ومتويل مدينة 
  ..، اعترفت حكومة البالد رمسيا بالبيتكوين كوسيلة للدفع2017يف عام  .املشاريع احمللية

 
:

مع أنصار بيتكوين احملليني ملعرفة املزيد عن  بنك نيغارا ماليزيا التقى، 2013نوفمرب  4يف 
 6أصدر البنك املركزي البنزي بيانا يف  .ذلك الوقت هذه العملة ولكن مل يعلق على األمر يف

ولن يقوم البنك  .ماليزيا بأن البيتكوين غري معترف به كعملة قانونية يف 2014يناير 
وجيب على املستخدمني إدراك املخاطر  وين يف الوقت احلايل،املركزي بتنظيم عمليات بيتك

 .املرتبطة باستخدام بيتكوين
، أعلن البنك املركزي املاليزي أن اختاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي 2017أكتوبر  4يف 

  .حظر العمالت املعماة يف ماليزيا سيتم احلسم فيه قبل هناية العام
 

أفادت التقارير بأن سلطة النقد يف سنغافورة ذكرت أنه "سواء كانت  ،2013ويف ديسمرب 
الشركات تقبل البيتكوين مقابل سلعها وخدماهتا أم ال فهو قرار جتاري ال تتدخل فيه سلطة 

 .النقد يف سنغافورة
، حذرت سلطة النقد يف سنغافورة املستخدمني من املخاطر املرتبطة 2013سبتمرب  22يف 

تكوين مشرية إىل أنه "إذا توقفت البيتكوين عن العمل، قد ال يكون هناك طرف باستخدام البي
ذكرت  2013ويف ديسمرب  حمدد مسؤول عن رد أمواهلم أو بالنسبة هلم لطلب املساعدة

سلطة النقد يف سنغافورة "أنه سواء كانت الشركات تقبل البيتكوين مقابل سلعها وخدماهتا 
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، أصدرت 2014ويف يناير  ل فيه سلطة النقد يف سنغافورةأم ال فهو قرار جتاري ال تتدخ
هيئة اإليرادات الداخلية يف سنغافورة سلسلة من املبادئ التوجيهية الضريبية اليت ميكن مبوجبها 
معاملة معامالت بيتكوين على أهنا تبادل مقايضة إذا مت استخدامها كطريقة دفع للسلع 

على الشركات اليت تتعامل بعمالت البيتكوين  واخلدمات احلقيقية. وسيتم فرض الضرائب
  .على أساس مبيعاهتم من البيتكوين

 
 

، أعلنت وزارة املالية األملانية أن بيتكوين هو اآلن أساسا "وحدة 2013أغسطس  19يف 
حساب" وميكن استخدامها لغرض الضرائب والتجارة يف البالد، وهذا يعين أن املشتريات اليت 

 وأضافتجيب أن تدفع ضريبة القيمة املضافة كما هو احلال مع معامالت اليورو.  متت معها
خاصة" ميكن  أموالالكترونية ولكنها " أموال أو أجنبيةالوزارة اهنا ال تصنف كعملة 

 ."األطرافاستخدامها ىف "دوائر املقاصة املتعددة 
 

علقة بتشغيل املهنيني للعملة املت 2014يوليو  11أصدرت وزارة املالية الفرنسية قوانني يف 
  .االفتراضية، والتبادالت، والضرائب

 
رمسيًا بأن البتكوين  اعترفتو من خالل ما سبق يتضح لنا أن أملانيا هي الدولة الوحيدة اليت 

هو ما يسمح للحكومة األملانية بفرض الضريبة على األرباح اليت ، ونوع من النقود االلكترونية
 .يف حني تبقى املعامالت الفردية معفية من الضرائب ، تتعامل بالبتكوين حتققها الشركات اليت
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و على صعيد آخر فإن ُحكمًا قضائيًا قد صدر من قاضي أمريكي فيدرايل بأن البتكوين هي 
ميكن أن ختضع للتنظيم احلكومي على الرغم من عدم وجود ، ونوع من أنواع النقدو عملة

 .ت املتحدة االمريكيةاعتراف حكومي رمسي من الواليا
املشهورة مبدينة القمار قد ركبت و " الس فيجاس " مقرهاو " روبوكوين " كذلك فإن شركة

لتصبح  ،يف العامل لعملة البتكوين يف مدينة فانكوفر الكندية ATMأول جهاز صراف آيل 
صرحت الشركة بأهنا تزمع تركيب جهازين ، وكندا هي أول دولة حتتضن مثل هذا اجلهاز

اآلخر يف الواليات املتحدة ، وأحدمها يف مدينة كاالغاري الكندية ،آخرين يف وقت الحق
أوسنت و " يف مدينيت سياتل Kioskسيتم تركيب اجلهاز الذي يطلق عليه اسم " و األمريكية

لكنه يضم ماسحات ، ووهو يشبه إىل حد كبري جهاز الصراف اآليل التقليدي ،األمريكيتني
ئق إثبات اهلوية الشخصية مثل رخصة القيادة أو جواز السفر لتأكيد هوية ضوئية لقراءة وثا

 .املستخدمني
 

العملة االفتراضية البتكوين راج تداوهلا حول العامل بإعتبارها أداة مالية مييل سعرها إىل التقلب 
خاصة أن البتكوين اخلارج عن وصاية أي و وهو ما جيعلها أداة لتحقيق أرباح باملراهنة

حيث كان  ،سنوات 5ت مالية ألي دولة ارتفعت قيمته ألكثر من مليون مرة خالل سلطا
جتاوزت قيمته اآلن ال ، و2009بتكوين عند صدوره سنة  1000الدوالر يساوي 

هو ، ومليار دوالر 15يصل حجم تداول البتكوين و دوالر لقترب من سعر الذهب 1090
اليابان و الصنيو ة يف دول شرق آسيايكتسب شهرة واسعو ما جعل البتكوين يفرض حضوره

يف ديب إضافتها  " the pitzza guysووصلت شهرته إىل اخلليج بعد إعالن مطعم " 
العملة النقدية لتصبح أول شركة يف املنطقة تقبل و كخيار للدفع اىل جانب البطاقة االئتمانية

 .هذه العملة االفتراضية
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م اسباب استخدام العمالت االلكترونية يف عدم وجود أي وسطاء أو أطراف ثالثة تتمثل اه
مما جيعل املعامالت سريعة كما توفر العمالت الرقمية مثل  ،للتحقق من مصداقية الصفقات

بتكوين بدياًل أرخص وأسرع بكثري يف املعامالت النقدية خاصة بالنسبة للشركات او 
ل األموال عرب احلدود او ملتاجر التجزئة اليت تقوم بقبول املستهلكني الذين يقومون بنق

 .املدفوعات من الزبائن عرب اإلنترنت
ميكن القيام باملعامالت بسهولة من قبل أي شخص لديه هاتف جوال أو  ،عالوة على ذلك

فإن رسوم املعامالت املالية ضئيلة باملقارنة مع  ،متصل بشبكة اإلنترنت باإلضافة اىل ذلك
يرى العديد من اخلرباء ان استخدام العمالت الرقمية يقلل من ، وبطاقات االئتمانرسوم 

املخاطر املرتبطة بطريق الدفع عرب اإلنترنت التقليدية اليت من احملتمل أن تستعمل من قبل " 
 .1بيانات الشخصية أو تفاصيل احلسابات املصرفية قراصنة الشبكة العنكبوتية " لكشف ال

 
تراجع ثقة املتعاملني يف القطاع املصريف التقليدي خاصة بعد األزمة املالية يف و يرتبط ذلك ب

" ساتوشي ناكاموتو " أن الثقة اليت  أكد مؤسس بيتكوين 2009ففي عام  ،2007عام 
، تأسس عليها القطاع املصريف التقليدي تعرضت للتراجع بقوة نتيجة انتهاك خصوصية األفراد

                                                 
1 Campbell Harvey , Eric Tymoigne, Do Cryptocurrencies Such as Bitcoin 
Have a Future?, The Wall Street Journal, March 
01, 2015, accessible at: https://www.wsj.com/articles/do-cryptocurrencies-
such-as-bitcoin-have-a-future-1425269375. 
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االلكترونية باتت بدياًل متاحًا للجمهور يتجاوز الثقة العمياء اليت يف املقابل فإن العمالت و
 .1العمالت الورقية و يعتمد عليها القطاع املصريف التقليدي

 
، إذ ال ترتبط هذه العملة بدولة حمددة ،و يف السياق ذاته تتسم العمالت االلكترونية بالعاملية

ية باإلضافة إىل عدم وجود بنوك مركزية ميكن التعامل معها دون التقيد باحلدود اجلغرافو
مسؤولة عن طباعة األموال مما يقلل من احتماالت التضخم الناجم عن صك العملة من دون 

ويف املقابل فإن العمالت الرقمية تتسم مبحدودية العدد مما  ،الطلبو النظر لتوازنات العرض
ارتفع  ،سنتات فقط 6ا يساوي فبعد أن كان مثنه ،زاد من قيمتها السوقية مع ارتفاع الطلب

 .2017دوالر يف مايو  2500سعرها إىل ما يقارب 
 
 

إذ حتولت البتكوين  ،انتشارًا على املستوى العاملي االلكترونيةالعمالت  أكثرتعد البتكوين من 
املستعار " ساتوشي  االسممن جانب مربمج أو جمموعة مربجمني جمهولني حتت  إطالقهااليت مت 

 .العديد من الدول الصغرية تاقتصادياناكاموتو " إىل اقتصاد افتراضي موازي يتجاوز حجم 
 

 11و تشري التقديرات اىل ان قيمة التعامالت االلكترونية بالبتكوين باتت تتجاوز أكثر من 
من صعود املؤسسات املالية لالستفادة و حيث بدأت العديد من الشركات ،2مليار دوالر 

                                                 
1 John Naughton, "Why Bitcoin Scares Banks and Governments, The 
Guardian, April 07, 2013, accessible at: http://bit. 
ly/2fYPoNX. 
2 "Bitcoin Network", Bitcoin Charts, accessible at: 
http://bitcoincharts.com/bitcoin/ 
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خاصة  ،العمالت االلكترونية من خالل قبول الدفع عرب االنترنت هبذه العمالتو البتكوين
 شركات تصنيع احلواسيب اآللية مثل شركات، وتكنولوجيا املعلوماتو شركات الربجميات

الطريان عرب االنترنت كما بدأ فرع احلزب اجلمهوري يف و خدمات حجز الفنادقو 1 ديل
باإلضافة اىل ذلك بدأت تظهر  ،2ا األمريكية يف قبول البتكوين كوسيلة للتربع والية لويزيان

 .نيويوركو طوكيوو أجهزة الصرف اآليل للبتكوين يف العديد من املدن الكربى مثل لندن
 

و يؤكد العديد من اخلرباء أن تكنولوجيا البلوكتشني اليت تعتمد عليها العمالت االلكترونية 
سوف تؤدي لتغيري تنفيذ املعامالت املالية بصورة جذرية من خالل تعزيز الثقة يف التعامالت 

 هو ما يتناسب مع احتياجات القطاع املصريف، واملالية عرب االنترنت اليت تتسم بالسرعة
هو ما دفع بعض البنوك العاملية الكربى ، و3السندات و سواق املالية لتداول االسهماالو

بنك ، وبنك باركليز " الربيطاين، و" أوف أمريكا " من هذه التكنلوجيا مثل بنك لالستفادة
" للتكنلوجيا لتطوير  3حيث اعتمدت هذه البنوك على شركة " آر  ،يو يب اس السويسري
 .يف القطاع املصريفاستخدام البلوكتشني 

 

                                                 

1 Dell Now Accepts Bitcoin, Dell Website, accessible at: 
http://dell.to/1sy2HJ4 
2 Tanaya Macheel, Louisiana State Republican Party Now Accepts Bitcoin, 
CoinDesk, September 17, 2014, accessible at: 
3 Luisa Geiling, Distributed Ledger: The Technology behind Virtual 
Currencies: The Example of Blockchain, BaFin Website, 
March 1, 2016, accessible at: http://bit.ly/2ecP9Tz 
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لكنها ليست العملة و لعل البتكوين هو العملة التشفريية األكثر شهرة على الشبكة العنكبوتية
 5عملية تشفريية خمتلفة منها  60حيث يتوفر حاليًا ما ال يقل عن  ،التشفريية الوحيدة

بنية الشبكة  اتساعو بناء على عدد املستخدمني هلاعمالت على األقل ميكن وصفها بالرئيسية 
عدد األماكن اليت ميكن من خالهلا و اليت تقبل التعامل هباعدد األماكن ، واليت تقبل التعامل هبا

مجيع العمالت التشفريية ، واستبدال العملة االفتراضية التشفريية بالعمالت الورقية األخرى
من و بعض التعديالت عليه إدخالفتوح لعملة البتكوين مع املوجودة حاليًا تستنسخ املصدر امل

  :من أمثلة هذه العمالت، ومث إطالق عملة جديدة
 
1. Litecoin:  تتميز عن ، والفضة هواذا كان البتكوين هو الذهب فإن الاليتكوين

 .البتكوين بأن عملية التنقيب أسهل
2 .Novacoinأهنا متج برامج احلماية داخل  هي ختتلف عن باقي العمالت التشفريية يف: و

 .نواة العملة وهو ما مينع االعتداء عليها من قبل جمموعات التعدين
3 .Namecoin:  تتميز بالندرة العالية حيث أن جمموع املصدر منها هو مليون وحدة

 .فقط
4 .peercoin: الضمانات لتجنب و حتسني األمنو متتاز البريكوين بزيادة يف كفاءة التعدين

 .قيمتها السوفية تعترب الرابعة بني العمالت االفتراضية، ومعاملة املعدنني سوء
5. Feathercoinكما أنه  ،تتميز بقدرهتا على ضبط صعوبة التعدين يف كثري االحيان: و

 .التحسينات اجلديدة فيهاو يتم حتديثها بانتظام لدمج امليزات
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" بريتون وودز " يف العمل حىت سنة  النقدي الذي نشأ عن قرار مؤمترلقد استمر النظام 
حيث قررت الواليات املتحدة يف عهد الرئيس األمريكي نيكسون عدم قبوهلا حتويل  ،1971

هو ما ، ودوالر 600هذا القرار أدرى إىل إرتفاع سعر أونصة الذهب اىل  ،الدوالر اىل ذهب
منذ  ،دوالر لألوقية 35اشترت به الدوالر بسعر و بهاشكل ضربة قوية للدول اليت باعت ذه

مل تعد الدول تتخذمها و الفضة من التداولو هذا التأريخ اختفى النقد املسكوك من الذهب
حتول ميعاري القيمة اىل معدنني ُيقومان بالنقد الورقي الذي مل يكن لُه قيمة إال مبقدار ، ونقدًا

" جاميكا " لإلصالح النقدي استبعاد الذهب من  قرر مؤمتر 1976قي سنة ، وغطائهما له
هبذا القرار حتول الذهب من نقد ، وعدم اختاذه أساسًا لتقدير قيمة العمالتو النظام النقدي

 .إىل بضاعة مادية
لعشرات السنوات مل ُيدعم و على الرغم من تداوله العامليو و وفقًا ملا تقدم فإن الدوالر

هي عملة و الوقت احلايل أن يقول أحدهم أن البتكوين لذا فمن املستحيل يف ،بالذهب
أن ُتدعم بالذهب فهذا أول االحتماالت اليت جيب أن يضعها يف إفتراضية غري ملموسة 

احلسبان كُل من حياول التعامل هبا اواًل ألهنا بأبسط ما ميكن تسميته مبدئيًا ب " الصفقة 
 .اخلاسرة "

 

م من أنه قد يكون من الطبيعي وجود عملة الكترونية تفيد التعامالت االقتصادية يف بالرغ
إال ان التعامل بعملة  ،االلكترونية بصورة كبرية تخاصة مع تزايد التعامال، والوقت الراهن

غري حقيقية يف ظل عدم و يتم تبادهلا بأمساء مستعارةو افتراضية يصدرها أشخاص جمهويل اهلوية
سلطة مالية تراقبها يفتح الباب على مصراعيه أمام استخدامها يف عمليات غسيل وجود اي 
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هي ، واو سداد قيمة جتارة املخدرات او حتويل اموال ناجتة عن عمليات اجلرمية املنظمة األموال
اإلجرامية يف العامل كما أهنا قد تؤدي إىل مزيد من عمليات  األنشطةبذلك تساهم يف زيادة 

هذا باإلضافة اىل خماطرها االقتصادية املتمثلة يف هتديد االستقرار  ،يال املايلاإلحتو النصب
ذلك نتيجة ألن التحكم يف كميات عرض و النقدي يف الدول اليت ينتشر استخدامها فيها

 .النقود مل يعد حتت السيطرة للسلطات النقدية لتلك الدول
كز يف أيدي جمموعة قليلة ممن ميلكون األهم من هذا كله هو أن البتكوين عملة إحتكارية تتر

, ذلك نظرًا لتعقد  ،جييدون استخدام تقنية تكنلوجية املعلوماتو أجهزة كومبيوتر ذكية
هذا ، وحيصل على البتكوينو العمليات احلسابية الالزم اجرائها ليصبح املستخدم ُمعدنًا

تكرين على التحكم فيه وفق االحتكار يشكل هتديدًا ملستقبل االقتصاد العاملي نظرة لقدرة احمل
 .أهوائهم

 

يتم استخراج عملة البتكوين عرب شبكة االنترنت بإستخدام برامج جمانية ُتجري عمليات 
" التعدين " حيتاج يتم اصدارها من خالل عملية يطلق عليها ، وموثقةو حسابية معقدة

 "اخلوارزميات  "املنطقية املتسلسلة و ات الرياضيةاملستخدم فيها اىل حل جمموعة من اخلطو
متيل اىل التعقد كلما ارتفعت الكمية اليت  ،احلروفو لكشف سلسلة طويلة من األرقام

يتم  ،حتويلها إىل أصل يف حمفظة مالية الكترونيةو بعدها يتمكن من إصدار العملة ،يصدرها 
ً  ما تكون ، وأي عملة يف العاملمثلها مثل  ،استخدامها بعد ذلك عرب شبكة االنترنت غالبا

فضاًل عن غياب  ،لكنها ال متتلك نفس خصائص العملة احلقيقية الورقية ،حتت امساء مستعارة
 .فبإمكان أي شخص لديه جتهيزات خاصة إلنتاج العملة ،أي غطاء قانوين هلا
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مثل احلواسيب  ،ةتتم مراقبة تلك العملية اليت يطلق عليها التعدين أجهزة ذات معاجلات سريع
حيث يقوم املستخدم  ، 1أو اخلوادم ) السريفرات ( اليت تستخدمها الشركات الكربى  احلديثة

خالل تشغيله يكون قيد االتصال مع شبكة ، وبتثبيت برامج التعدين على حاسوبه اخلاص
البلوك فك شفرات احلظر ) ، وبالتايل فإن احلاسوب يبدأ يف القيام حبسابات معقدة، والبتكوين

استقبال البتكوين من حمفظات مجيع مستعملي البتكوين و أي التحقق من عمليات ارسال ،(
 .كلما كانت إمكانيات حاسوبك أفضل رحبت أكثرو عرب العامل

يتم توزيع هذه املبالغ  ،و عندما يتم توليد جمموعة جديدة من القطع النقدية لدى كل مستخدم
ن أن تصل القيمة الكلية لعمالت البتكوين املوجودة يف حبيث ال ميك ،وفق خوارزمية معينة

كما حيصل املستخدمون أصحاب قوة املعاجلة األعلى  ،مليون بتكوين 21 السوق ألكثر من
 .2 على حصة تتناسب مع مدى انتاج اجهزهتم من العمالت

رة يف و يقول القائمون على بتكوين إن اهلدف من هذه العملة اليت مت طرحها للتداول أول م
 .هو تغيري االقتصاد العاملي بالطريقة نفسها اليت غريت هبا الويب اساليب النشر،م 2009عام 

 

 بل ،عكس ما كان يف بداياته ،متداواًلو استعمال البتكوين يف التجارة أمرًا عاديًا أصبحلقد 
ً  على لسان املستثمريننظرياهتا األمر املعقوو أصبح التعامل هبذه العملةو  لكن ،ل خصوصا
يفهم بعض املصطلحات خصوصًا معىن حمفظة  أنقبل استعمال هذه العملة ال بد للشخص و

 ما هي أنواعها ؟و فما هي تلك احملفظة ،البتكوين او احلافظة او احملفظة االلكترونية

                                                 
 على ، ”؟ -  Bitcoin Miningالبيتكوين تعدين هو ما “حبوب، عبدالليل 1

 http://goo.gl/zfwCoH.:الرابط
 على ،    ”اإللكترونية؟  Bitcoinعملة ماهي »،املعراوي أنس 2

 http://goo.gl/nISY4E.:الرابط
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:
ال الشخصي حيث تقوم حبفظ ومحاية احملفظة االلكترونية بشكل عام هي خمزن فردي لالستعم

احملفظة كبنك  تستعمل، وجمموعة من البيانات ضد طائلة التجسس يف ميدان العمالت املشفرة
بالتايل و إن البتكوين هي عملة ال مركزية ،التحويلو شخصي حيتوي على رصيد قابل للشحن

ا هو البنك اخلاص معناها بكل بساطة " هذه حمفظتك اذا هذ، وفهي ال ختضع لسلطة أي بنك
 .بك

 
:
هي كثرية يستخدمون احملفظة و باقي العمالت املشفرة البديلة أومستخدمو البتكوين 

حتويل و شراءو هذا من اجل القدرة على أداء خمتلف املعامالت التجارية من بيعو االلكترونية
 .بني األرصدة اليت تتعامل بالعملة املشفرة

هذا البنك  ،ضع سوى للمستخدم نفسهخيحمفظة البتكوين هي بنك فردي ال  ،بشكل عام
استحالة  إىل إضافةاملستحيل معرفة البيانات الشخصية  حممي خبوارزمية تشفري معقدة جتعل من
يعترب و لكل حمفظة رقم تشفريي معني يدعى املفتاح ،تتبع املعامالت اليت تتم بني األرصدة

 .شراءو ف التعامالت التجارية من بيععنوان يتم نشره خالل خمتل
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 :عيوبو لكل نوع ميزة، وو ختتلف أنواع حمافظ البتكوين
1

ُيعد و يعترب تطبيق احملفظة املكتبية هو املنشأ الرئيسي الذي برزت منُه باقي احملافظ الحقًا
 .أكثر األنواع أمانًا

بنفس الوقت و أن يف هذا عيبًا إذ بالتوازي يتم حتميل التطبيق يف احلاسوب الشخصي إال
هذا ما يعترب إزعاجًا لبعض و جيجا بايت 70يتم حتميل السجل العام حبجم أكثر من 

كما أن تثبيت التطبيق على احلاسوب سيجعله عرضة على الدوام هلجومات  ،املستخدمني
 .األخرى األنواعهلذا الكثري قد يلجأ اىل استخدام و القرصنة

تعترب أول حمفظة بتكوين على ، وحمفظة بتكوين كور :هر احملافظ املكتبية جندو من أش
 .األساس يف عملة البتكوينو هذا هو الربنامج األصلي أنمبعىن  ،اإلطالق

 
 
 
 :. حمافظ على النت2
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ميكن شرحها بشكل عام أهنا جمموعة  ،انتشارًا بني مستخدمي العمالت املشفرة األكثرو هي 
لكل و هناك مواقع عدة، وخمتلفة املصداقية تقدم خدمة تطبيق احملفظة االلكترونيةمن املواقع 
 .عيوهباو منها ميزاهتا

يعترب هذا األخري األكثر مصداقية إضافة إىل و موقع بتكوين واليت ،هذه املواقع جند أشهرمن 
ضع عيوبه قليلة منها أن التطبيق خي ،الدخول للحساب من أي حاسوب كان إمكانيةميزة 

 .لسياسة املوقع حبد ذاته
 
 
 :. حمافظ نقالة3

 
 

اليت ميكن حتمليها على اهلواتف الذكية سواء و توجد كثري من التطبيقات للمحافظ االلكترونية
العيوب و يف املزايا اختالفطبعًا هناك  ،غريهاو فونآي  أو على أجهزة ال داألندر ويبنظام 

 .لكل منها
ن االطالع عليها يف أي وقت إضافة اىل عدم احلاجة اىل حتميل ميكو من املزايا أهنا نقالة

 .الذي سيأخذ مساحة كبرية على اهلاتفو السجل العام
من جانب العيوب جند أهنا قابلة للقرصنة أو الضياع مبعىن مبسط " ضياع هاتفك يعين ضياع 

 :اكثرها استخدامًا جندو من أشهر التطبيقات، وحمفظتك 
Xapo,pafxul,blockchain  
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 :حمافظ األجهزة النقالة .4

 
 
 

  :يف اآلونة األخرية ظهر ما يسمى مبحافظ األجهزة النقالة أو ما يسمى بـــــ
Bitcoin hardware wallets  

ذات منافذ يو  األحجامهي حمافظ تستخدم كحسابات بنكية متنقلة ُتحفظ يف أجهزة خمتلفة و 
 .اس يب ميكن ربطها بأجهزة أخرى

هي و عيوهبا بديهية، واليت تعترب حديثة نوعاً  ماو ن الشركات تستخدم هذه التقنيةالعديد م
ضياع اجلهاز إال أن هلا عديدًا من املزايا إذ أهنا متتاز بنمط تشفري معقد جدًا مبعىن آخر مستوى 

 .مع استحالة اختراق البيانات الشخصية عايل من احلماية
هي عبارة عن جمموعة من األوراق و لبتكوين الورقيةو قد ظهر مؤخرًا نوع آخر وهو حمافظ ا

مل يلقى و هذا املشروع ال زال حديث النشأةو إن صح التعبري ُيطبع عليها عنوان احلساب
 .رواجًا كبرياً  بني املستخدمني
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:
 يعين خسارة احلساببالتايل فإن فقداهنا ، وإن احملفظة االلكترونية هي عبارة عن بنك شخصي

أن يأخذ مبختلف و بالتايل ال بد من أي مستخدم أن يتوخى احلذرو ما فيه من رصيدو
 :نذكر منها ،اليت هي عديدةو األمان إجراءات

 .فريدةو استخدام كلمة سر طويلة
 يف حالة استخدام احملافظ النقالة  التأكد من تشغيل الكلمة السرية

 .ه من الفايروساتخلوو التأكد من نظافة احلاسوب
عدم نشر العنوان الشخصي بشكل و احلذر من اثناء املعامالت التجاريةو أخذ احليطة

 .1عشوائي
 

 "خربا مفاده "تراجع العملة الرقمية "بيتكوين 2017سبتمرب/ أيلول  13نشرت رويترز يف 
(Bitcoin)  ميون على خلفية بيع املستثمرين هلا بعد حتذير جيمي د %10بنسبة تزيد على

الرئيس التنفيذي لبنك جي يب مورجان من أن العملة اإللكترونية "بيتكوين" عبارة عن خدعة. 
وأشارت رويترز اىل أن بيتكوين، واليت تزال العملة الرقمية األكرب، شهدت مكاسب كبرية يف 

دوالر يف بداية سبتمرب/  5000األشهر األخرية لتصل إىل مستوى قياسي أقل بقليل من 
بعد زيادة أكثر من مخسة أضعاف يف السعر منذ بداية العام"، وقد استمر سعر أيلول 

  .دوالرا 3930البيتكوين يف االخنفاض ليصل حاليا لنحو 
 

وقد جاء هذا اخلرب ليطرح مزيدا من التساؤالت حول العملة الرقمية "بيتكوين" من حيث 
 .الرؤية االقتصادية والشرعية هلا

 
                                                 

 .مقال منشور على موقع التقين للمعلوماتية1 
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عملة افتراضية تتكون من عنوان رقمي مربوط مبحفظة اليكترونية وكل بداية فإن البيتكوين ك
وعند شراء لسلعة ببيتكوين واحد فإن  ،بيتكوين مقسم ملائة مليون وحدة تسمى ساتوشي

البيتكوين يتحول بضغطة زر إىل حمفظة البائع اليت متثل تطبيقا إليكترونيا. وإذا أراد شخص ما 
إىل شخص آخر فإنه يستخدم ما يسمى بالتوقيع الرقمي الذي  حتويل قيمة معينة من البيتكوين

حيتوي على رسالة التحويل، والرقم اخلاص بالبيتكوين، والعنوان املعلن للشخص الذي 
سيستلم البيتكوين، وعندما يتم حتويل بيتكوين إىل حمفظة أخرى فإن التحويل يذهب إىل 

 يف سلسلة البلوكات شبكة البيتكوين ويدخل يف عملية التأكد ويتم حفظه
(Blockchain).. 

 
 

وقد ظهر البيتكوين يف حبث عن العمالت املشفرة أصدره تقين جمهول لقب نفسه بـساتوشي 
وارتفع يف منتصف  $0.0001بقيمة  2009ومت طرح البيتكوين للتداول يف  ،ناكامويت

كل مث تصاعد البيتكوين بش $1000إىل  2017ووصل يف بداية  $35إىل  2011عام 
 .دوالر يف بداية سبتمرب احلايل 5000سريع حىت وصل أقل بقليل من 

 
ومن املتعارف عليه اقتصاديا أن البشرية عرفت من النظم النقدية ما هو سلعي وما هو ائتماين. 
وقد بدأت النظم النقدية السلعية باملقايضة فالنقود السلعية فالنقود املعدنية مث النقود النائبة اليت 

وب عن الذهب والفضة يف التبادل وتصرف هبما عند الطلب. أما النظم النقدية كانت تن
فهي نظم ال تستمد فيها النقود قيمتها من ذاهتا، ولكن من قبول األفراد يف معامالهتم  االئتمانية

هلا. لذا فطبيعة املادة املصنوعة منها النقود االئتمانية ليس هلا اعتبار، والسمة األساسية هلا هي 
فهي أقل منها بكثري. والنقود االئتمانية ال اعتراض  ،نقطاع صلتها كنقد عن قيمتها السلعيةا

عليها ابتداء يف اإلسالم ما دامت تتسم باحتفاظها بالقوة الشرائية وال تستخدم مصدرا 
 .لإليراد
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ه إن نظرة اإلسالم للنقود بصفة عامة تتفق مع ما جاء يف تعريفها االقتصادي الذي يركز في

االقتصاديون على وظائف النقود متجاوزين تعريفها بسلطة اإلصدار أو املكون الذايت هلا، 
حيث تعرف النقود بأهنا: أي شيء يلقى قبوال عاما كوسيط للتبادل، ويصلح يف الوقت ذاته 
مقياسا للقيم وحفظ الثروة وتسوية الديون وااللتزامات. وقد فطن العديد من الفقهاء املسلمني 

ومعيارا  ،ووسيطا للتبادل، ومستودعا للقيمة ،ئف النقود األساسية من كوهنا مقياسا للقيملوظا
وتناولوها يف كتبهم  ،للمدفوعات اآلجلة قبل أن يهتدي إليها الفكر االقتصادي التقليدي

بالبيان والتوضيح ومنهم اإلمام الغزايل والكاساين وابن اهلمام وابن العريب وابن تيمية وابن 
 .م وابن خلدون وغريهمالقي
 

لذا فإن الطبيعة السلعية للنقود من كوهنا ذهبا أو ورقا أو خالف ذلك ليست حمل اعتبار ما 
رضي اهلل -دامت تؤدي وظائفها بصورة شرعية، وقد هم اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب 

 .ن االنقراضباختاذ الدراهم من جلود اإلبل، وما منعه من ذلك إال خشيته على البعري م -عنه
 

وها هو ابن تيمية يعكس املنظور اإلسالمي للنقود بقوله: "وأما الدرهم والدينار فما يعرف له 
حد طبعي وال شرعي، بل مرجعه إىل العادة واالصطالح، وذلك ألنه يف األصل ال يتعلق 

د لنفسها املقصود به، بل الغرض أن يكون معيارًا ملا يتعاملون به، والدراهم والدنانري ال تقص
بل هي وسيلة إىل التعامل هبا. وهلذا كانت أمثانا خبالف سائر األموال فإن املقصود االنتفاع هبا 
نفسها فلهذا كانت مقدرة باألمور الطبعية أو الشرعية، والوسيلة احملضة اليت ال يتعلق هبا 

بقيام النقود غرض ال مبادهتا وال بصورهتا حيصل هبا املقصود كيفما كانت".. فالعربة شرعا 
بوظائفها بأن يتاجر هبا باعتبارها وسيطا للتبادل ال املتاجرة فيها وحتويلها إىل سلعة واخلروج 

 .هبا عن وظائفها

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 43 

وبالنظر إىل عملة البيتكوين كعملة افتراضية جند أن هناك غرر وجهالة مبن يصدرها ومن مث 
وغلبت  ،عامليا باعتبارها عملة عامليةباجلهة اليت تضمن إصدارها، كما أهنا تفتقد للقبول العام 

وحتولت إىل كوهنا مصدرا  ،عليها املضاربات، فأصبح حترك سعرها يتسم بالتذبذب واملغاالة
ومعيارا  ،لإليراد ووسيلة لغسل األموال، وأصبح من الصعوبة اعتبارها مستودعا للقيمة

  .ادية اإلسالميةللمدفوعات اآلجلة، وهو ما ال يتفق مع القواعد واملقاصد االقتص
 

حىت لو حتققت يف تداوهلا قواعد التعامل الشرعي  -لذا فإن قبول عملة البيتكوين إسالميا 
التقابض ولو حكميا دون التماثل عند و التقابض ولو حكميا عند احتاد اجلنس،و بالتماثل

ها مرهونا برفع الغرر واجلهالة عنها من خالل معرفة اجلهة اليت تصدر -اختالف اجلنس
وتوافر عوامل األمان فيها  ،وقدرهتا على ضمان اإلصدار، وكذلك حتقيق القبول العاملي هلا

بصورة متنع تبخرها من حسابات مستخدميها حبواسبهم الشخصية وضياع حقوقهم، 
واملتاجرة هبا ال فيها، وهو ما ال يتوافر يف وضعها احلايل بصورة جتعلها خدعة كما وصفها 

 .التنفيذي لبنك جي يب مورجان. واهلل تعاىل أعلم جيمي دميون الرئيس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 44 

حيث أهنا يف  ،يف احلقيقة يوجد صعوبة يف توقع مصري العمالت االفتراضية خاصة البتكوين
، هبوط نسب تداوهلا عامليًاو هبوطو مهب قوي يف شد ة جذب من شأهنا أن تؤثر يف صعود

 اليت من بينها أهنا تساهم يف رفع كفاءة عمليات الدفعو ا ميزات عديدةعلى الرغم أن هلو
، حكومات أخرى قرار بإلغاء تداول العملة االفتراضيةو أصدرت احلكومة الصينية ،التسويةو
خاصة و الشراءو باستبداهلا بالعملة الرمسية يف عمليات البيع املستهلكنييتردد البعض من و

أن تتأثر مديونية املستهلك  يناملمكن يف ظل تذبذب قيمة البتكوالشراء اآلجل حيث أنه من 
السيطرة على السوق او اللجوء اىل  إمكانيةعدم و ذلك هلشاشة العملةو أضعاف مضاعفة

 .القضاء يف حالة إهنيار العملة
حيث أن قبل هذا التأريخ كانت العملة قد  2017ديسمرب  22و مثال ذلك ما حدث يف 

دوالر  10,035,00  لتصل اىل % 47معدالهتا، مث اخنفضت قيمتها  أعلى إىلارتفعت 
 الشراءو األعيادقد اتفق احملللون على ان سبب االخنفاض هو موسم و يناير 30يف  امريكي

كذلك ختطيط الدول لفرض قيود على و تسارع املستثمرين على بيع عمالهتم االفتراضيةو
على ، ومثل الصني األخريةًا بعد التدابري الدولية تأثر سعرها كثريو الفرض قيود على البتكوين

الرغم من أن التوقعات كانت تشري اىل استمرار صعود البتكوين بعد حتقيق أعلى مستوى له 
 مث اخنفض السعر اىل السعر احلايل 2017دوالر امريكي يف آخر عام   000 20 حوايل

 .أمريكيةببضعة سنتات  2009اجلدير بالذكر أن سعر البتكوين بدء بداية ظهوره يف و
 :وال يزال التساؤل املطروح هنا

 مليون بتكوين املتداول حالياً  ؟ 21انتهى بيع ال  إذاما هو مصري البتكوين 
 هي سيكون هذا العدد حمدود أم سنجد املزيد من البتكوين يف ُتطرح للتداول !

 ثمين ؟و اذا ما مت طرح املزيد من البتكوين هل سيكون بنفس التذبذب ال
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أم سيكون هناك عوامل أخرى قد يتم ابتكارها الحقًا يكون من شأهنا ان تساهم يف ثبات 
 قيمته ؟

هل سنجد يومًا البتكوين يومًا عملة عاملية افتراضية شأهنا شأن العمالت الورقية العاملية 
 كالدوالر ؟

 

د من اإلشارة إىل أين يف هذا الكتاب املتواضع قبل البدء بسرد احُلكم الشرعي للبتكوين الب
 حاولت تسليط األضواء على البتكوين كعملة افتراضية بدءًا من الفكرة مث التعدين مث التداول

هل تنطبق ، ومل أكن أريد اخلوض يف تفصيل العملة من حيث كوهنا عملة قابلة للتداول أم الو
عبداهلل بن حممد الفاضل الدكتور  األستاذ فقد وجدت أن ،ما إىل ذلكو عليها شروط العملة

املساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة باجلامعة االسالمية ( قد  األستاذبن عبد الوهاب العقيل ) 
) األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت  ـاملوضوع بشكل مفصل يف حبثه املوسوم ب إىلتطرق 

، يت تناولت املوضوع بشكل فقهي واسعهو من البحوث األوىل الو ( Bitcoin) اإللكترونية
سأكتفي يف بيان احُلكم الشرعي بإدراج الفتاوى الصادرة من جمالس اإلفتاء يف العامل و

غريها من الدول اليت و ( األردنو مصرو السعوديةو الكويتو اإلسالمي ) يف دولة فلسطني
ى بالغرر كونه أحد من التفصيل عن ما ُيسم شيءمث إدراج  ،أصدرت فتاوى تتعلق باملوضوع
من ضروب  ًاالعلماء يف حترمي البتكوين إضافة اىل كوهنا ضربو األسباب اليت استند اليها الفقهاء

 .القمار
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 :أما موقف دولة الكويت من البتكوين فقد ُنشر على موقع امللتقى الفقهي ما يأيت

جي الكردي يف تصرحيات له "أنا عضو هيئة الفتوى يف وزارة األوقاف الدكتور أمحد احل "قال

مع ما ذهبت إليه الفتاوى الصادرة يف مصر والسعودية من حترمي التعامل بعملة البتكوين، وهذا 

 ". % 90األمر مل ينضج بشكل جيد وأنا مع التحرمي بنسبة 

وأضاف احلجي حسبما نقلت عنه صحيفة "الرأي"الكويتية: الدالالت على التحرمي كبرية 

ل أبرزها اجلهالة مبا يتعلق بالتصرفات املالية وعدم وضوحها، وما زلت أدرس هذا، جًدا، ولع

 1لكن نسبة التحرمي عندي كبرية جًدا جًدا." 
 
 

:
أعلنت دار اإلفتاء املصرية، االثنني، عدم جواز تداول عملة "بتكوين" شرعا والتعامل من فقد "

 .اء، وذلك لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من اجلهات املختصةخالهلا بالبيع والشر

وقال مفيت اجلمهورية، شوقي عالم: "عملة البتكوين من العمالت االفتراضية، اليت طرحت 
، وهي عبارة عن وحدات رَقمية مشفرة ليس هلا 2009للتداول يف األسواق املالية يف عام 

 ."تها بالعمالت التقليدية كالدوالر أو اليورو مثالوجود فيزيائي يف الواقع وميكن مقارن

وأضاف أن هذه الوحدات االفتراضية غري مغطاه بأصول ملموسة، وال حتتاج يف إصدارها إىل 
أي شروط أو ضوابط، وليس هلا اعتماد مايل لدى أي نظام اقتصادي مركزي، وال ختضع 

                                                 
1  http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=17398 
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على التداول عرب اإلنترنت بال سيطرة وال  لسلطات اجلهات الرقابية واهليئات املالية ألهنا تعتمد
 .رقابة، وفقا لبيان دار اإلفتاء املصرية

وأوضح عالم أنه ال ميكن اعتبار هذه العملة االفتراضية وسيطا يصح االعتماد عليه يف 
معامالت الناس وأمور معايشهم لفقداهنا الشروط املعتربة يف النقود والعمالت، حيث أصاهبا 

 .ع اعتبارها سلعة أو عملة كعدم رواجها رواج النقوداخللل الذي مين

وأشار إىل أنه ال يوصى بـ"البتكوين" كاستثمار آمن لكوهنا من نوع االستثمار عايل 
املخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس املضاربة اليت هتدف لتحقيق أرباح غري عادية من 

 .ذبات قوية غري مربرة ارتفاًعا واخنفاضاخالل تداوهلا بيعا أو شراء، مما جيعل بيئتها تشهد تذب

وأكد مفيت اجلمهورية أنه استعان بعدد من اخلرباء وعلماء االقتصاد يف اجتماعات عدة من 
 .1أجل التوصل إىل حقيقة هذه املسألة ومدى تأثريها على االقتصاد "

 
ًا كما فعلت ومل يقتصر األمر على إصدار الفتاوى يف بعض الدول بل تعداه اىل املنع قانون

  :املنشور يف اجلريدة الرمسيةو 2018اجلزائر حيث تضمن قانون املالية لعام 
 

من القانون الذي دخل حيز التطبيق أنه "مينع شراء العملة االفتراضية  117وجاء يف املادة " 
 ."وبيعها وحيازهتا

 الشبكة وأضافت: "العملة اإلفتراضية هي تلك اليت يستعملها مستخدمو االنترنيت عرب
العنكبوتية، وهي تتميز بغياب الدعامة املادية كالقطع واألوراق النقدية، وعمليات الدفع 

 ."بالصك أو بالبطاقة البنكية
                                                 
 http://cutt.us/ubn2Fموقع سكاي نيوز عربية:  1
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ذاهتا، فإن خمالفي هذا األمر يعاقبون وفق القوانني السارية املفعول حسبما  117ووفق املادة 
 .الشروق اجلزائرية " افادت صحيفة

 
1  2 3 

 :بالغرر ريفالتع
 .الغرر على النفس محل والتغرير اخلطر، هو اللغة يف الغرر

  )واالسم الغرر يعرف، أن غري من للهلكة عرضهما تغريًرا وماله بنفسه غرر :يقال ).
 :اجتاهات ثالثة يف حصرهتا خمتلفة تعريفات له الفقهاء اصطالح يف والغرر
 حيصل؟ ال أم صلأحي يدري ال ما على مقصوًرا الغرر جيعل :أحدها

 املبيع وجود يف الشك هو الغرر :عابدين ابن تعريف :مثاله اجملهول، عنه وخيرج .
 رأي الظاهرية وهو حصوله، يف شك ما عنه وخيرج ،اجملهول على مقصوًرا الغرر جيعل :وثانيها

 باع. ام البائع أو اشترى ما املشتري يف يدري ال ما هو البيع يف الغرر :حزم ابن يقول وحدهم،
 

 وللمجهول  حصوله يدري ال ملا شاماًل الغرر فيجعل السابقني، االجتاهني بني جيمع :وثالثها
  الفقهاء أكثر رأي العاقبةوهو مستور يكون ما الغرر :السرخسي تعريف :مثاله
 للجزئيات الفقهية أمجعها ألنه التعريفات؛ من غريه على وفضلته اخترته، الذي التعريف هو وهذا
 .الغرر حتت الفقهاء أدخلها اليت

                                                 
املعهد  -البنك اإلسالمي للتنمية  ،الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعاصرة ،مد االمني الضريرالصديق حم 1

 م 1993 -هـ  1414،الطبعة األوىل ،اإلسالمي للبحوث والتدريب
 .2009 ،دار ابن االثري ،القول املبني يف الرد على من أجز القول بالتأمني ،مثىن وعداهلل يونس النعيمي 2
 .2012 ،دار آمنة للنشر و التوزيع ،أثر الغرر يف املعامالت املالية،الك القضاةم 3
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 الغرر: جزئيات حتتها تندرج اليت األصول
 له أفرد من ومنهم الغرر، عن احلديث يف بالتوسع الفقهاء سائر على املالكية فقهاء ميتاز
 الفروع وتتبعت التقسيم هذا يف نظرت وقد ،شتاته، جيمع تقسيم ًا له ووضع خاصًا، ،بابًا

 مبثابة اهلل بتوفيق يكون بتقسيم منها فخرجت غريهم وعند ة،املالكي عند للغرر ،الكثرية
 الغرر. فروع مجيع إليها ترد اليت األصول

 
 :اخترته الذي التقسيم هو وهذا
 :ويشمل العقد، صيغة يف الغرر – أواًل

 احلصاة بيع 3–    العربان بيع – ٢       بيعة يف بيعتني - 1 
 .املضاف والعقد املعلق، العقد – ٦     املالمسة بيع- 5  املنابذة بيع – ٤
 

 :ويشمل العقد، حمل يف الغرر – ثانيًا
 .احملل بنوع اجلهل -٢ .احملل جبنس اجلهل -١
 .احملل مبقدار اجلهل -٤ .احملل بصفة اجلهل -٣
 7.احملل بأجل اجلهل -٦ .احملل بذات اجلهل -٥
 .املعدوم على التعاقد -٨ .احملل تسليم على القدرة عدم-7
 .احملل رؤية عدم -٩
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 العقد: صيغة يف الغرر -أواًل
 بنفس يتصل الغرر أن أي غرًرا، فيه جتعل صفة على العقد أن الصيغة يف بالغرر أعين
 فالن يل فالن باع إن بكذا هذه داري بعتك :آلخر شخص قال فإذا ال مبحله، العقد
 :اآلخر فقال داره،

 وإمنا العقد، مبحل يتعلق ال فيه الغرر ولكن عاقبة،ال مستور ألنه غرر؛ بيع هذا فإن قبلت،
 ومرد يتم، ال أم البيع يتم هل يدري ال واملشتري البائع من كال فإن العقد، يتعلق بذات

 هذا وسيتضح احلصول، حمتمل أمر على تعليقه وهي العقد، هبا انعقد الصفة اليت إىل هذا
 :وهي األصل، هذا حتت اليت تندرج املسائل ببيان أكثر

 
 :بيعة يف بيعتان
 القول مبوجبها، على الفقهاء اتفق وقد صحيحة، أحاديث يف بيعة يف بيعتني عن النهي ورد

 .بيعة يف بيعتني الشخص يبيع أن فمنعوا
 

ال  واليت االسم، هذا عليها يطلق اليت الصور يف أعين الكلمة، هذه تفسري يف اختلفوا ولكنهم
 بيعة، يف بيعتني :يقال أن عندي املختار والتفسري فاسري،ت عدة ذلك يف وهلم عليها، يطلق

 يقول كأن منها، واحدة تتم أن على أكان سواء بيعتني، الواحد العقد أن يتضمن :هو
 غري من قبلت، :املشتري فيقول سنة، إىل وعشرة ومبائة نقًدا، مبائة هذه السلعة بعتك :البائع

 أن على أم الثمنني، بأحد املشتري لزم البيع أن على ويفترقان الثمنني اشترى، بأي يعني أن
 وعلة .بكذا سيارتك تبيعين أن على بكذا داري بعتك :البائع كأن يقول معًا، البيعتان تتم
 يدري ال سنة، إىل وعشرة ومبائة نقًدا، مبائة السلعة يبيع فإن الذي العقد، يف الغرر هي املنع
 البيع. يتم هل يدري ال سيارته، اآلخر يبيعه نأ داره على يبيع والذي يتم، البيعتني أي
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 يف إما موجود، احلالني يف فالغرر الثاين، البيع متام على متوقف األول البيع إمتام ألن ال؛ أم
 أن وواضح الثانية، الصورة يف كما حصوله يف وإما األوىل، الصورة يف كما البائع ،تعيني
 له.حم إىل ال العقد صيغة إىل يرجع هنا الغرر

 
 
 

 :املنابذة وبيع املالمسة، وبيع احلصاة،بيع  
 أن على والفقهاء احلديث شراح اتفق وقد ،البيوع هذه عن تنهى صحيحة أحاديث وردت

 يف العرب عليها تعارف اليت البيوع من كانت املنابذة وبيع املالمسة، وبيع احلصاة، بيع
 .عددةمت صوًرا لنا ذكروا ولكنهم ،هبا وتعاملوا جاهليتهم،

 
يف  الثالثة البيوع هذه عن للنهي الفقهاء مجهور عند املشتركة والعلة .النهي يشملها وخمتلفة
 جتعل اليت التفاسري فمن حمله، يف الغرر أو العقد، صيغة يف الغرر الغرر، هي املختلفة صورها
 سلعة بيع على املتبايعان يتفق بأن احلصاة، بيع تفسري العقد صيغة يف غرًرا البيوع يف هذه

 أو السلعة، على وضعها أو اآلخر، إىل أحدمها من نبذاحلصاة وجيعال بثمن معني، معينة
  .البيع لزوم على إمارة بيده، هي ممن سقوطها

 
رضي  البيع، لزم املشتري ملسها فإذا سلعة، يف الرجالن يتساوم بأن املالمسة بيع وتفسري
 فيجعالن بكذا بعتكه فقد الثوب ملست إذا :للمشتري البائع يقول أنو يرضأ مل أم مالكها

 بيعًا. اللمس نفس
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 أو أن وبينك، بيين البيع وجب فقد الشيء غليك نبذت إذا :يقول بأن املنابذة بيع وتفسري
 أال له فليس البيع، املشتري لزم املشتري إىل البائع نبذها فإذا سلعة، يف الرجالن يتساوم
 .بكذا بعتك فقد إيل نبذته أو إليك، نبذته إذا :ريللمشت البائع يقول أن أو (يقبل،
 نبذ على البيع تعليق إىل مرده العقد، صيغة يف غرًرا البيوع هذه يف جتعل التفاسري فهذه

 .القمار قبيل من البيوع هذه الفقهاء بعض وجيعل ،السلعة نبذ أو الثوب ملس أو احلصاة،
 

 :املعلق البيع
 أدوات من بأداة احلصول، ممكن آخر، أمر وجود على وجوده علق ما هو املعلق البيع

 التعليق.
 :اآلخر فيقول داره، فالن يل باع إن بكذا هذه داري بعتك :آلخر شخص يقول أن مثاله
  .قبلت
 .الفقهاء مجهور عند البيع فسد علق فإذا التعليق، يقبل ال البيع وعقد

حيصل  هل يدري ال املتبايعني نم كال فإن الغرر هي املعلق البيع فساد يف العلل وإحدى
 حالة يف حيصل مىت يدري ال كما يتم، فال حيصل ال أم البيع، فيتم عليه املعلق األمر

 املعلق البيع ففي تغريت، قد البائع أو املشتري رغبة تكون وقت يف حيصل وقد حصوله،
 كذلك غرر وفيه حصوله، وقت حيث من أيضًا غرر وفيه وعدمه، حصوله حيث من غرر
 .عليه املعلق حصول وعدمه. عند الرضا حتقق حيث من

تضاف  فال للحال املختار ألهنا متليكات الدر ففي قماًرا، التعليق يف جيعلون واحلنفية
 القمار. من فيه ملا بالشرط؛ تعلق ال كما لالستقبال،
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 :املضاف البيع
 :آلخر شخص يقول نأ :مثاله مستقبل، زمن إىل اإلجياب إليه أضيف ما هو املضاف البيع

 البيع أضيف فإذا الفقهاء، مجهور عند اإلضافة يقبل ال البيع بكذ وعقد هذه داري بعتك
 .العقد .قبلت :اآلخر فيقول القادمة، السنة أول من فسدا مستقبل زمن إىل

 التعلق يف الغرر أن الواضح من ولكنه التعليق، يف كما غرًرا اإلضافة يف اجلمهور وجيعل
 ال أم حيصل هل يدري ال صوره أكثر يف املعلق العقد ألن وذلك اإلضافة، يف أظهر منه

 املضاف العقد أما العاقبة، مستور فهو عقد حصوله، وقت يدري ال حصل وإذا حيصل،
 الغرر؟ يأتيه أين فمن :حصوله وقت ومعروف احلصول، حمقق صوره أكثر يف فإنه

 
 بعض يف حيدث أن حيتمل ما جهة من الإ اإلضافة يف غرًرا أجد أكاد ال أين احلقيقة
 فلو إليه، املضاف الزمن جميء عند بالعقد ورضاه املتعاقدين أحد مصلحة زوال من األحيان

 سعر فاخنفض السوق تغريت أو ظروفه، تغريت مث مضاف، بعقد سلعة اشترى شخصًا أن
 – شك غري من – يكره املشتري فإن العقد، إليه أضيف الذي الوقت يف السلعة تلك
 بني التراع فيقع نفسها، السلعة تغريت رمبا بل عليه، اإلقدام على ويندم العقد، ذلك تنفيذ

 املتعاقدين.
ال  املتعاقدين كون جهة من املضاف العقد يدخل الغرر إن :نقول أن نستطيع هنا ومن

 فيه، ومصلحتهما بالعقد، رضامها يكون كيف العقد، فيه ُأبِرم الذي الوقت يف يدريان
 .الوقت ذلك يف املبيع يكون كيف يدريان الهنما  أ كما عليه، أثره ترتب عند
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 العقد: حمل يف الغرر - ثانيًا
 عقود يف البدلني يشمل ما على ويطلق وحكمه، العقد أثر يف يثبت ما هو العقد حمل

 .والثمن املبيع البيع عقد يف املعاوضات وهو
 

 :اآلتية وراألم أحد إىل يرجع فيهما والغرر
 :احملل جبنس اجلهل
 وهلذا والصفة، والنوع الذات جهالة تتضمن ألهنا اجلهاالت؛ أنواع أفحش اجلنس جهالة
 ملا اجلنس؛ جمهول بيع يصح فال البيع، لصحة شرط املبيع جبنس العلم أن على العلماء اتفق

 .) الكثري الغرر من ذلك يف
 

 :الفقهاء ايذكره اليت اجلنس جهالة أمثلة ومن
 .بعشرة شيئًا بعتك أو بعشرة سلعة بعتك

 .بعشرة كمي يف ما بعتك –
 الرؤية. خيار للمشتري شرط إذا اجلنس، جمهول بيع جبواز قواًل املالكية مذهب يف أن غري

  .شرط غري من الرؤية خيار وثبوت باجلواز أيضًا قول احلنفية مذهب ويف
 

 :احملل بنوع اجلهالة
شخص  قال فلو الكثري، الغرر من فيه ملا اجلنس؛ كجهالة البيع صحة نعمت النوع جهالة
 فالبيع الشاء، من أو اجلمال من أهو نوعه، يبني أن غري من كذا مببلغ حيوانًا بعتك :آلخر
  .النوع جلهالة فاسد
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 باشتراط بعضها ويكتفي البيع، لصحة احملل نوع ذكر اشتراط على الفقه كتب بعض تنص
 الفروق سبعة يف يقعان واجلهالة الغرر يف ذكر فقد القرايف؛ باشتراطه صرح فممن الوصف

 .يسمه مل كعبد النوع :رابعها ....أشياء
 
 

 :احملل بصفة اجلهل    
  :اشتراطها على وأكثرهم البيع، لصحة احملل صفة ذكر اشتراط يف الفقهاء اختلف
  :قال فلو وصفه، معرفة إىل حيتاج ال نًا،مث أم كان مبيعًا إليه، املشار احملل أن يرون فاحلنفية

 البيع جاز :فقيل له، مرئية وهي يدك يف اليت هبذه الدراهم احلنطة من الصربة هذه بعتك
 :بعضهم فقال وصفه، اشتراط يف احلنفية فقهاء اختلف فقد إليه، املشار غري احملل أما ولزم

 إىل تفضي ال املبيع وصف جهالة ألن بشرط؛ ليس :آخرون وقال البيع، لصحة هو شرط
 يقبل ومل يوافقه، مل إذا املبيع يرد أن فله للمشتري، ثابت الرؤية خيار املنازعة؛ ألن

 اجلهالة لرفع البيع صحة بعد يثبت إمنا الرؤية خيار ألن هذا التعليل؛ الوصف مشترطو
 الثمن أما ،للمبيع بالنسبة الوصف هذا عدم عن الناجتة الفاحشة اجلهالة لرفع ال اليسرية،

 .وصفه اشتراط يف بينهم خالف فال
غرًرا،  الصفة جمهول بيع يف ألن املبيع؛ بصفة العلم البيع لصحة يشترطون واملالكية 

  غرًرا. الصفة جمهول بثمن البيع يف ألن الثمن؛ بصفة العلم كذلك ويشترطون
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  :ضوابط الغرر املؤثر املؤثر: الغرر ضابط – رابعًا
ر كثريًا حبيث يوصف البيع أنه بيع غرر: والغرر الكثري ثالثة مواضع كما .أن يكون الغر1

جاء يف مقدمات ابن رشد حيث يقول: "والغرر الكثري املانع من صحة العقد يكون يف ثالثة 
أشياء، أحدمها: العقد، والثاين: أحد العوضني الثمن أو املثمون أو كليهما، والثالث: األجل 

عن  -صلى اهلل عليه وسلم –أما الغرر يف العقد فهو مثل هني النيب فيهما أو يف أحدمها، ف
بيعتني يف بيعة وعن بيع العربان وعن بيع احلصاة، وأما الغرر يف الثمن واملثمون أو يف أحدمها، 
فإنه يكون بثالثة أوجه، أحدمها اجلهل بذلك أو مبقداره، فأما اجلهل بصفة ذلك فهو مثل أن 

مه أو غائبًا على غري صفة وأما اجلهل مبقدراه فهو مثل أن يبيع الطعام يبيع جنينًا يف بطن أ
بكيٍل جمهول أو يبيع سلعة جبزاف من الدنانري والدراهم، والثاين عدم القدرة على تسليمه 

 وذلك مثل أن يبيع العبد اآلبق واجلمل الشارد، والثالث اجلهل مبآل حاله 
ما يكون حاله بعد البيع إما ملرٍض أو ما يشاهبه( وأما ) مبعىن أن يبيع التاجر شيئًا ال يدري 

الغرر باألجل يف الثمن واملثمون فذلك مثل أن يبيع منه سلعًة بثمٍن إىل قدوم زيد أو إىل 
  ."موته
وذلك مثل بيع الشاة مع محلها فال جيوز بيع احلمل دون  ،أن يكون الغرر أصياًل يف العقد .2

ن القصد شراء األم ال احلمل فيكون احلمل تابعًا ال أصاًل يف عقد أمه وجيوز بيعه مع أمه إن كا
 .البيع
.أن يكون الغرر يف عقود املعاوضات املالية، وكما ذكرنا سابقًا فإن العلة من حترمي بيع 3

الغرر هو مظنة التدابر والتشاحن والتباغض بني العباد وال يتحقق ذلك إال يف عقود 
 .املعاوضات املالية

 يكون العقد مما تدعو له حاجة الناس وتعامالهتم، وهذا الضابط ُيرد إىل عرف أن ال .4
الناس وعاداهتم وقد أشارت الدراسة لذلك يف املوضوع السابق فإن دعت إليه حاجة الناس 

 .أصبح من الغرر املعفي عنه
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هو من أن ميكن اجتنابه والتحرز منه، فإن مل ميكن التحرز منه عفي عنه للمصلحة وإال ف .5
  .الغرر املؤثر يف العقود

  
 

 مت بعونه تعاىل
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