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 العمالت الافتراضية في ميزان الفقه إلاسالمي

د/ نورالدين بوكرديد    كلية الشريعة والاقتصاد  جامعة ألامير عبد القادر للعلوم 

 إلاسالمية  قسنطينة

د/ محمد دمان ذبيح      كلية الشريعة والاقتصاد  جامعة ألامير عبد القادر للعلوم 

 إلاسالمية  قسنطينة

 ملتقى وطني بعنوان :

 مستقبل املالية إلاسالمية في ظل التحوالت الرقمية والتكنولوجيا املالية

املنظم من طرف كلية الشريعة والاقتصاد بجامعة ألامير عبد القادر بقسنطينة بتاريخ 

 م 2021أكتوبر  27

 المقدمة

ب اآليل أدى ة على احلاسجمال الصناعة املصرفين التقدم التكنولوجي يف عامل اإلنرتنت، والتطور السريع يف إ      
ما يعرف بالعمالت االفرتاضية، كأحد أشكال النقود الرقمية، واليت تعد من أهم وسائل الدفع  إىل ظهور

 أن تتمتع بكيان مادي ملموس هلا، دونمن  اإللكرتوين، اليت تستخدم يف عمليات البيع والشراء عرب اإلنرتنت ،و
 العمالت هذه بعد حكومة أي تعتمد مل حيث يف الدولة، رمسية أن ختضع ألي  تنظيم أو رقابة من جهة أو

 رمسية يف اجملتمع. كعملة  االفرتاضية

فقد شهدت هذه  ،العمالت االفرتاضية  استخدام عن ترتتب اليت املخاطرمثل هذه   من ولكن وعلى الرغم      
، لذلك كان متعددة من خصائص ومزايا بسبب ما تتميز به طبعاوهذا  انتشارا واسعا يف اآلونة األخرية، العمالت

أقوال أهل العلم بيان ، و هلا ، مع بيان التكييف الفقهياحلنيف ار الشرعدراسة هذا النوع من العمالت يف إطلزاما 
 حوهلا.

 إشكالية الدراسة - 1

 وبناء على ما سبق  ميكن طرح السؤال التايل:    
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 وما حكمها الشرعي ؟ لهذه العمالت؟ لفقهيف اماهي حقيقة العمالت االفتراضية؟ وما هو التكيي

 فرضية الدراسة -2

النامجة عنها  واألضرار تفرتض هذه الدراسة أن العمالت االفرتاضية غري جائزة شرعا، وذلك بسبب املخاطر     
 سواء على املستوى الفردي، أو على املستوى اجلماعي.

 

 أهمية الدراسة -3

تاج هنا تتناول أحد أهم املواضيع املطروحة على مستوى الساحة الدولية اليوم، واليت حتتتمثل أمهية الدراسة يف أ     
وما يتعلق هبا من خصائص و  بيان حقيقة العمالت االفرتاضية، يف وكذلك ،إىل املزيد من البحث والتحليل

 .هلذا النوع من العمالتهذا إىل جانب الوقوف على التكييف الشرعي خماطر، 

 دراسةأهداف ال -4

 يلي: هتدف هذه الدراسة بشكل عام إىل ما        

 التعريف بالعمالت االفرتاضية. -

 التعرف على نشأة وتطور العمالت االفرتاضية. -

 حتديد اخلصائص، واملخاطر الناجتة عن تداول العمالت االفرتاضية. -

 .الشرعي وحكمها للعمالت االفرتاضية الفقهيبيان التكييف  -

 منهج الدراسة -5
 :املناهج التالية استخدام علينا تفرض الدراسة طبيعة أن شك ال       
  للعمالت االفرتاضية.حتديد اإلطار املفاهيمي  بغرض وذلك : الوصفي المنهج -
وذلك ألجل حتليل خمتلف اخلصائص، و املخاطر املرتتبة عن تداول العمالت  : التحليلي المنهج -

 االفرتاضية.
 .لعمالت االفرتاضيةاحول آراء الفقهاء وأدلتهم   جتميع  بغرض وذلك: المنهج االستقرائي -
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 مت وأهدافه وعنوانه املوضوع إشكالية  بني واالنسجام التوفيق لتحقيق وسعيا ، سبق مما وانطالقا      
 :التالينياملبحثني  إىل الدراسة هذه تقسيم

 المبحث األول: ماهية العمالت االفتراضية
 و حكم التعامل بها  للعمالت االفتراضية الفقهيتكييف المبحث الثاني: ال

 

 

 األول: ماهية العمالت االفتراضية المبحث

تعريف العمالت االفرتاضية ونشأهتا، هذا إىل جانب إبراز أهم خصائصها وخماطرها، سنتناول يف هذا املبحث    
 وذلك كما يلي:

 أوال: تعريف العمالت االفتراضية

 بعدة تعريفات نذكر منها مايلي: 1فرتاضيةتعرف العمالت اال    

لقيمة نقدية ليست صادرة عن بنك مركزي أو عن سلطة عامة، وليست مرتبطة بالضرورة  متثيل رقمي -
مقبولة لدى أشخاص طبيعيني، أو اعتباريني كوسيلة للدفع، وميكن نقلها وختزينها  بالعملة الورقية، ولكنها

 2أو تداوهلا إلكرتونيا.

 ا بأهناوعرفت أيض
متثيل رقمي حمض لقيمة افرتاضية ال وجود مادي هلا يف عامل الواقع، ال تصدرها، وال تضمنها، وال تتوىل   -

تنظيمها والرقابة على تداوهلا أي جهة حكومية، حتفظ يف حمافظ إلكرتونية، ويتم تداوهلا بني املتعاملني هبا 
 3باعتبارها تتمتع بوظائف النقد.

 : كما عرفت كذلك بأهنا

                                                           

 العمالت املعماة. اإللكرتونية وأيضاالعملة الرقمية، أو العملة  وتدعى أيضا  العملة املشفرة، أو1 
 .221،ص: 2004،01مصر، ط عرب األنرتنت ، دار املطبوعات اجلامعية، إسكندرية، حممد  أمني الرومي، التعاقد اإللكرتوين2 
كلية العلوم االقتصادية والعلوم   استخدامها، جملة البشائر االقتصادية، جملة علمية حمكمة تصدر عن مرزوق آمال، العمالت املشفرة: فرص وحتديات 3 

 .113، ص: 2020، ديسمرب 02ع،06مالتجارية وعلوم التسيري، جامعة طاهري حممد، بشار، اجلزائر ،
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متثيل رقمي لقيمة ميكن ختزينها أو حتويلها أو تداوهلا إلكرتونيا، ال تصدر عن البنك املركزي، أو أي سلطة  -
 4عمومية، ليست مرتبطة بعملة ائتمانية، تستمد قوهتا من قبول الناس هلا كوسيلة للدفع.

 وجود هلا يسل Virtual Currency االفرتاضية لعملةومن التعاريف السابقة نالحظ أن ا      
 بيانات وقاعدة،  التشفري وتستخدمعلى أرض الواقع، ولكن يتم تداوهلا عن طريق اإلنرتنت،  ملموس
أو  ،وال ختضع إىل أي تنظيم التقليدي، املركزي الدفع نظام خارج وسرية ،بسرعة األموال بتحويل تسمح

 .رقابة يف الدولة

تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن   ت االفرتاضية هي"العمال وانطالقا مما سبق ميكن القول بأن       
 "تداولها إلكترونيا، وتستعمل كوسيلة للدفع، وال تقوم أي جهة في الدولة بإصدارها ، أو تنظيمها.

 . العمالت االفتراضية وتطور ثانيا: نشأة
ية، لكن تشغيل عملة بدون سلطة مركز   Bitcoin البيتكوينكان من غري املعقول قبل ظهور   لقد    

أثبت عكس ذلك، فتاريخ العمالت االفرتاضية حديث جدا، إذ أن ظهور أول  البيتكوين بروتكولظهور 
، من طرف مطور برجمي حيمل امسا مستعارا امسه "ساتوشي 2009جانفي  03عملة رقمية كان بتاريخ 

وكان عن (، sha-256ناكاموتو"، الذي كشف عن منظومة عملة مشفرة تعمل مبعيار تشفري خاص) 
وقد متت أول  "،البيتكوينطريق توضيح كافة التفاصيل املتعلقة بأول عملة رقمية، واليت محلت اسم "

وبعدها مباشرة نشر أول سعر تداول بني البيتكوين  هال فيين"،"صفقة للعملة بني مؤسس العملة و
 دوالر أمريكي. 0.001بيتكوين يعادل  1والدوالر، وقد كان 

ظهور عمالت مشفرة أخرى بربوتكوالت عمل خمتلفة عن سابقتها، فقد ظهرت  تال هذا اإلصدار 
، مث تلتها ظهور العديد من العمالت املشفرة 2011اليت مت إصدارها يف أكتوبر  "كوين  " الاليتعملة

الريبل ولعل أهم تلك العمالت هي" نها ختتلف يف طرق العمل واهلدف، اليت تتشابه مع البيتكوين، لك
 5عملة مشفرة. 2000عدد العمالت املوجودة حاليا أكثر  من  ليفوق، وم"واإليثري

 فصيل كما يلي:توميكن عرض  تطور هذا النوع من العمالت بشيء من ال    

                                                           

لة علمية حمكمة تصدر عن جامعة ة، بدروين عيسى، العمالت املشفرة: النشأة، التطور، واملخاطر، جملة الدراسات االقتصادية املعاصرة، جمغريب محز 4 
 .68، ص:2020، ديسمرب02، ع05حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر،م

 وما بعدها. 69املرجع السابق، ص: 5 
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 رونالد و شامري آدي و أدليمان ليونارد" الثالثي اخرتاع من وهي RSA خوارزمية ظهرت 1977 سنة -
 يف وهي اخرتاعها، ورقة نشر ومت ،حينها عنها أعلن اليتو  "،للتقنية ماساتشوستس" معهد يف "ريفست

 .ألمسائهم األوىل األحرف هي أحرف 3 من تتكون اختصارها

 بتلقي تسمح أنها هي العمالت لهذه األولى النواة شكلت التي الخوارزمية هذه من الفائدة              
 .طريقها عن واألموال  اإليرادات

 ،إلكرتونية مشفرة عملة أول بأهنا يقال ما ،ecash "تشوم ديفيد" ضياتالريا عامل اخرتع 1993سنة  -
 .التشفري على اعتمدت اليت وهي

 شركة إنشاء يف بالطبع وجنح،فكرته لتمويل األموال مجع على "تشوم ديفيد" عمل وبعدها     
DigiCash أجل من شركاتوال التجار مع التعاقد على وعمل املركزية، الرقمية العملة هذه تدير اليت 

  تناميها وعدم ،اإللكرتونية التجارة تأخر وبسبب أنه إال اإللكرتوين، التعامل يف واستخدامها عملته قبول
 .عملته باستخدام والتجار الشركات اقناع من يتمكن ومل، املشروع فشل الوقت ذلك يف كثريا

 وتداوله، الذهب لتبادل عموق أول عن عبارة وهو E-gold اإللكرتوين الذهب إطالق مت1996سنة -
 بعد املوقع إغالق مت ولألسف وبيعه، الذهيب شراء يف واستخدامه عليه حساب فتح يتطلب الذي وهو

 مليون 3.5 من أكثر إىل فيه املشرتكني عدد وصل أنه ورغم ،موالاأل غسيل يف استخدم نهأ من شبهات
  .النهاية يف أغلق نهأ إال مشرتك

 الذي وهو Hashcash ويدعى املزعج اإللكرتوين الربيد من للحد نظام باك آدم اخرتع 1997سنة  -
 .بالطبع تطويره مع الرقمية العمالت وشفرة خوارزمية يف أيضا دجمه مت

 عرب شاركها اإللكرتونية للعملة خمطط إنشاء من"  داي وي" الكمبيوتر علوم خريج متكن1998سنة  -
 .حاليا املوجودة الرقمية للعمالت وىلاأل النواة شكلت اليت وهي ،الربيدية قائمته

 عرب األموال حتويل يف يساعد الذي "بال باي" عن ونتحدث إلكرتوين بنك أول إطالق مت1999سنة  -
 وإلكرتونية رقمية عمالت إطالق ضرورة على التأكيد يف عليه الناس واقبال جناحه عزز وقد اإلنرتنت
 .األموال حتويل يف تستخدم
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 املواقع تصفح وكذلك ،اهلوية بإخفاء املواقع تصفح يوفر الذي "Tor تور" متصفح ظهر2003سنة  -
 املشفرة للعمالت مباشر غري دعما هذا وشكل العادية، املتصفحات عرب إليها الدخول واملمنوع ،احملجوبة
 .التجارية والصفقات ،املالية التحويالت وخصوصية والتشفري

 مقاومة يف املتخصص وهو "RPOW" بروتوكول عن فالكش من "فيين هال" املربمج متكن2004سنة  -
 دون قصرية لفرتة وتعطلها ،عليها اهلجوم بعد اخلدمات استخدام عادةوإ اخلدمات من اهلرمان هجمات

 .واملشفرة الرقمية العمالت لظهور آخر دعما يعد ما وهو بشري، تدخل

 يتحدث ورقة "ناكاموتو اتوشيس" يدعى جمهول شخص نشر املالية العاملية األزمة ظل ويف2008سنة  -
 .املالية والسلطات احلكومات مراقبة بدون األموال حتويل طرق عن فيها

 ميكن أنه أيضا يقال والذي ،اجملهول الشخص طرف من "تشين البلوك" إنشاء متويف نفس السنة     
 البنوك ارأنظ أثارت اليت التقنية هذه على عملوا األشخاص من جملموعة مستعارا امسا يكون أن

 ،والتدريس والتجارة الذكية والعقود الطب منها كثرية  قطاعات يف عليها انفتاح وهناك ،املالية واملؤسسات
 6.بيتكوين االفرتاضية العملة يف للمعامالت سجل عن عبارة وهي

 بأيام وبعدها ،منها وحدة 50 تعدين من بيتكوين وراء يقف الذي الشخص ذلك متكن2009سنة  -
 ."فيين وهال "ناكاموتو" بني للعملة فقةص أول متت

 تداوالت حسب وهذا، القيمة يف معها تساوت أهنا أي ،دوالر 1 إىل بيتكوين سعر وصل2011سنة  -
 .العملة هذه قيمة تتزايد ظلت وبعدها، MTGOX بورصة

 ية.ل كعملة رقمية، وشبكة إلكرتونية للتعامالت املالوتعم "XRP الريبلمت إصدار عملة " 2012سنة  -

دوالرا  92مليون وحدة، ووصلت قيمة الوحدة الواحدة  11املتداولة البتكوين وصل عدد  2013سنة  -
 أمريكيا.

أول موقع لتجارة التجزئة عرب األنرتنت يف الواليات املتحدة  "أوفرستوكأصبح موقع " 2014سنة  -
 .البتكويناألمريكية الذي يقبل الدفع بعملة 

 .اآلن رقمية عملة 1590 من أكثر عددها أصبح حىت اإليثريوم" و" اليتكوينمت إصدار " 2015سنة  -

                                                           

 www. eumlat.net،20/04/2021الفرتاضية واملشفرة، تاريخ التصفح: تعريف العملة الرقمية وتاريخ العمالت ا6 
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قامت روسيا حبظر التعامالت املالية بالعمالت املشفرة بالبالد،  وقد كانت عقوبات كبرية  2017سنة -
سنوات، لكن يف السنة نفسها تغري املوقف كليا، فقد  7ملن خيالف هذا اإلجراء تصل إىل السجن 

 .7وسية أهنا تسعى لتقنني استخدام العمالت املشفرةأعلنت احلكومة الر 
 ثالثا: خصائص العمالت االفتراضية

 العمالت االفرتاضية جبملة من اخلصائص تتمثل بشكل عام فيما يلي: تتميز    
 المرونة -أ

التبادل التجاري باستعمال العملة االفرتاضية أسهل حىت من التعامل ببطاقات  إن عمليات      
ن، فهي تتم من خالل حمفظة إلكرتونية ميكن أن توجد بشكل برنامج حاسوب، أو تطبيق االئتما

موبايل، ويف هذه العملية ال وجود لطرف ثالث بني البائع واملشرتي مما خيفض من وقت ورسوم وتكاليف 
 .8العمليات املالية

 العالمية -ب
  معني، مركزي بنك بطباعتها يقوم وال ينة،مع لدولة تنتمي وال معني، جغرايف بنطاق ترتبط ال فهي       

  وال ختضع ألي سيطرة مهما كان نوعها.
 السرعة والخصوصية والسرية-ج

لطبيعتها اخلاصة، فال ميكن مراقبة عمليات البيع والشراء اليت تتم بواسطتها أو التدخل فيها،  نظرا     
 يطرة احلكومات والبنوك على العملةوهذه نقطة إجيابية ملن يريد اخلصوصية، كما أهنا تقلل من س

حيث ميكن نقلها يف أي وقت وإىل إي مكان يف العامل، وخبصوصية تامة دون أن متر على هيئة رقابية 
تكوين دون أن تكون متصلة وحمافظ البي أوبنك، ومن جهة أخرى فإنه ميكن امتالك العديد من حسابات

 باسم أو عنوان، أو أي معلومة عن ممتلكها.
 لشفافيةا -د

 مع لكن املتعاملني، هوية معرفة بدون املسـتخدمني جلميـع ومعروفة معلنة كلها  والشـراء البيع عمليات    
 .9اعقده وتوقيت املعامالت حبجب تامة معرفة

                                                           

 وما بعدها. 69للمزيد انظر غريب محزة، بدروين عيسى، مرجع سابق، ص:  7 
 .119مرزوق آمال، مرجع سابق، ص: 8 
 .06، ص: 2018تعبري الرقمي، القاهرة، مصر، منصات املعامالت البديلة والعمالت الرقمية بني حرية التداول وإشكالية الرقابة، مركز هردو لدعم ال9 
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 األمان -ه
مما جيعل من الصعب  تعد العمالت االفرتاضية واحدة من أكرب مشاريع احلوسبة املوزعة يف العامل،     
رها أو إعادة استنساخها، كما ميكن للمستخدمني تشغيل ممارسات األمان حلماية أمواهلم، أو تزوي

، اخلسارة ضدالتأمني  عالية من األمان ضد السرقة أو استخدام مزودي خدمة يقومون بتوفري درجات
 10ولذا فلديها سجل أمان قوي جدا.

 
 مخاطر العمالت االفتراضيةرابعا:  

 مالية كأداة  كبرية  خماطر هلا أن إال ،العمالت االفرتاضية تقدمها اليت اخلدمات نم الرغم على        
 يلي: ومن هذه املخاطر ما للدول، الكلي االقتصاد أو ،املتعاملني األفراد على سواء
 سرية العملة وتشفيرها-1

 قانونية،ال وغري املشبوهة العمليات متويل سهلت أهنا إال ميزة واخلصوصية السرية أن رغم    
 المسروقة المنتجات وبيع األموال غسل لعمليات مقصدا جعلتها العملة هذه فخصوصية
اإلرهابية والمخدرات ، وغيرها من األعمال اإلجرامية الخطيرة  الجماعات وتمويل والممنوعة،

 على الفرد والمجتمع معا.
 التعدين -2

 نظرا وذلك العادي، املستخدم بواسطة البيتكوين تعدين بصعوبة تتعلق تقنية حتديات هناك     
 .التعدين عمليات إلجراء الالزمة احلسابية العمليات وتعقد إليها، الوصول برامج لتعقد

 ،خصوصا والبيتكوين عموماً، االفرتاضية للعمالت الدويل املستوى على الرمسي املوقف إىل وبالنظر   
 تسمح مل العامل دول غالبية أن إال النقود، ذههب للتعامل الدويل القبول ازدياد من الرغم على فإنه
 سبيل فعلى عليها، ويعاقب لألنظمة خمالفا هبا التعامل اعترب بعضها إن بل العمالت، هبذه رمسيا
 املركزي الشعب بنك أصدر حيث ظهورها، منذ البيتكوين من حذرا موقفا الصني اختذت املثال

 الواليات أما البيتكوين، بعملة التعامل من الصينية ملاليةا واملؤسسات البنوك مجيع مينع أمرا الصيين
 .11استخدامها فتجرم األمريكية املتحدة

                                                           

 .06املرجع السابق، ص: 10 
 ain.com-wwwal، 10/05/02021تاريخ التصفح :  مليس العريب، لنقود االفرتاضية: مزايا وخماطر،11 
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 سعر العملة -3
يشكل سعر العمالت االفرتاضية وتقلباهتا الكبرية مشكلة كربى للمتعاملني هبا، ذلك ألن السعر      

يق مواقع ومهية لتبادل العملة، حيث املتذبذب هلذه اأّلخرية يشجع احملتالني يف استغالل ذلك عن طر 
يقومون مبحاكاة شن هجوم إلكرتوين عليها إلحداث فزع بني املتعاملني، مما يؤثر سلبا يف قيمة 
العملة، فيعمدون إىل شرائها بأسعار منخفضة، مث بيعها بعد أن تعود القيمة لالرتفاع ما قد يسبب 

 قدرة على الشكوى أو على االعرتاض.خبسارة املستخدمني ألمواهلم دون أن يكون هلم ال
 ال يمكن شراء جميع األشياء بواسطتها -4

ليس هناك الكثري من األماكن اليت تقبل العملة االفرتاضية كعملة دفع، وهذا من املرجح أن      
يتغري، ولكن يف الوقت الراهن فإن الشخص العادي سوف يشرتي يف الغالب العمالت االفرتاضية  

 12.كاستثمار
 القرصنة -5

ألن العملة االفرتاضية عملة رقمية، وخمزنة ضمن حمفظة رقمية، فإهنا عرضة للقرصنة  نظرا       
 13.والتالعب والسرقة يف حسابات مستخدميها وتعديلها عن طريق القرصنة

 سهولة خسارة العمالت االفتراضية -6
رتاضية أو فقداهنا، وكذلك تعرضها وذلك بسبب اخلطأ يف كتابة العنوان الصحيح للعملة االف        

يف  blockchain، خاصة العمالت اليت ال تعتمد على تقنية للسرقة، وعدم القدرة على تتبع السارق
 14عملية تداول العمالت االفرتاضية.

 الحكومات دور تراجع -7
 التجارة حجم ومن ومع االفرتاضية، النقود هذه وجناح انتشار استمرار حال يف أنه الباحثون يتوقع      

 يف احلكومي الدور اخنفاض على ستعمل فإهنا اإلنرتنت عرب الدولية املعامالت وزيادة اإللكرتوين
 15.للدول واملالية النقدية السياسات على خماطر من ذلك يتبع وما املعاصرة، االقتصاديات

                                                           

 لعلوم، جملة علمية حمكمة تصدر عنالمية طالة، العملة االفرتاضية البتكوين، املفهوم، اخلصائص، واملخاطر على االقتصاد العاملي، جملة آفاق ل12 
 .157ص: ، 2019جوان ، 16، ع 04مجامعة زيان عاشور، اجللفة، اجلزائر، 

 .157املرجع السابق، ص: 13 
  غري منشورة، ماجستريعبد اهلل ناصر الزعايب، التنظيم القانوين للعمالت الرقمية املستحدثة يف التشريع اإلمارايت واملقارن)دراسة حتليلية مقارنة(، مذكرة 14 

 .34،ص:2017/2018كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
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 الموقف الضبابي من الحكومات والمؤسسات المالية -8
االعرتاف الكامل هبذه العملة هو أصعب ما تواجهه هذه العملة ومستخدموها، العامل حول  اختالف    

فقد متت مصادرة ما يساوي ماليني الدوالرات من أشخاص وجهات جتارية بتهم خمتلفة منها عدم 
 16خيص ، أو عدم االعرتاف هبا أصال.الرت 
 
 

 هاو حكم التعامل ب االفتراضية عمالتلل الشرعي التكييف: المبحث الثاني

  فتراضية األّول: الّتكييف الفقهي للعمالت االالمطلب 
الواقعة املستجدة إلحلاقها بأصل فقهي، خصه الفقه ألي نازلة معاصرة  بيان ماهية التكييف الفقهي بيقصد 

فقهية، بقصد إعطاء تلك األوصاف للواقعة املستجدة عند التحقق من اجملانسة واملشاهبة بني  بأوصافاإلسالمي 
 .17ل والواقعة املستجدة يف احلقيقةاألص

فيه بغية ينبغي أن يتبع للعمالت االفرتاضية أو الرقمية  أن التكييف الفقهيوانطالقاً من املفهوم السابق يتنب ب
,  18: الواقعة املستجدة، واألصل، وأوصاف األصل الفقهية، واحلقيقة، واإلحلاقحتصيله ثالت خطوات أساسية 

 :  19وتفصيلها كاآليت

: ويف النازلة   20التعرف على الواقعة املستجدة: وهي املسألة املستحدثة اليت تعرض على اجملتهد ليحكم فيها – 1
معروفة يف عصور موجودة و تكن هي مسألة مستحدثة جديدة مل ) العمالت االفرتاضية( اليت حنن بصدد دراستها 

 .االجتهادالتشريع أو 

الواقعة: وهو حمل احلكم الذي يريد اجملتهد التسوية فيه بينه وبني  التعرف على األصل الذي تكيف عليه – 2
, وميكن أن يتمثل يف كتاب اهلل تعاىل وسنة النيب صل اهلل عليه وسلم أو إمجاع علماء األمة أو  21الواقعة املعروضة

                                                                                                                                                                                     

 مليس العريب، مرجع سابق.15 
 .158المية طالة، مرجع سابق، ص: 16 

 .30, ص  2004شبري , حممد عثمان , التكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية , دار القلم , دمشق , 17
 .30, مرجع سبق ذكره , ص  شبري , حممد عثمان18
 .30شبري , حممد عثمان , مرجع سبق ذكره , ص 19 

 .64شبري , حممد عثمان , مرجع سبق ذكره , ص 20
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وقد يكون األصل ... كاملصلحة املرسلة وسد الذرائع وعمل أهل املدينةقياس معترب أو أي دليل من األدلة التبعية  
من ثبوت األصل الذي تكيف عليه  يتأكد  على نص لفقيه، وجيب هنا على اجملتهد أنختريج قاعدة كلية أو 

 .22 الواقعة وأن يفهمه فهماً جيداً مقرونة بظروفها وشروطها

ومدلوهلا أن عملية التكييف الفقهي وهي األصل واألساس يف  األصل:  املطابقة بني الواقعة املستجدة و  - 3
، وهذا يتطلب جمانسة بينهما يف العناصر 23جيمع بني الواقعة املستجدة واألصل يف احلكم إلحتادمها يف العلة

لذلك جيب إلحلاق الواقعة املستجدة باألصل أن  24األساسية من أركان وشروط وعالقات بني اطراف الواقعة
من أركان وشروط وعالقات بني أطراف الواقعة  تكون هناك جمانسة ومطابقة بينهما يف العناصر األساسية

 .25 املستجدة

نتوصل إلى أن العمالت استقراء أقوال الفقهاء المعاصرين وبعد اتباع الخطوات الثالث السابقة و 
  :26ليست على سبيل الحصر وهي تخريجات خرجت وفق أربعة  وكيفت فقهياً   االفتراضية أو الرقمية 

مثلها  مثل مالية   ولها قيمة  مستقّلةعملة نقداً قائماً بذاته و على أنها   راضيةاالفت العمالت تكيف أّواًل:
العمالت  أنّ : هذا التكييف أساس و اّليت تصدرها الّدول؛ يف األسواق و املتداولة املعمول هبا و العمالت بقية  

وسيط للّتبادل باعتبارها الّنقود  تؤّدي وظيفةاالفرتاضية يتعامل معها كما نتعامل بالعمالت الورقية من حيث كوهنا 
وأداة للّدفع، ومقياساً لقيم الّسلع وأيضاً تعترب خمزّناً للقيمة، وقيمتها ومثنّيتها ناشئة من قوى العرض والطّلب وأيضاً 

ا جتد من الّتقنّية اّليت تضمن التعامل هبا، باإلضافة إىل أهّنا رائجة وأّن الّناس تعارفوا عليها كوهنا عملة، حيث أهنّ 
   27قبوالً كبرياً يف الّتعامل بني أوساط مهتّمة هبا حول العامل.

                                                                                                                                                                                     
 .73شبري , حممد عثمان , مرجع سبق ذكره , ص 21
 .73شبري , حممد عثمان , مرجع سبق ذكره , ص 22 

 .93شبري , حممد عثمان , مرجع سابق , ص 23
 .93, مرجع سابق , ص  شبري , حممد عثمان24
 .93شبري , حممد عثمان , مرجع سابق , ص 25 
مية , قسنطينة , زينب بلبلدي ,  أحكام الغرر يف املعاوضات املالية , املعامالت املالية املعاصرة أمنوذجاً , جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسال26 

 . 141-138, ص2019-2020
جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية باملدينة  –البيتكوين منوذجاً  -االفرتاضّية تكييفها الفقهي وحكم الّتعامل هبا مراد رايق رشيد عودة، العمالت 27

 .674-673، صهـ 1440, رمضان  189املنورة , اجلزء الثاين , العدد 
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ورد على التكييف  األول بأن األدوار التي تقوم بها النقود المعدنية والورقية ومميزاتها الجوهرية ال توجد 
 في العمالت االفتراضية وتوضيح ذلك كاآلتي :

 باشرة، بل ال بّد من تقييمها بعملة أخرى مّث بعد ذلك يتم الّتبادل.أنّه ال يتّم قياس قيم اخلدمات والّسلع هبا م-

من وظائف الّنقود األساسّية أن تكون وسيلة لنقل ملكّية الّسلع واخلدمات من طرف إىل آخر دون احلاجة إىل -
الرقمّية، ألّن  واملضاربة كما هي العمالت لالجتارطرف ثالث، والّدور احلقيقي للّنقود هو الّتبادل وليست موضوعة 

 وظيفة الّنقود هو متهيد الّسبيل ألنشطّة اإلنتاج والعمالت الّرقمّية ال تقوم هبذه الوظيفة.

ال تصلح أن ُتستخدم كمستودع للقيمة وذلك نظراً للّتقلبات والّتذبذبات الكبرية يف قيمتها وتأثّرها الّسريع بأي -
 حدث تقين أو موقف رمسي.

ّرواج باإلضافة إىل أهّنا مل تشرف الّدول على إصدارها وال يوجد أي سلطة مالّية أو مل تتوّفر فيها صفة ال-
  28اقتصاديّة مركزيّة تضبط إصدارها وتراقب أسعارها أو تعمل على محايتها ودعمها.

فقد فّرق االقتصاديون  وليست أداة دفع؛وسيلة لتبادل المنافع على أنها   االفتراضية العمالت تكيفثانياً: 
ني أدوات الّدفع وأدوات الّتبادل، فالّدفع الّنهائي ال يتم بعده أي مطالبة قانونّية خبالف أدوات الّدفع اّليت تؤّدي ب

الّدفع الّنهائي فالّشيك وبطاقة االئتمان إىل متام العملّية لكّنها تتطّلب عملّية إضافّية من قبل مصدريها تتمّثل يف 
مثالً ال تعترب أدوات دفع هنائي وإمّنا جمّرد أدوات تبادل، واحلقيقة أّن العمالت الرقمّية ال تعترب أداة تبادل وال أداة 

متها حىت ال دفع هنائي، ألنّه ال يتم تدمري هذه الّنقود لصاحل اجلهة املستفيدة، ومعىن تدمري قيم الّنقود أي إلغاء قي
تنسخ من أداة إىل أداة كما حيصل عن طريق طرف ثالث متحّكم يف احلّواالت الّنقديّة للّنقود االلكرتونّية الّصادرة 

 29عن فيزا كارد مثاًل.

 هذا التكييف: أساس  وإلكرتونية لعة س نعبارة ععلى أهنا   االفرتاضية العمالت تكيفثالثاً:   

 .عليها  نطبق ضوابط وخصائص العمالت والّنقودتتوفر وال نال   االفرتاضية العمالت أنّ  -

                                                           
 .676-674سابق، ص مراد رايق رشيد عودة، العمالت االفرتاضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل يها، مرجع  28
 . 26، ص2018، جمّلة بيت املشورة، قطر، أبريل -البتكوين منوذجاً –منري ماهر أمحد وآخرون، الّتوجيه الّشرعي للّتعامل بالعمالت االفرتاضّية  29
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   30 األمثان يُعد سلعةغري  أّن  -

هذه املعاملة ليست سلعة حىّت تعطى وصف الّنقود السلعّية؛ ألّن الّسلعة هلا منفعة بأن التكييف هذا ورد على 
مرادة لذاهتا ألهّنا ليست هلا قيمة ومنفعة يف ذاهتا شرعاً وتراد لذاهتا أّما الّنقود فرتاد لغريها، وهذه العمالت ليست 

   31اجملّردة وإمّنا هي مرادة لغريها وهو أن تّتخذ وسيلة للّتبادل.

ه ال تؤيده , بل تأباه ورد على هذا التكييف بأن ائتمان،وسيلة  أنّها على   االفتراضية العمالت تكيفرابعاً: 
ليست ديناً على مصدرها، فال ميكن الّرجوع عليهم بالقيمة وال فرتاضية فالعمالت اال, احلقيقة الواقعية  وختالفه

 32.أو تضمنها  يوجد جهة تكفلها

يتوضح  ويرتجح لدينا امليل مع وبعد إيراد هذه التكييفات الفقهية وردود الفقهاء والباحثين الشرعيين عليها 
تنطوي على عدة خماطر متوقعة بسبب ، رقمية ة سلعوتكييفها فقهياً على أهنا االفرتاضية العمالت القائلني بعد 
وكوهنا معرضة للقرصنة اإللكرتونية وغالباً ما يتورط املتعاملون منها ما تعلق بالغش والتزوير والتزييف , التعامل هبا 

ا , وهذا كله يرجع إىل كوهن33هبا يف اجلرائم املنظمة  كتبييض األموال بسبب املتاجرة باملخدرات والسلحة ..إخل  
على الغرر واجلهالة  ووجه تناوهلا وتضمينها جمهولة املصدر ومهّية، ال ضامن هلا، قائمة على املقامرة والغرر الفاحش، 

كوهنا جمهولة يف معيارها ومصرفها، وأّما اشتماهلا على القمار، حيث ينفق ويبذل نقوداً يف مقابل احلصول عليها، 
والسبب يف جنوحنا هذا الرأي وترجيحه يعود إىل املرجحات  .34قيمتهاويف ذات الوقت ال ضامن لبقاء مثنّيتها و 

 اآلتية : 

شروط ووظائف الّنقود، تتوفر على ال ف الضوابط الفقهية املعتمدة يف إصدار العمالت والتعامل هبا و لختاأهّنا -
صادرة عن كما أهنا غري واج الّنقود،  لإلبراء العام وليست رائجة ر أداة ، وال هلا للقيمة، وال خمزناً فهي ال تعد معياراً 

 سلطة وجهة ضامنة، وذلك بناءاً على بنيتها اهليكلّية وطريقة تصميمها، وآلّية تداوهلا.

                                                           
 .679-678مراد رايق رشيد عودة، العمالت االفرتاضّية تكييفها الفقهي وحكم الّتعامل هبا، مرجع سابق، ص  30
 .26-25ص,  2018، جملة بيت املشورة , قطر, أفريل -البتكوين منوذجاً  ماهر أمحد وآخرون، الّتوجيه الّشرعي للّتعامل بالعمالت االفرتاضّيةمنري 31
 .25املرجع نفسه، ص 32
عة الّشارقة للعلوم الّشرعّية والّدراسات باسم أمحد عامر، العمالت الرقمّية )البتكوين أمنوذجاً( ومدى توافقها مع ضوابط الّنقود يف اإلسالم، جمّلة جام 33 

 .282، ص1، العدد16هـ(، اجملّلد 1440شوال  -م2019اإلسالمّية، )يونيو 
 , مرجع سابق . 141ص زينب بلبلدي ,  أحكام الغرر يف املعاوضات املالية , املعامالت املالية املعاصرة أمنوذجاً ,34 
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اهلدف والغاية من الّتعامل هبذه العمالت هو: االستثمار، واملضاربة، املتاجرة، والرّبح، وهذا واضح من خالل -
، وهذا هو الغالب واهلدف من املتاجرة هبذه العمالت وليست الغاية اإلعالنات املنتشرة على شبكة االنرتنت

 35.أو الثمنية  النقديّة

 في التعامل بالعمالت االفتراضية الثّاني: الحكم الّشرعي المطلب 

 أوالً : آراء الفقهاء المعاصرين في التعامل بالعمالت االفتراضية وأدلتهم :

لتكييفات الفقهية املتعددة اليت كيفت على أساسها العمالت االفرتاضية انطالقاً مما ذكرناه سابقاً  من بيان ل
 : هبا على رأيني ن يف حكم الّتعامل و املعاصر الفقهاء اختلف 

 رأي المانعين وأدلتهم : –أ 

  و ذهب إىل  36.االفرتاضية  الّتعامل بالعمالت عدم جواز وحظر: والقائلون به رأي المانعين مضمون
مبقتضاه أفتت و علي مجعة.  مفيت الديار املصرية الشيخ الدكتور منهم لفقهاء املعاصرين هذا الرأي كبار ا

  .37فتوى اهليئة العامة للّشؤون اإلسالمّية واألوقاف يف ديبوافقها يف ذلك و  دار اإلفتاء املصريّة

 ذه على األدلة وجهة نظرهم هالعمالت االفرتاضية  وحظر  بىن القائلون بتحرمي :القائلين بالمنع  أدلّة
 : 38اآلتية 

على اجلهالة والغرر؛ وتتمّثل يف جهالة مصدرها، جهالة مستقبلها، غياب اجلهة فرتاضية العمالت االاشتمال  – 1
الّضامنة أو جهة اإلصدار، عدم وجود اعرتاف من البنوك املركزيّة أو الّدول اّليت تقف وراءها حىّت تلتزم بدفع 

   39غرراً فاحشاً.قيمتها، وهذا كّله يستلزم 

                                                           
 .681-679صفها الفقهي وحكم الّتعامل هبا, كييمراد رايق عودة، العمالت االفرتاضّية ت35
م , اجلزء 2019جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بدمنهور , القاهرة , أمساء حممود حمّمدي، الّتعامل بالعمالت االفرتاضّية وزكاهتا،  36

 .631، صالثاين , العدد الرابع 
 على الرابط : م، 2018يناير  30اإلمارات، صدرت يف  -اف أبو ظيبفتوى اهليئة العامة للّشؤون اإلسالمّية واألوق 37

https://www.awqaf.gov.ae/ar/pages/fatwa 
 مرجع سابق ., 142 - 141زينب بلبلدي ,  أحكام الغرر يف املعاوضات املالية , املعامالت املالية املعاصرة أمنوذجاً , ص38 

 . 142املرجع نفسه،  , ص 39

https://www.awqaf.gov.ae/ar/pages/fatwa
https://www.awqaf.gov.ae/ar/pages/fatwa
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اجلهالة يف هذه العملة من اجلوانب املذكورة ميكن تفاديها بتبيّن الّدولة هلا، إن كان  ورد على هذا االستدالل بأن
  40فيها مصلحة حقيقّية للمكّلفني، وتنتفي عندها اجلهالة وتصبح معلومة ومغطّاة.

احلقيقي، ال الّذهب وال حىّت العملة الورقّية، ممّا  هذه العمالت غري مغطّاة بأي نوع من أنواع املالتعترب   - 2
جيعلها عملة ومهّية غري حقيقّية، ويف هذا تعريض واضح لضياع األموال، وهو ما متنع منه الّشريعة اإلسالمّية اليت  

 كان مقصداً أساسياً من مقاصدها حفظ املال.

بني الّناس ليس هلا ما يغطّيها من األموال احلقيقّية  بعض العمالت الورقّية املتداولة :ورد على هذا االستدالل بأن
املتمثّلة بالّذهب والفّضة كعملة الدوالر مثاًل، ومع ذلك فإهّنا مقبولة عاملياً ويقوم الّناس بتداوهلا واعتبار قيمتها يف 

  41خمتلف البلدان وعلى مر العصور.

أن يكون يف الّتعدين، حيث تكون الكمّية املنتجة من هذه العمالت على القمار احملّرم شرعاً، وهو إّما توفر  -3
ّنصيب أّول الّناجحني حبل األحجّية، ويذهب جهد اآلخرين سدى، وإّما يف عدم ضمان مثنيها، من جهة أّن 
اإلنسان يبذل نقوداً يف مقابل احلصول عليها ويف الوقت ذاته ال يضمن بقاء مثنها وقيمتها، وإّما يف كوهنا أشبه 

  42بة هبا.باملضار 

فقدان املتعامل لثروته، وذلك أّن تلك العمالت فيها احتمالّية عدم إمتام املعاملة ألي سبب كان، ممّا يعين   -4
خسارة املتداول املؤّكدة لعدم وجود سند يثبت ملكّية للعملة وعدم خضوعها ألي مرجعّية قانونّية أو تشريعّية أو 

 43ا.تنظيمّية حتافظ على حقوق املتعاملني هب

أّن أسعار هذه العمالت تتذبذب بشكل كبري جّدا يف زمن قصري، وتتأثّر مبتغريات سوقّية كثرية، قد يكون   -5
بعضها مفتعاًل، يف حني أّن أسعار العملة الورقّية تتأثّر بقّوة اقتصاد الّدولة وضعفه وأسعارها ال تقارن من حيث 

 الثّبات والّتأرجح.

                                                           
ألزهر، غّزة، حمّمد حسن عّلوش، هاين رفيق عوض، العمالت االفرتاضّية واآلثار املرتتبة على تداوهلا دراسة فقهية البتكوين أمنوذجاً، جمّلة جامعة ا 40

 .313، ص1، العدد 21، اجملّلد 2019سلسلة العلوم اإلنسانّية 
 .314رفيق عوض، العمالت االفرتاضية واالثار املرتتبة على تداوهلا، ص  حممد حسن علوش وهاين  41
 .634أمساء حممود حمّمدي، الّتعامل بالعمالت االفرتاضّية وزكاهتا، مرجع سابق، ص 42
 .635-634املرجع نفسه، ص 43
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هذا األمر إمّنا حيصل ألنّه ليس هناك جهات رقابّية وإشرافّية على هذه العمالت،  :نورد على هذا االستدالل بأ 
قّوة العمالت الورقّية  سيعود هلاوإذا وجدت ودخلت هذه العمالت حبماية الّدول هلا فإّن هذا األمر كّله سينتهي و 

  44املتداولة.

 وأدلتهم : جيزينرأي الم –ب

  االفرتاضية لفيف من الفقهاء الّتعامل بالعمالت  ذهب إىل جواز: والقائلون به  مجيزينرأي المضمون
 .46قراره منتدى االقتصاد اإلسالمي يفوارتضاه  وهو الرأي عينه الذي استساغه ،45املعاصرين

 اآلتية:على األدلة  بىن القائلون جبواز العمالت االفرتاضية وجهة نظرهم هذه :القائلين بالجواز أدلّة 

على منعها وحيث ال دليل يل ال يوجد دل االفرتاضية ألشياء اإلباحة، فإّن العمالتقاعدة األصل يف ا  -1
وجيري عليها كل ما جيري على  على املنع فتبقى على أصل اإلباحة، وجيوز الّتعامل هبا وتداوهلا،

 العمالت الورقّية من أحكام.

من ، واّليت خترجه ار واملخاطر السلبية اآلثكثري من   قد اشتملت على العمالتهذه  ورد على هذا االستدالل بأن
على الغرر الفاحش واجلهالة باإلضافة إىل تعارضها مع ومن تلك املخاطر اشتماهلا دائرة اإلباحة إىل الّتحرمي، 

مقصد أساسي من مقاصد الّشريعة اإلسالمّية وهو حفظ املال، وهذه األمور كافّية لنقل حكم املعاملة من اإلباحة 
 47.إىل الّتحرمي

/ أّن العمالت الرقمّية مال متقّوم شرعاً حبكم ما آلت إليه يف الواقع من أنّه يتمّلك هبا غريها من العمالت 2
 48والّسلع واخلدمات.

الواقع خيالف ذلك يف العديد من دول العامل اإلسالمي وغريه، بل إّن قبوهلا وتداوهلا  ورد على هذا االستدالل بأن
ري من دول العامل، كما أهّنا افرتقت إىل القبول بني الّناس اّلذي يعّد شرطاً من شروط ال زال مرفوضاً من عدد كب

الّنقد من وجهة نظر الّشريعة اإلسالمّية. باإلضافة إىل أنّه يف الواقع واحلقيقة أّن الّناس اّلذين تعاملوا هبذه العمالت 
                                                           

 .315ص  حمّمد عّلوش، هاين عوض، العمالت االفرتاضّية واآلثار املرتتبة على تداوهلا، مرجع سابق،  44
 .635أمساء حممود حمّمدي، الّتعامل بالعمالت االفرتاضّية وزكاهتا، مرجع سابق، ص45
 .26-24، مرجع سابق، صBitcoinمنتدى االقتصاد اإلسالمي، بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعّية البتكوين  46
 .317تداوهلا، مرجع سابق، صحمّمد علوش، هاين عوض، العمالت االفرتاضية واالثار املرتتبة على  47
 .23منتدى االقتصاد اإلسالمي، بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعّية البتكوين، مرجع سابق، ص  48
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لّتحكم بإنتاج هذه العملة، وهذا سبب كاف يف نزع مغّرر هبم، ومل يتفطّنوا إىل خطورة جهالة املصدر وإمكانّية ا
 49صفة املالّية والّنقديّة االصطالحّية عنها.

أّن هذه العمالت تقوم بوظائف الّنقود أو العمالت يف اجلملة رغم عدم إصدارها من جهة حكومّية، وال  -3
 يوجد حد اقتصادي أو شرعي للّنقود مينع من ذلك.

جهالة مصدرها جيعل الّتعامل هبا غري جائز، ولو كانت تؤّدي وظائف الّنقود، ألنّه  ورد على هذا االستدالل بأن
  50ال جيوز إالّ بيع معلوم من معلوم بأي طريق من طرق العلم وقع.

 : الرأي الراجح وبيان أسباب الترجيح ثانياً : 

لعة رقمية ، جمهولة املصدر ومهّية، ال أهنا سإىل انطالقاً مما رجحناه آنفاً من ميلنا يف تكييف العمالت االفرتاضية 
حكمها  بيان آراء الفقهاء املعاصرين يف بعد املقامرة والغرر الفاحش، و حدوث الضرر و ضامن هلا، قائمة على 

كما هو معمول أّن العمالت االفرتاضّية  وذكر أدلتهم وسوق مناقشتها و استقراء االعرتاضات حوهلا يتضح جلياً 
تفتقر إىل ضوابط جوازها كعدم اختصاص احلكم بإصدارها وعدم االعرتاف هبا كنقود ورقية صر هبا يف واقعنا املعا

ال باإلضافة إىل كوهنا 51فيها شرعاً وقانوناً وعدم حتقق الربح باملال فيها وختلف شرط الرواج العام والثمنية 
احملاذير الشرعية واملخاطر عن  فضالً تستجيب وال تتطابق مع الضوابط اليت وضعها الفقهاء للتعامل بالنقود , 

االقتصادية املصاحبة لتداول هذا النوع من العمالت , باإلضافة إىل اعتبارها جمهولة األساس واملصدر ويلفها 
الغموض حول كيفية إصدارها وغموض آخر حول مستقبلها , حيث ال توجد جهة موثوقة تضمنها وال ميكن 

رمسية كالبنوك امركزية واملؤسسات املالية , بل بني األفراد فيما بينهم قاصدين قبول وسيلة تبادل ال متر بالقنوات ال
املضاربة هبا بعيداً عن أعني الرقابة , كما ميكن استخدامها بسهولة يف عمليات غسيل األموال والتجارة بالسلع 

وادخاراً تعامل هبا بيعاً وشراءاً وهذا ما جيعلنا جننح للرأي القائل حبرمة الاحملرمة واملمنوعة كاملخدرات واألسلحة 
  . 52ملا سبق ذكره من املرجحات السابقة  وذلكسائر وجوه التعامل واستثماراً 

                                                           
 .636-635أمساء حممود حمّمدي، الّتعامل بالعمالت االفرتاضّية وزكاهتا، مرجع سابق، ص  49
 .636املرجع نفسه، ص  50
أ فريل è&- -عني , الضوابط الشرعية للعمالت االفرتاضية , كتاب وقائع  مؤمتر العمالت االفرتاضية يف امليزان , &منتهى صاحل عبد العزيز أبو 51 

 . 294-293, جامعة الشارقة , ص 2019
ة للعلوم الّشرعّية والّدراسات باسم أمحد عامر، العمالت الرقمّية )البتكوين أمنوذجاً( ومدى توافقها مع ضوابط الّنقود يف اإلسالم، جمّلة جامعة الّشارق52 

 ., مرجع سابق  283ص، 1، العدد16هـ(، اجملّلد 1440شوال  -م2019اإلسالمّية، )يونيو 
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التخوف من التسرع يف إصدار حكم يف املوضوع بناء هو يف التكييف واحلكم  وما جيعلنا نطمئن هلذا الرتجيح 
ما شعر به جممع الفقه اإلسالمي عندما هم بإصدار وهو على ما يلف املوضوع من تعقيدات وما حيفه من خماطر  

جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون  من طرف  قرار بشأن العمالت اإللكرتونية
هـ، املوافق: 1441ربيع أول  09 – 07اإلسالمي، املنعقد يف دورته الرابعة والعشرين بديب، خالل الفرتة من: 

مبزيد توضيح لتلك املخاطر النامجة عن التعامالت بتلك العمالت وهذا وأوصى  .م2019نوفمرب  06 – 04
وبعد اطالعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية: للعمالت اإللكرتونية، اليت عقدها اجملمع جبدة خالل 

 . 53م2019سبتمرب  10-9هـ املوافق 1441حمرم  11-10الفرتة من 

 ا من خالل هذه املداخلة إىل النتائج والتوصيات اآلتية :لقد توصلن  الخاتمة : 

 النتائج: - أوالً 

متثيــل رقمــي للقيمــة الــيت عملــة إلكرتونيــة رقميــة مشــفرة غــري ملموســة , وهــي "العمــالت االفرتاضــية تعــد  – 1
 ."يمها ميكن  تداوهلا إلكرتونيا، وتستعمل كوسيلة للدفع، وال تقوم أي جهة يف الدولة بإصدارها ، أو تنظ

لقـــد توصـــلت املداخلـــة إىل أن العمـــالت االفرتاضـــية مـــن حيـــث التكييـــف الفقهـــي هلـــا إىل تبـــين الـــرأي  – 2
القائل بأهنـا ليسـت نقـداً قائمـاً بذاتـه وال تأخـذ أحكـام النقـود الورقيـة بسـبب عـدم إمكانيـة ملسـها وحصـول التقـابض 

عة إلكرتونيّـة سـلقـرب مـن الناحيـة الفقهيـة إىل كوهنـا أ فيها وكذلك الفتقارها إىل جهة  تصدرها وتنظم عملها , وهي
 .والعواقب  جمهولة املصدر

بعـــد الدراســـة الفقهيــــة املقارنـــة حلكـــم التعامــــل بـــالعمالت االفرتاضـــية توصــــلت املداخلـــة إىل أن أغلــــب  – 3
 رم عليهـا بـاملنع واحلظـباالجتهاد الفقهي املعاصر يف هذه املسألة مييلـون ويفضـلون احلكـ نيالفقهاء املعاصرين املشتغل

؛  بيعـاً وشـراءاً وادخـاراً واسـتثماراً جبميع األشكال هبا ؛ أي حيرم على األفراد واملؤسسات والدول إصدارها و التعامل 
تســـتجيب وال تتطـــابق مـــع الضـــوابط الـــيت وضـــعها الفقهـــاء للتعامـــل بـــالنقود , فضـــالً عـــن احملـــاذير الشـــرعية  هنـــا الأل

عــدم و والضــرر مبنيــة علــى املقــامرة والغــرر باعتبارهــا صــاحبة لتــداول هــذا النــوع مــن العمــالت واملخــاطر االقتصــادية امل
األمــر الــذي جيعلهــا خمالفــة ملقاصــد الشــارع يف األمــوال كســباً , كيفيــة إصــدارها وغمــوض حــول مســتقبلها يف   وضــوح
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 .حلفاظ عليها وجوداً وعدماً  او يؤثر على وإنفاقاً ً 

 ثانياً : التوصيات : 
األبعــاد الفقهيــة واالقتصــادية والقانونيــة أقـرتح عقــد ملتقيــات وأيــام دراســية وفــرق حبـث خاصــة بدراســة  – 1

ــــة  ــــة وتكنولوجيــــات اإلعــــالم واالتصــــال يف جمــــال املعــــامالت االقتصــــادية واملالي واملصــــرفية لتطبيقــــات الرقمن
 . وخباصة العمالت االفرتاضية والعقود الذكية

خبطــورة التعامــل بــالعمالت يف اجلزائــر االقتصــاديني والتجــار واملؤسســات املاليــة ضــرورة توعيــة كــل املتعــاملني  -2
ــــة واالقتصــــادية  خــــاطراالفرتاضــــية وإعالمهــــم بامل ــــة والقانوني وذلــــك مــــن خــــالل يف التعامــــل هبــــا الفقهي

 استثمار دور التعليم والعبادة وخمتلف وسائل اإلعالم يف التوعية بذلك.
ـــة يف اجلزائـــر يقـــع علـــى عـــاتق وزارة التجـــارة   -3 ـــة وتكنولوجيـــات قـــانون خـــاص تشـــريع واملالي بتطبيقـــات الرقمن

اإلعــالم واالتصــال يف جمــال املعــامالت االقتصــادية واملاليــة , ووضــع ميثــاق أخالقــي يف اســتخدام هــذه 
وإتباعــــه التطبيقـــات يف أي نشــــاط رحبــــي جتنبــــاً للوقــــوع يف أي مظهـــر مــــن مظــــاهر اجلــــرائم اإللكرتونيــــة 

 بة وتطبيق القانون يف حالة خمالفته .بتكثيف املراق
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 


