النظام القانوني لمعممة االفتراضية
) ( البتكوين انموذجا

دراسة في القانون المدني
 عباس فاضل عباس. م

التدريسي في كمية القانون والعموم السياسية – الجامعة العراقية
مستخمص البحث
 اذ مف خالليا, تعد النقود مف المبتكرات البشرية اليامة ولعميا ابرز تمؾ المبتكرات عمى االطالؽ

 وقد, يكوف بمقدورنا الحصوؿ عمى السمع والحاجات المتعددة التي تمبي مختمؼ الحاجات البشرية
 فنشأ ما يعرؼ بنظاـ المقايضة اي, كانت حاجات الناس في بداية تاريخيـ قميمة ومحدودة

المبادلة بيف شيئيف وبتعبير ادؽ (مبادلة الماؿ بالماؿ) ثـ خطى البشر خطوة اكثر تقدما فابتكر
 تمتيا خطوة في غاية,  ثـ ما لبث اف تقدـ خطوة اخرى فابتكر النقود الورقية, النقود المعدنية

 اال اف كؿ, التطور فنشأ ما يعرؼ بانقود االلكترونية تتمثؿ ببطاقات الخزف االلكتروني لمنقود

 اال اف التطور الحقيقي, ىذه الصور واالمثمة ىي في الواقع نقود ليا وجودىا المادي الممموس
الذي ط أر عمى النقود ىو ظيور ما يعرؼ بالنقود او العممة االفتراضية التي ىي عبارة عف برامج

 كما ال تتكفؿ الدولة باصدارىا عبر مؤسساتيا الرسمية, الكترونية ليس ليا اي وجود مادي

. وليست ليا القدرة عمى االبراء القانوني

Abstract
Money is one of the important human innovations and perhaps the
most prominent of these innovations at all, as through it we are able
to obtain various commodities and needs that Paid various human
needs, and the needs of people at the beginning of their history were
few and limited, so what is known as the barter system was
established, meaning the exchange between two things, to be precise.
(Swap Thing for Thing).Then human took a more advanced step and
invented coin money, then human took another step to invent paper
money, followed by a very sophisticated step, so what is known as
electronic money emerged, for examples by electronic storage cards
for money, but all these examples are in fact money that has its
physical existence, but the real development that has occurred in
money is the emergence of what is known as money or virtual
currency, which are electronic programs that do not have any
physical presence, and the state does not guarantee their issuance
through its official institutions.
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المقدمة

التطورات التي بات يشيدىا العالـ القت بتأثيرىا عمى شتى المجاالت  ,وغيرت الكثير مف

المفاىيـ بما في ذلؾ النقود  ,اذ بتنا نشيد اليوـ ما يعرؼ بالنقود االلكترونية او االفتراضية.

تيدؼ ىذه الدراسة الى تناوؿ العممة االفتراضية عمى اف تكوف عممة البتكويف انموذجا ليا ,لذا
يكوف اختيار مفيوـ العممة االفتراضية امر مقصود ومصطمح لو مدلولو المحدد  ,اذ يخرج عف

نطاؽ البحث سائر التعامالت االلكترونية التي ال يراد بيا معنى العممة االفتراضية .

وىذه العممة تعتبر مف المستجدات الفقيية التي لـ يرد ليا في الشرع االسالمي حكـ صريح او

نص محدد ,ما أدى الى اختالؼ كممة الفقياء بشأنيا  ,وىذا االختالؼ ليس قاص ار عمى الرأي
الفقيي فحسب ,اذ اف القوانيف لـ تحسـ الرأي بشأنيا ولـ تتفؽ كممتيا بصددىا بعد  ,االمر الذي

يجعؿ دراسة ىذا الموضوع مف االمور التي تحظى بأىمية الكثير مف الباحثيف  ,بيدؼ الوقوؼ

عمى حقيقتيا والوصوؿ الى الحكـ الصحيح بشأنيا .

وبعد االطالع عمى العديد مف الدراسات الفقيية  ,وق اررات المجامع الفقيية  ,فضال عف موقؼ
العديد مف القوانيف بصدد ىذه المسألة  ,شرعت باعداد ىذه االوراؽ اليسيرة عسى اف تكوف نافعة
باذف اهلل  ,وىي في كؿ االحواؿ مجيود بشري  ,ال تخموا الغمط وال تنجو مف الخمؿ  ,وانى لمبشر

مف بموغ الكماؿ !

نتناوؿ ىذا الموضوع وفؽ مساريف ىما  :القانوف والشريعة االسالمية  ,فنأخذ مف الشريعة حقيقة

النقود ومشروعيتيا مف خالؿ الرجوع الى نصوصيا واراء فقيائيا قديما وحديثا  .واما القانوف
فنتناوؿ ىذا الموضوع ضمف احكاـ القانوف المدني  ,فنكوف بذلؾ قد حددنا نطاؽ البحث  ,االمر

الذي يستدعي منا رسـ الخطة التي سنسير عمى ىداىا في بحثنا ىذا اف شاء اهلل تعالى ,

وسنسمؾ في ذلؾ الطرؽ التقميدية في كتابة اي بحث  ,اال وىي تناوؿ الموضوع مف حيث بياف

مفيومو وماىيتو ثـ الوقوؼ عمى مدى مشروعيتو  ,وسيكوف ذلؾ مف خالؿ ثالثة مباحث ,

نتناوؿ في المبحث االوؿ منيا مفيوـ النقود بشكؿ عاـ  ,ونفرد المبحث الثاني لدراسة العممة

االفتراضية  ,ونخصص المبحث الثالث لبياف مدى مشروعيتيا مف الناحية الشرعية والقانونية .
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المبحث االول
النقود بشكل عام

استخداـ االنساف لمنقود بشكميا الحالي لـ يكف نتيجة يوـ وليمة  ,وانما ىو حصيمة حقب زمنية
طويمة انتقؿ بيا االنساف مف المبادلة بالسمع والبضائع الى ابتكار النقود ,وىذه النقود بذاتيا اخذت
نصيبيا مف التطور عبر الزمف حتى وصمت الى ما ىي عميو اليوـ  .ففي اوؿ االمر ظير ما

يعرؼ بالمقايضة  ,وىي مبادلة الماؿ بالماؿ

()1

 .اذ لـ تكف النقود معروفة في الفترات االولى

مف تاريخ البشر  ,وبعد تطور طويؿ تنبو االنساف الى ايجاد وسيمة مف الممكف اف تكوف بديال

يرتضيو الجميع في التعامؿ فابتكر النقود  .وارى مف المفيد الوقوؼ عمى معنى النقود وتطورىا
التاريخي فضال عف دراسة معنى النقود لدى الفقياء المسمميف والقانوف  ,وبياف حكـ التعامؿ بيا ,
االمر الذي يقتضي منا تقسيـ ىذا المبحث الى ثالثة مطالب كما سيمي :
المطمب االول
مفيوم النقود

دراسة مفيوـ النقود يستدعي تقسيـ الدراسة الى فرعيف  ,نتناوؿ فييما المعنى المغوي
واالصطالحي لمنقود .

الفرع االول  :المعنى المغوي :

النقد لغة خالؼ النسيئة ( ،)2وىو يعني تمييز الدارىـ واخراج الزيؼ منيا ،ويقاؿ نقدىا ينقدىا
نقدا ،وانتقدىا ،وتنقدىا ،إذا ميز جيدىا مف رديئيا ،وأنشد سيبويو :
تنفي يداىا الحصى في كؿ ىاجرة

نفي الدنانير تنقاد الصياريؼ

()3

( )1عرؼ القانوف المدني العراقي رقـ  40لسنة  1951في المادة  506منو البيع بانو ( :مبادلة مال بمال).
وىذا مف الخمط الواضح اذ اف البيع ىو مبادلة الماؿ بالنقد  ,والمقايضة مبادلة الماؿ بالماؿ  ,اما مبادلة النقد
بالنقد فيو الصرؼ  .لمتفصيؿ انظر  :عاصـ احمد عطية ,احكاـ الصرؼ االلكتروني في الفقو االسالمي ,
ماجستير في الفقو المقارف كمية الشريعة والقانوف في الجامعة اإلسالمية – بغزة ,لمعاـ الجامعي 1431 ,ىـ -

 2010م ,ص .4والمقايضة مف القيض وىو العوض .يقاؿ  :قاضو يقيضو إذا عاضو ويقاؿ قيض اهلل لو قرينا،
أي ىيأه وسببو مف حيث ال يحتسبو ،ومنو قولو تعالى {وقيضنا ليم قرناء} .أي سببنا ليـ وىيأنا ليـ مف حيث ال

يحتسبوف ،وكذلؾ قولو تعالى  { :نقيض لو شيطانا فيو لو قرين }  .انظر  :تاج العروس مف جواىر القاموس

َّ :
الزبيدي  -دار اليداية ج  19ص.40 – 36

( )2نسأ الشيء بمعنى أخره ,قاؿ تعالى {إنما النسىء زيادة فى الكفر} (التوبة( )37 :شير كانت تؤخره العرب
في الجاىمية فنياىـ اهلل عف ذلؾ )  -انظر  :تاج العروس – المصدر السابؽ  -ج 1ص .457

( )3انظر  :الكامؿ في المغة واألدب  -المبرد ،أبو العباس (المتوفى285 :ىػ)الناشر :دار الفكر العربي – القاىرة
 -الطبعة الثالثة  1417ىػ  1997 -ـ  .ج 1ص  , 202انظر ايضا  :التذكرة الحمدونية  -بياء الديف

البغدادي  -الناشر :دار صادر ،بيروت الطبعة  -األولى 1417 ،ىػ  -ج 5ص .260
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وفي حديث جابر رضي هلل عنو ( فنقدني الثمف ) يقصد ثمف الجمؿ  ,أي أعطانيو نقدا معجال ,

يعني بذلؾ رسوؿ اهلل ﷺ

()1

 .ويقاؿ  :درىـ نقد  .ونقود جياد

()2

الفرع الثاني  -المعنى االصطالحي :

.

المعنى االصطالحي لمنقود يتنازعو موقفاف ىما  :المفيوـ االقتصادي والمفيوـ القانوني.

ففيما يتعمؽ بالتعريػؼ االقتصػادي لمنقود  :فقد تعػددت التعريفػات اذ عرفيا البعض

()3

بأنيا :

أي شيء يكوف مقبوال قبوال عاما كوسيط لمتبادؿ ومقياس لمقيمة  .او ىي أي شيء شاع استعمالو

وتـ قبولو عموما كوسيمة مبادلة أو أداة تقييـ  .فيي اذف  :شيء يالقي قبوال واسعا ،كقاعدة

لقياس القيـ ،أوكوسيمة لدفع الديوف  .ويرى عمماء االقتصاد اف لمنقود ثالثة خصائص متى ما
اجتعت في مادة ذاتية اعتبرت ىذه المادة نقدا  ,وىذه الخصائص ىي :

اوال  -اف يكوف وسيطا لمتبادؿ العاـ  .ثانيا  -قياسا لمقيـ  .ثالثا  -مستودعا لمثروة .
فاف لـ يكف وسيطا عاما لمتبادؿ  ,انما وسيطا خاصا فال يصح اعتباره نقدا  ,كاف يتفؽ اىؿ بمدة

عمى اعتبار البيض مقياسا لمتقويـ والثمنية لعدـ قبولو قبوال عاما في جميع المبادالت ,كذلؾ ال

يصح اعتبار ما كاف وسيطا لمتبادؿ العاـ  ,ثـ صار العدوؿ عنو  ,كما لو ابطمت السمطة

التعامؿ بو  ,او زالت الثقة مف معتبريو نقدا  ,ومثاؿ ذلؾ نقود راجت ثـ زاؿ التعامؿ بيا ثـ بقيت
بعض القطع منيا فيذا النقد واف توفرت فيو خصائص جعمتو نقدا  ,اال اف تخمؼ ىذه بعض

الخصائص االخرى جعمتو يفقد ىذا الوصؼ .4

وفيما يتعمؽ بالتعريؼ القانوني لمنقود  :فمـ يأت قانوف التجارة العراقي الناقذ رقـ  30لسنة

 , 1984وال القوانيف السابقة لو بتعريؼ لمنقود  ,وانما ورد في قانوف البنؾ المركزي اف العممة :

تعني الوحدة النقدية لمبمد .5كما ورد انيا تتكوف مف اوراؽ نقدية او مسكوكات  .وقد عرفيا جانب

مف الفقو بأ نيا  :مف المثميات المدعومة مف الدولة  ,بوصفيا وسيمة لموفاء الناجز بااللتزامات ,

( (1الحديث طويؿ  .انظر فيو  :مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  -الناشر :مؤسسة الرسالة – الطبعة األولى -
 1421ىػ  2001 -ـ حديث رقـ 15026ج  23ص .270

( )2تاج العروس – المصدر السابؽ  -ج  3ص  .425انظر ايضا  :مختار الصحاح  -الناشر :المكتبة
العصرية  -الدار النموذجية ،بيروت – صيدا الطبعة  -الخامسة1420 ،ىػ 1999 /ـ  .ص 317

3

انظر  :موسى آدـ عيسػػى« ،آث ػػار التغيػ ػرات ف ػػي قيم ػػة النق ػػود وكيفي ػػة معالجتي ػػا ف ػػي االقتص ػػاد اإلس ػػالمي»،

إصػػدار إدارة التطػػوير والبحوؿ ،مجموعة دلة البركة 1993 ،ـ ،ص. 19

4

انظر  :عبداهلل بف سمماف بف منيع ,الورؽ النقدي  ,تاريخو  ,حقيقتو  ,,قيمتو  ,حكمو,ط 1984 2ص – 17
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المادة ( )1مف قانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ  56لسنة .2004
4

فيي اذف  :مف المثميات التي يقوـ بعضيا مقاـ البعض االخر عند الوفاء . 1وعرفيا جانب اخر

()2

بأنيا  :أي شيء تكوف لو القدرة عمى إبراء الذمة  .3فيالحظ في تعريؼ القانونييف لمنقود أنيـ

ييتموف بجانب إبراء الذمة ،وىو ما أغفمو االقتصاديوف في تعاريفيـ  ,وبذلؾ فالتفرقة بيف النقود

والعممة اف العممػة ػكػؿ مػا تعتبػره السػمطة الحاكمػة نقػودا ،ويضػفي عميػو القانوف صفة إبػراء الذمػة،

وأمػا النقػود فتشػمؿ العممػة وكػؿ مػا يت ارضػى عميػو الناس باختيارىـ  ,ويتخذونو وسيطا لمتبادؿ
ومقياسا لمقيـ .

الفرع الثالث  :التطور التاريخي لمنقود  :عرؼ االنساف النقود وتعامؿ بيا منذ القدـ  ،وال يشؾ
أحد في أف النقود ىي واحدة مف أىـ مبتكرات االنساف عمى االطالؽ  ,4ونشأت النقود عندما
شعر االنساف بضرورة وجود وسيمة مالئمة تسيؿ نشاطو االنتاجي  ,وترضي حاجاتو المتعددة،

فجاءت النقود استجابة لضرورات الحياة االجتماعية .

والنقود في شكميا الحالي لـ تنشأ دفعة واحدة ،بؿ ىي نتيجة لمسيرة تاريخية طويمة  ،وقد اختمؼ

شكؿ النقود باختالؼ مراحؿ التطور االقتصادي  ,اذ استخدـ االنساف الحيوانات وجمودىا فضال
عف الحبوب والقماش والمعادف واالوراؽ وغيرىا مف انواع النقود ( .)5ونظػ ار لحاجػة النػاس إلػى
تبػادؿ السػمع فػي بدايػة البشػرية ،فقػد نشػأ بيػنيـ نظػاـ عػرؼ بالمقايضػة  ,ألف النػاس فػي تمػؾ

الحقبػة مػف التػاريخ كانػت معػامالتيـ الماليػة بسػيطة ،والسػمع كانػت محػدودة ،ومػع نمػو السػّكاف،
وكثػرة السػمعَ وجػد النػاس أّف ىػذه الطريقػة فييػا مػف الم ّشقة  ,ما تمنعِ مف استعماليا في كؿ زماف
ومكاف  ,فاختػار النػاس بػديال لممقايضػة ىػي  :النقػود الِّسػمعية ،وذلػؾ أف النػاس قػد اختػاروا بعػض

السػمع لتسػتعمؿ اسػتعماؿ األثمػػاف فػػي معظػػـ عقػػود المبادلػػة ،وانتقيػػت مػػف أجػػؿ ذلػػؾ سػػمع يكثػػر

اسػػتعماليا ،وتشػػتد الحاجػػة إلييػػا فػػي بيئػػة خاصػػة كالحبوب الغذائية ،والممح ،والجمود ،وما إلى

ذلؾ . 6ثـ جاءت مرحمة اخرى اصبحت فييا النقود معدنية (إما دنانير ذىبية أو دراىـ فضية) .
1

انظر  :استاذنا الدكتور عمي فوزي الموسوي – الوجيز في االوراؽ التجارية – دراسة في قانوف التجارة

العراقي النافذ – مكتبة السنيوري – بغداد –  – 2014ص . 29 - 11

2

محمد حافؿ عبده الرىواف ،النقود والبنوؾ 1988 - ،دار الغرير لمطباعة والنشر ،ص  – 11نقال عف الدكتور

غساف محمد الشيخ – المصدر السابؽ  -ص . 22

3

نصت المادة ( )32ؼ ( )2مف قانوف البنؾ المركزي العراقي عمى  :سيكوف فقط لالوراؽ النقدية والمسكوكات

الصادرة عف البنؾ المركزي العراقي والتي لـ يتـ سحبيا مف التداوؿ قوة ابراء قانوني في العراؽ.

4

رفيؽ يونس المصري  -النقود في االقتصاد االسالمي – دار المكتبي – القاىرة – الطبعة االولى – 2013

ص.7

5
6

عمر محمود العبيدي ,النقود والبنوؾ  ,بحث متاح عمى االنترنت  -ص.1

د .عبد اهلل راضي الشمري  -التأصيؿ الفقيي لمعمالت الفتراضية  -بحث منشور ضمف وقائع المؤتمر

الخامس عشر لكمية الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة الشارقة  -ص . 56
5

وقد ظيػػرت النقػػود الورقيػػة إلػػى جانػػب النقػػود المعدنيػػة ،وكػػاف اسػػاس ظيورىػػا ،ي ػرتبط بػػالتخمي

التدريجي عف التعامؿ بالنقود المعدنية  .وقػد بػدأت النقػود الورقية تت ازيػد إلػى حػد أّف األوراؽ بمغػت

أضػعاؼ مقػدار الػذىب الموجػود فػي كؿ ػبمد .1

الفرع الرابع  -النقود في الفقو االسالمي:

نذكر معنى النقود لدى الفقياء المسمميف اوال  ,ثـ بياف مدى مشروعية التعامؿ بيا ثانيا .

اوال  -معنى النقود  :النقود في االصطالح لدى الفقياء المسمميف تأتي بمعاف عديدة منيا :

المعنى األول  :أنيا اسـ لمعدني الذىب والفضة ،ويطمؽ االسـ عمييما سواء كانا سبائؾ أو تب ار
أو حميا أو غير ذلؾ  .2سواء كانا مسكوكيف أو لـ يكونا كذلؾ ،ويقاؿ لمذىب والفضة  :النقداف .
فأما في المسكوكيف فكثير .وأما في غير المسكوكيف فمنو قوليـ  :ال يصح وقؼ قنديؿ نقد

()3

اي كونو ذىبا او فضة  ,فيسمى نقدا حتى لو لـ يكف قد ضرب نقدا .

:

المعنى الثاني  :أنيا اسـ لممضروب مف الذىب والفضة خاصة ،أطمؽ عمييا ىذا االسـ ألنيا
ىي التي كانت تنقد في األثماف عادة ،سواء دفعت حاال أو بعد أمد ،جيدة كانت أو غير جيدة،

دوف غيرىما مما يستعمؿ لمتبادؿ  .ومف عباراتيـ الدالة عمى ذلؾ قوؿ  :فأما الذىب والفضة ثمف

بأصؿ الخمقة فال ينعدـ ذلؾ بجعميما إياه مبيعا  ,أال ترى أف الفموس تروج تارة وتكسد أخرى ,

وتروج في ثمف الخسيس مف األشياء دوف النفيس بخالؼ النقود

()4

وبيف النقود  .فعمى ىذا االصطالح والذي قبمو ليست الفموس نقودا (.)5

 ،فبيف الفرؽ بيف الفموس

المعنى الثالث  :أنو اسـ لكؿ ما يستعمؿ وسيطا لمتبادؿ سواء كاف مف ذىب أو فضة أو نحاس
أو جمود أو ورؽ أو غير ذلؾ  ,إذا كاف يمقى قبوال عاما .ومنو ما قوؿ االماـ النووي  :فإف كاف
في البمد نقد واحد أو نقود لكف الغالب واحد منيا انصرؼ العقد إلى ذلؾ النقد الواحد أو الغالب ,

1

د .عبد اهلل راضي الشمري – المصدر السابؽ  -ص  . 59 – 58انظر ايضا  :مجمة مجمع الفقو

اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة

المصدر السابؽ ج  9ص -1069مجمة مجمع الفقو

اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة  :تصدر عف منظمة المؤتمر االسالمي بجدة  -المكتبة
الشاممة [ :الكتاب مرقـ آليا غير موافؽ لممطبوع] ج  9ص .1069

 2جاء في مجمة األحكاـ العدلية (النقود جمع نقد وىو عبارة عف الذىب والفضة ) انظر  :مجمة األحكاـ العدلية,
ِ
تجارت كتب ،آراـ باغ ،كراتشي  -المادة 130
الناشر :نور محمد ،كارخانو
3

المبدع في شرح المقنع  -ابف مفمح  -الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف الطبعة  :األولى1418 ،

ىػ  1997 -ـ  -ج  , 5ص .157

4

المبسوط  -السرخسي  -الناشر :دار المعرفة – بيروت الطبعة :بدوف طبعة  -تاريخ النشر1414 :ىػ-

1993ـ  -ج .137 , 12

5

الموسوعة الفقيية الكويتية  :صادر عف :و ازرة األوقاؼ والشئوف اإلسالمية – الكويت  -ج  ,41ص .173
6

واف كاف فموسا انصرؼ إلييا عند اإلطالؽ  ,فإف عيف غير ذلؾ في العقد تعيف
االصطالح الثالث ىو ما جرى عميو االستعماؿ في ىذا العصر

()2

()1

.

 .وىذا

وموقؼ الشريعة االسالمية مف النقود ال تنحصر في المعدف او الورؽ  .قاؿ اإلماـ أحمد رحمو
اهلل تعالى  :إف كؿ شيء اصطمحوا عميو فيما بينيـ مثؿ الفموس التي اصطمح الناس عمييا،
أرجو أف ال يكوف بو بأس  .وذكر بعضيـ  :أف النقد ما تـ االتفاؽ عمى اعتباره حتى ولو كاف

قطعة مف حجر أو خشب

()3

 .وروي عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قاؿ " :ىممت أف

أجعؿ الدراىـ مف جمود اإلبؿ" فقيؿ لو  :إذف ال بعير فأمسؾ ( .)4ذلؾ ألف الطمب النقدي عمى

كبير يصعب معو إشباع الطمب السمعي وربما أدى ذلؾ إلى اختفاء البعير
حجما ًا
الجمود يأخذ
ً
نفسو ،وحاجتيـ إليو ماسة " .

القرف والسنة :
ثانيا  -مشروعية التعامؿ بالنقود  :التعامؿ بالنقود جائز شرعا ودؿ عمى ذلؾ آ
فاما القراف فمقولو تعالى  { :و َك َذلِ َك بعثْ َن ُ ِ
ال قَ ِائ ٌل ِم ْن ُي ْم َك ْم لَ ِبثْتُ ْم قَالُوا لَ ِبثْ َنا
اءلُوا َب ْي َن ُي ْم قَ َ
س َ
اى ْم ل َيتَ َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّيا
َي ْو ًما أ َْو َب ْع َ
ض َي ْوٍم قَالُوا َرُّب ُك ْم أ ْ
َعمَ ُم ِب َما لَ ِبثْتُ ْم فَ ْاب َعثُوا أ َ
َح َد ُك ْم ِب َو ِرِق ُك ْم َىذه إِلَى ا ْل َمدي َنة َف ْم َي ْنظُ ْر أَي َ
ف وَال ي ْ ِ
أ َْزَكى طَعاما َف ْميأ ِْت ُكم ِب ِرْز ٍ ِ
َح ًدا }( .)5الشاىد مف االية قولو تعالى:
شع َر َّن ِب ُك ْم أ َ
ق م ْن ُو َوْل َيتَمَطَّ ْ َ ُ
َ ً َ ْ

َح َد ُك ْـ بِ َوِرِق ُك ْـ َىِذ ِه) أي  :فضتكـ ىذه
(فَ ْاب َعثُوا أ َ

()6

.

1

المجموع شرح الميذب – النووي  -الناشر :دار الفكر  -ج  ,9ص .329

3

مجمة مجمع الفقو اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة المؤلؼ :تصدر عف منظمة المؤتمر

2

انظر  :الموسوعة الفقيية الكويتية ,ج  ,41ص .173

االسالمي بجدة -ج  9ص .1070

4

الب َال ُذري  -الناشر  :دار ومكتبة اليالؿ -بيروت عاـ النشر 1988 :ـ ص . 452
فتوح البمداف – َ

6

قال ابن كثير  :وذلؾ أنيـ كانوا قد استصحبوا معيـ دراىـ مف منازليـ لحاجتيـ إلييا ،فتصدقوا منيا وبقي

5

سورة الكيؼ  -االية .19

منيا؛ فميذا قالوا  { :فابعثوا أحدكـ بورقكـ ىذه إلى المدينة } أي :مدينتكـ التي خرجتـ منيا .انظر  :تفسير القرآف

العظيـ  -ابف كثير  -الناشر :دار طيبة لمنشر والتوزيع  -الطبعة :الثانية 1420ىػ  1999 -ـ  -ج  -5ص
.145
7

واما السنة فقد تواتر عف النبي ﷺ مف قولو وفعمو واق ارره إجازة التعامؿ بالدنانير والدراىـ  .1وفي

اتخاذ النقود لمتعامؿ حكـ ومصالح تتحقؽ بيا ،عمميا الناس بالتجارب وطوؿ العيد ،وأقرىا

الشارع مف أجؿ تمؾ المصالح .2

المبحث الثاني
العممة االفتراضية

ندرس العممة بشكؿ عاـ ثـ العممة االفتراضية وتمييزىا عما يشتبو بيا مف اوضاع قانونية  ,ىذه
ىي المحاور التي نتناوليا في ىذا المبحث  ,والجؿ ذلؾ نقسمو الى ثالثة مطالب كما سيمي .
المطمب االول

العممة بشكل عام
العممة مف حيث المغة ىي الرزؽ الذي يعطي لمعامؿ عمى ما قمد مف العمؿ .ومنو الحديث :

3
َجر
الع َمالة تعني  :أ ْ
فالع ْممة و ُ
عممت عمى عيد رسوؿ اهلل ﷺ فعممني أي أعطاني عمالتي ُ .
4
وع ْمالت  :وىي نقد يتعامؿ بو الناس وتكوف عممة معدنية او
اْل َع َمؿ  .والعممة مفرد ُع ُمالت ُ
ورقية  ,كما تكوف محمية او أجنبية "  ,وىناؾ ما يعرؼ بالعممة الصعبة وتعني العممة القوية

ويقاؿ في المثؿ ىما وجياف لعممة واحدة اي  :متالزماف يكمؿ أحدىما اآلخر

()5

.

اما من حيث االصطالح  :فقد قيؿ في تعريفيا اي العممة  :ىي وحػدة التبػادؿ التجػاري ،وتمثػؿ
شػكال يسػيؿ التبػادؿ التجػاري مقارنػة باألسػموب التبػادلي القديـ القػائـ عمػى تبػادؿ السػمع ،وىػي
1

ومف ذلؾ ما ورد عف عروة البارقي رضي اهلل عنو قاؿ :دفع إلي رسوؿ اهلل ﷺ دينا ار ألشتري لو شاة،

فاشتريت لو شاتيف ،فبعت إحداىما بدينار ،وجئت بالشاة والدينار إلى النبي ﷺ  ،فذكر لو ما كاف مف أمره ،فقاؿ
لو  :بارؾ اهلل لؾ في صفقة يمينؾ ،فكاف يخرج بعد ذلؾ إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيـ ،فكاف مف أكثر
أىؿ الكوفة ماال  .انظر  :الجامع الكبير  -سنف الترمذي  -الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بيروت سنة النشر:

 1998ـ عدد األجزاء 6 :ج  , 2ص  ,550حيث رقـ 1258

2
3

الموسوعة الفقيية الكويتية  - :المصدر السابؽ  -ج  41ص . 177 – 172
تاج العروس المصدر السابؽ  -ج  30ص  . 58والحديث رواه مسمـ عف ابف الساعدي المالكي ،أنو قاؿ :

استعممني عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو عمى الصدقة ،فمما فرغت منيا ،وأديتيا إليو ،أمر لي بعمالة ،فقمت

إنما عممت هلل ،وأجري عمى اهلل ،فقاؿ :خذ ما أعطيت ،فإني عممت عمى عيد رسوؿ اهلل ﷺ فعممني ،فقمت مثؿ
قولؾ ،فقاؿ لي رسوؿ اهلل ﷺ « :إذا أعطيت شيئا مف غير أف تسأؿ ،فكؿ وتصدؽ» ج  - 2ص - 723
حديث رقـ .1045

4

تيذيب المغة – اليروي  -الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت  -الطبعة  :األولى2001 ،ـ  -ج 2

ص .256

5

معجـ المغة العربية المعاصرة  :د أحمد مختار عبد الحميد عمر  -الناشر :عالـ الكتب الطبعة :األولى،

 1429ىػ  2008 -ـ ج  2ص .1555
8

تختمػؼ وتتنػوع مػف دولػة إلػى أخػرى ،كالػدينار العراقي والدوالر األمريكػي ،والفرنػؾ السويسػري

والدرىـ اإلماراتي  .1وقد الحظنا آنفا اف مفيوـ النقود اوسع مف مفيوـ العممة  ،فيػي تشػمؿ

العممػة وكػؿ مػا يت ارضػى عميػو الناس باختيارىـ  ,ويتخذونو وسيطا لمتبادؿ ومقياسا لمقيـ  ,2اذ
النقود لدى االقتصادييف تعني  :الشيء الذي يستخدـ عادة كوسيط لمتبادؿ ومعيار لمقيمة ويتمتع
بالقبوؿ العاـ

3

 .اما لدى القانونييف فيي  :أي شيء تكوف لو القدرة عمى إبراء الذمة  .4فالنقود

قانونا تعني القدرة عمى إبراء الذمة ، ،والعممػة ػكػؿ مػا تعتبػره السػمطة الحاكمػة نقػودا ،ويضػفي
عميػو القانوف صفة إبػراء الذمػة ،فتمقػى قبػوال عامػا .5

ولـ يتعرض المشرع العراقي لتعريؼ النقود او العممة  ,باستثناء ما ورد في قانوف البنؾ المركزي

العراقي اف العممة  :تعني الوحدة النقدية لمبمد

6

 .واف الجية المختصة رسميا باصدار العممة في

القانوف العراقي ىي البنؾ المركزي  ,وسنتناوؿ ىذه المسألة بشيء مف التفصيؿ في المبحث

الثالث  ,وحسبنا ىنا القوؿ  :اف العممة حتى تكوف مقبولة بوصفيا وسيطا مقبوال لمتبادؿ واداة

تصمح لالبراء والوفاء بااللتزامات ال بد اف تحظى بتأييد المشرع  ,واف تكوف بكؿ االحواؿ صادرة
عف الجية المختصة رسميا باصدارىا  ,ويصح ىذا القوؿ بشكؿ كبير فيما يتعمؽ بالعممة الورقية
التي ليست ليا قيمة ذاتية وانما قوتيا تأتي مف اقرار المشرع ليا  ,في حيف العممة المعدنية

كالذىب والفضة فإف قيمتيا ذاتية كونيا تتكوف مف معادف ثمينة مف حيث االصؿ .
المطمب الثاني

العممة االفتراضية
نقسـ الدراسة عمى بياف المعنى العاـ ثـ التعريؼ االصطالحي وصوال لمعرفة خصائص العممة
االفتراضية ويكوف ذلؾ مف خالؿ ثالثة فروع كما سيأتي .
1
2

د .عبد اهلل راضي الشمري  -التأصيؿ الفقيي لمعمالت الفتراضية – المصدر السابؽ  -ص . 66
انظر  :طاىر فاضؿ البياتي  .ميراؿ روحي سماره  .النقود والبنوؾ و التغيرات االقتصادية المعاصرة  -الطبعة

االولى  .دار وائؿ لمنشر و التوزيع  :عماف  . 2113 .ص  .2حمد ىني  .العممة و النقود  .طبعة  . 2ديواف
المطبوعات الجامعية  :الجزائر - 2118 .ص  .2نقال عف مينة مذكور ,الحماي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجزائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمعممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة,
مذكرة تكميمية لنيؿ شيادة الماستر ,جامعة العربي بف مييدي-أـ البواقي -كمية الحقوؽ والعموـ السياسية قسـ

الحقوؽ  2016 – 2015ص . 8

3
4

د  .فيد عبد اهلل الشريؼ المصدر السابؽ ص .5
محمد حافؿ عبده الرىواف ،النقود والبنوؾ ،ط 1988،دارالغرير لمطباعة والنشر ،ص  – 11نقال عف الدكتور

غساف محمد الشيخ – المصدر السابؽ  -ص . 22

5
6

انظر  :الدكتور إسماعيؿ عبد عباس الجميمي  -المصدر السابؽ  -ص . 88 – 87

المادة ( )1مف قانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ  56لسنة .2004
9

الفرع االول  -المعنى العام :
ظني أو
اي  :عمى نحو
ّ
مسألة ُمعيَّنة ،كما يعني :

اضي؛
االفتراض لغة مصدر
افترض افتر ً
َ
اضا  :يقاؿ عمى نحو افتر ّ
فرضا ليصؿ بو إلى ح ّؿ
احتمالي  .واالفتراض ىو أف يضع الباحث ً
ّ
َّ
اضي  :اسـ منسوب
مقولة تُقبؿ عمى عمتيا دوف إثبات  .او ىو رأي عممي لـ يثبت بعد  .واالفتر ّ

إلى افتراض  :اي ما يعتمد عمى الفرض أو َّ
النظرية بدالً مف التَّجربة أو الخبرة  .والواقع
ثالثية األبعاد لمحيط أو سمسمة مف األحداث ِّ
تمكف
اضي  :محاكاة يولِّدىا الحاسوب لمناظر ّ
االفتر ّ
َّ
جياز إلكترونيًّا خاصًّا مف أف يراىا عمى شاشة عرض ويتفاعؿ معيا
ًا
الناظر الذي يستخدـ
فعمية  .واالفتراضية اسـ َّ
تصورات
مؤنث منسوب إلى افتراض  :تبنَّى في كممتو
بطريقة تبدو ّ
ّ

اضية تحتاج إلى الدليؿ"  .1واالفتراضية اصطالحا  :كؿ ما ليس لو صورة حقيقية في
وأفكار افتر ّ
الواقع الراىف  .2ولقد آثرنا استخداـ تعبير العممة االفتراضية  ,مع انيا تسسمى احيانا بالعممة
المشفرة او العممة الرقمية  ,وال يعنينا اختالؼ التسمية بقدر ما يعنينا الوقوؼ عمى المقصود

منيا ,وقد قيؿ قديما ال مشاحة في االصطالح .

الفرع الثاني  -المعنى االصطالحي :

ىي نوع جديد مف الماؿ تقوـ بشكؿ اساس عمى انيا عممة غير مركزية  ,فال يستطيع احد التحكـ
بيا سوى مستخدمييا  ,فيـ الذيف يقوموف بصنعيا دوف المرور بالحكومة او المصارؼ  ,وىذا

النظاـ يمكف المستخدميف مف التعامؿ مع بعضيـ البعض دوف وسيط وتستخدـ ىذه العممة في

بيع اي سمعة او خدمة مف خالؿ المواقع والمتاجر االلكترونية التي تتعامؿ بالعممة االفتراضية ,
1
2

معجـ المغة العربية المعاصرة  :د أحمد مختار عبد الحميد عمر  -المصدر السابؽ  -كتاب الكتروني .

وقد عرؼ الفقياء قديما ما يعرؼ بالفقو االفتراضي  :وىػػو يقػػوـ عمػػى فػػرض مسػػائؿ وصػػور ال وجػػود ليػػا

فػػي الواقػػع  ،ثػػـ االجتيػػاد فػػي تكييفيػػا وبيػػاف حكميػػات طمعػػا فػػي االستعداد لمنوازؿ قبؿ وقوعيا ،وليتدرب
الطالب عمى التعاطي مع تمؾ المسائؿ والصور  .وقد بتنا نشيد العديد مف المفاىيـ االفتراضية منيا  :العـالم

االفتراضـي  : Virtual worldوىػو عبػارة عػف مجموعػة مػف المسػتخدميف يجسػدوف شخصػيات افت ارضػية ضػمف

بيئػة ثنائيػة أوثالثيػػة األبعػػاد ،ويعتمػػدوف عمػى المحاكػػاة الحاسػػوبية كوسػػيمة لمتخاطػب والتواصػػؿ مػػع األ شػخاص
االفت ارضػػييف اآلخ ػريف الموجػػوديف فػػي ىػػذا العػػالـ  ،ويسػػمى باالفت ارضػػي نظ ػ ار لكػػوف جميػػع مػػا بػػو مػػف أشخاص
وبيئػػة ووسػػائؿ تواصػػؿ افتراضية وليست واقعية  ،ويشيع استخداـ العالـ االفتراضي عادة في ألعاب تقمص أدوار
الالعبيف عبر اإلنترنت  .المكتبـــة االفتراضـــية  : Virtual Libraryوىػي عبػػارة عػػف نػػوع مسػػتحدث مػػف أن ػواع

المكتبػات التػي تواكػب التطػورات الحاسػوبية الحديثػة المرافقػة لمتنميػة المعموماتيػة المعتمػدة عمػى شػبكة اإلنترنػت.

يسػتنتج مػف ذلػؾ أف مفػردة افت ارضػي يعبػر بيػا عػف شيء ال توجػد لػو صػورة حقيقيػة فػي الواقػع  ,فقػد تكػوف
االفت ارضػية فػي ذىف االنساف وعقمو وقد تكوف في بيئة غير واقعية كبيئة الحاسوب  .انظر  :أسامة أسعد أبو

حسيف  -الحكـ الشرعي لمتعامؿ بالعمالت الفتراضية  -بحث منشور ضمف وقائع المؤتمر الخامس عشر لكمية
الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة الشارقة  -ص . 113
11

فضال عف بعض الفنادؽ والمطاعـ حوؿ العالـ والتي تجيز التعامؿ بيذه العممة بعدما لقيت

رواجا لدى الناس .1

وقد سيقت العديد مف التعريفات لمعممة االفتراضية منيا  :2انيػا تمثيػؿ رقمػي لقيمػة نقديػة ليسػت

صػادرة عػف بنػؾ مركػزي أو عػف سػمطة عامػة  ،وليسػت مرتبطػة بالضػرورة بالعممػة الورقيػة،
ولكنيػا مقبولػة لػدى أشخاص طبيعيػيف أو اعتبػارييف كوسػيمة لمػدفع ،ويمكػف نقميػا وتخزينيػا

أوتداوليا إلكترونيا  .وقيػؿ  :ىي أحػد أنػواع النقػد الرقمػي غيػر المػنظـ ( الالمركػزي ) يصػدر عػف
مطػوريف يسػيطروف عميػو فػي العػادة  ،ويستخدـ ويكوف مقبوال بيف أعضاء مجتمع افتراضي

محدد.

وتعرؼ ايضا بأنيا  :عبارة عف اصوؿ رقمية مصممة لمعمؿ كوسيمة لمتبادؿ وتستخدـ التشفير

لتأميف معامالتيا  ,وىي في غالبيا مبنية عمى تقنية تسمى بسمسمة الثقة  Blockchainوالتي
تكفؿ الشفافية والسرعة والثقة في النقؿ ويقوـ بانتاج ىذه العمالت وكفالة استم ارريتيا في مجتمع

يعرؼ بالمنقبيف

(. )3

وىناؾ العديد مف العمالت االفتراضية  4ومف أبرز أنواعيا وأكثرىا تداوال في

األسواؽ ىي عممة البيتكويف )(Bitcoin

5

وىي أىميا عمػى اإلطػالؽ  ,بؿ ىي أكبر عممة

رقمية في العالـ مػف حيػث أحجػاـ التػداوالت والقيمػة السػوقية  .وتعػػد أوؿ عممػػة ال مركزي ػػة ف ػػي

الع ػػالـ ،وق ػػاـ باختراعي ػػا شػػخص مجيػػوؿ اليويػػة يػػدعي ساتوشي ناكػػاموتو عػػاـ  2009ويػػتـ
ادارتيػػا بالكامػػؿ عػػف طريػػؽ مستخدمييا  ,وحظيت بدعـ كثيػر مػف مواقػع االنترنػت والمتػاجر

1

انظر  :الدكتور فادي توكؿ  ,التنظيـ القانوني لمعمالت المشفرة (البتكويف) دار النيضة العربية  ,القاىرة

 2019ص .2

2
3

انظر  :الدكتور غساف محمد الشيخ – المصدرالسابؽ  -ص . 31

منير ماىر حداد  ,احمد سفياف شريؼ  ,سييؿ بف شريؼ  -التوجيو الشرعي لمتعامؿ بالعمالت االفتراضية

(البتكويف نموذجا)  -مجمة بيت المشورة -قطر  -ابريؿ  , 2018ص .6

4

ومن تمك االنواع  :عممة اإليثريوم ) : (Ethereumوىي عممة افتراضية ومنصػة ال مركزيػة فػي الوقػت

نفسػػو ،تس ػمح بانشػػاء العقػػود الذكيػػة  ،اقترحيػا المبػرمج الروسي فيتاليػؾ بػوتيريف ثـ تػـ إطالقيػا بشػكؿ رسػمي
عػاـ  . 2015وىػػي ثػػاني أعمػػى عممػػة رقمية قيمة بعد البتكويف  .وىناؾ ما يعرؼ بعممــــة الريبــــل ))Ripple
وىػ ػػي شػ ػػبكة عالميػ ػػة منخفضػ ػػة التكمفػ ػػة ،تتػ ػػيح لمبنػ ػػوؾ تسػ ػػوية المػ ػػدفوعات عبػ ػػر الحػدود بشػفافية وبتكمفػة قميمة ،

وتعػد مػف أشػير وأىػـ العمػالت الرقميػة الحاليػة حيػث تحتػؿ المرتبػة الثالثة عالميا مف حيث السيولة ،وقامت
بانتاجيا شركة تسمى (أوبف كويف) في عاـ  2013ـ  .انظر  :الدكتور إسماعيؿ عبد عباس الجميمي –
المصدر السابؽ  -ص  – .90ايضا الروابط التالية

.https://www.bitcoinnews

5

انظر https://bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin :
11

https://www.arabfinancials.org/

-

االلكترونيػة  ,وتمتػاز بسػرعة انتشػارىا وسػيولة اصدارىا مػف خالؿ أجيزة الكمبيوتر  ,والميـ أنيا

تمتاز بسرعة التحويؿ وانخفاض الرسوـ .

وقد خرجت البيتكويف لمنور ألوؿ مرة في  3يناير  2009وكاف وراءىا شخص أطمؽ عمى نفسو

اسما رمزًيا  Satoshi Nakamotoووصؼ البيتكويف عمى أنيا نظاـ نقدي إلكتروني يعتمد في
ً
التعامالت المالية عمى مبدأ الند لمند  . peer to peerوىو يعني التعامؿ المباشر بيف
المشتري والبائع دوف وجود وسيط بينيما  .وتعتبر البيتكويف عممة ال مركزية  ,اذ ال توجد سمطة
أو ىيئة تنظيمية تقوـ بإصدارىا  ,حيث أف انتاج عممة البتكويف يتطمب وجود اتصاؿ باألنترنت

وجياز كمبيوتر مناسب لمقياـ بإنتاج العممة في عممية تسمي بالتعديف أو التنقيب بواسطة برامج
تستخدـ عمميات معقدة تمكف أي شخص لديو التجييزات الخاصة بالتعديف بإنتاج العممة

االلكترونية  .والبيتكويف تتحكـ فيو خوارزميات رياضية ذكية تقوـ بتشفير كؿ المعامالت في

نظاميا المسمى البموكشيف ،وىذه المعامالت تبقى سرية  .ونظاـ عمؿ البيتكويف يسمح بانتاج

 21مميوف وحدة بيتكويف حوؿ العالـ ال غير . 1

الفرع الثالث  -خصائص عممة البتكوين  :يمكف القوؿ اف ابرز سمات العممة االفتراضية ىي :

اوال – عدم الوجود الفيزيائي  :مف االمور المسمـ بيا اف النقود عبارة عف شيء ممموس يمكف
احساسو  ,يصدؽ ذلؾ في النقود الورقية او المعدنية  ,اذ ىي تصنع مف اوراؽ ومواد اخرى

بخالؼ العممة االفتراضية التي تفتقد لموجود المادي الممموس  ,فيي عبارة عف ارقاـ تظيرىا

المحافظ االلكترونية الخاصة بيا .2

ثانيا  -الالمركزية  :في البيتكويف يحؽ لكؿ شخص وكؿ شركة اف تشارؾ في التعديف وانتاج

العممة  .3فيي مف حيث جية االصدار ال تقوـ جية رسمية في الدولة باصدارىا  ,فيي تختمؼ
عف النقود العادية التي عادة ما يتولى البنؾ المركزي اصدارىا مما يعطييا الصفة الرسمية ,

فتكوف الزامية في التعامؿ بيا  ,بخالؼ العممة االفتراضية اذ تتـ بواسطة مبرمجيف (افراد عادييف)
وىـ بذلؾ ال يتبعوف اي جية حكومية او خاصة .4

1
2

انظر  -فادي توكؿ  -المصدر السابؽ ص . 3 – 2
انظر  :د .عبداهلل محمد عبد لوىاب العقيؿ  ,االحكاـ الفقيية المتعمقة بالعمالت االلكترونية - Bitcoin

المممكة العربية السعودية  -و ازرة التعميـ  ,الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة  -ص .14

3
4

https://ar.cointelegraph.com/bitcoin-for-beginners/what-is-bitcoin
انظر  :د .عبداهلل محمد عبد لوىاب العقيؿ – المصدر السابؽ -ص .14
12

ثالثا  -المجيولية ( عدم الشفافية )  :يفترض اف تعرؼ البنوؾ تقر ًيبا كؿ شيء عف عمالئيا :
1
تماما
تاريخ االئتماف والعناويف وأرقاـ اليواتؼ وعادات اإلنفاؽ وما إلى ذلؾ  .وكؿ ىذا يختمؼ ً

نظر ألف المحفظة ال يجب أف تكوف مرتبطة بأي معمومات يمكنيا تحديد
مع عممة البيتكويفً ،ا
اليوية الشخصية  .لذا يرى البعض بأف ىذه العوامؿ تساعد عمى انتشار تجارة المخدرات
واإلرىاب وغيرىا مف األنشطة غير المشروعة بسبب عدـ الكشؼ عف اليوية .2

رابعا  -التحكم  :الدولة ىي التي تتحكـ بالنقود مف خالؿ انتاجيا  ,وىي بذلؾ تسيطر عمى
طبعيا ونشرىا وتحديد قيمتيا وسعر صرفيا  ,اما العممة االفتراضية فيي بخالؼ ذلؾ  ,اذ ال

توجد ىيئة مركزية تتحكـ بيا انما يتـ التعامؿ بيا دوف تدخؿ وسيط متحكـ

()3

.

خامسا  -السرعة  :تقوـ شبكة البيتكويف بمعالجة المدفوعات عمى الفور تقر ًيبا ،وعادة ما
تستغرؽ بضع دقائؽ فقط حتى يتمكف شخص ما عمى الجانب اآلخر مف العالـ مف تمقي الماؿ ،
في حيف أف التحويالت المصرفية العادية يمكف أف تستغرؽ عدة أياـ .4
المطمب الثالث

الفرق بين العممة االفتراضية وما يشتبو بيا من اوضاع قانونية
لعؿ الفرؽ بيف العممة االفتراضية والعممة الورقية والمعدنية مف الوضوح بما ال يحتاج معو الى
شرح  ,فنكتفي بما قدمناه مف عرض لمفيوـ كؿ منيما  ,غير اف الخمط كثي ار ما يقع بيف العممة

االفتراضية والعممة الرقمية  ,االمر الذي يستدعي منا بياف الفرؽ بيف ىذيف المفيوميف  ,وسيتـ
ذلؾ مف خالؿ بياف المقصود بالعممة الرقمية اوال  ,ثـ وضع اىـ نقاط الفرؽ بينيا وبيف العممة

االفتراضية ثانيا .

الفرع االول  -العممة االلكترونية :
اف العممة االفتراضية وردت ليا تسميات عديدة ابرزىا تسميتيا بالعممة االلكترونية  ,اذ تارة يقاؿ

النقود االلكترونية وتارة اخرى يقاؿ العممة االلكترونية او العممة الرقمية

()5

.

يرى جانب مف الفقو عدـ جدوى وضع تعريؼ دقيؽ لمنقود االلكترونية اذ يكتفوف عند معالجتيا

ببياف صورىا وكيفية استخدميا وتطورىا  ,وذلؾ بسبب اف استخداـ النقود االلكترونية اليزاؿ في
1

د .محمد محمود المكاوي ،التمويؿ المصرفي التقميدي واإلسالمي ،الطبعة األولى ،المكتبة العصرية ،مصر،

 - 2010ص . .345

2
3
4
5

com/bitcoin-for-beginners/what-is-bitcoin
انظر  :د .عبداهلل محمد عبد لوىاب العقيؿ – المصدر السابؽ  -ص .14
https://ar.cointelegraph.com/bitcoin-for-beginners/what-is-bitcoin

انظمر  :شيماء فوزي احمد  ,التنظيـ القانوني لمنقود االلكترونية ,مجمة الرافديف لمحقوؽ  ,المجمد  ,14العدد 20

 السنة  -16ص.17013

مراحمو االولية  ,وبالتالي يصعب وضع تعريؼ مانع جامع لو بالطريقة التي يميزىا بدقة مف

النواحي القانونية والتقنية واالقتصادية

()1

 .ولـ يرد اي تعريؼ تشريعي لمنقود االلكترونية في

العراؽ  ,في حيف نجد اف بعض التشريعات العربية تصدت لمنقود االلكترونية بالتعريؼ السيما

المشرع المصري اذ عرفيا بأنيا  :وحدات الكترونية ذات قيمة تعادؿ كؿ وحدة جنيو مصري فقط
دوف غيره مف العمالت االخرى التي يصدرىا بنؾ يعمؿ في جميورية مصر العربية ويخضع

لرقابة البنؾ المركزي المصري وىذه الوحدات تمثؿ التزاما عمى البنؾ المصدر ليا شرط استالـ
البنؾ قيمة مف النقد ال تقؿ عف قيمة وحدات النقود االلكترونية  ...الخ .2

اما المشرع االردني فقد عرفيا بأنيا  :القيمة النقدية المختزنة الكترونيا والتي يتـ اصدارىا مقابؿ
تسمـ مبالغ نقدية بنوع العممة ذاتيا وقيمتيا وتكوف وسيمة وفاء قابمة لمتحويؿ بيف االطراؼ

المتعاممة بيا بوسائؿ الكترونية

()3

 .وعرفيا المشرع السوداني بأنيا  :قيمة نقدية يصدرىا البنؾ

مخزنة في جياز الكتروني ممموس او غير ممموس كبطاقة ذكية او برنامج وتمنح بواسطة طمب
مف مصدر اداة الدفع المصدؽ عمييا بامر البنؾ التي تخزف القيمة النقدية والتي تـ اصدارىا بعد

استالـ نقد حقيقي بغرض اجراء عمميات دفع

()4

.

وقد عرفيا البنؾ المركزي االوربي بأنيا  :مخزوف الكتروني لقيمة نقدية عمى وسيمة الكترونية مثؿ
بطاقة بالستيكية قد تستخدـ في السحب النقدي او تسوية المدفوعات لوحدات اقتصادية اخرى
غير تمؾ التي اصدرت البطاقة دوف الحاجة الى وجود حساب بنكي عند اجراء الصفقات

وتستخدـ كأداة محمولة مدفوعة مقدما .5

ىذه بعض التعريفات التشريعة  ,أما مف الناحية الفقيية فقد تشعبت التعريفات التي وضعت
لمعممة الرقمية  ,اذ ىناؾ مف يتوسع في تعريفيا بشكؿ يجعميا تشمؿ مختمؼ اشكاؿ التداوؿ غير
المادي لمنقود  ,في حيف يذىب اتجاه اخر الى التضييؽ في تحديد مفيوميا  ,بالشكؿ الذي

يجعمو قاص ار عف تحديد مفيوـ شامؿ ليا  ,ولعؿ مف اسيؿ التعريفات التي تناولت النقود

1

انظر  :احمد السيد لبيب ابراىيـ  ,الدفع بالنقود االلكترونية  ,الماىية والتنظيـ القانوني ,دراسة تحميمية ومقارنة

,دار الجامعة الجديدة,2009,ص .34

2
3
4
5

ـ  3فقرة اوال مف قواعد تشغيؿ تشغيؿ اوامر الدفع عف طريؽ الياتؼ المحموؿ .

ـ  2مف تعميمات الدفع بواسطة الياتؼ النقاؿ االردني لسنة . 2013
ـ  3مف الئحة تنظيـ اعماؿ نظـ الدفع السواني لسنة .2013
انظر  :شيماء جودت مجدي عيادة منصور  -احكاـ التعامؿ بالنقود االلكترونية واثره عمى المعامالت

المعاصرة  ,رسالة ماجستير  -الجامعة االسالمية – غزة  1436-ه –  2015م ص .4
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االلكترونية ىو تعريفيا بأنيا  :تمؾ النقود التي يتـ تداوليا عبر الوسائؿ االلكترونية  .1ومف تمؾ
المحاوالت الموفقة لتعريؼ النقود االلكترونية ىو تعريفيا بأنيا  :قيمة نقدية مدفوعة مقدما مخزنة

عمى وسيط الكتروني في حيازة المستيمؾ تمثؿ التزاما عمى مصدرىا وتحظى بقبوؿ واسع مف
غير مف قاـ باصدارىا وتكوف متاحة لمتبادؿ الفوري لعمؿ مدفوعات محدودة القيمة دوف ضرورة

ادخاؿ حسابات مصرفية التماـ عممية الدفع ويحؽ لحائزىا استراد ما دفع مقابال ليا عند الطمب

(.)2

ويذىب البعض الى تعريفيا بأنيا  :قيمة نقدية رقمية مدفوعة مقدما ،وغير مرتبطة بحساب بنكي،
تصدر بشكؿ شحنات إلكترونية مف قبؿ القطاع العاـ ،أو القطاع الخاص ،وتحظى بقبوؿ واسع

مف قبؿ مصدرىا ،وغير مصدرىا ،مخزنة بطريقة إلكترونية ،تقوـ ببعض وظائؼ النقود التقميدية؛

لتحقيؽ أغراض مختمفة في التجارة عبر اإلنترنت ،وأماكنيا التقميدية ( .)3وعرفيا البعض بأنيا :

قيمة نقدية مدفوعة مقدما مخزونة عمى وسيمة الكترونية اما عمى بطاقة بالستيكية

(بطاقة

ذكية) او في محفظة الكترونية افتراضية وتمقى قبوال عاما لدى مستخدمييا مف غير مف قاـ

باصدارىا لتسوية المعامالت المالية والتجارية دوف الحاجة الى وجود حساب مصرفي عند اجراء

الصفقة ويمتزـ المصرؼ برد قيمتيا الحقيقية عند الطمب

()4

.

كما عرفت بانيا قيمة نقدية مخزنة عمى وسيط الكتروني في صورة ارقاـ الكترونية مدفوعة مسبقا

وال ترتبط بحساب مصرفي وتكوف في حيازة المستيمؾ اذ تتمتع بقبوؿ عاـ مف غير جية
االصدار وتستخدـ في المدفوعات القميمة القيمة ليا قوة ابراء مصدرىا اتفاؽ المتعامميف بيا اذ

يستطيع المستيمؾ مف خالليا سداد قيمة مدفوعاتو (.)5

ويتبيف مف سوؽ التعريفات المتقدمة لمنقود االلكترونية عدد مف النتائج ىي : 6

1

محمد سعدو الجرؼ اثر استخداـ النقود االلكترونية عمى الطمب عمى السمع والخدمات  ,بحث مقدـ اى مؤتمر

االعماؿ المصرفية االلكترونية بيف الشريعة والقانوف  ,كمية الشريعة والقانوف  ,جامعة االمارات اعربية المتحدة ,
دبي  2003,ص .92

2

احمد السيد لبيب ابراىيـ  ,الدفع بالنقود االلكترونية ,المصدر السابؽ ص .52

4

شيماء فوزي احمد  ,التنظيـ القانوني لمنقود االلكترونية ,مجمة الرافديف لمحقوؽ  ,المجمد  ,14العدد ,20السنة

3

شيماء جودت مجدي عيادة منصور  -المصدر السابؽ  ,ص .5

 ,16ص.174

5

انظر  :ايسر عصاـ داؤد سميماف  ,لتنظيـ القانوني لمنقود االلكترونية  ,دراسة مقارنة دار الكتب القانونية –

دار شتات لمنشر –مصر – االمارات  2017 ,ص .24

6

لتفصيؿ ذلؾ انظر  :ايسر عصاـ داؤد سميماف  :المصدر السابؽ  ,ص .29 – 24نيى خالد عيسى الموسوي

 إسراء خضير مظموـ ألشمري ,المصدر السابؽ  ,ص .268 – 26715

اوال  -القيمة النقدية  :فالنقود االلكترونية تتكوف مف وحدات نقدية ليا قيمة مالية محددة مثؿ
 1000دينار او  100الؼ دينار  .يمكف مف خالليا الحصوؿ عمى النقود او استخداميا في
الحصوؿ عمى السمع والخدمات او تسوية معامالتو المالية  .لذا ال تعد بطاقات تعبئة الياتؼ
المحموؿ مف قبيؿ النقود االلكترونية كونيا بطاقات اتصاؿ ومعبأة بوحدات اتصاؿ ال يمكف

تحويؿ ىذه الوحدات الى نقود .

ثانيا  -الخزن االلكتروني  :تتجسد النقود االلكترونية بخزف ىذه النقود محؿ العمالت العادية
وتكوف بالقيمة المحددة ليا نفسيا .

ثالثا  -الدفع المسبق  :الفكرة االساسية في النقود االلكترونية ىي فكرة الدفع المسبؽ لقيمة
الوحدات االلكترونية فعمى المستيمؾ الذي يرغب باستخداـ النقود الرقمية اف يقوـ بمراجعة الجية

المصدرة ليا لمحصوؿ عمييا وذلؾ ال يتـ اذا قاـ المستيمؾ بدفع قيمتيا مسبقا لغرض شحف اداة
الدفع االلكتروني بما يوازييا مف عممة عادية .

رابعا  :عدم رتباطيا بحساب مصرفي  :وىذه اىـ السمات التي تتمتع بيا النقود االلكترونية اذ

ىي مستقمة وغير مرتبطة بأي حساب مصرفي  ,فيتمكف العميؿ بذلؾ تسوية مدفوعاتو مف دوف

الحاجة الى تدخؿ اي مصرؼ .

خامسا  -تحقيق القبول العام  :لعؿ ابرز ما يميز النقود االلكترونية ىو تمتعيا بالقبوؿ العاـ
مف قبؿ جميور المتعامميف بيا  ,وتعتمد فكرة القبوؿ العاـ لمنقود االلكترونية عمى مدى الثقة

الممنوحة لممصدر والتوافؽ االجتماعي عمى قبوؿ التعامؿ بوسائؿ الدفع التي يصدرىا  ,وليذا

يكوف مف الطبيعي اف يختمؼ ىذا االمر مف بمد الى اخر  ,اال انو تجدر االشارة بأف معظـ نظـ

النقد االلكتروني لـ تحظ حتى االف بالقبوؿ الذي تحظى بو وسائؿ الدفع االخرى  ,ويرجع ذلؾ

الى النفور الفطري لدى الناس مف تقبؿ االبتكارات الحديثة  ,السيما اذا مست تمؾ التطورات ما

يتعمؽ بتعامالتيـ المادية  ,وميما يكف مف امر فاف استخداـ النقود السائمة اخذ باالنخفاض

مقارنة بوسائؿ الدفع االلكتروني (.)1

سادسا  -سيولة االستخدام  :وتعد ىذه السمة مف السمات الميمة التي تتمتع بيا النقود
االلكترونية والتي ساعدت عمى انتشار استخداميا كوسيمة مف وسائؿ الدفع  ,الف سيولة
االستخداـ تشكؿ عنص ار حاسما في قبوؿ المستيمؾ لمنقود االلكترونية وتساعد عمى ضماف

استمرار وبقاء ىذه الوسيمة مف وسائؿ الدفع (. )2

1
2

احمد السيد لبيب ابراىيـ  -المصدر السابؽ  ,ص . 63 – 61
ايسر عصاـ داؤد سميماف  -المصدر السابؽ نفسو  ,ص . 32
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سابعا  -السرية والخصوصية  :حيث يستطيع المشتري اف يقوـ بعممية الشراء دوف اف
يكوف مضط ار الى تقديـ أية معمومات  ،فالبطاقة المدفوعة مسبقا تكوف لحامميا،
فيي ال تحتاج الى اذف او توثيؽ الجية التي اصدرتيا او طرؼ ثالث ،فالعميؿ

المستيمؾ يمكنو استخداـ ىذه النقود مباشرة كما يستخدـ نقوده التقميدية تماما ،

كذلؾ

االمر

عندما

يتـ

شحنيا

عمى

كمبيوتره

الشخصي,

وىذا

ما

يثير

المخاوؼ حوؿ امكانية استخداـ ىذه السرية في االنشطة االجرامية مثؿ غسيؿ

االمواؿ والتيرب الضريبي

()1

 .تعد خاصية االماف والسرية مف اكثر خصائص النقود االلكترونية

أىمية وأكثرىا تأثي ار عمى سعة انتشارىا وقبوليا اذ تحظى ىذه الخاصية باىتماـ جميع مستخدمي
شبكة االنترنت النفتاح تمؾ الشبكة عمى العالـ بأسره  .2وتجدر االشارة الى اف األماف المطمؽ
غير موجود واف تحقيقو غير متصور سواء في العالـ المادي اـ في العالـ االفتراضي  ,ومع ذلؾ

ينبغي اف تكوف اجراءات االمف والسالمة الخاصة بنظـ النقد االلكتروني موافقة لمغرض منيا ,

وىو ضماف عدـ تعرض وحدات النقد االلكتروني اثناء تداوليا عبر شبكة االنترنت لمتبديؿ

والتعديؿ والنسخ .ومتى ما تـ الوصوؿ الى أعمى المستويات مف االماف لمدفوعات النقود
االلكترونية عبر شبكة االنترنت فاف ذلؾ سيقودنا الى التحوؿ الى االسواؽ االفتراضية .3

تتعدد اشكاؿ النقود الرقمية تبعا لموسيمة االلكترونية التي يتـ بيا تخزيف القيمة النقدية  ,لكف

الصورة او المثاؿ البرز ليا ىي البطاقة ذكية ( )Smart cardوىي بطاقة بالستيكية ذات

القيمة المخزونة والمدفوعة مسبقا  ,وتستخدـ في تخزيف القيـ النقدية بيدؼ استخداميا في شراء

السمع والخدمات

()4

 .فضال عف ذلؾ فيي تستخدـ في تخزيف جميع البيانات الخاصة لحامميا

مثؿ االسـ ،والعنواف ،والمصرؼ المصدر ليا ،واسموب الصرؼ – المبمغ وتاريخو  ,وتعد ىذه
البطاقة مف البطاقات التي يختار العميؿ طريقة التعامؿ بيا سواء كاف التعامؿ ائتماني او عف
طريؽ الدفع الفوري  ,والواقع اف نظاـ الدفع بالبطاقة الذكية يشبو الى حد كبير النقود التقميدية

وذلؾ ألف استخداـ البطاقة الذكية يتـ بتحويؿ النقود بيف المستيمكيف وبائعي التجزئة

1
2

شيماء فوزي احمد ,المصدر السابؽ  ,ص .176
حسف عمى القفعي  ,النقود االلكترونية وتأثيرىا عمى دور البنوؾ المركزية في السياسة النقدية  ,بحث مقدـ الى

مؤتمر القانوف والحاسوب  ,كمية القانوف ,جامعة اليرموؾ  ,االردف  ,2004ص  .4نقال عف ايسر عصاـ داؤد
سميماف  -المصدر السابؽ نفسو  ,ص .38

3
4

احمد السيد لبيب ابراىيـ ,المصدر السابؽ ص .76

احمد سعدو الجرؼ ,المصدر السابؽ  ,ص.10
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وبيف المصرؼ ،وبيف االفراد أي يمكف تحويؿ القيـ النقدية مف بطاقة احد

االشخاص الى بطاقة شخص اخر

()1

.

الفرع الثاني  :الفرق بين العممة االلكترونية والعممة االفتراضية
تتفؽ النقود االلكترونية مع العممة االفتراضية في :

اوال  -اف كال منيما يتـ تداوليا عبر الوسائؿ االلكترونية  ,فيي ليست نقودا ورقية كالنقود
المعيودة والتي نتداوليا كؿ يوـ  ,فضال عف ذلؾ فيي ليست نقودا معدنية كتمؾ التي كانت رائجة
حتى وقت قريب  ,بالعكس اف التعامؿ بيما يتـ مف خالؿ الوسائؿ االلكترونية الحديثة .

ثانيا – اف كال مف العممة االفتراضية والنقود االلكترونية مف االمور المستجدة في الساحة
القانونية ولـ تتفؽ كممة الفقياء بشأنيا  ,والزالت الدراسة مستمرة بيدؼ الوصوؿ الى مفيوـ

واضح ومحدد .

ثالثا – اف كال مف العممتيف ال تحظى بالقبوؿ العاـ وذلؾ بسبب الخشية التي تنتاب الناس عادة
فيما يتعمؽ باالمور المستحدثة السيما اذا كانت تمؾ المستجدات تتعمؽ باالمواؿ .

رابعا – ال يخمو التعامؿ بكال العممتيف االفترضية وااللكترونية مف المخاطر  ,وذلؾ خشية
استخداميا بيدؼ ارتكاب جرائـ المخدرات وغيرىا  ,اذ لربما تكوف الرقابة عمى انتقاؿ االمواؿ
بالطرؽ االلكترونية اقؿ مما لو تمت بالوسائؿ التقميدية ( النقود الورقية ) .

خامسا – اف كؿ مف العممتيف ال تعداف مف وسائؿ القبوؿ العاـ  ,في حيف ال نجد مف يتردد
بالموافقة عمى التعامؿ بالنقود التقميدية .

سادسا – اف كال العممتيف االلكترونية واالفتراضية ليستا الزاميتيف  ,بمعنى يستطيع الفرد رفض
التعامؿ بيا  ,في حيف اف النقود التقميدية التي تصدرىا الدولة تعتبر نقودا الزامية ال يسع الفرد
رفضيا .

سابعا – كؿ مف العممتيف تمتازاف بخاصية الخزف االلكتروني .
اف اوجو الشبو التي ذكرناىا ال تعني اف العممة االفتراضية والنقود االلكترونية تتشابياف مف كؿ
الوجوه  ,بؿ ىناؾ نقاط اختالؼ عديدة بيف العممتيف لعؿ ابرزىا ما يمي :

اوال  :العممة االفتراضية ليس ليا وجود مادي  :وىذه الخاصية تعتبر ابرز سمات العممة
االفتراضية بخالؼ العممة الرقمية التي تمتاز بوجودىا مادي .

ثانيا  :اف العممة الرقمية يوجد ليا رصيد مف النقود الورقية  :في حيف اف العممة االفتراضية ال
يوجد ليا اي رصيد مف العممة الورقية وانما ىي عبارة عف نقود افتراضية .

1

شيماء فوزي احمد  -المصدر السابؽ  -ص . 175 – 174
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ثالثا  :تحظى العممة الرقمية بالصفة الرسمية بالتعامؿ  :اذ ىي تصدر عف الجيات الرسمية
عادة ,في حيف اف العممة االفتراضية ال تنشأ عف مؤسسة كالبنؾ المركزي مثال انما يقوـ االفراد

بتعدينيا عمى الشكؿ الذي ذكرنا .

رابعا  :تحظى العممة الرقمية بالمقبولية لدى الناس  :وذلؾ لما تتمتع بيا مف ثقة بالتعامؿ كما
ذكرنا  ,ولوجود الرصيد النقدي (الورقي) ليا بخالؼ العممة االفتراضية التي يتوجس الناس في
التعامؿ بيا .

خامسا  :اعتراؼ العالـ بالعممة الرقمية  :اغمب الدوؿ في العالـ اف لـ تكف جميعيا تعترؼ
بالتعامؿ بالعممة الرقمية بخالؼ العممة االفتراضية التي لـ تعترؼ بيا حتى االف سوى بعض

الدوؿ .

سادسا  :استقرار سعر العممة  :طالما اف العممة الرقمية يوجد ليا رصيد نقدي فإنيا عادة ما
تتسـ باالستقرار بسعر عممتيا وال تخضع لمكثير مف التقمبات  ,بخالؼ البيتكويف الي تشيد
تقمبات كبيرة صعودا وانخفاضا في سعرىا .

المبحث الثالث

مدى مشروعية العممة االفتراضية
دراسة حكـ العممة االفتراضية تأخذ مساريف االوؿ منيما يتناوؿ بياف حكميا الشرعي  .اما

المسار الثاني فيتناوؿ الجانب القانوني وما يترتب عميو مف اثار  ,وألجؿ ذلؾ نقسـ ىذا المبحث
الى مطمبيف كما سيأتي :

المطمب االول

الحكم الشرعي لمتعامل بالعممة االفتراضية
يمكف القوؿ اف ىناؾ ثالث اتجاىات فيما يتعمؽ بالحكـ الشرعي لمعممة الفتراضية ( البتكويف )

وسنبيف ىذه االتجاىات الثالث مع األدلة التي استندت الييا بايجاز .

االتجاه األول  -ذىب إلى جواز التعامؿ بالبتكويف واستدؿ بثالثة أدلة :1

وحرـ
اوال  -األصل في األشياء اإلباحة  :وتعني ىذه القاعدة إف اهلل تعالى أباح أشياء كثيرةَّ ،
بعض األشياء ،وىذا متفؽ عميو ،وسكت الشارع عف أشياء فمـ يرد نص بإباحتيا وال تحريميا،

وظير أثر الخالؼ في المسكوت عنو ،فعمى قوؿ الجميور " ىو مف الحالؿ " ،وعمى قوؿ أبي

حنيفة " ىو مف الحراـ " .ويعضد قوؿ الجميور ويقويو قولو ﷺ  " :ما أحؿ اهلل في كتابو فيو
1

انظر  :الدكتور غساف محمد الشيخ  -المصدر السابؽ – ص . 37 – 36
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حالؿ  ,وما حرـ فيو حراـ  ,وما سكت عنو فيو عافية فاقبموا مف اهلل عافيتو  ,فإف اهلل لـ يكف

نسيا  ,ثـ تال ىذه اآلية { وما كاف ربؾ نسيا } . 1وقولو ﷺ « إف اهلل عز وجؿ فرض فرائض
فال تضيعوىا  ,وحرـ حرمات فال تنتيكوىا ,وحد حدودا فال تعتدوىا  ,وسكت عف أشياء مف غير

نسياف فال تبحثوا عنيا ». 2

ثانيا  :إف البتكويف ماؿ متقوـ شػرعا بحكػـ أنػو يمكف اف يتممػؾ بو غيره مػف العمػالت والسػمع
والخدمات.

ثالثا  :إف البتكػويف يقػوـ بوظػائؼ النقػود أو العمػالت فػي الجممػة رغػـ عػدـ إصػدارىا مػف جيػة
حكوميػة  ,وال يوجػد حد اقتصادي أو شرعي لمنقود يمنع مف ذلؾ .

وقد تقدـ ما ذكرناه سابقا مف اف اي شيء يتفؽ عميو الناس في اف يكوف وسيطا لمتبادؿ فيو امر

جائز ومقبوؿ طالما انو ال ينافي اصال مف اصوؿ الديف ولـ يرد دليؿ خاص بتحريمو حتى اف

عمر بف الخطاب ىـ اف يجعؿ النقود مف جمود االبؿ ثـ لما خاؼ انقراضيا تراجع عف ذلؾ واف
النقود السمعية كانت رائجة الى حد بعيد كما تقدـ .

االتجاه الثاني  -عدـ الجواز ( التحريـ )  ,واستدلوا بجممة مف االدلة ابرزىا ما يمي : 3

اوال  -ضرب العممة مف حؽ السمطاف )الدولة) .

ثانيا  -ال تتوفر فييا الشروط الشرعية المعتبرة في النقد .

ثالثا  -الغرر الشديد الناتج عف التعامؿ بيا.
رابعا  -ليس ليا وجود مادي .

خامسا  -الجيالة مف جميع الجيات .
االتجاه الثالث  :التوقؼ وعدـ القوؿ بالحؿ او الحرمة باعتبارىا مف النوازؿ الفقيية التي ال يمكف
التسرع في ابداء الرأي بشأنيا وانما تحتاج الى مزيد مف البحث والتقصي  ,وىذا ما جاء في فتوى
المجمع الفقيي وكما يمي :
1سورة مريـ  -االية  . 64انظر  :سنف الدارقطني  -الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبناف الطبعة :األولى،

 1424ىػ  2004 -ـ – ج  – 3ص  – 59حديث رقـ  . 2066ايضا  :السنف الكبرى  -بكر البييقي -
الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف  -الطبعة الثالثة 1424 ،ىػ  2003 -ـ – ج  – 10ص – 21

حديث رقـ . 19724

2

سنف الدارقطني – ج  – 5ص  – 325حديث رقـ  .4396السنف الكبرى لمبييقي – ج  – 10ص - 21

حديث رقـ  – 19725انظر ايضا  :مصنؼ ابف أبي شيبة  -الناشر :مكتبة الرشد – الرياض الطبعة :األولى،

 – 1409ج  – 4ص  - 259حديث رقـ . 19879

3

انظر  :أسامة أسعد أبوحسيف  -المصدر السابؽ  -ص . 128 – 127
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد خاتـ النبييف وعمى آلو وصحبو

أجمعيف

قرار رقـ )24/8( 237 :
بشأف

العمالت اإللكترونية

إف مجمس مجمع الفقو اإلسالمي الدولي المنبثؽ عف منظمة التعاوف اإلسالمي ،المنعقد في

دورتو الرابعة والعشريف بدبي ،خالؿ الفترة مف 09 – 07 :ربيع أوؿ 1441ىػ ،الموافؽ– 04 :
 06نوفمبر 2019ـ .وبعد اطالعو عمى التوصيات الصادرة عف الندوة العممية  :لمعمالت
اإللكترونية ،التي عقدىا المجمع بجدة خالؿ الفترة مف  11-10محرـ 1441ىػ الموافؽ 10-9

سبتمبر 2019ـ ،واستماعو إلى المناقشات التي دارت حولو  :قرر مايمي:

أوالً  :المفيوم وآليات التعامل والمخاطر:

حيث إف مفيوـ العمالت اإللكترونية عاـ يشمؿ بطاقات االئتماف ،وبطاقات مسبقة الدفع،
والشيكات اإللكترونية وغيرىا ،وبناء عمى ذلؾ انتيت المناقشات إلى استعماؿ مصطمح العمالت

الرقمية المرمزة (المشفرة) ،ومف أشير ىذه العمالت :البتكويف ،واإلثير يوـ ،والريبؿ رغـ ما بينيا
مف فروؽ ،مما يميز ىذه العمالت أنيا أرقاـ مشفرة ،وليس ليا كياف مادي ممموس ،أو وجود

فيزيائي ،ويتـ تداوليا بيف أطراؼ التعامؿ بدوف وسيط .ويطمؽ عمى ىذا التعامؿ نظاـ الند لمند.

وتصنؼ حسب األبحاث المقدمة إلى ثالثة أنواع :األوؿ :عمالت ) (coinsوتصدؽ عمى

البتكويف ،الثاني  :بدائؿ العمالت ) (altcoinsمثؿ الاليت كويف ،والبتكويف كاش ،اإلثير يوـ
والريبؿ ،الثالث  :القسائـ ) (tokensوىي أصوؿ قابمة لالستبداؿ والتداوؿ بالسمع والعمالت

المشفرة .ومف أبرز سمات النوع األوؿ الالمركزية ،وتعني عدـ وجود جية حكومية أو خاصة

تشرؼ عمى إصدارىا خالفًا لؤلنواع األخرى .وأغمب العمالت الرقمية المشفرة تستند إلى تقنية
سمسمة الكتؿ) ، (block chainوىذه التقنية ىي التي تنتج العممة وتحتفظ بالسجؿ الكامؿ
المصدر .يتـ التعامؿ
لمتعامالت بالعممة .ومف سمات البتكويف وجود جدؿ حوؿ شخصية ُ
بالعمالت الرقمية المشفرة مف خالؿ المنصات اإللكترونية المتاحة عمى اإلنترنت بشكؿ مباشر او

مف خالؿ سماسرة .وىناؾ رسوـ تدفع لتمؾ المنصات ،ويجب أف يكوف لكؿ متعامؿ محفظة
إلكترونية خاصة عمى جياز الحاسوب الخاص بو ،توثؽ ممكيتو لمعمالت الرقمية المشفرة التي

يممكيا وامكانية التصرؼ فييا .ومف أبرز ما يميز التعامؿ مف المنصات والمحافظ اإللكترونية
ىو إمكانية التعامؿ بيا بأسماء مستعارة وىو ما يطمؽ عميو الغفمية (anonymity).قامت بعض

الدوؿ مثؿ ماليزيا بإلزاـ الحصوؿ عمى التراخيص الالزمة مف الجيات المعنية إلنشاء المنصات
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اإللكترونية ووضعت ضوابط لممتعامميف في تمؾ المنصات وأبرزىا التسجيؿ بإبراز اليوية

لممتعامؿ .ورغـ انتشار ىذه العمالت في العديد مف البالد في آالؼ المحاؿ التجارية فضالً عف

استبداؿ العمالت الوطنية بيا ،وقبوليا مف بعض الجيات الحكومية ،فإف العديد مف الدراسات
تشير إلى مخاطر تكتنؼ التعامؿ بالعمالت الرقمية المعماه (المشفرة) بصفة عامة ومف أبرزىا

التقمبات السعرية.

ثانيا  :الحكم الشرعي :
ً
مف خالؿ األبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت تبيف أف ثمة قضايا مؤثرة في الحكـ

الشرعي ال تزاؿ محؿ نظر منيا:

المعماه (المشفرة) المرمزة ىؿ ىي سمعة أـ منفعة أـ ىي أصؿ مالي استثماري
 - 1ماىية العممة
ّ
أـ أصؿ رقمي ؟
 - 2ىؿ العممة المشفرة متقومة ومتمولة شرًعا ؟.
نظر لما سبؽ ولما يكتنؼ ىذه العمالت مف مخاطر عظيمة وعدـ استقرار التعامؿ بيا؛
ثالثاً ً :ا
فإف المجمس يوصي بمزيد مف البحث والدراسة لمقضايا المؤثرة في الحكـ .واهلل أعمـ .1
المطمب الثاني

الحكم القانوني لمعممة االفتراضية
ونحف بشأف دراسة الحكـ القانوني لمعممة االفتراضية  ,يصح التساؤؿ ىنا  :ما ىي القضايا التي

مف الممكف اثارتيا في ىذا الصدد ؟

االجابة عمى ىذا التساؤؿ تكمف في اف عممة البيتكويف وبسبب انعداـ الوجود المادي ليا فال
يتصور اف تحدث بصدد العقود التقميدية وانما تستعمؿ بالدرجة االساس في العقود االلكترونية .

ونرى اف دراسة ىذا الموضوع تدور حوؿ مدى اعتبار العممة االفتراضية وسيطا مقبوال لمتدوؿ,

وبالتالي مشروعية التعامؿ بيا في العقود االلكترونية  ,وألجؿ ذلؾ نتناوؿ ىذا الموضوع مف

خالؿ النقاط االتية :

اوال  :نوع العممة في العراق وجية اصدارىا

اف قانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ  56لسنة  2004قد حدد نوع العممة في العراقية بالدينار ,
وذلؾ مف خالؿ نص المادة  31منو  ( :يكوف الدينار ىو وحدة النقد الوطني لمعراؽ ) .
وبالتالي فاف البيتكويف ليست عممة في القانوف القانوف حسب المفيوـ المتقدـ  ,اذ العممة العراقية

1

http://www.iifa-aifi.org/5192.html
22

ىي الدنيار وحسب الفئات التي حددىا القانوف ليذه العممة  .1ىذا فيما يتعمؽ بنوع العممة  ,اما

بخصوص الجية المختصة باصدارىا فقد بينت ذلؾ الفقرة ( )1مف المادة (  ) 32مف نفس
القانوف :

( يقتصر الحؽ في اصدار االوراؽ النقدية والمسكوكات المنوي تداوليا في العراؽ عمى البنؾ

المركزي العراقي حص ار )  .وبالتالي فاف الجية الوحيدة المخولة رسميا باصدار العممة في العراؽ

ىي البنؾ المركزي العراقي  ,وتفيد عبارة حص ار الواردة في النص منع اي جية اخرى مف حؽ
اصدار النقود  .فاذا تـ االمر بيذا الشكؿ  :اعني صدور العممة مف الجية المختصة بيا رسميا,

ترتب عمى تمؾ العممة اثرىا  ,وىو قوتيا في االبراء القانوني اذ تنص الفقرة ( )2مف نفس المادة

عمى  ( :سيكوف فقط لالوراؽ النقدية والمسكوكات الصادرة عف البنؾ المركزي العراقي والتي لـ
يتـ سحبيا مف التداوؿ قوة ابراء قانوني في العراؽ )  .االمر الذي يعني اف سحب العممة مف

التداوؿ ينفي عنيا قوة االبراء  .وىذا النص يعني بمفيوـ المخالفة اف أية عممة اخرى لـ تصدر

بالشكؿ المتقدـ ليست ليا القدرة عمى االبراء القانوني  ,اال اف المشرع جاء بنص صريح يفيد ذلؾ
مف خالؿ نص الفقرة ( )1مف المادة (  ( : ) 34ال تعتبر االوراؽ النقدية والمسكوكات غير
الصالحة لمتداوؿ ذات ابراء قانوني )  .غير اف المشرع اعطى لالطراؼ الحرية باختيار أية عممة
يتـ االتفاؽ عمييا مف خالؿ نص المادة  37مف قانوف البنؾ المركزي  ( :قػد تقوـ االطراؼ
المتعاقدة او اي مشروع طوعي اخر او معامالت تجارية ،بما فييا الفاتورة  ،او االداة  ،او

كمبيالة او ورقة مالية بتقويـ التزاميا بأي عممة يتـ االتفاؽ عمييا .اف تسديد اي ديف او التزاـ
ينشا عػف العقد او اي مشروع طوعي اخر ومعامالت تجارية  ،بما فييا الفاتورة  ،الكمبيالة  ،اداة

او ورقة مالية قػد تتـ باي عممة متفؽ عمييا عمى انيا عممة التسديد  .وقد يعبر او يفيـ ضمنا
اي اتفاؽ وفؽ ىذه المادة مف خالؿ الظروؼ المحيطة والتي تشمؿ طريقة التعامؿ واستخداـ

التجارة او طريقة االداء ) .

فضال عف ذلؾ تنص المادة  ( : 38يتـ تنفيذ االلتزامات بالعممة االجنبية استنادا الى شروطيا ،
عندما يحصؿ الشخص عمى امر بتنفيذ االلتزاـ بالعممة االجنبية  ،فاف االمر سيتطمب دفع المبمغ

بالعممة العراقية وبما يكفي لشراء مبمغ االلتزاـ بالعممة االجنبية مف مصرؼ في العراؽ عند نياية
يوـ العمؿ االوؿ الذي يحتسب فيو المصرؼ سعر الدينار لشراء عممة اجنبية قبؿ يوـ استحقاؽ

1

تنص المادة  33مف قانوف البنؾ المركزي العراقي عمى اف  ( :يحدد البنؾ المركزي العراقي وبموجب انظمتو

الفئات  ،القياسات  ،الشكؿ ،المادة الداخمة في صناعتيا  ،المحتويات  ،االوراؽ  ،التصاميـ والخصائص االخرى

لالوراؽ النقدية والمسكوكات .تعود ممكية القوالب الالزمة لمطباعة او سؾ العممة وحقوؽ الممكية الفكرية لتصاميـ
العممة لمبنؾ المركزي العراقي ) .
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استالـ الدائف لاللتزاـ  ،شرط اف تحدد المحكمة الطريقة والتي قػد تكوف غير عادلة  ،وفؽ ىذه

الظروؼ لتحويميا الى طريقة عادلة ) .

ثانيا  -العممة االفتراضية في العقود االلكترونية :
وردت العديد مف التعريفات التشريعية والفقيية لمعقود االلكترونية  ,فعمى صعيد التشريعات ذىب
قانوف المعامالت االكترونية االردني الى تعريؼ العقد االلكتروني  :بأنو االتفاؽ الذي يتـ انعقاده

بوسائؿ الكترونية كميا وجزئيا  .1فيذا التعريؼ يتعبر اف العقد الكترونيا اذا تـ انعقاده الكترونيا

بشكؿ كمي او جزئي  ,وبصدد تطبيؽ العقد االلكتروني فيما يتعمؽ بالعممة االفتراضية نجد اف
العقد مف خالليا يكوف الكتروني بشكؿ كمي .

كما عرفتو لجنة االمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي 2بأنو  :كؿ عقد يتعمؽ بالبضائع
والخدمات ,ابرـ بيف مورد ومستيمؾ في نطاؽ نظاـ لبيع او تقديـ خدمات عف بعد  ,نظمو المورد

الذي يستخدـ ليذا العقد  ,فقط تقنية او اكثر لالتصاؿ عف بعد البراـ العقد او تنفيذه .

اما عمى صعيد الفقو فقد وردت العديد مف التعريفات لو منيا تعريفو بأنو  :تمؾ العممية التجارية

التي تتـ بيف طرفيف – بائع ومشتري – وتتمثؿ في عقد الصفقات وتسويؽ المنتجات عف طريؽ
استخداـ الحاسب االلكتروني عبر شبكة االنترنت وذلؾ دوف حاجة النتقاؿ الطرفيف او لقاؤىما

بؿ يتـ التوقيع الكتورنيا عمى العقد .3

ومما يالحظ عمى ىذه التعريفات انيا تعنى بالدرجة االساس بالعقود االلكترونية التقميدية اف صح
التعبير  ,فيي عقود تبرـ عف بعد مف خالؿ الوسائؿ الحديثة  ,اال اف النقود التي تدفع مقابؿ

البضائع محؿ العقد ىي نقود تقميدية  ,ويجوز التعامؿ بيا لصدورىا مف الجيات الرسمية  ,ما

يعني انيا تصمح الف تكوف وسيطا لمتبادؿ دونما خالؼ بشأنيا  ,ال سيما اذا ما عممنا اف االلتزاـ
اذا كاف محمو مبمغ مف النقود  ,فيو ممكف التنفيذ فضال كونو مشروع دوما وال يعد مستحيال.

بينما العقود التي تبرـ في العممة االفتراضية فاف النقود ال يكوف ليا وجود مادي ,االمر الذي
1
2

انظر  :المادة الثانية قانوف المعامالت االكترونية االردني – رقـ  85لسنة . 2001

لجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي ويطمؽ عمييا اختصا ار تسمية (األونسيتراؿ) ىي ىيئة فرعية

تابعة لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ) (UNGAمسؤولة عف المساعدة في تسييؿ التجارة واالستثمار الدولييف
.أنشأتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في عاـ  1966ىي "تعزيز المواءمة والتوحيد التدريجييف لمقانوف التجاري
الدولي " مف خالؿ االتفاقيات والقوانيف النموذجية وغيرىا مف الصكوؾ التي تتناوؿ مجاالت التجارة الرئيسية ،
مف تسوية المنازعات إلى شراء وبيع البضائع .

3

لمتفصيؿ انظر  :ماجد محمد سميماف ابا الخيؿ – العقد االلكتروني – مكتبة الرشد (ناشروف) – المممكة العربية

السودية – الرياض – الطبعة االولى –  - 2009ص  18وما بعدىا .
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يمكف القوؿ معو اف ىذا النمط مف العقود االلكترونية تطور جديد بصدد التجارة االلكترونية ال
ينسجـ حتى مع مفاىيـ العقود االلكترونية بشكميا المعروؼ  ,وبمعنى اخر اذا كانت العقود

االلكترونية مف العقود المستحدثة  ,فاف التعامؿ بالتجارة االلكترونية مف خالؿ عممة البيتكويف

تعد اك ثر حداثة  ,اذ يحدث العقد في جو افتراضي بالكامؿ  ,ويزداد االمر صعوبة اذا ما عممنا
اف اطراؼ العقد ربما يكونوا مجيوليف تماما  ,واف ليذا االمر تداعياتو الخطيرة في مجاؿ

العقود .1

ثانيا  :مدى اعتبار العممة االفتراضية نقودا :2
في ىذه الحالة نجد اف بعض الدوؿ اجازت صراحة التعامؿ بالعممة االفتراضية واعتبرت التعامؿ
بيا مشروعا  ,االمر الذي يكوف معيا اف ىذه العممة اصبحت وسيطا مقبوال لمتبادؿ  ,مما يعني
امكانية اعتبارىا ثمنا في عقد البيع  ,او محال صحيحا لالجرة في عقد االيجار ,او مقابال

مشروعا في عقد المقاولة  ,او تعويضا مقبوال في حالة احداث الضرر في المسؤولية التقصيرية ,
مما يعني انيا يصح الوفاء بيا في كافة االلتزامات ايا كاف مصدرىا سواء بذلؾ القانوف او ارادة

االطراؼ  .غير انا سبؽ واف ذكرنا اف العممة يشترط فييا اف اف تكوف وسيطا مقبوال لمتبادؿ
وبالتالي ما مدى الزامية قبوليا مف قبؿ المتعامميف بيا ؟
1

الجدير بالذكر اف العراؽ قد اصدر قانوف التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية رقـ  78لسنة , 2012

وجاء في االسباب الموجبة ليذا القانوف  :انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت وانشطة االنترنت وتوفير االسس واالطر القانونية لممعامالت االلكترونية من خالل وسائل
االتصاالت الحديثة وتشجيع صناعة االنترنت وتكنولوجيا المعمومات وتنميتيا وتنظيم خدمات التوقيع
االلكتروني والمعامالت االلكترونية ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب االلكترونية وتطويع النظام القانوني
التقميدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعمومات واالتصاالت الحديثة  0شرع ىــــذا القانـــون  .وقد عرؼ المشرع
العراقي التوقيع االلكتروني بموجب ىذا القانوف بانو  :عالمة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو
إشارات او اصوات أو غيرىا ولو طابع متفرد يدل عمى نسبتو الى الموقع ويكون معتمداً من جية التصديق .
كما عرؼ الكتابة االلكترونية بأنيا  :كل حرف أو رقم أو رمز أو أية عالمة أخرى تثبت عمى وسيمة الكترونية
أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيمة أخرى مشابية وتعطي داللة قابمة لإلدراك والفيم .
2

ال تجيز بعض البمدان استخداـ البيتكويف ومف ىذه الدوؿ  :الجزائر ،بوليفيا ،اإلكوادور ،بنغالديش ،نيباؿ،

كمبوديا ،إندونيسيا ،باكستاف ،الصيف ،أيسمندا .وىناك دول اخرى تسمح بالتداوؿ باستخداـ البيتكويف منيا :

الواليات المتحدة ،كندا ،أستراليا ،المكسيؾ ،نيكاراغوا ،كوستاريكا ،قيرغيزستاف ،قبرص ،اإلمارات العربية المتحدة،

إسرائيؿ،

الياباف،

سويسرا،

مالطا.

وىناك

بمدان

ال

تنظم

عمل

البتكوين

.

انظر

:

 . https://ar.cryptonews.comوالعراؽ مف بيف تمؾ الدوؿ التي لـ تصدر اي تشريع بشأف عممة البتكويف
ولـ تبيف مدى مشروعية العمؿ بيا .
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اف النقود الرسمية تكوف ممزمة في التعامؿ فال يمكف ألحد رفضيا  ,لكف في العممة االفتراضية ال
نعتقد انيا ممزمة لالفراد في تعامالتيـ المختمفة  ,واقصى ما يقاؿ في ذلؾ ىو اعتبارىا كاالوراؽ

التجارية او االوراؽ المالية بمختمؼ اشكاليا  ,فتكوف ليا القدرة عمى الوفاء اال اف الوفاء فييا ليس
الزاميا بمعنى انو يجوز لمدائف قبوليا ويجوز ليا رفضيا .
ثالثا  -عدم اعتبار العممة االفتراضية نقودا :

واالمر في ىذه الحالة ال يخرج عف حاالت انتفاء شرط مف شروط المحؿ وبالتالي فيي تأخذ

ثالث صور ىي :

 - 1عدـ اعتبارىا نقودا ألنيا غير موجودة .

 - 2عدـ اعتبارىا نقودا النيا غير معينة او غير مشروعة وال يصح التعامؿ بيا .

 - 3عدـ اعتبارىا نقودا مع بقائيا في نطاؽ المشروعية  ,ويحدث ذلؾ سواء ورد النص صراحة
عمى مشروعيتيا  ,او عدـ ذكرىا اطالقا اذ يؤخذ ىنا باالستصحاب الذي يعني االصؿ في

االشياء االباحة .

الصورة االولى  -عدم اعتبارىا نقودا النيا غير موجودة :
يشترط في محؿ االلتزاـ اف يكوف موجودا ومعينا تعيينا نافيا لمجيالة واف يكوف مشروعا ( يصمح
لمتعامؿ بو )

1

 .وقد ذكرنا في تعريؼ العممة االفتراضية انيا ليس ليا وجود مادي ممموس ,

لكنيا ليا وجود افتراضي فيؿ تعتبر العممة االفتراضية ىنا موجودة او معدومة ؟ الواقع اف فكرة

العدـ نفسيا ليست محؿ اتفاؽ فيي فكرة متشعبة  ,بغاية العمؽ والصعوبة  .2وما يعنينا بيذا

الصدد ىو االنعداـ بالمعنى القانوني . 3والمعدوـ في القانوف المدني ىو اف يكوف الشيء غير
موجود اصال  ,او انو موجود اال اف القانوف ال يعتد بو ومثالو العقد الباطؿ  .والعقد الباطؿ ىو

1
2

انظر المواد  131 - 126 :مف القانوف المدني العراقي .

اف العدـ الفيزيائي ال يعني العدـ المحض فالعدـ اليزاؿ يعد شيئا رغـ عدميتو  ,اذ اف الشيء لغة  :ىو ما

يصح أف يعمـ ويخبر عنو فيشمؿ الموجود والمعدوـ ،ممكنا أو محاال  ,اما اصطالحا  :فيو خاص بالموجود،
خارجيا كاف أو ذىنيا { ،وال تقولف لشيء إني فاعؿ ذلؾ غدا إال أف يشاء اهلل }  .فالعدـ شئ لكنو غير متحيز ,
فاذا قيؿ  :اف العدـ ليس لو وجود مادي  .قيؿ  :اف العدـ موجود مف الناحية الذىنية عمى اقؿ تقدير  ,وليذا نجد

المعتزلة وىـ مف الفرؽ الكالمية ( فرقة مشيورة في التاريخ االسالمي ) نجدىـ يقولوف  :اف العدـ موجود اال انو
غير متحيز  .انظر  :الكميات لمكفوي -الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت – ص  . 525د  .محمد باسؿ
الطائي – فمسفة العمـ اإلسالمية  -دراسة ريادية في دقيؽ الكالـ  .لمتفصيؿ  :انظر  :المواقؼ في عمـ الكالـ
 -عضد الديف االيجي– دار الكتب العممية – بيروت . 1971

3

ناقش الفقو ال قانوني الفرؽ بيف العقد الباطؿ والعقد المنعدـ ( بطالف العقد وانعداـ العقد ) والرأي الراجح كما

يرى العالمة السنيوري انو ال فرؽ بيف العقد الباطؿ والعقد المنعدـ  ,فالعقد الباطؿ عقد منعدـ اذ ال يترتب عميو
اي ثر قانوني  .انظر  :السنيوري – الوسيط – ج . 1
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ما ال يصح اصالً باعتبار ذاتو او وصفاً باعتبار بعض اوصافو الخارجية  .1وقد بيف القانوف

المدني اف العقد الباطؿ ال ينعقد وال يفيد الحكـ اصالً .2

والواقع اف العقد الباطؿ لو وجود حقيقي بدليؿ ما يترتب عميو مف بعض االثار كانتقاص العقد ,3

وتحوؿ العقد

4

 .ومع ذلؾ فاف القانوف ال ينظر لمعقد كأنو موجود فعال وانما باعتباره واقعة

قانونية  ,فيرتب عميو بعض االثار التي ينتجيا القانوف وليس االرادة .

وبالعودة الى العممة االفترضية فيي ليس ليا وجود مادي وانما افتراضي  ,بؿ حتى وجودىا
االفتراضي ليس ثابتا اذ انيا في حقيقة االمر ليست سوى شيفرة او معادالت رياضية وىي كما

نعمـ عرضة لالختراؽ والسرقة  .وعمى ىذا االساس نرى اف العممة االفتراضية يمكف قياسيا عمى

امريف :

االول  :اف يقاؿ انيا معدومة واف القانوف ال يعتد بكؿ ما ىو معدوـ وال يرتب عميو اي اثر  ,وقد
رأينا اف القانوف ال يترب اث ار عمى العقد الباطؿ مع نو موجود واقيا فاعتبره معدوما رغـ ذلؾ .

واالمر الثاني  :اف يقاؿ اف العممة االفتراضية واف لـ يكف ليا وجود مادي لكنيا موجودة مف

الناحية المعنوية او الذىنية  ,فيمكف قياسيا عندئذ عمى حقوقؽ الممكية الفكرية  .5فنجد اف

القانوف يجيز التعامؿ بحقوؽ الممكية الفكرية رغـ عدـ اعتبارىا اشياء مادية  ,ونرى اف قياس

العممة االفتراضية عمى االشياء المعنوية ىو األدؽ واالصوب وبالتالي يصح التعامؿ بيا رغـ
عدـ وجودىا المادي .

الصورة الثانية  :عدم اعتبارىا نقودا النيا غير معينة
يشترط القانوف المدني العرقي في المادة  128منو في محؿ االلتزاـ اف يكوف  ( :معيناً تعييناً

نافياً لمجيالة الفاحشة ) ويبيف القانوف وسائؿ تعييف المحؿ فتكوف باالشارة اليو او الى مكانو

الخاص اف كاف موجوداً وقت العقد او ببياف االوصاؼ المميزة لو مع ذكر مقداره اف كاف مف
1
2

 137مف القانف المدني العراقي
 138مف القانف المدني العراقي

3

 139مف القانف المدني العراقي

5

الممكية الفكرية ىي نتاج فكر اإلنساف مف إبداعات مثؿ االختراعات والنماذج الصناعية والعالمات التجارية

4

المادة  140مف القانف المدني العراقي

واألغاني والكتب  ...الخ  .وقد اسماىا المشرع العراقي باالمواؿ المعنوية وذلؾ بموجب المادة المادة  70مف
القانوف المدني العراقي اذ عرفتيا في الفقرة االولى بأنيا  ( :االمواؿ المعنوية ىي التي ترد عمى شيء غير مادي
كحقوؽ المؤلؼ والمخترع والفناف ) .ثـ بينت حكميا في الفقرة الثانية اذ اخضعتيا لمقوانيف الخاصة  ( :ويتبع في

حقوؽ المؤلفيف والمخترعيف والفنانيف وعالمات التجارة ونحو ذلؾ مف االمواؿ المعنوية احكاـ القوانيف الخاصة ) .
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المقدرات ،او بنحو ذلؾ مما تنتفي بو الجيالة الفاحشة وال يكتفي بذكر الجنس عف القدر

والوصؼ .عمى انو في كؿ االحواؿ  :يكفي اف يكوف المحؿ معموماً عند العاقديف وال حاجة

لوصفو وتعريفو بوجو آخر.

والواقع اف شرط التعييف يأتي في مرحمة الحقة لمرحمة الوجود ,فيشترط في المحؿ اف يكوف
موجودا كمرحمة اولى لنبحث بعدىا شرطا اخر ىو اف يكوف معينا ,وقد انتيينا في النقطة االولى

اف العممة الفتراضية موجودة مف الناحية المعنوية قياسا عمى حقوؽ الممكية الفكرية وبقي اف يقاؿ

انيا معينة تعيينا نافيا لمجيالة .

اف تعيف ىذه العممة تعيينا ينتفي معو كؿ غرر امر غير متوقع  ,وذلؾ بسبب تقمبات ىذه العممة

وتغيرىا اسعارىا نظ ار القباؿ الناس عمييا او نفورىـ منيا تبعا لمتقمبات االقتصادية  ,فاذا كانت
االزمات االقتصادية تمقي بظميا عمى االقتصاد بأجمعو فاف تأثيرىا عمى العممة االفتراضية يكوف

اشد  ,السيما اذا ما عممنا اف مف ابرز خصائص ىذه العممة ىو عدـ الثبات  ,فالتقمب ميزة
اساسية مف مزايا ىذه العممة االمر الذي يعني عدـ امكانية تعيينيا تعيينا نافيا لمجيالة الفاحشة .

ونرى اف عدـ امكاف تعييف محؿ العقد تعيينا منضبطا ودقيقا ال يعني بطالف العقد اذ نجد اف

القانوف المدني يجيز انواعا مف العقود االحتمالية التي ال يعمـ المتعاقد مقدار ما سيأخذ او ما
سيعطي  .وقياسا عمى العقد االحتمالي نرى صحة التعامؿ بالعممة االفتراضية رغـ تقمبيا وعدـ
ثباتيا  ,فضال عف ذلؾ فاف الغرر في عقود الرىاف اكثر مف الغرر منو في التعامؿ بالعممة

االفتراضية ومع ذلؾ نجد القانوف المدني يجيزه  .فيو بعد اف نص في المادة  ( 975يقع باطالً

كؿ اتفاؽ خاص بمقامرة او رىاف )  .عاد واستثنى بموجب المادة  976االلعاب الرياضية واوراؽ
اليانصيب .

 – 1يستثنى مف احكاـ المادة السابقة الرىاف الذي يعقده فيما بينيـ المتباروف شخصياً في

االلعاب الرياضية ،ولكف لممحكمة اف تخفض مقدار ىذا الرىاف اذا كاف مبالغاً فيو.
 – 2ويستثنى ايضاً ما رخص فيو مف اوراؽ النصيب .

االحتماؿ الثالث  :عدـ اعتبارىا نقودا النيا غير مشروعة

تنص المادة  130مف القانوف المدني ( يمزـ اف يكوف محؿ االلتزاـ غير ممنوع قانوناً وال مخالفاً

لمنظاـ العاـ او لآلداب واال كاف العقد باطالً ) والواقع اف شرط المشروعية ىو الشرط الثالث في
محؿ االلتزاـ  ,فال يثار البحث عنو اال بعد اف يكوف الشيء موجودا ومعينا او قابال لمتعييف  ,ما

يعني انو ليست كؿ االشياء الموجودة والمعينة صالحة ألف تكوف محال لمحقوؽ المالية  .بؿ
يجب اف تكوف مشروعة وقد بينت ذلؾ المادة  61مف القانوف المدني العراقي :

 – 1كؿ شيء ال يخرج عف التعامؿ بطبيعتو او بحكـ القانوف يصح اف يكوف محالً لمحقوؽ

المالية.
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 – 2واالشياء التي تخرج عف التعامؿ بطبيعتيا ىي التي ال يستطيع احد اف يستأثر بحيازتيا،

واالشياء التي تخرج عف التعامؿ بحكـ القانوف ىي التي ال يجيز القانوف اف تكوف محالً لمحقوؽ

المالية .

ونقطة البحث ىنا تكمف في مسألتيف :

االولى  :انيا لـ ينص القانوف عمى عدـ مشروعيتيا  :وبالتالي يمكف اف نطبؽ بشأنيا القاعدة
الفقيية االصؿ في االشياء االباحة .

الثانية  :االستئثار بيا وحيازتيا  :ذكرنا اف النقود االفتراضية وجودىا ليس وجودا ماديا وانما ىو
وجود معنوي وبالتالي ىؿ ترد الحيازة عمى االشياء المعنوية ؟

بالرجوع الى احكاـ القانوف المدني نجد نص المادة  1145ؼ 1منو يعرؼ الحيازة بأنيا  :وضع
مادي بو يسيطر الشخص بنفسو او بالواسطة سيطرة فعمية عمى شيء يجوز التعامؿ فيو او

يستعمؿ بالفعؿ حقاً مف الحقوؽ .

اف ىذا التعريؼ يتناوؿ الوضع المادي لمسيطرة عمى الشيء دوف اف يبيف نوع الشيء ذاتو ىؿ

ىو شيء مادي او معنوي .

وتشترط المادة  1145في محؿ الحيازة اف يكوف مما يجوز التعامؿ فيو  ،واالشياء التي تخرج
عف التعامؿ اما بطبيعتيا وىي التي ال يستطيع احد اف يستاثر بحيازتيا  ،او اف االشياء تخرج
عف التعامؿ بحكـ القانوف وىي التي ال يجيز القانوف اف تكوف محؿ لمحقوؽ المالية ،فال ترد

الحيازة اال عمى االشياء المادية عقار كانت او منقوؿ  ،فال ترد عمى االشياء المعنوية كالحقوؽ

الذىنية -حؽ المؤلؼ والفناف وبراءة االختراع والمصنفات الفكرية -كما ال ترد الحيازة عمى
المجموعات القانونية كالتركة النيا تتضمف عناصر مادية ومعنوية  ،وكذلؾ المحؿ التجاري
يتضمف عناصر مادية ومعنوية كالبضائع واالسـ التجاري والعالمة التجارية ،وكذلؾ الديوف ال

تصمح محؿ لمحيازة النيا ثابتة بالذمة ولكف اذا تجسدت بسند مادي يمثميا كالسند لحاممو فانيا

تصبح محؿ لمحيازة وحيازة السند حيازة لمديف الثابت فيو  .1فحيازة الشيء المعنوي غير ممكنة
اال اذا تجسد الشيء المعنوي بسند مادي  ,فما مدى امكف تطبيؽ ذلؾ عمى العممة

االفتراضية ؟

الواقع اف ىذه النقود مع قياسيا عمى االشياء المعنوية اال اف حيازتيا واالستئثار بيا تبقى عممية

ليست سيمة  ,والخالصة في ذلؾ انا سبؽ اف بينا اف مفيوـ النقود اوسع مف مفيوـ العممة اذ

النقود ىي كؿ ما يتفؽ عميو الناس باعتباره وسيطا مقبوال لمتبادؿ  ,فيي بيذا الوصؼ ليست

عممة طالما انيا لـ تصدر عف الجية الرسمية لكنيا مع ذلؾ الزالت نقودا بالمعنى الذي يقدمو
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اىؿ االقتصاد لمنقود بوصفيا وسيطا مقبوال لمتبادؿ بيف الناس  ,لكنو ال يتسـ بالطابع االلزامي ,
وال يمكف القوؿ اف التعامؿ االختياري بيذه النقود االفتراضية غير جائز  ,ذلؾ اف الناس احرار

فيما يرتضونو مف معامالت طالما لـ يرد بيا نيي مف قبؿ المشرع  ,وطالما اف االصؿ في
االشياء االباحة  ,وبما اف كؿ شيء ال يمنع القانوف التعامؿ بو يصح اف يكوف محال لمحقوؽ

المالية  ,نرى جواز التعامؿ االختياري بالنقود االفتراضية (البيتكويف) باعتبارىا وسيطا مقبوال
لمتبادؿ اذا تراضى عميو الطرفاف ويبقى تدخؿ المشرع ضروري لحسـ تمؾ المسالة .
الخاتمة

تمثؿ العممة االفتراضية تطو ار كبي ار في مفيوـ النقود او العممة االمر الذي لـ تعد معو القوانيف
النافذة التي عالجت النقود بشكميا التقميدي تستجب ليذا التطور ما يستدعي ضرورة تبني المشرع
العراقي لقوانيف ليا القدرة عمى مواكبة ىذه التطورات بالقدر الذي يمبي حاجات الناس ويحفظ

حقوقيـ  ,فال يجعميا عرضة لمضياع او السرقة  ,لكف الواقع اف معالجة ىذا الشكؿ الجديد مف

اشكاؿ النقود يمثؿ تحديا حقيقيا لممشرع اذ كيؼ يمكف اقرار المشرع لقانوف ينظـ عممة ال

تصدرىا الدولة وليس ليا وجودا ماديا  ,ويراعي بذات الوقت الحفاظ عمى حقوؽ الناس وحرياتيـ
بالتعامؿ ؟ ! لقد بقي البشر عبر عيود طويمة يتعامموف مع القانوف بالقدر الذي ينسجـ مع

الواقع ,ونشأ عف ذلؾ اف اصدار القوانيف او تعديميا كاف يتسـ بالبطء والسير الياديء  ,اال اف
التغيرات الكبيرة التي بات يشيدىا العالـ اليوـ جعمت ميمة المشرع في مواكبة ىذه التطورات او
السير معيا ميمة صعبة لمغاية  ,فاذا كاف القانوف مف سماتو انو عادة ما يعجز عف معالجة كؿ

االحداث المستقبمية ميما اوتي المشرع مف بعد نظر  ,فاف ىذا المفيوـ اصبح اليوـ اكثر تجسيدا
مف اي وقت مضى  ,اذ لـ يخطر بذىف حتى اكبر المفكريف خياال وابعدىـ رؤية اف النقود
ستكوف يوما ما ليس ليا وجودا ماديا  ,وبالتالي فاف ىذا البحث كاف محاولة بسيطة عمدت مف
خاللو ربط موضوع النقود بماضيو وحاضره ومستقبمو  ,وىو بكؿ االحواؿ مجيود بشري ال يخمو

مف خمؿ  ,ويبقى الكماؿ هلل وحده  ,والحمد هلل عمى ما وفقنا النجازه عسى اف يكوف نافعا بإذف

اهلل .
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