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   ملخص   ملخص
منذ صدورها في ,2009 كان للعمالت المشفرة نصيب األسد في أن 
تكون محور نقاش الخرباء بعديد الميادين نظًرا لتشعباتها. لكن, مؤخًرا, تضخم 

النقاش على أثر إيقاف ومحاكمة شباب يمارسون نشاط التعدين إلى جانب حجز 
معداتهم وتطبيق نصوص مكافحة تبييض األموال عليهم في تونس.

مؤخًرا أيًضا, غدت الحقوق والحريات االقتصادية المقننة صلب عديد االتفاقيات 
الدولية، الدستور التونيس والقوانني الخاصة محوًرا للنقاش )بصفة غري 

رسمية(. مبادئ هي من حيث األصل جوهرية ال تخضع عادة لتشكيك على غرار 
مبدأ رشعية الجرائم والعقوبات يتم اليوم تحديها من خالل خرق مبدأ أسايس 

ومحوري آخر وهو مبدأ التأويل الضيق للقانون الجزائي.

هذا المقال هو تلخيص لوضعية البالد التونسية في عالقة بتكييف العمالت 
المشفرة من الجانب القانوني واالصطالحي ومقارنة بناءة مع دولتني أخريني 

من قارتني مختلفتني فيما يخص النهج القانوني المعتمد في التعامل مع 
العمالت المشفرة كتكنولوجيا تقطع مع النظام المالي الرمكزي.

  العملة المشفرة ليست بعملة  العملة المشفرة ليست بعملة
تحليل قانوني وأسئلة كثرية تم طرحها: هل يجب أن يصاحب التجريم 

بمبدأ التأويل الضيق لضمان حقوق الفرد والمجتمع؟ لعله من األجدر أن نضع 
المشكل األسايس نصب أعيننا وطرح سؤال بديهي:  هل توجد قوانني خاصة 

تنظم وتؤطر األنشطة المتعلقة بالعمالت المشفرة في تونس؟  اإلجابة هي 
ال.

إًذا كيف لنشاطي التعدين والتجارة أن يمارسون نشاطاتهم في تونس؟ وكيف 
يمكن للسلطات توجيه تهم لمماريس هذه النشاطات ولماذا يتم توجيه تهم 

لهم من األساس؟

ما تقوم به النيابة العمومية في تونس ال يختلف كثرًيا ,من حيث المنهجية, 
عما تقوم به مختلف المحاكم حول العالم. بالفعل، ففي محاولة منها أن 

تحمي المجتمع واالقتصاد التونيس التقليدي تقوم بتطبيق نصوص قانونية 
عامة وجزائية خاصة لتوسع من نطاق نص خالًفا لنية المرشع وقت صياغته.

المشكل في التعامل مع العمالت المشفرة في تونس هو االبقاء على 
حالة من الفراغ القانوني الكلي. بالفعل, ان الفراغ الترشيعي الذي يعكسه 

غياب القوانني وايًضا غياب الرتاتيب من قرارات ومناشري يؤدي إن أجتمع 
وقلة اإلستئناس بالخرباء في المحاكم، إلى هضم حقوق المواطنني ال فقط 

االقتصادية بل أيضا تسليط عقوبات سالبة للحرية عليهم. )انظر مقال »هنا يباع 
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ياسني العياري2

 النائب المجمد عن حركة أمل وعمل

    

المقاربة التونسيةالمقاربة التونسية
في محاولة لحماية البالد من مخاطر تبييض األموال وفي 20 أفريل/أبريل 2021 
قام النائب المجمد ياسني العياري بنرش مقرتح قانون على صفحته بالفايسبوك 

الذي يهدف كما فرس إلى تكميل واتمام القانون عدد 18 – 76 المؤرخ في 21 
جانفي/يناير 1976 من خالل اضافة جزء أخري تحت عنوان العمالت الرقمية، وهذا 

المقرتح تضمن 17 فصاًل. 



وتجدر االشارة ان ياسني العياري النائب المجمد عن حركة أمل وعمل يقضي 
عقوبة بالسجن لمدة شهرين بعد محاكمته عسكريا عقب اجراءات تجميد 

الربلمان و رفع الحصانة عن النواب اليت اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 
جويلية 2021 

وتعد هذه أول مرة ينتبه فيها نائب شعب إلى موضوع 
العملة الرقمية رغم أهميتها بعد أن كان النائب,المجمد 

أيضا, هشام العجبوني قد وجه سؤال كتابي لوزير االقتصاد 
والمالية ودعم االستثمار بتاريخ 15 فيفري/فرباير 2021 
حول وحدة التعديد الرمتكزة في والية جندوبة والتابعة 

لرشكة سويرسية »ميلتيمايرن«.

»جواب الوزير المذكور لم يتم نرشه للعموم رغم االهتمام الكبري من الشباب 
والمختصني خاصة في ظل المظالم والمضايقات اليت يتعرض إليها الناشطون 

بالمجال على غرار الشاب حسام بوقرة. تعرض النائب لنقاط محورية في سؤاله 
الكتابي وهي

 اإلطار القانوني لنشاط تعدين العمالت اإللكرتونية كما أطلق عليها.

 االليات المتوفرة للرقابة عليها.

 اإلطار القانوني لنظام تصديرها ومدى خضوعها ألحكام مجلة الرصف.

وهنا وجب علينا االشارة أنه في البلدان سابقة الذكر لم تنتهج السياسة 
الجزائية إال عند ثبوت أركان الجرائم المالية المتصلة بالوقائع. ومن هذه الجرائم 

نذكر غسيل األموال كما أنه في العادة تحرتم إجراءات االحتفاظ وتراعي عند 
اتخاذها حالة األشخاص وأن األصل هو الحرية أما سلبها فهو استثناء، ال يتوسع 
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مــن أهــم األســس الــي تعتمــد خــالل تحديــد مــدى رشعيــة العملــة 

باعتمادهــا  يســمح  القانونــي  النظــام  كان  إذا  مــا  هــي  الرقميــة 

ــل  ــت مح ــذات ليس ــة بال ــذه النقط ــس، ه ــي تون ــا: ف ــة. قانونًي كعمل

ــو  ــي، وه ــا رواج قانون ــون له ــي أن يك ــة يع ــون عمل ــأن تك ــدال. ف ج

أمــر ال يســند إال بحكــم القانــون عــن طريــق نــص رصيــح، ذلــك أن 

الفصــل 14 مــن القانــون عــدد 35 المــؤرخ فــي 25 أفريل/أبريــل 2016 

ــه  المتعلــق بضبــط النظــام األســايس للبنــك الرمكــزي نــص علــى أن

لــأوراق والقطــع النقديــة الصــادرة عــن البنــك الرمكــزي، دون غريهــا، 

ــدة  ــة الوحي ــو العمل ــي ه ــار التون ــان الدين ــه ف ــي، وعلي رواج قانون

ــه. ــفرة أن تعوض ــالت المش ــن للعم ــية. وال يمك ــالد التونس للب



في تطبيقه إال عند ثبوت خطر حقيقي على المجتمع. وذلك يعود أساسا  
العتبارها تنال من حرية الفرد وتتنافى ومبادئ حقوق االنسان.

القانون المقارن

منذ 2019, قام المرشع الفرنيس بختم القانون عدد 486 لسنة 2019 المؤرخ 
في 22 ماي/مايو 2019  و المتعلق بنمو الرشكات وتحولها. وضع هذا 

القانون حًدا لفض اللبس الذي يشوب تكييف ال” العملة” الرقمية.  كما تضمن 
نظاًما مفصاًل يؤطرها وينظم مبادالتها والهيئات الرقابية، والمالحظ هنا هو 

جمع هذا القانون بني مصلحة مصدر العملة وبني حماية المستثرم. على سبيل 
المثال نجد الفصل 54 فقرة 10 الذي أسس من خالله المرشع الفرنيس األصول 

الرقمية اليت تتمثل في ال Tokens أو أي تمظهر رقمي لقيمة لم تنشئها 
مؤسسة مركزية على غرار البنك الرمكزي أو أي مؤسسة عمومية. كما نظم 
هذا القانون بمقتضى الفصل 54 فقرة 10/2 الخدمات اليت يمكن أن تقدم عن 

طريق هذه األصول الرقمية واقتضى األمر هنا أن يتم تسجيل الرشكات اليت 
ستقدم هذه الخدمات بهيئة السوق المالية الفرنسية، وعن طريق عملية 

التسجيل يتم حماية المستثرم ويخلق له فضاء غري جذري يسمح له باستثمار 
أمواله أو ايداعها أو غريه من النشاطات المالية، بل وتضمن له الدولة حمايته 

من ما يمكن أن يتعرض له من تحيل.

في نفس االطار, أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة نونتار في 26 فيفري/
فرباير 2020، قراًرا مفصلًيا قدم تصنيًفا للعملة الرقمية من خالل تصنيف 

البيتكوين. أطراف تلك القضية هم منصة تداول ورشكة انجلزيية لالستشارات 
المالية تختص في االستشارات المتعلقة بالبيتكوين، تمارس الرشكة االنجلزيية 

التحكيم - ليس بالمعىن القانوني للكلمة - بني مختلف منصات التداول لتبيع 
العملة الرقمية بأحسن سعر لحرفائها مقابل عمولة يتفقق عليها. في هذه 
القضية, اعتربت المحكمة أن البتكوين هي سلعة تستهلك وتستبدل، ولكن 
ليست بالعملة، وبالتالي تكون المحكمة اقرتبت جزئًيا ومن حيث المبدأ مما 
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ال يحتاج المرشع التونيس إلى االعرتاف 
بال”عملة الرقمية” كعملة حقيقية  وأن 

يسند لها صفة الرواج القانوني كما 
هم الحال بالنسبة للدينار ، وأن ينضم 

بالتالي إلى أقلية مثل دولة السلفادور. 
كما ال يحتاج أن يخاطر بالنظام المالي أو 

العملة الوطنية حىت نستفيد من الفوائد 
االقتصادية والتكنولوجية ونوقف 

المظالم اليت يتعرض لها الشباب يومًيا. 

يكرسه النظام التونيس ولو ضمنًيا.

من أهم الوجهات والجنات فيما يخص عمليات تبادل العملة الرقمية وتعدينها 
هي سنغافورة. ال يعترب القانون السنغافوري البيتكوين أو غريها عملة ألن 

ليس لها رواج قانوني، كالعمالت الرمكزية التقليدية ولكن فقه القضاء كما 
هو الحال بالنسبة للمثال الفرنيس قام بإعطاء تصنيف منذ  2019، إذ اعتربت 
المحكمة أن العملة الرقمية هي أموال - بالمعىن القانوني للكلمة - فضاًل 

عن كونها ملًكا خاًصا.

تتمثل حيثيات هذه القضية في قيام المدعى عليها Quoine Pte Ltd اليت 
تنشط في مجال تبادل العمالت الرقمية واليت تخول لألطراف تبديل عمالتهم 
الرقمية بعمالت رقمية أخرى أو مقابل عمالت تقليدية كاليورو والدوالر. أما 

المدعي B2C2 Ltd فهي أحد حرفاء الرشكة المدعى عليها. جاءت الدعوي تبًعا 
العرتاض المدعي على اإللغاء احادي الجانب من طرف المدعى عليه لعمليات 
التبادل. في حالة سنغافورة كانت هذه القضية من انظار المحكمة التجارية. 

وقد قامت الهيئة المالية بسنغافورة الحًقا بدعم هذا التصنيف.

خاتمةخاتمة



بكل بساطة, على الدولة التونسية أن تراقب فرص النمو واالستثمار باهتمام 
وانتباه. كذلك ان يتم احداث نظام قانوني يخول للرشكات ان تنشط وتحدث 
اسواًقا للعمالت الرقمية، فتخول بذلك لألفراد والرشكات على حد السواء 

خلق الرثوة. كما يمكن الدولة من أن تحدث نظام جبائي خاص بهذه الخدمات 
رشيطة ان تأخذ بعني االعتبار خصوصية نشاط العملة الرقمية وحجم السوق 

والرشكات الناشطة فيه حىت ال تصبح الجباية معرقلة للنشاط االقتصادي.

أخرًيا، إن غياب اطار قانوني ينظم ويفصل إلى جانب غياب مواقف رسمية من 
طرف الُسلط المعنية اليت يمكن أن تتخذ حىت شكل مناشري، يتسبب في ايقاف 

مستعملي البيتكوين لتدخلهم سجوًنا هم غري مؤهلني لتحملها، فسكوت 
سلطات مثل البنك الرمكزي التونيس، وهيئة السوق المالية، ولجنة التحاليل 

المالية رغم ما حدث مؤخًرا ورغم االجراءات القضائية المعروفة بطولها يكلف 
البالد التونسية فاتورتني باهظيت الثمن على األقل ، األولى, شبابها الذي 

يزج بالسجون دون وجه حق، والثانية, فرص االستثمار اليت تحتاج اليها البالد 




