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ْْحَِن  ِحيمِ بِْسِم اهلل الرَّ  الرَّ
ََٰح َما ٱۡسَتَطۡعُتُۚ َوَماحمس َّا ٱلۡإِۡصَل رِيُد إِل

ُ
 إِۡن أ

نِيُب  
ُ
ُِۚ َعلَۡيهِ تَوَكَّلُۡت َوِإلَۡيهِ أ َّا بِٱّللَّ  ىجستَوۡفِيِقٓي إِل

 

  حمجحمج( : )سورة ُهود 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 تقـــديـــم 
 

والصالة والسالم عىل خاتم أنبيائه ورسله  ، احلمد هلل رب العاملني 

وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه إىل  ، ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا حممد بن عبد اهلل 

  .يوم الدين

 : وبعــــد
وال شك أن وجود  ، ل واالقتصاد عصب احلياة وقوامهافإن املا

ن الدول من الوفاء بالتزاماهتا املحلية  اقتصاد قوي مستقر ُيمكِّ

ويسهم يف استقرارها  ، كريمة ملواطنيها توفري حياةوالدولية ومن 

فجيش قوي واقتصاد قوي يعني دولة ذات  ، وحتقيق أمنها وأماهنا

 . شأن ومواطنًا ذا كرامة

زيادة اإلنتاج  : عىل أسس من أمهها تقوماالقتصادات كلها و

 سيدناوهو ما أشار إليه النص القرآين يف قصة  ، وترشيد االستهالك

 ىت نت مت زت رت يب  ىب ﴿ : )عليه السالم(يوسف 
 ىك مك لك اك يق ىق يف   ىف يث ىث نث  مث زث رث يت
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 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك
حيث هنى  ؛ فضاًل عن منع الغرر ؛ ﴾جئ يي ىي ني

املعامالت املالية التي الغش واالحتكار وعن كل ألوان  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 عن بيع ملسو هيلع هللا ىلصمثل هنيه  ؛ غرًرا بأحد املتبايعني أو كليهام تتضمن

َمَك يِف » : ملسو هيلع هللا ىلصكام قال  ، وعن بيع الغرر ، احلصاة وا السَّ ال َتْشََتُ

ُه َغَرر   ، اءِ امل من خطر داهم عىل الغرر وذلك ملا يشكله  ؛ «َفإِنَّ

 . االقتصاد ومن تأثري سلبي عىل احلياة االجتامعية واملجتمعية

ومع التطور االقتصادي اهلائل الذي يشهده عاملنا اليوم دخلت 

عديدة لتشكل روافد هامة لالقتصاد القومي والدويل عوامل 

التأثري يف وكذلك عوامل  ، وتنوعت مصادر الدخل ، والعاملي

  . اًبااالقتصاد سلًبا أو إجي

ا نَّ ضمَّ  ؛ من أمهية بالغةاالقتصادي لجانب لوملا أواله اإلسالم 

 ، حماور املؤمتر الثالث والثالثني للمجلس األعىل للشئون اإلسالمية

 .. االجتهاد رضورة العرص صوره» : لذي عقد حتت عنوانا

ا عن اجلوانب حموًرا خاص   ، «احلاجة إليه .. رجاله .. ضوابطه
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ركز عىل أنموذج هام منها هو أنموذج العمالت  ، االقتصادية

  . االفَتاضية املشفرة

التي املؤمتر هذا من بحوث خمتارة م نخبة قدِّ ويف هذا الكتاب نُ 

 ، مع نسبة كل بحث منها إىل كاتبه ، العمالتهذه تناولت قدمت و

وأن جيزي كل من  ، أن يتقبل هذا العمل )عز وجل(سائلني املوىل 

أو أرشف عليه  ، أو تنظيم لذلكم املؤمتر ، أو جهد ، أسهم فيه ببحث

 . خري اجلزاء

 . وهو املوفق واملستعان ، واهلل من وراء القصد

 

 أ.د/ حممد خمتار مجعة مربوك                                     

 وزير األوقاف                                       
 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية                                             

 وعضو جممع البحوث اإلسالمية                                 
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 ()االجتهاد يف اجملال االقتصادي
 

وهو يتغري بتغري الزمان  ، إن االجتهاد بحق رضورة العرص

وال مفر من اللجوء إليه من  ، واملكان واحلوادث واملستجدات

وفيام ييل  ، خالل أهله ورجاله املتخصصني من العلامء الثقات

أال  ، االقتصاديمن االجتهاد يف املجال  عرض لنموذج عرصي

  .وهو التعامل بالعمالت االفَتاضية 

التعامل بالعمالت االفرتاضية واملوقف الشرعي والقانوني 
 : من مجيع أنواعها القدمية واملعاصرة

فقبل بيان حكم  ، إن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره

الرشيعة والقانون يف التعامل بالعمالت الرقمية أو االفَتاضية يلزم 

 : فالعمالت االفَتاضية ، توضيح مفهوم ومضمون هذه العمالت

ًدا عن ـع االفَتايض بعيـا يف الواقـل هبـهي عمالت يتم التعام

وال ختضع ملا ختضع له  ، احلكومات والبنوك والرقابة القانونية

                                                           

(أ .د/ مصطفى حممد عرجاوي )  أستاذ القانون املدين املتفرغ بكلية الرشيعة والقانون ،

 جامعة األزهر .  –
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ت الدول من الدقة واالنضباط واملتابعة من البنوك املركزية عمال

 -بال غطاء مايل حقيقي  -فهي عمالت ختتلق  ، لعمالهتا الوطنية

 . من خالل رشكات أو مؤسسات تتمتع بالرسية شبه املطلقة

 : أنواع العمالت االفرتاضية
أهم هذه العمالت شهرة هي العملة املعروفة بمسمى 

 ، «رـاإليث» : اـرى منهـالت أخـاك عمـوهن ، (0)«وينـالبيتك»

 ، «وـالني»و ، «رـالستيل»و ، «وسـاإلي»و ، «نـويـالليتك»و

واالختالفات بني هذه العمالت االفَتاضية يتمثل يف كيفية تغري 

ومدى  ، قيمتها مع مرور الوقت بحسب تقبل املتعاملني لتداوهلا

                                                           

، وقد تم إطالقها  حيث قيمتها السوقية( هذه العملة االفَتاضية هي األكرب حالي ا من 1)

م بواسطة اسم مستعار ضمن جمموعة قامت بتأسيس 9002يف األسواق يف عام 

؛ هبدف عدم االحتياج لطرف ثالث حيصل عىل  وإنشاء شبكة لتأمني املدفوعات

، فهي مؤسسة حترص أن تظل املعامالت  عموالت للتحويل يمكن الوثوق به

كن متابعتها أو مراقبتها من احلكومات أو البنوك رسية وجمهولة بحيث ال يم

، بل واملخاطرة فيها غري  ، وهي من أخطر وسائل غسيل األموال والتهريب املركزية

 ، وهي من أهم سلبيات هذه العمالت االفَتاضية بوجه عام . حمسوبة العواقب
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فكلام زاد الطلب عىل عملة رقمية أو  ، كمية ووفرة اإلقبال عليها

وأمكن املضاربة عليها واملزاْحة يف  ، افَتاضية زادت قيمتها السوقية

جرًيا وراء الكسب الرسيع بعيًدا عن متابعة احلكومات  ؛ اقتنائها

 . ببنوكها املركزية

 : حكم التعامل بالعمالت االفرتاضية

كم التعامل إن دار اإلفتاء املرصية قد حسمت يف فتواها ح

 -وعىل رأسها ما يعرف بالبيتكوين  -بالعمالت االفَتاضية 

والتعامل من خالهلا  «بيتكوين»إن تداول عمالت  : فقالت

بل ُيمنع من  ، بالبيع والرشاء واإلجارة وغريها ال جيوز رشًعا

االشَتاك فيها لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من اجلهات 

وملا تشتمل عليه من الرضر الناشئ عن الغرر  ، املختصة

فضاًل عام  ، والغش يف مرصفها ومعيارها وقيمتها ، واجلهالة

من خماطر عالية عىل األفراد  ة التعامل هباتؤدي إليه ممارس

وذلك لقوله  ؛ الرضر يزال : تقولوالقاعدة الرشعية  ، والدول
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 .(0)«ال رضر وال رضار» : ملسو هيلع هللا ىلص

مل تتوافر  «بيتكوين»كام أوضحت دار اإلفتاء املرصية أن عملة 

وإن  ، هبا الرشوط والضوابط الالزمة يف اعتبار العملة وتداوهلا

كانت مقصودة للربح أو االستعامل والتداول يف بعض األحيان إال 

مع اشتامهلا عىل معاين الغش  ، أهنا جمهولة غري مرئية أو معلومة

مما يفيض إىل وقوع التلبيس  ، معيارها ومرصفهااخلفي واجلهالة يف 

تشبه العملة  «بيتكوين»فعملة  ، والغرر يف حقيقتها بني املتعاملني

وغري ذلك من املسائل التي قرر  ، ونفاية بيت املال ، املغشوشة

لعدم  ؛ الفقهاء حرمة إصدارها وتداوهلا واإلبقاء عليها وكنزها

ملا تشتمل عليه من اجلهالة و ، شيوع معرفتها قدًرا ومعياًرا

فضاًل عام أسلفناه من املضار املَتتبة عىل التعامل هبا  ، والغش

واملخاطر التي حتدق باألفراد والدول بسبب تداعياهتا السلبية عىل 

                                                           

واحلديث يف ،  ، القاهرة ، دار الكتب العلمية1/11،  األشباه والنظائر للسبكي( 1)

، حديث  ، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره ، كتاب األحكام سنن ابن ماجه

 . 9410 : رقم
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 . (0)املجتمع بأرسه

 : احلظر الشرعي والقانوني للمعامالت غري املنضبطة
أو الغش أو التدليس إن أنواع املعامالت القائمة عىل املقامرة 

ألن القانون حيمي التعامل يف مجيع املجاالت  ؛ حمرمة رشًعا وقانوًنا

 ، االقتصادية وينظمها حرًصا عىل حتقيق مصلحة الدولة ومواطنيها

ومن ثم ْحاية اجلميع من املقامرة والغش والتدليس والنصب 

فكل ما حيتوي عىل مقامرة مقرونة بغشٍّ أو تدليس أو  ، واالحتيال

جمردة منهام فإن القانون حيظرها وجيرمها بالقدر الذي يتناسب مع 

 . (2)املضار املَتتبة عليها يف املجتمع

                                                           

 ، وكذا بث م1/1/9012، بتاريخ  ، فتوى د/ شوقي عالم موقع دار اإلفتاء:  ( راجع1)

 م .90/9/9099،  ، أمني الفتوى بدار اإلفتاء املرصية مبارش د/ حممد شلبي

، واملنشور يف الوقائع  م1241لسنة  82قانون العقوبات املرصي رقم : مواد  ( راجع9)

والتعديالت الواردة عليه  ، م1241أغسطس  8الصادر يف  11العدد  –املرصية 

لسنة  192، ورقم  م9011لسنة  80، ورقم  م9011لسنة  12: رقم  بالقوانني

لسنة  12، ورقم  م9018لسنة  100، ورقم  م9018لسنة  91، ورقم  م9018

 =ة ـ، وبخاص ، فكلها تؤكد حرص الدولة عىل ْحاية املجتمع من اجلريمة م9012
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 : يمكن أن نستخلص من هذا البحث النتائج التالية .. وختاًما

فهو يغطي كافة  ، االجتهاد رضورة حتمية يف حياتنا -1

 . وأصبح بحق رضورة العرص ، جماالت احلياة بمستجداهتا

 ، النيـرفني واملغـة من املتطـمي األمـاد اجلامعي حيـاالجته -9

واملؤسسات الدينية  ، واهليئات العلمية ، واملجامع الفقهية املعتمدة

هي القادرة عىل بحث كل القضايا املعارصة وتقديم  ، املتخصصة

 . افعة هلا بال إفراط أو تفريطاحللول الن

ع ـور الواقـاد يف أمـة يف االجتهـرضورة اعتامد الوسطي -4

ملعاجلتها بام يتناسب مع املعروض عىل دوائر اإلفتاء بعد اللجوء إىل 

  . أهل التخصص يف كل جمال عند االقتضاء
 

*          *          *  

                                                                                                                  

ما يتعلق منها باجلرائم االقتصادية وْحاية األفراد من مجيع صور الغش والتدليس =       

 واملقامرة بصورة قطعية الثبوت قطعية الداللة .
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  املشفرة العمالت االفرتاضية
 ()ميزان احلكم الشرعي يف

 

ُتعد العمالت االفَتاضية املشفرة من أهم نوازل املعامالت 

واعتبارها نوًعا من  ، التي ابتيل هبا كثري من الناس يف هذا العرص

ومن َثمَّ كان لزاًما أن نبني مفهوم النقود يف الفقه اإلسالمي  ، النقود

 ، واالقتصاد واملحددات الرشعية والضوابط الفقهية إلصدارها

  : وذلك فيام ييل

 ، حتدث الفقهاء عن النقود يف باب زكاة الذهب والفضة

 ، وباب الرشكة والقراض وغري ذلك ، وباب الربا ، وباب الركاز

وباستقراء كالمهم عن النقود نجد أن هلم عدة اجتاهات يف إطالق 

وهي ما ييل ، النقود عليها
)0( : 

                                                           

( ). العام للمجلس اإلسالمي العاملي ، األمني  عبد اهلل بن عبد العزيز املصلحد /أ

 .  ، اململكة العربية السعودية للدعوة واإلغاثة

،  10-42، ص ، د/ريان توفيق خليل ( نظرية النقود يف الفقه اإلسالمي املقارن1)

ن ، األردن دار الفتح للدراسات والنرش  م .9011 -هـ 1148،  1، ط  ، عاما
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سواء كانا مرضوبني  ، إطالق النقود عىل الذهب والفضة ۔1

جاء يف جملة األحكام  ، وهذا لبعض احلنفية ، أم مل يكونا مرضوبني

سواء  ، وهو عبارة عن الذهب والفضة ، مجع نقد : النقود : العدلية

كانا مسكوكني أو مل يكونا كذلك
)1(

 .  

إطالق النقود عىل املرضوب ۔9
)2(

من الذهب والفضة  

عىل  : أحدمها ؛ وللنقد إطالقان : قال الرميل من الشافعية ، خاصة

ين  : والثاين ، وغريه فشمل املرضوب ، ما يقابل العَرض والدَّ

املرضوب خاصة
)3(

 . 

قال  ، إطالق النقود عىل الذهب والفضة والفلوس ۔4

ا متفاضاًل ـفال جيوز بيعها بجنسه ، انـوس أثمـالفل : الكاساين

                                                           

،  بغداد -، مكتبة النهضة  1/101،  حيدر، عيل  ( درر احلكام رشح جملة األحكام1)

 بريوت .، ودار العلم للماليني 

 ۔وطبعها: أي َسكها  رضب النقود ( 9)

، املكتبة  4/24،  ( هناية املحتاج إىل رشح املنهاج لإلمام أْحد بن ْحزة الرميل4)

 اإلسالمية .
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وداللة الوصف عبارة عام تقدر به مالية  ، كالدراهم والدنانري

ومالية األعيان كام تقدر بالدراهم والدنانري تقدر  ، األعيان

 بالفلوس فكانت أثامًنا
)1( . 

وعىل كل ما يقوم  ، إطالق النقود عىل الذهب والفضة ۔1

 : قال سحنون : جاء يف املدونة الكربى ، مقاَمهام ويؤدي وظائَفهام

ْقنَا َقْبَل َأْن َنَتَقاَبَض  : ُقْلُت  ْيت ُفُلوًسا بَِدَراِهَم َفاْفََتَ  ، َأَرَأْيَت إْن اْشََتَ

يِل  َقاَل  ، َوَهَذا َفاِسد   ، اَل َيْصُلُح َهَذا يِف َقْوِل َمالِك   : ابن القاسم َقاَل 

مع تأجيل القبض[  : أي ]اَل َخرْيَ فِيَها َنظَِرًة  ؛ َمالِك  يِف اْلُفُلوسِ 

َهِب َواَل بِالَْوِرِق  ُلوَد َحتَّى  َولَوْ  ، بِالذَّ َأنَّ النَّاَس َأَجاُزوا َبْينَُهْم اجْلُ

َهِب َواْلَوِرِق َنظَِرةً  ة  َوَعنْي  َلَكِرْهُتَها َأْن ُتَباَع بِالذَّ ا ِسكَّ   . )2( َتُكوَن هَلَ

وسبب إطالق الفقهاء النقد عىل الذهب والفضة أهنام يقومان 

                                                           

عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين  ، ( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع1)

 م .1222-هـ1102،  9، ط  بريوت -، دار الكتب العلمية  8/28،  احلنفي

دار الكتب  ، 2/120، لإلمام مالك بن أنس األصبحي احلمريي  ( املدونة الكربى9)

 هـ .1118، 1، ط العلمية
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 : بالوظائف التالية

أي أن الذهب والفضة  ؛ يستخدمان وسيًطا للتبادل ۔1

ومتلكها بيرس وسهولة دون  ، يستخدمان أثامًنا للسلع واخلدمات

 . ألهنام حيظيان بقبول عام من األفراد ؛ البحث عن طرف ثالث

أي أن السلعة أو اخلدمة  ؛ مقياس لِقيم السلع واخلدمات ۔9

يعرب عنها بعدد من وحدات النقد )الذهب أو الفضة( املستخدمة يف 

 . لالتباد

وذلك مثل الديون وااللتزامات  ؛ أداة للمدفوعات اآلجلة ۔4

وهذه الوظيفة تعتمد عىل خاصية القبول  ، التي تنشئها العقود اآلجلة

كام يشَتط أن متتاز بثبات نسبي  ، العام التي جيب أن تتمتع هبا النقود

 . الرشائيةيف قوهتا 

وذلك أن النقود التي حيصل عليها الفرد ينفق  ؛ خمزن للثروة ۔1

وم ـر الباقي ليقـويدخ ، اتـلع واخلدمـة السـبعَضها يف مبادل

 . باستخدامها يف املستقبل

وقد استنبط الفقهاء املعارصون من كالم الفقهاء السابقني 

ارف الناس عىل ـكل ما تع : اـوعرفوها بأهن ، ا للنقودـتعريفً 
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 ، ومقياًسا لِقيم السلع واخلدمات ، تبادلاستخدامه وسيًطا لل

وهذا التعريف هو  ، ومعياًرا للمدفوعات اآلجلة ، وخمزًنا للثروة

وبه أخذت  ، الذي استقر عليه رأي مجهور الفقهاء املعارصين

 .)1(املجامع الفقهية

 : تعريف النقود عند االقتصاديني
وذلك  ، تعددت آراء علامء االقتصاد حول تعريف النقود 

بسبب انقسام آرائهم حول دور النقود وأمهيتها يف النشاط 

ولكن رغم هذا االختالف بني  ، االقتصادي خالل تارخيها الطويل

علامء االقتصاد إال أننا نجد أن أغلبهم متفقون عىل تعريف النقود 

وقد عرفوا  ، من زاوية وظائفها التي تؤدهيا يف النظام االقتصادي

ا بحكم العرفك : النقود بأهنا أو  ، ل يشء يقبله اجلميع قبواًل عام 

ويكون قادًرا عىل أن يكون وسيطًا  ، أو قيمة اليشء نفسه ، القانون

                                                           

: القرار السادس حول العمالت الورقية الصادر من املجمع الفقهي اإلسالمي  ( انظر1)

إىل  2للمجمع املنعقدة يف الفَتة من التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف الدورة اخلامسة 

، وقرار هيئة كبار العلامء باململكة العربية  هـ1109من ربيع اآلخر سنة  12من 

 هـ بشأن الورق النقدي .11/2/1424 ( بتاريخ10السعودية رقم )
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ويكون صاحًلا  ، يف عمليات التبادل املختلفة للسلع واخلدمات

 .)1(لتسوية الديون وإبراء الذمم

وبمقارنة تعريف علامء االقتصاد للنقود بتعريف علامء الفقه 

 ، عن النظرية الفقهيةاإلسالمي نجد أن النظرة االقتصادية ال خترج 

وظواهر  ، ألن شواهد التعامل بالنقود واحدة ؛ وهذا أمر طبعي

لكن  ، فاقتىض ذلك التقارب يف التعريف ؛ آثارها مما يدرك باحلس

يف سبق إدراك مظاهر وظائف  - رْحهم اهلل - يبقى التميز لفقهائنا

 . ومن ثم التعريف هبا ، النقود

)2( الضوابط الفقهية إلصدار النقود
 : 

ة ـدي وإناطـة اإلصدار النقـد جهـتوحي : ط األولـالضاب

                                                           

، مديرية دار الكتب  41، ص ، د/ناظم حممد نوري الشمري ( النقود واملصارف1)

 م .1221،  ، جامعة املوصل للطباعة والنرش

،  : إصدار العمالت املشفرة بني ضوابط الرشع ومتطلبات العرص : بحث ( انظر9)

، بحث مقدم للمؤمتر اخلامس  98-12، ص إسامعيل عبده عباس اجلمييل/ للدكتور 

)العمالت بعنوان عرش لكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة 

 م .9012من إبريل  11و 12االفَتاضية يف امليزان( يومي الثالثاء واألربعاء 
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 . (0) مسئوليته بالدولة

ة ـق االستقرار والثبات النسبي يف قيمـحتقي : ط الثاينـالضاب

 . (2)النقود

دي مصدًرا للتجارة ـأالَّ ُيتَخذ اإلصدار النق : الضابط الثالث

 . (3) وحتصيل األرباح

كام قرر العلامء أنه جيب أن يكون الغرض من إصدار النقود هو 

اح من ـال جلني األرب ، اـاالستجابة حلاجة األمة وحتقيق مصلحته

                                                           

حممد هاشم  /، للدكتور : النقود يف الرشيعة اإلسالمية إصدارها وتداوهلا ( انظر1)

، ونظرية النقود  م9012، سنة  ، ط أوىل القاهرة -دار اإلحسان  ، 1/112حممود 

 . 11، ص ريان توفيق خليل/ يف الفقه اإلسالمي املقارن للدكتور 

: حممد  ، حتقيق : إعالم املوقعني عن رب العاملني لإلمام ابن قيم اجلوزية ( انظر9)

 - هـ 1111،  وىل، ط أ بريوت -  ، دار الكتب العلمية 9/8السالم إبراهيم  عبد

 م .1221

: آثار التضخم عىل العالقات التعاقدية يف املصارف اإلسالمية والوسائل  ( انظر4)

، دار الكتبي للطباعة والنرش  18، ص ، د/رفيق املرصي املرشوعة للحامية

 هـ .1190،  1ط ، والتوزيع
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 . إصدارها أو االجتار فيها

 : واملشفرةمفهوم العمالت االفرتاضية 
 ، العمالُت االفَتاضية هي أحد أشكال العمالت الرقمية

 : وهي ، حيث تنقسم العمالت الرقمية إىل ثالثة أشكال رئيسة

 . (e-Money) (0)النقود اإللكَتونية ۔1

العمالت الرقمية الرسمية ۔9
(2)

(Central Bank Digital urrencies)  

                                                           

إلكَتونية كبطاقة  : خمزون إلكَتوين لقيمة نقدية عىل وسيلة ( النقود اإللكَتونية هي1)

، تستخدم يف السحب النقدي أو تسوية املدفوعات  بالستيكية أو ذاكرة كمبيوتر

، دون احلاجة إىل  لوحدات اقتصادية غري تلك التي أصدرت النقود اإللكَتونية

،  (Debit Cards): بطاقات الدفع  ، مثل وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقات

،  (e - Cash)، والنقد اإللكَتوين  (Prepaid Cards)والبطاقات مسبقة الدفع 

 ( .Electronic Checksوالشيكات اإللكَتونية )

،  : نقود رقمية مدعومة بغطاء قانوين ( العمالت الرقمية الرسمية يمكن تعريفها بأهنا9)

،  ، تقوم بوظائف النقود التقليدية ذات قيمة حمددة يف وحدات احلساب اخلاصة هبا

: تقرير مرشوع العملية الرقمية املشَتكة  كوسيلة للدفع الرقمي . انظروتستخدم 

والسجالت املوزعة للبنك املركزي السعودي ومرصف اإلمارات العربية املتحدة 

 املركزي )مرشوع عابر( . 
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 . (Virtual Currenciesالعمالت االفَتاضية ) ۔4

 ، وتعد العمالت املشفرة هي بمثابة فرع للعمالت االفَتاضية

ورغم تعدد تعاريف العمالت االفَتاضية املشفرة من قَِبل 

املؤسسات واملنظامت الدولية والبنوك املركزية إال أن التعريف 

هي متثيل رقمي  : الذي نختاره للعمالت االفَتاضية املشفرة

ومقوم يف وحدة احلساب  ، صادر عن مطورين خاصني ، للقيمة

يتم تداوهلا إلكَتوني ا يف جمتمع افَتايض وبدون وجود  ، اخلاصة هبم

 ، (Peer To Peer )ألهنا قائمة عىل مبدأ النظري للنظري ، وسطاء

وال تصدر  ، تعتمد يف إصدارها وتداوهلا عىل تقنيات علم التشفري

ة أو تنظيمية وإنام يصدرها ويراقبها عن بنك مركزي أو سلطة رقابي

روها  ، وال تشكل التزاًما عىل أية جهة بام يف ذلك ُمطوروها ، ُمطوِّ

ومن ثم فإن حمور وجودها يقوم عىل رضا طرفيها أو أطرافها بأن 

يكون األخذ والدفع يف جمال التعامل بتلك العمالت مبني ا عىل الثقة 

فمبناها عىل ندية  ، عليهم فيام بينهم ودون كفالة من جهة أخرى

وذلك باملخالفة  ، الثقة واجتامع الدائنية واملديونية يف يد كل طرف

 . لنظام النقود التقليدية
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 : أنواع العمالت االفرتاضية املشفرة

 ، يمكن تقسيم العمالت االفَتاضية املشفرة إىل نوعني رئيسني

 : مها

وهي التي  : (Centralized) العمالت االفَتاضية املركزية ۔1

 . تصدرها البنوك املركزية

وهي  : (Decentralizedالعمالت االفَتاضية الالمركزية ) ۔9

الربجمة والرياضيات وتعتمد عىل  ، التي يصدرها متعاملون خواص

وال تلتزم بقواعد وأطر املنظومة  ، يف استخراجها (اخلوارزميات)

حيث ال توجد جهة مركزية مسئولة عنها أو  ، النقدية السائدة

ويمكن تقسيم العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية  ، تراقبها

 : إىل نوعني مها

وهي  : (0)العمالت االفَتاضية املشفرة املستقرة )املدعومة( -

                                                           

، د/أْحد هالل  ، حكمها( ، خصائصها : العمالت الرقمية املشفرة )حقيقتها ( انظر1)

، ندوة العمالت الرقمية املشفرة ، منظمة التعاون ا وما بعده 1، ص الشيخ

 م .9091 -هـ 1114اإلسالمي وجممع الفقه اإلسالمي الدويل ، 
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وتستمد  ، (0)مدعومة بأصل احتياطي ، ال مركزية ، مشفرة نقود

 ، العملة املشفرة املستقرة قيمتها من قيمة األصل الذي يدعمها

 تيثري"عملة  : اضية املشفرة املستقرةومن أشهر العمالت االفَت

"USDT
 . Pax Gold"(3)"وعملة باكس جولد  ، (2)

                                                           

، أو بسلع يتم  يف العادة تتم تغطية العمالت االفَتاضية املشفرة إما بعمالت  تقليدية( 1)

 . أو العمالت املشفرة املعادن : ، مثل تداوهلا يف البورصة

، وهي مربوطة بالدوالر  م9018: تم إطالقها يف عام  USDT"تيثري"( عملة 9)

  األمريكي .

، وهي عملة مشفرة  (PAXG)، يرمز هلا بالرمز  " Pax Gold"( عملة باكس جولد 4)

،  م9012يف سبتمرب  Paxos Standard (PAX)، أطلقها منشئو  مدعومة بالذهب

الرقمية  PAXG دعم كل عملةيتم و،  والتي تعمل عىل شبكة بلوكتشني إيثريوم

 Brink’s، املخزنة يف أقبية  الذهبية London Good Delivery بجزء بسيط من سبيكة

Gold وهي رشكة التخزين املعتمدة من قبل مجعية ، London Bullion Market 

Association  هدفها جعل الذهب أكثر قابلية للتداول والسامح للمستثمرين برشاء .

، وبالتايل القضاء فعلي ا عىل احلد  ىل أجل غري مسمى من الذهبكميات صغرية إ

  األدنى حلدود الرشاء للسلعة .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A9
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قرة ــتــر املسـفرة غيــة املشــالت االفَتاضيـالعم -

(unstablecurrency) :  وهي متثيل رقمي لقيمة غري موزعة أو

أو سلطة  ، مركزيأو مرصف  ، مرصف : مضمونة من طرف

وال حتظى  ، والتي ال ترتبط بعملة قانونية ، أو سلطة عامة ، مركزية

غري أهنا رغم ذلك ُتقبل من  ، بالنظام القانوين لعملة وطنية أو أجنبية

عىل أساس أهنا وسيلة  ، القانونيةطرف أشخاص  يتمتعون بالشخصية 

ومصادرهتا إلكَتوني اوالتي يمكن حتويلها وختزينها  ، للمبادلة
(0) ، 

خمزنة يف حمافظ خاصة عىل  ، وحدة رقمية مشفرة : ويمكن تعريفها بأهنا

وال ترتبط بحساب  ، ليست خاضعة لسلطة مركزية ، شبكة اإلنَتنت

وليست مضمونة من  ، وال ترتبط بعملة قانونية أو معدن ثمني ، بنكي

وحتظى بقبول من أشخاص يتمتعون  ، أي جهة عامة أو خاصة

ويمكن  ، ل اإللكَتوينوتستعمل وسيلة للتباد ، بالشخصية القانونية

                                                           

، املجلة  98، ص  كامل نجاجرة /، د ( الطبيعة القانونية للعمالت االفَتاضية الرقمية1)

 م .9091،  4:  ، العدد الدولية لالجتهاد القضائي
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ومن أشهر العمالت االفَتاضية غري  ، حتويلها ومصادرهتا إلكَتوني ا

«اإليثرييوم»و «الريبل»و «البيتكوين» : املستقرة
(1)

. 

                                                           

م من قبل شخص أو 9002تم اخَتاعها يف عام : عملة مشفرة  (Bitcoin) بيتكويِن( 1)

دأ استخدام ، ب «ساتويش ناكاموتو» جمموعة من األشخاص جمهويل اهلوية عرفوا باسم

، وهي أول  م عندما تم إصدار تطبيقها كربنامج مفتوح املصدر9002العملة يف عام 

، يمكن إرساهلا من شخص إىل  ، من دون وجود بنك مركزي عملة رقمية المركزية

( دون احلاجة إىل طرف ثالث Peer To Peer) الند للند بطريقة شبكة بيتكوين آخر عرب

ويتم تسجيلها  ، التشفري ، يتم التحقق من حواالت الشبكة باستخدام يط كالبنوك()وس

، ويتم إنشاء البيتكوين كمكافأة لعملية  سلسلة الكتل يسمى دفَت حسابات موزع يف

 https:// en.m. Wikipedia.org.  التعدين تعرف باسم

، وبروتوكول دفع حقيقي يف الزمن  : هو شبكة الدفع من نظري إىل نظري آخر الريبلو

.  ، وشبكة حتويالت مالية من طرف رشكة ريبل ، وسوق رصف العمالت الفعيل

، فهو  بروتوكول الريبل أو (RTXP) املعامالت ريبل كام يطلق عليه بروتوكول

، وسجل توافقي وعملة أصلية  مبني عىل بروتوكول إنَتنت موزع ومفتوح املصدر

م إىل متكني 9019التي تم إطالقها يف عام  )ريبل( . هتدف شبكة ريبل XRP تسمى

املعامالت املالية العاملية اآلمنة واللحظية وشبه املجانية من أي حجم دون رد املبالغ »

 https:// en.m. Wikipedia.org« . املدفوعة

: هي منصة  عامة  مفتوحة املصدر معتمدة  (ETH )اختصاًرا : إيثريوم اإليثرييومو

=  ، تقوم بوظيفة العقد الذكي التي تسهل إبرام عقد عىل اإلنَتنت  سلسلة الُكتل عىل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%8A_%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_(%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84
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 : خصائص العمالت االفرتاضية املشفرة
العمالت االفَتاضية املشفرة تقوم عىل تقنية سلسلة الكتل 

ا ، (0))البلوك تشني( ومن أشهرها عىل اإلطالق  ، وهي كثرية جد 

                                                                                                                  

 اقَتح اإليثرييوم يف . الثقةحياكي العقود التقليدية يف احلقيقة مع توفري عنرص األمان و= 

،  كندي األصل(-)رويس فيتاليك بوتريين م بواسطة املربمج9014أواخر عام 

ل  م . وبدأ 9011أغسطس  -تطويره بواسطة مجاهري اإلنَتنت خالل يوليووموَّ

مع بعض  ، Bitcoin وهي تعتمد عىل ابتكار ، م9018من يوليو  40تشغيل املنصة يف 

االختالفات الكبرية . كالمها يتيح لك استخدام األموال الرقمية دون مزودي الدفع أو 

مركزية  يمكنك أيًضا إنشاء تطبيقات ال، لذا  قابل للربجمة Ethereum البنوك . لكن

قابل للربجمة يعني أنه يمكنك إنشاء تطبيقات  Ethereum ونرشها عىل شبكتها . كون

لتخزين البيانات أو التحكم فيام يمكن أن يفعله تطبيقك . ينتج  blockchain تستخدم

نظًرا  لألغراض العامة حيث يمكن برجمته للقيام بأي يشء . blockchain عن هذا

فإنه يسمح بحدوث ابتكار رائع عىل  ، Ethereum لعدم وجود حد ملا يمكن أن يفعله

 Ethereum ، فإن ليست سوى شبكة دفع Bitcoin يف حني أن۔ Ethereum شبكة

يشبه إىل حد كبري سوًقا للخدمات املالية واأللعاب والشبكات االجتامعية والتطبيقات 

  ، انظر :يمكنها فرض الرقابة عليك األخرى التي حتَتم خصوصيتك وال 

https:// en.m. Wikipedia.org 
،  ( طريقة ثورية للتعامل مع البيانات الالمركزيةBlockchain: تعد تقنية ) تشني ( البلوك1)

 =ق ـددة قد ال يثـد متعـع أو عقـات يتم نسخه إىل مواقـإنه يف األساس دفَت أستاذ للبيان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
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وهي أول عملة افَتاضية مشفرة تم  ، «البيتكوين»عملة 

وحيث إن العمالت  ، وهي األشهر واألغىل حتى اآلن ، إصدارها

االفَتاضية املشفرة هي وحدات رقمية مشفرة غري خاضعة لسلطة 

 وتعتمد قيمتها عىل خصائص ، مركزية توفر نظام دفع عاملي

ويتحدد سعرها بالقيمة  ، (اخلوارزميات)الربجمة والرياضيات 

 : (0)وهي ، فلها جمموعة من اخلصائص ، التبادلية

                                                                                                                  

هذا و،  توفر التقنية ضامنات أن تظل البيانات كام هي يف مجيع العقدو،  يف اآلخر أحدها= 

، حتى لو كانوا ال يعرفون  خيلق الثقة بني األطراف التي تتعامل مع األعامل التجارية

هي توفري ضامنات سالمة البيانات  blockchainبعضهم البعض . الفكرة الكاملة ـل 

هذه الفكرة الثقة الالمركزية من خالل  دون االعتامد عىل سلطة مركزية . قد تسمى

مركزي  يف األصل لدعم شكل ال Blockchain  تم اقَتاح تقنية وقد ، البيانات املوثوقة

( . نظًرا ألن معظم البيانات cryptocurrency)، يسمى  جديد من العملة الرقمية

 إىل بيانات ، ُيشار عادةً  املوجودة يف أقدم سالسل الكتل كانت معامالت مالية بسيطة

blockchain . باسم دفَت األستاذ  

، والعمالت  19، ص حكمها( -خصائصها -( العمالت الرقمية املشفرة )حقيقتها 1)

، والنقود املشفرة بيتكوين  940، ص االفَتاضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

 =جملة، بحث منشور يف  عبد اجلبار/ ، د ومشتقاهتا )حقيقتها وأحكامها الفقهية(
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فهي ليس هلا وجود مادي  ؛ أهنا وحدة رقمية مفَتضة ۔1

وإنام هي عملة افَتاضية  ، فيزيائي كالنقود الورقية أو املعدنية

رة ، مشفرة بالكامل أي يصعب اخَتاق حمافظها  : ومعنى مشفا

نظًرا  ؛ -ما يزعم مطوروهاحسب -اإللكَتونية ورسقة حمتوياهتا 

 . (0) للقوة التشفريية فيها

فالذي يصدرها املستخدمون  ؛ أهنا ال تصدرها جهة معينة ۔9

وال ختضع لرقابة سلطة مالية أو نقدية تضبطها وتتحكم  ، لإلنَتنت

كام أهنا غري مدعومة بأي غطاء  ، يف إصدارها أو قيمتها أو حركتها

 . قانوين

وة معالج ـة عىل قـة متوقفـدات املنتَج ـة الوحـأن كمي ۔1

                                                                                                                  

، والطبيعة القانونية  م9012هـ/ 1110: رمضان  ، عدد 80:  ، جملد الشهاب=

 . 91، ص للعمالت االفَتاضية الرقمية

؛ نظًرا للقوة التشفريية  ( رغم استحالة انتحال ملكية العمالت االفَتاضية أو تقليدها1)

نني يف توثيق العمالت والتحويالت فيها لمخَتقني ، لكن يمكن ل ، وعمل املعدِّ

: العمالت االفَتاضية حقيقتها وأحكامها  رسقة املحافظ اإللكَتونية . انظر

 . 940ص ، الفقهية
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وخربة املتعامل  ، الكمبيوتر يف رسعته وحتمله للضغط الكهربائي

 . بالربجمة الرقمية واخلوارزميات

وال تنتمي  ، فهي ال ترتبط بنطاق جغرايف حمدد ؛ أهنا عاملية ۔8

وعن  ، فجميع معامالهتا تتم يف أي مكان يف العامل ، لدولة معينة

 . طريق الكمبيوتر أو اهلاتف أو جهاز رصاف آيل خاص هبا

حيث ال حيتاج املتعامل  : (0)اعتامدها عىل نظام التشفري ۔2

بالعملة االفَتاضية املشفرة إىل استخدام اسمه احلقيقي أو ذكر 

ومع أن هذه اخلاصية للعمالت املشفرة أكسبتها  ، هويته أو عنوانه

( إال أن هذا القدر العايل من Cryptocurrencyاسم العملة املعامة )

 . الرسية يف التعامل أثار توجَس األنظمة االقتصادية منها

                                                           

: هو تقنية لتأمني املعلومات واالتصاالت من خالل  (Cryptography( التشفري )1)

إىل نصوص  قواعد البيانات استخدام الرموز لتحويل النص والبيانات املوجودة يف

، بحيث ال يتمكن من فهمها ومعاجلتها سوى األشخاص الذين  وبيانات مشفرة

ويتم احلصول عىل التقنيات املستخدمة حلامية املعلومات من ،  تستهدفهم املعلومات

املفاهيم الرياضية وجمموعة من العمليات احلسابية القائمة عىل القواعد واملعروفة 

 باسم اخلوارزميات .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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إمكانية إصدارها عن طريق التعدين ۔1
حيث يتاح جلميع  : (1)

 . عنهااملتعاملني هبا إمكانية إصدارها والتنقيب 

 : خماطر العمالت االفرتاضية املشفرة
رة ختتص ببعض املزايا إال  رغم أن العمالت االفَتاضية املَشفَّ

أهنا حموطة بعدد من املخاطر التي جعلت كثرًيا من الناس حيجمون 

ا يف ـكام أن تلك املخاطر كانت سببً  ، عن التعامل بتلك العمالت

بل وجعلت الدول  ، عدم اعَتاف كثري من الدول بتلك العمالت

 ، حتذر املؤسسات املالية واألفراد من التعامل هبا واالستثامر فيها

 :(2)وتلك املخاطر هي

                                                           

،  : مصطلح ُأطلِق عىل عملية تأكيد التحويالت التي يقوم هبا املتعامل ( التعدين1)

بَه أن السبيكة من الذهب حتتاج إىل جهد  ، الذهبتشبيًها هلا بالتنقيب عن  ووجه الشَّ

، فإذا خرجت وقعت عليها  ومال الستخراجها وتصفيتها وفًقا للمعايري املعتمدة

فهكذا وحدة البيتكوين  ، عدة معامالت متتابعة وال ُيعرف أسامء الذين تعاملوا هبا

 إذا خرجت تتابعت عليها املعامالت .

،  10-48، ص ، ورقة بحث أعدها البنك املركزي األردين رةالعمالت املشف( 9)

 =، د/ميادة حممد والعمالت الرقمية املشفرة ، منشورة عىل الشبكة العنكبوتية
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ونظامها  إن اجلهة التي اخَتعت البيتكويِن : جهالة املُصِدر (1

وآلياهتا املُعقادة يف اإلصدار والتوثيق وعملية التبادل جهة جمهولة 

وهذا اخلطر يوجد يف مجيع العمالت االفَتاضية املشفرة  ، اهلوية

 . (0) مركزية الال

فتقنية البلوك تشني قائمة عىل رسية  : جهالة املتعاملني (2

ودون  ، فتسمح بتسجيل املتعاملني بأسامء مستعارة ، املعلومات

ف بالشخص املسجل  . ربط هبوية أو أية معلومات ُتعرِّ

فال يوجد وسيط ضامن ينظم  : عدم وجود ضامن (3

وال توجد جهة حكومية  ، عمليات تبادل العملة االفَتاضية املشفرة

أو تضمن أي خسارة تلحق باملتعامل  ، أو دولية تدعم هذه العملة

                                                                                                                  

،  ، بحث مقدم لندوة )العمالت الرقمية املشفرة( 12-18، ص احلسن=

 م .9091هـ/1114،  جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة

، د/غسان حممد  البيتكوين نموذًجا -الفقهي للعمالت الرقمية : التأصيل  ( انظر1)

، بحث منشور يف كتاب وقائع مؤمتر العمالت االفَتاضية الذي  11، ص الشيخ

 م .9091عقدته جامعة الشارقة عام 
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 . أموالهاملترضر يف حال تم اخَتاق حمفظته ورسقة 

فقد ترتفع قيمة العملة  : التقلب الشديد يف األسعار (4

خصوًصا أهنا ال ترتبط  ، االفَتاضية املشفرة وقد تنخفض فجأة

بمؤرشات قائمة وواضحة تتبع لقرارات حمددة أو اجتاهات السوق 

(1) مما جيعل هذه العملة مصنفة كأصول عالية املخاطر ؛ وآلياته
 . 

عىل الرغم من أن تقنية علم التشفري  : خطر االخَتاق (5

االفَتاضية قد تكون قوية ضد األحداث املستخدمة يف العمالت 

ولكن املربجمني املحَتفني يف احلاسوب  ، واهلجامت السيربانية

(Hackersيمكنهم أن خيَتقوا حمفظة أي شخص ) ،  وال يوجد حق

وذلك  ؛ اللجوء إىل الطعن يف املعامالت لدى اجلهات القضائية

بسبب غياب اإلطار القانوين والتنظيمي واحلوكمة للعمالت 

                                                           

( من األمثلة عىل ذلك التقرير الذي نرشته صحيفة إندبندنت عىل موقعها العريب 1)

العمالت الرقمية تَتنح مع : » م بعنوان9099 من مايو 19يف يوم اخلميس 

تفقد نصف قيمتها والسوق خترس « سوالنا»،  نزيف شامل أطاح بنصف قيمتها

  « .تريليون دوالر 2. 1أكثر من 
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 . االفَتاضية املشفرة

حيث يتعرض املستخدمون للعمالت  : خماطر االئتامن (6

االفَتاضية املشفرة هلذا النوع من املخاطر فيام يتعلق باألموال 

حيث ال يمكن ضامن أن  ، املحتفظ هبا يف احلسابات االفَتاضية

ل قادر عىل تلبية كامل احتياجاته املالية والتزاماته عند الطرف املقاب

 . استحقاقها أو يف أي وقت يف املستقبل

ويتمثل بعدم قبول العمالت االفَتاضية  : عدم القبول العام (7

 . راملشفرة كوسيلة للدفع من قِبل كثري من التجا

يمكن أن تتخذ وسيلة لغسل األموال ومتويل اإلرهاب  (8

وذلك ألن املرسل واملستلم يستطيعان من خالل  : وانتشار السالح

العمالت االفَتاضية املشفرة القيام بإجراء عمليات احلواالت أو 

وال يوجد وسيط يمكن أن  ، الدفع عىل أساس الند للند بدون هوية

الت ـة ذات االختصاص عن املعامـات الرسميـم السلطـُيعل

َتنت املظلم خصوًصا يف ضوء استخدام شبكة اإلن ، املشبوهة

(Dark Net) . 
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العديد من أسواق العمالت االفَتاضية  : خماطر املعامالت (9

املشفرة تعمل ببساطة عىل تسهيل االتصال بني املستثمرين بدون 

ويف  ، تنظيم أو تقديم أي خدمات تعويض أو وساطة فيام بينهم

هذه احلاالت ال يكون للمشاكل املحتملة التي تنشأ بني املستثمرين 

 . منصة أو هيئة ترشف عىل حلها

ال ختضع منصات تداول  : خماطر منصات تداول العمالت (11

وتفتقر  ، العمالت االفَتاضية املشفرة ألي قوانني تنظيمية تقريبًا

خلصوصية لذلك يعد االحتيال وانتهاكات ا ؛ عملياهتا للشفافية

وال يتمتع املستثمرون باحلامية الكاملة من عمليات  ، أمًرا شائًعا

 . االحتيال أو اخلسائر

فهي كأي موقع عىل  : خماطر تعطُّل منصات التداول (11

وبالتايل فإن هذه  ، الويب معرض لألعطال واالنقطاع والتوقف

املخاطر تتسبب يف وقوع خسارة للمتعاملني أو فقد أمواهلم 

 . بالكامل
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الت ـال يتم دعم معظم العم : ةـدام الثقـر انعـخماط (12

 ، االفَتاضية املشفرة من بنك مركزي أو منظمة وطنية أو دولية

وهذا قد يعني أن فقدان  ، وإنام يتم حتديد قيمتها من قَِبل السوق

الثقة بني املتعاملني يمكن أن يؤدي إىل اهنيار األنشطة التجارية 

 . وانخفاض حاد يف قيمة االستثامرات يف تلك العمالت

إن اخلوف من استخدام املجرمني والتنظيامت  : القيود القانونية (13

اإلرهابية العمالت االفَتاضية املشفرة يزيد احتامل قيام الدول بتقييد 

احلق يف احلصول عىل العمالت االفَتاضية املشفرة أو حيازهتا أو بيعها 

 . أو استخدامها

إذا َفَقد أيُّ مستخدم املفتاح اخلاص  : فقدان البيانات (14

فظته االفَتاضية املشفرة أو حسابه فال يمكن بالدخول إىل حم

مما  ؛ وستبقى املحفظة مقفلة عىل ما فيها من عمالت ، استعادته

 . ةاملفقودجيعلها يف حكم 

حيث ال يمكن تداول بعض  : عدم إمكانية الرصف (15
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العمالت االفَتاضية املشفرة إال مقابل عملة واحدة أو عمالت 

 . معينة

عملية تعدين العمالت  : البيئةخماطر التعدين عىل  (16

عملية معقادة وتتطلب حواسيب  Mining االفَتاضية املشفرة

 . مما جيعلها كثيفة االستهالك للطاقة ؛ حديثة ومتطورة

إذا كان هناك نزاع بني  : ال توجد سياسة اسَتداد أو إلغاء (17

أو إذا أرسل شخص ما أموااًل عن طريق اخلطأ إىل  ، األطراف املعنية

ل اسَتداد العمالت فال يمكن للمرِس  ، عنوان حمفظة خطأ

 . االفَتاضية املشفرة املرسلة
 

 : العمالت االفرتاضية املشفرة يف امليزان الشرعي
إن إصدار النقود التي يتعامل هبا الناس يف هذا العرص من جهة 

وُيعترب هذا  ، أو بدون إذن ويلا األمر ُيفقُدها صفة النقدية ، غري الدولة

ا للناس ، العمل افتئاًتا عىل اختصاص ويلا األمر ويفتح باب  ، وِغش 

من الناس سوف ُتصدر هلا عملة  جمموعة   فإن أيَّ  ، رش كبري عليهم

 . وهذا يؤدي إىل الفوََض واهنيار االقتصاد ، تتعامل هبا فيام بينها
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نعرض خصائص النقود القانونية عىل العمالت  وحينام

وكذلك غري  ، االفَتاضية املشفرة الالمركزية املستقرة أو املدعومة

 : املستقرة فإننا نجد أهنام خيتلفان يف اخلصائص التالية

فالنقود القانونية املادية ُتصِدرها  : اجلهة املُصِدرة هلا ۔1

أما العمالت  ، هذه النقود وتراقب املعامالت التي تتم عىل ، الدولة

االفَتاضية املشفرة الالمركزية املستقرة فإهنا ُيصِدرها مربجمون 

حمَتفون من دون احلصول عىل ترخيص من الدولة بإصدار تلك 

وال ترشف الدولة عىل استخدام تلك العمالت وال  ، العمالت

 . تراقب املعامالت التي تتم عن طريق هذه العمالت

النقود النظامية قد تكون بغطاء كالذهب أو ف : التغطية ۔9

وقد تكتسب قوهتا بام لدى هذا البلد من ثروات  ، الفضة

ا  ، واحتياطات طبيعية وبشكل أشمل بام لدى الدولة من أصول أي 

كام تستند قيمة وقوة العملة أيًضا إىل حجم  ، كان مصدرها

وعىل قدرة الدولة  ، احتياطات الدولة من الذهب والنقد األجنبي

أما العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية  ، اإلنتاجية والتصديرية
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املستقرة فيتم تغطيتها بعملة نظامية أو معدن ثمني أو بعملة 

إال أهنا ينقصها الشفافية واملصداقية يف حجم  ، افَتاضية مشفرة

وهذا األمر يرجع إىل عدم وجود الرقابة واإلرشاف من  ؛ التغطية

وإىل عدم  ، الدولة أو من أي جهة نظامية معتمدة كالبنوك املركزية

فضاًل  ، وجود القانون الذي ينظم إصدار وتداول هذه العمالت

عن أن العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية غري املستقرة ليس 

مية أو معدن ثمني أو بعملة افَتاضية هلا أي تغطية سواء بعملة نظا

 . مشفرة

فالنقود النظامية استمدت  : اكتساب العملة القيمة يف ذاهتا ۔4

 ، قيمتها من القانون الذي أمر بإصدارها وألزم الناس بالتعامل هبا

ويتم تقييم السلع واخلدمات به مبارشة دون توسيط أية عملة 

 الالمركزية املستقرة رةالعمالت االفَتاضية املشفوأما  ، أخرى

التي  وغري املستقرة فإهنا تكتسب قيمتها من العمالت واملعادن

يتم توسيط عمالت  -يف الغالب-وعند الرشاء هبا  ، تدعمها

ومن ثم فهي ليست مقياًسا  ، واخلدماتنظامية لتحديد أثامن السلع 
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وال تعترب من ذاهتا وسيطًا لتبادل السلع  ، لقيم السلع هبا مبارشة

 . (0) واخلدمات

فالنقود النظامية مضمونة بحكم القانون من قبل  : الضامن ۔1

الت ـوأما العم ، للدول ةـالبنوك املركزي درهاـتص درها وعادةـمص

فال يضمنها قانون وال املشفرة الالمركزية املستقرة وغري املستقرة 

 . سلطة عامة وال سلطة خاصة

النقود  : استخدامها وسيطًا لتبادل السلع واخلدمات ۔8

أما  ، النظامية يتم استخدامها للوساطة يف تبادل السلع واخلدمات

العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية غري املستقرة فإهنا وإن 

كانت قد انترشت والقت قبواًل من بعض الرشكات واملؤسسات 

ألن  ؛ فإن هذا ال يعني اعتبارها وسيطًا لتبادل السلع ، التجارية

                                                           

. دراسة  االفَتاضية .: وظائف ورشوط النقود ومدى حتققها يف العمالت  ( انظر1)

منشور يف كتاب أبحاث املؤمتر ، بحث  919، ص ، د/مراد رايق رشيد عودة فقهية

اخلامس عرش لكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة )العمالت 

 م .9091االفَتاضية يف امليزان( عام 

https://www.aljazeera.net/economy/institutionsandstructures/2016/2/9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
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اعتبار اليشء وسيًطا لتبادل السلع إنام هو خاضع ملصلحة الدولة 

 . (0) وهو حق خالص هلا

النقود النظامية  : استخدامها مستودًعا للقيمة وخمزًنا للثروة ۔2

وذلك  ، تتميز بصالحيتها ألن تكون مستودًعا للقيمة وخمزًنا للثروة

ووجود السلطة التي حتافظ عىل قيمتها  ، لتميزها بثبات قيمتها

وأما العمالت  ، وحتميها من التزييف واملقامرة واملراهنة عليها

فنظًرا حلدوث التقلب  ، االفَتاضية املشفرة الالمركزية غري املستقرة

وتأثرها الرسيع بأي حدث تقني أو  ، والتذبذب الكبريين يف قيمتها

موقف رسمي فال تصلح ألن تكون مستودًعا للقيمة وال خمزًنا 

 . للثروة

فالنقود النظامية  : استخدامها وسيلة للمدفوعات اآلجلة ۔1

أما العمالت  ، تصلح أن تكون وسيلة للمدفوعات اآلجلة

                                                           

، إعداد/أسامء  حقيقتها وتكييفها وحكمها الرشعي -: العمالت االفَتاضية  ( انظر1)

،  احلقوق والعلوم اإلنسانية، بحث منشور يف جملة  111 -112، ص  العرياين

 م .9091،  ،  اجلزائر  1، العدد :  11 جملد
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االفَتاضية الالمركزية وخاصة غري املستقرة فال تصلح أن تكون 

ألن هذه الوظيفة مرتبطة بمحافظة  ؛ وسيلة لقضاء الديون اآلجلة

والعمالت االفَتاضية قيمتها غري  ، النقود عىل قيمتها الرشائية

 . مستقرة

تتميز النقود النظامية بأهنا مضمونة من السلطة  : األمان ۔2

وأنه يف حال تم اخَتاق أي حساب بنكي فإنه يتم  ، التي أصدرهتا

تعويض صاحب احلساب عن املبلغ الذي متت رسقته يف حال توفر 

وأما العمالت االفَتاضية  ، رشوط استحقاق املترضر التعويض

ل تم اخَتاق املحفظة أو منصة املشفرة الالمركزية بنوعيها يف حا

وكذلك يف حال إعالن منصة  ، التداول ال يتم تعويض املترضر أبًدا

قصودة مأو تم التحويل إىل جهة غري  ، تداول هذه العملة إفالسها

 . ال يتم تعويض مستخدمي هذه املنصة ؛ باخلطأ

 : التكييف الشرعي للعمالت االفرتاضية املشفرة الالمركزية
العمالت االفَتاضية املشفرة بنوعيها من أهم نوازل تعترب 

حيث إن العمالت االفَتاضية املشفرة  ، املعامالت املعارصة
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مثل قبول  ، الالمركزية تشتمل عىل بعض خصائص النقود احلقيقية

التعامل هبا من بعض الناس وبعض الرشكات واملؤسسات 

اف القانوين مل حتصل عىل االعَت - رغم ذلك -لكنها  ، التجارية

وذلك بسبب ما حتفها من خماطر عالية جتعل التعامل هبا من الغرر 

وقد اجتهد علامء الفقه اإلسالمي املعارصون  ، الفاحش واملقامرة

والباحثون يف االقتصاد اإلسالمي يف تكييفها من أجل الوصول إىل 

وسنذكر أهم اآلراء يف تكييفها والرد عليها  ، احلكم الرشعي فيها

 : عىل النحو التايل

أن العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية نقد قائم  : الرأي األول

فيها وجريان  ةوترسي عليها أحكام النقود من وجوب الزكا ، بذاته

 ، األصل يف املعامالت احلل : ويستند هذا الرأي إىل ما يأيت ، االربا فيه

وأن العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية مال متقوم رشًعا 

بحكم ما آلت إليه يف الواقع من أهنا ُيتملك هبا غريها من  ، كالنقود

 . (0)العمالت والسلع واخلدمات

                                                           

 =، ، دراسة حتليلية ومقارنة املاهية واملركز القانوين : الدفع بالنقود اإللكَتونية ( انظر1)



45 

 

رد هذا الرأي
ُ
وكثرة  ، بام ُذكر من تعرض أسعارها للتقلبات : وي

 . وجهالة املُصِدر ، واالستعامالت غري القانونية املضاربات

أن العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية  : الرأي الثاني

ُتتداول يف جمتمع حمدود عىل أهنا أثامن املبيعات وقيم  ، عملة خاصة

وحينئذ تكون نقوًدا وأثامًنا لدى من التزم التعامل هبا  ، املتلفات

مع وجوب التقيد بحق السلطان يف منع  ، اورضيها دون غريه

ويستند أصحاب هذا الرأي إىل  ، تداوهلا إذا رأى يف املنع مصلحة

انطباق املقصود بالنقود اخلاصة عىل العمالت االفَتاضية املشفرة 

وأن اعتبارها عملة نقدية من حيث األصل هو ما  ، الالمركزية

                                                                                                                  

 ، م9002: دار اجلامعة عام  ، النارش 111، ص د/أْحد السيد لبيب إبراهيم =       

، بحث  ، د/أْحد خلف حسني الدخيل التجريم والتنظيموالعمالت املشفرة بني 

، جامعة  ، كلية القانون 499، ص  منشور يف جملة الباحث للعلوم القانونية

نقدية العمالت الرقمية املشفرة وأثرها يف بيان حكمها الرشعي رؤية »، ويف  الفلوجة

رقمية ، بحث مقدم لندوة )العمالت ال 11، ص ، د/قطب مصطفى سانو «منهجية

، منشور عىل الشبكة  املشفرة( نظمها وعقدها جممع الفقه اإلسالمي الدويل

، بحث  40، ص ، د/ميادة حممد احلسن العمالت الرقمية املشفرةو،  العنكبويتة

 مقدم لندوة )العمالت الرقمية املشفرة( .
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وفتوى علامء  ، ترجح من أقوال الفقهاء يف اصطالحية النقود

احلنفية يف بالد ما وراء النهر يف الدراهم املغشوشة التي كانت 

 . (2)بوجوب زكاهتا وبجريان الربا فيها( 0)تسمى الغطريفية

كام أن استدالهلم  ، بام ذكرناه يف املقارنة : وُيرد هذا الرأي

التي كان يتعامل هبا  بإجياب الزكاة يف الدراهم الَغطريفية

ألن تلك النقود هي  ؛ أهل بالد ما وراء النهر ال تدعم رأهيم

وأقرهم عليها  ، َسكتها السلطة يف تلك البالد ، نقود قانونية

ا يف العمالت  ، اإلمام حيث قبل الزكاة فيها وهذا ليس متوفًر

 .االفَتاضية

                                                           

،  : هي نقود من حديد ونحاس وغري ذلك من جواهر خمتلفة ( النقود الغطريفية1)

 منسوبة  إىل ِغطِْريف أمري خراسان أيام الرشيد .

، ورقة  12، ص ، إبراهيم اليحيى ، بيتكوين أنموذًجا : النقد االفَتايض ( انظر9)

بحثية مقدمة ملركز التميز البحثي يف فقه القضايا املعارصة بجامعة اإلمام حممد بن 

قهية وآثارها ، وزكاة العمالت االفَتاضية معاجلاهتا الف سعود اإلسالمية

، بحث  110، ص  ، د/راشد اجلمهور ، د/إبراهيم عبد احلليم عبادة االقتصادية

، الذي عقدته جامعة  منشور يف كتاب وقائع مؤمتر العمالت االفَتاضية يف امليزان

 م .9012الشارقة عام 
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ة العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزي : الرأي الثالث

حيث  ، قائمة عىل املقامرة ، سلعة إلكَتونية جمهولة املُصِدر

ويف ذات  ، إن مشَتهيا يبذل املال مقابل احلصول عليها

كام أهنا قائمة عىل الغرر  ، الوقت ال ضامن لبقاء قيمتها

ويستند أصحاب  ، ألهنا جمهولة العيار واملصدر؛ واجلهالة 

 ، ووظائف النقودهذا الرأي إىل أهنا ال تستويف رشوط 

وتستعمل استعاماًل  ، وليست صادرة عن سلطة وجهة ضامنة

واشتامهلا  ، وهو املقصود من امتالكها ، أصياًل يف املضاربات

 ، عىل الغرر واجلهالة كوهنا جمهولة يف معيارها ومصدرها

حيث ينفق ويبذل نقوًدا يف مقابل  ؛ واشتامهلا عىل القامر

ويف ذات الوقت ال ضامن لبقاء ثمنيتها  ، احلصول عليها

وقيمتها
(1)

. 

                                                           
 ، وظائف ورشوط النقود ومدى حتققها يف العمالت االفَتاضية دراسة فقهية:  انظر( 1)

حقيقتها وتكييفها  -العمالت االفَتاضية ، و 911، ص د/مراد رايق رشيد عودة

، بحث منشور يف جملة احلقوق والعلوم  194، ص  ، أسامء العرياين وحكمها الرشعي

 م .9091،  اإلنسانية
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ناقش هذا الرأي
ُ
بأن العمالت االفَتاضية  : وميكن أن ي

 ، ا املجردةـفليس هلا قيمة يف ذاهت ؛ اـاملشفرة ليست سلعً 

والسلع هي كل ما عدا األثامن
كام أن السلع ينتفع هبا يف  ، (1)

والعمالت االفَتاضية املشفرة  ، اـإشباع احلاجات ومكمالهت

 . الالمركزية ال تقوم هبذه الوظيفة

أن العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية  : الرأي الرابع

أنصار هذا واستند  ، (2)أصول استثامرية كاألسهم والسندات

                                                           

،  التوجيه الرشعي للتعامل بالعمالت االفَتاضية )البيتكوين نموذًجا(:  انظر( 1)

،  992، ص  سهيل رشيف/ ، د أْحد سفيان عبد اهلل/ ، د أْحد إعداد/منري ماهر

 م .9012، إبريل  2:  ، عدد ، دولة قطر بحث منشور يف جملة بيت املشورة

( يذهب كثري من فقهاء القانون إىل إعطاء صفة األسهم أو السندات للعمالت 9)

به بني العمال ت املشفرة وبني االفَتاضية املشفرة الالمركزية عىل أساس أوجه الشَّ

: العمالت  وقد تبنى هذا الرأي بعض اهليئات العامة . انظر ، األسهم والسندات

االفَتاضية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )احلاجة إىل إطار قانوين ملواجهة 

، بحث منشور يف  214، ص ، إعداد/أْحد قاسم فرح ، دراسة مقارنة( خماطرها

=  ، م9012، ديسمرب  9، عدد  12 لد، جم للعلوم القانونيةجملة جامعة الشارقة 
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 املشفرة الالمركزيةبني العمالت االفَتاضية  الرأي إىل التشابه

واستهداف  ، االكتتاب : أمور منها وذلك من عدة ، واألسهم

  . والقابلية للتداول ، الربح

ناقش هذا الرأي
ُ
العمالت االفَتاضية املشفرة بأن   : وميكن أن ي

املركزية ال يمكن أن تكون اسمية وال عينية وال ممتازة وال خاصة 

كام  ، وال تفرض أي شكلية يف هذا الشأن ، برأس املال أو بالتمتع

ا وأن من أهم ـال سيم ، أهنا بطبيعتها تأبى اخلضوع للرهن

مما يقلل من  ، خصائصها هو القدرة عىل إخفاء هوية املستخدم

وبالتايل جيهض مرشوع املقاربة بينها وبني األسهم  ، إمكانية رهنها

 . والسندات

 : العمالت االفرتاضية املشفرةباحلكم الشرعي يف التعامل 
لامء الفقه اإلسالمي يف التكييف الفقهي تعددت أقوال ع

                                                                                                                  

  ، بحث 1، ص ، د/سامي بن إبراهيم السويلم ةـرة نظرة تأصيليـود املشفـوالنق=

، أْحد خلف  ، والطبيعة القانونية للعمالت املشفرة منشور عىل الشبكة العنكبوتية

 ، بحث منشور عىل الشبكة العنكبوتية . 99، ص حسني الدخيل



51 

 

ومن ثم تنزيل احلكم  ، للعمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية

 : وذلك عىل النحو التايل ، الرشعي عىل هذه العمالت

عدم جواز التعامل بالعمالت االفَتاضية املشفرة  : القول األول

 : (0)يأيتوقد استدل أصحاب هذا القول بام  ، الالمركزية مطلًقا

العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية ال تتحقق فيها  ۔1

ويظهر  ، ومنها عدم االستقرار النسبي ، وظائف النقود ورشوطها

وعدم قدرهتا عىل املحافظة  ، ذلك يف التذبذبات املستمرة يف قيمتها

 . عىل قدرهتا الرشائية

ومل  ، بأن أسعار العمالت الورقية تتذبذب كذلك : ونوقش

 . يقل أحد بحرمة التعامل هبا لتذبذهبا

                                                           

،  إعداد/أسامء العرياين - حقيقتها وتكييفها وحكمها -( العمالت االفَتاضية 1)

، إعداد حممد  ، والعمالت املشفرة واملعامة ماهيتها وضوابط التعامل هبا 191ص

،  ، ديب ، منتدى الشئون اإلسالمية والعمل اخلريي 292، ص عيادة الكبييس

إعداد/  -البيتكوين نموذًجا -، والتأصيل الفقهي للعمالت املشفرة  م9012

 ، بحث منشور عىل الشبكة العنكبوتية . غسان الشيخ
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 -ة سببه ـالت النظاميـذب أسعار العمـذبـإن ت : وجياب عنه

وتذبذهبا  ، تأثرها باقتصاد الدولة ارتفاًعا وانخفاًضا - يف الغالب

أما العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية  ، يكون بصورة حمدودة

وهو  ، ويتأثر بمتغريات سوقية متنوعة ، فإن تذبذهبا مستمر وكبري

ألن املقياس البد أن يكون  ؛ ما يمنعها من أن تكون مقياًسا للسلع

 . وهذا ُيضعف مكانتها النقدية ، ثابتًا

العمالت االفَتاضية املشفرة املركزية تشوهبا اجلهالة والغرر  ۔9

 . فهي تصدر عن جهات جمهولة وال يوجد ضامن هلا ، الفاحش

كام  ، بأن هذه اجلهالة غري مؤثرة يف احلكم الكيل : ونوقش

يمكن تعويض ذلك من خالل عدم إمكانية التحكم والتالعب 

فاخَتاق حمافظها اإللكَتونية ورسقة  ، بالنظام لكوهنا مشفرة

فهذا جيعلها تتميز بخاصية  ، حمتوياهتا يكاد يكون شبه مستحيل

 . األمان

جهة تدعي هذا الكالم وهي بأنه يستحيل الثقة ب : وجياب عنه

وما الذي يمنع هذه اجلهة من اخَتاق املحافظ  ، جهة جمهولة
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كام أنه قد حصلت  ، ما دامت هي جمهولة ، اإللكَتونية ورسقتها

حاالت اخَتاق كثرية سواء ملحافظ املتعاملني بتلك العمالت أم 

 . ملنصات أو بورصات تداول تلك العمالت

ألن الذي  ؛ العمالت االفَتاضية املشفرة تشتمل عىل القامر ۔4

دقائق ويفشل الباقون  عرشيستطيع التعدين هو شخص واحد كل 

 . فهذا يعني خسارهتم للجهد واملال ، يف ذات الوقت

فال  ، بأنه يمكن تكييف عملية التعدين بعقد اجلعالة : ونوقش

 . وكون العامل معينًا ، يشَتط كون العمل معلوًما

فإن  ، عىل فرض صحة تكييفها بأهنا عقد جعالة : وجياب عنه

 . ذلك منقوض بجهالة اجُلعل

العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية تصدرها جهات  ۔1

وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن رضب النقود  ، غري حكومية

 . وإصدارها من السياسات املالية اخلاصة بالدولة

بأن إصدار العمالت االفَتاضية املشفرة من قبل  : ونوقش

ألن املتعاملني هبا  ؛ جهات غري حكومية ال يعني حتريم التعامل هبا
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 . عىل علم تام بقوانني التداول هبا

 ، بأن واضع هذه القوانني هم أناس جمهولون : وجياب عنه

كام أن يف ذلك تعدًيا  ، ووضعهم هلا ال يعني سالمتها من املخاطر

وحتى لو  ، عىل سياسة الدولة املخولة بإصدار العمالت ورقابتها

فرضنا أن رضب النقود وإصدارها ليست مسألة سيادية للدولة فإنه 

وذلك غري متحقق يف  ، بد من تقييدها بعدم اإلرضار بالناس ال

 . العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية

العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية بصورهتا احلالية  ۔8

وجتارة  ، جريمة غسيل األموال : مثل ، تسهل جرائم كربى

 . املخدرات

بأن هذه اجلرائم حتصل أيًضا فيمن يستعمل العمالت  : ونوقش

 . ومل يقل أحد بحرمتها ، النظامية أو اإللكَتونية

الت ـال العمـباستعملة ـم احلاصـبأن اجلرائ : اب عنهـوجي

وال  ، االفَتاضية املشفرة الالمركزية ال يمكن معرفة املجرم

فإنه يمكن  ، عىل عكس املجرم يف العمالت النظامية ، معاقبته
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 . ومعاقبته من قِبل الدولة ، معرفته

جواز التعامل بالعمالت االفَتاضية املشفرة  : القول الثاني

 : وقد استدل أصحاب هذا القول باآليت ، الالمركزية

والعقالء خيتارون ما ينفعهم  ، األصل يف املعامالت اإلباحة ۔1

 . من املعامالت برشط أال يتعارض ذلك مع املصلحة العامة

بأن إباحة التعامل بالعمالت االفَتاضية املشفرة  : وجياب عنه

الالمركزية يتعارض مع املصلحة العامة بسبب العيوب واملخاطر 

 . التي سبق ذكرها

لو أن الناس  : أنه قال )رْحه اهلل(ما روي عن اإلمام مالك  ۔9

ها أن تباع تُ هْ رِ كَ أجازوا بينهم اجللود حتى تكون هلم سكة وعني لَ 

 ِرِق نظَِرةً بالذهب والوَ 
)1(

. 

 )رْحه اهلل(بأن النقود التي أجازها اإلمام مالك  : وجياب عنه

أما العمالت االفَتاضية املشفرة فإهنا ليس هلا  ، هي نقود حمسوسة

                                                           

دار الكتب  ، 2/120، لإلمام مالك بن أنس األصبحي احلمريي  ( املدونة الكربى1)

 هـ .1118، 1، ط العلمية
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وعىل التسليم بدخوهلا فيام يمكن أن يتعارف  ، وجود فيزيائي

فإن الواقع شاهد عىل  ؛ كالنقود ، الناس عىل اعتباره معياًرا للتنمية

أن العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية مل يتعارف أي جمتمع 

وأن املتعاملني هبا  ، من املجتمعات عىل اعتبارها كالنقود النظامية

وليس وسيطًا  ، للمضاربة عىل الربح - يف الغالب -يستخدموهنا 

 . للتبادل وقياًم للسلع

 . العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية سلعة ذات قيمة ۔4

بأن القيمة املزعومة هلذه العمالت مستمدة من كوهنا  : وجياب عنه

فهي  ، وسيلة مضاربة ذات خماطر عالية ال تنفك عن اجلهالة والغرر

 . كأدوات القامر وامليرس التي تكتسب قيمتها من رغبة املقامرين ال غري

العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية تؤدي وظائف  ۔1

 . النقود كاملة

وقد ذكرنا الفرق بني وظيفة  ،بأننا ال نسلم بذلك :وجياب عنه

النقود ووظيفة العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية عىل سبيل 

 . التفصيل
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واستدل أصحاب هذا القول بأن  ، التوقف : القول الثالث

موضوع العمالت االفَتاضية املشفرة الالمركزية يعتمد عىل 

وال تزال العمالت االفَتاضية املشفرة حيفها كثري من  ، التقنية

ومل يثبت يشء يمكن  ، الغموض من حيث احلصول عليها وتداوهلا

ر بحيث ُيتأكد من انتفاء الغر ، أن يستند إليه كآلية عمل واضحة

 . وأي تعامل حمرم هبا

 : الرتجيح
الذي يَتجح لدى الباحث أن العمالت االفَتاضية املشفرة 

ألهنا ال تتوفر فيها مجيع  ؛ الالمركزية بنوعيها ال جيوز التعامل فيها

 . وملا يوجد فيها من عيوب وما حتفها من خماطر ، وظائف النقود

والدول الكربى وقد أدركت اهليئات واملؤسسات املالية العاملية 

العيوب واملخاطر التي حتدق هبذا النوع من العمالت لذلك أعطتها 

وأصدرت حزمة من املبادئ والضوابط التي رأت  ، اهتاممها لَّ ُج 

ومن ذلك أن صندوق  ، أهنا ستحد من تلك العيوب واملخاطر

رة متيض ـالت املشفـرر فيه أن العمـا يقـدر بيانً ـدويل أصـد الـالنق
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يمكنه إحداث تغيري جذري يف النظام املايل والنقدي  يف مسار

لذلك فإنه يتعني عند إنشاء  ؛ واملرصيف يف خمتلف أرجاء املعمورة

منظومة مالية عاملية للعمالت االفَتاضية املشفرة االلتزام بأمور 

  : منها ، تبدو جوهرية للغاية للحد من تقلباهتا العنيفة

املشفرة عىل قدمي خدمة األصول حتمية حصول مُ  -

 . تراخيص رسمية

إخضاع بورصات هذه العمالت للقواعد ذاهتا املنظمة  -

 . للبورصات العاملية بكل أنواعها

 . إرشاف البنوك املركزية عىل تلك العمالت -

وضع رشوط خاصة عند التعامل مع تلك العمالت من  -

جانب األجهزة التنظيمية العاملة يف الرشكات االستثامرية 

والقطاعات املرصفية واألوراق املالية والتأمني ومعاشات 

 . التقاعد

ق وزراء املالية يف جمموعة الدول  ومن جانب آخر فقد صدا

سياسة العامة مبدأ للثالثة عرش الصناعية السبع الكربى عىل 
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بخصوص العمالت االفَتاضية املشفرة التي يمكن للبنوك املركزية 

إن مثل هذه العمالت جيب أن تستند إىل  : قائلني ، إصدارها

 . (0)الشفافية وسيادة القانون واحلوكمة االقتصادية السليمة

 

*          *          * 

  

                                                           

، صادرة عن اجتامع وزراء  إرشادات للبنوك املركزية إلصدار العمالت الرقمية( 1)

، يف يوم األربعاء بتاريخ  ملجموعة الدول السبع الصناعية يف واشنطناملالية 

 م .14/10/9091
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()التعامل بالعمالت االفرتاضية
 

 

ما تعارف عليه الناس وقبلوه مقياًسا  : االصطالحالنقود يف 

لامء عُ  َف رَّ وقد عَ  ، للقيمة ووسيًطا يف تبادل السلع واخلدمات

ا يف التداول : االقتصاد النقود بأهنا  ، اليشء الذي يلقى قبواًل عام 

وتستخدم  ؛ ويستخدم وسيًطا للتبادل ومقياًسا للقيم ومستودًعا هلا

 . (0)وسيلة للمدفوعات اآلجلة

وكان أسلوب  ، ومل يكن الناس يف أول الزمان يعرفون النقود

ولصعوبة  ؛ املقايضة يف تبادل السلع واخلدمات هو املتداول بينهم

قبل امليالد وتم سكها من  922 – 922ذلك ظهرت النقود يف عام 

ويف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان سنة  ، الذهب والفضة

                                                           

(أ .د/عثامن أْحد عثامن )  ، أستاذ ورئيس قسم االقتصاد واملالية العامة باملعهد العايل

 للدراسات اإلسالمية ووكيل املعهد .

دار النهضة ، 11، ص ، د/إسامعيل حممد هاشم مذكرات يف النقود والبنوك (1)

 ، القاهرة . العربية
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وتعددت الدنانري  ، (0)للهجرة تم رضب الدرهم اإلسالمي 12

من وهناك  ، والدراهم يف العرص اإلسالمي من الذهب والفضة

موا رضب الدراهم املغشوشة  ؛ بخلطها بالنحاس الفقهاء من حرَّ

 ، وغالء لألسعار ، ألن فيها إفساًدا للنقود وإرضاًرا بذوي احلقوق

نتيجة التضخم النقدي الناتج عن كون القيمة االسمية تزيد عن 

 . (2)القيمة احلقيقية للدراهم

 ، يف عهد املامليك - وهي من النحاس -ثم ظهرت الفلوس 

ونتيجة للحرب العاملية  ، ولكن ظلت النقود من الذهب والفضة

وأصبحت النقود  ، األوىل تم التداول اإلجباري بالنقود الورقية

وبسبب هذا  ، نقوًدا إلزامية غري قابلة للتحويل إىل ذهب يةالورق

ومل  ، التطور اختفى النقد املشغول من الذهب والفضة من التداول

                                                           

، دار إحياء الكتاب  : عبد املنعم عامر ، حتقيق األخبار الطوال أليب الدنيوري (1)

 م .1220،  ، القاهرة 412، ص العريب

 99ص،  ، دار الفكر ، د/أْحد حسن األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي:  انظر (9)

 م .1222 ، ، دمشق الطبعة األوىل،  وما بعدها
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بل أصبح املعدنان حيددان قيمتهام بالنقد  ، تعد الدول تتخذها نقًدا

ر مؤمتر جامايكا لإلصالح النقدي يف عام  ، الورقي م 1212فقرَّ

لتقدير قيمة  باعتباره أساًسااستبعاد الذهب من النظام النقدي 

وفرغ الذهب من  ، وحتويل الذهب إىل بضاعة عادية ، العمالت

  . (0)معناه النقدي
 

 : و املشفرةأنشأة العمالت االفرتاضية أو الرقمية 
 ، حراًكا ضخاًم عىل مستوى العاملأحدثت الثورة املعرفية 

 ، وكانت آثار هذه الثورة التكنولوجية جلية وواضحة للعيان

 ، وأذعنت الرشكات واألفراد واملجتمعات كرًها أو طوًعا هلا

فاألفراد عليهم مسئولية مواكبة التطورات والتحوالت املستمرة 

وكذلك مواكبة الرشكات  ، والرسيعة لتحسني مستوى مهاراهتم

 ، من التغري للولوج إىل االقتصاد املعريفاملوجة الكبرية  لعاملية هلذها

                                                           

وما  28ص،  ، د/هايل عبد اللطيف داود تغري القيمة الرشائية للنقود الورقية (1)

 م .1222،  املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، بعدها
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والتحول من االقتصاد القائم عىل رأس املال إىل االقتصاد القائم عىل 

 . (0)ةــاملعرف

وقد بدأت البنوك واملؤسسات املالية باالستفادة من هذه  ، هذا

الثورة بتأسيس بنوك إلكَتونية للتأثري يف املجاالت املالية عىل مستوى 

وظلت البنوك تسيطر عىل كل جمريات األمور املالية إىل أن جاء  ، العامل

م حيث تم اإلعالن عن ظهور عملة جديدة مل يعهدها 9002عام 

والتي تعد أول عملة  «بيتكوين»وهي عملة  ، ي من قبلاالقتصاد العامل

ومنذ ذلك اليوم تشهد النقود االفَتاضية أو  ، إلكَتونية يتم تداوهلا

ليثور تساؤل حول مستقبل  ، قفزة يف عامل االقتصاد العاملي «بيتكوين»

وهل ستكون بدياًل  ، هذه العملة ومدى سيطرهتا عىل االقتصاد العاملي

 . (2)؟ لعمالت الدول املختلفة متعارًفا عليه

                                                           

(1) Chohan, Usman W . "A history of bitcoin ." (2017) 

(2) Lewis, Amtony, The basics of bitcoins and 

blockchains : an introduction to cryptocurrencies and 

th technology thot powers them. 
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 : أهم العمالت االفرتاضية
إلكَتونية  ةأي عمل ، هي عملة مشفرة : عملة البيتكوين

يتم تداوهلا عرب شبكة اإلنَتنت بشكل كامل دون وجود مادي 

كام أهنا ختتلف عن العمالت التقليدية بعدم وجود هيئة  ، هلا

 كلمة عملة مشفرة d وتعن ، تنظيمية مركزية تقف خلفها

crypto currency  أي أهنا تعتمد بشكل أساس عىل مبادئ

وهي وإن كانت تعترب العملة األوىل  ، التشفري يف مجيع جوانبها

من نوعها واألكثر شهرة وانتشاًرا إال أهنا ليست العملة 

فتتوفر حاليًا  ، التشفريية الوحيدة املوجودة عىل شبكة اإلنَتنت

 2منها ما ال يقل عن  ، (0)خمتلفة ةعملة تشفريي 20ما ال يقل عن 

عمالت يمكن وصفها بالرئيسة
(2)

 . 

                                                           

(1 ) Martins, Sergio, and Yang Yang . "Introduction to 

bitcoins : a pseudo-anonymous electronic currency 

system ." In Proceedings of the 2011 Conference of 

the Center for Advanced Studies on Collaborative 

Research, pp . 349-350 . 2011  .  
(2 ) Reid, Fergal, and Martin Harrigan . "An analysis 

of anonymity in the bitcoin system ." In Security 
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أتت من  «بيتكوين» أن نشأة فكرة عملة وجتدر اإلشارة إىل

)ساتويش ناكاموتو(  قبل شخص أطلق عىل نفسه االسم الرمزي

ووصفها بأهنا نظام نقدي  ، م9002يف ورقة بحثية يف عام 

-Peerإلكَتوين يعتمد يف التعامالت املالية عىل مبدأ الند للند 

to-Peer ،  وهو مصطلح تقني يعني التعامل املبارش بني

وقد طرحت للتداول للمرة  ، مستخدم وآخر دون وجود وسيط

وتوصف آلية عمل البيتكوين بأهنا العملة  ، م9002األوىل سنة 

حيث يتم تبادل  ، مركزي ي تعمل وفًقا لنظام  الاالفَتاضية الت

العملة بني طرفني فقط دون وسيط أو حتمل عموالت نتيجة 

وتقوم بيتكوين عىل التعامالت املالية تستخدم التوقيع  ، التبادل

اإللكَتوين والتشفري بني شخصني مبارشة دون وجود هيئة وسيطة 

اب مستخدم حيث تذهب النقود من حس ، تنظم هذه التعامالت

ودون املرور  ، إىل آخر بشكل فوري ودون وجود أي رسوم حتويل

                                                                                                                  

and privacy in social networks, pp . 197-223 . 

Springer, New York, NY, 2013  .  
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 . (0)عرب أي مصارف أو أي جهات وسيطة من أي نوع  كان

هي ثاين أكرب العمالت  : (Ethereum) عملة اإليثرييوم

وقيمتها السوقية تعترب الثانية بني  ، االفَتاضية بعد )البيتكوين(

 . (2) العمالت االفَتاضية

ظهرت عملة  : (XRP) ورمزها (Ripple) عملة الريبيل

واحتلت إبان ظهورها املرتبة  ، م9014)الريبيل( يف أواخر عام 

إال أهنا أصيبت بعدوى  ، الثانية بعد )البيتكوين( خالل مدة وجيزة

الَتاجع واالنخفاض لتستقر يف املرتبة الثالثة بعد عملة 

الريبيل( أن هلا جهة مركزية وأهم ما يميز عملة ) ، )اإليثرييوم(

فهي  ، كام أهنا تستخدم لغاية خمتلفة متاًما ، تصدرها وتعتمد عليها

                                                           

(1 ) Ronald A . Glantz : What is Bitcoin? (U S A : 

pantera primer, 2014)P5  .  

(2 ) Chen, Jiachi . "Finding ethereum smart contracts 

security issues by comparing history versions ." In 

Proceedings of the 35th IEEE/ACM International 

Conference on Automated Software Engineering, pp 

. 1382-1384 . 2020 
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عبارة عن شبكة معامالت مركزية تقوم عىل استخدامها البنوك 

 ، ( املشهورSwift شأهنا شأن نظام )السويفت ، لتحويل النقود

ومن ثم حيث يتم حتويل املبلغ املرسل أواًل إىل عملة )الريبيل( 

ثم يتم إعادة حتويله مرة  ، يرسل بعدها عرب الشبكة االفَتاضية

ويرى القائمون  ، أخرى إىل العملة املطلوبة من قبل الطرف اآلخر

عىل إدارة هذه العملة أن هذه الطريقة أرسع وأكثر أماًنا واعتامًدا من 

 . استخدام عمالت مشفرة أخرى غري مركزية

 : العمالت االفرتاضية أهم عيوب
فهي  ؛ من جهة إصدار -مثل البيتكوين واإليثرييوم-خلوها  -1

وهو ما جيعلها خالية من  ، غري تابعة ألي بنك مركزي أو سلطة نقدية

وهذا يفقدها الثقة املطلقة التي تتمتع هبا العمالت  ، الضامنات والتغطية

 . التقليدية

 . منصات التداولصعوبة ختزين العمالت االفَتاضية يف  -2

 . هتدد االستقرار النقدي للدول املستخدمة هلذه العمالت -3

وذلك للحاجة إىل التعامل  ، صعوبة تعدينها أو إصدارها -4
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 . مع برامج وعمليات حسابية معقدة

ة بسبب ـعر النقود االفَتاضيـرة لســات الكبيـالتقلب -5

 . فهي بال ْحاية قانونية ، املراهنات

املؤسسات املالية الدولية بالعمالت عدم اعَتاف  -6

 . االفَتاضية

 ، ل األموالـوغس ، ةـر املرشوعـتستخدم يف التجارة غي -7

 . ومتويل اإلرهاب

 : الفرص واملخاطر «البيتكوين»سوق 

يف حني مل حتدد  ، العملةهذه ترفض كثري من الدول استخدام 

إال أن  ، بعض الدول األخرى موقفها الرسمي بعد من استخدامها

هناك عدًدا من املؤرشات التي يمكن من خالهلا حتليل سوق 

حيث  ، وحتديد املخاطر النامجة عن استخدامها «لبيتكوينا»

إىل أكثر من  م9091من أكتوبر  91وصل سعر البيتكوين يف 

مليار  90ووصل حجم إصدار بيتكوين  ، ألف دوالر 22

مليون  11نحو  كام بلغ عدد املستخدمني للبيتكوين ، بيتكوين
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ومنذ إصدار عملة بيتكوين فإن  ، شخص عىل مستوى العامل

حيث بلغ متوسط  ، عمليات التداول عليها تزداد يوًما بعد يوم

 ، مليون عملية تداول يومية 181املعامالت اليومية أكثر من 

ومن ثم فإن  ، فضاًل عن حجم التقلبات واملضاربة عليها

يمثل خطورة حقيقية عىل استخدام هذ النوع من النقود 

حيث هتدد االستقرار النقدي يف الدول التي  ؛ السلطات النقدية

فعندما تزداد الكميات املستخدمة من  ، ينترش فيها استخدامها

البيتكوين فإن ذلك يعني أن عرض النقود مل يعد حتت سيطرة 

 . السلطات النقدية كإحدى وسائل االستقرار االقتصادي الكيل

ولذلك فإن الكميات املتداولة من البيتكوين مهام بلغ 

سعرها ستظل متثل نسبة ضئيلة من عرض النقود عىل مستوى 

ولكن مع زيادة اجتاه الرشكات واألفراد إىل استخدامها  ، العامل

سيؤدي إىل عدم قدرة حتكم السلطات النقدية املحلية يف عرض 

املحافظ ومن املخاطر الشديدة أيًضا تعرض  ، النقود

 . االستثامرية لألفراد لعمليات قرصنة لرسقة أمواهلم
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 : اآلثار السلبية للعمالت االفرتاضية على االستقرار االقتصادي
فإن حجم النقود  ؛ مع توقع نمو وتطور التجارة اإللكَتونية

وذلك لعدم خضوع هذه  ، االفَتاضية يف االقتصاد سيصعب حتديده

األمر الذي سيؤثر سلبي ا يف  ، النقود إلرشاف سلطة مركزية نقدية

وهذا بالتبعية سيؤثر  ، املدى الطويل عىل آلية سري نظم املدفوعات

كام سيسهم أيًضا يف عدم دقة قياس  ، عىل استقرار األسواق املالية

ومن جهة أخرى فإن حركة سعر  ، معدالت رسعة دوران النقود

الرصف للعمالت االفَتاضية وخاصة )البيتكوين( تشهد تقلبات 

ا  ، مما ينعكس عىل أسعار الرصف للعملة املحلية ، كثرية وكبرية جد 

  : كام أنه يمكن مالحظة أثر استخدام العمالت االفَتاضية يف شقني

 يتجسد يف صدمات الطلب الكيل عىل غرار : الشق األول

وبالتايل صدمات إجيابية للتبادل  ، التحويالت املالية واسعة النطاق

  . التجاري

يتمثل يف عدم استقرار السياسة النقدية وزيادة  : الشق الثاني

حيث إن االستقرار يتأثر ويترضر إذا تم استخدام  ، تأثرها بالعوملة
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 . العمالت االفَتاضية يف املعامالت

التقدم  : يف التبادل التجاري الدويلومن أبرز العوامل املؤثرة 

ا مع حركة التجارة ألنه  ؛ العلمي والتقني الذي يتناسب طردي 

ويزيد يف رسعة احلصول  ، يزيد يف املنتجات واخلدمات املتاحة

ولكن  ، كام أن للتسهيالت النقدية الدور األهم يف ذلك ، عليها

َتاضية نجد عند النظر إىل حجم التبادل التجاري بالعمالت االف

ا مما يمكن معه القول بأن تأثري هذه العملة  ، أنه ال يزال حمدوًدا جد 

بل وغري  ، حتى اآلن عىل التبادل التجاري الدويل ال يزال حمدوًدا

ويمكن إرجاع ذلك  ، مؤثر يف معدالت التبادل التجاري الدويل

  : من أمهها ، لعدد  من األسباب

  . ود االفَتاضيةحمدودية القاعدة النقدية للنق -

عدم موافقة اجلهات الترشيعية يف غالبية دول العامل عىل   -

 . اعتبارها وحدة إبراء قانونية

  . أهنا هتدد سيطرة بعض العمالت عىل االقتصاد العاملي  -

  . وعدم وجود ضامن ، وجهالة املتعاملني ، جهالة املُصِدر  -
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فإن العمالت االفَتاضية بوضعها احلايل ال تتفق مع  .. وختاًما

ل خطًرا عىل االقتصاد العاملي ثِّ ومُت  ، رشوط العمالت الرسمية

ومن ثم ال جيوز التعامل  ، واملحيل إىل جانب عيوهبا السابق ذكرها

  . ملا متثله من غرر يف التعامل ورضر يف التداول ؛ هبا

 

*          *          *  
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 االجتهاد املؤسسي

"العمالت االفرتاضية واملشفرة أمنوذًجا "
() 

 

إن اإلسالم دين  واقعيٌّ يؤمن بأن احلياة التي حيياها اإلنسان 

 ، وتأيت كل ساعة بوليد ، حياة ولود حافلة بالعديد من األحداث

وأن ما تتمخض عنه األيام والليايل من أحداث ُيفسح هلا اإلسالم 

ويرعى هلا حقها من بني مبادئه  ، مكاًنا يف جُمتمعه عىل قدرها

واإلسالم ال يضيق باجلديد يف احلياة وال يتنكر له ما دام  ، وأحكامه

ا  ، حيقق نفًعا ويسد مطلبًا بل إنه يزكيه ويباركه ما دام ال خُيالف نص 

  . اجتهاًدا أو

 :مفهوم االجتهاد اجلماعي
فاجتهد  ، تأيت كلمة االجتهاد يف اللغة بمعنى اجلهد واملشقة

 ، للوصول ليشء استفرغ جهده وما وسعه من قول  أو فعل   : أي

                                                           

(أ .د/املأمون جرب ) عميد باجلامعة  ، أستاذ القانون العام والترشيعات االقتصادية ،

 املرصية .
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 : قال تعاىل ، فالتاء يف اجتهد لفرط املعاناة واملشقة وبذل الطاقة

َّا حمس َِّذيَن لَا َيِجُدوَن إِل (1)ىجسُجۡهَدُهمۡ َوٱل
وبناًء عليه ال يستعمل  ، 

اجتهد يف ْحل الرحال ال  : فيقال ، االجتهاد إال فيام فيه جهد ومشقة

النواة
(2)

ا كلمة اجلامعي فهي من الفعل مجع ،  تأليف  : واجلمع ، وأمَّ

 : التنزيل العزيزويف  ، املفَتق وضم اليشء بتقريب بعضه إىل بعض

ُۚ َوِإذَا كَانُواْ  حمس ۡمرٖ َجاِمٖع لَّۡم يَۡذَهبُواْ َحتَّىَٰ يَۡستَـ ِۡذنُوهُ
َ
(3) ىجسَمَعُهۥ عَلَىٰٓ أ

 .  

ويمكن بيان  ، لالجتهاد وقد تعددت تعريفات األصوليني

 : بعضها عىل النحو التايل

                                                           

 . 12:  ، اآلية التوبة( 1)

: د/مهدي  ، حتقيق 4/422،  اخلليل بن أْحد الفراهيدي،  ( كتاب العني9)

شمس العلوم ودواء ، و ، دار ومكتبة اهلالل ، ود/إبراهيم السامرائي املخزومي

:  ، حتقيق 1128/ 9،  ، نشوان بن سعيد احلمريي كالم العرب من الكلوم

، ود/يوسف حممد عبد  ، ومطهر بن عيل اإلرياين د/حسني بن عبد اهلل العمري

،  1، ط سورية –، دمشق  ، دار الفكر لبنان -، بريوت  ، دار الفكر املعارص اهلل

 . م1222 -هـ 1190

 . 29:  ، اآلية ( النور4)
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عقلي ا كان  ، بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم رشعي -1 

قطعي ا كان أو ظني ا ، أو نقلي ا
(1)

 . 

بذل اجلهد يف تعرف احلكم الرشعي-9
(2)

 . 

كونه يدخل حتته  ؛ ونرى أن التعريف األول أوىل بالقبول

ومن  ، والظنية ، والقطعية ، والنقلية ، العقلية : االجتهادات مطلًقا

بذل الوسع من اجلامعة  : َثما يمكن تعريف االجتهاد اجلامعي بأناه

وكان تقييد  . املعتربة رشًعا وقانوًنا للوصول للحكم الرشعي

بد وأن  ألن االجتهاد اجلامعي ال ؛ االجتهاد بالرشعي والقانوين

يمكن  : واألوىل ، يكون منطبًقا عليه الضوابط الرشعية والقانونية

حرصها يف حتصيل أتباعه رشوط املجتهد التي نص عليها 

الفقهاء
(3)

 ، وأحاديث األحكام ، العلم بآيات األحكام : ومنها ، 

                                                           

،  ، مرص ، مصطفى البايب احللبي 899، ص  ( التحرير يف أصول الفقه البن اهلامم1) 

 )وهذا التعريف البن اهلامم( . 

 ، بريوت .  ، مؤسسة الرسالة 4/812،  ( رشح خمترص الروضة للطويف9)

، دار الكتب  9/489،  لمروزي السمعاينل: قواطع األدلة يف األصول  ( انظر4)

 = ، وروضة الناظر وجنة م1222 -هـ1112،  1، ط ، لبنان بريوت ، العلمية
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 : والثانية ، ومصطلح احلديث ، واللغة العربية ، وأصول الفقه ، والفقه

حيُث إناه قد خرجت مؤسسات غري رسمية  ؛ وهو قانونية هذا األمر

احلياة بجوانبها  وأدلت بدلوها يف هذا املجال فكان أثر ذلك وخياًم عىل

 املختلفة وجوانبها املتعددة
(1)

 . 

 : أنواع االجتهاد اجلماعي ومناذجه

يمكن تقسيم االجتهـاد اجلمـاعي إىل عـدة تقسيمـات بنـاء 

  : عىل الواقـع الفقهي كام ييل

 ةوهو يف األصل اجتهادات فردي : اجتهاد مجاعي مشوري  -1

ذكر  ، لكنها مبنية عىل مشورة املجتهد للمجتهدين كام يف القايض

                                                                                                                  

،  ، البن قدامة املقديس املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أْحد بن حنبل=

،  م9009 - هـ1194،  9، ط مؤسسة الرياان للطباعة والنرش والتوزيع،  4/441

 –، دار الكتب العلمية  1/2،  ، تقي الدين ابن السبكي واإلهباج يف رشح املنهاج

 م . 1228 -هـ 1112،  بريوت

، والتي أخرجت  وذلك مثل املؤسسات غري الرشعية للجامعات املتطرفة واإلرهابية (1)

 ما أسمته بالفتاوى تعود باألثر الوخيم عىل البالد والعباد .
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اإلمام خليل أنه يندب له مشورة العلامء
فالقاسم املشَتك هنا  ، (1)

ا فكذلك  ، هو املشورة وإن كان حكم القايض بعد ذلك فردي 

  . املجتهد فتواه فردية لكنها مبنية عىل املشورة

وهو الصادر عن مؤسسة تعَتف  : اجتهاد مجاعي مؤسيس -2

وهذا االجتهاد  ، الدولة هبا بوصفها مؤسسة للفتوى واالجتهاد

وهيئات  ، جمامع الفقه املعتمدة : املؤسيس يندرج حتته نامذج كثرية مثل

وغري ذلك من املؤسسات الرسمية  ، ودور اإلفتاء ، كبار العلامء

 ، املحيل والدويل ويمكن تقسيم االجتهاد املؤسيس إىل ، (9)املعتمدة

 . واملؤسيس الدويل أعىل يف احلجية من املؤسيس املحيل

وهو الذي ال يندرج يف  : اجتهاد مجاعي غري مؤسيس  -3

وهذا االجتهاد له  ، احلقيقة حتت مظلة مؤسسة دولية معتمدة

                                                           

 1221،  1، ط بريوت -، دار الغرب اإلسالمي 10/21،  : الذخرية للقرايف انظر( 1)

اجلندي املالكي  ، لضياء الدين ، وخمترص العالمة خليل بن إسحاق بن موسى م

 م .9008 -هـ1192،  1، ط ، القاهرة ، دار احلديث 1/922،  املرصي

 ( يرجع هلذه املؤسسات عىل املواقع الرسمية هلا عىل الشبكة العنكبوتية . 9) 
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خماطره التي تتمثل يف بعض املسائل التي قد تؤدي إىل االضطراب 

بناء عىل ما خيرج من هذه اجلهات غري  ؛ االجتامعي واالقتصادي

 . املؤسسية من فتاوى واجتهادات

 : أهمية االجتهاد اجلماعي وأثره
(1) من أهم الوسائل للوصول لإلمجاع دُّ عَ يُ  -

والذي هو  ، 

 . مطلوب  لرفع اخلالف يف كثري من املسائل املعارصة

إذ  ؛ إتقان الوصول للحكم الرشعي عىل أكمل وجه  مستطاع -

العلامء املجتهدين من  بة  كَ وْ كَ إال من خالل  ال يتم هذا االجتهاد

 . املتوفر فيهم رشوط االجتهاد

إذ املؤسسية يف االجتهاد  ؛ منع التخبط يف الفتوى الرشعية-

غطاء  منهجي  من الفتاوى الفردية واملتخبطة دونجتبا غريها 

 . بأدواته الفقهية

                                                           

، دار املسلم للنرش  ، حتقيق/فؤاد عبد املنعم أْحد : اإلمجاع للنيسابوري ( انظر1)

 م .9001 -هـ1198،  1، ط والتوزيع
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(1) اث املنهجيةـاألبح المي بمزيد  منـه اإلسـإثراء الفق -
 

والتي يبنى عليها االنفتاح الفقهي يف كثري  ، يف القضايا املعارصة

 . من املستجدات

ضبط خطوات االجتهاد يف املسائل املعارصة وغريها من  -

 . خالل االجتهاد املؤسيس

سيام يف املسائل  ال ؛ رسعة الوصول للحكم الرشعي -

 . مع اإلتقان يف ذلك ، املستجدة امللحة يف عرصنا

 : التطبيقات الفقهية لالجتهاد اجلماعي
حينام نتحدث عن التطبيق الفقهي لالجتهاد اجلامعي فينبغي أن 

  : نتحدث عنه من وجهني

ماهية التطبيق الواقعي هلذا االجتهاد اجلامعي  : الوجه األول

والواقع أننا سنجد  ، عرب العصور وفق تاريخ الترشيع اإلسالمي

كام نجد  ، من خالل بعض الوقائع ملسو هيلع هللا ىلصالتطبيق يف زمن النبي  ذلك

ني ـذهم جمتمعـادات تالميـة اجتهـذاهب الفقهيـيف عصور امل

                                                           

 : أبحاث جممع الفقه اإلسالمي من خالل جملته الدورية . ( راجع1)



79 

 

وكذلك  ،من احلنفية  وحممد بن احلسن ، كأيب يوسف ؛ ومفَتقني

  . وغريهم ،  من املالكية  ، وسحنونبن القاسم اعبد الرْحن 

ما يتعلق باملستجدات املعارصة التطبيقية يف هذا  : الوجه الثاين

ما  : األول ، ويمكن تقسيم تلك املستجدات إىل قسمني ، اجلانب

فيه اجتهاد مجاعي حاصل  من خالل قرارات املجامع الفقهية 

مثل قرارات هذه املجامع يف أحكام التعامالت املرصفية  ، املعتمدة

والسندات احلديثة كاألسهم
ما ليس فيه اجتهادات  : والثاين ، (1)

                                                           

، فهي  : هي حصة  من الرشكة تقبل الربح واخلسارة (خالصة القول يف األسهم1) 

، ويتكون  صكوك قابلة للتداول متثل احلصص التي يملكها اإلنسان يف الرشكة

فقه  لقواعد ، وهي بذلك موا عينية ورأس املال من هذه األسهم سواء كانت نقدية أ

،  الفقه اإلسالمي ، وبناًء عليه فقد جاء يف جملة جممع املضاربة يف الفقه اإلسالمي

، والسهم إذا بيع  يف األسهم املعارصة الذي عليه أهل العلم هو جواز بيعها»:  بأنه

، ففي رشكة الكهرباء مثاًل تكون قيمة السهم  فإنه ليست قيمته من األعيان مجيعها

، لكن ما مل يثبت استقالاًل فيغتفر هذا النقد الضئيل بجانب  وتكون نقًدامن األعيان 

: جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر  ، راجع «األعيان املوجودة املتكاثرة

خالصة و سالمي بجدة.، تصدر عن منظمة املؤمتر اإل 4/1122،  اإلسالمي بجدة

 =، وتصدرها للتداول متثل قرًضا: هي صكوك  قابلة  القول يف السندات
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كاحلكم الرشعي لعمالت البيتكوين  ، مجاعية  مؤسسيه  معارصة  

 . والتسويق الشبكي عىل سبيل املثال ال احلرص

(1)البيتكوين
 :  

م من 9002يف عام  هو نوع من العمالت الرقمية تم تطويره

 Santohiوُعرف باالسم املستعار ) ، قبل مطور برجميات جمهول

Nakaa-Moto) 
(2)

رة كان اهلدف  ،  وعندما اقَتح هذه العملة املشفَّ

هو إنشاء عملة ال تعتمد عىل أي سلطة مركزية بينام يمكن حتويلها 

 ، مما يستلزم رسوًما منخفضة للغاية إن وجدت ؛ بسهولة رقمي ا

                                                                                                                  

، ويعترب حامله دائنًا  احلكومات والرشكات عندما تستدين من الناس=

، حممد بن  : موسوعة الفقه اإلسالمي ، راجع للرشكة وال يعد رشيًكا فيها

،  1، ط ، بيت األفكار الدولية 4/814،  إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري

 م .9002 -هـ 1140

(1 )  Cong, L . W ., Z . He and J . Li . “Decentralized mining in 

centralized pools .” No . w25592, National Bureau of 
Economic Research, (2019)  .  

(2 )  Nakamoto, Satoshi, “Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic 

Cash System,” self-published paper, 2008 . As of February 
15, 2015  :  
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حيث يمكن االحتفاظ هبا  ؛ وهو يف الواقع األول من نوعه

إلكَتوني ا فقط واستخدامها لتسديد املدفوعات دون أي رسوم 

ومل تتم  ، وذلك عىل عكس أنواع العمالت األخرى ، مصاحبة

وهذا هو السبب يف أهنا ُتعرف أيًضا باسم  ؛ طباعة هذه العملة

  . (CryptoCurrency)ة العملة الرقمية املشفر

سلسلة الكتلةمن خالل  البيتكوين تعمل
(1)

 (BlockChain) 

ال مركزي حيتفظ بسجلٍّ جلميع  ( عامLedgerوهو دفَت أستاذ )

وغالًبا ما يتم ختزين هذه املعامالت عىل  ، املعامالت بطريقة دائمة

 ويمكن تقسيم ، أجهزة الكمبيوتر املوزعة يف مجيع أنحاء العامل

 2تصل إىل  "satoshis" إىل وحدات أصغر ُتعرف باسم البيتكوين

سلسلة الكتلة  ويتم ربط كل معاملة تتم عىل ، درجات عرشية

عرب عقد  ويتم حفظ السجل الكامل لسلسلة الكتلة ، هبوية مشفرة

 . متعددة بحيث يمكن للمدقق رؤيته بسهولة

                                                           

(1 ) https ://bitcoin .org/bitcoin .pdf 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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 : من عيوب البيتكوين

حيث إن الكثري من الناس ال يزالون  ؛ نقص الوعي والفهم -1

 ، الالمركزية وخطورهتامية املشفرة غري مدركني للعمالت الرق

 البيتكوين وحيتاج الناس إىل تثقيفهم حول ، وخصوًصا البيتكوين

 . وأخطارها

قائمة الرشكات التي تقبل عمالت البيتكوين صغرية نسبي ا  -2

نظًرا لعدم وجود ضامن  ؛ مقارنة بالعمالت املادية )الفوركس(

وغري ذلك من  ، للعمالت الرقمية والتقلب الشديد يف أسعارها

فمـا فائدة  ، البيتكـوين حيتاج العمـال إىل تثقيفهــم بشــأن خماطر

الرشكات للبيتكوين إذا كان موظفوها ال يعرفون حتى  قبول بعض

 . ر  ورَضَ  ر  رَ ثله من غَ وما مُت  ، ما هي العمالت الرقمية

يرتد  حيث إن سعر البيتكوين ، املخاطر والتقلبات -3

ويتغري كل يوم  بشكل أساس بسبب األحداث اجلارية املتعلقة 

والبيتكوين لديه تقلبات ترجع أساًسا إىل  ، بالعمالت الرقمية

كام  ، حقيقة أن هناك كمية حمدودة من العمالت املعدنية منه
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 . حتوطه خماطر متعددة

مع غياب اإلطار القانوين والتنظيمي  ، خطر االخَتاق -4

 . عمالت االفَتاضية املشفرةواحلوكمة لل

(1)سوق العمالت الرقمية )البيتكوين(
 : 

هو سوق جديد نسبي ا ظهر يف السنوات األخرية من هذا 

والبيتكوين هي أول عمالت رقمية ال مركزية مستقلة عن  ، القرن

للسامح بنقل  ؛ أي لوائح مالية من خالل نظام يستخدم التشفري

ويمكن تداول  ، وتبادل الرموز الرقمية بطريقة موزعة وال مركزية

وقد تم  ، هذه الرموز املميزة بأسعار السوق للعمالت الورقية

إنشاء العديد من العمالت املشفرة األخرى باستخدام نفس 

ولكن مع تغيري بعض املعامل  ، البيتكوين االبتكارات التي قدمتها

 . رزميات احلاكمةاملحددة للخوا

                                                           

 (1 ) Pfajfar, Damjan, Giovanni Sgro, and Wolf Wagner, “Are 

Alternative Currencies a Substitute or a Complement to 
Fiat Money? Evidence from Cross-Country 
Data,”International Journal of Community Currency 
Research, Vol . 16, 2012, pp . 45–56. 
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 : الالمركزية للعملة املشفرة وتأثريها االقتصادي
 

ال متلك العمالت املشفرة بنوًكا مركزية لتنظيم عرض النقود 

ولكن ال ينبغي ألحد أن  ، أو اإلرشاف من املؤسسات املالية

(governanceيتجاهل أمهية مؤسسات حوكمة )
(1)

العمالت  

حيث إن هناك جمااًل كبرًيا ملزيد من الدراسة حلوكمة  ، املشفرة

ونركز مناقشتنا عىل طريقتني منفصلتني ولكن  ، العمالت املشفرة

 : يمكن القول إن العمالت املشفرة حتكمها؛ حيث مَتابطتني 

حيث  : (Algorithmic governanceاحلوكمة اخلوارزمية ) -1

يتم تضمني قواعد ما يعترب معامالت عملة مشفرة صاحلة يف برنامج 

نظري الذي يديره املتداولون واملستخدمون يف تعدين العمالت 

وال يمكن  ، وهو إنشاء عمالت معدنية جديدة من فراغ ، املشفرة

حيث يتنافس عامل  ، ألي شخص تنفيذ هذا النوع من املعامالت

                                                           

(1 ) Andreoulakis E . et al . "Evaluating user privacy in bitcoin" 

IACR Cryptology ePrint Archive 596 2012 . Retrieved from 

http ://fc13 .ifca .ai/proc/1-3 .pdf 
 

http://fc13.ifca.ai/proc/1-3.pdf
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ق يف تنفيذ إحدى هذه املعامالت لكل املناجم للحصول عىل احل

وعندما يكتشف عامل منجم جتزئة صاحلة للكتلة يمكنه  ، كتلة

املعاملة التي يطلب وجيب أن تتوافق  ، املطالبة بالقطع النقدية اجلديدة

مع  - مثل أي معاملة أخرى -فيها )املربمج( عمالت معدنية جديدة 

كتلة حتتوي عىل معاملة  وسَتفض شبكة البيتكوين ، توقعات الشبكة

ا من العمالت الرقمية  يمنح فيها عامل منجم نفسه عدًدا كبرًيا جد 

حيث إن نمو العمالت حمدود بمقدار حمدد مسبًقا لكل  ؛ اجلديدة

 . م9010ويتوقف عن النمو متاًما يف عام  ، البيتكوين كتلة عىل

 : (Open source Governance) حوكمة املصادر املفتوحة -2

الذي يفرض قواعد معينة حول املعامالت  البيتكوين برنامج

بداًل من ذلك تنشأ  ، ومعدل إنشاء األموال ال يظهر من فراغ

القواعد املضمنة يف الربنامج من تفاعل بني قادة مرشوع مفتوح 

املصدر يدير ما ُيعرف باسم العميل املرجعي واملطورين اآلخرين 

 ، ني واجلهات الفاعلة اخلبيثةوعامل املناجم وجمتمع املستخدم
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 ، البيتكوين وتعترب الديناميكية بني هؤالء الالعبني رضورية لفهم

حيث إن البيتكوين مثل مجيع العمالت املشفرة هو مرشوع مفتوح 

ويميل املستخدمون إىل النظر بعني  ، املصدر غري مملوك جلهة بعينها

والتي  ، املغلقالريبة إىل مشاريع العمالت املشفرة ذات املصدر 

أو التي  ، تتميز بالتعدين املسبق الكبري من أجل مكافأة املطلعني

 . لدهيا ميزات أخرى خاصة

إن االختالف الرئيس بني سوق العمالت الرقمية وسوق  -3

 كان لكلٍّ  وإن-الفوركس )العمالت الورقية أو املادية( 

مع السيولة العالية  -فإنَّ سوق الفوركس  - خماطره

  .أكثر استقراًرا وتنظياًم  -والتقلبات املنخفضة 

البنك كام أن عيوب البيتكوين وما متثله من خماطر جعلت 

من قانون البنك املركزي واجلهاز  902املركزي املرصي يف املادة 

م حيظرها ما مل حيصل 9090لسنة  121املرصيف الصادر برقم 

سبق من اجلهات االقتصادية والرقابية املتعامل هبا عىل ترخيص م
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حيظر إصدار العمالت املشفرة أو  : حيث تنص عىل أنه ، املعنية

النقود اإللكَتونية أو االجتار فيها أو الَتويج هلا أو إنشاء أو تشغيل 

منصات لتداوهلا أو تنفيذ األنشطة املتعلقة هبا بدون احلصول عىل 

د واإلجراءات التي ترخيص من جملس اإلدارة طبًقا للقواع

من قانون البنك املركزي واجلهاز  998كام نصت املادة  ، حيددها

يعاقب باحلبس  : م عىل أنه9090لسنة  121املرصيف الصادر برقم 

ماليني جنيه أو  10وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال جتاوز 

وقام بإصدار أو  902بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف املادة 

ار أو الَتويج أو إقامة أي أنشطة متعلقة بالتعامل هبذا النوع االجت

 . من العمالت دون حصوله عىل ترخيص مسبق من اجلهات املعنية

ا من خماطر االنسياق  كام أصدرت هيئة الرقابة املالية بياًنا حتذيري 

وراء دعوات التعامل بالعمالت االفَتاضية املشفرة مما يعرضهم 

وأكدت  ، حيث ال يوجد إطار قانوين يسمح بتداوهلا ؛ لالحتيال

اهليئة أهنا مل ترخص أو تقنن تلك العمالت االفَتاضية أو املنتجات 
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واعتربت  ، وال توافق عىل التعامل هبا أو استخدامها ، املرتبطة هبا

هيئة الرقابة املالية أن دعوات حتفيز املستثمرين للدخول عىل تلك 

ارتكاًزا عىل صعود أسواقها أو لضامن حتقيق  - األنواع من التعامالت

يعد نوًعا من أنواع التضليل الذي يقع حتت طائلة  -عوائد جمزية

وبناء عىل هذه العيوب واملخاطر التي هتدد  ، القانونيةاملساءلة 

تداول  : الدولة واألفراد أعلنت دار اإلفتاء املرصية أناقتصاد 

والتعامل من خالهلا بالبيع والرشاء واإلجارة  عمالت البيتكوين

وإخالهلـا باتزان  ، ملا هلا من آثار سلبية عىل االقتصاد ؛ حرام شـرًعا

وفقدان املتعامل فيها للحامية القانونية  ، السوق ومفهوم العمل

 . (0)والرقابة املالية املطلوبة

 فإذا كان لالجتهاد اجلامعي أمهيته يف حتصيل احلكم .. وختاًما

الرشعي فإن لالجتهاد املؤسيس أمهيته يف إرساء األمن والسلم 

                                                           

 ، وكذا بث م1/1/9012، بتاريخ  ، فتوى د/ شوقي عالم موقع دار اإلفتاء:  ( راجع1)

 م .90/9/9099،  ، أمني الفتوى بدار اإلفتاء املرصية مبارش د/ حممد شلبي
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ومن ثم فإن هناك رضورة لالجتهاد اجلامعي املؤسيس يف  ، املجتمعي

وقد شجب العديد من النقاد العمالت  ، املستجدات املعارصة

وجادل آخرون أن  ، ت رصحيةاملشفرة باعتبارها احتيااًل أو فقاعا

مثل هذه العمالت موجودة فقط لدعم املدفوعات لألنشطة غري 

وإذا كانت  ، أو ملجرد إهدار املوارد يف اآلونة األخرية ، القانونية

عملة البيتكوين ال تزال هي املتصدرة يف سوق العمالت األخرى 

ثامرات عالية ملا متثله من است ، االفَتاضية إال أهنا مل تقنع الكثريين

 . املخاطر وشديدة التقلب

  : التوصيات

كوهنا  ؛ رضورة مراقبة الدولة للمؤسسات االجتهادية اجلامعية -1

 . مسئولة عن إرساء األمن والسلم املجتمعيني

رضورة توفر رشوط املجتهد يف املؤسسات االجتهادية  -9

  . املجتمعية الدينية الرسمية

  . الفردية لغري املتخصصني ىحتجيم وحتريم الفتاو -4
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 . العمل عىل توسيع االجتهاد املؤسيس يف شتى املؤسسات -1

رضورة بحث املستجدات املعارصة كحكم البيتكوين من -8

 . خالل اجتهاد عدة مؤسسات معتمدة

 

 

*          *          *  
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 الصكوك وأثرها على النمو االقتصادي 
()رؤية إسالمية

 
 

املايل بشقيه املؤسسات املالية واألسواق املالية يمثل القطاع 

فضاًل عن كونه أحد األنشطة  ، أمهية خاصة للتنمية االقتصادية

وتقدم قيمة مضافة من  ، اخلدمية األساسية التي توفر فرص عمل

حيث يقع عىل عاتقه  ، خالل توفري جمموعة من اخلدمات املالية

ويعد  ، لنمو االقتصاديمسئولية توفري التمويل الالزم لعملية ا

Schumpeter  األوائل الذين أكدوا عىل دور اخلدمات املالية من

واسع  من ق  بام تشمله من نطا ، ومسامهتها يف النشاط االقتصادي

وتقييم  ، ارـومتويل االستثم ، تعبئة املدخرات : مثل ، اخلدمات

 ةــاملاليالت ـل املعامـوتسهي ، رـوإدارة املخاط ، اتــاملرشوع

من  ، حيث تعد كلها خدمات أساسية ورضورية ، واالستثامرية

                                                           

() . ورئيس قسم السياسة واالقتصاد ، أستاذ االقتصاد حممودد/سايل حممد فريد أ ،  ،

 ، جامعة القاهرة .  كلية الدراسات اإلفريقية العليا
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أجل الربط بني االبتكار التكنولوجي والنمو االقتصادي
(1)

.  

وقد تال ذلك عدد كبري من الدراسات التي هتدف إىل التعرف 

عىل العالقة التي تربط بني النظام املايل وبني مستوى األداء 

أشهر من كتبا يف هذا  (King & Levine) دُّ عَ ويُ  ، ياالقتصاد

وكان هدف بحثهام هو اإلجابة عىل التساؤل  ،م 1224 املجال

حول تأثري مستوى تطور القطاع املايل عىل معدل النمو 

  : وتوصلت الدراسة إىل نتيجتني ، االقتصادي

أن املستوى األعىل من التطور املايل مرتبط إجيابي ا  : األوىل

  . بمستويات أعىل من النمو االقتصادي

للتنبؤ بمعدالت النمو ا مؤرًش  دُّ عَ أن التطور املايل يُ  : والثانية

واألكثر أمهية هو أن  ، املستقبيل لالقتصاد عىل املدى طويل األجل

إجيايب قوي مع  املستوى األعىل من التطور املايل يرتبط بشكل

                                                           

(1) SchumpeterA .1911 . The Theory of Economic 

Development . CambridgeMA : Harvard Univeristy 
Press . 
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معدالت مرتفعة من تراكم املدخرات وتوظيف كفء لرءوس 

األموال
(1)

.  

أنه  م اتضح 9001سنة  (Lensink)  ويف دراسة مقارنة قام هبا

كلام ارتفع مستوى تطور القطاع املايل حتسن مستوى األداء 

(2) االقتصادي مقاًسا بمستوى الدخل للفرد
 . 

وجود عالقة إجيابية  كام اتفقت أغلب الدراسات حول

ومعنوية لتطور سوق األوراق املالية وتأثريه عىل النمو 

 (Beck & Levine) فعىل سبيل املثال دراسة ، االقتصادي

أنه إذا كان معدل الدوران الذي يَتاوح حول  م وجدت9011

 ؛ بعض الدول ذات معدالت النمو املنخفضة يف 36% مستوى

 ؛ %22فإنه يف حالة تطور هذا السوق يصل معدل الدوران إىل 

                                                           

 (1(King R .G . and Levine R . Finance and growth : 
Schumpeter might be right . The quarterly journal of 
economics 1993 .108pp .717-737 . 

 (2  ( Lensink R . 2001 . Financial development uncertainty 
and economic growth . De Economist, 149 pp .299-
312 . 
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مما يؤدي إىل ترسيع وترية  ، أي يقَتب من املتوسطات العاملية

ا 6. 0% معدل النمو االقتصادي بنسبة سنوي 
(1)  . 

وبالنسبة للعالقة بني أنشطة القطاع املايل غري املرصيف والنمو 

م إىل كيفية 9012(سنة  Rajan& Zingales) أشارت دراسة ، االقتصادي

وأوضحت  ، مسامهة قطاع اخلدمـات املاليـة يف التنمية االقتصادية

الدراسة أن القطاع املايل غري املصـريف يسهـم يف حتفيز وتشجيع النمو 

وهي ختفيض تكاليف  ، االقتصادي نظًرا لعدة أسباب مالية يف األساس

وذلك  – يل للرشكاتأي تكلفة احلصول عىل التمو – رأس املال

والسبب الثاين أن القطاع  ، بغرض متويل األنشطة الرأساملية والتوسعية

املايل غري املرصيف هو الالعب الرئيس يف متويل عمليات تأسيس 

الرشكات الرائدة والرشكات ذات الصفة االبتكارية وذات القيمة 

خاصة مع األمهية الكبرية لتمويل هذه الرشكات  ، املضافة املرتفعة

وتوصلت الدراسة إىل نتيجة مفادها  ، فيدفع عجلة التنمية االقتصادية

                                                           

(1) Beck T . and Levine R. Stock markets banks and 

growth : Panel evidence . Journal of Banking & 

Finance, July 2002, 28 pp .423-442 . 
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بأن عدم كفاءة أسواق املال سوف ينعكس بشكل  مبارش  عىل قدرة 

االقتصاد عىل االستثامر يف الرشكات الواعدة مرتفعة القيمة املضافة 

ديوبالتايل عىل النمو االقتصا
(1)

ومن املؤكد أن كل أنواع الصكوك  ، 

ودون إقصاء  ، هلا أثر  واضح  يف تفعيل مسار التنمية االقتصادية

وسواء كانت صكوًكا  ، للتوجهات الترشيعية املنظمة لكل نوع

وبام أن الصكوك العادية قد استوفت غايتها  ، إسالمية أو صكوًكا عادية

إال أن الصكوك اإلسالمية مل  ، أو أخذت منه شوًطا كبرًيا ، من البحث

وهلذا  ؛ حتَظ بعد هبذا القدر الذي يفعال وجودها يف التنمية االقتصادية

يكون من املفيد الَتكيز عليها يف هذا البحث حتى تكون كافة روافد 

 .  تلك التنمية سانحة ومتاحة إلسعاد البرشية كلها

 : الصكوك اإلسالمية

وثائق متساوية القيمة متثل  : تعرف الصكوك اإلسالمية بأهنا

أو يف ملكية  ، حصًصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات

                                                           
(2) Rajan R .G . and Zingales L. Financial dependence 

and growth (No . w5758) . National bureau of 

economic research, September 1996 . 
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وذلك بعد  ، موجودات مرشوع معني أو نشاط استثامري خاص

حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيام 

أصدرت من أجله
(1)

هي عبارة  : والصكوك اإلسالمية احلكومية ، 

)متثلها أو تنوب حكومية خمتلفة ات مالية تصدرها جهات عن سند

ويتم تسويقها عرب  ، وتقوم عىل أساس رشعي عنها وزارة املالية(

البنوك ورشكات الوساطة املالية للجمهور
(2)

 . 
 

 : خصائص الصكوك اإلسالمية
حيددها القانون أو  ، صكوك استثامر هلا قيمة اسمية حمددة -1

 . نرشة اإلصدار

ويف  ، ويف احلقوق والواجبات ، متساوية يف القيمةصكوك  -2

                                                           

-الصكوك اإلسالمية»، ندوة  ، عالء الدين زعَتي ، أنواعها تعريفها -الصكوك( 1)

 م .9010،  ، اململكة األردنية اهلاشمية عامن ، «، ممارسات دولية ، تنمية حتديات

، املؤمتر  ، زياد الدماغ ( دور الصكوك اإلسالمية يف دعم قطاع الوقف اإلسالمي9)

،  ، اجلامعة اإلسالمية العاملية «وقائع وتطلعات -قوانني األوقاف وإدارهتا»العاملي 

 م .9018من أكتوبر  99-90،  ماليزيا
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 . اـــة هبــة األموال اخلاصـملكي

 . صكوك قابلة للتداول وفق رشوط معينة -3

ويف حالة  ، عدم قبول الصك للتجزئة يف مواجهة الرشكة -4

أيلولة الصك الواحد لشخصني أو أكثر بسبب اإلرث أو نحوه فإنه 

 . م أمام الرشكة شخص واحدبد من االتفاق عىل أن من يمثله ال

مسئولية أصحاب الصكوك مسئولية حمددة بقدر )قيمة  -5

 . صكوكهم(

ولذلك له  ؛ مالك الصك مشارك يف موجودات املرشوع -6

وحق رفع دعوى املسئولية عىل  ، احلق يف الرقابة ونحوها

والتنازل  ، واالحتياطات ، واحلق يف نصيب األرباح ، اإلداريني

عن الصك والترصف فيه إال ما يمنعه القانون أو التزم به من خالل 

وحق اقتسام موجودات املرشوع  ، وحق الشفعة ، نرشة اإلصدار

 . عند تصفيته

مالكو الصكوك يشاركون يف غنمها حسب االتفاق املبني  -7
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ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل واحد  ، يف نرشة اإلصدار

منهم
(1)

 . 

 : واع الصكوك اإلسالميةأن

تتعدد أنواع الصكوك اإلسالمية بتعدد صيغ التمويل 

وكذلك من حيث طبيعة األصل املمثل  ، اإلسالمية من جهة

وبالتايل يمكن تقسيم  ؛ كمعني للصكوك من جهة أخرى

 : وذلك كام ييل ، الصكوك حسب طبيعة األصل املمثل

وصكوك  ، كصكوك املقارضة ، صكوك متمثلة بأصول موجودة -

 . وصكوك املشاركة املتناقصة ، املشاركة املستمرة

كصكوك إجارة األعامل )خدمات  ، صكوك متمثلة بمنافع -

 . وصكوك إجارة األشياء ، األشخاص(

وصكوك  ، كصكوك املرابحة ، صكوك متمثلة بديون -

 . وصكوك االستصناع ، السلم

                                                           

، جملة جممع  1081، ص 2، ج ، حسني حامد حسان ( األدوات املالية اإلسالمية1)

 ، منظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة . 2، ع الفقه اإلسالمي
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السلع واخلدمات يمكن  والنوع األول والثاين الذي أساسه

أما النوع األخري الذي  ، بيعها وتداوهلا يف السوق املالية )البورصة(

 ؛ ضوابط حمددة وفق أساسه الديون فال جيوز تداوله يف السوق إال

يف االقتصـاد اإلسالمي مما يساعد يف احلد من ن يْ جواز بيع الدَّ لعدم 

 . (1)خماطر االئتامن

 ، واملضاربة ، املرابحة : هي ، الصكوكوهناك مخسة أنواع من 

 . واالستصناع ، واملشاركة ، واإلجارة

تصدر لرشاء سلعة أو معدة يمتلكها حاملو  : املرابحة -1

 . الصكوك ثم بيعها بربح معلوم

تصدرها إدارة املرشوع بقيم متساوية لتمويل  : املضاربة -9

 ويستمر حاملو الصكوك مشاركني مع املضاربة يف رأس ، مرشوع ما

                                                           

،  ، سامي حسن ْحود املسامهة: األدوات التمويلية اإلسالمية للرشكات  ( انظر1)

، مكتبة  ، جدة ، البنك اإلسالمي للتنمية املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

 . 9، ط امللك فهد الوطنية
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كام أهنم يتحملون  ، مال املرشوع بنسبة من الربح متفق عليها سلًفا

 . خماطر اخلسارة

هو عقد إجيار بني املؤجر واملستأجر ملعدة أو  : اإلجارة -4

ويتم السداد لقيمة األصل خالل مدة متفق  ، أصل بمبلغ يتفق عليه

 . وتبقى املعدة أو األصل يف ملكية صاحبها ، عليها

 ، لتمويل مرشوع معني خيتاره مصدر الصكوك : املشاركة -1

وهي  ، الصكوك هم أصحاب املرشوع بقيم متساوية ةُ لَ ويكون َْحَ 

إما مشاركة بني مصدر الصكوك واملستثمرين أو مشاركة بني 

 . املستثمرين وبعضهم

 ، يصدرها الصانع ملبارشة تصنيع سلعة ما : االستصناع -8

ويقوم بتسليمها للمصدر الذي يتفق مع الصانع عىل صيغة متويلية 

ويصبح حاملو الصكوك هم  ، السداد بأقسـاط : مثل ، خمتلفة

مالكو املنتج
(1)

. 

                                                           

 -، مؤمتر املخاطر يف املصارف اإلسالمية  ، حسني حامد : صكوك االستثامر انظر (1)

 م .9012،  األكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية
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  : األهمية االقتصادية إلصدار الصكوك اإلسالمية

بضامن مشاريع الصكوك اإلسالمية هي أوراق مالية تصدر 

وتكون صكوك  ، استثامرية تدر دخاًل وتكون ذات أصول ثابتة

امللكية هذه كحصص متليك أو تأجري أو رهن بأصول هذه 

فهي عقد متليك أو إجيار جلزء من ملكية املرشوع  ، املشاريع

االستثامري تزيد قيمتها حسب قيمة املرشوع االستثامري املتعامل 

صكوك يمكن مبادلتها أو بيعها أو حتويلها وال ، عليه يف هذه احلالة

وذلك جوهر اختالفها عن القروض ، ألسهم بورصة
وتعد  ، (1)

ليست بديلة وإنام إضافية  ، الصكوك أداة متويلية تضاف لالقتصاد

 ، لكل منهام خصائصه ، السندات وأذون اخلزانة والقروض :مثل

وبالتايل ال متثل أي أداة متويلية بدياًل عن اآلخر
ومن معامل  ، (2)

                                                           

 (1) Adam Nathif JK and Abdulkader Thomas 

“Islamic Bonds : Your Guide to Issuing Structuring 

and =Investing in Sukuk” (London : Euro money 

Book) 2011م 

 ، ، عبد املطلب بدوي : التوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة املرصية انظر (9)

 ، : آفاق وحتديات املالية والبورصات بحث مقدم يف مؤمتر أسواق األوراق

 م .9018، سنة  املنعقد يف ديب
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 : األمهية االقتصادية إلصدار الصكوك اإلسالمية ما ييل

أهنا تساعد عىل زيادة معدالت االدخار القومي من خالل  -1

  . قدرهتا عىل تعبئة املدخرات خاصة لدى صغار املدخرين

احتياج مؤسسات التمويل واالستثامر الشديد إىل مزيد من  -9

األدوات وطرح املنتجات لكسب املستثمرين وتوزيع قاعدة 

 . االستثامر

أن وجود هذه األدوات االستثامرية يرفع احلرج عن رشحية  -4

كبرية من املستثمرين ممن حيتاجون إىل مثلها ألسباب اقتصادية 

 . معقولة

ثامرية الدولة يف تغطية عجز تساعد هذه األداة االست -1

 . كام تساعدها يف متويل اجلزء االستثامري يف املوازنة ، ميزانيتها

وجود هذه الصكوك االستثامرية سيساعد عىل تنشيط  -8

وتعميق التداول بالسوق املالية )البورصة( ألهنا الطرف املكمل 

 . لألسهم

 تعترب هذه الصكوك من أهم الوسائل لتنويع مصادر املوارد -2
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الذاتية وتوفري السيولة للمؤسسات والرشكات واحلكومات
(1)

 . 

  : دور الصكوك اإلسالمية كأداة بديلة
تستخدم بعض الدول الصكوك يف متويل ميزانياهتا بعيًدا عن 

 ، طرق التمويل التقليدية من اقَتاض أو إصدار سندات وأذون

 ، وقد تباينت آراء اخلرباء حول جدوى إصدار الصكوك اإلسالمية

فالبعض أكد أهنا العالج السحري لألزمات االقتصادية التي تعاين 

فيام  ، واحلل األمثل لعجز املوازنة العامة فيها ، منها بعض الدول

ألهنا جمرد  ؛ شكك البعض اآلخر يف قدرهتا عىل إنعاش االقتصاد

ولن تستطيع بمفردها  ، مل أدوات االستثامرأداة واحدة من جم

إال أن الصكوك تعد  ، عالج عجز املوازنة العامة يف هذه الدول

فهي وسيلة جيدة الستثامر  ، بدياًل عن اإلنفاق احلكومي

ومتويل مرشوعات تنموية ترغب بعض الدول يف  ، املدخرات

وهي  ، املستشفيات واملدارس والطرق واجلسور : مثل ، إنشائها

                                                           

، مؤمتر املخاطر يف املصارف اإلسالمية  ، عبد الستار أبو غدة ( خماطر الصكوك اإلسالمية1)

 م .9012،  ـ األكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية
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حيث إن الصكوك مرتبطة  ؛ من أهم آليات إنعاش االقتصاد

وتقوم  ، بمرشوعات حمددة تعزز من الفرص االقتصادية للدولة

ما يعني أن املستثمرين  ، عىل مبدأ املشاركة وليس االستدانة

مستعدون لتحمل خماطر السوق
(1)

  . 

وللصكوك دور كبري يف معاجلة العجز يف املوازنة العامة وحل 

املجتمع لسد  ألهنا تعطي الفرصة لكل أفراد ؛ مشكلة املديونية

فيمكن  ؛ االحتياجات التمويلية الالزمة لدعم املوازنة العامة

للدولة أن تصدر الصكوك بأنواعها الستثامر حصيلتها يف املشاريع 

  . املدرة للدخل والربح كي تساعدها يف عالج موازنتها

أما بالنسبة لدور الصكوك يف حل مشكلة املديونية سواء 

فإنه  ، ديوًنا داخلية يف شكل قروض وكانت ديوًنا خارجية أأ

بإمكان الدولة حتويل تلك القروض إىل صكوك ملكية خدمات عامة 

                                                           

(1)  Modeling causality between financial , Abosedra S . 

Shahbaz M . and Nawaz K . deepening and poverty 

reduction in Egypt . Social Indicators Research126 

(3) pp .955-969 . 
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أو عن  ، أو الصحة أو النقل خدمات التعليم : مثل ، تقدمها الدولة

طريق صكوك استصناع سلع تنتجها الدولة بحيث حيصل حاملها 

عىل سلع بقيمة ما قدمه من قروض سابقة
(1)

.  

ة واألموال ــاء عىل البطالــيف القض - أيًضا - م الصكوكــوتسه

حيث تعمل عىل زيادة مستوى تشغيل األموال العاطلة بام  ؛ املعطلة

تستطيع الصكوك اإلسالمية كام  ، حيقق رغبات املستثمرين واملدخرين

حيث إهنا تتميز باخلصائص التي جتعلها  ، أن حتقق التنمية االقتصادية

كام أنه ينشأ عنها  ، معدة لدور الوساطة بني املدخرين واملستثمرين

استثامر حقيقي من خالل قدرهتا عىل حشد املوارد املالية لتمويل 

ات البنية التحتية كالنفط مرشوع : مثل ، املرشوعات التنموية الكربى

كذلك لتمويل التوسعات الرأساملية  ، والغاز والطرق واملوانئ وغريها

للرشكات
(2)

.  

                                                           

(1) Nik Mohamed Din Nik Musa "Role of Islamic 

Finance in Infrastructure Financing" . 

(9)  https:// en.m. Wikipedia.org 



016 

 

وللصكوك اإلسالمية دور  كبري  يف تدعيم وتطوير وتنشيط 

وذلك من خالل دورها يف  ، سوق األوراق املالية بشكل عام

توسيع قاعدة األوراق املالية يف سوق املنتجات اإلسالمية من ناحية 

وجذب املتعاملني ورءوس األموال إىل تلك السوق من ناحية 

  . أخرى

املشكالت التي تواجه  أسهمت يف حل بعض كام أن الصكوك

مشكلة  : منها ، نمو وتطور أسواق األوراق املالية يف بعض الدول

وعدم فاعلية األدوات املالية  ، وجود الفرص االستثامرية اجلاهزة

واالعتامد عىل  ، التقليدية لتعبئة املدخرات ومتويل التنمية االقتصادية

املؤسسات الدولية للحصول عىل التمويل الالزم وعىل حركة رءوس 

والتخوف من االنفتاح عىل األسواق اخلارجية ،األموال اخلارجية
(1)

. 

                                                           

 (1)  Ben Naceur S . Ghazouani S . and Omran M . The 

determinants of stock market development in the 

Middle-Eastern and North African region . Managerial 

Finance, 2112 . 33(2 ) pp . 722-784   
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فإن الصكوك اإلسالمية تعد من أهم البـدائل  .. وختاًما

وذلك  ؛ لالقتصــاد حيث يمكنها املسامهة يف حتقيق تنمية اقتصادية

عن طريق االستثامر الذي ينتج عنه زيادة الطاقة اإلنتاجية الفعلية 

وذلك لقدرهتا عىل حشد املوارد املالية لتمويل املرشوعات  ؛ للبلد

كام أهنا تكون قادرة عىل حتقيق التوزيع العادل  ، االستثامرية الكربى

 . فهي وسيلة لتحقيق عدالة توزيع األرباح واخلسائر ، للثروة

 : التوصيات
أمهية إجراء املزيد من الدراسات واألبحاث حول أثر  -

وإىل أي مدى يمكن  ، القتصادي للدولالصكوك عىل الواقع ا

االستفادة منها يف تقليل العبء عىل املوازنة العامة هلذه الدول من 

 . حيث متويل املرشوعات االستثامرية اخلدمية من خالل الصكوك

تطوير آليات إصدار الصكوك وذلك جلذب املستثمرين  -

وزيادة توعية املجتمع بأمهية الصكوك اإلسالمية  ، للتعامل فيها

ودورها يف حتقيق النمو والتنمية االقتصادية وذلك من خالل وسائل 

 . اإلعالم
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استحداث وسائل أكثر تطوًرا لعملية التداول باستخدام  -

  . للصكوك استخدام التداول اإللكَتوين : مثل ، الصكوك

عمليات  : وتشمل ، تطبيق اإلدارة االقتصادية الفاعلة -

والتسويق  ، ودراسة أولويات االستثامر ، طرح األفكار االستثامرية

 . لإلصدارات املختلفة والَتويج هلا

 

*          *          * 

  



019 

 

 فهرس املوضوعات
 

 الصفحة وعــــــــــاملوض م
 . تقديم 1

 رئيس ، وزير األوقاف ، د/حممد خمتار مجعة. أ

 جممع وعضو ، اإلسالمية للشئون األعىل املجلس

 . الرشيف باألزهر اإلسالمية البحوث

8 

 . االجتهاد يف املجال االقتصادي 9

أستاذ القانون  ، د/ مصطفى حممد عرجاوي. أ

 جامعة –املدين املتفرغ بكلية الرشيعة والقانون 

 . األزهر

2 

العمالت االفَتاضية املشفرة يف ميزان احلكم  4

 . الرشعي

األمني العام  ، اهلل بن عبد العزيز املصلحعبد د /. أ

 ، للمجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة

 .  اململكة العربية السعودية

18 



001 

 

 الصفحة وعــــــــــاملوض م
 . التعامل بالعمالت االفَتاضية 1

أستاذ ورئيس قسم االقتصاد  ، د/عثامن أْحد عثامن. أ

واملالية العامة باملعهد العايل للدراسات اإلسالمية 

 . املعهدووكيل 

82 

 . «العمالت االفَتاضية واملشفرة أنموذًجا»االجتهاد املؤسيس  8

أستاذ القانون العام والترشيعات  ، د/املأمون جرب. أ

 . عميد باجلامعة املرصية ، االقتصادية

19 

 . رؤية إسالمية .. الصكوك وأثرها عىل النمو االقتصادي 2 

 ، أستاذ االقتصاد ، د/سايل حممد فريد حممود. أ

كلية الدراسات  ، ورئيس قسم السياسة واالقتصاد

 .  جامعة القاهرة ، اإلفريقية العليا

21 

 102 فهرس املوضوعات *
 

 *       *        * 

  



000 

 

  



002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الناشر / اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية

 :  رقم اإليداع 

 :  الرتقيم الدولي 


