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 الملخص

يتناول البحث التنظيم القانوني للعمالت الرقمية اإلفتراضية، حيث قمت بدراسة التنظيم القانوني للعمالت الرقمية 

 اإلفتراضية.اإلفتراضية، من خالل نشأتها وتداولها والموقف الدولي والوطني من تداول العمالت 

وقد تناولة في الفصل األول من هذه الدراسة ماهية العمالت الرقمية اإلفتراضية، حيث عرضت بداية نشأة العمالت 

الرقمية اإلفتراضية ) عملة البتكوين نموذجا ( ، ومنشؤ عملة البتكوين وكيفية إصدارها وماهي البرامج المستخدمة 

ك شين ( التي استخدمها مؤسسو عملة البتكوين للحد من تكرار إستخدام العملة في عملية التعدين وماهي التقنية ) بلو

مرتين أو للحد من تزوير العمالت الرقمية اإلفتراضية وذلك لتوفير الثقة للمتعاملين. وبعد عرض نشأة عملة 

ية والعمالت مالت الرقمالبنتكوين بإعتبارها عملة رقمية نقديه بديله للعمالت القانونية ، تناولة تعريف كال من الع

الرقمية اإلفتراضية لبيان أوجه اإلختالف بينهما وإختيار تعريف جامع للعمالت من خالل تعاريف الفقهاء لهذه 

العمالت، وبعد بيان التعاريف كان البد من دراسة خصائص ومميزات العمالت الرقمية اإلفتراضية لتوضيح الفرق 

مية اإلفتراضية ومدى توافر خصائص ومميزات النقود القانونية في هذه بين العمالت الرقمية والعمالت الرق

 العمالت.

وخصص الفصل الثاني لدراسة التنظيم القانوني للعمالت الرقمية المفترضة ) عملة البتكوين نموذجا (، وتناولة من 

ني من الموقف الدولي والوط خالل هذا الفصل اإلتجاهات القانونية بشأن العمالت الرقمية اإلفتراضية والمتمثلة في

تداول العمالت الرقمية اإلفتراضية، حيث تبين من خالل الدراسة أختالف مواقف الدول بين مؤيد ورافض لتداول 

العمالت الرقمية اإلفتراضية وتعددت اإلسباب القبول إلعتبار الدول التي قبلت تداول هذه العمالت بإعتبارها سلعة، 



ض الدول حظر التداول بالعمالت الرقمية اإلفتراضية فكانت متمثلة في المخاطر التقنية أما األسباب التي دعت بع

 واإلقتصادية وأخير المخاطر القانونية.

وبعد التطرق لدارسة جميع الجوانب التاريخية والتقنية المتعلقة في العمالت الرقمية اإلفتراضية، تناول الباحث 

لطبيعة القانونية للعمالت الرقمية اإلفتراضية، وإلعتبار العمالت الرقيمة الجانب األهم في البحث والمتعلق في ا

كان ال بد من دراسة جهة إصدار العملة والتنظيم القانوني والمالي وما هو  -بمعنى وصفها نقودا -اإلفتراضية نقودا

د القانونية ابط المالية للنقوالهدف الرئيسي قيام العمالت اإلفتراضية مقام العمالت القانونية وأخير مدى توفر الضو

 في العمالت الرقمكية اإلفتراضية والمتمثلة في القبول العام وأدء إلبراء الذمة.

العمالت ، الرقمية ، اإلفتراضية ، البتكوين ، معدن ، التعدين ، النقود ، التنظيم  كلمات البحث الرئيسية:

 ، شبكة اإلنترنت .


