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تحديات مواكبة التنظيم القانوني للتطور التكنولوجي للعمل املالي 
واملصــريف: البيتكوين )العملــة الرقمية( أنموذجا على االســتخدام 

اآلمن بضمانات تكنولوجية يف غياب الضمانات القانونية
أ.د. الفي محمد درادكه�

امللخص:
يتناول ه���ذا البحث موضوع مواكب���ة التنظيم القانوني للتط���ور التكنولوجي للعمل املالي 
واملصرف���ي بخصوص العمل���ة الرقمية كإحدى التحديات املعاص���رة للضمانات القانونية 
ف���ي عالم متغير. ولهذا البحث مش���كلة ينطل���ق منها تتمثل بعدم وجود تش���ريعات وطنية 
ودولي���ة لتنظي���م التعام���ل بالعملة الرقمي���ة، األمر الذي يس���تدعي احلاجة إل���ى إيجاد بيئة 
تش���ريعية مناسبة جتعل من التعامل بالعملة الرقمية تعامال آمناً. وتأتي أهمية البحث من 
خالل ظهور العديد من العمالت الرقمية املشفرة، وقيام بعض الدول بالسماح باعتمادها 
كعمل���ة في الوفاء بااللتزامات املالية، وإن اس���تخدام مثل ه���ذه العمالت الرقمية ال يقتصر 
داخ���ل حدود ال���دول ب���ل يتجاوزها ليمت���د عبر احل���دود العتماده���ا على ش���بكة اإلنترنت 

كوسيلة للتداول. 

كما أن لهذا البحث أهدافا يس���عى إلى حتقيقيها ومن أهمها وضع طريقة  تش���ريعية مرنة 
ملواكبة كل تطور تكنولوجي وتقني في مجال التعامل بالعملة الرقمية ومبا يحقق عنصري 
السرعة واالئتمان باعتبارهما من أهم الدعائم التي يقوم عليها النشاط التجاري الرقمي. 

وق���د خلص البحث إلى ع���دة نتائج متثلت أهمها ب���أن التعامل بالعمل���ة الرقمية أصبح أمراً 
واقع���اً وأنها بنفس الوقت محاطة بالعديد م���ن املخاطر القانونية والتقنية واألمنية. وتأتي 
ثمرة البحث في التوصيات التي تتمثل بضرورة التدخل التشريعي على املستوى الوطني 

وضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي حلماية التعامل بالعملة الرقمية.

كلمات دالة:
العملة املشفرة، الضمانات التكنولوجية، البتكوين، الضمانات القانونية. 

�  أستاذ القانون اخلاص، كلية القانون، جامعة اليرموك، األردن. 
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املقدمة: 
يش���هد العال���م تط���ورات هائلة في مج���ال التكنولوجيا واس���تخداماتها املختلف���ة في مجال 
اإلنترن���ت، ففي كل يوم هناك ش���يء جديد ف���ي عالم اإلنترنت ينعكس على أمناط س���لوك 
األفراد وعلى عالقات  بعضهم ببعض، األمر الذي يس���تدعي تدخال تش���ريعيا لتنظيم هذا 
النوع اجلديد من أمناط  الس���لوك وهذه العالقات  اجلديدة بني أفراد املجتمع. هذا الس���باق 
بني  التكنولوجيا والقانون  ينتهي دائما في صالح التكنولوجيا، فيأتي التطور التكنولوجي 
أوال ويترجم إلى س���لوك وعالقات بني األفراد على الصعيدين الداخلي والدولي، ثم يأتي 
دور القانون  الحقا لتنظيم هذا الس���لوك وهذه العالقات بعد أن تكون املراكز القانونية قد 
تكون���ت. ففي هذه املرحلة االنتقالية، والتي قد متتد لوقت طويل، تلعب التكنولوجيا دورا 
هاما في ضمان حقوق أطراف العالقة، فالعمل التكنولوجي نفسه يحتوي على ضمانات 
فنية وتقنية عالية الدقة واآلمان، حيث تخلق ألفراد املجتمع ثقة كبيرة بهذا السلوك التقني 

والفني اجلديد، وبالتالي استخدامه كوسيلة للتواصل بني أفراد املجتمع.

وأح���دث األمثل���ة على التط���ور التكنولوجي في مج���ال النظام املالي واملصرفي اس���تخدام 
العمل���ة الرقمية املش���فرة، والتي تصدرها جه���ة غير معروف الهوية كش���خص طبيعي أو 
معنوي، وتصدر كبرنامج مفتوج املصدر، وهي عملة عاملية  مثلها مثل العمالت  التقليدية 
أو القانوني���ة األخ���رى كالدينار وال���دوالر، ومتتاز العملة املش���فرة عن العم���الت التقليدية 
بأنها عمل���ة رقمي���ة مش���فرة ليس له���ا وجود م���ادي ملموس. وتس���تخدم العملة املش���فرة 
بش���كل كامل عب���ر اإلنترنت، وال يوجد له���ذه العملة نظام مالي أو مصرف���ي مركزي تتبع 
ل���ه. وتت���م عملية الدف���ع بهذه العمل���ة عن طريق الن���د للند بني املس���تخدمني مباش���رة دون 
وس���يط  م���ن خالل اس���تخدام نظام التش���فير. ويتم التحق���ق من عمليات الدف���ع عن طريق 
ُعقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع وعام يسمى سلسلة الكتل. ونتيجة هذه 
الضمانات التقنية والفنية في اس���تخدام العملة املش���فرة ازداد عدد املستخدمني لها بشكل  
كبير. فهذا االس���تخدام اآلمن لهذه العملة الرقمية يعتمد حاليا اعتماداً كلياً على الضمانات 
التقنية والفنية التي توفرها التكنولوجيا، في ظل غياب  تنظيم قانوني لها باستثناء بعض 

احملاوالت من االحتاد األوروبي، وتدخل بسيط من بعض الدول.

مشكلة البحث:
إن له���ذا البحث مش���كلة ينطلق منها تتمثل بوجود فراغ تش���ريعي يحك���م وينظم  التعامل 
بالعمل���ة الرقمي���ة نتيج���ة تراج���ع القانون في مضمار الس���باق م���ع التط���ور التكنولوجي، 
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وكذلك عدم وجود جهات مالية مركزية  مختصة وطنيا ودوليا  تش���رف وتراقب التعامل 
به���ذه العملة اجلديدة. ومن جهة أخرى فإن العمل���ة الرقمية أصبحت اآلن أمرا واقعا، وإن 
كثيرين من األش���خاص أخذوا يتعاملون بها لالس���تثمار ولكس���ب الربح وتس���هيل الوفاء 
بالتزاماته���م املالي���ة اإللكتروني���ة، وبالتالي وجود العدي���د  من املخاطر التقني���ة والقانونية 
واألمنية حتيط باستخدام وتداول هذه العملة، والتي ال بد من التصدي لها قانونيا وإيجاد 

احللول املناسبة لها.

تساؤالت البحث:
ولهذا البحث تساؤالت يبحث عن إجابتها وتتمثل:

وأنواعها؟ وخصائصها  وأهدافها  الرقمية  العملة  هي  ما   -  1
تداولها؟ وطريقة  الرقمية  العملة  إصدار  طريقة  ماهي   -  2

الرقمية؟ بالعملة  للتعامل  والتكنولوجية  القانونية  الضمانات  هي  ما   -  3
الرقمية؟ بالعملة  بالتعامل  حتيط  التي  املخاطر  هي  ما   -  4

الرقمية؟ العملة  حماية  وسائل  هي  ما   -  5

أهمية البحث:
لهذا البحث أهمية تدفع للبحث فيها وتتمثل بصدور العديد من العمالت الرقمية املشفرة، 
وقي���ام بع���ض ال���دول بالس���ماح باعتماده���ا كعملة ف���ي الوف���اء بااللتزامات املالي���ة. كما أن 
استخدام مثل هذه العمالت الرقمية ال يقتصر داخل حدود الدول بل يتجاوزها ليمتد عبر 
احلدود العتمادها على اإلنترنت كوسيلة للتداول. هذا باإلضافة إلى ندرة الدراسات بهذا 
املوضوع، بل إنها تش���كل بواكير البحث في هذا املجال. كما أن الدراس���ات الس���ابقة تخلط 
ب���ني العملة الرقمية ووس���ائل الدفع اإللكترون���ي وتخلط بني العملة الرقمية غير املش���فرة 

والعملة الرقمية املشفرة بالرغم من الفارق الكبير بينهما.

أهداف البحث:
ولهذا البحث أهدف يس���عى للوصول إليها، وتتمثل ببي���ان الواقع القانوني والتكنولوجي 
للعملة الرقمية كأس���اس تنطلق منه الدراس���ات العربية املستقبلية، ويهدف أيضا إلى رفع 
اخلل���ط احلاصل بني العملة الرقمية ووس���ائل الدفع اإللكترون���ي وكذلك اخللط بني العملة 
الرقمية والعملة املشفرة، وأخيرا يهدف إلى إيجاد طريقة تشريعية مرنة ملواكبة كل تطور 
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تقني وفني في مجال العملة الرقمية، وحتقق عنصري السرعة واالئتمان باعتبارهما من 
أهم الدعائم التي يقوم عليها النشاط التجاري الرقمي.

فرضية البحث:
يح���اول هذا البحث إثبات فرضية ع���دم مواكبة التنظيم القانوني للتط���ورات التكنولوجية 
والتقني���ة ف���ي مج���ال العمل���ة الرقمية، حيث يوجد تناس���ب عكس���ي ب���ني القان���ون والتقدم 
التكنولوج���ي ف���ي هذا املج���ال، مبعنى أنه كلم���ا زاد التق���دم التكنولوجي في مج���ال العملة 
الرقمية، كلما ترتب عليه وجود قصور أو فراغ تشريعي في هذا املجال. وكلما كان هناك 
فراغ  تش���ريعي في مج���ال العملة الرقمية، كلم���ا كان هناك اختالف ف���ي املراكز القانونية 

واختالف في التطبيقات القضائية.

خطة البحث ومنهجيته:
مت تقس���يم ه���ذا البحث إلى مبحث���ني، املبحث األول يتن���اول ماهية العمل���ة الرقمية والقيود 
الواردة على اس���تخدامها، بينما يتناول املبحث الثاني الضمانات القانونية والتكنولوجية 
للعمل���ة الرقمي���ة ومخاط���ر اس���تخدامها ووس���ائل حمايتها. وس���وف يتبع الباح���ث املنهج 

التحليلي املقارن.
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املبحث األول
ماهية العملة الرقمية والقيود الواردة على استخدامها

بداي���ة الب���د من بيان ماهية العمل���ة الرقمية، وذلك ف���ي املطلب األول. ومن ث���م بيان القيود 
الواردة على استخدام العملة الرقمية، وذلك في املطلب الثاني.

املطلب األول
ماهية العملة الرقمية

دراس���ة ماهية العملة الرقمية يتطلب احلديث عن نش���أتها وتطور استخدامها، ثم احلديث 
ع���ن التس���ميات التي أطلقت عليها وانعكاس���ها على معن���ى العملة الرقمي���ة، ومتييز العملة 
الرقمي���ة ع���ن العمل���ة التقليدي���ة أو القانونية، وأخي���را بيان طبيعته���ا القانوني���ة، وذلك في 

الفروع الثالثة التالية:

الفرع األول
نشأة العملة الرقمية وتطور استخداماتها

شهد العقد األخير من هذا القرن تطوراً وتغيراً تكنولوجياً وتقنياً كبيراً في مجال التجارة 
الرقمي���ة، حيث أطلق عليه���ا الثورة الصناعية الثالثة، فقد حدث���ت الثورة الصناعية األولى 
في القرنني الثامن والتاس���ع عش���ر بفعل البخار، وبعدها حدثت الث���ورة الصناعية الثانية 
في نهاية القرنني التاسع عشر وبداية القرن العشرين بفعل الكهرباء)1(، ويلحظ أن العملة 
أو النق���ود املس���تخدمة تطورت مع تط���ور الفترة الزمني���ة، فبعد الث���ورة الصناعية األولى 
كانت املعادن الثمينة تستخدم كنقود أو عملة للوفاء، وبعد الثورة الصناعية الثانية أصبح 

لكل دولة وما زال إلى اآلن نقود ورقية أو مسكوكة خاصة بها تستخدم للوفاء)2(.

 وم����ن أه����م مظاهر الث����ورة الصناعي����ة الثالث����ة -التج����ارة الرقمية- ظه����ور العمل����ة الرقمية 
كوس����يلة للوفاء بااللتزامات املالية بني أطراف التجارة الرقمية، وقد أطلق الفقه في البداية 
اس����م العمل����ة الرقمية على بع����ض التطبيق����ات اإللكتروني����ة املخصصة للوف����اء بااللتزامات 
املالية الناش����ئة عن التجارة الرقمية، فمثال أطلقت تس����مية العمل����ة الرقمية على  نظام الدفع 
)1( Maull، R، Godsiff،P. and Mulligan،C.E.A، The Impact of data fiction on service 

systems in system sciences )HICSS)،2014 ، 47th Hawii International conference 
)2014). PP11931201-.

)2( Davies، Glyn ،  A history of money from ancient times to the present day، University 
of Wales Press، U.K..)1996).
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الرقمي الذي اس����تخدم ف����ي هولندا عام 1994 والذي طورته ش����ركة (Cash Digi/ ديجي 
كاش( وأطلق����ت علي����ه اس����م (Cash-E(، والنموذج اآلخ����ر ما قام به البن����ك األمريكي مارك 
تاون بإصداره  دوالرات رقمية. وهناك مناذج أخرى أطلق عليها اسم النقود الرقمية مثل 
البطاق����ة الذكية في أمريكا وبطاقة »دمننت« في الدمنارك وبطاقة »ابنت كارد« في فنلندا)3(. 
ويلح����ظ على ه����ذه التطبيقات الذكية أو الرقمية بأنها عملي����ات مصرفية إلكترونية  وأدوات 
للدفع اإللكتروني وليست عملة أو نقوداً رقيمة الفتقارها إلى خصائص وعناصر العملة.

وق���د كش���ف الظه���ور احلدي���ث للعمل���ة الرقمية ع���دم صح���ة تس���مية التطبيقات الس���ابقة 
بالعمل���ة الرقمي���ة، فقد ب���دأت العملة الرقمي���ة بالظهور باملعن���ى احلقيقي واملباش���ر للعملة 
باس���مها ومضمونه���ا وش���كلها واس���تخدامها من���ذ ع���ام 2008، حي���ث إن له���ذه العمل���ة 
الرقمي���ة اجلدي���دة جمي���ع خصائ���ص العمل���ة  التقليدي���ة كالدين���ار أو ال���دوالر، فله���ا اس���م 
خ���اص وخصائص تتمي���ز بها عن غيره���ا من العم���الت الرقمية األخرى، وق���د أطلق على 
 )Bitcoin) هذه العمالت الرقمية اس���م العمالت املش���فرة)4( فق���د ظهرت عملة  البيتكوي���ن
 وه���ي أكث���ر العم���الت الرقمي���ة ش���هرة وأعاله���ا قيم���ة، وهن���اك أيض���ا عمل���ة اليتكوي���ن

 ،)Dash) والداش ،)Zcash ) والزكاش ،)Ethereum ) وكذلك اإليثيري���وم ،)Litecoin(
والرايب���ل (Ripple(، واملوني���روه (Monero(. ومن خالل النظر إلى ش���كل هذه العمالت 

الرقمية ومظهرها اخلارجي تستطيع التعرف عليها)5(. 

الفرع الثاني
التسميات املستخدمة وانعكاساتها على معنى العملة الرقمية

أطل���ق على العمل���ة الرقمية تس���ميات مختلفة، واختلف���ت هذه التس���ميات باختالف الفترة 
الزمني���ة للدراس���ات واألبح���اث الت���ي أجريت حولها، فالدراس���ات الس���ابقة الت���ي أجريت 
 Electronic) عل���ى التجارة اإللكترونية  أطلقت عليها اس���م العملة أو النق���ود اإللكترونية
للطباعة  رسالن  مؤسسة  احلديثة،  التقنيات  ظل  في  اإللكترونية  والبنوك  النقود  كافي،  مصطفى   )3(
اليابان ومدى  التجارة اإللكترونية في  – 40. رمضان معروف،   22 والنشر، دمشق، 2012، ص 
استفادة مصر منها، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، 2012، ص 54 وما بعدها. صالح زين الدين، 
دراسة اقتصادية لبعض مشكالت وسائل الدفع اإللكترونية، مؤمتر األعمال املصرفية اإللكترونية 

.328 ص  بني الشريعة والقانون، 2003، 
)4( Chief Investment Office Americas، Wealth Management ، 12 October 2017، 

Cryptocurrencies Beneath the bubble، USB. https://www.ubs.com/content/
dam/WealthManagementAmericas/cio-impact/cryptocurrencies.pdf

)5(  http://empirica.io/blog/different-types-cryptocurrency/
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money(، وفيم���ا بعد ظهرت الدراس���ات التي أخذت تس���تخدم مصطل���ح التجارة الرقمية 
أطلقت عليها اسم العملة أو النقود الرقمية (Money Digital(، وأخيرا ظهرت الدراسات 
الت���ي صاحب���ت ظهور واس���تخدام العمل���ة الرقمي���ة وأطلقت عليها اس���م العمل���ة أو النقود 

 .)6()Cryptocurrencies) املشفرة
فالدراس���ات التي استخدمت اسم العملة أو النقود اإللكترونية عرفتها بأنها الوسيلة التي 
من خاللها اس���تخدمت النقود، فجاء التعريف عاما وموس���عا وقام���ت فقط باطالق معنى 
التعامالت اإللكترونية عليها، إذ مت تعريفها على أنها العملة أو النقود التي يتم استخدامها 
من خالل الوس���ائل التكنولوجية )7(، وش���هدت هذه العمالت مح���اوالت أخرى عرفتها من 
الناحي���ة التقني���ة واإللكترونية بأنها: »مال غير محس���وس على ش���كل وح���دات إلكترونية 
مخزن���ة في احملفظ���ة اإللكترونية جلهاز احلاس���ب اآللي، وتترجم إلى وح���دات من النقود 
اإللكترونية إلمتام التعامالت التجارية من خالل اإلنترنت« )8( أو أنها: »عبارة عن بطاقات 
إلكتروني���ة حتت���وي على مخ���زون نقدي تصلح كوس���يلة للدف���ع، وأداة لإلبراء ووس���يط 
للتب���ادل”)9(. وف���ي هذا اإلطار لتس���مية النق���ود اإللكترونية، عرفتها املفوضي���ة األوروبية 
)6( مصطفى كافي، املرجع الس���ابق، ص17. جالل الشوره، وس���ائل الدفع اإللكتروني، ط1، دار الثقافة 
للنش���ر والتوزيع، عمان، 2009، ص57. نس���رين نبيه، اجلانب اإللكتروني للقانون التجاري، منشأة 
املعارف، اإلسكندرية، 2008، ص11. محمد الشافعي، النقود اإللكترونية، املرجع السابق، ص9-8. 
باسم علوان العقابي واجلبوري وجبر، النقود اإللكترونية ودورها في الوفاء بااللتزامات التعاقدية، 
مجل���ة جامعة أهل البيت، م1، ع���دد6، 2008، ص 80-110. محمد منصور، املس���ؤولية اإللكترونية، 
دار اجلامع���ة اجلديدة،القاه���رة، 2003، ص122. طاه���ر مؤمن، عق���د البيع اإللكترون���ي، دار النهضة 
العربية للنش���ر، القاهرة، 2007، ص15. نهى املوس���ري وخضير الش���مري، النظام القانوني للنقود 
اإللكتروني���ة، مجلة جامعة باب���ل، م22، عدد2، العراق، 2014، ص264-285. ش���يماء أحمد، التنظيم 
القانون���ي للنق���ود اإللكترونية، مجلة الرافدي���ن للحقوق، م14، ع50، الع���راق، 2010، ص210-167. 
عبدالرزاق الش���يبان، الوفاء بااللتزامات النقدي���ة إلكترونيا، مجلة جامعة تكريت للحقوق، م6،ع20، 

العراق، 2016، ص529-501
)7( جالل الشوره، وسائل الدفع اإللكتروني، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص57.

)8(  نس���رين نبيه، اجلانب اإللكتروني للقانون التجاري، منش���أة املعارف، اإلس���كندرية، 2008، ص11. 
مصطف���ى كاف���ي، النقود والبن���وك اإللكترونية في ظل التقنيات احلديثة، مؤسس���ة رس���الن للطباعة 
والنش���ر، دمش���ق، 2012. محمد الش���رقاوي، مفهوم األعمال املصرفية اإللكترونية وأهم تطبيقاتها، 
مؤمتر األعمال املصرفية اإللكترونية بني الشريعة والقانون، 2003، ص29. مصطفى كافي، التجارة 

اإللكترونية، املنهل للطباعة والنشر، 2010، ص101.
)9( مصطف���ى كاف���ي (2012(، النق���ود والبن���وك اإللكتروني���ة، املرجع الس���ابق، ص19. محمد الش���افعي، 
النق���ود اإللكتروني���ة: ماهيته���ا، مخاطره���ا وتنظيمه���ا القانون���ي، مجل���ة األم���ن والقان���ون، أكادميية 
efpedia.com/.../  ش���رطة دب���ي، الع���دد1، 2004، ص1، ومتوف���ر عل���ى مح���رك البح���ث جوج���ل=
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بأنه���ا: »وس���يلة إلكتروني���ة كبطاقة أو ذاكرة حاس���وب ذات قيمة نقدية مخزنة، تس���تخدم 
كبدي���ل عن العم���الت املعدنية والورقي���ة ومقبولة كوس���يلة للدفع بواس���طة متعهدين غير 
املؤسس���ة التي أصدرتها«)10(. ونفس هذا الكالم ورد في  تعريف  كل من بنك التس���ويات 

الدولية للنقود اإللكترونية)11(، والبنك املركزي األوروبي)12(.

بينما جند بأن الدراس���ات التي اس���تخدمت اس���م العملة أو النقود الرقمية عرفتها  بش���كل 
أدق فني���ا على أنها سلس���ة جزئيات صغيرة ذات قيمة مالية مكافئ���ة لقيمة محددة بالعملة 
التقليدي���ة (وحدة النق���ود إلكتروني���ة()13(، وتتميز بوجود رقم مرجعي متسلس���ل مييزها 
كنقود رقمية وباحتوائها على توقيع رقمي ملصدرها يس���مح بتحويلها إلى القيمة النقدية 
التقليدية املكافئة)14(. وقد ورد تعريف النقود الرقمية في موضعني في التشريع األردني 

d8a7d984d986d982d988d8af-d8a7d984d8a7d984d983d8aad8b1d9
)10( European Commission )1998)، ”Proposal for European Parliament and Council 

Directives on the taking up، the pursuit and the prudential supervision of the 
business of electronic money institution”، Brussels، COM )98( P.727.
مشار إلى هذا التعريف بترجمات مختلفة في بحث أسعد فاضل وعقيل السرحان، التكييف القانوني 
للنقود اإللكترونية، املؤمتر العلمي األول، كلية القانون، جامعة القادسية، العراق، 2008، ص253، 

وكذلك بحث محمد الشافعي املرجع السابق، ص3.
)11(  Bank for International settlements )BIS)، ”Implication for central banks of the 

development of electronic money، Basle)1996).
)12( European Central Bank ، ”Report on Electronic Money”، Frankfurt، Germany)1998).  
مشار إلى مضمون هذا التعريف باللغة العربية في كتاب أمجد اجلهني، املسؤولية املدنية عن االستخدام 
غير املش���روع لبطاقات الدفع اإللكتروني، ط1، دار املس���يرة للنشر، عمان، األردن، 2010، ص155. 
وكذل���ك، في بح���ث محمد الش���افعي، النق���ود اإللكترونية، والذي يعتب���ره الباح���ث التعريف األفضل 

للنقود اإللكترونية، املرجع السابق، ص 3.
)13( جالل الش���وره، وسائل الدفع اإللكتروني، دار الثقافة، عمان، األردن، 2008، ص57. منير اجلهني 
ومم���دوح اجلهن���ي، النق���ود اإللكترونية، دار الفك���ر العرب���ي، القاه���رة، 2006، ص 10. نبيل العربي، 
الش���يك اإللكترون���ي والنق���ود الرقمية: دراس���ة مقارن���ة، مؤمتر األعم���ال املصرفي���ة اإللكترونية بني 
الش���ريعة والقانون، 2003، ص70. نادر ش���افي، املصارف والنقود اإللكترونية، املؤسس���ة احلديثة 
للكتاب، (2007(، ص83-85. نس���رين نبيه، اجلانب اإللكتروني للقانون التجاري، منش���أة املعارف، 

اإلسكندرية، 2008، ص77.
)14( مث���ال على التنظيم القانوني للعملة الرقمية: التوجيه األوروب���ي رقم (46/2000(، القانون العربي 
االسترش���ادي للمعام���الت والتج���ارة اإللكتروني���ة  لس���نة 2009، تعليم���ات الدفع بواس���طة الهاتف 
النقال(1( لس���نة 2013 الصادر مبوجب قانون البنوك األردني، ونظام الدفع والتحويل اإللكتروني  
لألم���وال رقم (111( لس���نة 2017، وخدمات الدفع باس���تخدام الهاتف احملول املصرية لس���نة 2016، 

والضوابط الرقابية للعمليات املصرفية اإللكترونية املصرية لسنة 2002.

=
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بش���كل مختلف، إذ مت تعريفها في املادة الثانية من تعليمات الدفع بواس���طة الهاتف النقال 
)1( لس���نة 2013 عل���ى أنها: »قي���م نقدية مخزنة إلكترونيا أو مغناطيس���يا أو بأي وس���يلة 
أخ���رى متثل التزام���اً على مصدرها، ويتم إصدارها مقابل اس���تالم قيمتها النقدية لغايات 
تنفيذ عمليات الدفع. وتكون مقبولة من األشخاص من غير مصدرها«، بينما ورد تعريفها 
مبوجب املادة الثانية من نظام الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال لسنة 2017 على أنها: 
»قيم نقدية مخزنة بالوس���ائل اإللكترونية تلزم مصدرها مقابل استالم قيمتها نقدا«. وقد 
عرفتها قواعد تقدمي خدمة الدفع باس���تخدام الهاتف احمل���ول  املصرية على أنها: »وحدات 
إلكتروني���ة ذات قيم���ة نقدية تع���ادل كل وحدة جنيهاً مصرياً فق���ط دون غيره من العمالت 
األخرى، يصدرها بنك مس���جل لدى البنك املركزي املصري، وهذه الوحدات متثل التزاما 
على البنك املصدر لها، وذلك ش���ريطة اس���تالم البنك قيمة م���ن النقد- اجلنيه املصري- ال 
تقل عن قيمة وحدة النقد اإللكتروني«)15(. وتتميز العملة الرقمية غير املش���فرة بأنها عملة 
يتم تداولها رقميا وعلى اإلنترنت وتخضع لس���لطة مركزية ويتم االعتماد على الوس���طاء 

من أجل إدارتها ولها تنظيم قانوني.

أما الدراس���ات احلديثة والتي اس���تخدمت اسم العمالت املش���فرة وهي منوذج متقدم على 
العمل���ة الرقمية، حي���ث مت وصفها بأنها عملة رقمية مش���فرة ذات نظ���ام خاص يقوم على 
الالمركزية وموجودة على أنظمة حواسيب موزعة، وهي عملة غير مجهولة ميكن تعقب 
بعض عناوين محافظ هذه العملة، وهي ش���فافة بحيث ميكن ألي شخص رؤية معامالت 
مس���تخدم آخر لوجود سلس���لة عامة توضع فيها  جميع مصادر اإلي���رادات، ويتم تنظيم 
هذه العملة من خالل نظام موزع من احلواس���يب وتس���مى بالنظائر في ش���بكة عاملية)16(. 
وتختل���ف العمل���ة املش���فرة عن العمل���ة الرقمية  غير املش���فرة بأنها - أي العملة املش���فرة- 
عملة يتم تداولها وفقا لنظام التش���فير على اإلنترنت وال تخضع لس���لطة مركزية وال يتم 
االعتماد على الوس���طاء من أجل إدارتها وال يوج���د تنظيم قانوني لها)17(. وفي هذا البحث 
س���وف نس���تخدم مصطل���ح العملة الرقمي���ة ألنها هي األصل واألس���اس ال���ذي تقوم عليه 

العملة املشفرة، فالعملة املشفرة  ما هي إال صورة متطورة للعملة الرقمية.
)15(  كذلك املادة (1( من القانون العربي االسترشادي للمعامالت والتجارة اإللكترونية لسنة 2009.

)16(  Chief Investment Office Americas، Wealth Management  12 October 2017، 
Cryptocurrencies Beneath the bubble، USB. https://www.ubs.com/content/dam/
WealthManagementAmericas/cio-impact/cryptocurrencies.pdf

)17(https://www.cryptoarabe.com/201720 /12 //difference-between-digital-
currencies-and-cryptocurrencies/
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الفرع الثالث
متييز العملة الرقمية عن العملة التقليدية)القانونية(

تتمي���ز العمل���ة التقليدي���ة أو القانوني���ة بأنها عمل���ة ذات وجود مادي ملم���وس وتصدر عن 
الس���لطة املالي���ة املركزية في الدول���ة كالبنك املرك���زي، وحتكمها القوان���ني الوطنية، كما أن 
لهذه العملة قيمة نقدية وفقا ملعايير تسعير العملة في مواجهة العمالت الوطنية األخرى، 
ولكل عملة قانونية خصائص ومواصفات ورسومات ظاهرة وأخرى غير ظاهرة لضمان 
حماي���ة ه���ذه  العملة من االعتداءات التي قد تقع عليها. فمثال في التش���ريع األردني لم يرد 
تعري���ف للنقود في القوانني الت���ي حتكم العملة األردنية مثل قانون البنك املركزي وقانون 
النقد األردني ونظام إصدار النقد األردني، وإمنا عالج هذا األخير العملة وأحكامها فنص 
ب���أن: »الدينار وح���دة النقد األردني، ويقس���م إلى مئة قرش، ويقس���م القرش إلى عش���رة 
فل���وس”)18(، ويقض���ي قانون النقد األردني بأن يجري كل بيع أو وفاء أو التزام مالي آخر 

بالدينار األردني.

وتصدر العملة القانونية إما على ش���كل أوراق نقدية أو مسكوكات، فمثال تصدر األوراق 
النقدي���ة األردني���ة ع���ن البن���ك املركزي وتتك���ون م���ن الفئ���ات التالية: دينار واحد، خمس���ة 
دنانير،عش���رة دنانير، عش���رون دينارا، خمس���ون دينارا)19(. أما املسكوكات فمثال تعتبر 
مس���كوكات النقد األردني املعدني���ة املتداولة بالفئات التالية: نص���ف دينار(ثنائي املعدن(، 
ربع دينار، عشرة قروش، خمسة قروش، قرشان ونصف، قرش، نصف قرش)20(. كما 
تضمن القانون األردني وصفاً دقيقاً لكل فئة من فئات العملة األردنية سواء الورقية منها 
أو املس���كوكة)21(. ومما تقدم، يتضح بأن املقصود بالنق���ود القانونية في القانون األردني 
ه���و الدينار األردني بأجزائ���ه ومضاعفاته وفي صورته الورقية واملس���كوكية)22(. كما أن  
له���ذه العملة بعدا سياس���يا حيث إنها تعد رم���زاً من رموز الدولية الس���يادية، وأن االعتداء 

عليها هو اعتداء على سيادة الدولة، وجرمية من اجلرائم التي تقع على أمن الدولة)23(.
)18(  املادة (3( من نظام إصدار النقد األردني لسنة 2002.
)19( املادة (4( من نظام إصدار النقد األردني لسنة 2002.
)20( املادة (9( من نظام إصدار النقد األردني لسنة 2002.

)21( املواد(10-12( من نظام إصدار النقد األردني لسنة 2002.
دراسة  النقدي:  اإلي��داع  ج1،  املصرفي،  اإلي��داع  الشماع،  فائق  :انظر  العراقية  العملة  بخصوص   )22(

قانونية مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2011، ص 73.
)23( املادتان 152 و153 من قانون العقوبات األردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديالته.
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وباملقابل، تختلف العملة الرقمية  املشفرة عن العملة التقليدية (القانونية( بأنها عملة رقمية 
أو افتراضية ليس لها وجود  مادي ملموس وال تصدر عن أو تتبع لس���لطة مالية مركزية  
لل���دول كالبن���وك املركزي���ة، وإمنا تص���در عن س���لطة مجهولة تتحك���م تقنيا وفني���ا بعملية 
إصداره���ا وتداوله���ا. وال حتكمه���ا القوان���ني الوطنية، وإمن���ا تخضع لبرمجي���ات رياضية 
وخوارزميات تش���فيرية خاصة بها. وتتش���ابه هذه العملة مع العملة القانونية بأن للعملة 
الرقمي���ة قيم���ة نقدية وفقا ملعايير تس���عير العملة ف���ي مواجهة العم���الت الوطنية األخرى، 
وتس���تخدم كوس���يلة للدفع، وأن لكل نوع من أنواع العملة الرقمية خصائص ومواصفات 
ورس���ومات ظاهرة وأخرى غير ظاهرة لضمان حماية هذه  العملة من االعتداءات التي قد 

تقع عليها)24(.

الفرع الرابع
الطبيعة القانونية للعملة الرقمية املشفرة

إن حتديد الطبيعة القانونية للعملة الرقمية املش����فرة كالبتكوين (Bitcoin( مثال ينطلق من 
ف����رض أنه����ا أصبحت أمرا وقعا وأن التعامل بها ممكن من قبل أي ش����خص في أي مكان في 
العالم كونها تعتمد على شبكة اإلنترنت في تداولها. وبالتالي إذا حصل نزاع بني األشخاص 
املتعاملني بها وعرض النزاع على القاضي الوطني فما عسى  القاضي أن يجتهد في حتديد 
طبيعته����ا القانونية وصوال للقاعدة القانونية املناس����بة للفصل في مثل ه����ذا النزاع؟)25(. في 
ظ����ل غياب وجود تنظيم قانوني للعملة الرقمي����ة يجعل البحث عن طبيعتها القانونية في ظل 
القواع����د القانوني����ة احلالية ي����دور حول اإلجابة على عدة تس����اؤالت هل العمل����ة الرقمية حق 
مال����ي أم  ح����ق غير مالي، وإذا كان����ت حقا ماليا فهل هي من نوع النق����ود أم مال من نوع آخر 
كالبضائع، وأخيرا هل ينطبق عليها مفهوم السند اإللكتروني. وعليه فإن الطبيعة القانونية 

للعملة الرقمية تدور حول الفرضيات التالية:
)24( Chief Investment Office Americas، Wealth Management  12 October 2017، 

Cryptocurrencies Beneath the bubble، USB. Ely،B.electronic money and monetary 
policy: separating fact from fiction. 14th annual monetary conference، Cato 
institute)1996)، p20.
مصطفى كافي، النقود والبنوك اإللكترونية، املرجع السابق، ص71. محمد الشافعي، النقود اإللكترونية، املرجع 

السابق، ص9.
)25( ال يثير موضوع الطبيعة القانونية للعملة الرقمية غير املشفرة أية اشكالية كونها تعد أمواال قانونية 
من  خاصا  نوعا  اعتبرها  البعض  كان  وإن  القانونية،  طبيعتها  يحدد  معني  قانوني  لتنظيم  تخضع 
صالح،  أبو  سامي  راجع:  الرقمية.  التجارية  املعامالت  عن  الناشئة  الديون  لتسوية  وجدت  النقود 

الوفاء اإللكتروني بالديون الناشئة عن املعامالت التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص66.
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أوال- العملة الرقمية  املشفرة حق مالي أم غير مالي:
احلقوق املالية هي التي  تثبت للفرد على مال ما بش���كل مباش���ر أو غير مباشر. وقد عرف 
ش���راح القانون املال بأنه احلق املالي، أما الفقه االس���المي فقد عرف املال بأنه ما متيل إليه 
النف���س وميكن ادخ���اره إلى وقت احلاجة)26(. أما تعريف القان���ون للمال فقد جاء في املادة 
53 م���ن قان���ون املدني األردني بأن���ه: »كل عني أو حق له قيمة مادي���ة (مالية( في التعامل«.  
وامل���ال ق���د يكون م���اال متقوما أو غير متق���وم، وقد عرفت���ه املادة 96 من قان���ون املعامالت 
املدني���ة االمارات���ي بالقول بأن: »املال قد يكون متقّوماً أو غي���ر متقّوم، واملال املتقّوم هو ما 
يباح للمس���لم االنتفاع به ش���رعاً، وغير املتقّوم هو ما ال يباح االنتفاع به ش���رعاً«. وتقسم 
احلق���وق املالية إلى حقوق ش���خصية، وحق���وق عينية، وحقوق معنوية، وقد أش���ارت إلى 
هذا التقس���يم املادة 67 من القانون املدني األردني بالقول: »يكون احلق شخصياً أو عينياً 
أو معنوي���اً«، وإذا ما اعتبرنا العملة الرقمية ماال فإنها تندرج حتت احلقوق املالية املعنوية. 
وه���ي وفقا للم���ادة 71 من القان���ون املدني األردني ه���ذه احلقوق بالق���ول: »التي ترد على 
ش���يء غير مادي«، أو أنها سلطة الشخص على شيء غير مادي. وبالتالي إذا عدت العملة 
الرقمي���ة م���اال بهذا املعن���ى القانوني، فإنها تتصف بأن���ه يجوز التعام���ل والتصرف بها أو 
التن���ازل عنه���ا، كما أنها ترد ف���ي الذمة املالية لإلنس���ان، وبالتالي يجوز احلج���ز عليها كما 
وتخض���ع للتق���ادم. أم���ا إذا لم تعد ماال به���ذا املعنى القانون���ي فإنها تتص���ف بأنه ال يجوز 
التعامل والتصرف بها أو التنازل عنها، كما أنها ال ترد في الذمة املالية لإلنسان، وبالتالي 

ال يجوز احلجز عليها كما وال تخضع للتقادم.

ثانيا- العملة الرقمية املشفرة حق مالي نقدي أم حق مالي من نوع آخر)بضاعة 
أو سلعة(:

حت���ى تك���ون العملة الرقمية ماال نقدي���ا البد أن يعترف لها املش���رع الوطني بهذا الوصف، 
فل���و رجعنا إلى املش���رع األردني مثال لوجدن���ا أنه يعترف بالدين���ار األردني كوحدة النقد 
األردني���ة)27( ويجب أن يجري كل بيع أو وفاء في اململكة األردنية بالدينار األردني ويجب 
أن يح���رر ب���ه كل س���ند أو عق���د أو كمبيال���ة أو وثيق���ة أي���ا كان���ت إذا تضمنت دفع���ا والتزاما 
مالي���ا)28(. ويبق���ى املنفذ الوحي���د للعمل���ة الرقمية إلعطائها وص���ف النقود في ال���دول التي 
)26( حاشية ابن عابدين، الطبعة األميرية ببوالق، ط3، ج4، القاهرة، ص3. املادة 126 من مجلة األحكام 

العدلية، طبعة 1968، ص31. 
)27( املادة 24 من قانون البنك املركزي األردني.
)28( املادة 26 من قانون البنك املركزي األردني.
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ال تعت���رف تش���ريعاتها الوطني���ة بها كنقود هو منف���ذ العملة األجنبي���ة. فمثال عرف كل من 
القانون املركزي وقانون مراقب���ة العملة األجنبية األردنيني العملة األجنبية على أنها: »أية 
عمل���ة أو مطالب���ة أو رصي���د أو ائتم���ان بعملة غير العمل���ة األردني���ة« )29(. وبالتالي في حال 
االعت���راف بالعملة الرقمية املش���فرة كنقود ف���ي دولة ما فإنها تندرج حتت مس���مى العملة 
األجنبية بالنس���بة للدول األخرى. وهنا تقع على البنوك املالية الوطنية املركزية مسؤولية 

التدخل ووضع قواعد قانونية حتكم التعامل بهذه العمالت املشفرة. 

وف���ي حال لم تعتبر العملة الرقمية ماال من ن���وع النقود  لعدم اعطائها هذه الصفة من قبل 
املشرع الوطني، فهل تعد ماال من غير النقود كالبضائع والسلع مثال والتي تباع وتشترى 
في مقابل نقدي، فمثال تباع كل وحدة من البتكوين  (Bitcoin( مببلغ س���بعة آالف دوالر 

أمريكي، فهنا تعد البتكوين بضاعة يتم شراؤها وبيعها في مقابل نقدي.

ثالثا- العملة الرقمية سند إلكتروني ذو قيمة مالية:
ه���ذا التأصيل للعملة الرقمية ينطلق من تش���ريعات وقوانني املعامالت اإللكترونية، والتي 
أج���ازت الس���ندات اإللكتروني���ة، فمث���ال يع���رف الس���ند اإللكترون���ي في قان���ون املعامالت 
اإللكترونية األردني رقم 15 لس���نة 2015 على أنه: » الس���ند الذي يتم إنش���اؤه والتوقيع 
علي���ه وتداول���ه إلكتروني���ا. ويعتبر حامل الس���ند اإللكتروني صاحب احلق في س���ند قابل 
للتحويل ومخول باحلقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقا ألي تشريع 
ناف���ذ إذا كان الس���ند مس���توفيا جلميع ش���روطه ما لم يت���م االتفاق على غير ذل���ك«)30(. كما 
ويتمت���ع املدين بس���ند إلكترون���ي قابل للتحول باحلقوق والدفوع نفس���ها الت���ي يتمتع بها 

املدين بسند ورقي قابل للتداول)31(. 

املطلب الثاني
القيود الواردة على استخدام العملة الرقمية

إن دراسة القيود الواردة على استخدام العملة الرقمية يتطلب احلديث عن قيود إصدارها 
وتداولها وذلك في الفرع األول. ومن ثم نتناول أثر قيود االستخدام على حتديد خصائص 
العمل���ة الرقمية، وذلك في الف���رع الثاني. وأخيراً ندرس أثر قيود االس���تخدام على حتديد 

أنواع العملة الرقمية، وذلك في الفرع الثالث.
)29( املادة 2 من قانون البنك املركزي، واملادة 2 من قانون مراقبة العملة األجنبية.

)30( املادة 19 من قانون املعامالت اإللكترونية األردني.

)31( املادة 20 من قانون املعامالت اإللكترونية األردني.
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الفرع األول
إصدار العملة الرقمية وتداولها

مني���ز هن���ا بني العمل���ة الرقمية غي���ر املش���فرة والعملة الرقمي���ة املش���فرة، فاألولى يخضع 
إصدارها إلى التنظيم القانوني الذي يحكمها، في حني أن الثانية يخضع إصدارها للتنظيم 

التقني أو التكنولوجي وهو التنقيب لعدم وجود تنظيم قانوني يحكمها.

أوال- إصدار وتداول العملة غير املشفرة: 
يخضع إصدار وتداول العملة الرقمية وفقا للتنظيم القانوني الذي تضعه املؤسسة املالية 
املركزي���ة ف���ي الدولة)32( والتي تعرف عادة باس���م البنك املركزي كما ف���ي القانون األردني 
واملص���ري. وقد يس���ند هذا األم���ر إلى مؤسس���ات ائتمانية غي���ر مصرفية وفق���ا لضوابط 
قانونية توضع لهذه املؤسسات كما في القانون الفرنسي)33(، ففي األردن مثال يتم إصدار 
وت���داول العملة الرقمية  في إطار نظام الدفع والتحويل اإللكتروني لس���نة 2017، والذي 
يتضمن العديد من الضوابط إلصدار وتداول العملة الرقمية حتت إشراف البنك املركزي 
األردن���ي، والذي ميلك س���لطة حتدي���د الضوابط القانوني���ة والفنية والتقني���ة للجهات التي 
يرخص لها مزاولة هذه األنش���طة. ونلحظ ذات األمر بالنس���بة ملوقف املشرع املصري، إذ 
أعطى البنك املركزي املصري سلطة إصدار القواعد والضوابط القانونية إلصدار وتداول 
العملة الرقمية، وقد أصدر هذا البنك قواعد تقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف احملمول 
لسنة 2016، وهي قواعد تتعلق بإصدار النقود اإللكترونية وإدارة النظام. ومبوجب هذه 
القواعد تس���تطيع البنوك املصري���ة إصدار وتداول العملة الرقمي���ة مبوافقة البنك املركزي 
املص���ري وحتت إش���رافه. فهي باختصار مبثابة نقود قانونية مخزن���ة بطريقة إلكترونية 

على بطاقة بالستيكية أو أقراص صلبة داخل الكمبيوتر الشخصي للعميل)34(.

ثانيا- إصدار وتداول العملة املشفرة: 
عل���ى عكس العملة الرقمية غير املش���فرة، فإن إصدار هذا النوع املش���فر للعملة وتداوله ال 

)32( مصطفى كافي، النقود والبنوك اإللكترونية، املرجع السابق، ص 94.
)33( محمد الشافعي، املرجع السابق شرطة دبي، العدد1، ص14، ومتوفر على محرك البحث جوجل:  
efpedia.com/.../d8a7d984d986d982d988d8af-d8a7d984d8a7d98 -

 ..d983d8aad8b1d9
شريف غنام، محفظة النقود اإللكترونية: رؤية مستقبلية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 2007، 

ص 77 وما بعدها.
)34( سامي أبو صالح، املرجع السابق، ص4.
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يخض���ع ألي تنظيم قانوني، إذ يخضع إصدارها وتداوله���ا لنظام تكنولوجي تقني وفني 
بح���ت إل���ى تاريخ كتابة هذا البحث. ومبوجب هذه األنظم���ة التقنية املعقدة يتم إصدار هذه 
العملة. فمثال يتم إصدار عملة »البتيكوين« مبوجب عملية تستخدم فيها أجهزة احلاسوب 
وأجهزة وبرامج تقنية متخصصة ويطلق عليها اسم عملية التنقيب (Mining( ويتطلب 
هذا من املنقب أن يكون لديه حاس���وب مبواصفات عالية وقوية ومتصل باإلنترنت يعمل 
عل���ى تنزيل تطبيق خاص علي���ه، ومن ثم يقوم بعملية التنقيب، حيث يس���تغرق إصدار أو 

توليد بيتكوين واحدة الكثير من الوقت وبصعوبة بالغة)35(. 

ويتم تداول واستعمال هذه العملة بواسطة عملية فنية وتقنية معقدة تعتمد على التشفير 
أو التعمية والذي مبوجبه يتم تغيير ش���كل املعلومات إلى ش���كل آخر باستخدام املعادالت 
الرياضي���ة أو ما يس���مى بخوارزميات التش���فير، وه���ذا يتطلب توفر قيم معينة تس���تخدم 
كمفتاح عملية التش���فير، ونتيجة عملية التش���فير حتويل البيانات م���ن بيانات مقروءة إلى 
أخ���رى غير مق���روءة حلجب االطالع عليها من قبل األش���خاص غير املخول���ني لقراءتها أو 

التعامل معها)36(. 

الفرع الثاني
خصائص العملة الرقمية

تخلط الدراسات السابقة لهذا املوضوع بني خصائص العملة الرقمية غير املشفرة والعملة 
الرقمية املشفرة، إال أن هذا البحث يفرق بني خصائص العملة الرقمية غير املشفرة والعملة 

الرقمية املشفرة على النحو اآلتي:

أوال- خصائص العملة غير املشفرة:
تتمت���ع العمل���ة الرقمية غير املش���فرة بعدة خصائص متيزه���ا عن العملة الرقمية املش���فرة 

وتتمثل مبا يلي)37(:
)35( http//:www.amnaymag.com/

)36( للمزيد عن علم التشفير 
https://www.technawi.net

)37( مصطفى كافي، النقود والبنوك اإللكترونية، املرجع السابق، ص 69 - 70. نسرين نبيه، اجلانب 
اإللكترونية،  النقود  الشافعي،  محمد  ص26-23.  السابق،  املرجع  التجاري،  للقانون  اإللكتروني 
اإللكترونية ودورها في  العقابي واجلبوري وجبر،النقود  باسم علوان  السابق، ص9-8.  املرجع 
=الوفاء بااللتزامات التعاقدية، مجلة جامعة أهل البيت، م1، عدد6، العراق، 2008، ص80-110. محمد 
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1 - لها قيمة نقدية مخزنة إلكترونية: فهي قيم نقدية مخزنة إلكترونيا أو مغناطيس���يا 
أو ب���أي وس���يلة أخ���رى متث���ل التزاماً عل���ى مصدرها، ويت���م إصدارها مقابل اس���تالم 
قيمته���ا النقدية لغاي���ات تنفيذ عمليات الدف���ع، وتكون مقبولة من األش���خاص من غير 

مصدرها.

2 - ثالثية األبعاد، إذ إنها حتتاج إلى وس���يط لتداولها بني العميل والتاجر، وعادة يكون 
ه���ذا الوس���يط البنك أو مؤسس���ة االئتمان املصدرة له���ا)38(. وبهذا نختل���ف مع البعض 

الذي يعتبرها ثنائية األبعاد)39(.

3 - النقود اإللكترونية ليس��ت متجانسة: فقد تختلف هذه النقود من حيث القيمة، وقد 
تختلف أيضاً بحس���ب البضائع واخلدمات التي ميكن أن يش���تريها الشخص بواسطة 

هذه النقود. 

4 - العمل��ة الرقمي��ة مركزي��ة: أي أنها تصدر عن س���لطة مالية مركزي���ة لدولة اإلصدار 
كالبنوك املركزية أو التجارية أو مؤسسات االئتمان املالية)40(. 

5 - الكشف عن هوية مستخدميها: حيث يحتاج مستخدم العملة الرقمية إلثبات هويته 
الشخصية لدى اجلهات املصدرة لها.

6 - انعدام الش��فافية: حي���ث تبقى التعامالت املالي���ة املرتبطة بها س���رية، ويقتصر حق 
االطالع عليها للجهة مقدمة اخلدمة.

7 - وجود اعتراف وتنظيم قانوني لها: حيث يخضع إصدارها وتداولها لتنظيم قانوني 
داخل���ي مث���ل تعليمات الدفع بواس���طة الهاتف النق���ال (1( لس���نة 2013، ونظام الدفع 
منصور، املسؤولية اإللكترونية،دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة، 2003، ص122. طاهر مؤمن، عقد 
وخضير  املوسري  نهى  ص15.   ،2007 للنشر،القاهرة،  العربية  النهضة  دار  اإللكتروني،  البيع 
 ،2014 العراق،  عدد2،  م22،  بابل،  جامعة  مجلة  اإللكترونية،  للنقود  القانوني  النظام  الشمري، 
ص264-285. شيماء أحمد، التنظيم القانوني للنقود اإللكترونية، مجلة الرافدين للحقوق، م14، 
إلكترونيا،  النقدية  بااللتزامات  الوفاء  الشيبان،  عبدالرزاق  ص210-167.   ،2010 العراق،  ع50، 

مجلة جامعة تكريت للحقوق، م6، ع20، العراق، 2016، ص529-501.
)38( تعليمات الدفع بواسطة الهاتف النقال(1( لسنة 2013، نظام الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال 

لسنة 2017، قواعد تقدمي خدمة الدفع باستخدام  في الهاتف احملول املصرية.
)39( محمد الشافعي، النقود اإللكترونية، املرجع السابق، ص 6.

)40( تعليمات الدفع بواسطة الهاتف النقال (1( لسنة 2013، نظام الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال 
لسنة 2017، قواعد تقدمي خدمة الدفع باستخدام  الهاتف احملمول املصرية لسنة 2016.

=
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والتحوي���ل اإللكتروني لألموال لس���نة 2017، وقواعد تقدمي خدمة الدفع باس���تخدام 
الهاتف احملمول املصرية.

ثانيا- خصائص العملة املشفرة:
باملقاب���ل تتمت���ع العمل���ة الرقمية املش���فرة بعدة خصائ���ص متيزها عن العمل���ة الرقمية غير 

املشفرة وتتمثل مبا يلي:

1 - مش��فرة: والذي مبوجبه يتم تغيير ش���كل املعلومات اخلاصة بالعملة إلى ش���كل آخر 
باستخدام املعادالت الرياضية أو ما يسمى بخوارزميات التشفير، وهذا يتطلب توفر 
قيم معينة تس���تخدم كمفتاح عملية التش���فير، ونتيجة عملية التشفير حتويل البيانات 
من بيانات مقروءة إلى أخرى غير مقروءة حلجب االطالع عليها من قبل األش���خاص 

غير املخولني لقراءتها أو التعامل معها)41(.
2 - الالمركزي��ة: تتمي���ز بع���دم وجود س���لطة مالية مركزي���ة تصدر عنها وتش���رف على 

تداولها، فهي تصدر عن جهة مجهولة كما هو احلال بعملة »البيتكوين«.
3 - الكشف عن هوية مستخدميها: حيث يسمح نظام تشفير هذه العملة أن تكون هوية 

األشخاص املتداولني لهذه العملة مكشوفة لبعضهم البعض.
4 - العمل��ة الرقمي��ة ثنائية األبع��اد: إذ إنها ال حتتاج إلى وس���يط لتداوله���ا بني العميل 

والتاجر، حيث يكون التعامل بشكل مباشر بني التاجر والعميل.
5 - له��ا قيم��ة نقدية غير ثابته: ال يوج���د قيمة نقدية ثابته لها مقارن���ة بالعملة التقليدية 
أو القانونية كالدوالر وتختلف من نوع آلخر، فمثال تذبذبت قيمة  »البيتكوين«  خالل 
فت���رة قصيرة، بينما االيثيرمي بحوالي ثمامنائ���ة دوالر بتاريخ كتابة هذا البحث. لذلك 

توصف هذه العمالت من زاوية القيمة بالفقاقيع)42(. 
6 - لي��س له��ا تنظي��م قانوني: ال يوج���د تنظيم قانون���ي وطني أو دولي يحك���م عمليات 
إص���دار وت���داول هذا النوع م���ن العمالت الرقمية حت���ى تاريخ كتابة ه���ذا البحث، فهي 
مازال���ت زلت تخض���ع للتنظيم التقن���ي والتكنولوج���ي، وأن تدولها يخض���ع لضوابط 

وضمانات تكنولوجية بحته.
)41( للمزيد عن علم التشفير 

https://www.technawi.net
)42( Chief Investment Office Americas، Wealth Management 12 October 2017، 

Cryptocurrencies Beneath the bubble، USB.
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الفرع الثالث
أنواع العملة الرقمية

تخل���ط الدراس���ات الس���ابقة له���ذا املوضوع أيضا ب���ني أنواع العمل���ة الرقمية غير املش���فرة 
والعمل���ة الرقمية املش���فرة، إال أن هذا البحث يفرق بني أنواع العملة الرقمية  غير املش���فرة 

والعملة الرقمية املشفرة على النحو اآلتي:

أوال- أنواع العملة غير املشفرة: 
متيز الدراس���ات الس���ابقة لهذا املوضوع بني أن���واع العملة الرقمية غير املش���فرة من حيث 
الوس���يلة املس���تخدمة لتخزي���ن القيم���ة النقدية، وم���ن حيث القيم���ة النقدي���ة، فالنوع األول 
يش���مل بطاقات الدفع املسبقة والقرص الصلب ومحفظة النقود اإللكترونية، بينما يشمل 

النوع الثاني بطاقات ذات قيمة متوسطة وبطاقات ذات قيمة ضعيفة)43(. 

ثانيا- أنواع العملة املشفرة: 
منذ عام 2008 بدأت أنواع العملة الرقمية املش���فرة بالظهور باسمها ومضمونها وشكلها 
واستخدامها مثلها مثل العملة القانونية أو التقليدية، حيث إن لهذه العملة الرقمية اجلديدة 
جميع خصائص العملة  التقليدية كالدينار أو الدوالر، فلها اسم خاص وخصائص تتميز 
به���ا عن غيره���ا من العمالت الرقمية األخ���رى. وتتمثل أهم هذه األن���واع للعمالت الرقمية 
املش���فرة باألس���ماء التالية: »بيتكوي���ن« (Bitcoin(، و«ليتكوي���ن« (Litecoin(، ويثيريوم 
)Ethereum(، و«زكاش« (Zcash(، و«داش« (Dash(، و»رايبل« (Ripple(، و«مونيروه« 

 .)Monero(

السابق،  املرجع  النقود اإللكترونية،  الشافعي،  82-86. محمد  السابق، ص  املرجع  )43( نسرين نبيه، 
ص8-9. باسم علوان العقابي واجلبوري وجبر، النقود اإللكترونية ودورها في الوفاء بااللتزامات 
التعاقدية، مرجع سابق، ص80-110. محمد منصور، املسؤولية اإللكترونية، دار اجلامعة اجلديدة، 
القاهرة، 2003،ص122. طاهر مؤمن، عقد البيع اإللكتروني، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 
2007، ص15. نهى املوسري وخضير الشمري، النظام القانوني للنقود اإللكترونية، مجلة جامعة 
بابل، م22، عدد2،العراق، 2014، ص264-285. شيماء أحمد، التنظيم القانوني للنقود اإللكترونية، 
مجلة  إلكترونيا،  النقدية  بااللتزامات  الشيبان،الوفاء  عبدالرزاق  ص210-167.  سابق،  مرجع 

جامعة تكريت للحقوق، م6، ع20، العراق، 2016، ص529-501.
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املبحث الثاني
الضمانات القانونية والتكنولوجية للعملة الرقمية ومخاطر 

استخدامها ووسائل حمايتها
نعرض في هذا املبحث لألدوات القانونية والتكنولوجية لالستخدام اآلمن للعملة الرقمية 
م���ن خالل توفي���ر احلماية الالزم���ة على ش���كل ضمانات قانوني���ة وتكنولوجي���ة، وهو ما 
نتناول���ه في املطلب األول، ثم ندرس املخاطر املرتبطة باس���تخدامات العملة الرقمية، وهو 
موض���وع املطل���ب الثاني. أما املطلب الثالث فنتطرق فيه إلى وس���ائل حماية العملة الرقمية 

من املخاطر التي تتعرض لها.

املطلب األول
الضمانات القانونية والتكنولوجية للعملة الرقمية

يختل���ف وجود التنظيم القانوني للضمانات القانونية باختالف نوع العملة الرقمية، حيث 
جن���د تنظيماً قانونياً للعملة الرقمية غير املش���فرة، وهو ما نتناوله حتت عنوان الضمانات 
القانوني���ة، وعدم وجود تنظيماً قانونياً للعملة الرقمية املش���فرة، وهو ما س���نتناوله حتت 

عنوان الضمانات التكنولوجية.

الفرع األول
الضمانات القانونية للعملة غير املشفرة

م���ن خالل االط���الع على التنظي���م القانون���ي للعملة الرقمية غير املش���فرة في التش���ريعني 
األردن���ي واملص���ري نلحظ وجود نوع���ني من الضمان���ات القانوني���ة)44(، وتتمث���ل بوجود 

ضوابط قانونية شكلية وأخرى موضوعية.

أوال- الضوابط  القانونية الشكلية للعملة غير املشفرة:
وتتمثل الضوابط الشكلية بتحديد اجلهات التي تتولى مهمة التعامل مع العملة الرقمية)45(، 
حي���ث تقض���ي قواعد الدف���ع والتحوي���ل اإللكتروني األردني���ة أن تكون هذه اجلهة ش���ركة 
مس���اهمة عامة أو خاصة، كما يش���ترط النظام أن حتصل هذه الش���ركات على الترخيص 
)44( تعليمات الدفع بواسطة الهاتف النقال(1(لسنة 2013، نظام الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال 

لسنة 2017، قواعد تقدمي خدمة الدفع باستخدام  الهاتف احملمول املصرية لسنة 2016.
الشافعي،النقود  محمد   .98 ص  السابق،  املرجع  اإللكترونية،  والبنوك  النقود  كافي،  مصطفى   )45(

اإللكترونية املرجع السابق، ص16.
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الالزم والذي يتطلب أن حتقق هذه الش���ركات العديد من الشروط املشار إليها في النظام، 
كما أن عمل هذه الش���ركات يخضع لرقابة وإش���راف البنك املركزي األردني لضمان قيام 
هذه الش���ركات بعملها حس���ب أحكام القانون. أما قواعد تعليمات الدفع بواس���طة الهاتف 
النق���ال األردنية  فإنها تش���ترط على اجله���ة التي تتولى التعامل بالعمل���ة الرقمية أن تكون 
ش���ركة مالية وشكلها القانوني ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة وأال يقل رأس 
مالها املدفوع عن مليون ونصف املليون دينار أردني. كما تضمنت هذه التعليمات العديد 
م���ن ضوابط التعام���ل بالعملة الرقمية والتي يجب على هذه الش���ركات التقيد بها. ويتولى 
البن���ك املرك���زي األردني عملية اإلش���راف والرقابة عل���ى أعمال هذه الش���ركات. أما قواعد 
تقدمي خدمة الدفع باستخدام الهاتف املصرية 2016، وقواعد الضوابط الرقابية للعمليات 
املصرفية اإللكترونية، فإنها تش���ترط على اجلهات التي تتعامل بالعملة الرقمية أن تكون 
بن���كا مصري���ا مرخصاً له بذل���ك من البن���ك املركزي املص���ري، ومتارس البن���وك املصرية 

املرخص لها تعامالته بالعملة الرقمية حتت إشراف ورقابة البنك املركزي املصري.

ثانيا- الضوابط القانونية املوضوعية للعملة غير املشفرة:
يتعني على أي تنظيم تشريعي للعملة الرقمية أن يتضمن قيودا على اجلهات التي تتعامل 
بها. وتهدف هذه القيود إلى حماية األطراف املتعاملة في النقود اإللكترونية وحتول دون 
اس���تغالل مصدري النقود اإللكترونية لبقية األط���راف)46(. وبالرجوع إلى تعليمات الدفع 
بواس���طة الهات���ف النقال األردنية (1( لس���نة 2013، ونظ���ام الدفع والتحوي���ل اإللكتروني 
لألم���وال األردني لس���نة 2017، وقواع���د تقدمي خدم���ة الدفع باس���تخدام الهاتف احملمول 
املصرية لس���نة 2016، يتضح أنها تضمنت العديد من الضوابط املوضوعية. وتتمثل هذه 
الضوابط بخضوع املؤسس���ات املص���درة للنقود الرقمية لإلش���راف والرقابة الدقيقة من 
قبل البنك املركزي األردني في التشريع األردني ولرقابة وإشراف البنك املركزي املصري 
في التش���ريع املصري، كما يتم إلزام املؤسس���ات املصدرة للعملة الرقمية بقبول حتويلها 
إل���ى نقود عادي���ة بالدينار األردني أو اجلني���ه املصري، كما وتلزم مص���در النقود الرقمية 
باالحتف���اظ باحتياطي لدى البنك املرك���زي األردني واملصري، كما تتضمن ضوابط أمنية 
تتعل���ق بغس���يل األموال ومتويل اإلره���اب، وتتضمن أيضا ضوابط للتعامل مع ش���كاوى 

العمالء وآليات تسويتها.

النقود  الشافعي،  محمد  ص99.  سابق،  مرجع  اإللكترونية،  والبنوك  النقود  كافي،  مصطفى   )46(
اإللكترونية، مرجع سابق، ص17-16.
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الفرع الثاني
الضمانات التكنولوجية للعملة املشفرة

بخالف العملة الرقمية غير املش���فرة متتاز العملة املش���فرة بعدم وجود تنظيم قانوني لها 
س���واء على الصعيد الوطن���ي أو الدولي، وبالتال���ي تخلو من الضوابط القانونية الش���كلية 
واملوضوعية، فهي حتى تاريخ كتابة هذا البحث ما زالت  تعتمد على ضمانات تكنولوجية 
حازت على ثقة املتعاملني بها، فنتيجة لهذه الضمانات التقنية والفنية في استخدام العملة 
املشفرة ازداد عدد املستخدمني لها بشكل  كبير. فهذا االستخدام اآلمن لهذه العملة الرقمية 

يعتمد حاليا اعتمادا كليا على الضمانات التقنية والفنية التي توفرها التكنولوجيا.
وأكثر األمثلة شيوعا على استخدام الضمانات التكنولوجية للعملة املشفرة، هي استخدام 
عملة »البيتكوين« (bitcoin(، اخترعها شخص غير معروف الهوية كشخص طبيعي أو 
معن���وي عرف باسم(ساتوش���ي ناكاموت���و( وأصدرها كبرنامج مفت���وح املصدر في عام 
2009، و”البيتكوي���ن” عملة عاملية مش���فرة  ت���وازي العمالت  التقليدي���ة األخرى كالدينار 
والدوالر، ومتتاز ”البيتكوين” عن العمالت التقليدية بأنها عملة رقمية مش���فرة ليس لها 
وج���ود م���ادي ملموس. وتس���تخدم ”البيتكوين” بش���كل كامل عبر اإلنترن���ت ، وال يوجد 
له���ذه العملة نظ���ام مالي أو مصرف���ي مركزي تتبع ل���ه)47(. وتتم عملية الدف���ع بهذه العملة 
عن طريق الند للند)48( بني املس���تخدمني مباش���رة دون وس���يط  من خالل اس���تخدام نظام 
التش���فير. ويتم التحقق من عمليات الدفع عن طريق ُعقد الش���بكة)49( وتس���جيلها في دفتر 

حسابات موزع وعام يسمى سلسلة الكتل)50(.
القائم���ون على عملة »البيتكوي���ن« لم ينتظروا لطرحها وتداولها وج���ود تنظيم قانوني لها 
عل���ى الصعيدين الدولي والداخلي، والذي قد يأخذ وقتاً طويالً تفقد معه فكرتهم جديتها. 
لذل���ك بحثوا ع���ن بديل للضمانات القانونية، وراهنوا فقط عل���ى الضمانات التقنية والفنية 
)47( www.wikipedia.org.
على  لند  الند  شبكات  وتعتمد  اإلنترنت  شبكة  على  شخصيني  جهازين  بني  والبيانات  امللفات  تبادل  عملية  وهو   )48(
كمبيوترات املستخدمني وسرعتها، فكل فرد في شبكة الند لند يساهم أوال بامللفات وثانيا بالسرعة، حيث تربط 

.www.wikipedia.org .شبكات الند لند األطراف ببعض ويتم مشاركة امللفات
.www.wikipedia.org .49( عبارة عن جهاز مزود بالكهرباء يقوم بتلقي أو تشكيل أو حتويل املعلومات الواردة عبره(

)50( قاعدة بيانات موزعة متتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجالت املسماة (كتل أو »بلوك«(. 
حتتوي كل كتلة على الطابع الزمني و رابط إلى الكتلة السابقة. ُصممت سلسلة الكتل بحيث ميكنها احملافظة على 
البيانات املخزنة ضمنها واحلؤول دون تعديلها، أي أنه عندما تخزن معلومة ما في سلسلة الكتلة ال ميكن الحقاً 

.www.wikipedia.org .القيام بتعديل هذه املعلومة
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في عمليات إصدارها وتداولها، وذلك من أجل خلق بيئة آمنة من خالل تبني معايير تقنية 
تلب���ي ذلك)51(. فبه���ذه الضمانات التقني���ة والفنية خلق���وا الثقة بتداولها اآلم���ن بني الناس، 
وبالتالي مت اس���تخدامها  كعملة رقمية للوفاء بدال من العمالت التقليدية. فكثير من الناس 
أخذوا يس���تخدمون هذه العملة املش���فرة لالس���تثمار ولقضاء التزاماتهم املالية مع علمهم 
بع���دم وجود ضمانات قانونية حتميهم من مخاطر اس���تخدام هذه العملة اجلديدة. كما أن 
بعض الدول أخذت تعترف بها كعملة رقمية تعامل معاملة العملة التقليدية في التعامالت 

املالية واملصرفية.
فكلم���ا كان الفرد على علم وإطالع بخبايا وأس���رار التط���ور التكنولوجي في مجال العملة 
املش���فرة، كلم���ا كان���ت ثقته أكب���ر بها، وبالتال���ي االعتماد عليها بش���كل أكثر من الش���خص 
العادي. وباملقابل كلما كانت الدولة أكثر اهتماما وثقة بالتطور التكنولوجي كلما سارعت 
إلى تبني العملة املشفرة  في وقت مبكر مقارنة مع الدول األخرى. فمثال بخصوص عملة 
»البيتكوين«، سارعت كل من اليابان وأملانيا وبريطانيا والسويد وكندا وغيرها من الدول 
املتقدم���ة تكنولوجيا إلى االعتراف به���ا كعملة رقمية تتعامل معها معاملة العملة التقليدية. 
وف���ي املقاب���ل، فإن هن���اك الكثير من الدول ومنه���ا األردن اتخذت موقف���ا حتذيريا من هذه 
العمل���ة اجلديدة، وأخذت حتذر مواطنيها من اس���تخدامها كبديل ع���ن عملتها التقليدية في 

ظل غياب وجود تنظيم تشريعي داخلي أو دولي للعملة الرقمية غير املشفرة)52(.
وميكن تعريف الضمانات التكنولوجية للعملة الرقمية على أنها ضوابط حتاكي الضوابط 
القانونية التقليدية التي تضبط سلوك األفراد في املجتمع وفقا لقواعد مجردة موضوعية 
أو شكلية  آمرة أو مكملة. وتتمثل بتفعيل مجموعة من القواعد  التقنية والفنية املوضوعية 
والشكلية واملعدة سلفا من خالل بناء شبكة اإلنترنت من أجل ضبط السلوك  أو احملتوى 
اإللكتروني عبر الشبكة بخصوص كل ما يتعلق بالعملة الرقمية من تطبيقات وسلوكيات 

مرتبطة بعملية إصدارها وتداولها وحمايتها)53(.

فالضمانات التكنولوجية للعملة الرقمية تخضع إلى طرق تقنية وفنية تتصف مبواصفات 
)51( Jack Goldsmith & Tim Wu، who controls the internet? Illusions abroderless world، 

oxford university press، UK، 2006(
/com.cryptoarabian//:Ahttps /52(  ما-هي-الدول-التي- تعترف-بعملة-بيتكوين؟(

)53( Lawrence Lessing: Code and others laws of cyberspace. )new York،basic book،1999). 
available at http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf. Joel R.Reidenberg: 
lex informatica: the formulation of information policy rules through technology،76 
texas law review، No3.PP5541997)  ،584-( available at https://ir.lawnet.fordham.edu/
faculty_scholarship/42/
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خاصة متيزها عن باقي وسائل الضبط التكنولوجي ألي محتوى إلكتروني آخر. ومتتاز 
بأنها وس���ائل ضبط  ال تباش���ر من قب���ل الدولة، بل تتوالها جهات مختلف���ة  مجهولة وفقا 
لقواعد تقنية وفنية معدة س���لفا. ومتتاز أيضاً بوجود أساليب ضبط  فنية وتقنية متنوعة 
مدمج���ة في ش���بكة اإلنترنت يلت���زم بها مس���تخدمو العملة الرقمية ح���ال اتصالهم بها من 
خالل أي من الوسائل التكنولوجية احلديثة. ومتتاز أيضا بأنها عملية ضبط غير مركزية 
يق���وم على إدارتها وتش���غيلها جهات غي���ر محدودة وغير معروفة مبن  فيهم مس���تخدمو 
العملة الرقمية، فهم يش���تركون تقنيا وفنيا بضبطها من خالل القيام بوظائف مختلفة في 
إطار البنية التكنولوجية التحتية لش���بكة اإلنترنت والتي تتمثل في التصميم التكنولوجي 
والذي من خالله يتم تفعيل ضوابط التحكم الفنية والتقنية بشكل تلقائي، وبالتالي ضبط 

أي سلوك أو تصرف إلكتروني  بخصوص العملة الرقمية)54(.

ويحت���اج البح���ث ف���ي الضمان���ات التكنولوجي���ة إلى فه���م التصمي���م التكنولوجي لش���بكة 
اإلنترنت وقدرته ذاتيا على اس���تيعاب جميع القواعد التقنية الش���كلية واملوضوعية والتي 
بدوره���ا تضبط أي س���لوك إلكتروني بخص���وص العملة الرقمية عن طري���ق حتويلها إلى 
ضواب���ط تقنية وفنية تدمج س���لفا ف���ي تصميم ش���بكة اإلنترنت والتي تعم���ل  تلقائيا على 
ضبط س���لوك مستخدمي العملة الرقمية دون حاجة إلى تدخل مستخدمي العملة الرقمية  
أو علمه���م)55( وكأنها قواعد قانونية تضبط س���لوك األفراد في حياته���م اليومية. ويتحقق 
الضب���ط الذاتي للعملة الرقمية من خالل بنائها التكنولوجي والذي يس���مح بالقيام بعملية 
دم���ج بني أن���واع مختلفة من التقنيات الفنية والتكنولوجية ف���ي وقت واحد لتقوم بوظائف 

تقنية متنوعة وبحيث تتطور في صيغ  حديثه تتناسب والتطور التكنولوجي)56(.

ويعتمد جناح الضمانات التكنولوجية  للعملة الرقمية على البنية التحتية لشبكة اإلنترنت 
 )Software) والبرامج والتطبيقات )Hardware) والتي تتمثل بأجهزة ومعدات الشبكة

)54( Georgios Zekos، internet or electronic technology: a threat to state sovereignty، the 
journal of information، law and technology 3)1999(available at https://warwick.
ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/1999_3/zekos/.

Henry H. Perritt Jr. The Internet as a Threat to Sovereignty? Thoughts on the Internet>s 
Role in Strengthening National and Global Governance، 5 Ind. J. Global Legal Stud. 
423)1998( Available at https://scholarship.kentlaw.iit.edu/fac_schol/498/.

)55( Yaman Akdeniz: the internet،the law and society )UK،pearson education 
limited.2001(

)56( Tambini، D and others، codifying cyberspace: communications self-regulation in 
the age of internet convergence، )London، Routledge،2007).
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بحيث تس���مح بضبط كل ما يجري عليها من س���لوك إلكتروني بخصوص العملة الرقمية 
تلقائيا دون تدخل من مستخدمي  العملة الرقمية عبر ضوابط تقنية وفنية مدمجة بشبكة 

اإلنترنت)57(.

املطلب الثاني
مخاطر استخدام العملة الرقمية

بالرغم من الضمانات القانونية الشكلية واملوضوعية، فإن التعامل بالعملة الرقمية محاط 
بالعدي���د من املخاط���ر، منها مخاطر أمنية، وأخرى مخاطر تقنية وقانونية. وتتجس���د هذه 
املخاط���ر بأنواعه���ا املختلفة مبخاطر تتعلق بحماية مس���تخدمي العمل���ة الرقمية، ومخاطر 
االخت���راق والتهديد األمني حلس���ابات العمل���ة الرقمي���ة اإللكترونية، ومخاطر التش���غيل، 
ومخاط���ر التعدي على حق���وق امللكية الفكرية، ومخاطر عدم قبول ال���دول للعملة الرقمية. 

وسوف نتناول كل نوع من هذه املخاطر في بند مستقل.

1 -  مخاطر تتعلق بحماية مستخدمي العملة الرقمية: 

تأتي هذه املخاطر باعتبار أن العالقات التعاقدية والقانونية التي تنشأ بني مستخدمي 
العمل���ة الرقمية واملصدرين واملش���غلني هي عالقات متش���عبة ومعق���دة، ومن األمثلة 
على مثل هذه املخاطر انتهاك القوانني واللوائح مثل جرائم غس���يل األموال، ومتويل 
اإلره���اب وإفش���اء أس���رار العميل وانتهاك الس���رية)58(. م���ن ناحية أخ���رى، فإن هذه 
املخاط���ر ق���د تتولد أيضاً عندم���ا تنظم حقوق والتزام���ات األطراف املختلف���ة املتعاملة 
بالعمل���ة الرقمي���ة بطريق���ة غي���ر دقيق���ة، بحيث تصب���ح معه���ا  احلق���وق وااللتزامات 

اخلاصة بكل طرف غير واضحة)59(.
)57( Lawrence Lessing، code and others laws of cyberspace. )new York، basic book،1999). 

Reidenberg)1997):lex informatica: the formulation of information policy rules 
through technology،76 texas law review،No3.PP554584-.

)58( تعليمات الدفع بواسطة الهاتف النقال (1( لسنة 2013، نظام الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال 
لسنة 2017. مصطفى كافي، النقود والبنوك اإللكترونية، مرجع سابق، ص88.

النقود اإللكترونية، مرجع سابق.  87-105. محمد الشافعي،  )59( جالل الشوره، مرجع سابق، ص 
النقدية،  السياسية  إدارة  في  املركزية  املصارف  على  وأثرها  اإللكترونية  النقود  محمد،  سعدون 
مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد بسكرة،ع9، اجلزائر، 2006، ص 7. عالية الدباغ، تنظيم مبدأ 
2011، ص  العراق،  الرافدين، م14، ع50،  األموال، مجلة  املصرفية ملواجهة عملية غسيل  السرية 
للعلوم  النقود اإللكترونية في عملية غسيل األموال، مجلة جامعة دمشق  الزملي، دور  117. بسام 
اإللكتروني  التعاقد  ساسي،  إلياس  ص552.   ،2010 دمشق،  ع1،  م26،  والقانونية،  =االقتصادية 
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2 -  مخاطر االختراق والتهديد األمني حلسابات العملة الرقمية اإللكترونية:
وتتمث���ل ه���ذه املخاط���ر بعملي���ات التزوي���ر عن طري���ق تعدي���ل البيان���ات املخزنة على 
احلس���ابات اإللكتروني���ة أو عل���ى البرمجي���ات أو عل���ى الق���رص الصل���ب للكمبيوت���ر 
الش���خصي. وق���د يح���دث اخل���رق األمن���ي نتيجة ف���ك تش���فير العملة والتع���رف على 
البيانات املس���تخدمة فيها واستخدامها بشكل مضر. وهذه املخاطر حتدث إما نتيجة 
لعمل إجرامي عمدي مثل التزوير والتزييف، وإما كنتيجة لعمل غير عمدي مثل محو 
أو تخريب موقع من مواقع اإلنترنت، وإما اإلخالل بتصميمات األنظمة اإللكترونية 
والقرصنة اإللكترونية. فمن شأن كل هذه التصرفات والتهديدات السابقة أن تؤدي 
إل���ى آث���ار قانونية وأمني���ة ومالية خطي���رة. فقد تتع���رض العملة الرقمية للس���رقة أو 

للتزييف واستخدامها في عمليات غسيل األموال أو متويل اإلرهاب)60( .
التشغيل: 3 - مخاطر 

تتمث���ل مخاط���ر التش���غيل  بانقطاع وتأخ���ر الدخول إل���ى البواب���ات اإللكترونية للعملة 
الرقمية ومخاطر فك التش���فير اخلاصة بالعمل���ة وعمليات التهكير وغيرها من مخاطر 

التشغيل)61(.
الفكرية: امللكية  التعدي على حقوق  4 - مخاطر 

وتتمث���ل ه���ذه املخاط���ر بتقليد وتزوي���ر العم���الت الرقمية واس���تعمال أس���ماء العملة 
الرقمية بش���كل غير مش���روع، والتع���دي على حق���وق امللكية الصناعي���ة كالتصاميم 

والرسوم الصناعية للعملة الرقمية.
الرقمية: الدول للعملة  5 - مخاطر عدم قبول 

تع���د النق���ود القانوني���ة أو التقليدية أح���د أهم رم���وز الدولة الس���يادية، حيث حترص 

2003، ص60. منير اجلهني وممدوح  الباحث،ع2، اجلزائر،  املتعلقة بها، مجلة  القانونية  واملسائل 
اجلهني، مرجع سابق، ص42-51. نادر شافي، املصارف والنقود االلكترونية، املؤسسة احلديثة 

للكتاب، القاهرة، 2007، ص92-89.
)60( مصطفى كافي، مرجع سابق، ص 86-87. حمد احلروب، السندات الرسمية اإللكترونية، ط1، دار 

الثقافة للنشر، عمان، األردن، 2010، ص 54. محمد الشافعي، النقود االلكترونية، مرجع سابق. 
Chief Investment Office Americas، Wealth Management  12 October 2017، 
Cryptocurrencies Beneath the bubble، USB.
)61( محمد  إس���ماعيل، أس���اليب احلماي���ة القانونية ملعامالت التج���ارة اإللكترونية، منش���ورات احللبي، 

بيروت، 2009، ص343.

=



تحديات مواكبة التنظيم القانوني للتطور التكنولوجي للعمل المالي والمصرفي:

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس 9 - 10 مايو  3502018

ال���دول عل���ى إص���دار عمالت ورقي���ة ومس���كوكة خاصة به���ا، وحتمل ه���ذه العمالت 
الوطني���ة رس���ومات وأش���كاالً تعك���س النظام السياس���ي واالقتص���ادي واحلضاري 
والتاريخ���ي للدولة، وتقوم الدول بوضع قواع���د قانونية صارمة حلماية عملتها من 
االعتداء عليها، وتعتبرها من اجلرائم الواقعة على أمنها الداخلي)62(. باملقابل نالحظ 
أن العمل���ة الرقمي���ة ك�«البيتكوي���ن« وغيره���ا من العمالت املش���فرة تخلو م���ن كل هذه 
العناصر واخلصائص الس���يادية، وبالتالي فإن قبولها من الدول يعتبر حتدياً كبيراً 
ألن ذل���ك يعن���ي التنازل عن أحد عناصر ورموز الس���يادة للدول���ة. إضافة إلى وجود 
مخاطر قانونية وتقنية  وأمنية - كغسيل األموال ومتويل اإلرهاب- متنع الدول من 
قبولها حاليا إلى حني وجود نظام قانوني يضمن سالمة إصدارها وتداولها. وبهذا 
اخلصوص أصدر البنك املركزي األردني تعميما للبنوك والشركات املالية وشركات 
الصرافة  اخلاضعة لرقابته يحظر فيه التعامل بالعملة املش���فرة »بتيكوين« وذلك من 

أجل احلفاظ على سالمة اجلهاز املصرفي واملالي واالقتصاد الوطني)63(.

املطلب الثالث
وسائل حماية العملة الرقمية من املخاطر التي تتعرض لها

بالرغ���م من وج���ود احلماي���ة القانونية البس���يطة والتقنية الكبي���رة للعملة الرقمي���ة إال أنها 
محاط���ة بالعدي���د من املخاطر التقني���ة والقانونية. فكما أن هناك خب���راء في حماية األنظمة 
التقنية والفنية للعملة الرقمية، فإن هناك  باملقابل خبراء مختصني بفك الش���يفرة وتهكير 
العمل���ة الرقمي���ة، األمر الذي يس���تدعي وجود قواع���د قانونية تنظم اس���تخدام هذه العملة 
الرقمية ويوفر لها احلماية القانونية الالزمة. والتدخل التش���ريعي يكون إما على الصعيد 

الداخلي للدول أو على الصعيد الدولي، وهو ما نبينه في البندين التاليني.
الداخلي:  التشريعي  التدخل   - 1

تق���وم كل دولة بوضع قوانني تضبط عمليات اس���تخدام العملة الرقمية، ونالحظ أن 
مث���ل هذه القوانني موج���ودة بخصوص العملة الرقمية غير املش���فرة)64( فمثال يوجد 
ف���ي األردن تعليم���ات الدف���ع بواس���طة الهاتف النقال(1(لس���نة 2013، ونظ���ام الدفع 

النقد  وقانون  األردن��ي  املركزي  البنك  وقانون  األردن��ي  الدستور  نصوص  في  مثال  واض��ح  هذا   )62(
األردني ونظام اصدار النقد األردني وقانون العقوبات األردني.

.2014/2/20 تاريخ  )63( تعميم رقم 245/1/1 
)64( مصطفى كافي، مرجع سابق، ص96-94.
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والتحوي���ل اإللكتروني لألموال لس���نة 2017، وفي مصر توج���د قواعد تقدمي خدمة 
الدف���ع باس���تخدام الهات���ف احملمول املصري���ة لس���نة 2016، وضواب���ط  للرقابة على 
العملي���ات املصرفي���ة اإللكترونية. وقد أحس���ن املش���رعان األردني واملص���ري إتباع 
أس���رع الطرق في التش���ريع عن طريق إصدار أنظمة أو تعليمات أو ضوابط من قبل 
اجله���ات املالي���ة الرقابية، حيث تس���مح هذه الوس���يلة التش���ريعية متابع���ة التطورات 
التقنية والفنية للعملة الرقمية، وحتقق عنصري السرعة واالئتمان التي يقوم عليهما 
العمل التجاري الرقمي. وبإتباع هذه الطريقة التش���ريعية املرنة  ميكن وضع قواعد 
قانوني���ة تنظم العمل���ة الرقمية مبا يواكب التطور التكنولوج���ي والتقني احلاصل في 
أق���رب وقت ممكن، وبدال من إتباع طريقة س���ن القوانني التقليدي���ة والتي حتتاج إلى 
وق���ت طويل وجهد أكبر تكون معه العملة الرقمية قد خطت ش���وطا زمنيا طويال قبل 

صدور القانون املعني بها.
2 - ضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي: 

يتمث���ل البعد الدولي للعمل���ة الرقمية  في اعتمادها على التق���دم التكنولوجي والتقني 
وأنه من الس���هل التعامل بهذه النقود عبر احلدود عن طريق ش���بكة اإلنترنت. ولذلك 
ف���إن التنظي���م القانون���ي الوطني له���ذه النقود لن يك���ون كافيا ما لم يس���تكمل بتنظيم 
وتنس���يق وتعاون دولي  من خالل اتفاقيات دولية وثنائية توضح فيها مس���ؤوليات 
مواطن���ي كل دول���ة، وميك���ن للتنس���يق الدول���ي أن يحل املش���كالت اخلاص���ة بالعملة 
الرقمية ومن بني هذه املس���ائل الشفافية، اخلصوصية، وغسيل األموال)65(.ةوهناك 
منوذج على التدخل التشريعي للعملة الرقمية غير املشفرة مثل جلنة بازل و منوذج 

االحتاد االوروبي ومنوذج هوجن كوجن)66(.

)65( محمد الشافعي، النقود اإللكترونية، مرجع سابق، ص19. شيماء أحمد، التنظيم القانوني للنقود 
اإللكترونية، مرجع سابق، ص210-167

)66( جالل الشوره، مرجع سابق، ص122-109.
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اخلامتة: 
في نهاية هذا البحث، فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات .

أوال- النتائج: 
لقد خلص هذا البحث إلى عدد من النتائج تتمثل فيما يأتي:

1 - نتيج���ة املفاضل���ة بني الضمان���ات التكنولوجية والضمانات القانوني���ة للعملة الرقمية، 
جند حقيقة تراجع القانون في مضمار الس���باق مع التطور التكنولوجي بخصوص 
ضمان���ات التعام���ل بالعمل���ة الرقمي���ة، وبحي���ث يبق���ى كإح���دى التحدي���ات املعاصرة 

للضمانات القانونية في هذا العالم املتغير.

2 - اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات العربية السابقة ملوضوع العملة الرقمية من جهة 
عدم التمييز بني العملة الرقمية والدفع اإللكتروني والعمليات املصرفية اإللكترونية 
وع���دم التمييز ب���ني العملة الرقمية غير املش���فرة والعمل���ة الرقمية املش���فرة. فالعملة 
الرقمية غير املش���فرة ما ه���ي إال عملة قانونية تخزن إلكترونيا على ش���كل قيم مالية 
وتخض���ع لتنظيم قانوني وتتبع جله���ة مالية مركزية في الدولة التي تصدرها، بينما 
العملة الرقمية املش���فرة ك� ”البتكوين” )Bitcoin( فهي نقود افتراضية إلكترونية ال 

تخضع لتنظيم قانوني وال تتبع أية جهة مالية مركزية وطنية أو دولية.

3 - ت���وازي العمل���ة الرقمية املش���فرة اجلدي���دة ك�”البتكوين” العملة التقليدي���ة كالدينار أو 
الدوالر، فلها اس���م خاص  بها وخصائص تتميز بها عن غيرها من العمالت الرقمية 

األخرى، وقد أطلق على هذه العمالت الرقمية اسم العمالت املشفرة.

4 - ع���دم وج���ود تنظي���م قانون���ي للعملة الرقمية املش���فرة يضم���ن االس���تخدام اآلمن لها، 
فه���ي ما زالت رهن الضمانات التقنية والفنية والتي هي ضوابط تكنولوجية حتاكي 
الضواب���ط القانونية لضبط الس���لوك اإللكتروني لألفراد بخصوص التعامل بالعملة 

الرقمية.

5 - وج���ود تنظيم قانوني للعملة الرقمية غير املش���فرة ف���ي الدول، كاألردن ومصر مثال، 
حي���ث توجد تعليمات الدفع بواس���طة الهات���ف النقال(1(لس���نة 2013، ونظام الدفع 
والتحويل اإللكتروني لألموال لس���نة 2017، وقواعد تقدمي خدمة الدفع باس���تخدام  

الهاتف احملول املصرية.
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6 - اس���تخدام العمل���ة الرقمي���ة مح���اط  بالعديد م���ن املخاطر مث���ل مخاطر تتعل���ق بحماية 
مس���تخدمي العمل���ة الرقمية، ومخاطر االخت���راق والتهديد األمني حلس���ابات العملة 
الرقمي���ة اإللكتروني���ة، ومخاط���ر التش���غيل، ومخاط���ر التع���دي عل���ى حق���وق امللكية 
الفكري���ة، ومخاطر عدم قبول ال���دول للعملة الرقمية. فحماية العمل���ة الرقمية يحتاج 
إل���ى تدخل تش���ريعي وطني ودول���ي يضمن حماية ه���ذه العملة من املخاط���ر التقنية 

واألمنية والقانونية.

7 - هناك حتد أمام القاضي الوطني لتحديد طبيعة العملة الرقمية املشفرة كونها اصبحت 
أم���را واقعا وأن التعام���ل بها بني األفراد ممكن في كل مكان وزمان كونها تعتمد على 
اإلنترنت في إصدارها وتداولها. وحتديد طبيعتها القانونية يدور بني عدة فرضيات، 
األول���ى باعتباره���ا  م���اال أو ال، والثانية باعتباره���ا مال من نوع النق���ود أو باعتبارها 
ماالً من نوع غير النقود  كالبضائع، والثالثة باعتبارها س���ندات إلكترونية ذات قيمة 

مالية.

ثانيا- التوصيات:
توصل هذا البحث إلى عدد من التوصيات تتمثل فيما يأتي:

ال ب���د م���ن إيجاد قواعد قانونية خاص���ة بالعملة الرقمية املش���فرة تنظم آلية عملها   -  1
والترخيص الالزم ملمارستها، ووضع قواعد تضمن أمن العملة وسريتها من خالل 

ايجاد ضوابط قانونية شكلية وأخرى موضوعية.

توفير مزيد من احلماية املدنية واجلزائية واإلدارية للعملة الرقمية من خالل تبني   -  2
سياسة تشريعية مرنة على شكل أنظمة أو تعليمات، حيث يسهل وضعها وتعديلها 
بشكل يتناسب طرديا مع التطور التقني والفني للعملة الرقمية. كما أن هذه الوسيلة 
التشريعية املرنة حتقق عنصري السرعة واالئتمان كإحدى الدعائم التي يقوم عليها 

النشاط التجاري الرقمي.

وامل����ب����ادئ  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  امل���ع���اي���ي���ر  ل����وض����ع  م��خ��ت��ص��ة  م���ال���ي���ة  ه���ي���ئ���ة  وج�������ود   -  3
ضد إج�����راءات  ات��خ��اذ  سلطة  وإع��ط��ائ��ه��ا  ال��رق��م��ي��ة،  بالعملة  للتعامل   ال��ض��روري��ة 

اجلهات املخالفة.

وضع قواعد سلوك وبنود منوذجية لتعزيز هذا اإلطار التنظيمي، وأن تكون مالئمة   -  4
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جلميع تطبيقات العملة الرقمية.

نوصي املش���رع العربي والدولي بالتعاون والتنس���يق القانون���ي في تنظيم العملة   -  5
الرقمي���ة لتمت���د دائ���رة احلماية خ���ارج النطاق اإلقليم���ي للدول. كما نوص���ي بتطوير 
وتبني القانون العربي املوحد االسترش���ادي للمعامالت والتجارة اإللكترونية لسنة 

.2009
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قائمة املصادر واملراجع

أوال- باللغة العربية: 
- أحمد احلروب، الس���ندات الرس���مية االلكترونية،ط1،دار الثقافة للنشر،عمان، األردن، 

 .2010

- أس���عد فاضل وعقيل الس���رحان، التكييف القانوني للنق���ود اإللكترونية، مؤمتر العلمي 
األول، كلية القانون، جامعة القادسية، العراق، 2008. 

- أمجد اجلهني، املسؤولية املدنية عن االستخدام غير املشروع لبطاقات الدفع اإللكتروني، 
ط1، دار املسيرة للنشر، عمان، األردن، 2010. 

- باس���م عل���وان العقاب���ي واجلب���وري وجب���ر، النق���ود اإللكتروني���ة ودوره���ا ف���ي الوف���اء 
بااللتزامات التعاقدية، مجلة جامعة أهل البيت، م1،عدد6، العراق، 2008.

- بس���ام الزمل���ي، دور النقود اإللكترونية في عملية غس���يل األموال، مجلة جامعة دمش���ق 
للعلوم االقتصادية والقانونية، م26، ع1، دمشق، 2010.

- جالل الشوره، وسائل الدفع االلكتروني، دار الثقافة، عمان، األردن، 2008.

- رمض���ان معروف، التج���ارة اإللكترونية في اليابان ومدى اس���تفادة مصر منها، مكتبة 
جزيرة الورد، القاهرة، 2012. 

- س���امي أب���و صالح، الوف���اء اإللكترون���ي بالديون الناش���ئة عن املعام���الت التجارية، دار 
النهضة العربية ، القاهرة. 

- س���عدون محمد، النقود اإللكترونية وأثرها على املصارف املركزية في إدارة السياسية 
النقدية، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد بسكرة، ع9، اجلزائر، 2006. 

- ش���ريف غنام، محفظة النقود اإللكترونية: رؤية مستقبلية، دار النهضة العربية للنشر، 
القاهرة، 2007. 

- شيماء أحمد، التنظيم القانوني للنقود اإللكترونية، مجلة الرافدين للحقوق، م14، ع50، 
العراق، 2010. 

- صالح زين الدين، دراسة اقتصادية لبعض مشكالت وسائل الدفع اإللكترونية، مؤمتر 
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االعمال املصرفية اإللكترونية بني الشريعة والقانون، 2003. 

- طاهر مؤمن ، عقد البيع اإللكتروني، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 2007.

- عالية الدباغ، تنظيم مبدأ السرية املصرفية ملواجهة عملة غسيل األموال، مجلة الرافدين، 
م14،ع50، العراق،2011.

- عبدالرزاق الشيبان، الوفاء بااللتزامات النقدية إلكترونيا، مجلة جامعة تكريت للحقوق، 
م6،ع20، العراق، 2016.

- فائق الشماع، اإليداع املصرفي، ج1، اإليداع النقدي: دراسة قانونية مقارنة، دار الثقافة 
للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2011.

- محمد  اس���ماعيل، أس���اليب احلماية القانونية ملعامالت التجارة اإللكترونية، منشورات 
احللبي، بيروت، 2009. 

- محم���د الش���افعي، النق���ود اإللكترونية: ماهيته���ا، مخاطرها وتنظيمه���ا القانوني، مجلة 
األمن والقانون، أكادميية شرطة دبي، العدد1، 2004. 

- محم���د الش���رقاوي، مفه���وم األعم���ال املصرفي���ة اإللكترونية وأه���م تطبيقاته���ا، مؤمتر 
األعمال املصرفية اإللكترونية بني الشريعة والقانون، 2003. 

- محمد منصور، املسؤولية االلكترونية، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة، 2003. 

- مصطفى كافي:

 التجارة اإللكترونية، املنهل للطباعة والنشر، دمشق، 2010. 

 النق���ود والبن���وك االلكتروني���ة ف���ي ظ���ل التقنيات احلديثة، مؤسس���ة رس���الن 
للطباعة والنشر، دمشق، 2012. 

- منير اجلهني وممدوح اجلهني، النقود اإللكترونية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006. 

- نادر شافي، املصارف والنقود اإللكترونية، املؤسسة احلديثة للكتاب، القاهرة، 2007. 

- نبي���ل العرب���ي، الش���يك اإللكتروني والنق���ود الرقمية: دراس���ة مقارنة، مؤمت���ر األعمال 
املصرفية اإللكترونية بني الشريعة والقانون، 2003. 

- نسرين نبيه، اجلانب اإللكتروني للقانون التجاري، منشاة املعارف، اإلسكندرية،  2008.
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