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Abstract:  

 The forgoing proposed conference paper which is bearing the title of: 

“The Criminal Motivations of Bitcoin Sellers and it’s Threats to 

National Security of State” According to Provisions of Shariah and 

Criminal Laws of Sudan a Comparative Analysis”. The researchers 

intent to define the Bitcoin, it’s emergence, growth and development, 

it’s types and the position of the international communities 

pertaining to Bitcoin, moreover the researchers will attempt to 

explain the view of Islamic Jurisprudence in respect of legality of the 

Cryptocurrency. In addition the research  

paper will examine criminal motivations of Bitcoin sellers that 

threating the National Security of the State such as: the lack of 

financial license and out authorization of the Central Bank, the 

sellers never contribute and comply to the payment text polices and 

laws that enforced by the government, other aspect of criminalization 

to the acts and behaviors that mostly committed by the sellers: 

involvement in commission of money Laundry, financing terrorist 

acts and organization trading in illicit drugs, human trafficking and 

other mischievous and misdemeanor acts.At the conclusion on the 

researchers mean to state that: every independent state having 

absolute autonomy to approve or disapprove the Bitcoin or 

Cryptocurrency ,however the researchers calling the expert scholars 

in the fields of law ,economy ,finance ,business administration 

,banking collectively to study the peculiarities of Bitcion and to 

formulate polices and regulations governing it is usage , beside 

others.. on recommendations the researchers urge the international 

community to issue treaties, conventions and enact National 

Criminal Laws for deterrence the electronics criminals and to 

approve current criminal procedures and evidence act which are 

concurrence and suitable to combat this phenomena. 

Key words: Cryptocurrency, Bitcoin, National Security Threats, Criminal 

Motivations, Black Internet. 
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ْوين
ُ
تك
ْ
ي الِبي  البواعث االجرامية لمروج 

ا(
ً
ا قانون

ً
 ومهدداتها لألمن القومي )فقه

 
ي سعيد عمر 

 3  أحمد المرض 

 4 محمد النذير الزين عبد هللا

 
 الملخص

ي  هذه الورقة البحثية الموسومة بـ: "البواعث االجرامية البيتكوين ومهدداتها لألمن لمروج 

" يتناول فيها الباحثان ، من حيث نشأتها وتطورها ، التعريف بعملة البيتكوين القومي

، وضع قيود عليها أو   التحفظ عليها أو   الغائها أو   وأنواعها ومواقف الدول باعتبارها 

وعيةأو   وحكمها الفقهي من حيث الجواز  ، وأهدافها ، وخصائصها ، الحرمةأو   ،المشر

ككونها ،  القومي أو   ومناقشة المهددات الناجمة عن ترويجها بما يهدد األمن المجتمعي 

وال تخضع لرقابة البنك المركزي وال يخضع مروجوها ، تصدر بدون ترخيص من أي دولة

وعة المخلة بالقيم واألخالق وتهديد  ي األغراض غير المشر
ر
ائب واستخدامها ف لدفع الضر

ي تمويل العمليات اإلرهابية األمن المجتمعي 
ر
واالتجار ، وغسيل األموال، باستخدامها ف

ي األسلحة، بالبشر 
ر
وعية واالتجار ف ها من المهددات. ، بالطرق غير المشر  وتهريب العملة غير

ي  -واإلشارة إىل ما يواجه السلطات
ي إثبات -المنوطة بها التحقيق القضائ 

ر
من صعوبة ف

ي يهدف  .البيتكوين الجرائم المرتكبة باستخدام عملة
ولقد تضمن البحث النتائج الت 

ي منها الباحثان
اف بالعمالت  :إىل تحقيقها والت  أنه تحذو الدول عدة مواقف تجاه اإلعي 

ر العمالت المشفرة بعدة خصائص إيجابية ، البيتكوينأو   المشفرة وأنها تستغل ، وأنه تتمير

ي ارتكاب عدة جرائم مهددة لألمن القومي 
ر
ها ف ي التوصيات.من نتائج وغير

ر
: يوصي وف

بحث المجتمع الدوىلي عىل مكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام عمالت  الباحثان

وأن تسعي السلطات المختصة لتطوير التكنولوجيا العدلية بما يمكن السلطات ، البيتكوين

ي الجناة، من فك الشفرات القضائية
لمرتكبة باستخدام عملة وإثبات الجرائم ا، وتقفر

 .البيتكوين

البواعث ، مهددات األمن القومي ، البيتكوين، العمالت المشفرة: الكلمات المفتاحية
نيت المظلم، اإلجرامية  .اإلني 

 
 

 المقدمة: 

والدراسات ، ومنهجية البحث، وأهداف الدراسة، ومشكلة البحث، تتألف مقدمة هذا البحث من أهمية الدراسة

 وخطة البحث. ، السابقة

 

 تتأئ  عدة مهام من إعداد هذا البحث منها:  أهمية البحث:  

اضية من حيث تاريخها ونشأتها، وتطورها.  .1  أنه يعرف القارئ بمفهوم العملة االفي 

اضية.  .2  أنه يكشف الجوانب االيجابية والسلبية من استخدام العملة االفي 

 أنه يوضح مواقف الدول تجاه استخدام العملة المشفرة.  .3

ز  .4 يعة اإلسالمية من استخدامها من حيث الحل والحرمة. أنه يي   موقف الشر

رة .5
ّ
ي السياسة الجنائية من استخدام العمالت المشف

ر
ر ف اضية. أو   أنه يوضح رأي المختصير  االفي 
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 باألمن المجتمعي  .6
ُمسُّ

َ
ي ت
رة. أو   أنه يحتوي عىل المهددات و األخطار الت 

ّ
 القومي من استخدام العمالت المشف

 

 ث: مشكلة البح

اأو    تزايد انتشار العمالت المشفرة ة منذ مطلع هذا القرن وغدا تداولها مثير ي اآلونة األخير
ر
للعديد من  البيتكوين ف

اف بالعمالت -هل تحمل عمالت البيتكوين خصائص النقود ؟ :المشكالت منها ي اإلعي 
ر
وهل يجوز للجهاز المضف

ي عمالت -وما هي حقيقة عملة البيتكوين ؟-؟بالرغم من إصدارها من جهات غير رسمية  المشفرة
ر
وما هو عنض الثمنية ف

ر العمالت المشفرة والتقليدية؟-البيتكوين؟ عية من التعامل بالعمالت -وماهي أوجه الفروق بير وماهي المحاذير الشر

ر عمالت دون إصدا وهل يجوز لألفراد-البيتكوين؟أو   وماهو الحكم الفقهي بالتعامل بالعمالت المشفرة -المشفرة؟

 .تفويض من الدولة ؟أو   الحصول عىل تخويل

 

 :منهجية الدراسة

ي التحليىلي  انيستخدم الباحث
إىل االستئناس بالمصادر المعرفية مما ألفه  فيعمدان، إلعداد هذا البحث المنهج الوصفر

ونية الحقائق كما يستعينان  ويحلالن المعلومات ويوازنان بينها ويقرران، ونالباحث ي المواقع االلكي 
ر
بالمعلومات المدونة ف

ا.  من راجيان عىل مصادر المعلومات بمكتبات الجامعات ويعوالن
ً
ا مفيد

ً
 هللا سبحانه وتعاىل أن يكون بحث

 

 الدراسات السابقة: 

ي موضوع 
ر
ي المجالت المحكمة والرسائل الجامعية من ماجستير ودكتوراة ف

ر
كتبت العديد من البحوث المنشورة ف

رة 
ّ
 ودونك طائفة منها: ، واألوراق المقدمة للمؤتمرات الدولية، البيتكوين: "او النقود المشف

اض .1 ي دراسة حالة العمالت االفي 
وئر ية البيتكوين نموذًجا، بحث أحمد خّزان: األحكام الفقهية للضف االلكي 

ي العلوم اإلسالمية، تخصص معامالت مالية معارصة، مقدما لجامعة الشهيد 
ر
، ف مقدم لنيل درجة الماجستير

اف  ، الجزائر، اشر م(...يتفق هذ البحث 2018-هـ1438حمد رشيد بو غزالة، السنة الجامعية )-أ.د -حمه الخضر

ي انهما يتناوال
ر
ي ان األخير والبحث المقدم من طرفنا ف

ر
ن إلقاء الضوء عىل الجوانب الفقهية ويغايره بحثنا ف

 .يتناول النواجي القانونية

ي لمواجهة  .2
ي دولة االمارات العربية المتحدة: الحاجة إىل إطار قانوئر

ر
اضية ف أحمد قاسم فرح: العمالت االفي 

ي مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانوني
ر
( 2( العدد )16ة، المجلد )مخاطرها: دراسة مقارنة، بحث منشور ف

( ي
قيم الدوىلي )2019-ديسمي  -ـه 1441)مجلة دورية علمية محكمة( ربيع الثائر

-698( ص2616- 6526م(، الي 

ي 744
ي انه يتطرق ألحكام القانون الجنائ 

ر
ي إطار الدراسة المقارنة ويغايره بحثنا ف

ر
ي أنهما ف

ر
....يتفق البحثان ف

ي أنموذجا
 .السودائر

اضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، بحث د. عبد هللا بن  .3 سليمان بن عبد العزيز الباحوث: النقود االفي 

ر شمس، القاهررة، العدد ) ي المجلة العلمية لإلقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عير
ر
-( يناير 1منشور ف

إلمام محمد بن سعود اإلسالمية، م، الباحثان أستاذ مشارك بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة ا2017

ي إطار القانون 60-11ص)
ر
ي أن األخير ف

ر
ي أنهما يتناوالن دراسة النقود المشفرة ويخالفه بحثنا ف

ر
(...يتفق البحثان ف

 .المقارن بالفقه

ي اإلسالم )الباحثان  .4
ر
باسم أحمد عامر: العمالت الرقمية "البيتكوين أنموذًجا" ومدى توافقها مع ضوابط النقد ف

ي مجلة جامعة الشارقة للعلوم مح
ر
، البحرين( بحث منشور ف ارصر بكلية اآلداب جامعة البحرين، الصخير

عية والدراسات اإلسالمية، المجلد ) ي أنهما 290-264م، ص2019( يوليو 1( العدد )16الشر
ر
....يتفق البحثان ف

ي أن
ر
ي  يسلطان الضوء عىل الموضوع من الناحية الفقهية المحضة ويخالفه بحثنا ف

ر
األخير يتناول الموضوع ف

 .إطار الفقه المقارن بالقانون
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: دراسة بعنوان العمالت المشفرة ) .5 اف والرقابة عىل نظام Crytocurrenciesالبنك المركزي األردئر ( دائرة اإلشر

ي )
مها المصارف 2020المدفوعات الوطتر ر ي أن تلي 

ي ينبعر
ي أنه يضع األسس العامة الت 

ر
ر هذا البحث ف م(.يتمير

ي إطار القانون المقارن بالفقه
ر
ي أنه يتناول الدراسة ف

ر
 .بدولة األردن ويخالفه بحثنا هذا ف

يعي منها )الباحثان  .6
اضية والموقف التشر د. جمال عبد العزيز عمر العثمان: الطبيعة القانونية للعمالت االفي 

يعة والقانون  ي اإلمارات( بحث مقدم للمؤت–محارصر بكلية اإلمام مالك للشر مر الدوىلي الخامس عشر لكلية دئ 

ر  ة ما بير
ي الفي 

ر
يعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة المقام ف تحت –. 651-593م ص2019- 4- 17-16الشر

ان ر ي مير
ر
اضية ف ي إطار القانون المقارن بالفقه ويخالفه بحثنا هذا  .شعار العمالت اإلفي 

ر
ي أنهما ف

ر
..يتفق البحثان ف

ي أنه يعتي  القانون الس
ر
ي نموذجاف

 .ودائر

ي نظر السياسة الجنائية )الباحثان أستاذ ورئيس  -أ.د  .7
ر
اضية ف ف توفيق شمس الدين: مخاطر العمالت االفي  أشر

ي بكلية الحقوق جامعة حلوان( بحث منشور مقدم للمؤتمر الدوىلي الخامس عشر لكلية 
قسم القانون الجنائ 

يعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة، المقام ر  الشر ة ما بير
ي الفي 

ر
تحت -. 688-653م ص2019- 4- 17-16ف

ان ر ي مير
ر
اضية ف ي .شعار العمالت اإلقي 

ر
ي ف

ي أنهما يتناوالن الموضوع من وجهة نظر القانون الجنائ 
ر
..يتفق البحثان ف

ي أنه يتناول الموضوع من وجهة القانون المقارن بالفقه
ر
ر يخالفه بحثنا هذا ف  .حير

يعية لمارد الدفع الرقمي الحارصر والمستقبل )الباحثان د. هايدي عيىس حسن عىلي حسن: ا .8 لحاجة لمظلة تشر

 بقسم القانون الدوىلي الخاص كلية الحقوق جامعة القاهرة جمهورية مض(، بحث منشور ضمن أعمال 
محارصر

يعة والدراسات اإلسالمية، بجامعة الشارقة ، تحت شعار العمالت  المؤتمر الدوىلي الخامس عشر لكلية الشر

ر اال ة ما بير
ي الفي 

ر
ان ، المقام ف ر ي مير

ر
اضية ف ي نظر موضوع 728-689م ص2019- 4- 17-16في 

ر
.يتفق البحثان ف

ي أنه يسلط الضوء عىل الموضوع من الناحية 
ر
ي ظل القانون ، ويخالفه بحثنا ف

ر
العملة المشفرة وتكييفها ف

 .الفقهية والقانونية معا فهو بحث مقارن

 

: يتألف هذا البحث م خطة البحث:   ن مقدمه وخمسة مباحث وخاتمة عىل نحو ما يىلي

 المقدمة: فتتكون من أهمية الدراسة، ومشكلة البحث، وأهداف الدراسة، ومنهجّية الدراسة، والدراسات السابقة.  -

اضية :المبحث األول - رة، "االفي 
َّ
 البيتكوين"، وخصائصها، ونشأتها، وتطورها، وأهدافها. أو   التعريف بالعملة المشف

ي  -
عي المتعلق بالعملة المشفرة من حيث الحل والحرمة.  :المبحث الثائر

 الحكم الشر

 مواقف الدول سلًبا وإيجاًبا تجاه العملة المشفرة.  -المبحث الثالث -

اضية.  -المبحث الرابع -  المهددات األمنية الناشئة من ترويــــج العملة االفي 

 ترويــــج عملة البيتكوين. صعوبة إثبات الجرائم المرتكبة بسبب  -المبحث الخامس -

ي توصل إليها  -الخاتمة -
 .الباحثانتتكون من النتائج والتوصيات الت 

 

 المبحث األول

اضية رة، "االفتر
َّ
 البيتكوين"، وخصائصها، ونشأتها، وتطورها، وأهدافها: أو   التعريف بالعملة المشف

اضية عملة رقمية مجهولة المنشأ   كونها ال ،  تعريفها: العملة االفي 
ا
، وال أية وسيلة أخرى تتيح تتبعها ، تمتلك رقًما متسلسل

ي 
اصر اضية نسبة إىل الواقع االفي  اضية، وقد سميت باالفي  ت التقنية االفي  وبدأت تحاكي الواقع وكأنها ، بعد أن انتشر

اضية، حقيقة ي والعمليات الجراحية االفي 
اصر ان االفي   من وهي عملة تعتمد خصائص الرياضيات ، مثل الطير

ا
بدال

ي العمالت الورقية،  الخصائص المادية
ر
     .iكما ف

 خصائصها: 

رة
َّ
ات التالية: أو   تتمير العمالت المشف ر  البيتكوين بالخصائص والممير

ي أو    ليس لها وجود مادي .1
ي محدد كالعمالت التقليدية األخرى ورقية كانتأو   كيميائ 

يائ  ر  نقدية. أو   فير

 الحكومة. أو   سلطات الواليةأو   كرقابة البنوك المركزيةال تخضع لرقابة مركزية محددة   .2
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، حيث ال يستلزم التعامل بها التعرف عىل هوية  .3 ر رة إخفآء هوية المستخدمير
َّ
يتيح استخدام العملة المشف

 .iiالمستخدم، كما ال يستوجب التعامل بها االفصاح عن هوية األطراف

ي نقل األموال حيث تتم  .4
ر
ر بالشعة الفائقة ف ا للمصارف التقليدية تتمير

ً
ي بضعة ثواٍن خالف

ر
إجراءات نقل األموال ف

ي قد يحتاج نقل األموال فيها إىل بضعة أيام. 
 الت 

ر بسهولة االستخدام وانخفاض التكلفة يعد دفع قيم السلع والخدمات بالبيتكوين  .5 خصيصة أخرى أنها تتمير

، ويكون أو   طة جهاز الكمبيوتر أسهل مقارنة بالعمالت األخرى، حيث يتم تحويل القيمة إما بواس الهاتف الذكي

 ذلك بإدخال اسم المستفيد والمبلغ المراد تحويله. 

ي العمالت اإل .6 ونيصعب تعقب مروج   وال أي وسيلة لكي 
ا
ية، لكونها عمالت مجهولة ألنها ال تحمل رقًما متسلسل

، األمر الذي يسهل نشاط أو   أخرى يمكن من خاللها إثبات أيلولة المال للمتعامل بها، سواء كان بائًعا  مشي 

وعة واالتجار  وعة كتجارة المخدرات وبيع األسلحة غير المشر مروجيها ويضع ستاًرا واق ألنشطتهم غير المشر

 .  بالبشر

: بمعتر أن فكرة قيام أي من مروجيها بمحاولة .7 ي
ر األمتر ر بالتحصير وير شعان ما تكشفه أو   تتمير ر ي الي 

ر
وع ف الشر

وناألجهزة اإل  الحصول عىل المبالغ. أو   الرياضية وتمنع إتمام عملية التحويلأو   ةيلكي 

ر بوند ، أو   إمكانية رصف البيتكوين .8 لير
، اليورو واالسي  يكي العملة المشفرة بالعمالت التقليدية كالدوالر األمير

ي األسواق األوروبية إلجراء رصف اأو   وذلك من خالل عمليات مشفرة
ر
لمبالغ من رصافات معينة توجد عادة ف

 .iiiخالل رصافات آلية لهذا النوع من التعامالت

 

 نشأتها وتطورها: 

ي قائمة ) Wei Daiم( من قبل المدعو )1998بدأ الحديث عن العملة المشفرة ألول مرة سنة )
ر
 Cyber( وكان ذلك ف

punksيدية ي إيجاد عملة مشفرة يمكن التعامل بها ، ( الي 
ر
ا عن سلطة ورقابة الدولة. وكانت فكرة الباحثان متمحورة ف

ً
 بعيد

ي أو   مكتشف للعملة المشفرة ويذكر التاريــــخ المعارص أن أول
البيتكوين شخص مجهول أطلق عىل نفسه )ساتوشر

ي األصل ولكن بالفحص والتحقيق اتضحت الحقيقة غير ذلك وأطق عىل العملة الوليدة اسم 
ناكاموتو( وادع أنه يا بائر

ي التعامالت المالية عىل فكرة الند للند ، م(2008البيتكوين وكان ذلك عام )
ر
وقد طرحت ، (Peer to peer)أو   ويعتمد ف

ي عام )
ر
ي تغير بها الويب وأساليب النشر 2009ألول مرة للتعامل ف

، م( وتهدف إىل تغيير االقتصاد العالمي بذات الطريقة الت 

ي عام )ولقد قام مؤسس هذه الفكرة بإنشاء فريق وأوضح كيفية التواصل 
ر
وهنالك ، م(2010معهم وتالشت أخباره نهائًيا ف

 عدة فرضيات حول أصله. 

ي وتقوم فكرة البيتكوين عىل إصدار نقد 
وئر ي يصدرها البنك المركزي إلكي 

 غير مركزي يستعاض به عن العملة المركزية الت 

ر األفراد والتحقق من ذلك بنظام حاسب يسم )خوارزم، بالدولة ية إثبات العمل( وذلك لخلق لتسوية المعامالت بير

ي تمت. أو   حالة إجماع ال مركزي عىل جواز تسوية االنفاق
 المعاملة الت 

م( عندما تصل الكمية المصدرة منها 2040ويفصح مؤسسو عملة البيتكوين بأن عملية إصدارها ستتوقف بمج   عام )

عىل قيمتها ومنعها من التدهور. وحت   حيث قصد مروجوها خلق حالة ندرة بهذه العملة للحفاظ، ( مليون وحدة21)

 .iv( وحدة750، 104، 16م بلغ كمية العملة المصدرة البيتكوين )2017-يناير - 16تاريــــخ 

ة غالًبا ، مستنسخة منها  ولقد تعددت العمالت المشفرة ومعظمها مبنية عىل مبدأ عملة البيتكوين و ، والفروق بينها يسير

 وبلغت عدد العمالت المشفرة الرقمي
ا
 وهائل

ا
ا مهوال

ً
اضية بديلة711حيث يبلغ ) ة البديلة حت  اآلن عدد ، ( عملة افي 

ي عام 20وتعتي  البيتكوين أهمها وأبرزها وبلغت القيمة السوقية له )
ر
 .vم2017( دوالر ف

ي  LTCمشفرة مستنسخة من البيتكوين منها عملة: البيتكوين ) viوتجدر االشارة إىل أنه ظهرت عدة عمالت
كان ( والت 

ي أكتوبر 
ر
ي أبريل Name Coinومنها عملة النيمكوين )، م2011-ظهورها ف

ر
ي كان ظهورها ف

ثم ظهرت ، م2011-( والت 

كوين ) ي أغسطس Peer Coinالبير
ر
ي XRPكما ظهرت عملة الريبيل )،  م2012 -( وكان ظهورها ف

ر
، م2013( وكان ظهورها ف

ي يناير Dashوظهرت عملة الداش )
ر
ي عام )وظهرت عمل، م2014-( ف

ر
ي كان ظهورها ف

يوم الت  كما عرفت ،  م(2015ة االيي 
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زكوين ) ي ديسمي  ، E. Dinar Coin( ومنها عمله أي دينار كوين )Feather Coinعملة الفير
ر
اضية ف ت كعمله افي  -وانتشر

ي اكتوبر Z. Cashوعرفت عملة الزيكاش )، م2016
ر
 م. 2016-( ف

رة: 
ّ
  أهداف التعامل بالعمالت المشف

ا 
ً
رة يمكن ردها لما يىلي إنطالق

ّ
 -:viiوتأسيًسا عىل ما سبق يمكننا االشارة إىل أن أهداف التعامل بالعمالت المشف

ي تطوير األنشطة االقتصادية.  .1
ر
ي والعولمة والديمقراطية ف

 
 ترسيخ مفاهيم الرف

 التخلص من المؤسسات المالية والبنوك المركزية والنأي من رقابتها.  .2

. تأسيس نظام نقدي ويعد معارصا  .3  مناظرا للنظام الدوىلي

ي دولًيا وتدوليل التعامل به.  .4
اصر  بلوغ غاية تحقيق النظام النقدي االفي 

ي تصدرها الدول وما تفرض عليها من قيود، كخطر التضحم وارتفاع قيم السلع  .5
االنعتاق من مغبة العمالت الت 

 والخدمات. 

ي تفرضها الدولة بم .6
ائب واجبة الدفع. تأكيد الملكية الخاصة والتحرر من الرسوم الت   سم الرسوم والضر

 

ي 
 
رة: المبحث الثان

ّ
عي للعملة المشف

 التكييف الفقهي والحكم الشر

 
ا
رة -أول

ّ
ي لطبيعة العملة المشف

 
 :viiiالتكييف الفقهي والقانون

ي ذلك:  - أ
 
ي رصحت بها كألمانيا، وحجتهم ف

 -أن البيتكوين عملة كبقية العمالت: وهذا رأي الدول لتر

  ر بها بأنها عملة ذات قيمة. أنه درج العرف لدى  المتعاملير

  .اء والبيع بها  وأنها مغطاة بسلة عمالت، وذات قيمة يمكن الشر

  .تؤدي وظيفة النقود من حيث كونها تمثل وعاءا للقيمة 

  .  تعمل وفق آلية العمالت الحديثة من حيث االصدار والتداول والتسعير

ي ساقاوها ما أن البيتكوين سلعة وليست عملة: ومن الدول   -ب
المتصدرة لهذه الفكرة اليابان ومن حيث الحجج التر

 :  -يلي

  .أن تعريف العملة بضوابطها وشكلها ال ينطبق عىل البيتكوين بل هي أقرب للسلعة 

  .ي سلة العمالت
ر
 أن دور البيتكوين هي وسيط للتبادالت ال وجود لها ف

 معدن. أو   أنها غير مغطاة بأي عملة 

ي الشاشة: أن البيتكوين   -ج 
 
 ليست عملة وال سلعة بل هي مجرد أرقام ف

ف بالبيتكوين ال كعملة وال كسلعة ي ال تعي 
 -الحجج التالية:  وقد ساقت، ولقد تبنت هذه الفكرة كافة الدول الت 

  .وة ا للير
ً
 أن العمالت المشفرة ال تحمل خصائص النقود، وال تصلح أن تكون مستودع

 الدول والحكومات، ولذا فهي غير آمنة ويؤدي التعامل بها إىل حدوث عدة رقابة أو   أنها ليست تحت حماية

 مخاطر. 

  . ة وإنما هي مجرد أرقام عىل الشاشة شعان ما تختفر  أنها ليست ذات قيمة معتي 

، بأن البيتكوين قد فرضت نفسها عالمًيا كعملة تحمل خصائص النقود  الباحثانإزاء هذه اآلراء الثالثة يرى  :ي   رأي الباحث

يعات ما ينظم استعمالها   وأن تقرر مؤسسات الفتوى أوجه الجواز من عدمها. ، والذي تبف  أن تسوغ الدول من التشر

 

رة:  -ثانًيا
ّ
ي التعامل بالعمالت المشف

 
عي ف

 الحكم الشر

وعيتها وتحريم التعامل بها  ع بعدم مشر  -:ixمنها، صدرت عدة فتاوى وقرارات عن مجامع فقهية كما قضت أصول الشر

 :xالفتاوى القاضية بتحريم التعامل بالعمالت المشفرة. أ

ر  - ر العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمير ي فتوى بعدم جواز التعامل بالبيتكوين -أصدر األمير
ر

عىلي القرة داع

رة 
ّ
ي وسائل االعالم، وأضاف أنه: يمكن ادخال النقود المشف

ر
ي مقابلة إعالمية منشورة ف

ر
بصورتها الحالية، وذلك ف
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وعية حت  تتجنب الخسائر وذلك: عي  إيجاد مرجعية لها مثل: أن تتبناها دولة كعملة ثانوية أو   دائرة المشر

ة أو   دولية، كة استثمارية كبير تتبناها مجموعة من المصارف والبنوك اإلسالمية كبطاقة اثتمان، ويمكن إنشاء شر

 تتوىل إدارة نشاطها. 

كيا  - ا للغموض الذي يحيط بالتعامل بها،  أكدت وزارة الشئون اإلسالمية بي 
ً
ع أن استخدام البيتكوين ال يجوز شر

ر.  ي تؤدي إىل ثراء طبقة معينة دون حق ودون مي 
 وقد رفضت الرئاسة استخدام النقود المبهمة الت 

اضية بما فيها البيتكوين وقالت بعدم -  أصدرت دار اإلفتاء الفلسطينية فتوى بعدم جواز التعامل بالعمالت االفي 

 للنصب واالحتيال وهي أو   جواز بيعها 
ا
ائها ألنها مجهولة المصدر وال ضامن لها، وشديدة التغلب، وتتيج مجاال شر

 مرتبطة بالمغامرة واحتوائها عىل الغرر الفاحش. 

ات:  -ب   القرار الصادر عن مجمع الفقه الدولي بتحريم التعامل بالمؤشر

ي  صدر عن مجمع الفقه الدوىلي قرارا 
ا للسهميقضر

ً
ات لسهم من األسهم دون أن يكون مالك اء وحدات لمؤشر ، بتحريم شر

ا حقيقة 
ً
ي الزمن الالحق دون أن يكون مالك

ر
ي أسعار السهم ف

ر
وإنما هدفه الحصول عىل فوائد فرق االرتفاع واالنخفاض ف

 .xiللسهم

ر   فعىل وجه المقايسة يتشكل سعر البيتكوين من خالل العرض والطلب فكلما زاد الطلب  عدد الداخلير
ر أو   كير الراغبير

ه ه، فيه وارتفع مؤشر
ي البيتكوين مقياسه اإلقبال ، وكلما زاد العرض وكير الخارجون منه انخفض مؤشرّ

ر
فالمؤشر ف

 واإلعراض عىل عملة البيتكوين. 

ات دونك نصه: "بسم هللا الرحمن  الحمد هلل ، الرحيموعليه فقد صدر عن المجمع الفقهي الدوىلي قرارا بشأن بيع المؤشر

ر  ر وعىل آله وصحبه أجمعير ر والصالة والسالم عىل سيدنا محمد خاتم النبيير ( بشأن 7- 1)- 63قرار رقم: ، رب العالمير

ي دورة مؤتمره السابع بجدة بالمملكة العربية ، األسواق المالية
ر
فإن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدوىلي المنعقد ف

بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل المجمع ، م1992-مايو - 14-9الموافق  1412 ذي القعدة - 16-7السعودية من 

ي دارت حوله، االختيارات، بخصوص موضوع "األسواق المالية" األسهم
قرر ما ، السلع... وبعد استماعه للمناقشات الت 

 : ا-يىلي
ً
ات المنظمة... التعامل بالمؤشر  -... ثالث ي بحسب التعامل بالسلع والعمالت والمؤشر  هو رقم حسائ 

: المؤشر

ي سوق معينة
ر
ي بعض األسواق المالية، بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير ف

ر
، وتجري عليه مبايعات ف

ء خياىلي ال يمكن وجوده".  ي
اء المؤشر ألنه مقامرة بحتة وهو بيع شر  وال يجوز بيع وشر

 باألصل الشر -ج 
ا
رة عمال

َّ
عي للعملة المشف

 :xiiعي سد الذرائعالحكم الشر

ء ي
ي يتوصل بها إىل الىسر

فهي ما يتوصل :أما اصطالحا .تعريف الذرائع لغة واصطالًحا: تعرف الذرائع لغة بأنها: الوسيلة الت 

ء الممنوع المشتمل عىل مفسدة ي
 .xiiiبه إىل الىسر

فقد تكون ، مفسدةأو   درجة التكليف بالذرائع: تكون درجة التكليف بالذرائع بحسب ما تؤدي بالذريعة إليه من مصلحة

وقد تكون محرمة: كالشقة لإلنفاق ، وقد تكون واجبة كالوضوء ألداء الصالة، مباحة كالكسب الحالل والتمتع بالطيبات

 .xivعىل الزوجة

 

ي القول بمنع الذرائع المؤدية إل المحظور: 
 
 آراء األصوليي   ف

ي تكون ذريعة 
ي القول بمنع األفعال الت 

ر
 :xvالرتكاب المحرم وهماللفقهاء مذهبان ف

ي يكون ظاهرها اإلباحة ويتوصل بها إىل الفعل المحظور. -
 المذهب ألول: للمالكية والحنابلة: ومؤداه منع األفعال الت 

: للشافعية واألحناف: ومؤداه ال يجوز المنع من الذرائع. - ي
 والمذهب الثائر

وعية العمل بالذرائع من القرآن والسنة:  ي مشر
 
 األصل ف

لها من القرآن الكريم فقوله وتعاىل: "يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب فأما أص

 (.104أليم" سورة البقرة )
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ي صىل هللا عليه وسلم أن يقولوا راعنا" ألن الكفار إذا  -  المؤمنون إذا أرادوا مخاطبة النت 
َّ
هي
ُ
وجه الداللة من النص: "ن

 لك أرادوا سبه. خاطبوه بذ

وعيتها من السنة:  ي مشر
 
 .xvi"دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" :ما روى عنه صىل هللا عليه وسلم أما األصل ف

ة منها  :xviiأمثلة سد الذرائع: فهي كثت 

 تحريم النظر إىل النساء ألنه يؤدي إىل الزنا.  (1)

ر حملة الطعام لىك ال تمتد أيديهم إليه. ب (2)  تضمير

ي الفتنة ألنه إعانة عىل العدوان. مالك و :تحريم األئمة (3)
ر
 الشافعي وأحمد بيع السالح ف

 

 إعمال أصل سد الذرائع للتعامل بالعملة المشفرة: 

ي هذا البحث ف نظرا
ر
ر  الباحثانللمخاطر والمهددات المذكورة ف ي غياب الضوابط بالموازنة بير

ر
يميالن للقول بحظرها ف

تبة عىل تداول العمالت  رةالمصالح والفساد المي 
َّ
 بالقاعدة الفقهية الباحثانويخلص  المشف

ا
"درء  :لتحريمها عمل

ر األخف"، "xviiiالمفاسد أوىل من جلب المصالح ر األشد بالضر  بقاعدة فقهية أخرى: "دفع الضر
ا
وعليه ، xixوكذا عمل

 :  من المفاسد الراجحة ما يىلي

. إن التعامل بالبيتكوين ذريعة إىل غسيل األموال واالتجار بالمخدرات،   .1  واالتجار بالبشر

ائب  .2 ي برامج حاسوبية ال تخضع لرقابة الحكومة فيحصل التهرب من دفع الضر
ر
رة تصمم ف

ّ
إن العمالت المشف

ها من المفاسد.   وتحقق غير

 .xxإن جمهور الفقهاء منعوا سك العملة من غير الحاكم معدنية كانت أم ورقية، وجوزوا له تعزيره باعتباره مزوًرا .3

ر الصعود والهبوط. إن إصدار عملة البي .4  تكوين من شأنه أكل أموال الناس بالباطل نظًرا لتقلبات أسعارها بير

ي تفرض العقوبات عىل ارتكاب الجرائم المالية وتتخذ ما هو الزًما  .5
امن مع غياب الهيمنة المركزية الت  ر إن إصدارها يي 

 من إجراءات عند طروء األزمات. 

وذلك بزيادة األسعار فيؤدي ذلك إىل غالء األسعار وانهيار البنية إن إصدارها ذريعة لحدوث التضخم النقدي  .6

 االقتصادية لدولة التضخم. 

 :نهي الفقهاءالفقهاء استقالل األفراد بسك العملة دون الحصول عل تفويض من السلطان -د 

ي تنه من هذا المسلك دونك فيما يىلي طائفة
  :من أقوال الفقهاء الت 

ب بإذن السلطان  ي دار الضر
ر
ب الدراهم إال ف إن رخص لهم  ألن الناس، **يقول اإلمام أحمد رحمه هللا تعاىل:)اليصلح رصر

ي ذلك ركبوا العظائم(
ر
ب بغير إذن السلطان xxiف . وذهب اإلمام أبو يعىل معلقا عىل قول اإلمام احمد: )فقد منع من الضر

  xxiiلما فيه من التعدي والتقول عليه (

 .xxiii)السلطان مكلف بإصالح السكة واإلحتياط عليها واإلشتداد عىل مفسديها( :ل ابن خلدون**ويقو 

ي أن يفعل ذلك ألنه مخصوص 
ب شا:)أنه الينبعر ي غير دار الضر

ر
ب الدراهم الجياد ف ي مسألة رصر

ر
**ويقول أبو يوسف ف

 ) ر  .xxivبالسالطير

إن كانت خالصةألنه من شأن **ويقول اإلمام النووي: )قال أصحابنا:ويكره أيضا لغير اإلمام  ب الدراهم والدنانير رصر

 .xxvوألنه ال يؤمن فيه الغش واإلفساد ( ، اإلمام

ي اختصاص اإلمام
ر
ر بأنه لم يرد دليل عن الشارع ف السلطان بإصدار العملة ولكنه عمل بأصل أو   ويرى بعض الباحثانير

ي أن يختص بهاإناطة هذا الواجب به و وتقديره  المصالح المرسلة يمكننا إعتبار
ي ينبعر

.وعليه xxviمن الواجبات الت 

ي هذا
ر
المقام ضمن القاعدة الفقهية:) تضف الراعي عىل الرعية منوط بالمصلحة  تدخل آراء الفقهاء المنوه عنها ف

)xxvii. 

فيكون من واجب السلطات المختصة بالدولة سلطةإصدار النقود الورقية والمعدنية ووضع األرقام المسلسلة عليها 

ي بتنظيم النشاط اإلقتصادي بالدولة وتقدير 
ي تفر

 .الكمية الت 
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ي عل اختصاص الدولة باصدار سك النقود-ه 
 
تنص لوائح  :تنصيص اللوائح الصادرة عن البنك المركزي السودان

ي بأن الدائرة المختصة بإصدار النقود وسكها هي 
 اإلدارة العامة لإلصدار ببنك السودان. حيث:البنك المركزي السودائر

ر سياسات حسن ت ي ومراقبته وتقنير
توىل هذه اإلدارة مسؤولية إصدار النقد بالحجم المناسب لإلقتصاد السودائر

وضخها ، واستبداله بأوراق أخرى جديدة، كما تتوىل عمليات إدارة النقد التالف والمشوه ،  والمحافظه عليه، استخدامه

ي التداول
ر
ي تركيبتها الفئوية ، ف

ر
 .xxviiiباإلضافة إىل كونها مسؤولة عن إصدار العمالت الورقية والمعدنية ف

ي دون الحصول عل ترخيص: -ز 
 
 حظر مزاولة أي عمل مرصف

ي صادر عن البنك أو   يحظر عىل أي شخص طبيعي  ي دون الحصول عىل ترخيص كتائ 
ر
اعتباري مزاولة أي عمل مضف

ي 
ي لسنة 1الفقرة ) 5ألحكام المادة  وذلك وفقا ، المركزي السودائر

ر
ي مؤداها2003(من قانون تنظيم العمل المضف

 :م والت 

ي 
ر
ي كتابة صادر أو   )ال يجوز ألي شخص مزاولة العمل المضف

ي السودان ما لم يكن حائزا عىل ترخيص نهائ 
ر
أي جزء منه ف

وط ، قانون بنك السودان وهذا القانون  بموجب أحكام ي  المنصوص عليهاومستوفيا لجميع الشر
ر
خيص وهذا  ف الي 

 (.القانون واللوائح الصادرة بموجبه

 

ا إزاء العملة المشفرة: المبحث الثالث
ً
 البيتكوينأو   المواقف القانونية للدول سلًبا وإيجاب

ا بالرغم من عدم وجود مظلة قانونية تحميها 
ً
ي باهتمام عالمي وصارت واقًعا معاش

رة تحظر
ّ
وعالوة باتت العمالت المشف

ي تهدد األمن المجتمعي 
رة مثل تمويل االرهاب أو   عىل وجود المخاطر الت 

ّ
القومي الذي ينشأ من تدول العمالت المشف

ها من المخاطر.  ي المخدرات وغير
ر
 الدوىلي واالتجار ف

فسها فمنها ما وبــهذا فقد نشر عىل موقع "هامانش" مواقف الدول إزاء العملة المشفرة ولقد بدا منها انقسام الدول عىل ن

رة
ّ
ا عىل التعامل، يحظر التعامل بالعمالت المشف

ً
ا للتعامل بها ، ومنها ما تضع قيود

ً
وط ومنها ما تقف ، ومنها ما تقرر شر

ا من استخدامها 
ً
ا محايد

ً
 -:xxixهذه الدول ودونك فيما يىلي االشارة الموجزة لمواقف، موقف

 ي تحظر التعامل بها: عىل رأسها روسيا، واال
 كوادور، والجزائر وأفغانستان ، والمغرب، وبوليفيا. الدول الت 

  ،والمكسيك، وزامبيا، وموريشيس، وجزر المالديف ، ر ا عىل التعامل بها: الصير
ً
ي وضعت قيود

الدول الت 

 والسعودية، ومض. 

 اليا، وا اضية: الواليات المتحدة األمريكية، وكندا، واسي  ازيل، الدول الداعمة والمؤيدة للتعامل بالعملة االفي  لي 

ويــــج واليابان، ونيوزلندا، والمملكة المتحدة،  ، وكوريا الجنوبية ، وجنوب افريقيا، وكوبا، وأيسلندا، والير وتشيىلي

 وأيرلندا، وفرنسا، وإيران، وتركيا، وتايوان، وهو نغ كونع، وليبيا، والعراق، وهو لندا. 

  كاز خستان، والهند، وباكستان :
ا
ا محايد

ً
ي تقف موقف

و، الدول الت  ويال، وكولومبيا، وبير ر
وكينيا، والقابون، وفير

يا، وأندونسيا، وتونس ر ، وفيثنام، وما لير ر  .xxxوبارجواي، وأورجواي، واألرجنتير

 باالشارة أن ألمانيا تعتي  
فت رسمًيا بالبيتكوين عىل أنها عملة رسمية مغطاة وفرضت  و حريُّ ي العالم اعي 

ر
أول دولة ف

ي 
كات الت  يبة األرباح عىل الشر ائبرصر كما صنفتها كل من  ،   تتعامل بالبيتكوين وظلت المعامالت الفردية معفية من الضر

رة. 
ّ
 كندا والسويد بأنها أصول مالية وأصول مشف

ي اكتوبر 
ر
ائب المضافة حالة مبادلة 2016-كما قررت محكمة العدل األوربية ف عية وأعفتها من الضر م منح البيتكوين الشر

 .األفراد اليوربو بالبيتكوين

ي السعودي ي المملكة العربية السعودية حذرت مؤسسة النقد العرئ 
ر
ي بيان رسم عىل  وف

ر
ت ذلك ف من البيتكوين ونشر

وكذلك حذر مضف االمارات المركزي بتضيــــح صحفر صادر من محافظ المضف من ، 2017xxxi- 7- 4موقعها بتاريــــخ 

كات تراخيص ا عدم منح الشر
ً
 .xxxiiتعامل بهالل، التعامل بعمالت البيتكوين مؤكد
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اضية: المبحث الرابع  المهددات األمنية الناشئة من تروي    ج العملة االفتر

تب عىل التعامل بالعمالت المشفرة ي هذه الورقة الموجزة أو   يي 
ر
البيتكوين عدة مهددات تمس باألمن القومي يصعب ف

من ، منها والذي سنتوىل إلقاء الضوء عليهولكن يمكن أن نذكر البعض اليسير ، المخاطر أو   استقصاء تلك المهددات

نيت المظلم ي تمويل ، هذه المهددات: مهددات تدوال العملة المشفرة عىل شبكة االني 
ر
واستخدام العمالت المشفرة ف

ي جرائم غسل األموال -االرهاب
ر
ي الفضاء اإل -واستخدام العمالت ف

ر
از والتهديد ف ر ي االبي 

ر
ي واستخدامها ف

وئر  -لكي 

ي 
ر
ي واستخدامها ف يت 

ي ارتكاب جرائم المخدرات و بيع السالح واالتجار - التهرب الضر
ر
وسنتناول كل ، بالبشر  واستخدامها ف

 : ي وجازة فيما يىلي
ر
 ذلك ف

 
ا
نيت المظلم:  -أول رة عل االنتر

ّ
 من المهددات تداول العمالت المشف

نيت المظلمة هي شبكة شية تأسست للتعام ر أطراف موثقةالتعريف بالشبكة المظلمة: شبكة االني  التعامل فيما  ل بير

نيت للوصول إىل ، وتستخدم ألغراض غير مقبولة إجتماعًيا وقد تكون إرهابية غالًبا ، بعضها البعض وال توجد وصالت اني 

 .xxxiiiالعناوين عىل الشبكة المظلمةأو   تلك المعلومات

نيت أو   المتصفحات العاديةأو   فال يمكن الوصول إىل محركات البحث التقليدية ر بشبكة االني  تعقب المتعاملير

وعة، المظلمة ي تحتوي عىل الكثير من المواقع غير المشر
ر الذين يمكنهم، والت  اق أجهزة الحواسيب بأوجه  والمجرمير إخي 

وعة إلحداث مشكالت تقنية بها   .xxxivشقة البيانات الشيةأو   اتالف المعلوماتأو   غير مشر

 

نيت المظلم:   حقائق وخفايا االنتر

، ويحدث طبقات من اإلخفاء مما يسفر عنه من TORويعرف ب: )  .1 ( ويؤدي أعماله عن طريق التشفير

 الصعوبة باإلمكان الوصول إىل أي بيانات عن مستخدميه. 

ي ارتكاب الجرائم اإل .2
ر
ر ف ا لمعتادي اإلجرام المتمرسير

ً
اقه صار مالذ ونبسبب عدم إمكانية اخي  ية، وبه أماكن لكي 

سلحة وبيع المخدرات، والتدبير لجرائم الشقات الخطرة وجرائم النصب، واالحتيال، مخصصة لإلتجار باأل 

ي لحوم البشر وممارسة الطقوس 
ر
وإشباع الرغبات اإلنسانية الشاذة كاالغتصاب، وتعذيب األطفال، واالتجار ف

 الشاذة ألغرب المعتقدات. 

نيب المظلم باال  .3 ي االني 
ر
يرة ف نيب ال ننىس أنه ترتكب األعمال الشر عية باالني  ضافة لممارسة بعض األعمال الشر

ا. 
ً
 المظلم أيض

نيب المظلم بل تستخدم العمالت أو   ال يتم التعامل بالبطاقات البنكية .4 ي شبكات االني 
ر
الكروت االئتمانية ف

ي إتمام كل الصفقات
ر
ين وتستخدم العمالت المشفرة ف ر والمشي  ر البائعير  .xxxvالمشفرة بير

 

ي 
 
ي يسفر عنها فك الشفرات واالطالع عل المعلومات الشية حظر القانون السودان

نيت المظلم التر أفعال اإلنتر

 :وإفشائها

ي وفقا ألحكام المادة )
ع السودائر ون( من قانون المعامالت اإل28يحظر المشر م فك الشفرات الشية 2007ية لسنة لكي 

بالإلضافة ألي عقوبة أخرى منصوص - 1" :ةالمحررات ودونك مؤدى المادأو   وتزوير الشهادات وإفشاء المعلومات

ي أي قانون آخر يعاقب عند اإلدانة: 
ر
 عليها ف

ر معا كل منأو   بالغرامةأو   بالسجن لمدة التجاوز عشر سنوات-أ   :بالعقوبتير

. : والأ -  يكشف مفاتيح التشفير المودعة بمكتب التشفير

ي غير األحوال المضح بها :ثانيا -
ر
 .يكشف معلومات مشفرة مخزنة طرفه ف

ء استخدام المعلومات المخزنة طرفه: ثالثا -  .يىسي

ة سنة بالسجن لمدة ال تجاوز-ب  ي عشر
ر معا كل منأو   بالغرامةأو   اثنت    :بالعقوبتير
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ونتجارة بالوسائل اإلأو   برنامج للحيلولة دون أي معامالتأو   يستخدم نظام -أوال محو أو   ية وذلك بالتعديل فيها لكي 

ها أو   إفسادها أو   بياناتها   ، بتعطيل انظمتها أو   تدمير

ي برنامج إلعداد توقيع أو   يحصل عىل نظامأو   يحوز أو   يصنع-ثانيا
وئر  . دون موافقة صاحب الشأنإلكي 

ونتوقيعا أو   يقلد محررا أو   يزور  -ثالثا ي شهادة اعتماد توقيع أو   يا إلكي 
وئر ونتعريفا أو   يستعمل محررا أو   إلكي  يا إلكي 

ي شهادة مزورة باعتماد توقيع أو   مزورا 
وئر   مع علمه بذلك. إلكي 

ي تلك المعلوماتأو   يطلع عىل معلومات شية دون ترخيص–رابعا 
 " .يفىسر

 

ي تمويل االرهاب:  -ثانًيا
 
رة ف

ّ
 استعمال العمالت المشف

 تعريف التمويل لغة: هو مستف  من 
ا
ل تمويل ل ُيَموِّ ل، مصدر َموَّ وع أي أمده، والمفعول ُممموَّ ل المشر بالمال  وقولهم ُموَّ

 .xxxviبأن قدم إليه ما يحتاج إىل المال

ا: 
ً
 أما تعرفيه اصطالح

ي التمويل1) ( الفقرة1نصت المادة )
: "أي معونة بأّي xxxvii( من اتفاقية حظر تمويل المنظمات االرهابية بأنه يعتر

ي صورة سواء 
ا إحرازه، منقولأو   عقاري، ملموسأو   حقيف 

ً
، أدواتأو   وثائقأو   وثائق قانونيةأو   أينما ومت  كان ممكن

ونهيئة بما فيها اإلأو   بأيِّ كيفية بما فيها عىل سبيل المثال ، أصول ثابتةأو   فوائد من معداتأو   أي أرباحأو   ،يةلكي 

  ،خطابات الضمانأو   ،األسهمأو   ،أوامر الضفأو   ،الشيكات السياحيةأو   ،المتحصل عليها من االعتمادات المضفية

 خطابات االعتماد. أو 

ي سياق تعريف تمويل االرهاب بما مؤداُه: "يرتكب جريمة كل 
ر
ي الفقرة األوىل من هذه االتفاقية ف

ر
كما نصت المادة الثانية ف

ة ةأو   شخص يقوم بأي وسيلة كانت مباشر وع بشكل، غير مباشر جمع أموال بنية استخدامها أو   وبإرادته بتقديم، غير مشر

 جزئًيا للقيام: أو   وهو يعلم أنها ستستخدم كلًيا 

ي هذه المعاهدات.  -
ر
ي المرفق وبالتعريف المحدد ف

ر
ي نطاق إحدى المعاهدات الواردة ف

ر
 بعمل يشكل جريمة ف

ي موت شخص مدئر  -
ر
إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما أو   أي شخص آخر،أو   بأي عمل آخر يهدف إىل التسبب ف

ي حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم 
ر
ي أعمال عدائية ف

ر
ك ف يكون هذا الشخص غير مشي 

ويــــع السكان،أو   طبيعته ي سياقه، موجًها لي 
ر
االمتناع عن أو   منظمة دولية عىل القيام بأي عملأو   إلرغام حكومةأو   ف

 القيام به. 

 

ي 
 
ي وفقا للقانون السودان  :تعريف العمل اإلرهان 

ي لسنة 3نصت المادة )
م عىل تعريف تمويل العمل 2014(من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب السودائر

ي   :فكان مؤداها اإلرهائ 

 :"يقصد به أي من األعمال اآلتية

ي أي -أ 
ر
ي نطاق وحسب التعريف الوارد ف

ر
وتوكوالت المتعلقة العمل الذي يشكل جريمة ف من المعاهدات واإلتفاقيات والي 

ي يصادق عليها السودان
 :باإلرهاب الت 

ي -ب 
ي موت شخص مدئر

ر
عندما ، إصابته بجروح بدنية جسيمةأو   ،أي شخص آخر أو   أي عمل يتم بهدف التسبب ف

ي حالة نشوب نزاع مسلح
ر
ي أعمال عدائية ف

ر
ك ف بحكم  غرض هذا العمل عندما يكونأو   ،يكون هذا الشخص غير مشي 

ي سياقهأو   طبيعته
ر
ويــــع، ف اإلمتناع عن أو   بأي عمل منظمة دولية عىل القيامأو   إلرغام حكومةأو   ،السكان موجها لي 

 .القيام به

 .م"2001أي فعل يعتي  عمال إرهابيا بموجب أحكام قانون مكافحة اإلرهاب لسنة -ج 

 

 مصادر تمويل اإلرهاب: 

ي  االرهاب فمنهاتتنوع مصادر تمويل 
: ، الذائ  ي عىل نحو ما يىلي  والداخىلي والخارج 
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: أ.  ي
ر
 مصادر التمويل الذان

ي يقدمها عضو التنظيم شهرًيا  -
اكات النقدية الت  وعات استثمارية، باالضافة لالشي  أو   ما يمكله التنظيم من مشر

 سنوًيا. 

ي يقدمها قياديو التنظيم و األفراد  -
عات النقدية والعينية الت   المنتمون إليه. التي 

وع، مثل  - ي التنظيم من أموال بوجه غير مشر
ر
ي يستوىلي بموجبها األفراد المسلحون ف

محصل األموال االجرامية الت 

از والنهب المسلح.  ر  عمليات السلب واالبي 

كات والبنوك والمحالت التجارية -  .xxxviiiالتمويل بالسطو المسلح عىل خزائن الشر

:  ب.   التمويل الداخلي

ر سواء داخل الدولةأبرز مظاهرها  ر للمحتاجير عير ية لجمع األموال من المتي  ي تقوم الجمعيات الخير
ي الت  أو   العمل الخير

 . ر ا منه أنه سوف يصل إىل المحتاجير
ً
 خارجها وهنا يقدم الجمهور لتقديم العون والدعم المادي ظن

: ج.  ي  مصادر التمويل الخارج 

ي يجمعها  -
ي التنظيم من المجتمع خارج اقليم الدولة من التنظيمات أبرز مظاهر هذا التمويل األموال الت 

ر
القياديون ف

 والشخصيات والقيادات المتعاطفة معه. 

، فتتلف   - ي ي أهدافها مع أهداف التنظيم اإلرهائ 
 
ي تتالف

الدعم الذي يتم التحصل عليه من أجهزة المخابرات الت 

وعاتها االجرامية، لذا الجماعات االرهابية هذا الدعم لتوفير التدريب ألعضائها، واال  ستعانة ببعض األفراد لتنفيذ مشر

 . ر  اعتي  القانون الدوىلي كل دولة تقدم مساعدة للتنظيمات االرهابية بأنها مرتكبة جرائًما ماسة باألمن والسالم الدوليير

 

ي 
 
 :تعريف تمويل اإلرهاب والمنظمات اإلرهابية وفقا ألحكام القانون السودان

ي 
ع السودائر ( من قانون مكافحة غسل 36تمويل األفعال اإلرهابية والمنظمات اإلرهابية وفقا ألحكام المادة )عرف المشر

ي فحواها2014األموال وتمويل اإلرهاب لسنة 
 :م والت 

ة - 1" ع بأي وسيلة بصورة مباشر ة أو   يعد مرتكبا جريمة تمويل اإلرهاب كل شخص يقوم عمداأو يشر بتقديم ، غير مباشر

وع أموال من مصدر  وعأو   مشر مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياأو جزئيا أو   جمعها بنية استخدامها أو   ،غير مشر

ي  ي أو   بواسطة منظمة إرهابيةأو   ،الرتكاب أي عمل إرهائ   .شخص إرهائ 

ي البند ) - 2
ر
ي 1تعتي  أي من األفعال الواردة ف  ولو لم يقع العمل اإلرهائ 

تستخدم لو لم أو   ( جريمة تمويل إرهاب حت 

ر أو   ،محاولة القيام بهأو   األموال فعليا لتنفيذه ي معير أيا كان البلد الذي وقع فيه العمل ، لم ترتبط األموال بعمل إرهائ 

ي   .محاولة إرتكابهأو   اإلرهائ 

ي لسنة 
ي السودائر

 م "2015م تعديل 1991تعريف المنظمات اإلجرامية واإلرهابية وفقا ألحكام القانون الجنائ 

ي تعريفها وفقا للمادة )أورد 
ع السودائر ي 65المشر

ي مؤداها (من القانون الجنائ 
 :والت 

ء ي
ي تلك المنظمة أو   يدير منظمة تدبر الرتكاب أي جريمة ومن يشاركأو   "من ينىسر

ر
سواء كانت تعمل ، يعاون قصدا ف

ر معا ". بالأو   بالغرامةأو   يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات، داخل السودان أم خارجه  عقوبتير

 

رة: 
ّ
 استثمار التنظيمات االرهابية األموال المشف

ي تؤمن بأن العنف هو السبيل لتحقيق أهدافها أن الحصول عىل األموال هو 
ر الجماعات والتنظيمات االرهابية الت  ي يقير

ر
ف

 :الذي يؤمن بقاءها ولجباية األموال الالزمة تسع بما يىلي 

 واألموال الخاصة. شقة ونهب البنوك والممتلكات  -

ي تجارة المخدرات، وتوفير التغطية األمنية لتنفيذ عمليات التهريب.  -
ر
 التورط ف

ائب الباهظة - . أو   فرض الضر ر  الجزية الواجبة الدفع عىل غير المسلمير



Rimak Journal, Volume 3, Issue 8  350 

 

 November 2021, Volume 3, Issue 8 
p. 338-359 

تقوم بعض التنظيمات االرهابية ببيع النساء واألطفال ببضعة دوالرات للحصول عىل مبالغ مالية، فعىل سبيل  -

ت صحيفة الهالل األحمر بتاريــــخ  المثال ا مفاده، بيع تنظيم داعش بعض النساء 2014-أغسطس - 8نشر ً م خي 

 ( دوالر لكل امرأة. 150المسيحيات بمدينة نينوي مقابل )

ار باقتصاد الدولة.  - ي واالرصر  تزوير العملة واألوراق المالية لتمويل النشاط االرهائ 

ر للحصول ع -  .xxxixىل األموالفرض فدية لفك األشى المختطفير

ي السياسة الجنائية أن تنظيم داعش من أكي   -
ر
يعتي  رجاالت القانون والمحللون السياسيون والمختصون ف

اضية لتمويل أعماله االرهابية، وتشير مصادر المعلومات بأنه أصدر 
ا للعمالت االفي 

ً
التنظيمات االرهابية توظيف

عية الستعمال البيتكوين ، أحد مؤيديه وثيقة بعنوان: "البيتكوين وصدقة الجه اد"، ليقرر بموجبها األحكام الشر

حت الوثيقة كيفية استخدام  ي سبيل تنفيذ العمليات الجهادية، كما شر
ر
معرًبا استخدام العمالت المشفرة ف

نيت، وكيفية تحويل األموال دون لفت األنظار، وأشار  العمالت المشفرة، وكيفية فتح حسابات مالية عىل االني 

ع تحويل أموال لشخص مشتبه ولكنه يستطيع تحويل ذلك المال باستخدام حساب رقمي ال أنه ال   يمكن للمتي 

 .xlيعلم مالكه

وأفادت الوثيقة أنه ال يمكن ألحد أن يرسل حوالة بشكل مباشر ألحد المجاهدين ولكنه يستطيع ارسالها عن طريق عملة 

 ويمكن
ا
ع مجهوال ر من التحويالت للمجاهدين وتصل جيوبــهم عىل  البيتكوين المشفرة حيث يكون المتي  ارسال الماليير

 .xliوجه الفور والشعة

 

ي جرائم غسيل األموال:  -ثالثا
 
 استخدام العمالت المشفرة ف

ي تعريف جرائم غسل األموال ولكنه يبدو أن االختالف بينها شكلًيا تعريف جريمة غسل األموال: 
ر
وعليه ، تباينت الرؤي ف

 -فمن التعريفات: 

: "مجموعة العمليات المالية المتداخلة- وع ، عرفها البعض بأن عملية غسل األموال هي إلخفاء المصدر غير المشر

وع"، لألموال ي صورة متحصلة من مصدر مشر
ر
 .xliiواظهاره ف

ي تتخذها إحدى المنظمات:كما عرفها البعض بأنها: -
عية عىل أموال أو   مجموعة االجراءات الت  األشخاص إلضفاء الشر

وع وإدخالها إىل الدورة االقتصادية"  .xliiiناتجة عن نشاط غير مشر

ا لالتفاقية الدولية الصادرة عن األمم المتحدة لسنة )
ً
ا للمادة )2005تعريف غسل األموال وفق

ً
( 9م( حيث نصت وفق

ي يحظر ارتكاب الجريمة التالية: 1( البند )1) الفقرة
إن ارتكب عن قصد ( عىل أنه: "عىل كل دولة عضو إصدار قانون وطتر

التسي  عىل أو   مع علم الفاعل بأن هذه المنقوالت القصد من تحويل وجهتها إخفاء، نقل المنقوالت أو   تغيير وجهة

ي الفعل للتملص من المسؤولية الجنائيةأو   ،مصدرها األصىلي 
ر
اإلفالت من أو   بقصد مساعدة أي شخص آخر متورط ف

تفاقية بأنه لإلدانة بجريمة غسل األموال فإن الفعل يمتد ليشمل ما إذا كان الفعل ( من اال 7كما تنص المادة )،  العقوبة"

 .األساشي المكون لجريمة غسل األموال قد ارتكب بدولة أخرى أجنبية

ي 
 
 :تعريف جريمة غسل األموال وفقا للقانون السودان

ي 35أوردت المادة )
تعريف جريمة غسل األموال  م2014لسنة ( من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب السودائر

يعلم أويكون لديه ما يحمله عىل اإلعتقاد بأن أي ، يعد مرتكبا جريمة غسل األموال كل شخص - 1":ودونك مقتضاها

ي ، أموال هي متحصالت
 :ويقوم متعمدا بأي من اآلئ 

وعأو   إستبدالها بغرض إخفاءأو   نقلها أو   تحويلها -أ  ي أو   تمويه مصدرها غير المشر
ر
ك ف بغرض مساعدة أي شخص يشي 

ي نتجت عنها األموال
 .من اإلفالت من المساءلة القانونية، المتحصالتأو   إرتكاب الجريمة األصلية الت 

  حركتها أو   كيفية التضف فيها أو    مكانها أو   مصدرها أو   المتحصالتأو   تمويه الطبيعة الحقيقية لألموالأو   إخفاء-ب 

 .الحقوق المتعلقة بهاأو   ملكيتها أو 

 .استخدامهاأو   حيازتها أو   إكتساب األموال-ج 

 ال تحول معاقبة مرتكب الجريمة األصلية دون معاقبته عن جريمة غسل األموال. - 2



351 Ahmed El-Murdi Saeed OMAR  & Mohamed El-Nazeer El-Zain ABDULLAH 

 

 November 2021, Volume 3, Issue 8  
 p. 338-359 

ط إدانة مرتكب الجريمة األصلية إلثبات أن األموال هي متحصالت- 3  ".ال يشي 

 صور غسل األموال: 

ي عدة صور لغسيل األموال منهايورد فقهاء القانون 
 -:xlivالجنائ 

ة.  .1 ة من فئات نقدية صغرة بفئات نقدية كبير  تبديل كميات كبير

ر عدة بنوك لتفادي ظهور المعامالت لدى البنك المركزي.  .2  تجزئة المعامالت المالية بير

ي طبيعة عمل العميل مثل  .3
هذه التحويل المتكرر من عملة نقدية إىل عملة نقدية أخرى دون أن تقتضر

 التحويالت. 

يًرا  .4 ي حسابه، دون أن يقدم تي 
ر
 سبًبا واضحا. أو   أن يقوم شخص بإبداع أموال مجهولة المصدر ف

ي خزائن حديدية لدى البنوك.  .5
ر
ة من النقود ف  االحتفاظ بمبالغ كبير

 استخدام وسائل عديدة لتمويه التجارة بقصد العميل تحويل التجارة من دولة إىل أخرى.  .6

ة  .7  عن طريق بطاقات االئتمان. سحب أموال كبير

اضية عل تييض األموال:   آثار العمالت االفتر

ي 
ر
ي تبيض األموال فهي أشع من البنوك بكثير حيث يقوم المتعامل بإدخال شفرة ف

ر
ا ف

ً
تلعب العمالت المشفرة دوًرا بارز

ي أشع ما يمكن وبكل أمان وهو إجراء 
ر
 يسهل لغاسىلي األموال عمليةالكمبيوتر ليتمكن من خاللها تحويل أي مبالغ ف

 تبيضها. 

ونيا  :xlvمراحل تبييض األموال الكتر

 
ا
ونية الحديثة والمحاولة لفك  -أوال وعة بما فيها من بنوك واستعمال الوسائل االلكي  التعرف عىل مصادر األموال المشر

ي التخطيط لكيفية االستيالء عليها. 
ر
 الشفرات الشية للمصارف والبدء ف

ي هذه المرحلة يتم سحب األموال باستخدام الشفرات الشية ألرقام مرحلة جم -ثانًيا
ر
وعة: ف ع األموال بطرق غير مشر

ي حسابات المصارف والمؤسسات المالية األخرى وذلك بمساعدة أجهزة الدفع اإل
وئر نيت. ATM )لكي   ( وحواسيب االني 

ا
ً
وعة: تستخدم أنظمة وبرامج حاسو  -ثالث بية للمحافظة عىل وإدارة األموال المتحصل مرحلة إدارة األموال غير المشر

وعة.   عليها بوسائل غير مشر

 -مرحلة توظيف األموال القذرة: ليتم ذلك من خالل الوسائل التالية:  -رابًعا

 ي التحويل اإل
وئر   لحسابات خارج الدولة. لكي 

  ونتحويل األموال القذرة إىل أموال  ية. إلكي 

 ي الدخول اإل
وئر ي األسواق المالية لكي 

ر
اء األسهم والسندات.  ف  لشر

 مرحلة التغطية:  -خامًسا

 :  األموال القذرة ومصادرها األصلية عىل الفور وبدون وسيط عىل النحو التاىلي
ر  -تتم تخبئة الرابطة بير

 نيت يد اإلأو   إبرام العقود التجارية المشبوهة عي  االني  ي الي 
وئر  . لكي 

 اء.  تأسيس مؤسسات وهمية بأسماء وهمية والتعامل عن طريق ونيا ألماكن البيع والشر  الدخول الكي 

 اء أصول مادية ودفع قيمتها عن طريق الدفع اإل ي شر
وئر  . لكي 

 مرحلة الدمج: دمج األموال القذرة بالدورة االقتصادية بواسطة:  -سادًسا

 ي االيداع اإل
وئر ي المصارف اإللكي 

ر
كات الوهمية ف ون للعقود واألرباح من الصفقات والشر  ية. لكي 

  ونإالدخول اء األسهم. لكي  ي األسواق المالية للقيام بعمليات بيع وشر
ر
 يا ف

 ي التجارة اإلأو   المساهمة
ر
ونالمشاركة ف ها من الوسائللكي   .xlviية... وغير
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ي الفضاء اإل -رابًعا
 
از والتهديد ف ي االبتر 

 
ي استخدام األموال المشفرة ف

 
ون  : لكتر

طة األوربية لسنة ) ا إلفادة تقرير الشر
ً
أشار إىل العمالت المشفرة وخاصة البيتكوين تمثل الوسيلة المفضلة م( 2016وفق

ي الفضاء اإل
ر
ي الشفرات والشقة واالحتيال ف

 
ف ي لمخي 

وئر ر تمكينهم من القيام ، لكي  سواء كان الباعث لهؤالء المجرمير

وعة ي حقهم. ويقوم الجناة بتشفير اأو   بدفعيات غير مشر
ر
ازهم المجتر عليه الرتكاب جرائم ف ر ي الحاسوب ابي 

ر
لبيانات ف

ازهم تحويل مبالغ معينة من البيتكوين مقابل االمتناع عن أو   الذي يخص المجتر عليهم ر هواتفهم ومن ثم التهديد بابي 

ار بهم كة، االرصر ي تقفر ، المجتر عليهأو   وأو دفع فدية لفك تشفير برنامج الشر
ر
ولقد وجدت السلطات األمنية صعوبة ف

ر  كات والمصارف والمستشفيات وترتب عليه تعطيل  ،هذا النوع من المجرمير ت العديد من الشر ونتيجة لذلك فقد أضير

. ومن األمثلة عىل هذا السلوك xlviiأعمال المجتر عليهم مما اضطرهم إىل االنصياع إىل أوامرهم والرضوخ لدفع الفدية

ي عام )
ر
ي النمسا من الحصول عن شفرة أبواب أ2017االجرامي ف

ر
ي النمسا فأغلقوا أبواب م( تمكن المجرمون ف

ر
حد الفنادق ف

الفندق وطلبوا دفع فدية تقدر بمليون وثمانمائة ألف دوالر بما يعادلها بالبيتكوين كفدية لفتح األبواب بما فيها غلق 

الء ولقد رضخت إدارة الفندق لدفع الفدية ر  .xlviiiالير

 

:  -خامًسا ي يت 
ي التهرب الرص 

 
 استخدام األموال المشفرة ف

ا 
ً
نا سابق ر بها مما ينشأ عن ذلك عدة مخاطر منها أشر بأنه من خصائص العمالت المشفرة أنه ال سلطة تراقب المتعاملير

يبية وذلك لعدم الوقوف عىل هوية أشخاصها وكذلك عدم امكانية مراقبة تعامالتهم  إفالت مستخدميها من الرقابة الضر

ي اقتصاديات
ر
الدول علًما بأنه كثير من اقتصاديات بعض الدول يقوم  بالتاىلي ال يساهم المتعاملون بالعمالت المشفرة ف

ائب عىل اختالف أنواعها  ي عام )، عىل جباية الضر
ر
ر ف ي قررت الصير ي 2011و اعتبارا لهذا األثر السلت  م( أن ال تبيع وتشي 

 .xlixبالعمالت المشفرة

 

ي ارتكاب جرائم المخدرات والسالح واالتجار ب -سادًسا
 
: استخدام األموال المشفرة ف  البشر

ي المخدرات
ر
ية، وبيع السالح، يرتبط استخدام البيتكوين بالعديد من األنشطة االجرامية كاالتجار ف ، وبيع األعضاء البشر

يكي ) ي عام )Ross Ulbrichtفعىل سبيل المثال: قدم االدعاء األمير
ر
وذلك ، م( لالتهام بعدة تهم منها غسيل ألموال2014( ف

ي موقع عىل 
ر
نيت ما يسم )طريق الحرير(النشائه ف واستخدم الشبكة العنكبوتية وال يمكن الدخول لهذا الموقع إال ، االني 

اء المخدرات بدفع عملة  ومن خالل هذا الموقع تمكن كل تجار، بإذن منه المخدرات من مختلف بالد العالم من بيع وشر

وتم الحصول عىل مئات ، لمئات من الكيلو جراماتومن خالل هذا الموقع تمكن تجار المخدرات من توزيــــع ا، البيتكوين

وعة ر من هذه التعامالت غير المشر  .lالماليير

ي تنشأ من استخدام العمالت المشفرة: 
 المخاطر التر

 -:liتنشأ عدة مخاطر من استخدام العمالت المشفرة منها

اضية- 1 ي تصدرها الد، المخاطر التنافسية: حيث تنافس العمالت االفي 
ي أسواق العمالت الت 

ر
ولة ولهذا يتم استخدامها ف

ي المخدرات، وتزييف العملة، ضارة كالسوق السواء 
ر
ائب. ، واالتجار ف  والتهرب من الضر

ي صورة رقمية بحته وبالتاىلي فهي ليست مشمولة - 2
ر
المخاطر المتعلقة بالحماية: يتم استخدام العمالت المشفرة ف

وسات ، بالحماية  التشغيل. والقرصنة وخطر ، و تخضع للفير

3 - : ر ي تكون مؤمنة من قبل  مخاطر التأمير
حساباتها غير مؤمنة بأي غطاء حكومي عىل خالف العمالت التقليدية الت 

 المؤسسات المالية بما فيها المصارف. 

 مخاطر االحتيال: تكون عرضة لالحتيال من قبل الذين يقومون ببيع العمالت المزيفة. - 4

ائب: العمالت المش- 5 يبية. مخاطر الضر ي أي حسابات رصر
ر
 فرة غير مدرجة ف

6 - . اضية ستناقص قيمتها بشكل كبير ر بالعمالت االفي   مخاطر السوق: إذا تناقص عدد المتعاملير

ي- 7 ي حالة الخسارة فال توجد أنظمة لمنع الخطأ البشر
ر
أو   ،مخاطر الخسارة: ال توجد أية أنظمة يمكن أن تعوضك ف

 .liiاألعطال التقنيةأو   االحتيال
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 صعوبة اثبات الجرائم المرتكبة بسبب تروي    ج عملة البيتكوين: المبحث الخامس

وبعضها ، هذه المشكالت إىل تحديد هوية المجرم و ترتبط بالعمالت المشفرة ويرجع جزء من هنالك عدة مشكالت تثار

بالضوابط االجرائية الالزمة لتقييم منشأه يرجع إىل إثبات المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة بينما يتصل بعض المشكالت 

ي ، الدليل
 ودونك فيما يىلي التعليق عليها موجًزا. ، ووضع أطر وضوابط لقبوله أمام القضاء الجنائ 

 اقتفاء أثر التعامل بالعملة المشفرة الذي يقود إل المتعامل: 

ر بالعمالت المشفرة مجهولة. ولكن مع ذلك فإن رؤية التعامالت البيتكوين تظل أو   أسلفنا الكالم بأن هوية المتعاملير

ي تمت يمكن رؤيتها بدون معرفة الشخص
ي ، الت 

السلطات األمنية تعقب عناوين أو   وبالتاىلي يمكن لرجال الضبط القضائ 

ويكون بمقدورهم االطالع الكامل عىل كل التعامالت ويمكنهم الوقوف عىل هذه المعلومة ، الحافظات المالية البيتكوين

وقت وتاريــــخ وساعة حدوث  باإلضافة إىل ذلك تقوم كتلة المعلومات بتسجيل، ل "أسلوب بصمة التعامل"من خال

ت ي  المعاملة.فإذا أثير
ر يكون بمقدورهم تحديد العنوان الذي تتبعه الحافظة المالية للجائر شبهة معينة حول شخص معير

ة يمكن اقت، المتعلق بهذه المعاملة  .liiiفاؤه من خالل الكتلة المتسلسلة للبياناتوكذلك حجم المعامالت الكبير

، وعليه فهذا يقودنا للقول بأن: التحقيق من خالل كتل البيانات المتسلسلة يمكن أن يقود إىل تحديد المعاملة ووجهتها 

ي قد تسمح بتحديد هوية شخص صاحبها
 والت 

ي الكشف عن هوية المتعام وهنالك عدد
ر
نشئت وهي متخصصة ف

ُ
ي أ
كات الت  ر بالبيتكوين وتحليل األنشطة غير من الشر لير

وعة كات ببحث األدلة المستخلصة من الكتل المتسلسلة، المشر ا من مجرمي االرهاب ، وتقوم هذه الشر
ً وعليه فإن كثير

ر أن نظم وبرامج تتبع واقتفاء  ي حير
ر
ي اخفاء هويته ف

ر
الدوىل يعتقدون أن تغيير اسمائهم باسم مستعار قد يكون له األثر ف

.وال يمكن إغفال الحقيقة أنأثر التع ر ي مقدورها تحديد هويةهؤالء المجرمير
ر
ي وصل  امالت قد يكون ف

مستوي التقنية الت 

ا  ي اخفاء هويتهم ولهذا يستلزم التحقيقات الجنائية إليها المجرمون لها أثرا كبير
ر
تحديث أجهزة التتبع القديمة بأجهزة ، ف

 .livحديثة تواكب هذا التطور

 متعاملي   بالبيتكوني   تقنيات حديثة يصعب تعقبها: استخدام المجرمي   ال

ي من أجهزة تقنية حديثة سوى أنه ابتكر المجرمون
أجهزة ومعدات ذات  مع االعتبار لما تحرزه أجهزة الضبط القضائ 

 .lvتقنيات أعىل يصعب تعقبها مما يجعل فك حالة التشفير أكير تعقيدا وصعوبة

ر عمالت مشفرة لم تعد   تخلف أثًرا: استخدام المجرمير

ر بالعمالت المشفرة سوى أنه اكتشفت أو   بالرغم أن عملة البيتكوين قد استحوذت عىل اعجاب الكثير  معظم المتعاملير

ك أثًرا أمثال عملة ) ي عام )Moneroعمالت أخرى مشفرة ال تي 
ر
ي اكتشف ف

( واكتشفت هاتان Zcash, Dashم( )2014( الت 

ي عام )
ر
تان ف ر بها م( فإن من خص2016األخير ك أثًرا يدل عىل هوية المتعاملير

يخلف أي أو   ائص هذه العمالت أنها ال تي 

 .lviأثر للجريمة

ا:  ً  العوامل البيئية والظروف المكتنفة الرتكاب الجريمة يجعل اقتفاؤها أمًرا صعًبا وعسير

ر دون وجو  ر متعاملير ي تتم بالعمالت المشفرة تكتمل عادة بير
ا بأن التعامالت الت 

ً
نا سلف ي اللحظة أشر

د وسيط ثالث ففر

ي تتم
ي أي أثر لها  الت 

ي البورصة لهذا ، فيها المعاملة يختفر
ر
ي أية أصول مالية وال يوجد سجل ف

فال يجد رجال الضبط القضائ 

 .lviiالنوع من التعامالت

ي تعزي إل صعوبة تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم األدلة الجنائية: 
 العوامل التر

ي العديد من 
ر
ي الجرائم المتعلقة بالعملة المشفرة يخرج من الحدود االقليمية للدولة ف

ر
األحوال فإن التحقيق والتحري ف

ي المنّوط بهم التحقيق
ي ارتكبت فيها الجريمة فيجد رجال الضبط القضائ 

ي الخروج خارج حدود الدولة  الت 
ر
أيما صعوبة ف

ي مثل هذه الحاالت تقفر أثرهم كما أن العديد من الدول أو   لمتابعة الجناة
ر
يعاتها عىل متابعة الجناة ف  .lviiiال تنص تشر
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 الخاتمة: 

 النتائج والتوصيات: 

 
ا
ي نهاية هذا البحث يسع النتائج:  -أول

ر
 التقدم بالنتائج التالية:  الباحثانف

ا. - 1
ً
 فرضت العمالت المشفرة حتمية التعامل معها وصارت واقًعا معاش

ف بها أو   عملة البيتكوينتحذو الدول عدة مواقف تجاه - 2 ومنها من تضع عليها ، العمالت المشفرة فمنها من تعي 

ا 
ً
 ومنها من تحظرها. ، ومنها من تتحفظ، قيود

ر يستغلونها الرتكاب عدة جرائم منها: ارتكاب جرائم - 3 رغم ما تتمتع به العمالت المشفرة من مزايا إال أن المجرمير

 واالرهاب. ، وانتهاك الشية، وتزوير العمالت، واالتجار باألسلحة، والدعارة، بشر واالتجار بأعضاء ال، اإلتجار بالبشر 

ر العمالت المشفرة- 4 ، االستقالل عن رقابة النظام الماىلي ، البيتكوين بعدة خصائص منها: سهولة االستخدامأو   تتمير

 بالالمركزية. وتتمتع ، وتوافر األمان، وشعة انجاز المعامالت، وزيادة إخفاء الهوية

تب عىل التعامل بالعمالت المشفرة- 5 ، البيتكوين عدة مخاطر منها: خضوع العمالت المشفرة لخطر القرضةأو   يي 

وسات وخلل التشغيل ييف -والفير ر ها من ، االحتيالأو   تكون عرضة للخسائر بسبب التقنية -تكون عرضة لخطر الي  وغير

ي هذا البحث. 
ر
ي مرَّ ذكرها ف

 المخاطر الت 

 بأصل سد الذرائع -يميل الباحثان إىل القول بحظر التعامل بالعمالت المشفرة لما يىلي من مسوغات: - 6
ا
وقاعدة ، عمل

ر األخف، درء المفاسد مقدم عىل جلب المصالح ر األشد بالضر  بالفتاوى الصادرة المشار إليها ، وقاعدة دفع الضر
ا
وعمل

ي هذا البحث. 
ر
 ف

ي إصدار العملة أو   ةأن إصدار العمالت المشفر - 7
ر
ي ممارسة حقه ف

ر
ل عىل سلطة وىلي األمر بالدولة ف

وُّ
َ
البيتكوين هو تغ

ائب والرسوم عىل التحويالت.  ر القاضية بفرض الضر  وتمرد رصيــــح وانفالت من القوانير

 -يسع الباحثان التقدم بالتوصيات التالية:  التوصيات:  -ثانًيا

ي تقرير سياستها المالية  .1
ر
رفضها لما فيها من مخاطر أو   البيتكوينأو   باعتماد العمالت المشفرةللدولة الحق ف

 ومهدات أمنية. 

اف بها  .2 ي حالة االعي 
ر
يعات لالجراءات الجنائية واإلثبات أو   ف ر وتشر عدمه يجوز للسلطات المختصة إصدار قوانير

ونية، وكيفية مال  ي الجرائم االلكي 
ر
حقتهم، واجراءات لمنع الجرائم تنص رصاحة عىل كيفية التحقيق وتقفر الجناة ف

 واالثبات. 

ر  .3 ر بتدريس علم المعامل الجنائية تكنولوجيا العلوم العدلية باستحداث وسائل لفك شفرات المجرمير حث القائمير

نيت المظلم بتطوير وسائل وتكنولجيا مكافحة الجريمة المتعلقة بالعمالت المشفرة  اق شبكات االني  واخي 

 لدولة بأشه. والمهددة لألمن القومي ل

اضية يتفق األعضاء عىل مسماها وقيمتها، وتكون  الباحثانيناشد  .4 دول العالم اإلسالمي بإصدار عملة إسالمية إفي 

 .معادلة لقيمة الذهب والفضة ولها ما يساوي قيمتها من عملة كافة الدول األعضاء

اف عالميا ، وأن .5 اضية المشفرة اإلسالمية اإلعي  ائب أن تعظ العملة اإلفي   .تفرض عليها الزكاة والضر

اضية يكون من واجبها وضع أطر  .6 عية عىل العملة اإلفي  أن تتفق حكومات العالم اإلسالمي عىل إنشاءهيئة رقابة شر

اضية اإلسالمية المشفرة  .وسياسات مالية ومضفية للتعامل بالعمالت اإلفي 

اضية اإلسالمية ا .7 لمشفرة ، وأن يقرر البنك وضع أرقاما عىل العملة أن ينشأ بنك مركزي للتداول بالعملة اإلفي 

اضية لضبط الكمية المصدرة  .المسكوكةأو   اإلفي 

اضية عىل المستوى الفردي، .8 ،أو   وضع محاذير من استخدام العمالت اإلفي  جعلها وسيلة للربــح أو   الجماعي

 .الشيــــع

يعة والقانون ، واإلقتصاد واإلدارة .9 ي علوم الشر
ر
ر ف والتمويل والمصارف بإعداد دراسة تحتوي عىل  مناشدة المختصير

 .موجهات متضمنة لخصائص العمالت المشفرة موضحة ألحكامها فقها وقانونا

ي   .10
ر
اضية بما يسهم ف تكثيف الجهود الدولية والمحلية لوضع آلية للحد من المخاطر الناشئة من تداول العملة اإلفي 

 كبح تيار الجريمة وردع الجناة. 
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 :رالمراجع والمصاد

 القرآن الكريم :أوال

يف  :ثانيا ي الحديث النبوي الشر
 
 كتب ف

ح الموطأ  ي ، كتاب المنتف  شر )ت، ئؤال الباج  ي األندلىسي ، ـه( 474أبوسليمان بن خلف بن سعدبن أيوب الباج 

مطبعة السعادة    4ج، الناشر

مذي ر الي  ي ، سير اث العرئ 
وت –دار إحياء الي   أحمد محمد شاكر وآخرون)د.ت.ط( :تحقيق، بير

ي 
ر النسائ   عبدالفتاح أبو غدة :تحقيق، 1986 – 1406، الطبعة الثانية ، حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية ، سير

ي اللغة العربية –ثالثا 
 
   :معاجم ف

 ـه(1429عالم الكتب )، القاهرة 3معجم اللغة العربية المعارصة أحمد مختار عبد الحميد:ج

ي األصول والقواعد الفقهية -رابعا 
 
 :مراجع ف

يعة ج ي أصول الشر
ر
ي )ت مطبعة المكتبة التجارية بمض، 3الموافقات ف  (:474أبو الوليد سليمان بن خلف الباج 

ي أحكام األصول ج
ر
وت ط، د. عبد هللا محمد الجبوري -تحقيق ، الرسالة العالمية، 2إحكام الفصول ف -هـ1433)، 2بير

 م(2012

وت ط، دار الفكر ، لوهبة الزحيىلي :أصول الفقه  2ج، م(2011-هـ1432) 19بير

يعة ي أصول الشر
ر
ي  :الموافقات ف وت)د.ط.ت( –دار المعرفة ، الشاطت   بير

ي القواعد و فروع الشافعية
ر
)ت، األشباه والنظائر ف وت ط، ـه(: 911جالل الدين السيوطي  1دار الكتب العلمية بير

  1ج، م(1983-ـه1403)

وت، ـه(: 97زين الدين ابن نجيم )ت، األشباه والنظائر   م(1999-ـه1419)1ط، دار الكتب العلمية بير

وت الطعة الثانية)، منشورات دار القلم، عىلي احمد الندوي، القواعد الفقهية   م(. 1991وبير

:  –خامسا ي الفقه اإلسالمي
 
 مراجع ف

ح المهذب وت ، دار الفكر ، النووي ، المجموع شر  7ج، 1997، 2ط، ، تكملة السبكي والمطيعي ، بير

ي ، الفروع ومعه تصحيح الفروع: للمرداوي 
وت، دار الكتب العلمية ، تحقيق أبو الزهراء حازم القاصر ، )د.ط(، بير

 ـه. 1418

ي ثم الصالجي ، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لمحمد بن مفلح بن مفرج
أبو عبد هللا شمس الدين المقدشي الراميتر

)ت كي ـه( تحقيق عبد 763الحنبىلي
-ـه1424مؤسسةالرسالة اللطبعة الوىل)، هللا بن عبد المحسن الي 

  1ج، م(2003

وت مؤسسة الرسالة، أبو عبد هللا محمد بن مفلح، الفروع   4ج 1م(ط2003، ) بير

وت دار الكتب العلمية ط، األحكام السلطانية ي أبو يعىل: بير
 2م(ج2000-ـه1421،  2القاصر

(، )القاهرة، ابن خلدون ، المقدمة  ي اث العرئ 
 دار إحياء الي 

 :المؤلفات المنشورة ذات الصلة بموضوع البحث–سادسا 

جامعة نايف للعلوم األمنية مركز الدراسات ، محمد السيد عرفة: الرياض، مصادر تمويل االرهاب تجفيف

 م(2009-ـه1430والبحوث)

ون )الدار العربية للعلوم ، 1ط، د. مازن شندب، داعش: ماهيته ونشأته وأهدافه   م(2014-هـ1435ناشر

ي إطار التعاون الدوىلي 
ر
 م( 2003طبعة )، دار النهضة العربية القاهرة، هدى حامد ، جريمة غسل األموال ف

يعي 
مجلة األمن والحياة جامعة نايف للعلوم األمنية ، أنور إسماعيل الهواري ، ظاهرة غسيل األموال والتدخل التشر

 م( 2014)
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ي النقود 
ر
فة اإلسالميةدراسة متقدمىة ف ي ، األردن، والصير

 م( 2001) 1ط، دار عماد الدين للنشر ، د.عبد الجبار السبهائر

اضية حقيقتها وأحكامها الفقهية نشر  ياش عبد الرحمن بن عبد العزيز آل بسام: ، دراسة فقهية مقارنة، العمالت االفي 

 م(. 2018) 1الرياض ط، وتوزيــــع دار اليمان

ون)، فه:د. مقرن شنب داعش ماهيته ونشاته وأهدا  .م(2014دار العربية للعلوم ناشر

 
ً
ي مجالت جامعية محكمة ، ومقاالت ذات صلة بموضوع البحث–سابعا

 
 :بحوث منشورة ف

ر ، حكم التعامل بالبيتكوين هل هو مقامرة أم متاجرة؟ منصور عبد الرحمن بن محمد الغامدي بحث مقدم إىل مركز التمير

ي بجمعة اإلمام محمد 
 ـه(1440بن سعود اإلسالمية )البحتر

:أنور إسماعيل الهواري  يعي
جامعة نايف للعلوم ، مجلة األمن والحياة، ظاهرة غسيل الموال والتدخل التشر

 .م(2014األمنية)

وندور النقود اإل ي عمليات تبييض األمواللكي 
ر
، للعلوم اإلقتصادية والقانونية جامعة دمشق، بشار أحمد الزلمي ، ية ف

 م 2021، العدد األول، (026المجلد 

ي بيتكوين نموذًجا 
اصر :  ، النقد االفي  ي فقه القضايا  إبراهيم بن أحمد بن محمد بن يجي

ر
ي ف

ر البحتر ورقة مقدمة لمركز التمير

ي )جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تاريــــخ الزيارة ، المعارصة
اصر  م. 2021- 5- 7حلقة النقد االفي 

اضية  صحيفة االمارات اليوم بتاريــــخ ، أمل المنشاوى ، مقال بعنوان: البنك المركزي يحذر من التعامل بالعمالت االفي 

24 -10 -2017. 

ي تمويل الجماعات والمنظمات االرهابية حسن محمد مصطفر 
ر
صحيفة حفريات مركز دالل ، دور عملة البيتوكوين ف

 م(. 2017القاهرة )، لألبحاث واالنتاج العلمي 

 
ً
 :بحوث الماجستت  والدكتوراة ذات الصلة بموضوع البحث–ثامنا

ي األحكام الفقهية للضف اإل
وئر اضية البيتكوين نموذجا:أحمد حزان:بحث مقدم لنيل لكي   ، دراسة حالة العمالت اإلفي 

، الجزائر) ي العلوم اإلسالمية، جامعة الشهيد حمة الخضر
ر
 .م(2018-ـه1438درجة الماجستير ف

نيتتحليل  ، بحث ماجستير مقدم لجامعة :محتوى الشبكات المظلمة عىل األني  خولة متعب سمير

 .م(2013مؤتةباألردن)

ي لوسائل الدفع اإل
ي لنظام القانوئر

وئر ي جامعة تلمسان، لكي 
ر
:حوالف عبد الصمد، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة ف

 .م(2015-2014الجزائر )

 
ً
 :القواني   الجنائية السودانية –تاسعا

ي لسنة 
ي السودائر

ر
 .م2003انون تنظيم العمل المضف

ي لسنة
 .م2014قانون مكافحكة غسل الموال وتمويل اإلرهاب السودائر

ونقانون المعامالت اإل ي لسنة لكي 
 .م2007ية السودائر

ي لسنة 
ي السودائر

 م 2015م تعديل 1991القانون الجنائ 

 
ً
ا  اإلتفاقيات الدولية والتقارير الدولية:  -عاشر

 .م1999لسنة  اإلتفاقية الدولية لقمع افعال تمويل اإلرهاب

 .م2005اإلتفاقية الدولية الصادرة عن األمم المتحدة المتعلقة بغسيل األموال لسنة 

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 عرضت لألمم المتحدة

م.للتقرير عىل مواقف كل دول العالم 1999- 12- 9بتاريــــخ  019- 54عليها بموجب القرار:  بالمصادفة

 تجاه البيتكوين حسب االقليم: 
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Keen Flourance: Virtuel, Currencies and Terrorist Financing: assassing the risks and evaluating 

responses. Keating (Toon) - cralise (David) - Directorate general for internal policies policy 

development for citizens right and constitutional affairs European Union, 2018, 

ة   المؤتمرات الدولية ذات الصلة بموضوع البحث: –إحدى عشر

اضية -بجامعة الشارقة أستاذان العيساوي)الباحثاناسماعيل كاظم -وأ.د ، عىلي احمد المهداوي-أ.د ، أبعاد العملة االفي 

يعة والدراسات  اإلمارات العربية (:بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر الدوىلي الخامس عشر بكلية الشر

ر ) ة ما بير
ي الفي 

ر
 م(2019-ابريل - 17-16اإلسالمية بجامعة الشارقة ف

يعي منها 
اضية والموقف التشر جمال عبد العزيز عمر العثمان )محارصر بكلية اإلمام  د. ، الطبيعة القانونية للعمالت االفي 

يعة والقانون  (: بحث منشور ضمن أ-مالك للشر ي  .( بجامعة الشارقة15عمال المؤتمر رقم )‘دئ 

ي نظر السياسة الجنائية
ر
اضية ف ي بجامعة ، مخاطر العمالت االفي 

ف توفيق شمس الدين )أستاذ القانون الجنائ  أ.د. أشر

ر بحث مقدم ، حلوان( ة ما بير
ي الفي 

ر
-ابريل - 17-16ضمن المؤتمر الخامس عشر لجامعة الشارقة المقام ف

 م. 2019

اضية كجريمة مستحدثة د. شامي يس )أستاذ مشارك بالمركز الجامعي أحمد بن ، تبيض األموال عن طريق العمالت االفي 

) ي
يعة والدراسات بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر الخامس عشر لكلية ، يجي الونشر يىس الجزائ  الشر

ر  ة ما بير
ي الفي 

ر
اضية 2019-ابريل - 17-16اإلسالمية بجامعة الشارقة المقام ف م تحت شعار العمالت اإلفي 

ان ر ي مير
ر
 ف

يعية لما رد الدفع الرقمي الحارصر والمستقبل ) المدرس بقسم :د. هايدي عيىس حسن عىلي حسن ، الحاجة لمظلة تشر

مض(: بحث مقدم للمؤتمر الدوىلي الخامس عشر ، ق جامعة القاهرةالقانون الدوىلي الخاص بكلية الحقو 

يعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة ر ، لكلية الشر ة ما بير
ي الفي 

ر
 .م2019-ابريل - 17-16المقام ف

اضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية ور ضمن عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث:بحث منش، النقود االفي 

ر شمس  ( كلية التجارة1أبحاث اللجنة العلمية لالقتصاد والتجارة العدد )  م 2017جامعة عير

اضية:األبعاد واألطر القانونية)الباحث عميد كلية القانون بجامعة الشارقة( :بحث ، العمالت االفي  عماد الدين عبد الجي

ي الف منشور ضمن أعمال المؤتمر الخامس عشر بجامعة الشارقة
ر
ر )ف ة ما بير

  م(2019-ابريل - 17-16ي 

عية الجامعة –محمد محمود أبوليل ) الباحث محارصر بكلية ، حكم إصدار العمالت الرقمية من منظور السياسة الشر

يعة والدراسات  األردن(: –األردنية  بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر الدوىلي الخامس عشر لكلية الشر

ي 
ر
ر اإلسالمية بجامعة الشارقة المقام ف ة ما بير

 م. 2019-ابريل - 16-15 الفي 

ي اإلسالم)الباحث محارصر بكلية اآلداب 
ر
جامعة ، العمالت الرقمية)البيتكوين أنموذجا(ومدى توافقها مع ضوابط النقود ف

عية والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة ي مجلة العلوم الشر
ر
مجلة دورية ، البحرين(بحث منشور ف

قيم الدوىلي 2019-يونيو -ـه1404األول)شوال(العدد 16المجلد)، محكمة
 .7166-216م( الي 

اضية عية للتعامل مع العمالت االفي  خالدة ربج عبد القادر الناطور: )أستاذ مساعد بجامعة القصيم ، الضوابط الشر

ة15السعودية( بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر )  م2019- 4- 16-15( لجامعة الشارقة خالل الفي 

The Eolution the Financial Instrument and the Legal Protection against counterfeiting a look at Coin, 

Mackinny (Raph. E) Shao (nceLawra.P.) Shao (Dele. H) Rosenliet (Duane. C): Paper and 

Virtual currencies, Journal of Law, Technology and Policy, Vol 2, 2015 

ة إث ونيةلالمواقع اإل–نتا عشر  :كتر

 https:www.dni.gov -files -peducuments -9-2017 

 https: - -lightcoin, 

  https: - -namecoin- 

  https: - -peercoin 

 https: - -www.algrab7on.com 

https://lightcoin/
https://lightcoin/
https://namecoin-/
https://peercoin/
https://www.algrab7on.com/
https://www.algrab7on.com/
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  https: - -www.europarl.europa.eu -supportinganalize 

 https: - -at,wikipedia.org -wiki 

 https: - -www.okaz.com 

  م2021- 5- 16الموقع الرسمي لبنك السودان المركزي عىل موقع قوقل تاريــــخ الزيارة 

 

 الهوامش

                                                           
اضية ، بحث -أ.د/عىلي احمد المهداوي، وأ.د/اسماعيل كاظم العيساوي)الباحثان أستاذان بجامعة الشارقة - اإلمارات العربية (:أبعاد العملة اإلفي 

ي الف
ر
يعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة ف ر )منشور ضمن أعمااللمؤتمر الدوىلي الخامس عشر بكلية الشر ة ما بير

م(ص 2019/ابريل/ 17-16ي 
519i  

ii اضية بحث منشور ض من أ.د. عىلي أحمد المهداوي، وأ.د. إسماعيل كاظم العيساوي )األستاذان بجامعة الشارقة، اإلمارات(: أبعاد العملة االفي 
يعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة المقام  ر )أعمال المؤتمر الدوىلي الخامس عشر لكلية الشر ة ما بير

ي الفي 
ر
يل/ 17 – 16ف م( 2019/ أيي 

اضية حقيقتها وأحكامها الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، نشر وتوزيــــع دار  -521ص وياش عبد الرحمن بن عبد العزيز آل بسام: العمالت االفي 
 .39، 33م( ص2018) 1اليمان، الرياض ط

iii 522وياش عبد الرحمن عبد العزيز: المرجع السابق نفسه ص -601-600ص عىلي أحمد المهداوي، وإسماعيل كاظم: المرجع السابق نفسه. 

iv  يعة والقانون اضية والموقف -د. جمال عبد العزيز عمر العثمان )محارصر بكلية اإلمام مالك للشر (: الطبيعة القانونية للعمالت االفي  ي دئ 
يعي منها، بحث منشور ضمن أ

 .608-601رقة ص( بجامعة الشا15عمال المؤتمر رقم )‘التشر

 v اضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، بحث منشور ضمن ابحاث اللجنة عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث: النقود االفي 
ر شمس 1العلمية لالقتصاد والتجارة العدد )  .22-21م ص2017( كلية التجارة جامعة عير

vi   :اضية يزار موقع   https://lightcoin, https://namecoin- https://peercoin لمعرفة العمالت االفي 

 

vii 522عىلي أحمد المهداوي وإسماعيل كاظم العيساوي: المرجع السابق ص. 

viii دراسة  -525-524عىلي أحمد المهداوي وإسماعيل كاظم العيساوي: المرجع السابق ص : ي
وئر وأحمد خزان: األحكام الفقهية للضف االليكي 

اف محمد رشيد بو غزالة) ، الجزائر، إشر ي العلوم اإلسالمية، جامعة حمة لخضر
ر
اضية بحث ماجستير ف -112م(ص2018-ـه1439العمالت االفي 

116. 

ix اضية:األبعاد واألطر القانونية)الباحث عميد كلية القانون بجامعة الشارقة( ، بحث منشور ضمن أعمال  عماد الدين :العمالت االفي  عبد الجي
بجامعة الشارقة ص ي -524-523المؤتمر الخامس عشر

ر
وأحمد عامر:العمالت الرقمية)البيتكوين أنموذجا(ومدى توافقها مع ضوابط النقود ف

عية و الدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة، مجلة  اإلسالم)الباحث محارصر  ي مجلة العلوم الشر
ر
بكلية اآلداب ، جامعة البحرين(بحث منشور ف

قيم الدوىلي 2019يونيو/ -ـه1404(العدد األول)شوال16دورية محكمة، المجلد)
 280-279ص 7166-216م( الي 

x اضية، بحث د. خالدة ربج عبد القادر الناطور: )أستاذ مساعد بجامعة القص عية للتعامل مع العمالت االفي  يم السعودية( الضوابط الشر
ة15منشور ضمن أعمال المؤتمر )  341-340م ص16/4/2019-15( لجامعة الشارقة خالل الفي 

xi ر الب ي بجمعة د. منصور عبد الرحمن بن محمد الغامدي: حكم التعامل بالبيتكوين هل هو مقامرة أم متاجرة؟ بحث مقدم إىل مركز التمير
حتر

 11-9ـه( ص1440اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )

xii أصول الفقه االسالمي ج:   173ص 2وهبة الزحيىلي

xiii أصول الفقه اإلسالمي ج : وت ط 2وهبة الزحيىلي يعة ج -173م( ص2011-هـ1432) 19دار الفكر، بير ي أصول الشر
ر
: الموافقات ف ي ، 3والشاطت 

 ؟147مطبعة المكتبة التجارية بمض ص

xiv المرجع السابق ج :  .174ص 2وهبة الزحيىلي

xv ي )ت ي أحكام األصول ج474أبو الوليد سليمان بن خلف الباج 
ر
، الرسالة العالمية، تحقيق/ د. عبد هللا محمد الجبوري، 2(: إحكام الفصول ف

وت ط  م(2012-هـ1433، )2بير

xvi  :ي أبواب صفة القيامة
ر
مذي ف ي -9/321أخرجه الي 

مذي )كما أخرجه احمد والنسائ  ر الي  ومسند  -(2518بسند عن الحسن بن علتي أنظر سير
ي )-(1723اإلمام أحمد)

ر النسائ  ي كتاب الطهارة رفم )-(5711وسير
ي تخريــــج احاديث منار السبيل لنارص الدين األلبائر

ر
( 26-8وكتاب إرواء الغليل ف

مذي ، روي عن جماعة من الصحابة منهم:الحسن بن عىلي 
 ، وانس بن مالك ، وعبد هللا بن عمر.  وقال حديث حسن ، وصححه الي 

xvii المرجع السابق ج :  178ص 2وهبة الرحيىلي

xviii ت( ي القواعد و فروع الشافعية، ج911جالل الدين السيوطي
ر
وت ط 1ـه(:األشباه والنظائر ف -ـه1403) 1دار الكتب العلمية بير

  118م(ص1983

xix وت، طـه(:األشباه والنظائر، دار الكتب الع97زين الدين ابن نجيم )ت  95م(ص1999-ـه1419)1لمية بير

xx ت( ي األندلىسي ي ، أبوسليمان بن خلف بن سعدبن أيوب الباج  مطبعة السعادة ، ج474الباج  ح الموطأ ، الناشر  264ص 4ـه(:كتاب المنتف  شر
، دار الفكر ط - ح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي

سليمان:كتاب الفروع ومعه المرداوي ، عالء الدين عىلي بن -174ص 2النووي: المجموع شر
)ت ي ثم الصالجي الحنبىلي

ـه( تحقيق عبد هللا بن عبد 763تصحيح الفروع لمحمد بن مفلح بن مفرج، أبو عبد هللا شمس الدين المقدشي الراميتر
، مؤسسةالرسالة اللطبعة الوىل) كي

 11ص 1م(، ج2003-ـه1424المحسن الي 
 المرداوي: الفروع، المرجع السابق نفسه -

وت مؤسسة الرسالة، أبو ع-   133xxiص 4ج 1م(ط2003بد هللا محمد بن مفلح:الفروع) بير

وت دار الكتب العلمية ط- ي أبو يعىل: األحكام السلطانية ، بير
  181xxiiص 2م(ج2000-ـه1421،  2القاصر

(ص- ي اث العرئ 
  526xxiiiابن خلدون:المقدمة)القاهرة، دار إحياء الي 

https://www.europarl.europa.eu/supportinganalize
https://at,wikipedia.org/wiki
https://at,wikipedia.org/wiki
https://www.okaz.com/
https://www.okaz.com/
https://lightcoin/
https://namecoin-/
https://peercoin/
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:دراسة متقدمىىة- ي

) د.د.عبد الجبار السبهائر فة اإلسالمية، األردن، دار عماد الدين للنشر ي النقود والصير
ر
  122xxiv 1م(ط2001ف

، ج- وت ، تكملة السبكي والمطيعي ح المهذب، دار الفكر ، بير   11xxv، ص 7النووي:المجموع شر

ي اإلسالم:المرجع السا-
ر
  280xxviبق نفسه صباسم أحمد عامر:العمالت الرقمية)البيتكوين نموذجا(ومدى توافقها مع ضوابط النقد ف

:األشباه والنظائر:المرجع السابق ص. - وت الطعة الثانية)159السيوطي م( 1991.وعىلي احمد الندوي:القواعد الفقهية، منشورات دار القلم، وبير
  .123-122ص

  xxviiiم 16/5/2021الموقع الرسمي لبنك السودان المركزي عىل موقع قوقل تاريــــخ الزيارة -

xxix  ي فقه القضايا المعارصة، حلقة  إبراهيم بن أحمد بن محمد
ر
ي ف

ر البحتر ي بيتكوين نموذًجا، ورقة مقدمة لمركز التمير
اصر : النقد االفي  بن يجي

ي )جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تاريــــخ الزيارة 
اصر  م. 7/5/2021النقد االفي 

 .605-604د. جمال عبد العزيز عمر العثمان: المرجع السابق ص -

xxx  عية، –الجامعة األردنية –أبوليل ) الباحث محارصر بكلية محمد محمود األردن(: حكم إصدار العمالت الرقمية من منظور السياسة الشر
ر  ة ما بير

ي الفي 
ر
يعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة المقام ف -15بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر الدوىلي الخامس عشر لكلية الشر

ان. ، ت143-142م ص2019/ابريل/ 16 ر ي مير
ر
اضية ف  حت شعار العمالت اإلفي 

xxxi ي القضايا المعارصة جامعة اإلمام بن سعود ص
ر
ي ف

ر البحتر اضية، ورقة عمل مقدمة لمركز التمير
 .2باش عبد الرحمن آل بسام: العمالت االفي 

 xxxii  اضية صحيفة االما  24/10/2017رات اليوم بتاريــــخ أمل المنشاوى: مقال بعنوان: البنك المركزي يحذر من التعامل بالعمالت االفي 

xxxiii ( مقدم إىل جامعة مؤته باألردن ، نيت، بحث ماجستير  .16م( ص2013خولة متعب سليم: تحليل محتوى الشبكات المظلمة عىل االني 

xxxiv  :نيت المظلم الموقع  https://www.algrab7on.comمجدي كميل: كل ما تريد معرفته عن االني 

xxxv   :خالد حباس: القيو الرقمي لألسواق الممنوعات والجريمة واالرهاب، الموقعhttps://www.okaz.com 

xxxvi ـه(1429القاهرة، عالم الكتب ) 2139ص 3أحمد مختار عبد الحميد: معجم اللغة العربية المعارصة ج 

xxxvii  م 9/12/1999بتاريــــخ  54/019بالمصادفة عليها بموجب القرار: عرضت لألمم المتحدةInternational Convention for the 

Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 

xxxviii (ص 2009-ـه1430محمد السيد عرفة: تجفيف مصادر تمويل االرهاب، الرياض، جامعة نايف للعلوم األمنية مركز الدراسات والبحوث)م
81  

xxxix  ي تمويل الجماعات والمنظمات االرهابية صحيفة حفريات مركز دالل لألبحاث واالنتاج
ر
: دور عملة البيتوكوين ف حسن محمد مصطفر

، القاهرة )  .2م( ص2017العلمي

xl ون )1د. مازن شندب: داعش: ماهيته ونشأته وأهدافه ط  .22م( ص2014-هـ1435، الدار العربية للعلوم ناشر

xli  14-13: المرجع السابق صحسن محمد مصطفر. 

xlii ( دار النهضة العربية القاهرة، طبعة ، ي إطار التعاون الدوىلي
ر
 .7م( ص2003هدى حامد: جريمة غسل األموال ف

xliii ( مجلة األمن والحياة جامعة نايف للعلوم األمنية ، يعي
 .88م( ص2014أنور إسماعيل الهواري: ظاهرة غسيل األموال والتدخل التشر

xliv  اضية كجريمة (: تبيض األموال عن طريق العمالت االفي  ي
د. شامي يس )أستاذ مشارك بالمركز الجامعي أحمد بن يجي الونشر يىس الجزائ 

ر  ة ما بير
ي الفي 

ر
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