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 ملخص البحث
االنيشرار  ودر ة، يرةرة،  رش االرعراأ  معرعلال العمرمس الةتم رال اليرش يرا ، مرا    ر  ي ة را وإن من األمور المعاصرة،  اليرش در تس رعراريا  رش 

( وهش يم ال معنويال إن صح القول  ونظام   ع يالمش   مكن مقارني ا بالعممس األخةى مثل الرتوالر وو الةرورو  ل رن مرع Bit-Coinرعم ال )
يةون ال بشكل يامرل  ريرتاول يررة ارنيةنرط  قرد مرن  ون وزرو   ةهيراوش ل را  وهرش يت،  وارق وساس ال  من وبةزها ون هذه العم ال هش يم ال إل 

وول يم رال رتم ررال المةيهيررال    ررش نظررام  عمررل  ون معرريو أ مةيرره  وو مررتتة وا رت  و  ون ررا ريي رر  يررن العمررمس اليق ةت ررال  بعررتم وزررو  هة ررال 
 لمعييتمةن مبادة،   ون وس د  من خمل اسييتام اليشفةة. ل نت بةن ا -رنظ م ال مةيهيال رق  خ ف ا  وريم المعاممس بشبكال النت 

ويرريم اليققرر  مررن هررذه المعرراممس يررن شةيرر  يسقررت الشرربكال  ورعرر ة  ا  ررش   يررة  عرراباس مرروزأ ويررام   عررم  س عرر ال ال يررل  اخيررةأ الرةي رروين 
 م. 2009لمصتر  ش يام ديص غةة معةوف  وو م مويال من الناس يةف باسم سارودش ناكامورو  ووسصِتر يرةنامج مفيوح ا

   قرت 2015وييم إنشاء الرةي وين يمكا ع، لعم  ال رعةف باسم اليعتتن  ويمكن اسيرتال ا بعممس ومني اس وختماس وخةى  واييبارا مرن  رةاترة 
ونررف  ررش يرررام  رررازة وئرراوع الرةي رروين يعم ررال ل ررت ع  ورشررةة رقرررتتةاس البقرروع اليررش رني  ررا زامعررال يامرةيررت  إلرر  100,000اييمررت وكثررة مررن 

   هناك ما تهيت ي   خمعال ممتةن معييتم  عيعمل مقفظال لعم ال رتم ال  ومعظم م  عييتمون الرةي وين 2017
وتت رنويط هذه العمرمس ورعرت س ودركال ا  و خ رط اليعراممس إلر  بعر  الرتول العةئ رال   قرت ونشرعس  ولرال ارمراراس العةئ رال الميقرت، نظام را 

 مس ارل يةون ال )كةيريويارنعش( وهش يم ال مشّفة، رعييتم ليعمةن المعاممس و ما ال األصول المال ال.الياص لرتء اليعامل بالعم
من هذا المن     اررعتط ون وزمع ما ، ي م ال من هنا وهناك  ريرص العمرمس الةتم رال  وون و رسر ا  راسرال مقارنرال  وون وبرةن القكرم ل يعامرل 

آراء رزرررال الرررتتن  رررش الت انرررال المعررر ق ال  ويرررذلت األ كرررام واليشرررةيعاس القانون رررال المعاصرررة،  رررش هرررذا ب رررذه العمرررمس برررةن الشرررةيعال ارسرررمم ال  و 
 اليصوص    ان بقثش مقعما إل  المبا ث اآلر ال:

المبقررث األول: ماة ررال العمررمس ارل يةون ررال  وادرريمل ي رر  م الررع  رقررت ط  ة ررا يررن رعسرر ، هررذه العم ررال  وماهةي ررا  وسررةيي ا  ومقفظي ررا  
 القصول ي ة ا  ورعتتن ا  ووسعارها  ور ر قار ا. وشةق 

ووما المبقث الثانش:  يصصيف ل ذه العم ال  رش القرانون الرتولش  ور  مرط ع رف يرن االييرةاف الرتولش ب رذه العم رال  وشرةق الرت ع ب را  و خول را 
 ل عالم العةئش  وانيشار الصةا اس اآلل ال.

لرةي وين  رش ارسرمم والمعر ق ال  وئةنرط آراء الم ةرهين والمقرّةمةن ل يعامرل ب را  مرع و لري م  ووما المبقث الثالرث:   ع يرف  رش  كرم اليعامرل برا
 وناتشي ا.

 م خيمط بعهم النياوج واليوص اس   م تاومال برعهم المصرا ر والمةازرع  ومرن ال رتتة بالرذية ون مرن    رع ي ر  البقرث سر  ت وغ رع المصرا ر 
وأ من المواض ع المعاصة، القتتثال  الذ  لم تؤلرّ  ع رف ييراو وو مةزرع    رّل مرا وخذررف سر كون هش )ارنيةنط( وهذا بتت ش؛ ألن هذا الموض

 من مواتع ارنيةنط  األزنر ال من ا والعةئ ال  ساول المول  يه وزل ون تنفعنش بف وتاروف وال م ع  والقمت هلل ووال وآخةا.
Abstract  

Praise be to Allaah. He says: "And the reward of all who is aware of knowledge," and prayers and peace 

be upon our master Muhammad, who says: "The angels put their wings to the seeker of knowledge, 

Our modern times have witnessed great knowledge developments, great scientific breakthroughs, and the 

introduction of modern technologies in all aspects of life, social, political, educational, economic, and 

technology has become necessities of life, it is indispensable to use technology in our communication 

with each other, As a small village, unlimited in distances and spaces, the distant technology has come 

close, and unfortunately, the distant ones. But we will leave these negatives for further research, and 

focus on the advantages we have obtained from these technologies. 

One of the most rapidly expanding, and widely popular, is the issue of digital currencies, commonly 

referred to as Bit-Coin, a moral currency, and a global payment system comparable to other currencies 

such as the dollar or the euro, But with several fundamental differences, most notably that this currency is 

a fully electronic currency, trading online only without a physical presence! It is the first decentralized 

digital currency, a system that operates without a single central repository or manager, that is, different 

from traditional currencies, with no centralized regulatory authority behind it. The transactions are peer-

to-peer, without intermediaries, through the use of encryption. 
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These transactions are verified by means of a network contract, recorded in a public and distributed book 

of accounts, called a series of blocks, invented by an unknown person or a group of people known as 

Satoshi Nakamoto, and issued as an open source program in 2009. 

As of February 2015, more than 100,000 traders and sellers of Bitcoin were adopted as payment 

currency. Cambridge University research estimates suggest that in 2017, there are over five Millions of 

users use a wallet for digital currency, and most of them use Bitcoin!  

These currencies have diversified and diversified, and transactions have entered into some Arab 

countries. The United Arab Emirates has established its own currency trading system (cryptocracy), an 

encrypted currency used to secure transactions and protect financial assets. 

 املقدمة
القمت هلل القاول ﴿و وق يل ذ  ي م ي  م﴾ والصم، والعمم ي   سةتنا مقمت القاول ﴿إن الممو ال ليضع وزنقي ا ل الع الع م﴾ 
وي   آلف ال ةرةن ووصقابف الغة الم امةن  ورابعة م بإ عان إل  توم التتن  وئعت: إن زمننا المعاصة  تت د ت ر وراس معةع ال يرةة،  

ال  و خ ط اليقن اس القتتثال  ش يا ال مفاصل الق ا،  االزيماع ال  والع اس ال  واليع  م ال  واالتيصا  ال  ووصبقط وشفةاس ي م ال يظ م
اليقن ال من ضةوراس الق ا،   م غن  لنا ين اسييتام اليقن ال  ش رواص نا مع بعضنا البع    عصبح العالم يقةيال صغةة،  غةة 

القةيع  ل ننا سنيةك الع ر اس هذه لبقث آخة  ونةيه  –لألس   – ال البعةت  يما وبعتس مقتو ، بمعا اس ومعا اس   قت تّةئط اليقن
ي   ار  اب اس اليش  ص نا ي ة ا من اليقن اس هذه.وإن من األمور المعاصة،  اليش د تس رعاريا  ش االنيشار  ود ة، يرةة،  ش 

    ونظام   ع يالمش معنويال إن صح القول هش يم ال ( و Bit-Coinال )االرعاأ  مععلال العممس الةتم ال اليش يا ، ما      ي ة ا رعم 
 مكن مقارني ا بالعممس األخةى مثل التوالر وو الةورو  ل ن مع يت،  وارق وساس ال  من وبةزها ون هذه العم ال هش يم ال إل يةون ال 

  ش نظام  عمل  ون معيو أ   ال المةيهيالوهش وول يم ال رتم   ريتاول يرة ارنيةنط  قد من  ون وزو   ةهياوش ل ا  بشكل يامل
  وريم المعاممس بشبكال النت   بعتم وزو  هة ال رنظ م ال مةيهيال رق  خ ف ا  مةيه  وو متتة وا ت  و  ون ا ريي   ين العممس اليق ةت ال

    شةي  يسقت الشبكال  ييم اليقق  من هذه المعاممس ينو من خمل اسييتام اليشفةة.    ون وس د  ل نت بةن المعييتمةن مبادة، -
وو م مويال من الناس يةف   اخيةأ الرةي وين ديص غةة معةوف   عم  س ع ال ال يل   ورع ة  ا  ش   ية  عاباس موزأ ويام

   ييم إنشاء الرةي وين يمكا ع، لعم  ال رعةف باسم اليعتتنو  .م2009ووسصِتر يرةنامج مفيوح المصتر  ش يام   باسم سارودش ناكامورو
لرةي وين ارازة وئاوع  100,000   قت اييمت وكثة من 2015واييبارا من  رةاتة   تال ا بعممس ومني اس وختماس وخةى ويمكن اسير
معييتم  تهيت ي   خمعال ممتةن    هناك ما2017ورشةة رقتتةاس البقوع اليش رني  ا زامعال يامرةيت  إل  ونف  ش يام    كعم ال ل ت ع

 وتت رنويط هذه العممس ورعت س ودكال ا  و خ ط اليعاممس إل  بع  م  عييتمون الرةي وين عيعمل مقفظال لعم ال رتم ال  ومعظم 
ارماراس العةئ ال الميقت، نظام ا الياص لرتء اليعامل بالعممس ارل يةون ال )كةيريويارنعش( وهش يم ال   ولال ونشعس التول العةئ ال   قت 

.من هذا المن     اررعتط ون وزمع ما ، ي م ال من هنا وهناك  ريص مال المشّفة، رعييتم ليعمةن المعاممس و ما ال األصول ال
العممس الةتم ال  وون و رس ا  راسال مقارنال  وون وبةن القكم ل يعامل ب ذه العممس بةن الشةيعال ارسمم ال  وآراء رزال التتن  ش  

 اليصوص    ان بقثش مقعما إل  المبا ث اآلر ال:الت انال المع ق ال  ويذلت األ كام واليشةيعاس القانون ال المعاصة،  ش هذا  
المبقث األول: ماة ال العممس ارل يةون ال  ورقت ط ع ف ين رعس ، هذه العم ال  وماهةي ا  وسةيي ا  ومقفظي ا  وشةق القصول 

ين االييةاف التولش ب ذه ووما المبقث الثانش:  يصصيف ل ذه العم ال  ش القانون التولش  ور  مط ع ف ي ة ا  ورعتتن ا  ور ر قار ا.
ووما المبقث الثالث:   ان  ش  كم اليعامل بالرةي وين ينت  العم ال  وشةق الت ع ب ا  و خول ا ل عالم العةئش  وانيشار الصةا اس اآلل ال.

النياوج واليوص اس   م تاومال بعهم  م خيمط بعهم ي ماء المع مةن المعاصةين  وئةنط آراء الفةيقةن ل يعامل ب ا  مع و لي م  وناتشي ا.
المصا ر والمةازع  ومن ال تتة بالذية ون من    ع ي   البقث س  ت وغ ع المصا ر هش )ارنيةنط( وهذا بتت ش؛ ألن هذا  

ر ال الموضوأ من المواض ع المعاصة، القتتثال  الذ  لم تؤّل  ع ف يياو وو مةزع    ّل ما وخذرف س كون من مواتع ارنيةنط  األزن
 من ا والعةئ ال  ساول المول  يه وزل ون تنفعنش بف وتاروف وال م ع  والقمت هلل ووال وآخةا. 
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 املبحث األول
 ماهية العمالت اإللكرتونية

  ري  ع المعاممس يرة ارنيةنط وزو  شةف  الث  وس د )يا ، ما  كون مصة ا(  ليو ةة وسة ال ارصال بةن المشية  والباوع. يا ،
وزو  وس د  ش المعاممس يرة ارنيةنط  من بةن ومور وخةى  رو ةة األمن واليعمةن ل  ة ةن. إن وزو  شةف  الث ت غش  مكن 

القازال إل  ق ام المشية  بإي اء رتم  عابف المصة ش إل  الباوع الذ  تت ال تةغع  ش القصول ي   مثل هذه المع وماس  ي   
وساًسا لمعييتمة ا  Bitcoinرعمح و  وال مشةويال ترل  توع المعام ال. الرةي وين  غةة يل ذلت.سرةل المثال  ورعكت الباوع من ون األم

بإزةاء ويمال م بشكل معيقل ين وشةاف  الثال بال ةيقال نفع ا اليش رعمح ب ا النقو   ش العالم القق قش. تيم اليي ص من القازال إل   
ي نش ورسمش من خمل س ع ال من القعاباس المعقت،. إن ا بن ال الرةم ال شةف  الث ين شةي  اديةاط رعكةت زم ع المعاممس بشكل 

الفةيت، والمعقت، لرةي وين اليش  مكن ون رو ة ل معييتمةن نف، ونواأ الضماناس اليش يا ً، ما تيم رو ةةها من ترل وشةاف  الثال  قد. 
ة مكيش  ل معيثمةين والمنظمةن ي    ت سواء. ومع وي   الةغم من هذه الضماناس الواضقال  رظل "بةي وين" سرةًم مقيمًم وغة

 (1)اكيعاو النضج والعمعال العة ال  ش يالمنا االتيصا    من المةزح ون ر ذو بةي وين المهيت من اليتتة  من المنظمةن والمشةيةن.
 ما هو بيتكوين؟املطلب األول: 

 (Bitcoin)  رةي وين. ال روزت خ اراس األس م الموزو ، ل وو رؤساء معؤولون هو بةنامج يمرةورة. إن ا ل عط دةيال. لذلت ال توزت
ل ، وكثة من س ع ال من )اآلالف واآلالف( من وز ه، ال مرةورة الميص ال بالشبكال اليش رتتة نف،  Bitcoin. إن Bitcoinي   

هو المعا ل الةتمش يرة ارنيةنط ل نقت. ول ن ي   يك، النقت   إن ا ل عط يم ال   Bitcoinالرةم  اس المع  ال الم   ال. ببعاشال: 
غةة متيوم بالذهع وو الفضال وو و  س عال   Bitcoinصةيقال  بمعن  ون ا ال رتيم ا و   كومال وشن ال. بارضا ال إل  ذلت  إن 

رعمل ي    )النت ل نت( دبكال   ع نظةة إل  نظةة  هش  bitcoinدبكال (2)وخةى. إنف م ة  رتم ي   دادال ال مرةورة وو ال ار .
  وو تاس العم ال  ين شةي  بث رساول موتعال رتم ا إل  الشبكال باسييتام بةنامج  bitcoinsبةورويول رشفةة. تةسل المعييتمون 

وا    ش اآلراء من . رع ل المعاممس  ش تايت، ب اناس يامال موزيال رعةف باسم س ع ال ال ي ال  وييم اليوصل إل  رbitcoinمقفظال 
خمل نظام إ باس العمل  عم  "اليعتتن". تيم روزيع س ع ال ال يل يالم ًا باسييتام رقن ال ربا ل الم فاس من نظةة إل  نظةة مشاب ال لر  

BitTorrent يرةنامج مفيوح المصتر من ترل "سارودش  2009ورم إصتاره  ش يام  2008. رم رصم م الرةورويول  ش يام
الشبكال ين شةي   timestampsالمعاممس إن (3)وهو االسم المعيعار ل م ور األص ش وو م مويال من الم ورين.ناكامورو"  

رضمةن ا  ش ييل اليش رشكل س ع ال معيمة، رعم  س ع ال يي ال. ال  مكن رغةةة هذه ال يل  ون إيا ، العمل الم  وو رنشاء يل يي ال 
لةل ي   رع عل األ تاع  قعع  بل رع ل و ًضا ون هذا اليع عل من األ تاع رم منذ ال ي ال المعتلال. ال ريتم وشول س ع ال يت

اليقق  منف من خمل وغ ر ال تو، القوسبال  ش دبكال الرط يوين. وشالما تيم اليقكم  ش غالر ال تو، القوسبال بواس ال العقت اليش ال  
الشبكال نفع ا ري  ع القت األ ن  .. ق ي   الم ازمةن.ريعاون  ش م ازمال الشبكال   إن ا سوف رولت وشول س ع ال من الع مس وريفو 

من ال  كل لمشاريال المعاممس. تيم بث الةساول ي   وساس و ضل ز ت  ويمكن ل عقت المغا ر، وإيا ، االنضمام إل  الشبكال  عع 
 ش (4) يي ا المق  ال لع ع ال القظة.اررا ،. ينت إيا ، االرصال  رقوم العقت، بينهيل ورقق  من ييل زتتت، من العقت األخةى ركمال نع

هذا العالم القتتث  و ى انيشار األز ه، المقمولال وارصاالس ارنيةنط إل  رقويل "المال القق قش" إل  وكثة من رتم معةوض ي    
قو  القق ق ال والن Bitcoinالشادال و ًضا. ال تيعامل معظمنا مع األموال الما  ال وو الورق ال وو العممس. ب ذا المعن    إن يم ال 

ميشاب ال ل غا ال. والفةق الةو عش بةن المال القق قش والرةي وين هو وساس ق م يل من ما. تيم إي اء المال القق قش ق مال ألنف متيوم من 
 (5)ترل  كومينا. ق مال بةي وين مي ذر، بشكل  صة   ش ارتةار ال مايش من زانع م يمع المعييتمةن بعن ل ا ق مال.

 : Bitcoinsكيف يتم إنشاء املطلب الثاني: 
( م ةون بةي وين  ش الوزو   وي  ا رم إنشاؤها  11) 11بواس ال يم  ال رعم  "اليعتتن".  ي  اآلن  هناك  والش  Bitcoinsتيم إنيا  

(  21ت ويشةون )اليش  مكن ون روزت هش وا  Bitcoins   إن القت األتص  لعت  Bitcoinبواس ال يم  ال اليعتتن. و قا لقوايت 
 ش الةوم الوا ت.   Bitcoins 3600يمرةورة رعتتن رولت  20000. والةوم   والش 2140م ةون  واليش سةيم الوصول إلة ا  ش يام 

 (6)بشكل يرةة مع  خول المهيت من وز ه، اليعتتن إل  الشبكال. Bitcoin إنيا  معتلسوف تنيف  
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  رعيمت Bitcoinي   بن ال بةم ال  ةيت، ومعقت، ل غا ال. من وزل رنفةذ معاممس  Bitcoinكة من ترل  رعمل كما ذس ما هو التعدين؟
الشبكال ي   المعييتمةن الذتن لتت م معتاس ياع ال )تةاء،: مك فال( ل ي وأ  ش وز ه، ال مرةورة الياصال ب م.  ش األساس  سةيةك 

ي    والش   Bitcoinال ي   الشبكال بقةث ر ون ميا ال لي  ةه ال اتال.  قيو  يل يمال المنازم وز ه، ال مرةورة الياصال ب م مع   
س ة من اليع  ماس الرةم  ال  وئاليالش القازال إل  ال ثةة من تو، القوسبال. ل يقق  من إ تى المعاممس  هناك  انصةع  30000

ةيف. يقا ه وو مكا ع، لي ةي، تو، ال مرةورة ل عل يل يشواوش ليقتتت ز از اليعتتن الذ  س قوم بإزةاء القوسبال الفع  ال ليقتتت دةي
اليش تيم إنشاؤها بواس ال يل معام ال رم اليقق  من ا  Bitcoins. المر غ الفع ش لل Bitcoinsدشء ممكن   كا ع يمال المنازم مع 

يرتال ا بعم ال وو س ع وو  بشكل  ة   غةة معةوف. اليعتتن هو وصل يل الرةي وين  ش الوزو .  مكن ون  قوم يمال المنازم باس
 (7)ختماس.

 ؟Bitcoinكيف تعمل معاملة املطلب الثالث: 
يمي ت يل معييتم "مقفظال"  تيم و   رتم ًا  بواس ال س ع ال شوي ال من ال و  رعم  "هاش" )الةتم اليع ع ش(. Bitcoinتيم رعةيف يل 

رقيو  هذه المقفظال ي   معّةف رع ع ش خاص ب ا   عم  "مفياح خاص"  والذ   قت  ون    ة ا  الياصال بف Bitcoinsريهين 
Bitcoin اخاص ارع ع   اينتما تيم رنفةذ الصفقال بةن شة ةن  تيم منح المعام ال رتم  معةًنا  مي  ف المالت المقت  لي ت الفية، الهمن ال  

سيبق  المفار ح الياصال ل ل معام ال ي   .. د  ش و  ارصال رشفةة. عييتم مة، وا ت،  قيشواوش "  وهو رتم nonceب ا   عم  "
  مما تؤ   إل  إنشاء "س ع ال" رقت ها إل  اسيبعا  غةةها. إذا رم إزةاء الم اس من المعاممس الوتطس ة الشفة، من بةي وين شوال 

  لذا من المعيقةل الي ةار  الالةياض قعاباس الف  رعيمت الرن ال ي   ارضاليش  ش يل  ق قال   إن الشبكال سيقعع ون زم ع العمسل 
سييواصل دبكال واسعال من وز ه، ال مرةورة اليعتتن مع بعض ا البع  ل يعكةت ي   ون المعاممس اليش     وو الينرؤ بمعار الع ع ال

ومع  توع المهيت من المعاممس  رصبح     عم ون ي ة ا ريوا   مع الم اس من المعاممس األخةى اليش ريم معال ي ا  ش ر ت ال قظال
المعام ال  و (8). قد يعيغةق اليقق   والش يشة  تاو و     من النا  ال النظةيال  وكثة وماًناBitcoinالعمسل وشول  ورصبح معاممس 

   مةازع ل معاممس ويا ، ما  قيو  ي   bitcoinييم إرسال ا إل  دبكال و   مق ع من الر اناس تيم رعكةته من خمل اليوق ععبار، ين 
رخفاوف بد يت  معةن من الرط يوين مع وا ت وو يت، مفار ح يموم ال )يناوين بةي وين( ال تيم رشفةةه ألنف ال توزت دشء رالعابقال وية 
المكان الذ  تيم ع ف  مج زم ع المعاممس  ش دكل س ع ال ب وك.  مكن ( وو المفار ح    ش س ع ال ال يلوما ). bitcoin ش نظام 

  bitcoinييم رعةيف .. و العثور ي ة ا واليقق  من ا. وهذا ضةور  ليقتتت المعاممس الفن ال ويذلت اليقق  من رفاصةل المت وياس.
 قوم مالت الرةي وين بنق ف إل  المالت اليالش ين شةي  روق عف رتم ًا ي   المالت اليالش    من خمل س ع ال من المعاممس الموتعال رتم اً 

ي وين   شبف إل   ت يرةة اييما  د ت مصة ش رق ةت .  مكن ل معيفةت اليقق  من يل معام ال سابقال ل يقق  من س ع ال   ش معام ال بة
ي   يك، اليصتت  اليق ةت  ي   الش كاس   إن معاممس الرةي وين ال  مكن الةزوأ ين ا  األمة الذ   قضش ي   مياشة   الم   ال

  تيم رضمةن ا  ش يي ال تيم نشةها ي    Bitcoinإل  دبكال ما بعت بث يم  ال   رعكةت المعام الو ش (9)اال ي ال  ش ر  المبالغ المت ويال.
مع يل يي ال ال قال تيم العثور ي ة ا  تيم زيا ، يت     الشبكال. وينتما  قتع ذلت   قال إنف رم رعتتن المعام ال ي   يم  يي ال وا ت،

    نفاق المه و     ع وال رعيرة المعام ال مؤيت،  ي  تيم رقتتت يت  معةن من ال يلل ش ر ون آمًنا ضت ار  ال يل العم قال بمقتار وا ت
 (10)رم رقت م هذه المةه، لقما ال النظام من ارنفاق المي ةر لنف، الرط يوين )ارنفاق المه و (.وتت 

 :حمافظ بيتكويناملطلب الرابع: 
   bitcoinsالياصال ب م باسييتام مقفظال رتم ال. ري ح المقا ظ ل معييتمةن إرسال  bitcoinبإ ار، يناوين  Bitcoin قوم معييتمو 

رشيمل العتتت من المقا ظ ي      وش ع الت ع  و عاو الةصةت ال  ش ل عناوين المعييتمال  ورولةت يناوين زتتت،  عع القازال 
ب اناس المقفظال بك مال مةور وو ين شةي  ش ع  ا ي اشاس ل قفاظ ي   سةيال المفار ح الياصال  ي   سرةل المثال ين شةي  رشفةة

 الوظاو  اليال ال: Bitcoinرو ة مقا ظ و  رع ةمس  خول مصا تال من يام ةن.
 wallet.datريهين يناوين الرةي وين والمفار ح العامال / الياصال الم ابقال ي   يمرةورة المعييتم  ش م    •
 ذلت بتون ارصال بارنيةنط(  ويBTCإزةاء معاممس القصول ي   ونقل الرةي وين ) •
  ش زم ع العناوين الميا ال  والمعاممس العابقال  ومفار ح الغ ار BTCرقت م مع وماس  ول الةصةت  ش   •
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 املبحث الثاني
 القانون الدولي واملاليالبيتكوين يف 

 املطلب األول: البيتكوين يف العامل الغربي
ويما هو    بقتر رتاول ا  ش بورصاس معةنال   إن ا رشبف إل   ت بعةت و  يم ال وخةى ع   ش يل مكان Bitcoinتوما بعت توم  تنيشة 

قت   - الشتتترق ر ا ي   الةغم من  - Bitcoinق مال    القال  ش الةورو وو الةن وو التوالر   مكن اسييتام الرةي وين يوسة ال اسيثماريال
   New Liberty Standard  رم نشة وول سعة صةف بةي وين بواس ال 2009فش وكيوئة   ققط زيا اس هاو ال ي   مة العنةن. 

ي   ارشمق وي   ق مال ل ا  Bitcoin   ققط 2013 ش يام ل ن   بةي وين 309 1 والر ومةيكش يان بق مال  1.00والذ  تال إن 
 والًرا  493.00وا ًتا بق مال  Bitcoin الً ا  تيم رتاول و  والر ومةيكش.  000 1وا ت ألكثة من  Bitcoinينتما رم رتاول 

رعت ولمان ا التولال الو ةت، اليش ايية ط رسم ا بعم ال بةي وين بعن ا نوأ من النقو  ارل يةون ال  وئ ذا اييرةس القكومال و (11)ومةيكً ا.
األلمان ال ون ا رعي  ع  ةض الضةيبال ي   األرئاح اليش رققق ا الشةياس اليش ريعامل بر"بةي وين"   ش  ةن ربق  المعاممس المال ال 

ونوأ من ونواأ النقت   (يم ال )ويان تاٍض  ترالش  ش الوال اس الميقت، تت  كم مؤخةا بعن بةي وين هش ... الفة  ال معف ال من الضةاوع
ويةى البع  ون االييةاف الةسمش  قمل ... ل ينظ م القكومش  ل ن الوال اس الميقت، لم رعيةف بالعم ال رسم ا بعتويمكن ون ريضع 

زانبا إ  اب ا  وهو إي اء العم ال المهيت من الشةع ال   ش  ةن تةى آخةون ون هذا تت  فيح الباو إل  مهيت من رنظ م العم ال ورئ  ا 
ي   الةغم من رتاول الرةي وين يعم ال  تت  و (12).يعم ال غةة خاضعال أل  ز ال  ةهاس بةي وينبالقكوماس  وهذا تيعارض مع إ تى م

من التسيور األمةةيش  اليش رنص  8الما ،  ن س  ال القكومال لينظ م العم ال مي ذر،  ر ؛ كون من الصعع رنظ م يم ال بةي وين يعم ال
 قةر التسيور ون ال ونغةس س كون لف س  ال ي   وموال الرم   يذلت ". و ي   ون ل  ونغةس س  ال "... العم ال النقت ال ورنظ م ق مال ذلت

ل ، من النا  ال الفن ال يم ال   Bitcoin)ي   الةغم من ون  Bitcoinإل  اسيبعا  التول  ول ن ل ، السيبعا  إصتار خاص  مثل 
مععلال العم ال الياصال مع رمةية تانون   ش اآلونال األخةة،   ش النص  األخةة من القةن الياسع يشة  رناول ال ونغةسو "خاصال"( 

ياًما من تانون ال وابع  يانط هناك العتتت من اليعتتمس  ل ن   150)تانون ال وابع(. ي   متار  1862المت وياس ال وابع لعام 
رمه  وو غةةها".  القعم الثانش ال تهال تنص ي   يقوئال "  وو  وو ر ع  وو إصتار  وو روزيع و  مم ظال  وو مةازعال  وو مذية،  وو

 ضل  االليهام بمر غ وتل من  والر وا ت   سقصت بف اليتاول ينقو  وو اسيممف وو اسييتامف بتاًل من وموال الوال اس الميقت، ... "هذا هو و
ناولف آخة ال توزت سواب  تضاو ال  تتثال رفعة معن  تانون ال وابع  يما رم رو (13)ومل ل ينظ م  ول نف غةة تابل ل ي رة  بشكل يرةة.

. ول ن  ش ذلت الوتط  رم القصت من الن ال اليشةيع ال لمنع المنا عال مع يم ال األمال. بمعن  ون معييتمش 1899مة،  ش يام 
Bitcoin  عيهمون اليعامل مع Bitcoin  إل  اسيبعا  التوالر األمةيكش  ويت عونف إل  ترولف ي   ن اق واسع يرة ارنيةنط  وروظ فف

ئما ون  و الرةي وين تني ت تانون ال وابع. ومع ذلت   )مشيةياس صغةة،(    ناك   ال تويال   ع الق ام ب ا.  mictropayments ش 
ق مال الرةي وين رعيمت ي   العةض وال  ع  وال رعيمت ي   التوالر األمةيكش ي   ارشمق   من الصعع ون نقول إن ق مي ا "وتل من  

   من األكثة  تال القول ون ا رينا ، مع  قدو ضا  ألنف موزو  ي   ارنيةنط و ال وابع.  والر وا ت"  يما هو م  وو بموزع تانون 
م توزت     تايت، ب اناس مةيهيال Bitcoinل ، لتى و (14)  وال رينا ، مع التوالر األمةيكش.PayPalمعال اس الت ع يرة ارنيةنط مثل 

نظةة ال – إل   – نظةةالي   دبكال  Bitcoinيوزت و   القصور المهيومالو  ديص وو ي ان تيقمل المعؤول ال ين إنشاوف وو ووزف 
  Bitcoinإن  ظة و     بقت ذارف  تت  كون معيقةمً Bitcoinعالم ال  وئما ون ق مي ا ال رعيمت ي   و  يم ال  كوم ال   إن رنظ م ال

الصةن ذلت ينتما  ظةس ي   بنوي ا     ع ط2013بال امل تت  كون اسي ابال سابقال ألوان ا وغةة ميناسبال  ول ن  ش   عمرة 
 مكن الق ام بف  ش هذا الوتط لينظ م العم ال اال يةاض ال  الذ  الو ةت الششء مثل هذا ارزةاء هو    رماًما Bitcoinاليتاول  ش 

عف و ضا رم رم إنشاء سوق إل يةونش لصةف يم ال الرةي وين مقابل العممس العالم ال  و ش العام نف 2010ول ن  ش يام (15)مبادة،.
دةاء وول س عال بالرةي وين  وهش عبار، ين بةيها مقابل يشة، آالف بةي وين  وروالط اليعاممس  ش العام نفعف  ي  وص ط الق مال 

تام االرقا  األوروئش بالموا قال ي   منح رخصال بنت ألول مؤسعال   2012العوق ال ل عم ال ما  عا ل م ةون  والر ومةيكش  و ش يام 
 كما باييبار الرةي وين دكم من ودكال  2013لعم ال الرةي وين  ووصتر القضاء  ش )وال ال ر عاس( األمةيك ال يام صةف ووروئ ال 

ونواأ المال الذ   مكن اسييتامف واالسيثمار ع ف  يما ايية ط وزار، المال ال األلمان ال  ش العام نفعف بع مال الرةي وين  واييرةر ا نويا من 
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ةاوع ي     ازرف  ورم إنشاء وول ز از صةاف آلش  ش وال ال سانتت غو األمةيك ال لشةاء يم ال الرةي وين  المال الياص  و ةضط الض
م  ورغم ما وصاو العم ال من  2013ويذلت صة  ا بالتوالر  ووص ط ق مال الرةي وين يالم ا  إل  ما  عا ل م  ار  والر  ش يام 

وصقاب ا ألسباو ميي فال  إال ون رقويمس العم ال ب غط ق ما يال ال رفوق رتخمس رسم ال ور تتتاس بإغمق الرةي وين ومقاكماس 
 (16)اليقويمس اليش ريم ين شةي  دةياس رقويل األموال العالم ال مثل ويعيةن تونةون 

 :املطلب الثاني: دخول العمالت الرقمية إىل العامل العربي
 ةث وي ن ين ترول هذه العم ال    العةئ ال  ش وتط ميعخة نعر ا باسييتام بةي وينبتوس التول  قت   مقارنال بعزهاء وخةى من العالم بال 

مع وماس و  النظموور   ذلت م عم بةيها وصةاف آلش  ش  بش ومن  م دةيال   ألول مة،  ش األر ن  ش بار دا   ش العاصمال يمان
رف. اما بالنعبال اليش رقرل الرةي وين  ش رعاممسواق  ش ال ويط والشةق األوسد ول األايما وصبح سوق العفةة من وو    ش   ع ةن

يما بتوس مواتع    خباريال ريقتع ين ا ولو بشكل شف فإل عم ال االل يةون ال  ش المش ت االيممش العةئش  قت بتوس مؤخةا  قةاس 
لشبكاس االزيماع ال وي   معيوى ا اليابع لم مويال ايمم ال يرةة،  (بةي وين نةوز يةئ ال)خبار بةي وين مثل موتع ومييصصال  ش 

الذ   عيرة وول دبكال ازيماع ال ل عم ال   askbitcoiner ةيق ا اليفايل ي   موتع إ مكن ل معييتمةن  ش الشةق األوسد ودمال 
وي   صعةت    ورقن ال الر وك داتن   زوئال لمسيفعاراس  ول العم ال الةتم ال ةث  مكن العثور ي   األ  الةتم ال  ش العالم العةئش

( BitOasis( و بط اويع، )بارن  ةهيال: Yellowل رةي ون بالوشن العةئش  من ما ت و )بارن  ةهيال:   ش رو ة ختماسٍ الشةياس ال
ويمكن دةاء ورتاول الرةي وين مق  ا ين    ( المؤسعال  ش ال ويطBitFilsبارضا ال إل  بط   ، )بارن  ةهيال:    المؤسعيان  ش  بش

دةيال »آرير ان رشةن«  المييصصال  ش م ال ر نولوز ا »ب وك رشةن« واليش مؤخةا وش قط وتت localbitcoins.com .(17)شةي  
صول الةتم ال وهش منصال رتاول األ  رييذ من  بش مقةًا ل ا  منصال رتم ال  ش  ولال ارماراس ليتاول العممس الةتم ال والمشفة، بالترهم

إن  و  .ذاس ال فاء، العال ال وس  ال االسييتام واليش ر عل من الع ل ي   المعيثمةين دةاء وئ ع ورتاول العممس الةتم ال بعمان
  رعت إ تى وول  »الرورصاس« ليتاول األصول الةتم ال تيم 2017وكيوئة  30»بالمك،«  اليش رم رتدةن ا يرة »ارنيةنط«  ش 

الشةق األوسد ودمال و ةيق ا  وهش رضع  ش ميناول المعيثمةين المّ  عةن والمريتوةن ر ةئال اسييتام ر قاو ال من إشمت ا  ش من قال 
ون ال  ع و خمل ما رو ةه من و واس رتاول مي ور، وخ اراس ميعت ، من العممس الةتم ال ورتابةة ومن ال صارمال ورسوم رتاول رمهيال  

 ت نموًا م ة ًا باليهامن مع ارقبال ال اول ي   رقة م العممس الةتم ال مثل »الرةي وين«  ي   رتاول وإصتار األصول الةتم ال  ش
من العممس  10ون »بالمك،« ري ح ل معييتمةن المع  ةن الرتء بإتتاأ ومن  م رتاول نقو و  .«رشةن -والي ور العةيع ليقن ال »ب وك 

 «و»ريرل Ethereum «و»إتثةةيوم (BTC) «و»بةي وين (DBIX) «بش يوينالةتم ال مبادة، من خمل وزوا  العممس الميي فال مثل » 

(XRP)   ال روزت رسوم ل يع ةل  ش »بالمك،«   ش  ةن رقيعع رسوم رنا ع ال منيفضال ي   ارتتاأ والعقع واليتاول رةاوح و وغةةها
0.3%.  .(18) 

 املبحث الثالث
 حكم التعامل بالبيتكوين يف اإلسالم واملسيحية

 
 املطلب األول: حتقيق العلة يف العملة اإللكرتونية:

تةى البا ثون المعاصةون ونف ريقق  ي ال الةئا  ش العم ال ارل يةون ال ي   القول بعن الع ال  ش الذهع والفضال هش م    الثمن ال   
الفضال من األوراق النقت ال  من  ةث  العم ال ارل يةون ال رقق   ة ا الةوا  واالديمال ي   وظاو  الثمن  ولع  ا وتةو در ا بالذهع و 

انيشارها العالمش غةة المقتو  بالمكان تروال ورعامم  وي   هذا  الةئا   ة   ة ا بع ال الثمن ال  ع شيةط ب ع ا ب نع ا اليما ل 
ة ا  كمش   ةن واليقاب   وئما ون العم ال ارل يةون ال غةة مقعوسال  ع عيقةل ون  كون اليقاب   ة ا  ع ا  ق ق ا  بل اليقاب   

رع ل يم  ال اليقويل وو الت ع بالقةت ارل يةونش  ش الع ل المو ت  ورظ ة العم ال رتما  ش المقفظال ارل يةون ال الياصال بالمقول 
 (19)إل ف  يما هو القال  ش القةت المصة ش  ش المعاممس الرن  ال.

 : املطلب الثاني: الزكاة يف العمالت اإللكرتونية
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اييبار العممس ارل يةون ال ماال   إن الهيا، وازبال  ة ا  لتخول ا  ش يموم تولف رعال : ﴿و ش وموال م    مع وم ل عاول بعت ون رقق  
ويما  رط زةيان الةئا  ة ا  ما ال لمال الفقةة من األخذ ظ ما   يثرط الهيا،  ة ا و ضا  ما ال لق  الفقةة من المنع  (20)والمقةوم﴾

هش ي ف ال رقتتة النصاو  ش العممس ارل يةون ال ولعل خمف الفق اء المعاصةين  ش رقتتة زيا، النقو  الورق ال ظ ما  والمععلال الم مال 
بالذهع والفضال    ة  هنا باييبار ون يم من النقو  الورق ال والعممس ارل يةون ال ومواال اكيعرط صفال الثمن ال  ع  ة  ي ة ا و كام 

 واخي   الفق اء المعاصةون  ش هذه المععلال ي   ورئعال وتوال: (21)لشةأ  ومن ا الهيا،.الذهع والفضال المنصوص ي ة ا  ش ا 
  –واسيتلوا: بعن األ لال الصق قال زاءس بإ باس النصابةن (22) رقتتة نصاب ا بعتل ق مال نصاو من الذهع وو الفضال. القول األول:

 (23) ع كون المعيرة من ما  ش رقويم النقت الورتش هو األ ضل ل فقةة وهو األتل نصابا. –الذهع والفضال 

واسيتلوا: بعن ق مال الذهع  ابيال ال ريغةة؛ لثباس وزنف  بيمف الفضال   ش (24)رقتتة نصاب ا بق مي ا نصاو الذهع. القول الثاني:
ونوتش (25)ل يقتتة بعموال الهيا، األخةى  ييم، من اربل  وو ورئعةن من الغنم.ريفاوس  وون نصاو الذهع وتةو األنصبال المذيور، 

غةاما  وون نصاو   85بعن اليقتتة يما تة  ي   الفضال  إنف تة  ي   الذهع و ضا  وونف ال رع ةة لذلت إذا ية نا ون نصاو الذهع هو 
 (26)و ة لقةو نصاو الذهع من األنصبال األخةى. غةاما  وون األنصبال  ابيال باليوق ف  ال بالق اس   م 595الفضال هو  

واسيتلوا: بعن اليقتتة بالفضال م مع ي  ف لثروس نصاو الفضال  (27) رقتتة نصباها بق مي ا المعاو  لنصاو الفضال. القول الثالث:
قتتة الذهع  ابط ونوتش بعن ر(28)باأل ا تث الصق قال  وون اليقتتة بالفضال ونفع ل فقةاء  ألن نصاو الفضال وتل من نصاو الذهع.

 (29) و ضا  وال تؤ ة وزو  اليمف  ش إ بارف  وئعن نصاو الفضال ال  كون وتل من نصاو الذهع ي   يل  ال.

واسيتلوا: بعن رقتتة نصاو الفضال بيم، وواق إنما هو (30) رقتتة نصاب ا بما  كفش  ش مع شال وسة، يام ال سنال يام ال. القول الرابع:
ونوتش بعن  (31)يام ال   وزع اييبار هذا المعن   ش النقو  الورق ال؛ ألن النصاو هو القت األ ن  من الغن .ألنف يفا ال وهل بةط سنال 

هذا القول  فضش إل  رذبذو األنصبال  ش األزمنال واألماكن الميي فال  ورغةةة رقتتة األنصبال اليش زاء النص ب ا ل ش روا   هذا  
 (32)المعن .

هو القول األول؛ ألن يم من نصاو الذهع والفضال  ابيان  وال  لةل ي   رفضةل و تهما  –ال  وي م وهللا رع –  و وأما الرأي الراجح:
ي   اآلخة  ومع اليفاوس   ع األخذ باألتل من ما؛ ألنف األ ضل ل فقةة  واألبةو لذمال المهيش  وع ف إيمال ل نصوص وزمع بةن 

م ال ارل يةون ال  وق مال نصاو الفضال ب ا   م نعخذ بالنصاو األتل  ونية  األتوال  وئناء ي  ف  إننا نقعع ق مال نصاو الذهع بالع
 زيارف مما  عاويف من العممس ارل يةون ال  ش مصارف الهيا، المعيرة،.

ر ة  و كام العم ال الورق ال ي   العممس ارل يةون ال؛ إذ هش و مان معيق ال بذار ا  رقمل ق ما  :ثالثا: صرف العملة اإللكترونية 
  2017ميي فال   عد ة العممس ارل يةون ال يم ال الرةي وين  وهش وول ا إصتارا ورتاوال   م ر ي ا يممس إل يةون ال وخةى وص ط يام 

يم ال نش ال   صةف العم ال ارل يةون ال ب نع ا  شيةط ع ف اليقاب  واليما ل  وصة  ا ب ن،  منش آخة  سواء يان  33إل  وكثة من 
وو يم ال ورق ال   شيةط ع ف اليقاب   قد  ويتخل  ش ذلت القكم دةاء الذهع والفضال بعممس الرةي وين    و يم ال إل يةون ال وخةى 

ي   ون اليقاب   ش العممس ارل يةون ال رقاب   كمش يما هو معةوف  وع ف و ضا  (33)يقت صةف و ضا  ال   وز إال تتا بةت.
 ال اليش  قوم ب ا المعّتنون  ل نف رعخةة  عةة مغيفة  يما تةر الم مع الفق ش  ش  رعخةة ال تهيت ي   يشة،  تاو   وهش  ية، رو ة  العم

مععلال رعخةة رع ةل يم  اس اليقويل  ش القةت المصة ش لمت، تومةن  يما هو المع ووم بف  ش الرنوك التول ال  واديةط الم مع لصقال  
 ذلت  م ال دةوط: 

 ليعاتت الشفو .( وزو  القةت األولش ينت اليعاتت  وال  كيفش ا1
 ( ون ال تيصةف المعيقرل ل مال بف خمل المت، المغيفة،  ي  تثرط و ة القةت المصة ش بإمكان اليع م الفع ش. 2
 (34)( ون رةاي  بق ال ضوابد الصةف.3

خةة يشة،  تاو   إذا يان اليعخةة  ش النقو  الورق ال لمت، تومةن بعرع ظةوف اليقويمس الرن  ال مغيفة ينت الفق اء المعاصةين   يع
 ش قب  العممس ارل يةون ال مغيفة من باو وول   الس ما وون سرع اليعخةة هو ررا ، إ باس صقال العم ال ورو ة  العم  ال    ش 

 ودبف بما إذا س م و ت الميعاتتتن  ش الصةف المال لمن تيفقصف ترل رع  مف ل  ةف الثانش.
 اخلامتة



   

         

أحكام التعامل بالعمالت اإللكرتونية                                 

  

  

 ل يةون ال والنقو  الورق الووال: وهم الفةوتاس بةن العممس ار
الوزو  الفةهياوش:  النقو  الورق ال مصنويال من ووراق وموا  وخةى  وما الرةي وين  وزو ها إل يةونش  قد    ش غةة مقعوسال  وال  ❖

  مكن لمع ا  بل هش يم ال ا يةاض ال
ن  ةيم إنياز ا بةم  ا بواس ال و  مرةمج تا ر ارنيا :  إنيا  النقو  الورق ال خاص  ش الرنت المةيه  وو الرنت التولش  وما الرةي وي ❖

 ي   ذلت ين شةي  رعتتن العم ال
اليقكم:  النقو  الورق ال تيم اليقكم بالنقو  ين شةي  التولال اليش وني ي ا  وما الرةي وين  م روزت ز ال ريقكم ب ا  بل تيم اليعامل  ❖

 ب ا ين شةي  المةسل والمعيقرل  قد
  ان ا: مياشة اسيعمال العممس الةتم ال 

رعيعمل الرةي وين و  انا  ش غعةل األموال وئ ع الممنوياس وغةة ذلت؛ لعتم وزو  س  ال مةيهيال رشةف ي   اليعاممس والقواالس   •
 ورةاتر ا من النوا ش األمن ال.

  ا و صة اليعامل  ة ا بةن اليقنةةن ي   األغ عيتم رقّرل اليعامل ب ا لعتم الثقال ب ا مقارنال بالعممس الورق ال  نظةا لقتا ي •
رعةض بع  المقا ظ ارل يةون ال إل  العةتال و  انا  سواء المقا ظ ارل يةون ال الموزو ، ي   دبكال ارنيةنط  وو المقفوظال  ش  •

 وز ه، القاسع الشيصش. 
تع المييصال باليعتتن  مما تت تيعرع بفقتان آالف األخ اء اليقن ال اليش تت رواز  ا مواتع صةف العم ال واليعامل ب ا  ويذلت الموا •

 يممس الرةي وين.
  الثا: ممةهاس اسيعمال العممس الةتم ال

 ما ال اليصوص ال: ألن العم ال ارل يةون ال رنيقل من النت ل نت  ور ون هذه العم  ال مع  ال  ش الع ل المو ت  من  ون رقتتت   ▪
 إن تذية  ش الع ل المو ت المفياح العام ل مقفظال ارل يةون ال ل ل من ما.ال ويال القق ق ال ل مةسل والمعيقرل ن او ا  و 

 اليعامل المبادة بةن األشةاف:   نالت نوأ من القةيال  ش الت ع واليقويمس  ول العالم   ون  تو   ش المكان والهمان والمقتار.  ▪
ون غالبا بتون رسوم النعتام الي  فال  ة ا  وو بةسوم رسوم اليقويل المنيفضال وو المعتومال و  انا:  عم  اس اليقويل والشةاء ر  ▪

 منيفضال زتا. 
الشفاع ال والق ا  ال: زم ع المع وماس الياصال بعم  اس الرةي وين ميا ال  ش الع ل المو ت  ويمكن أل  ديص التخول ي ة ا   ▪

 اليميع ب ذا الع ل وو بشبكال الرةي وين.واسييتام ا واليو   من ا بشكل لقظش  و ش الوتط نفعف ال  مكن أل  ديص وو ز ال 
 س ولال اليتاول واليقويل: من خمل منصباس العممس ارل يةون ال وئةام  ا الميو ة،  ش القاسع اآللش وو وز ه، ال وال.  ▪
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