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 املشفرة العمالت االفرتاضية احملددات الشرعية واالقتصادية للتكنولوجيا املالية يف جمال

 لخصامل

هتدف هذه الدراسة لتوضيح وكشف احملددات الشرعية واالقتصادية للتكنولوجيا املالية يف جمال االبتكارات 

لبيان  -والذي يعترب فرًعا معرفًيا جديًدا-النقدية، ولتحقيق ذلك تناولت الدراسة موضوع التكنولوجيا املالية 

تناول الباحث احلاجة امللحة لتنظيم وتقنني و اهتا، أبعادها املختلفة ولبيان واقعها وأمهيتها وجماالهتا وأتثي 

العرض االبتكاري التقين وضرورة اتباع احملددات يف اجلانب الشرعي واجلانب االقتصادي لتحقيق السالمة 

سائر واألضرار اخلواإلجازة الشرعية والتقنية من قبل اجلهات املركزية؛ حيث تضمن هذه االجراءات جتنب 

وقد استخدم الباحث املنهج االستقرائي . اهزية واختالل ميزان العدل بني املتعاملنيالناجتة عن عدم اجل

التحليلي يف هذه الدراسة النوعية للتوصل إىل ضوابط ومعايي واضحة يستعان هبا يف حتديد املالءمة 

ية توضيحية هي لالبتكارات املالية التقنية إلقرارها من قبل اجلهات املركزية، وقد عرض الباحث حلالة تطبيق

العمالت االفرتاضية املشفرة )أمنوذج البتكوين( نظرا لشيوعها وانتشارها وأتثيها وقت كتابة الدراسة ولكوهنا 

منوذجا واضحا على االبتكارات التقنية النقدية، وقد توصلت الدراسة إىل أبرز النتائج التالية: تشكل 

ذات آاثر وحتوالت ضخمة على القطاع املايل واليت تستوجب املواكبة الواعية  االتقنيات احلديثة خماطر وفرص

عامليا، إن توظيف التكنولوجيا املالية يف النقود جيب أن يكون حتت السيطرة والرقابة الكاملة للسلطات 

سة الشرعية احلاكمة بشروطها العادلة نظرا لسيادية النقود وحموريتها وحقيقة كوهنا شأان عاما خاضعها للسيا

مبا يصلح أحوال الرعية، واإلصدار النقدي اخلاص يعترب انتهاكا هلذا املقصد واعتداء صارخا على اهليئة 

االجتماعية متمثال مبصادرة حقوق اجملتمع يف منافع اإلصدار، وتعترب مركزية املعلومات النامجة عن مركزية 

ل مؤسسات خاصة بذلك، يف حني تشكل إصدار النقود أولوية قصوى جيب احملافظة عليها من خال

العمالت االفرتاضية املشفرة الصادرة عن جهات خاصة ودون غطاء لإلصدار انتهاكا هلذه املبادئ واخالال 

 مببادئ العدل وهو ما أنتج خسائر مالية فادحة خالل العقد املنصرم مع عدم حتقيق فائدة اقتصادية تذكر.

 الية، العمالت االفرتاضية املشفرة، تقنية سلسلة الثقة )البلوكشني(،التكنولوجيا امل الكلمات املفتاحية:
 احملددات الشرعية للنقود، احملددات االقتصادية للنقود. االبتكارات النقدية،
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 احملددات الشرعية واالقتصادية للتكنولوجيا املالية يف جمال العمالت االفرتاضية املشفرة

ABSTRACT 

This study aims to clarify and reveal the economic and shariah determinants of financial 

technology in the field of monetary innovations. To achieve this, the study dealt with 

the subject of financial technology - which is considered a new knowledge branch – to 

tackle its different dimensions like its reality, importance, fields, and effects for better 

understanding of its application. Researcher addressed the urgent need to regulate and 

standardize the technological innovations like cryptocurrency, and the need to follow 

the determinants both from shariah, economic and technical aspects to achieve safe 

contracting and transitioning among dealers. Following the proposed determinants 

would be in help of the central authority’s decision-making process as well. The right 

application of the determinant will help avoid losses and damages resulting from lack of 

readiness and imbalance of justice among dealers, the procedures are represented in the 

criteria’s of effectiveness and shari’ah compliance included in the dissertation, the latter 

criteria’s for technological monetary innovations are considered a necessity for 

achieving financial objectives in a desired Islamic economy. The researcher used the 

analytical inductive method in this qualitative study to reveal clear controls and 

criteria’s to be used in determining the appropriateness of technological financial 

innovations for approval by the central authorities. Researcher presented an illustrative 

case of the encrypted virtual currencies (The study model of the dissertation) due to 

their wide prevalence in the time of writing the study, however the study is a clear 

example of the technological innovations of money, the researcher has reached the 

following main results: The use of financial technology in money should be under the 

full control of the ruling authorities with fair terms for all parties because of the security 

and centrality of money and the fact that it is a public matter and must be subject to the 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



IV 

monetary policy ruled by the authorities for general well-fair and any economic 

reforms. The issuance of money from a private institution is a violation of this purpose 

and a blatant attack on the social body and is a confiscation of the community rights of 

the benefits of currency issuance, also the centralization of information resulting from 

the centralization of the issuance of money is a top priority risk that must be maintained 

from abuse, while the encrypted virtual currencies issued by private parties and without 

a cover from real assets is a dangerous violation of these principles of justice, while not 

following shari’ah rules and economic criteria’s of effective currency resulted in a 

significant financial losses during the past decade with little economic benefit. 

Keywords: Fintech, Cryptocurrencies, RegTech, Monetary Innovation, Blockchain, 

Legal determinants of money, Economic determinants of money. 
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 احملددات الشرعية واالقتصادية للتكنولوجيا املالية يف جمال العمالت االفرتاضية املشفرة

ABSTRAK 

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendedahkan prinsip-prinsip pertimbangan 

Syariah dan ekomoni dalam bidang inovasi kewangan. Bagi mencapai objektif ini,  

kajian ini menangani topik-topik dalam bidang-bidang teknologi kewangan dalam 

pelbagai dimensi, berserta realiti, ruang cakupan dan implikasi-implikasinya. Kajian ini 

juga turut menyentuh tentang keperluan mendesak untuk menyusun  dan meregulasi 

sebarang bentuk inovasi teknologi, berasaskan prinsip-prinsip pertimbangan Syariah 

dan ekonomi, dan di samping untuk mencapai tahap keselamatan, kepatuhan Syariah, 

kepatuhan teknikal oleh pihak berkuasa pusat; yang  mana prosedur ini penting untuk 

mengelakkan kerugian dan kerosakan akibat ketidaksediaan dan ketidakdilan di 

kalangan pemainnya. Penyelidik telah menggunakan analisis induktif dalam kajian 

kualitatif ini untuk mencapai rumusan mengenai kriteria dan parameter yang jelas yang 

boleh  digunakan untuk mengenal pasti inovasi dalam teknologi kewangan yang sesuai 

dan dapat  diiktiraf  oleh pihak berkuasa pusat. Dari sudut praktikal, penyelidik 

ketika menjelaskan tentang matawang kripto ini telah menggunakan menggunakan 

model Bitcoin kerana populariti dan perkembangannya yang pesat serta kesan masa 

yang menulis kajian ini kerana menjadi contoh yang jelas inovasi teknologi kewangan 

masa kini. Kajian ini telah mencapai keputusan berikut; teknologi masa kini telah 

membawa pelbagai risiko dan peluang den yang membawa kesan yang sangat besar 

kepada sektor kewangan, yang perlu diiringi dengan  kesedaran kepentingan peringkat 

global. Teknologi kewangan dalam bentuk wang pula perlu sentiasa  berada di bawah 

kawalan penuh pihak berkuasa dan kerajaan yang memerintah, untuk memastikan  

kedaulatan urusan polisi wang dan kemaslahatan masyarakat. Penerbitan wang oleh 

pihak persendirian dianggap telah merosakkan pelaksanaan kemaslahatan ini, serta 
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menggugat aspek manfaat yang sepatutnya diperolehi oleh masyarakat dalam 

pengeluaran wang. Dan begitu juga pemusatan maklumat ada terbitan berpusat bagi 

bahagian wang keutamaan perlu dipelihara melalui institusi swasta supaya. Selain itu, 

penerbitan matawang kripto oleh pihak persendirian tanpa sebarang sokongan aset 

pendasar, dianggap telah merosakkan prinsip-prinsip penerbitan wang dalam ekonomi 

Islam yang mementingkan keadilan dan ini telah mengakibatkan kerugian yang besar 

berbanding manfaat yang diperolehi daripadanya. 

Kata kunci: Teknologi kewangan monetari, mata wang maya yang disulitkan, teknologi 

rantai amanah, penentu undang-undang wang, penentu ekonomi wang. 
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 اإلهداء

 

 

 أهدي هذا العمل املتواضع إىل املهتمني واملخلصني من أبناء أميت..

 رفعة األمة واحلرص على مصاحلها..لإىل من يسعون 

 إىل كل من ساهم يف إجناز هذا العمل وإخراجه إىل النور..

 البحثية إىل الصرح العلمي والبحثي املتميز جامعة ماالاي

 ..وإىل أيب وأمي وزوجيت وأبنائي

 

 الباحث     
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 شكر وعرفان

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعُد،

أسداه إليه إنسان، ومىت ما كان اجلميل   ثناء يفيض من لسان الشاكر وقلبه امتناان جلميل ومعروف الشكرُ 

كبيا فإن اإلنسان يستحي أن يقابله مبدح اللسان فقط وإمنا يسعى لرد بعض اجلميل ما استطاع إىل ذلك 

 .فمن صنع إليكم معروفا فكافئوهسبيال... 

 -حفظه هللا-الشاطر  حممود حبمد هللا وفضله بدعم سخي وتعزيز قوي من قبل الوالد د. ماهر قتُ ف  وقد وُ 

وقد   لبلوغ أعلى املراتب العلمية، إلكمال الدراسات العليا فقد حرص على تعليمنا وتشجيعنا منذ الصغر

لم وتعلم، كما إذ ال قيمة لإلنسان دون عالعلمية واملهنية علي يف حيايت  فضل كبي هلذا الدعم كان

عن الدار  يت املتكررةوغيااب أسفاريشكر من صرب على ال أنسى الغالية، و املثقفة ساندت يف ذلك الوالدة 

 واالبن الغايل سراج الدين. والوطن األم احلانية والزوج الرؤوف واخلل الويف أمان البواليز

املعونة واملشورة أثناء هذه  همقدميعلى تود. سهيلي بن شريف كما أشكر املشرف العزيز د. أمحد سفيان 

وأعضاء هيئة القسم األكادميي العلمية والتدريبية من البحث والنشر العلمي، والشكر موصول إىل  الرحلة

من األساتذة  وحتسينه يف إمتام هذا العمل أو دعم يف جامعتنا احلبيبة، وأشكر كل من ساهمالتدريس 

 ..واجملالت العلمية احملكمة والباحثني واألصدقاء والزمالء

وحسيب أن رسولنا قد أخرب فيما صح عنه أن من قال جزاك هللا خيا فقد أبلغ يف الثناء، فجزاكم هللا خيا  

 ، اللهم آمني.ورفع قدركم وابرك فيكم

 الباحث         
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 متهيد: اإلطار املنهجي للدراسة

 املقدمة:

ا من ا واسعً قدم هذه الصناعة احلديثة طيفً حيث تُ  ،1يالتكنولوجيا املالية ستهز النظام املايل العامل

، فمن خالل املنتجات واألعمال حتسني أنشطة قطاع التمويلاليت تسهم يف االبتكارات املالية التقنية 

ا للمؤسسات ا خطيً ا ابتت التكنولوجيا املالية تشكل منافسً واخلدمات اليت يقدمها رواد ومزودو التقنية عامليً 

، حيث تتسم املعروضات املالية التقنية اجلديدة مبميزات كثية والتقليديواملنتجات املالية بشقيها اإلسالمي 

 ،ابخنفاض التكلفة :تتالىف عيوب وقصور املؤسسات واملنتجات القدمية من حيث الكفاءة العامة املتمثلة

والفرص  ،وقابلية االستخدام من شرائح أوسع ،علىواألمان األ ،والتجربة املميزة ،وسرعة إجناز اخلدمة

إىل غي ذلك من امليزات اليت سنتناوهلا يف  من حيث الوصولية إىل أسواق ومستهلكني جدد اجلديدة

 مظاهنا.

 :أمهها ما يلي ، من2وقد ساهم يف ظهور هذه الصناعة ودعم تطورها عدد من العوامل

م القطاع املايل املرتهل متمثال ابملؤسسات املاليةم وا2008األزمة املالية العاملية عام  .1  ليت ولدت من َرح 

 ،الرقابية ؤسسات املاليةوشركات التأمني واملؤسسات الداعمة كاملكالبنوك واألسواق املالية   :املختلفة والرقابية

، خطورة من سابقتهاحلاجة امللحة لبدائل أكثر فاعلية وتناسبا مع التقدم التقين احلديث وأقل الشعور ابو 

 ابإلضافة للرغبة الكامنة يف التغيي الذي يتطلع له اإلنسان بشكل مستمر.

                                                           
 مwww.weforum.org   24/5/9201 ،2019هكذا افتتحت "كرستني الغارد" رئيسة صندوق النقد الدويل مؤمتر دافوس العاملي عام  1

2 Teigland & others, The Rise and Development of Fintech: Accounts of Disruption from Sweden 
and Beyond, UK, 2018 
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ابلوصولية إىل الشبكة  تطور البنية التحتية التكنولوجية يف العديد من البلدان حول العامل متمثال .2

إىل تطور مشابه لقدرات  ( يف أي وقت من خالل اهلواتف الذكية احملمولة واليت صارتاإلنرتنتالعنكبوتية )

 احلديثة. أجهزة احلاسوب

سرع  بشكل جذري وأكثر قدرة على خلق تطبيقات عملية انفعة، مما تطور عدد من العلوم والتقنيات .3

فالذكاء االصطناعي، وتعلم اآللة، وتقنية سلسلة الثقة  :املنشودة أهداف الكفاءةيف أداء املهمات وحتقيق 

ها من التقنيات وعلم البياانت الضخمة، واملعاجلة والتخزين السحايب وغي  املشهورة "ابلبلوكشني"،

 .أبساليب جديدة ودعمها يف تطوير نفسهابطابع تقين، على بلورة الصناعة  تعمل احلديثةواإلمكاانت 

وخالل هذا العقد من التطور تشكلت قناعة راسخة عند أغلب املعنيني من رواد ورجال أعمال 

بضرورة املواكبة الواعية والشاملة أو حتمية االنداثر والتعثر البطيء  ومستهلكني ومشرعني وأكادمييني

 .املفضي إىل الفشل، ومن هنا سعت العديد من اجلهات لتقدمي إسهام كل يف جماله

منهم  رغبةً  "Fintechs"املالية  حول العامل ابدروا إبنشاء عشرات اآلالف من الشركات التقنية األعمال فرواد

يف كثي من البلدان إضافة رابح مرتفعة وما ينتج عنها من أدخول قطاع التمويل الذي يتسم ابالحتكارية ب

نظرا الرتفاع ُكلف الدخول اليت تشكل عائقا أمام املستثمرين  دخول السوق ابلطرق التقليدية لصعوبة

قوانني ومعايي ُمنظمة ومقننة للعمل املايل  ارمن طرف آخر ابدروا إبصد واملشرعني وهيئات املعايي اجلدد.

وما زالت تنظيماهتم وتشريعاهتم قيد  تالفيا حلصول اختالالت يف السوق اإللكرتوين واألمن السيرباين

كاألسواق املالية   القائمة الكربى املالية ورجال األعمال والشركات واملؤسسات الدراسة واملراجعة والتطوير.

لالستفادة من التقنيات احلديثة  ابدروا بتحديث البىن التحتية ملنصاهتمتأمني وغيها والبنوك وشركات ال

قدمي ابتكارات اليت تسعى لت عىن ابلتكنولوجيا املالية بفروعهاتُ أقسام متخصصة  كما قاموا إبنشاء  وتطبيقاهتا،

ضع اخلطط االسرتاتيجية مالية ومتابعة للتشريعات ودراسة خلطوات املنافسني ومحاية األمن السيرباين وو 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



3 

 اءنشإببعضهم  مل يكونوا مبعزل عن التغيي إذ ابدر واألكادمييني من املهام. إىل غي ذلك التقنية والعملية

أدرج التخصص على والبعض اآلخر يدرس يف خمتلفة املراحل اجلامعية، ختصص متكامل للتكنولوجيا املالية 

شرعوا يف التأليف عن الظاهرة ودراسة ، وآخرون األعمال والتكنولوجياالئحة األقسام الفرعية يف كليات 

، والطلبة بدأوا إىل غي ذلك مما له عالقة ودراسة إمكانياهتا وتطبيقاهتا آاثرها وأتثياهتا واستشراف مستقبلها

تلف وبدأت طريقة تعلمهم للعلوم املالية خت اباللتحاق واالنتساب جلهات ماحنة لدرجات علمية متخصصة

 فإن من جهة أخرىو  ،مواكبة ألسواق العمل وحاجاته وتركز على األدوات أكثر من تركيزها على النظرية

 .وتدريبية تعطي دورات متخصصة توعوية وختصصية اليوم العديد من املؤسسات التكنولوجية الداعمة

هذه البوادر إال نزر يسي مما   أكرب حنو االقتصاد التقين، ومايإن كل ما ذكران من تغييات هو بداية لتغي

ينتظران يف املستقبل، وقد اشتدت احلاجة لدراسة هذه املستجدات بطريقة علمية جامعة تتسم ابألخذ بني 

من مث مع التخصصات متاما كما هو احلال مع موضوع حبثنا الذي متتزج فيه التقنية ابالقتصاد واملالية و 

 .القانون والشريعة

، وابألخص ما اجلانب االقتصادي الفقهي التشريعيالدراسة اليت تتمحور حول  أما من جهتنا يف هذه

التقنية واالقتصادية لالبتكارات املالية  عيةفعملنا هو رسم حدود اإلابحة الشر  لتشريعات الداعمة،اب يتعلق

واليت عادة ما ُتسند وتتم من قبل من ليس هلم أدىن إطالع على القواعد  وابألخص يف جانب النقود،

واألسس والضوابط اإلسالمية يف التقنني؛ وأعين هبؤالء مجهور غي املتخصصني يف الشريعة واملالية 

شرعية  من املستجدات ال عددايف اآلونة األخية قبيل كتابة الرسالة  التكنولوجيا املاليةت أاثر ، وقد اإلسالمية

استبدال لعقود الذكية، ومسائل التعاقد ابكالعمالت االفرتاضية املشفرة، واإلصدار النقدي اخلاص، وحكم 

 خلصوصية واألمنمتعلقة اب مسائلنشأ عنها قنية، وغي ذلك من القضااي اليت ياألعمال التقليدية ابلت

يف ذلك إلبداء رأي ختصصي من قبل من احتيج  وقد .. إخل وطرق وآلية فض النزاع وتركز السلطة السيرباين
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إبداء الرأي اكتملت آلته يف علوم الشريعة واالقتصاد واتسم بقابلية فهم جيد للمسائل التقنية، وهلذا فإن 

املتخصصني  عدد يعترب واجب الوقت الذي دعا إليه هلذه األمور االقتصادي لتنظيم الشرعيالقيام ابو 

 .3املتخصصة ات العامليةالندوات واملؤمترات واللقاءوكذلك 

 وكعادة كل جديد ختتلف حوله األنظار وتتعدد حوله وجهات النظر يبقى للبحث العلمي النصيب األكرب

حوهلا، على األقل يف رصد الظاهرة وتوجهات اخلرباء والعلماء  ،من املوضوعية واملصداقية واألوفر واألمشل

للرتجيح فيما يستلزم  ويعترب أيضا حماولة جادة قائمة موجها حلل مشكلة يف أصله مع كون البحث العلمي

الصناعة املالية  واقتصاديوحمل نظر معاصر بني فقهاء  4ابلرغم من كون املوضوع جدليا ابمتيازو الرتجيح، 

دلة، وهو اإلسالمية فإنه يبقى لآلراء املمحصة ابألدلة النصيب األوفر يف االعتبار عن غيها مما جرد من األ

من خالل التحقيق يف قضااي شرعية واقتصادية وتقنية وإدارية ذات  ما سعى الباحث جاهدا لتحقيقه

 عالقة.

ومن اجلدير ابلذكر أن بعض اخلرباء من غي الفقهاء أكدوا وجود هذه اإلشكاالت وضرورة قيام خرباء 

ن الكثي من منتجات التقنية املالية الصناعة ابختاذ مواقف منها حيث قال الربوفيسور فولكر نينهوس: "إ

ال تعترب بديال عن التمويل  التكنولوجيا املاليةغي متالئم مع القواعد الشرعية يف اإلسالم، ومنتجات 

اإلسالمي ولكن ظاهرة يف نطاق التمويل اإلسالمي، وحىت اآلن مل يتضح كيف أن االبتكارات التكنولوجية 

قود الذكية والروبوت املستشار وغي ذلك هي للصاحل واخلي العام؛ لذا وجب املالية كالنقود االفرتاضية والع

أن يقدم الضماانت حلماية  Islamic fintech regulatory frameworkعلى اإلطار اإلسالمي التنظيمي 

 .5املستهلك والسوق واملستجدات يف هذا النطاق..."

                                                           
 م11/2/2018 اتريخ الرجوع: https://ifikr.isra.my/events/event_details/725,انظر مؤمتر كامربدج عن التقنية املالية وحتدايهتا  3
 .القةوأحباث وندوات من قبل املختصني وذوي العوهذا ظاهر من خالل ما ُقدم من فتاوى ومقاالت  4

5 Djafri, Fares, Fintech and Islamic finance (applying Hiyal & Makharij and other Islamic 
principles), Report on LSE-HBKU workshop, 2017, p. 3 
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شرعية اقتصادية متخصصة يف كل جزئية من جزئيات وهذا ال يكون إال من خالل ما ذكران من دراسات 

التكنولوجيا املالية على حدا، وقد جاءت هذه الدراسة على وجه التحديد استجابة وتغطية جلانب مهم 

عترب أبرز حتد معاصر يؤثر ويتأثر جبميع واليت ت؛ لعمالت االفرتاضية املشفرةالنقود احلديثة املعروفة اب هي منها

 ى التابعة.املتغيات األخر 

 أسباب اختيار املوضوع:

 :اآلتيةيف النقاط  بحثأسباب اختيار موضوع التتلخص 

حماولة الباحث اإلجابة عما يطرح من تساؤالت واستفسارات حول موضوع التكنولوجيا املالية  -

واألعمال، وبيان دث تغييات جذرية يف عامل املال واالبتكارات التقنية النقدية كموضوع انشئ يُ 

مدى قدرة الشريعة اإلسالمية على إجياد ضوابط اقتصادية وشرعية تكفل االستفادة من اإلجيابيات 

 .اهم يف وضع التنظيماتوتس وتاليف السلبيات

سد فراغ علمي مبؤلف جيمع شتات موضوع التكنولوجيا املالية والنقود الرقمية أبيسر العبارات  -

خمل، لتسهل مهمة الباحثني يف املعامالت املالية الشرعية من فقهاء ودون تطويل ممل أو اختصار 

 األحكام املتعلقة ابلتكنولوجيا املالية يف جانب النقود.الضوابط و واقتصاديني يف معرفة 

 كما  ،ال واألعمالملستجدات التكنولوجية يف جمال امللباحث مبواكبة اعند االرغبة الشخصية   -

لعموم ضعف احلضور  للكتابة يف مثل هذه املستجداتاإلسالمية ية وحاجة املكتبة املال

 التكنولوجي فيها.
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 :دراسةأمهية ال

 تعود أمهية املوضوع لألمور التالية:

 لتكنولوجيا املاليةاباحلاجة لتوفي البياانت واملعلومات واألجوبة عن األسئلة املستجدة املتعلقة  -1

اليت أقبل الناس عليها سواء خبدمات  من املستجدات االقتصاديةاحلديثة اليت تعترب  وتطبيقاهتا

الدفع أم العمالت االفرتاضية أم املنصات التكنولوجية اليت تعترب البنية التحتية للمؤسسات املالية 

 .يف حياتناومتناميا صارت واقعا مطبقا و 

خطوة مهمة يف طريق  هاعلجيمما البتكارات التقنية النقدية تعترب الدراسة بناء أويل حنو حوكمة ا -2

 .6كل عمل مشابهلالتفصيلية الضوابط الشرعية واالقتصادية  بيان

االقتصادية والشرعية اليت توازت مع ظهور هذه التقنيات ودخوهلا املستجدات بعض  اإلشارة إىل  -3

الحقا وتقدمي معلومات قيمة جتاه كل  مما يساعد على دراسة املختصني هلا حيز التنفيذ حول العامل

 قضية يف دراسة مستقلة.

دراسة ما يتعلق ابلعمالت االفرتاضية دراسة شاملة، وبيان أحكامها وأتثياهتا وغي ذلك من  -4

 متعلقاهتا.

املساعدة يف بناء مستقبل أفضل للتمويل اإلسالمي يف ظل التكنولوجيا املالية وبيان بعض   -5

مؤمتر كامربدج عن "التكنولوجيا املالية ومستقبل التمويل األحكام الشرعية املتعلقة هبا، وقد أشار 

 لضرورة هذا. 7اإلسالمي"

                                                           
االقتصادية واملالية  مصرف حبرين املركزي إىل حجم هذا اإلقبال والتغيياتتطرق املؤمتر العاملي الرابع والعشرين للبنوك اإلسالمية برعاية  6

 م24/8/2018اتريخ الرجوع:  /http://wibc2017.comوالقانونية احلالية واحملتملة، على الرابط التايل: 
7 Fintech, Digital currency and the future of Islamic finance in the GCC-Strategy, operational and 
regulatory issues. https://ifikr.isra.my/events/event_details/725, taken from Cambridge event abstract 
held 31st of July 2018 titled:  Quote: “For Islamic stakeholders, the new technological modes of 
finance indeed bring up interesting shariah issues.” Retrieved: 1st august 2018 
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 إشكالية الدراسة:

ل ظهرت مستجدات شرعية وقانونية واقتصادية استلزمت مع تسارع دخول التكنولوجيا إىل قطاع التموي

ددا من ع التكنولوجيا ، حيث أفرزت8ومفاجئةغي منضبطة ضبط هذا الدخول من إحداث تغييات 

، وقد اختلف يف رجحان إجيابياهتا حول العاملضخمة اقتصادية  اليت تسببت آباثر التقنية االبتكارات املالية

لعمالت ظهور وأفول واحنسار عدد من ا -متثيال ال حصرا-ومن أمثلة ذلك ، على سلبياهتا حىت اللحظة

آلخرين خسائر مالية وابملقابل أنتج طائلة لفئة من املستثمرين  اأرابحً والذي حقق  االفرتاضية املشفرة

ابإلضافة إلحداث حتوالت يف مناذج األعمال  ،9جاوزت قيمتها نصف ترليون دوالر يف أقل من سنتني

ظن أن نفعها األكرب يعود لصاحل عدد حمدود من أصحاب املصاحل ومبا ال ومبا يُ  ملؤسسات الوساطة املالية

ما مل ُتضبط األمور وتؤطر بشكل قانوين منظم وهو ما دعت إليه العديد  يقق العدل بني األطراف املتعاقدة

العديد من اجلهات الرمسية يف الدول املتقدمة  منعت، وهلذا السبب 10نهمن اجلهات لضبطه وتقني

املؤسسات الرايدية يف عامل االبتكارات املالية التكنولوجية من الدخول إىل األسواق قبل دراسة منتجاهتا 

واليت أعدت خصيصا هلذا  sandbox وخدماهتا وجتريبها يف معامل عرفت الحقا مبختربات التنظيم

 .11الغرض

عليها وحيث أن هذه املعامل جتيز بعض االبتكارات التقنية ومتنع أخرى بناء على اآلاثر االقتصادية املرتتبة  

 تبلور لدىومبا يراعي قوانني العدالة املنظمة لألسواق املالية بناء على تصور ومرجعية القائمني عليها؛ 

                                                           
من القواعد  هذا التنظيم لزم ابلواجبات، ويكون استمدادبشكل قانوين سليم يفظ احلقوق ويُ  وتنظم ضبطواليت غالبا ما تكون سلبية إن مل تُ  8

، وهو ما تسعى املنظمات الدولية املعنية مبعايي ممارسة الصناعة على العامة للشريعة اإلسالمية احلاكمة لسي املعامالت املالية يف جمتمع إسالمي
 ترسيخه.

9 (Coin Market Cap), https://coinmarketcap.com/charts/, retrieved: 15/7/2018  
أشهر إىل  6بعد قرابة  مث اخنفضت مليار دوالر 813م إىل 7/1/2018حيث وصلت القيمة السوقية للعمالت االفرتاضية املشفرة بتاريخ 

 مليار دوالر ومبا حقق خسائر جاوزت نصف ترليون دوالر. 216
10 Zetzshe & Buckley & Barberis & Arner, Regulating a revolution: from regulatory sandboxes to 
smart regulation, 2017 
11 Arner W. & Zetzshe and others, Fintech and Regtech: Enabling innovation while preserving 
financial stability, Georgetown Journal of international Affairs, vol. 18, Nu. 3, fall 2017 
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ق خسائر مالية نتيجة عدم اتباع حمددات وحتق أسواق النقدالباحث مشكلة الدراسة املتمثلة يف اضطراب 

شرعية واقتصادية واضحة حيال االبتكارات التقنية النقدية مما أظهر احلاجة إىل وضع حمددات شرعية 

واقتصادية هلذه االبتكارات املالية التكنولوجية لينضبط فيها سوق االبتكار املايل التكنولوجي إىل أكرب قدر 

ات السلبية واملفاجئة ويضمن الشفافية بني األطراف املتعاقدة، ويساعد ، ومبا يد من التغيي 12ممكن

حصر  ، وقداملنع بناء على هذه احملددات أوأصحاب القرار يف اجلهات التنظيمية ابختاذ قرارات اإلجازة 

 اهوإلي ا حمور العمليات املاليةحتديدا لعدد من األسباب منها: أهنيف جانب النقود  الباحث هذه احملددات

يف هذا  يزال ماو  تعود مجيع املتغيات االقتصادية، ولكون الظهور األول والواضح للتكنولوجيا املالية كان

زالت احلاجة قائمة لوضع ضوابط توظيف التكنولوجيا يف عمليات إصدار النقود،  ماكما  ب،اناجل

م، 2015وتداوهلا، واالجتار هبا كما هو واضح يف املعامل التنظيمية اليت أنشئ أغلبها حول العامل بعد 

قتصادي ووضع الضوابط االقتصادية بُعيد قياس اآلاثر املرتتبة عليها ومبا يضمن حتقيق أهداف النظام اال

 اإلسالمي يف جانب املال. 

 (1الشكل )

 

                                                           
هارفرد كتوفانو،  12 وقد نبه لهذه المشكلة كل من أستاذ التمويل في جامعة إم أي تي ميرتون ميلر ومن قبله أساتذة اإلدارة في جامعة 

 انظر: 
Tufano, Peter, Financial innovation, chapter of the handbook of the economics of finance, 2002, pp.37 

من قبل صعوبة يف اختاذ قرارات التبين والرفض
معامل التنظيم يف البنوك املركزية 

غياب احملددات الشرعية واالقتصادية املختصة 
ابالبتكارات التقنية النقدية

للمستجداتنقص يف معرفة احلكم الشرعي
تداول العمالت االفرتاضيةالنقدية ومثاله
التكنولوجيا املاليةمنتجاتاملشفرة أحد 

خسائر مالية نتيجة عدم إلتزام احملددات 
والضوابط الشرعية واالقتصادية
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 أسئلة الدراسة:

 تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما هي التكنولوجيا املالية وما هو واقعها وجماالهتا وأبرز تقنياهتا وتطبيقاهتا النقدية؟ -1

 النقود وتداوهلا؟ما هي احملددات الشرعية اليت تضبط التكنولوجيا املالية يف إصدار  -2

 ما هي احملددات االقتصادية والتقنية اليت تضبط عمليات االبتكار النقدي التقين؟ -3

 ما هو التوجيه االقتصادي الشرعي للعمالت االفرتاضية املشفرة يف ضوء احملددات؟ -4

 الدراسة:فرضيات 

 :التالية 13الفروض البحثية غي املوجهةالدراسة تفرتض 

 .دث تغييات يف النظام النقدي واملايل احلايلالتكنولوجيا املالية حت -

 .هناك حاجة فعلية لدراسة حمددات تطبيق وتفعيل التكنولوجيا املالية يف جمال النقود -

تعترب العمالت االفرتاضية املشفرة أحد مبتكرات التكنولوجيا املالية اليت حتتاج إىل دراسة شرعية  -

 اقتصادية.

  

                                                           
عن وجود عالقة بني املتغيات، ال يعرف ابلتحديد اجتاه تلك العالقة، أو ال ميكن حتديد اجتاه  للتعبييستخدم الباحث الفرض غي املوجه  13

، لكن مستوى داللة أو مقداره معني لتلك العالقة بني امل تغيات، أو هناك نفي ملعرفة اجتاه العالقة، يشي الفرض غي املوجه إىل وجود فرق دال ٍّ
 .هذا الفرق هنا غي حمدد، ومن مَثَّ فالفرض هنا غي موجه؛ ألنه مل يتم حتديد مستوى الداللة ابلضبط
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 الدراسة: أهداف 

 الدراسة إىل حتقيق ما يلي:هتدف 

التكنولوجيا املالية من حيث املفهوم والواقع والتطور واألمهية واجملاالت وأبرز  استكشاف -1

 التقنيات املستخدمة فيها.

النصوص الشرعية املتعلقة بقواعد وضوابط االبتكارات املالية بشكل عام  استقراء وحتليل -2

 لشرعية لألعمال املالية التكنولوجية.والتكنولوجية بشكل خاص الستنتاج الضوابط ا

القواعد االقتصادية املتعلقة بضوابط االبتكارات املالية التقنية النقدية  استقراء وحتليل -3

 الستنتاج الضوابط االقتصادية لألعمال املالية التكنولوجية.

الضوابط االقتصادية الشرعية املستنتجة على حالة دراسية خمتارة من منتجات  تطبيق -4

 التكنولوجيا املالية هي العمالت االفرتاضية املشفرة.

 نهجية الدراسة: م

 يف هذا القسم سنوضح املنهجية اليت اتبعها الباحث للتوصل إىل نتائج البحث:

 املتبع:الكلي املنهج 

يف مجع البياانت وحتليلها والوصول إىل  Qualitative14 )الكيفي( املنهج النوعيالدراسة استخدمت 

 النتائج.

  

                                                           
غي إحصائية أو كمية، يسعى فيه الباحث إىل التبصر، والفهم، والتطبيق على  هو أي حبث علمي يصل إىل النتائج بطرق البحث الكيفي: 14

، ورقة حبثية، اجلامعة اإلسالمية، املنهج النوعي يف األحباث الرتبوية: إجيابيات وحتدايتاملواقف املشاهبة: ينظر: أبو دقة، سناء إبراهيم، 
  8، ص 2017فلسطني، غزة، 
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 اختيار املنهج النوعي: مربرات

يساعد املنهج النوعي على استخراج املعاين وحتقيق فهم الظواهر واحلقائق من خالل الوصف العميق 

عادة فيما يتعلق ابلسلوك والعلوم  املنهج النوعي ويستخدم ،والدقيق هلا ومن مث متحيصها وتفسيها

حول  االستكشاف واإليضاح مزيد من والرغبة يف اإلنسانية واالجتماعية عند صعوبة تطبيق املنهج الكمي

يستخدم يف الدراسات اليت ال تسعى لقياس درجة العالقة بني املتغيات أو كما أنه   ،موضوع الدراسة

نا هذه. ابإلضافة إىل أن الدراسات النوعية تتبع املدرسة الفلسفية جتاذهبا أو كميتها كما هو احلال يف دراست

وتساعد  ،التفسيية والبنائية وهو ما حنتاجه لفهم التكنولوجيا املالية واحملددات الشرعية واالقتصادية والفنية

 خبالف الدراسات الكمية. موضعنا هذاطبيعة األحباث النوعية املرنة والتطورية على دارسة 

 الدراسة: أداة 

من حيث مجع البياانت وحتليلها خبالف وذلك يعترب الباحث هو أداة الدراسة يف الدراسات النوعية 

ستخدم وسائل خارجية كاملسوحات اإلحصائية االستبيانية، وابلتايل فإن الباحث الدراسات الكمية اليت تَ 

 راسية وخرباته البحثية واملهنية.يلعب دورا هاما يف التقدير والتفسي والتحليل من خالل خلفيته الد

 املناهج الفرعية املستخدمة لغاايت خاصة:

، عدة مناهج يف طريقه لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلة الدراسةتوظيف اقتضت طبيعة البحث 

، امستجد ااملنهج الوصفي لرصد ظاهرة التكنولوجيا املالية ابعتبارها أمر  ع الباحثاتب الفصل األولففي 

ويكون ذلك عن طريق املسح لألدبيات املتوفرة يف الكتب واألحباث واملوسوعات واملؤمترات والتصريات من 

ليكون  ومن مث حتديد األمناط واملواضيع ،كما سنبني يف طريقة مجع البياانت  احملتوايت املرئية واملسموعة

معرفة أمهيتها وواقعها وتطبيقاهتا ليتمكن من القارئ على اطالع واسع ابملقصود ابلتكنولوجيا املالية و 

 مما ميهد ملوضوع الدراسة. وجماالهتا والتقنيات املستخدمة فيها
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حيث يتتبع الباحث النصوص  15املنهج االستقرائي التحليليفقد اتبع الباحث  الفصل الثاين والثالثأما يف 

للتوصل إىل احملددات الشرعية من النصوص القرآنية واحلديثية  املتعلقة ابحملددات مبا فيها من قواعد وضوابط

يف العمالت لتكون   احملددات االقتصادية والفنية للتوصل إىل احلد األدىن من الكفاءة املطلوبة يتتبع وكذلك

 .فنية والتقنيةكفؤة من الناحية االقتصادية وال

ودراسة احلالة واليت كانت العمالت املنهج االستنباطي التحليلي فقد اتبع الباحث  الفصل الرابعأما يف 

منهج دراسة احلالة ألنه األكثر  يف هذا الفصل وقد استخدمناهلا،  تطبيقيالنموذج هي الاالفرتاضية املشفرة 

كشف دقة املنهجية ودقة النتائج، كما يعترب منهج دراسة يسمح بتطبيق يكما أنه مرونة ومجعا بني املناهج  

 .كما هو معلوم  احلالة األكثر تطبيقا واستخداما يف الدراسات األكادميية النوعية

 مجع البياانت:أسلوب 

 :املصادر األولية

يف رصد تطورات الظاهرة واحلاجة إىل تفسيها  املالحظةلقد اعتمد الباحث يف مصادره األولية على 

مع املعنيني واخلرباء للتأكد من صحة املشكلة  املهيكلةنصف املقابلة والكتابة عنها، واعتمد أيضا على 

ولتحقيق هذا مت اختيار عينة حبسب حماور راء أصحاب املصلحة حوهلا، االستئناس آبوطرق حلها و 

وكذلك العاملني يف  مني املتخصصني يف التكنولوجيا املالية لرصد الظاهرةدراستنا، حيث مت مقابلة األكاديي

ومن مث مقابلة الشرعيني ملعرفة  الشركات التكنولوجية الضخمة ملعرفة رأيهم عن الظاهرة كممارسني أيضا،

ملعرفة وجهة نظر ، ومقابلة االقتصاديني ومعرفة توجهاهتم حوهلا تداعيات هذه الظاهرة من الناحية الشرعية

من حيث اآلاثر االقتصادية وأخيا مت مقابلة كل من املتعاملني ببعض العمالت االفرتاضية املشفرة  ءاخلربا

 واملسوقني هلا

                                                           
 18-180م/ ص2013، 5، طعمان، دار صفاء للنشر والتوزيع(-البحث العلمي )النظرية والتطبيق، األردنأساليب غنيم وعليان،  15
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وقد راعى الباحث يف املستجيبني أن يكونوا على اطالع يف جماهلم وهلم عالقة ، للوقوف على وجهة نظرهم

 .وما يلي هم قائمة املستجبني للمقابلةو مناصب تشهد هلم بذلك، أكادميية أو مهنية فيه مع شهادات أ

 للمقابلة قائمة املستجيبني

 املهنة اسم املقابل

ابحث أكادميي ومتخصص يف التكنولوجيا املالية من األكادميية الشرعية  د. حبيب فروخ

 ماليزاي-الدولية للتمويل اإلسالمي إسرا

 األردن - فرع سوق، البياانت الضخمة يف شركة أمازونمدير  م. هاين الشاطر

 تركيا -يف جامعة أنقرة )نقود( أستاذ االقتصاد والتمويل اإلسالمي أ.د معبد اجلارحي

 جنوب افريقيا )إلكرتونيا( -فريق لتسويق أحد العمالت االفرتاضية املشفرة فريق معمل النجاح

 

 البياانت الثانوية:

ذات  واألوراق العلمية املنشورة الكتب واألحباث واملقاالتاملوسوعات و من للدراسة  ثانويةالبياانت المت مجع 

من مبوضوع الدراسة وحبسب كل فصل ففي الفصل األول مت مجع كل ما يتعلق ابلتكنولوجيا املالية  العالقة

يف حني قنيات التكنولوجيا املالية خالل املواقع والشكرات املعنية واملطورين الرئيسني ملنتجات وخدمات وت

مت مجع كل ما يتعلق بضوابط إصدار وتداول العمالت يف الفصل الثاين والوقوف على مجيع النصوص ذات 

العالقة من حيث املقاصد والقواعد العامة، أما يف الفصل الثالث فقد مت مجع البياانت من الكتب 

ابإلضافة جلمع مؤشرات الكفاءة التقنية املطلوبة  ها الفنيةاالقتصادية اليت تتحدث عن كفاءة النقود وشروط

، ويف الفصل الرابع مت استخدام كل من املصادر األولية والثانوية لتطبيق احملددات على حالة دراسية يف النقد

 خاصة.
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 حتليل البياانت:

 وحتليل البياانت الثانوية:لغاايت التبسيط سنقسم حتليل البياانت إىل قسمني: حتليل البياانت األولية 

 . حتليل البياانت األولية:1

وضوع مت بناء مقابالت نصف مهيلكة وتعريف املستجيبني بغرضها ملعرفة معاين وموضوعات وحماور امل

وخلفيتها وشرح خطوات سيها ومنطقية ذلك، ومت تسجيل كل من اخللفية للمستجيب، واملعرفة، 

 ، واآلراء.واألجوبة، وردات الفعل واألحاسيس

والتشفي يعين اختصار ملا قيل يف كل جزء coding ، وعمل تشفي هلا Themes مت جتميع البياانت يف أمناط

 Thematic contentيف أمناط  ومن مث مت إعادة ترتيبها وتصنيفها وتعريفها وليس تفسيا، من أجزا املقابلة

analysisليل املتقطاع، ومت ربطها مع الدراسة احلالية عن طريق التح cross analysis. 

 التحليل املتقاطع للمحتوى:

ظاهرة التكنولوجيا املالية للوقوف على بروز حيث مت ربط مقابلة د. حبيب فروخ وم. هاين الشاطر مع 

مفهومها وجماالهتا وأتثياهتا، يف حني مت الوقوف على أبعاد اجلوانب الشرعية من خالل مقابلة اخلرباء 

الشرعيني، وملعرفة اجلانب االقتصادي وتداعياته مت ربط خالصة املقابلة مع آراء أ.د معبد اجلارحي، 

ف على عمل املسوقني للعمالت االفرتاضية املشفرة مت الوقوف على خالصة مقابلة فريق معمل و وللوق

 نت منت هذه الدراسة.النجاح لتسويق العمالت االفرتاضية املشفرة، أما عمليات الربط ونتائجها فقد ضم

 . حتليل البياانت الثانوية:2

من خالل اختصار البياانت وحماولة جتميعها يف أفكار وأمناط حمددة ومن مث  الثانوية مت حتليل البياانت 

، ويكون ذلك استخراج اخلالصة يف جداول معربة وكلمات ومعاين مفتاحية يرجع هلا موضوع الدراسة
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مع هدف الدراسة  ببعضها البعض من اجلانب الشرعي واالقتصادي للخروج بنتائج متوافقةحاولة ربطها مب

 .يف حتديد حمددات تكون احلد األدىن الالزم للكفاءة الشرعية واالقتصادية والتقنية

 :والنتائج التحليلوصدق دقة 

الكمي اختالفا جذراي،  إن التأكد من دقة اجلمع والتحليل والنتائج يف املنهج النوعي خيتلف عن املنهج

 إىل حد ما وذلك شخصية ذاتية ال موضوعية أو ما يعرف بصدق الدراسة مردها إىل اعتبارات وتكون دقة

وصدق التحليل والنتائج ، ومن وسائل التأكد من دقة النوعي عن الكمي كما سبق الختالف طبيعة املنهج

الوصف الدقيق و ، اء واملمارسني يف جمال الدراسةاملؤهلني واخلرب  ما يلي: العرض على احملكمني اخلارجيني

للمشكلة واألهداف وصحة الفرضيات وغي ذلك من  اختبار الزمالء واملختصنيو ، ملوضوع الدراسة واملوثق

العرض املوضوعي و ، أمر ضروراي كذلك توضيح الباحث لتحيزاته البحثية مسبقاويعترب ، هيكلية الدراسة

 بيان حجج وتربيرات الكاتب لنتائجه وبيان وجهات النظر األخرى مع نقدها.و واملتسلسل لألفكار، 

 مبصطلحات الدراسة": فحتديد املفاهيم، أو: "التعري

تشتمل الدارسة على مفاهيم حديثة التداول، كالتكنولوجيا املالية والعمالت االفرتاضية املشفرة، وأخرى  

للقارئ من حيث حتديد املفاهيم  امرجعي االذي يعترب إطار  ويف هذا القسم ،كاحملددات الشرعية واالقتصادية

املستعملة يف الدارسة مع  ن كل مفهوم ومصطلح من هذه املصطلحاتعسنتحدث عن مقصود الباحث 

ال حتمل معىن واحد  اهيم، هذه املفاهيمتربير استخدامه، فالبحوث يف الغالب حتتوي على العديد من املف

تخصصني؛ فاملفاهيم يف أساسها جتريدات عقلية أو أفكار يف عقل اإلنسان، متفق عليه ابلنسبة لكل امل

بعد القيام ابلعملية  السوسيولوجيفهي ليست ظواهر ملموسة ولكن بناءات عقلية يشيدها الباحث أو 

، ومبا أنه ال يوجد اتفاق أو شبه 16تعاريف العلوم أدبيات يف تعارف عليهالتجريدية من الواقع كما هو م

                                                           
 6م، ص 2006، كلية اآلداب، جامعة املنيا، البحث االجتماعي: اإلجراءات ومناذج تطبيقيةحممود، مصطفى كمال،  16
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اتفاق حول األشياء والوقائع واحلوادث اليت يتويها املفهوم، فهذا يبني لنا أمهية حتديد وتوضيح املفهوم 

 واملصطلح.

ونبدأ بقصد الباحث من احملددات بشكل عام وكل من احملددات الشرعية واالقتصادية ملوضوع الدراسة 

حُمد د، وتشتق كلمة حمدد يف اللغة من الفعل حدد، فيقال حدد الشيء مجع  احملددات:فبشكل خاص. 

أي عينه، ويقال حدد معىن اللفظ والعبارة أي وضحه وبينه، واحملدد هو املعني واملخصص، ومنها جذر 

 .17احلد: ويعين الفاصل بني الشيئني لئال خيتلط أحدمها ابآلخر

 وعليه: على شيء ما. املؤثرةالضوابط فتعرف أبهنا العوامل أو أما احملددات اصطالحا 

شرعا هي جمموعة العوامل املقيدة الستعمال حق ومباشرة العمل به، ومن أمثلته الشرعية:  احملدداتف

حمددات امللكية ويقصد به ما يدخل يف ضبط استعمال هذا احلق وتقييده وفقا للقواعد الشرعية املعتربة، 

وهو ما يتعلق بتقدمي مصلحة اجلماعة إذا اقتضت  على حق الفرد اجلماعةومثاله أيضا حمددات حق 

الشرعية يف جانبها التشريعي تعترب حمددات للسلوك اإلنساين من حيث احملددات و  .18الضرورة واحلاجة

الفعل أو الرتك، وهلا يف كل جانب من اجلوانب الدنيوية والدينية حمددات تضمن احلد األدىن من االمتثال 

اجب مراعاته، وبيان هذه احلدود واجب شرعي على العلماء يف حق الناس فال يسيون يف أمر إال وهم الو 

 على علم مبا يل هلم فيه مما يرم عليهم فيه.

على أن الضوابط والقواعد املقيدة تكون  من حيث املفهوم وهي مثل الشرعية :أما احملددات االقتصادية

ته أيضا حىت يف اجلانب الشرعي أو وهلذا أمثل 19قتصاديةاالوالنظرايت  القوانني واملبادئ من وجهة نظر

ذكره الغزايل يف املستصفى بعنوان "توظيف اخلراج على األراضي ووجوه السياسة الشرعية، منه ما 

                                                           
 قاموس املعاين اإللكرتوين. 17
 م2003عمان، اجملدالوي للطبع والتوزيع، -، األردنالفكر االقتصادي عند اإلمام الغزايلاحلوراين، ايسر عبد الكرمي،  18
 وذلك نظرا ملا ميتاز به علم االقتصاد من نسبية.وقابلة للنقد،  خمتلف حوهلافالنظرايت   19
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 ،شواهد كثية أجاز من خالهلا ترتيب الضرائب عند احلاجة احشد هل وهي مسألة اقتصادية االرتفاقات"

 لكل حالة على حدا. احملدداتملا يرمسه اجملتهد من خيضع  وهو مزج ابرع بني املنطق الفقهي واالقتصادي

وأقصد ابحملددات الشرعية واالقتصادية للتكنولوجيا املالية يف جمال النقود أي ما يد املبتكر  القصد العام:

لنقود من جوانب شرعية واقتصادية، ابمن إنشاء صورة ما إما على شكل عقد أو منتج أو خدمة مبا يتعلق 

 صناعة ما أن تطغى، وحرمة االحتكار حمدد لني ال يصح أن يتجاوزوهللمتعامل شرعي حمدد مثال فالراب

والغرر حمدد مينع من كل ما ميس مبدأ الوضوح  ،احتياجات اجملتمع على حساب مصاحلها الضيقة

 .وهكذاوالشفافية يف التعامالت 

إال  ةقل من احملددات الشرعية ملا متتاز به من نسبيأهي يف قوهتا  ،هلا حمددات أيضاوالكفاءة االقتصادية 

عمت ابألدلة واإلثبااتت الالزمة، وحمدداهتا خبالف احملددات الشرعية أهنا على وجه اإلمجال معتربة طاملا دُ 

التقدمات الفنية املوجودة على تعترب اخلرباء و  حتديد هذه النقطة هي نطلق منه ومرجعأدىن يُ  اتعترب حد

ل ما يثبط االقتصاد وال ُيشكل تعامال  جزء من هذه احملددات، فكبال شك الساحة يف كل زمان ومكان 

ويدخل يف ذلك بعض اإلمكاانت  ،ال يصح جتاوزه اقتصاداي اكفًؤ يف ظل اإلمكاانت املتاحة يعترب حمدد

لكونه حمدد عن االنطالق الكفؤ مصلحة مينع  مثال الفنية، فما ينقص من كفاءة تداول النقود يف اجملتمع

وهكذا. وعليه تسعى الدراسة لرصد هذه احملددات ملنع متاح وممكن  ابملقارنة بني ما هوحلركة األموال 

 بتكر يف جمال النقد، ولوضعها بعني االعتبار عند اختاذ قرارات التبين والتداول.جتاوزها من كل مُ 

تعريفات منضبطة ذات وزن له ال توجد  مصطلح حادث إضايف كمركب فهيالتكنولوجيا املالية: أما 

، ولعل 20اآلن، بل هناك عدم وضوح واستقرار يف التعريفات الكثية املتداولة له ابإلجنليزيةواعتبار حىت 

ذلك يعود إىل حداثة املوضوع وعدم ارتسام حدوده يف اجملتمع األكادميي والقانوين والعملي حىت اآلن، بل 

                                                           
20 Dorfleitner, G., Hornuf, L., Fintech in Germany – Definition of Fintech, Springer, 2017, pp.5 
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بناء على اخلصائص واآلاثر املرتتبة عليها نتيجة ظهور  تعريفهاب واقام للتكنولوجيا املاليةل املعرفني إن جُ 

 21كالعمالت االفرتاضية املشفرة مثال  بعض املنتجات التكنولوجية املالية اليت أدت إىل ثورة يف عامل املال

 ونذكر منها على سبيل املثال والتوضيح ما يلي: بني املختصني، وهذا سبب اختالف التعريفات املتداولة

لالستشارات املالية والذي عرفها مبا يلي:  IBMاخلبي التقين من شركة  Paolo Sironiسيوين  تعريف ابولو

"هي ظاهرة عاملية، ولدت إثر التقاطع بني الشركات املالية والشركات املزودة للتكنولوجيا، يف حماولة 

تسخي وفورات احلجم من لالستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتحليالت املتقدمة لفك اخلدمات املالية و 

والذين ال  خالل استهداف املستهلكني ذي الذيل الطويل )كناية عن غي املشمولني ابخلدمات املالية

 .22يشكلون أرابحا ضخمة مبفردهم على عكس استهداف جمموعهم("

 اله تعريفوقد تناول الباحث ابلتفصل مفهوم التكنولوجيا املالية يف الفصل األول من هذه الدارسة واقرتح 

يعرفها كما و  وعليه فالباحث يقصد ابلتكنولوجيا املاليةالتعريفات قابل للتطوير من خالل جمموع  اجامع

 : 23يلي

عن طريق التقنيات معريف جديد ميزج بني املعرفة املالية واملهارات واإلمكاانت التكنولوجية  فرع"

حتسني األداء  بطريقة أفضل عن طريق اخلدمات املاليةاملنتجات و  تقدميوالربامج التقنية احلديثة ل

 ."داء األعمال أم الأسواء أحدث ذلك تغيريا جذراي يف طرق ومنتجاهتا الداخلي للمؤسسات 

 كثية ومتنوعة منها العمالت االفرتاضية املشفرة وهي:  اوالتكنولوجيا املالية تشمل أمور 

عبارة عن أصول رقمية مصممة للعمل كوسيلة للتبادل، تستخدم التشفي العمالت االفرتاضية املشفرة: 

لتأمني معامالهتا، والتحكم يف إنشاء وحدات إضافية، والتحقق من نقل األصول والقيم بشكل غي 

                                                           
 

22 Sirnoi, Paolo, FinTech Innovation (From Robo-Advisors to Goal Based Investing and 
Gamification), UK Chicster, John Wiley & Sons, Ltd, 2016, pp 22-26 

 ليس التعريف على طريقة احلد اجلامع املانع، أو ما يعرف بطريقة الفقهاء يف التعريفات. 23
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شفافية والسرعة واليت تكفل ال Blockchainنسخي، وهي يف غالبها مبنية على تقنية تسمى بسلسلة الثقة 

جمتمع يعرف يف الشبكات العامة ، ويقوم إبنتاج هذه العمالت وكفالة استمراريتها 24والثقة يف النقل

 .25ابملنقبني

يف أوساط مهتمة هبا حول العامل، حيث وصل جمموع قيمتها السوقية  اوقد حققت هذه العمالت قَبوال عام

، وهي غي خاضعة للتنظيم أو لرقابة بنك مركزي، كما أهنا م2017عام إىل ما يقارب نصف ترليون دوالر 

، وال 26أو النقد اخلاص ال تعترب نقودا قانونية، ويطلق عليها البعض اسم النقد البديل أو النقد املكمل

قيمة هذه العمالت إىل أصول ملموسة أو معادن نفيسة، وغالب النشاط املعاصر للمتداولني هبا يقع تستند 

يف حيز املضارابت لتحقيق أرابح سريعة نتيجة اضطراب قيمتها وتقلبها العام ابجتاه االرتفاع خالل 

 .27السنوات الثالث املاضية، وخباصة بعد دخوهلا أسواق املشتقات املالية

لق عليها اسم النقود الرقمية وآخرون النقود اإللكرتونية وقد بينت يف ثنااي الدراسة سبب والبعض يط

 التسمية وجدلية ذلك وحترير الفروقات الدقيقة بني املصطلحات املتداولة.

 حدود الدراسة:

للتكنولوجيا تتناول الدراسة موضوع نظري ضيق متمثل يف الكشف عن احملددات الشرعية واالقتصادية 

املالية يف اجملال النقدي، وال تتناول اجملاالت التقنية األخرى يف عامل التمويل كمؤسسات التمويل اجلماعي، 

أو الروبوت املستشار  أو حتليل البياانت الضخمة، أو عمليات إدارة األصول واملخاطر، وتكنولوجيا التأمني،

تتناول موضوع العمالت االفرتاضية املشفرة غي املدعومة كما   ،اجملاالتوغي ذلك من  أو العقود الذكية

                                                           
 تطبيقات واعدة يف جماالت عديدة من أمهها اجملال االقتصادي واملايل. -اليت ما زالت قيد التطوير والتحسني- التقنيةوهلذه  24

25 Vejacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies, Journal of Economy, Business and 
finance, 2017, pp 1-2 

 وهذا من وجهة نظرهم، أما احلقيقة الشرعية فينبغي أن يقر التعامل هبا حىت تثبت شرعيتها كنقود مساعدة. 26
27 Cheech & fry, Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the 
fundamental value of Bitcoin, economic letter, 2015, pp 6-10 
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نظرا ألهنا الشكل الذائع والشائع وقت كتابة الرسالة وقد تعدت يف حدود التطورات احلالية هلا؛ أبصول 

أما احلدود املكانية فال وجود هلا نظرا لطبيعة البحث النظرية يف حني أن  عملة مصدرة حىت اآلن، 1500

ية إىل عامل إصدار املال وتداوله وتقدر  متمثل ابلفرتة اليت سبقت كتابة الرسالة بدخول التقناإلطار الزماين

 أبربعة سنوات إىل مثانية سنوات.

 الدراسات السابقة:

إن التكنولوجيا املالية مبفهومها املتداول بدأ ابلظهور منذ أقل من عقد من الزمان، وتسارعت مستجداته يف 

اضية فقط، ولذا فإن الدراسات املتعلقة حوله اندرة سواء ابلعربية أم ابإلجنليزية، ويف السنوات القليلة امل

مل نقف على حبث ابللغة العربية حول  2017حدود اطالعنا وقت اختيار وكتابة البحث يف مطلع عام 

املوضوع، وجل ما هو متداول عبارة عن مقاالت غي أكادميية تتحدث عن الظاهرة وتسارعها ومدى 

أتثياهتا على القطاعات املختلفة، أما املصادر ابللغة اإلجنليزية ففيها اهتمام أكرب نظرا ألهنا لغة الربجمة 

والتطوير والتنقية يف العصر احلديث، وقد رصد الباحث معدالت النشر العلمي هلذا املوضوع من مجيع 

بنتيجة تؤكد هذا الزعم، وبعد التخصصات يف قواعد بياانت مرموقة كسكوبس واميالد ورويرتز وخرج 

 اجلمع والتحليل كانت النتائج كما يف الشكل التايل:

 (: يوضح تسارع النشر العلمي يف موضوع التكنولوجيا املالية2الشكل )
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 لذكاء األعمال وبتحليل البياانت من القواعد العلمية املذكورة. tableauمن إعداد الباحث ابستخدام برانمج  املصدر:

يف حني جند أن بعض التقنيات احلديثة اليت تبىن عليها االبتكارات املالية التكنولوجية يف جمال النقد بدأ 

 (3البحث األكادميي فيها متأخرا كما يف تقنية البلوكشني "التقنية األهم يف اجملال النقدي"، والشكل )

 :     2017يوضح مستوى هذا االهتمام واترخيه الذي بدأ ينمو بشكل ملحوظ وقت كتابة األطروحة عام 

 (: بدأ نشر األحباث يف تقنية سلسلة الثقة وخط تسارع هذا النشر3الشكل)

 

 لذكاء األعمال وبتحليل البياانت من القواعد العلمية املذكورة. tableauمن إعداد الباحث ابستخدام برانمج  املصدر:

أما الكتاابت املتعلقة بتأثيات هذه التقنيات على االقتصاد واملؤسسات املالية فهي قليلة ابإلجنليزية واندرة 

هو  ابلعربية، أما الدراسات اليت تتحدث عن هذه التقنيات وجوانبها الشرعية فهي أيضا قليلة ويتمثل ما

موجود منها ابلتقييم الشرعي للعمالت االفرتاضية املشفرة والتطبيقات املمكنة هلذه التقنيات، وكان صدورها 

أيضا أثناء كتابة الرسالة، ولكن ميكن أن نقول أن هناك بعض الدراسات املتعلقة مبتعلقات البحث والذي 

، حيث يوجد عدد من الدراسات تتشابك طبيعته مع ختصصات خمتلفة كما هي طبيعة االبتكار ذاته

الشرعية وأخرى قانونية واقتصادية وتقنية ختدم املوضوع، وهذا ما سنسرده ونبني أوجه االتفاق واالفرتاق 

واإلضافة العلمية يف كل منها، وقد رتبت هذه الدراسات بناء على أربعة حماور كل حمور يعين بفصل من 

 فصول هذه الدراسة:
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 سات التأصيلية املتعلقة ابلتكنولوجيا املالية:احملور األول: الدار 

مرتمجة إلينوتو لوكونغا مبساعدة سيبستيان هريادور، املعنونة بــ التكنولوجيا املالية: إطالق دراسة  تتناول

وهي  إمكاانت منطقيت الشرق األوسط ومشال إفريقيا وأفغانستان وابكستان والقوقاز وآسيا الوسطى،

حيث تعرف هذه الدراسة  صفحة 13 يف م2017 عام إلكرتونيا عرب موقع صندوق النقد الدويل ةمنشور 

وضوع ثورة التكنولوجيا املالية واالجتاهات العامة هلا يف العقد املنصرم، وتذكر أبرز املعوقات أمام إمكاانت مب

س األموال املخاطرة اليت منو التكنولوجيا املالية كضعف بيئة األعمال وندرة حصص امللكية اخلاص ورؤو 

ارتكز عليها منو التكنولوجيا املالية يف االقتصادات املتقدمة، وبينت الدراسة فرص وإمكانيات االستفادة من 

التكنولوجيا املالية يف املناطق املذكورة، ابإلضافة إىل سبل إطالق هذه اإلمكاانت، والورقة صغية احلجم 

الذي  يتجاوز الوصف هذه ضوع ابللغة العربية، والباحث يف دراستهوهي من أوائل ما ُنشر يف هذا املو 

إىل التحليل والنقد والتوجيه، كما أنه يضيف القيود والضوابط والقواعد اليت ينبغي أن  جاءت به هذه الورقة

 ,Sironi, Paolo أما دراسة تُتبع لتحصل االستفادة من االبتكارات ابلوجه األمثل مع حال تطبيقية أيضا.

Fintech Innovation (From Robo-advisors to Goal Based Investing and 

Gamification), Wiley, 2016   يف  ن أشهر الباحثني وأول الباحثنيمفإن مؤلف هذه الدراسة يعترب

، وانقش يف كتابه أتثيات االبتكارات التقنية املالية على الصناعة املالية، ابللغة اإلجنليزية جمال التقنية املالية

الكتاب بشكل رئيسي هو كتاب و وحاول وصف الظاهرة وضرورة مواكبتها من النواحي التقنية والتشريعية، 

وصفي ينبه على الظاهرة ويصفها ويصف تداعياهتا وخيتلف عن كتابنا من حيث آلية التعامل معها من 

نطاق أضيق إذ ختتص ابلنطاق النقدي يف حني  هو يفموضوع دراستنا فأما ناحية التنظيمية والتشريعية، ال

 ,Saksonova & Merlinoوهناك أيضا دراسة يتناول الكتاب متعلقات التقنية املالية بشكل عام.

Fintech as Financial Innovation – The possibility and Problems of Implementation, 

European Research studies Journal, 2017  وتعترب هذه الدراسة دراسة اليت أجريت بعدها بعام

تطبيقية للتكنولوجيا املالية على دولة التيفيا، وتسعى لتقييم مستوى تطور التقنية املالية يف التيفيا ابملقارنة 
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م الفجوة وآلية االستفادة من التقنيات احلديثة لتطوير مع أورواب وتسعى لوضع اقرتاحات نظرية وعملية لرد

قطاع الدولة اخلاص والعام، وتقارن الدراسة بني النظام التقليدي والتقين من حيث اإلجيابيات والسلبيات. 

ودراسة الباحث خمتلفة من حيث اهلدف واملاهية وتشرتك مع هذه الدراسة يف تناول موضوع التكنولوجيا 

 ، وهناك دراسات قليلة مشاهبة ال خترج عن هذا النمط من الدراسات.انب التعريفي واملقارناملالية يف اجل

 احملور الثاين: الدراسات املتعلقة ابألحكام الشرعية لالبتكارات املالية والنقدية:

سامر مظهر  دراسة املتعلقة بفقه وضوابط االبتكارات املالية من الناحية الشرعية من أبرز الدراسات

وهي عبارة عن كتاب منشور إلكرتونيا قنطقجي، املعنونة بـــ فقه االبتكار املايل بني التثبت والتهافت، 

االبتكار كمنطلق فكري حلل  يتحدث الكاتب فيها عن ماهية  حيث صفحة 636م، يف 2015عام 

لتجديد الذي بدوره أوجب متاشي ابحلداثة وا املشاكل، مث عن كيفية ربط االبتكار ابملنهج املايل املعروف

األحكام الفقهية لرتشيد التعامالت وإزالة مصادر الشبهة وتبيني احلالل من احلرام من خالل الدراسة 

والتمحيص يف بيئة مالئمة للبحث العلمي احلديث انطالقا من مبدأ أحدثوا فأحدثنا، وقد تضمن الكتاب 

إليه وعن واقعه وارتباطه ابهلندسة املالية اإلسالمية وعن  جمموعة من الفصول عن ماهية االبتكار واحلاجة

احليل وعن قواعد االبتكار ابإلضافة إىل فصول يف مسائل تطبيقية عن االبتكار املايل، وقد توسع الكاتب 

واستطرد يف فقه املعامالت املالية ويف نقد العقود املستحدثة، ومع هذا فالكتاب ال يركز على جانب 

لنقدية وال يذكر احملددات املباشرة يف هذا اجلانب كما ال يتناول موضوع حبثنا وإمنا استفدان منه االبتكارات ا

 من حيث التقدمة يف املوضوع ومعرفة الضوابط العامة له ابعتبار ما ندرسه يعترب نوعا من االبتكارات املالية

مصر، القاهرة، دار الشروق،  عامالت،يوسف القرضاوي، واملعنونة بـــ القواعد احلاكمة لفقه املأما دراسة 

 يف حبث قدم إىل األمانة العامة للمجلس األوريب لإلفتاء وأصدر كتااب مستقال الحقاها أصلفم، 2010

ويتناول الكتاب القواعد واملبادئ العامة اليت تضبط الفقه ويستعني هبا الفقيه عند انعدام صفحة  161

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



24 

إرشادات تعصم من اخلطأ يف الفهم والتطبيق، وتقي من املزالق يف الدليل اجلزئي أو خفاءه، وهي مبثابة 

التنزيل، وقد قسم الكاتب حبثه إىل سبعة قواعد كربى تندرج حتتها قواعد صغرى، وكلها يف ابب املعامالت 

مع ضرب األمثلة التطبيقية على هذه القواعد من الفقه اإلسالمي، والباحث يستفيد من هذه القواعد يف 

ويعملها يف تطبيقاته عن احملددات الشرعية لالبتكارات النقدية التقنية وذلك لضبط سوق االبتكار دراسته 

التقين النقدي الذي يعترب من أحدث املستجدات العصرية، وقد أفادان الكتاب من حيث التأصيل والتدعيم 

ة املتعلقة ابملال، عنونة بـــ مقاصد الشريعميوسف القرضاوي، لوهناك أيضا دراسة  جلانب احملددات

حبث قدم إىل األمانة العامة للمجلس األوريب لإلفتاء وأصدر كتااب ها أيضا م، وأصل2010مصر، القاهرة، 

أمهية املقاصد الشرعية يف ضبط االجتهاد الفقهي يف جمال  تناولتحيث  صفحة 108مستقال الحقا، 

ملال ومنزلته، وربط املال واالقتصاد ابلقيم املعامالت املالية، وبينت مقاصد الشريعة املتعلقة بقيمة ا

واألخالق، ومقاصد الشريعة فيما يتعلق إبنتاج املال واستهالكه وتداوله وتوزيعه، والدارسة كما هو ظاهر 

ليست ذات عالقة مباشرة ابلرسالة إال أن الباحث استفاد منها يف فصل احملددات الشرعية واليت حتتاج إىل 

إايد  دراسةكما نذكر   يعة اإلسالمية املتعلقة ابملال لضبط االبتكار التقين النقدي.رصد دقيق ملقاصد الشر 

وأصلها رسالة إلكمال درجة حممد أبو ربيع، املعنونة بـــ ضوابط املبادالت املالية يف االقتصاد اإلسالمي، 

حيث  صفحة 152 يف م2008 عام املاجستي يف الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية يف فلسطني

تناولت الدراسة مفهوم الضوابط واملبادالت وقسمت إىل أربعة فصول، حيث أوضحت الرسالة األصول 

العامة للمبادالت املالية يف االقتصاد اإلسالمي وضوابط املتبادلني وتطبيقاهتا، ابإلضافة لضوابط عملية 

هذه الدراسة ذات عالقة غي مباشرة ابلرسالة التبادل ذاهتا وتطبيقاهتا، وضوابط حمل التبادل وتطبيقاته، و 

دراسة أيضا، ومن الدراسات التنظيمية ابللغة اإلجنليزية  وقد أفاد منها الباحث يف فصل احملددات الشرعية

Treleaven, Philip, Financial Regulation of Fintech, Journal of Financial 

Perspectives, Vol. 3, No. 3, 2015   حيث تناقش الدراسة أسباب ضعف ازدهار التكنولوجيا املالية
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وتعزوها إىل التنظيمات احلادة لالبتكار واخلانقة له، ويقرتح الكاتب سبال لتطوير هذه التنظيمات حبيث 

تدعم االبتكار التقين مبا ال يؤثر على االستقرار االقتصادي واألمان يف التعامالت بني األطراف املتعاقد يف 

تمع، وال يتناول الباحث أية معايي أو ضوابط لضبط هذه املنتجات، ولكنه يث على التزام الباحث اجمل

بضوابط االبتكار، ودراستنا أمشل من حيث التقنني املستند إىل الشريعة ومن حيث التنظيم املستند إىل 

 يف موضوع أكثر حتديدا كما هو مبني. االقتصاد واملعايي التقنية

 الث: الدراسات املتعلقة ابلنقود والضوابط واحملددات االقتصادية الشرعية هلا:احملور الث

وليد مصطفى الشاويش،  دراسةومن أهم الدراسات املتعلقة مبوضوع احملددات االقتصادية والشرعية للنقود 

 ها، وأصلم2008، األردن، عمان، واملعنونة بـــ السياسة النقدية بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

وهي من املراجع املتميزة يف صفحة  442 يف رسالة أعدت لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه وأصوله من املغرب

جمال السياسة النقدية ملا متيزت به من مجع وافر لألقوال واآلراء يف املوضوع حيث تناول الباحث يف الباب 

 ذلك تعريف ابلنظام النقدي يف اإلسالم مع بيان األول النقود تناوال شامال من حيث معناها واترخيها، تال

ألهدافه وخصائصه وطبيعة اإلصدار النقدي وضوابطه يف اقتصاد إسالمي، ويف الباب الثاين تناول الباحث 

أدوات السياسة النقدية من حيث املفهوم والتاريخ، وأفرد فصال لالحتياطي النقدي والسوق املفتوحة، 

ضوع حبثنا أصالة ولكنها تتصل معه يف اجلوانب املتعلقة ابلنقود وما ينبغي أن والرسالة ال متت بصلة ملو 

تكون عليه النقود من منظور إسالمي، والدراسة قاصرة من حيث ذكر النظرايت النقدية احلديثة وحتليل 

اآلاثر االقتصادية هلا وهذا يف نظري مقبول نظرا لعدم قصد الكاتب إىل ذلك أو ختصصه فيه، أما من 

حيث اإلضافة العلمية والفارق بني دراسته ودراستنا فهو واضح من حيث الشمول والرتكيز فبالرغم من 

تركيزان على جانب النقود إال أن ذلك من منطلق التكنولوجيا املالية ال من املنطلق التقليدي املعروف الذي 

ضوع، كما أن عندان اسهاب وتفصيل يريد تناول النقود بشمولية، فهذا قد كفيناه من قبل الباحثني يف املو 
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 أجريت يف نفس العام دراسةوهناك أيضا  يف احملددات الواجبة املراعاة يف املبتكرات التقنية مع مثال تطبيقي

الكويت، معنونة بـــ النقود اإللكرتونية: حكمها الشرعي وآاثرها االقتصادية، و سارة القحطاين، ل

تقدمت هبا صاحبتها لنيل درجة الفقه املقارن وأصول الفقه من أيضا ، وأصلها رسالة دكتوراه 2008

وتعترب الرسالة من أوسع الرسائل يف ابب النقود  صفحة 828يف  ورسالتها يف جملدين كبار جامعة الكويت

وأكثرها مشوال وزخارة من حيث النقل والتوثيق، وقد تناولت الباحثة فيها أهم التغيات اليت اعرتت أشكال 

النقود عرب الزمن وصوال إىل الشكل اإللكرتوين، وإبسهاب حاولت الباحثة إعطاء تصور كامل عن ماهيتها 

بضوابط إصدارها واستخدامها،  وطريقة عملها وآاثرها االقتصادية واحلكم الشرعي للتعامل هبا انتهاء

ودراسة الباحث تتميز عن دراستها برصد احملددات الشرعية واالقتصادية وبوصف أتثيات التكنولوجيا املالية 

على القطاع املايل ويف تطبيق عملي على مبتكر تقين نقدي هو العمالت االفرتاضية املشفرة يف حني ال 

أنور حممد السباعي، املعنونة بــــ الضوابط  دراسةأما  العلمي تتناول دراستها هذا النوع من االجتهاد

أصلها رسالة فاالقتصادية لإلصدار النقدي بني النظام اإلسالمي والنظام الرأمسايل: دراسة مقارنة، 

تناولت الدراسة  حيث صفحة 155 يف م2014 عام ماجستي من جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمي

لنقود وأنواعها ونشأهتا وغي ذلك من املقدمات إىل التعرف على ضوابط اإلصدار بعد احلديث عن ا

النقدي يف الرأمسالية مقارنة ابلنظام اإلسالمي، ويرى الباحث أن وضع هذه الضوابط حتت ميزان الواقع 

ها والتطبيق يبني مدى صالحية كل نظرية للتطبيق، وسعى الباحث إلثبات كمال الشريعة اإلسالمية وسعت

وقدرهتا املتواصلة على تقدمي احللول واملشكالت مبا يف ذلك النظام النقدي، ويرى الباحث أن عدم 

االستقرار الناشئ يف النظام النقدي يعود إىل قيام البنوك التجارية إبصدار النقود املصرفية )خلق االئتمان( 

رئيس لعدم االستقرار، ابإلضافة  وأن انفالت االصدار النقدي من الدولة متمثلة ابلبنك املركزي سبب

ملعارضته النقود االصطالحية املتمثلة ابلنقود الورقية مع الدعوى للرجوع إىل النظام الذهيب، أما حبثنا فقد 
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ل لالبتكارات التقنية النقدية املنبثقة عن أضاف العديد من الضوابط يف اجلوانب التقنية ابإلضافة إىل أنه أص  

 مع دراسة حالة خمتارة.التكنولوجيا املالية 

 احملور الرابع: الدراسات املتعلقة ابلعمالت االفرتاضية املشفرة:

 من موعة مؤلفنيجمل ومن الدراسات القليلة املتعلقة ابلعمالت االفرتاضية منوذج دراستنا التطبيقية دراسة

إلكرتونيا من قبل  ةمنشور وهي معنونة بـــ تداعيات العملة االفرتاضية على األمن القومي، و مؤسسة راند، 

ويبحث هذا التقرير يف اجلدوى من  صفحة 100وهي يف  م2015 عام العربية اللغة إىل ةاملؤسسة ومرتمج

االفرتاضية قيام جهات فاعلة غي حكومية بزايدة نفوذها السياسي أو االقتصادي عن طريق نشر العملة 

املشفرة الستخدامها يف العمليات االقتصادية العادية. ويناقش البحث عوامل ظهور العمالت االفرتاضية 

ويقول أن العمالت احلالية غي قادرة على تلبية احتياجات الناس، والتهديدات اإللكرتونية اليت تواجه هذه 

 مباشرة إذ تتناول تداعيات العمالت العمالت كثية، وتقتصر على ذلك، والدراسة ذات عالقة غي

عبد دراسة وهناك  االفرتاضية على األمن القومي وال تتعرض إىل قضااي شرعية أو اقتصادية بطريقة مباشرة.

عبارة  يوههللا بن حممد العقيل، املعنونة بــــ األحكام الفقهية املتعلقة ابلعمالت اإللكرتونية البتكوين، 

يتناول و  صفحة 60م يف 2017 عام ة اإلسالمية، السعودية، املدينة املنورةعن حبث مقدم إىل اجلامع

البحث القضااي الشرعية املتعلقة ابلعمالت اإللكرتونية من حيث مدى جراين الراب فيها، وحكم الزكاة 

ومدى انطباق أحكام الصرف على العمالت اإللكرتونية، ابإلضافة حلكم إصدارها أو ما يعرف بتعدين 

ت، ويتناول ما هو احلرز املعترب يف العمالت اإللكرتونية، ويؤخذ على البحث عدم التفريق بني العمال

العمالت اإللكرتونية والعمالت االفرتاضية وعدم تناول قضااي الكفاءة االقتصادية يف االعتبار الشرعي هلذه 

د أو ال وهو إطالة دون طائل العمالت، ابإلضافة للتفصيل يف قضااي اتبعة ُمنبنية على مدى اعتبارها كنق

أما يف نظر الباحث، والباحث يتناول املوضوع بشمولية أكرب وتفصيل أكثر يف اجلوانب التقنية واالقتصادية. 
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ايسر بن عبدالرمحن آل عبدالسالم، واملعنونة بـــ العمالت االفرتاضية حقيقتها  دراسة الباحث

م، وأصلها رسالة ماجستي تقدم هبا 2018 عاميمان، الرايض، السعودية، دار املوأحكامها الفقهية، 

موضوع  فقد تناولت صفحة 213 يف صاحبها للمعهد العايل للقضاء جبامعة حممد بن سعود اإلسالمية

العمالت االفرتاضية من حيث مفهومها ونشأهتا وطريقة عملها وبيان الفرق بينها وبني النقد اإللكرتوين، مع 

ذكر ملزااي وعيوب هذه العمالت وخباصة البتكوين، كما تناولت الدراسة بيان األحكام الفقهية املتعلقة هبذا 

راين علة الراب للذهب والفضة على العمالت االفرتاضية النوع من النقود وتوصلت إىل أبرز النتائج التالية: س

املشفرة، مع عدم جواز ضرب النقود وإصدارها إال إبذن احلاكم وأن هناك حاجة ماسة لتنظيم إصدار 

العمالت النقدية حيث ال يصلح أمر الناس إال بذلك، كما يرى الباحث سراين أحكام الصرف على هذه 

الت الورقية، وجواز التنقيب الفردي عن هذه العمالت وكيَّفها على أهنا عقد العمالت وجواز تبديلها ابلعم

إجارة يف حني كيف التنقيب اجلماعي على أنه عقد جعالة، وترجح لدى الباحث القول جبواز املضاربة يف 

بار ذلك العمالت الورقية مع كراهتها دون حترميها ورأى منع املضاربة وحترميها يف العمالت االفرتاضية ابعت

وجهة نظر قوية! وأوضح الباحث الفرق بني النقود االفرتاضية يف األلعاب اإللكرتونية والعمالت االفرتاضية 

املشفرة وأن شراء الرصيد وبيعه لغي مالك اللعبة يف األلعاب ليتمكن الالعب من ممارسة اللعب أمر جائز 

تراقب التعامل ابلعمالت االفرتاضية ملنع اجلرائم شرعا؛ ألنه أمر مباح. وأوصى الباحث إبنشاء سلطة مالية 

االقتصادية، وخلص إىل وجوب وضع إطار تنظيمي لتقنني إصدار وتداول العمالت االفرتاضية أو حىت 

منعها إذا اقتضى األمر ذلك! مث قرر أن هلذه العمالت مزااي وسلبيات قد جتعلها تقبل أو ترفض أو تتطور 

تكون أكثر صرامة مع من يتعامل هبذه العمالت. ودراستنا تتناول املوضوع من مستقبال وأن على الدول أن 

زوااي خمتلفة وأدلة خمتلفة ونتائج خمتلفة مع الباحث حيث هناك قصور يف التأصيل العلمي يف اجلوانب 

يدور االقتصادية والتقنية عند الباحث مبا خيص العمالت االفرتاضية املشفرة ابإلضافة لكون حمور الرسالة 

 حول احملددات مع التطبيق، ال مع احلكم الشرعي هلذه النازلة فحسب.
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 يف هذه الدراسة:اجلديد 

 ، يظن الباحث أنه قدم ما يلي:د استقصاء الباحث ملوضوع الدراسةيف حدو 

املكتوابت تفصيل واستكشاف ملفاهيم ومتعلقات التكنولوجيا املالية، ومجع شتات ما هو متناثر من . 1

وهي أول دراسة أكادميية عربية يف هذا الصدد يف حدود  ابإلضافة إىل تنقيح ذلك، العربية واالجنليزية حوهلا

 اطالعنا.

بلورة ضوابط اقتصادية وشرعية ملنتجات التكنولوجيا املالية يف جمال النقود خاصة، نظرا ملسيس احلاجة . 2

ية النقدية التكنولوجية ودخوهلا حيز العمل على نطاق واسع هلذه الضوابط مع انتشار االبتكارات املال

 عامليا.

دراسة حالة العمالت االفرتاضية املشفرة دراسة استقصائية اقتصادية وشرعية وتقنية مع تطبيق للضوابط . 3

 ار، ومبا خيدم كل من صناع القر الدراسيةاملستنتجة من الفقه االقتصادي اإلسالمي عليها ابعتبارها حالتنا 

 واملؤسسات املالية واألفراد.

 الصعوابت اليت واجهت الباحث:

، وابلتايل االعتماد يف كثي من األحيان على اليت تناولت املوضوع نظرا حلداثته قلة املراجع واملصادر. 1

يف مجع البياانت واليت أحوجت إىل عناء التدقيق يف صحة  -لعدم توفرها-املصادر غي األكادميية 

 املعلومات املقدمة فيها.

مكتوبة ابللغة االجنليزية وتستعمل  عات املطروحةاملراجع واملواقع املتخصصة يف املوضو غالبية . 2

 مصطلحات تقنية متخصصة، مما شكل نوعا من الصعوبة يف استيعاب هذه املصطلحات وفهم أبعادها

 ومتحيص آاثرها.
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ضااي قانونية وشرعية ابإلضافة لكوهنا اقتصادية ومالية يف التداخل الشديد بني موضوع الدراسة وبني ق. 3

، مما استوجب مطالعة العديد من املراجع املتنوعة لفهم أبعاد املوضوع والرجوع إىل أكثر من نفس اآلن

 مرجع كما هو موضح يف الرسالة. 400

دة وعدم استقرار آراءهم الشديد بني االقتصاديني والشرعيني والقانونيني يف النوازل املستجاالختالف . 4

حوهلا منذ بدء كتابة الرسالة فضال عن عدم التصور اجليد للمستجدات والتحدايت الناتج عن الضعف 

مسة ظاهرة يف تصريات الفقهاء، وذلك حىت اتريخ كتابة  هذهالعام ابجملال التكنولوجي وفهم متعلقاته، و 

 .28البحث

ة واالقتصادية عدة مرات لسرعة تغي األرقام واملعطيات نظرا ينملعاودة حتديث املعلومات التقاحلاجة . 5

 لكوهنا قيد التطوير خالل مدة إجراء الدراسة واليت استغرقت عامني ونصف.

 هيكل الدراسة أو خطة البحث:

 اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إىل مقدمة وأربعة فصول وخامتة، وذلك على النحو اآليت:

من أسباب اختيار املوضوع،  فقد تناولت اإلطار املنهجي للدراسة الذي طرح فيه الباحث كال املقدمة:أما 

شكالية الدراسة وأسئلتها وفروضها وأهدافها ومنهجية الدراسة إبوحتديد مفاهيمه وأمهيته، وأعقب ذلك 

جديد واإلضافة وحدود الدراسة، تاله عرض ألهم الدراسات السابقة اليت هلا عالقة ابملوضوع، وبيان لل

سة، مث تناول الباحث أبرز التحدايت والصعوابت والعقبات اليت واجهته أثناء االعلمية اليت تقدمها الدر 

 حبثه، وأخيا تطرقنا ليهكل وخطة الدراسة.

                                                           
( يف ركواالملبو   -وقد أشار هلذا اخلبي يف جمال التكنولوجيا املالية د. فاروق حبيب من األكادميية العاملية للبحوث الشرعية إسرا )ماليزاي 28

 .م3/5/2018مقابلة خاصة وموثقة أجراها معه الباحث بتاريخ 
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مباحث، يف املبحث  أربعةالذي جاء بعنوان: التكنولوجيا املالية عرض الباحث فيه  الفصل األولويف 

وم التكنولوجيا املالية ونشأهتا واترخيها وعالقتها ابالبتكارات املالية. يف حني جاء املبحث األول بيان ملفه

الثاين للحديث عن واقع التكنولوجيا املالية يف املؤسسات املالية التقليدية واإلسالمية. أما املبحث الثالث 

لية والبيئة اجملتمعية، وختاما يف املبحث فقد تناول أمهية التكنولوجيا املالية لكل من االقتصاد واملؤسسات املا

الذي جاء هبدف عرض ألبرز التقنيات احلديثة املستخدمة يف قطاع التكنولوجيا املالية   رابع واألهمال

كالبلوكشني والذكاء االصطناعي وتعلم اآللة وبرجميات البياانت الضخمة مع تركيز خاص على تقنية سلسلة 

 قاهتا املتعددة يف جمال النقود موضوع حبثنا.الثقة )البلوكشني( نظرا لتطبي

والذي جاء بعنوان: احملددات الشرعية لالبتكار املايل التكنولوجي يف  الفصل الثاينانتقل الباحث إىل مث 

اجملال النقدي والذي مهد فيه الباحث إىل أمهية معرفة احملددات الشرعية لألعمال التكنولوجية املالية وعالقة 

نظيمات احلاكمة لبيئة أعمال وأنشطة املؤسسات املالية، وقد جاء املبحث األول للتقدمة ذلك كله ابلت

ابحلديث عن قواعد وضوابط االبتكار املايل يف االقتصاد اإلسالمي وذلك لضمان التعرف على القواعد 

اد اإلسالمي ويف واملقاصد الكربى لألموال يف النظام اإلسالمي ابإلضافة لضوابط األنشطة املالية يف االقتص

املبحث الثاين تناول الباحث مراعاة املآالت واملصاحل املرسلة يف توظيف التكنولوجيا يف اجملال النقدي وكان 

ذلك من خالل بيان دور السياسة الشرعية النقدية يف ضبط املصلحة، والضوابط املصلحية اخلاصة لتوظيف 

 .كالنقود  واالقتصادية ملنتجات التكنولوجيا املالية متطلبات السالمة الشرعية االبتكارات واليت وضحت

، والذي جاء بعنوان: احملددات االقتصادية والتقنية للتكنولوجيا املالية يف اجملال النقدي، الفصل الثالثأما 

مهد الباحث يف املبحث األول إىل معايي الكفاءة االقتصادية لقبول االبتكارات النقدية واستلزم ذلك 

واثنيها: القدرة على  بسطا يف ثالث مطالب، أوالها: توافر خصائص الفعالية للتداول على املستوى العام،

أداء مهام النقود على املستوى العام، واثلثها: القدرة على التحكم هبا لضمان استقراها، يف حني تناول 
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املبحث الثاين من الفصل معايي الكفاءة التقنية لقبول االبتكارات النقدية، واحتيج بيان ذلك إىل ثالثة 

نية، واثنيها: املعايي التقنية لكفاءة االبتكارات التقنية املالية، مطالب، أوالها: بيان دوافع االبتكارات التق

 واثلثها: التقييم الكلي لالبتكار التقين املايل من خالل األسئلة الوجودية هلا.

يف ضوء احملددات،  العمالت االفرتاضية املشفرةتقييم كفاءة والذي جاء بعنوان: ، الفصل الرابعويف 

أحد االبتكارات املالية التكنولوجية يف العصر احلديث ولذا تناول الباحث  والعمالت االفرتاضية هي

للتعريف هبا يف املبحث األول منوذج تعريفي وكان بعنوان: العمالت االفرتاضية املشفرة أمنوذج البتكوين، ويف 

هلاجس األكرب املبحث الثاين تطرقنا إىل هواجس األمن والثقة يف العمالت االفرتاضية املشفرة ابعتباره ا

 االفرتاضيةواألهم يف كل مبتكر تقين مايل، تال ذلك يف املبحث الثالث احلديث عن اقتصادايت العمالت 

املشفرة، ويف املبحث الرابع واألخي التوجيه االقتصادي اإلسالمي للتعامل ابلعمالت االفرتاضية املشفرة يف 

 راسة.ضوء الضوابط لتكون أمنوذجا تطبيقيا ملا جاء يف الد

اليت كانت ملخصا شامال للبحث، ضمنها الباحث نتائج البحث مسلسلة وفق أهداف  اخلامتة يف اوأخي 

 الدراسة، فالتوصيات البحثية، ليتبع ذلك كله قائمة ابملراجع واملصادر.
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 التكنولوجيا املالية: االبتكارات والتطبيقات التقنية يف القطاع املايل 

 

 

 

 

الية أمهية التكنولوجيا امل
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 املالية: االبتكارات والتطبيقات التقنية يف القطاع املايل التكنولوجيا : الفصل األول

 

 

 

 النقدية ، نشأهتا وعالقتها ابالبتكارات املاليةالتكنولوجيا املاليةاملبحث األول: مفهوم 

 يف املؤسسات املالية التقليدية واملؤسسات املالية اإلسالمية التكنولوجيا املاليةاملبحث الثاين: واقع 

 على االقتصاد واجملتمع اوأثره التكنولوجيا املالية: أمهية املبحث الثالث

 التكنولوجيا املالية وتطبيقاهتا قطاع حلديثة املستخدمة يفأبرز التقنيات ا :رابعاملبحث ال
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 متهيد:

ختصصيا فرعا معرفيا  “Fintech”29 اختصارا أو ما يعرف ابإلجنليزية ابلفنتك تعترب تكنولوجيا التمويل

م إبدراج مواد تقنية متخصصة يف قائمة 2017 عام حديثا مستقال، فقد بدأت اجلامعات العاملية منذ

من أمهية وأتثي متسارع هذه املؤسسات ملا أدركته وذلك ، 30يف كليات املال واألعمال خططها الدراسية

 قامت بتطويراجلامعات  عالوة على أن بعض، ومنها األعمال ومتويلها للتكنولوجيا يف كافة مناحي احلياة

إمياان بدور التكنولوجيا يف زايدة  هذه املواد إىل ختصص فرعي مستقل ومتكامل داخل كليات األعمال

وأداة عصرية ولكوهنا أيضا حاجة  معدالت التنمية االقتصادية والتخفيف من حدة املشكالت القائمة

 ائر اجملاالت.ضرورية دخلت س

واحلوكمة  الفساد اإلداري عن طريق الرقابة والتقييمأثبتت الدراسات أن التقنية تعمل على احلد من 

إال أهنا تزيد من  31ضبط مصادر اهلدر والفساد داخل املنظمات واملؤسسات املاليةوالشفافية والوضوح ب

لرغم من أن التقنية )التكنولوجيا( ظاهرة ، واب32ظاهريت االحتكار والبطالة يف صفوف األيدي غي املاهرة

ستخدمت يف القطاعات االقتصادية بكثافة يف العقود املاضية لزايدة الكفاءة واإلنتاج وحتسني قدمية حديثة اُ 

النوعية أدت إىل مزيد من التخصيص يف دالالت املصطلح احلديثة و اخلدمات إال أن النقالت التكنولوجية 
                                                           

، مع كون مصطلح Fintechالمها ترمجة صحيحة لــ فكالتكنولوجيا املالية أو تكنولوجيا التمويل مصطلح ال فرق جوهري يف استعمال  29
اليت قد يظن أهنا خاصة بقطاع التمويل دون االقتصاد الذي يشمل  من تكنولوجيا التمويلعمليا التكنولوجيا املالية أعم من حيث التطبيقات 

 .النقود
 :اجلامعات التالية ودرجات علمية ودبلومات يف تكنولوجيا التمويلوممن قام ابستحداث مسارات ختصصية  30

Amsterdam Business School, Barcelona Technology school, University of Glasgow, University of 
Stirling, NYU Stern University, University Malaya, GBSB Business School, Oxford Fintech Program … 
etc. 
ة ولكن بعد إلقاء نظرة سريعة عليها وجدت أن كثيا منها ما زال يف طور التكوين ومل ينضج بعد، وخططها ضعيفة وال تزود ابملهارات العملي

 وابحثني والالزمة لسوق العمل، وكثيا ما تكتفي املساقات بوصف الواقع وتداعياته! وهذا شأن كل ختصص جديد ال يتوفر متخصصني
 أصيلني فيه.

31 Mahmood, Rumel, Can Information and Communication Technology Help Reduce Corruption? 
How So and Why Not: Two Case Studies from South Asia, brill, vol.3, issue.3, 2004. Look also: 
https://www.forbes.com/sites/alexandrawrage/2017/04/13/government-technology-
reduces-corruption/retrieved 15 April 2017 
32 look to Greg Mankiw lecture in discussing causes of inequalities at the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=bhn3ZFC0Dj0, retrieved 24/12/2018م  
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التكنولوجيا من ختصص فرعي داعم إىل معرفة ومهارة مدجمة يف ابقي  لومن ذلك: نق ،على الواقع

عمليا، فزايدة هرمية املعلومات واملهارات واجملاالت التطبيقية املطروحة  الكفؤ التخصصات وشرط لقيامها

 سيسعى الباحثومن ذلك موضوع حبثنا، و تدرجييا ابلصبغة التقنية يؤدي إىل استقالل املعارف وتشعبها هلا 

من خالل الرتكيز على  التمهيدي ملوضوع الدراسة وذلك يف هذا الفصل الصعود االستقاليللتوضيح خط 

، فحديثنا املمتد يف وصوال إىل أتثياهتا يف عامل املال املفهوم واملاهية والنشأة لتكنولوجيا التمويل حتديدا

د يستوجب على و لتكنولوجيا التمويل يف جمال النق الشرعية واالقتصادية ع البحث املتعلق ابلضوابطموضو 

الباحث التفصيل يف القضااي ذات العالقة نظرا حلداثة املوضوع وعدم كفاية املعلومات حوله يف دراسات 

 مستقلة.

ت نوعية نقال حتدث اليوم التكنولوجيا أما اجملال النقدي فال يوجد كبي اختالف بني خرباء املال على أن

، وما الظاهرة العاملية اليت نشهدها اليوم 33ه إىل حتركاته احمللية والعامليةأشكال تداولإصداره و  بدًءا منه في

من تصاعد العمالت االفرتاضية وشركات التكنولوجيا املالية إال أحد إفرازات هذا الواقع املتنامي يف حدة 

 ضوابطإىل احلاجة لتقنني هذا العرض التكنولوجي بأتثيه ومستجداته، ومن هنا جاءت فكرة الدراسة 

ومبا يفظ على الدولة اإلسالمية واجملتمعات املسلمة  ،واالبتكارصارمة غي قاتلة لإلبداع  اقتصادية وشرعية

مقصد حفظ املال الذي يعترب أحد املقاصد الشرعية اخلمسة الكربى اليت أيمران اإلسالم ابحلفاظ عليها، 

 هلذا االبتكار التقين يف املال حتديدا سنحتاج الضوابطو  القواعد تمكن من وضع هذهومن هنا ولكي ن

لفهمه وتصوره بشكل أعمق لنتمكن الحقا من الشروع يف احملددات مع مثال  عدة جوانب يفللتفصيل 

 .تطبيقي

 

                                                           
33 European Parliament, Financial Innovation and monetary policy: Challenges and Prospects, 
Monetary Dialogue, 2017 
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 املبحث األول: مفهوم تكنولوجيا التمويل، نشأهتا وعالقتها ابالبتكارات املالية

 :التكنولوجيا املاليةاملطلب األول: مفهوم 

إن معرفة مدلوالت املصطلحات املركبة يستوجب تفكيكها مث تفسيها بعد نقد مفرداهتا وحتريرها 

 Finance Technology)أو ما يعرف ابإلجنليزية بــ  أو املالية جتميعها، وتكنولوجيا التمويلمن مث و 

“Fintech”(اليت سنفسر كليهما كالتايل: من مصطلحي التكنولوجيا والتمويل ، مركب 

هي كلمة يواننية األصل تعريبها العريب تقنية كما اقرتح ذلك جممع اللغة العربية  )تكنولوجيا(لمة ك

واعتمدته منظمة جامعة الدول العربية وبعض الدول العربية، وتعين: علم تطبيق املعرفة يف  34بدمشق

، أو أسلوب اإلنتاج املتعلق إبنتاج السلع واخلدمات مبا يف ذلك إنتاج 35فة بطريقة منظمةاألغراض املختل

 .36أدوات اإلنتاج

ُصْنَع اَّللَِّ )اسم مصدر، مأخوذة من إتقان الشيء مبعىن إحكامه، ويف قوله تعاىل:  والتقنية لغة:

َقَن ُكلَّ َشْيٍءۚ  ِإنَُّه َخِبرٌي مبَا  أي الذي أحكمه، يقال رجل تَقن: أي حاذق ابألشياء،  37(تـَْفَعُلونَ الَِّذي َأتـْ

 . 38ويقال أتقن فالن عمله: إذا أحكمه

)إن هللا يب إذا عمل أحدكم : ملسو هيلع هللا ىلص ويف احلديث عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال النيب

 ، أي يكمه ويسنه وجييده.39عمال أن يتقنه(

                                                           
 مل يرجع إىل األصل نظرا لعدم عمل املوقع لظروف البلد. -جملة جممع اللغة العربية، دمشق، بواسطة ويكيبداي 34
 م2006، 13الرايض، مكتبة الرشد، ص  -السعودية، أثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهيآل الشيخ، هشام بن عبد امللك،  35
 www.almaany.comقاموس املعاين: كلمة تكنولوجيا.  36
 88سورة النمل، اآلية  37
 4/218انظر: الشوكاين، فتح القدير،  38
السيوطي  (، حسنه1/285(، والعجلوين يف كشف اخلفاء )9/504(، والبيهقي يف شعب اإلميان )7/349أخرجه أبو يعلى يف مسنده ) 39

 (، وضعفه آخرون كالبوصيي والبيهقي والطرباين.1113وذكر األلباين له شواهدا يف السلسلة الصحيحة ) 1885يف اجلامع الصغي 
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، واملواد، واألساليب، ومصادر الطاقة وغي ذلك؛ وتشمل التقنية استخدام األدوات، واآلالت

لكي جتعل العمل أسهل وأسرع وأكثر إنتاجية، وتستخدم عادة لوصف استخدام معني: كالتقنية العسكرية، 

والتقنية الصناعية، والتقنية الطبية، والتنقية املالية ... إخل، وكل واحدة من هذه هلا أهداف وتطبيقات 

 وأدوات ووسائل.

. وُعر ف أيضا: أبنه الفرد الذي 40هو العامل أو الفين املختص بفن أو علم أو مهنة ين:التقو

يدرس املبادئ األساسية لتكنولوجيا العمل موضوع ختصصه، وتسمح له معارفه وخرباته ابلقدرة على تطوير 

 .41عمله، فهو غالبا ما يسعى إىل زايدة معارفه يف جمال ختصصه

فهي "مصطلح شامل يعين استخدام كل ما يتوصل إليه التقدم العلمي يف أما التقنية اصطالحا: 

خمتلف اجملاالت وعلى كافة اجلوانب اليت ترتبط بتنظيم وإدارة وتشغيل العملية اإلنتاجية، أو اخلدمية ككل 

. وعرف أيضا أبنه: "مصطلح يشي إىل  42متكامل يف أي من القطاعات االقتصادية واخلدمية يف جمتمع ما"

 .43الطرق اليت يستخدمها الناس يف اخرتاعاهتم، واكتشافاهتم، لتلبية حاجاهتم، وإشباع رغباهتم" كل

 وقد أدت التقنية يف العصر احلديث إىل ما يلي:

 وقت وجهد وتكلفة.أقل زايدة اإلنتاج السلعي واخلدمايت يف  -

 األمتتة. تقليل العمالة الالزمة إلجناز املهام الروتينية السهلة واخلطرة عن طريق -

 زايدة مستوى رفاهية اجملتمعات عن طريق تيسي أداء املهام واألنشطة احلياتية املختلفة. -

 اجتماعية.و قانونية و سوء توزيع خمرجات التقنية وعوائدها نظرا ألسباب اقتصادية  -

                                                           
 www.almaany.comوانظر قاموس املعاين، اسم تقنية،  ،)ت ق ن(مادة انظر: معجم الرائد،  40
 إعداد منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول )األوبك(، اجلزء الثاين، مادة التقنية. مصطلحات الطاقة،انظر:  41
 املرجع السباق، مادة تقنية. 42
 (7/67، )1999انظر: املوسوعة العربية العاملية، أتليف مجع من الباحثني، نشر مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، الرايض،  43
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فقد شاع يف الدراسات العربية استخدام املفردة للتعبي عن جهود  )التمويل(أما الشق الثاين 

حاب املشروع يف طلب السيولة، والقياس اللغوي يقضي أن نسميه متوال، واملسألة نسبية فاملال منظور أص

هو  والتمول:إليه من جهة وحدة الفائض يكون استثمارا، ومنظورا إليه من جهة وحدة العجز يكون متوال. 

ال االبتدائي( وتسييا هلذا سعي املنظم للحصول على املال استعدادا ملزاولة نشاطه )اإلنفاق يف رأس امل

 . وذلك يكون إبمداد وحدات الفائض وحدات العجز44النشاط )اإلنفاق يف رأس املال العامل(

سواء كان ذلك بشكل بسيط من فرد إىل فرد أو بشكل أكثر تعقيدا وتنظيما كما هو ظاهر  الحتياجاهتم

 اليوم يف املصارف واألسواق املالية وقطاع التكافل.

 كما أنه يعد أحد أكرب القطاعات عامليا،قطاع حموري يف االقتصادايت املعاصرة،  والتمويل 

ويشكل التمويل عنصرا أساسيا يف دعم املشاريع التجارية والصناعية واخلدماتية للقيام أبعماهلا، حيث 

، كما السيولةعواز إوضغط  اخلسائر املؤقتة الناتج عنيساعدها على البدء واالستمرار واملنع من التوقف 

 يساعد املستهلكني احلصول على أغراضهم اليت ال ميتلكون أمثاهنا يف الوقت احلاضر.

والتمويل إما أن يكون متويال أخالقيا أو غي أخالقي، ومعيار ذلك هو العقيدة والنظام والتصور 

واملسلمون يف ، قيوبناء التصورات ملا هو أخالقي أو غي أخال الذي ينطلق منه الفرد يف إطالق األحكام

هذا ينطلقون من االعتقاد اإلسالمي وتصوراته للمال واألعمال انطالقا من النصوص القرآنية والنبوية 

 ومبعىن آخر علم االقتصاد اإلسالمي. 45وأعمال اخللفاء الراشدين املهديني

صد وعليه فإن التمويل اإلسالمي متويل أخالقي منضبط حمكوم مبجموعة من النصوص واملقا 

 الشرعية املنظمة لسي حركة املعامالت املالية يف اجملتمعات اإلسالمية.

                                                           
 13م، ص 2012األردن،  -، مطبعة حالوة، اربدالوجيز يف التمول واالستثمار وضعيا وإسالميابار، انظر: السبهاين، عبد اجل 44
 م2008، 3، لبنان، بيوت، دار الرسالة، طمدخل للفكر االقتصادي اإلسالميانظر لالستزادة: مرطان، سعيد،  45
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، يف نظر املسلمني أما التمويل الربوي القائم على الراب والغرر واالحتكار فهو متويل غي أخالقي

واجملتمعات نظرا أضراره جسيمة على األفراد واملؤسسات ف، يقرونه وال يرون جوازه بل يوقنون بضررهفال 

الَِّذيَن : )، وقد أخرب هللا تعاىل عن املرابنييف التصور اإلسالمي لقيامه على الراب الذي هو ظلم للنفس وللغي

ِلَك ِبَِّنَُّ  ۚ  ذََٰ َا اْلبَـْيُع ْم قَاُلو َيَُْكُلوَن الر اَِب اَل يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِ  ا ِإمنَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصوروى مسلم عن جابر رضي هللا عنه، قال رسول هللا  .46(ِمْثُل الرِ اَب ۗ َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الر ابَ 

 .47آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء( ملسو هيلع هللا ىلص)لعن رسول هللا 

تعريفات منضبطة ذات وزن واعتبار له فال توجد  اصطالحي كمركب :تكنولوجيا التمويلأما 

، ولعل ذلك يعود 48حىت اآلن، بل هناك عدم وضوح واستقرار يف التعريفات الكثية املتداولة له ابإلجنليزية

إىل حداثة املوضوع وعدم ارتسام حدوده يف اجملتمع األكادميي والقانوين والعملي حىت اآلن، بل إن جل 

بناء على اخلصائص واآلاثر املرتتبة عليها نتيجة ظهور بعض  تعريفهاب وامقا لتكنولوجيا التمويلاملعرفني 

وهذا  49كالعمالت االفرتاضية املشفرة مثال  املنتجات التكنولوجية املالية اليت أدت إىل ثورة يف عامل املال

 ونذكر منها على سبيل املثال والتوضيح ما يلي: بني املختصني، سبب اختالف التعريفات املتداولة

لالستشارات املالية والذي  IBMاخلبي التقين من شركة  Paolo Sironiتعريف ابولو سيواين 

عرفها مبا يلي: "هي ظاهرة عاملية، ولدت إثر التقاطع بني الشركات املالية والشركات املزودة للتكنولوجيا، يف 

مات املالية وتسخي وفورات احلجم حماولة لالستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتحليالت املتقدمة لفك اخلد

                                                           
 275سورة البقرة، اآلية  46
 رواه مسلم، وهو صحيح 47

48 Dorfleitner, G., Hornuf, L., Fintech in Germany – Definition of Fintech, Springer, 2017, pp.5-6 
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والذين ال  من خالل استهداف املستهلكني ذي الذيل الطويل )كناية عن غي املشمولني ابخلدمات املالية

 .50يشكلون أرابحا ضخمة مبفردهم على عكس استهداف جمموعهم("

تستخدم : "صناعة اقتصادية انشئة جديدة أبهنا  Schuffel Patrickوعرفها ابترك شافل

التكنولوجيا لتحسني األنشطة يف جمال التمويل، وتثي قضااي مثل التنمية االستثمارية واحلاجة إىل تعزيز 

 .51القوانني واللوائح التنظيمية من أجل رفاه أصحاب املصلحة املعنيني يف هذه الصناعة"

: "هي ظاهرة متكني االبتكار رئيس اجلمعية العاملية ملشريف التأمني Yoshihiro Kawiوعرفها يوشيو كاوي 

ميكن أن  جديدة وتطبيقات وعمليات ومنتجات املايل من الناحية التكنولوجية. إهنا تؤدي إىل مناذج جتارية

 .52يكون هلا أتثي مادي على األسواق واملؤسسات املالية وتوفي اخلدمات املالية"

لتكنولوجيا املالية هي عبارة عن وعرفها معهد البحوث الرقمية يف العاصمة البولندية دبلن: "ا

االخرتاعات واالبتكارات التكنولوجية احلديثة يف جمال قطاع املالية، وتشمل هذه االخرتاعات جمموعة 

املعامالت مع الزابئن واخلدمات  تستخدم يف العمليات املالية للبنوك واليت من ضمنها: اليتالربامج الرقمية 

األموال وتبديل العمالت وحساابت نسب الفائدة واألرابح ومعرفة األرابح املتوقعة املالية مثل حتويل 

 .53لالستثمارات وغي ذلك من العمليات املصرفية"

أبهنا: "ابتكارات مالية ابستخدام التكنولوجيا ميكنها  FSBوعرفها جملس االستقرار املايل 

يدة هلا أثر ملموس على األسواق استحداث مناذج عمل أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جد

                                                           
50 Sirnoi, Paolo, FinTech Innovation (From Robo-Advisors to Goal Based Investing and 
Gamification), UK Chicster, John Wiley & Sons, Ltd, 2016, pp 22-26 
51 Schuffel, Patrick, Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech, 2016, pp. 32 
52 (linkedin), https://www.linkedin.com/pulse/insurance-supervisors-concerned-fintech-tony-moroney/ 
retrieved: 25/6/2018 
53 (Islam online), https://islamonline.net/18476, retrieved 17/7/2017 
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واملؤسسات املالية وعلى تقدمي اخلدمات املالية، ومبعىن آخر التكنولوجيا املالية هي إدخال التكنولوجيا إىل 

 .54اخلدمات املالية واملصرفية التقليدية هبدف حتسني نوعيتها وقدرة الوصول إليها"

ة املالية هي صناعة مالية جديدة تستخدم التقنيوعرفتها هيئة السوق املالية يف السعودية: "

لوصف جمموعة متنوعة من مناذج  تستخدموهي  ،تحسني املنتجات واخلدمات املاليةالتطبيقات التقنية ل

 ،فاق جديدةآات املالية إىل األعمال املبتكرة والتقنيات الناشئة اليت لديها القدرة على نقل صناعة اخلدم

تقدم عادة من قبل الوسطاء أو مدراء  -وتقدم مناذج األعمال املبتكرة منتجات أو خدمات مالية حمددة 

 ية املعلومات. على سبيل املثال، منصات متويل امللكية اجلماعيةاألصول احلاليني من خالل استخدام تقن

(Crowdfunding")55. 

توصف التكنولوجيا املالية على أ هنا تلك "أبهنا:  املاليةتقرير ومضة املختص ابلتكنولوجيا وعرفها 

التقليدية. تتميز هذه اخلدمات املالية  واخلدمات اليت تعتمد على التكنولوجيا لتحسني نوعية املنتجات

الوصول إليها، ويف معظم احلاالت يتم  أسرع وأرخص وأسهل وميكن لعددٍّ أكرب من األفراد التكنولوجيا أب هنا

 .56اخلدمات واملنتجات بواسطة شركات انشئة" تطوير هذه

 : 57وبناء عليه ومن جمموع هذه التعريفات ونظر الباحث يف املوضوع فإنه يعرفها كما يلي

عن طريق التقنيات معريف جديد ميزج بني املعرفة املالية واملهارات واإلمكاانت التكنولوجية  فرع"

حتسني األداء  بطريقة أفضل عن طريق اخلدمات املاليةاملنتجات و  تقدميوالربامج التقنية احلديثة ل

 ."داء األعمال أم الأالداخلي للمؤسسات سواء أحدث ذلك تغيريا جذراي يف طرق 

                                                           
54 (Financial Stability Board), http://www.fsb.org/2017/06/financial-stability-implications-from-fintech/ 
retrieved 12/7/2017 
55 (Capital Markets Authority), https://cma.org.sa/Market/Pages/FinTech.aspx, retrieved: 1/7/2018 

 www.wamda.com، منشور إلكرتونيا من موقع 7، ص 2017تقرير التكنولوجيا املالية ابلتعاون بني ومضة وبيفورت، عام  56
 فقهاء يف التعريفات.ليس التعريف على طريقة احلد اجلامع املانع، أو ما يعرف بطريقة ال 57
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معينة كما  تقنية ومالية ويتاج إىل مهارات حاليا نولوجيا التمويل قطاع اقتصادي يتشكل بقوةفتك

أن هذا التشكل يعترب ظاهرة عاملية تؤثر على األفراد واملؤسسات العامة واخلاصة واجملتمعات، ملا حتدثه من 

االهتمام بتكنولوجيا التمويل واالستثمار وقد زاد  عمال وتقدمي منتجات غي مسبوقة.تغييات يف مناذج األ

للعمالت االفرتاضية املشفرة  املتسارعُ  إليها االنتشارُ  م، وقد لفت األنظارَ 2018-2014فيها يف الفرتة 

cryptocurrencies،  والتمويل اجلماعيcrowdfunding ومنصات تقنية سلسلة الثقة والدفع بال وسطاء ،

blockchain platforms & peer to peer lending وحتليل البياانت الضخمة ،business Intelligence 

& analytics ونضوج علوم: الذكاء االصطناعي ،AI والبياانت الضخمة ،Big Data وتعلم اآللة ،

Machine Learning. 

 املطلب الثاين: نشأة تكنولوجيا التمويل واترخيها:

حمفز رئيسي ملستقبل األعمال، حيث متكنت املؤسسات أثبتت التكنولوجيا يف العقود املاضية أهنا 

املالية من خالل االبتكارات التكنولوجية يف عامل املال من توسيع رقعة عملياهتا، ومنو حصتها السوقية، 

لتعزيز رحبيتها، ولذا تعترب املؤسسات  من خالل حتسني العمليات واحلفاظ على والء عمالئها وسعادهتم

ستهلكني لسوق التكنولوجيا يف العامل، فهذا التطور والنمو احلاصل هلذه املؤسسات عرب املالية من أكثر امل

السنني يعود إىل إدارة اخلدمات املالية عرب وسائل متقدمة مكنت من خدمة شرية أوسع من الناس عن 

سي ، واليت أسهمت بشكل كبي بتخفيض التكاليف وسرعة إجناز األعمال وهي مطلب أسا58ةتطريق األمت

 يف كل األعمال حول العامل مهما كان جماهلا.

ويف هذا املبحث سنعرض إبجياز إىل خط تطور اخلدمات املالية املقدمة عرب الوسائل التكنولوجية 

 خالل العقود املنصرمة، مع بيان شيء من التطور احلاصل عليها وقت كتابة الرسالة.

                                                           
 قيام اآللة مبهام آلية دون تدخل البشر. األمتتة: 58
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 م:2014-1960أسواق املال يف الفرتة أوال: اخلدمات البنكية التكنولوجية وخدمات 

تنظيم  لغاايت تعترب البنوك واألسواق املالية أحد االبتكارات املؤسسية املنظمة من قبل الدولة

من وحدات الفائض إىل وحدات العجز بطريقة قانونية، وابعتبار ما تفرضه عليها  اوحتركاهتانتقال األموال 

 تسعى هذه املؤسساتفإن  59يف بعض البلدان %40السلطات الرقابية من قيود وضرائب قد تصل إىل 

وهو ما لوحظ بشكل مستمر عند  خلفض تكاليف التشغيل، بشكل مستمر إىل زايدة الفاعلية والكفاءة

 ، ومن ذلك التطورات التالية:60ات بطريقة تكنولوجية كما أشارت بذلك دراسات التتبعتقدمي اخلدم

وهي أجهزة إلكرتونية توفر لعمالء املؤسسات املالية إجراء املعامالت املالية  :دخول مكائن الصراف اآليل

اآليل  يف األماكن العامة دون احلاجة ملوظف، وقد تطورت اخلدمات املقدمة من قبل مكائن الصراف

لتشمل إيداع األموال، وحتويلها، وسحبها، وإنشاء حساابت بنكية، واالستعالم عنها، والدفع عن طريقها، 

قليال  tellers اليت جعلت الطلب على موظفي االستقبال ابإلضافة للعديد من اخلدمات األخرى

م لصاحل 1939. وقد اخرتعت آلة الصراف اآليل يف الوالايت املتحدة األمريكية يف نيويورك عام 61للغاية

سنة يف لندن عام  28مصرف سييت بنك إال أن العمالء مل يتقبلوا الفكرة، لتطرح وتستخدم الحقا بعد 

 .62هلا BMI شركةم بعد تطوير 1973لتبدأ االستخدام على نطاق واسع عام و م يف بنك ابركليز 1967

وهي بطاقات خاصة يصدرها املصرف لعميله متكنه من احلصول على السلع االئتمان: دخول بطاقات 

بتقدمي الفاتورة  أو اخلدمةواخلدمات من حمالت وأماكن معينة عند تقدميه هلذه البطاقة، ويقوم ابئع السلعة 

واإليصال املوقع من العميل إىل املصرف مصدر البطاقة، فيد قيمتها له، ويقدم املصرف إىل العميل كشفا 

                                                           
 اجلريدة الرمسية –رائسة الوزراء األردنية  من قانون البنوك نقال عن موقع 72مادة  59

http://www.pm.gov.jo/newspaperResult?version_no=&yea  م14/9/2018بتاريخ 
60  Berger, Allen N., The Economic Effects of Technological Progress: Evidence from Banking 
Industry, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 35, 2003, pp 36-38 
61  Australian Bankers Association inc., Automated teller machines, link: 
https://www.ausbanking.org.au/images/uploads/ArticleDocuments/192/ATM.pdf , retrieved 2018/8/21م 
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دوراي إبمجايل القيمة املستحقة لتسديها نقدا أو من حسابه اجلاري، أو يقسطها له على دفعات حسب 

 . وتنقسم هذه البطاقات إىل األنواع التالية: 63االتفاق

 Debit Cardبطاقة اخلصم الفوري   .1

 Charge Cardبطاقة اخلصم الشهري أو االعتماد  .2

 Credit Cardبطاقة االئتمان  .3

 Visa, Master Card, Americanوأشهر الشركات العاملية املصدرة هلذه البطاقات هي 

Express، PayPal،  وذلك وفقا التفاقيات خاصة مع البنوك املصدرة. وقد بدأت هذه البطاقات عن

م بطاقات لتسديد املدفوعات عن زابئنها املتميزين 1914طريق إصدار بعض الفنادق األمريكية عام 

لتسهيل معامالهتم واختصار الوقت عليهم إضافة ملا فيها من ميزة االلتزام مبهلة معينة لدفع االلتزامات 

م كانت هناك خطوة جديدة جتاه هذه البطاقات حيث ال متلك الشركة سلعا 1949ملستحقة، مث يف عام ا

تبيعها للمشرتكني وإمنا غرضها األساسي القيام بدور وسيط حامل البطاقة وبني التاجر حبيث تربح الشركة 

ن السلع اليت قام بشرائها من احلسم املقرر على املبلغ الذي يسدده للمحالت التجارية كاملطاعم وحنوها ع

حامل البطاقة، وكان على حامل البطاقة أن يقدمها للبائع عند عملية الشراء ويوقع على ورقة توضح املبلغ 

، مث ظهرت البطاقات املعروفة يف صيغها احلالية ولكن االنتشار األوسع هلذه البطاقات كان يف 64املطلوب

 م مع ظهور منظمة الفيزا كارد.1977بداايت 

 :مل على نوعني رئيسني من اخلدماتتوتشواجلوال:  نرتنتاخلدمات البنكية عرب اإل

                                                           
 19، ص بطاقات الدفع واالئتمان يف فقه القضاء املقارناخلويلدي، عبد الستار،  63
ابن ، السعودية، الرايض، دار لبطاقات اللدائنية: اترخيها وأنواعها وتعاريفها وتوصيفها ومزاايها وعيوهباالعصيمي، حممد بن مسعود، ا 64

 21ص  هــ،1424، 1اجلوزي، ط
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اإلخبار عن املعلومات العامة اليت تقدمها املؤسسة ابإلضافة إلمكانية االستفسار عن اتريخ ووقائع  األول:

 .احلوادث املالية للعميل

نرتنت دون احلاجة ملراجعة األفرع والتعامل املادي مع إجراء عمليات مصرفية من خالل اإل والثاين:

م، وبدأت 1995نرتنت على املستوى العام عام إلاملوظفني. وقد بدأت هذه اخلدمات ابلظهور مع ظهور ا

. ومن خماطر هذه اخلدمات إمكانية خداع العمالء وقرصنة حساابهتم أو 65ابالزدهار يف العقدين املاضيني

سرقة أمواهلم عن طريق القراصنة املختصني، وقد حدثت الكثي من اجلرائم اإللكرتونية يف العقود املاضية مما 

إىل وحدات رقابة  إضافةً إىل استحداث قوانني خاصة ابجلرائم اإللكرتونية الدول العديد من  دعىاست

لتاليف حصول سرقات أو اخرتاقات أو إساءة استعمال. وقد  Ethical Hacking وقراصنة مضادين

الدولة وسيطرهتا الشمولية واخرتاقها  ةأحدثت موجات الرقابة الصارمة هذه إشكالية جتاه استبدادي

 ساءة استخدام البياانت الضخمة من قبل اإلدارة احلكومية أو البنكية نفسهاإوإمكانية  للخصوصيات

من هذا  جياد قوانني أخرى حلماية املستهلكنيإ إىل ، مما استدعىخباصة إذا وقعت بيد سلطات استبدادية

نب املستهلكني من يف تقوية جا تساهم التقنيات احلديثة كالبلوكشنيأقول استطرادا أن ، و التغول احملتمل..

خاصة، وهذا ما  فمن قبل أطرا الحيث كشف حتركات املعلومات للعامة مع صعوبة لضبط حمتوايهتا إ

 الرابع. الفصل سنناقشه يف املبحث املختص هبذا املوضوع يف

مع ازدايد حجم العمليات املصرفية ابت من الصعب : وحتصيل املعلومات ونيةكرت اإللخدمات املقاصة 

ية املقاصة بني البنوك يدواي مما أبرز احلاجة الستخدام قدرات احلاسوب يف حل عمليات لتتم عمأن 

املقاصة بني املؤسسات املالية، وعملية التقاص اإللكرتوين: هي نظام مبين على تبادل صور وبياانت 

ادة التوثيق كما يتضمن النظام يف مراحله األوىل إع  .الشيكات املمغنطة بدال عن الشيكات الورقية

وحتديد  ،والتصميم لكل إجراءات عمليات التقاص من خالل مركز املقاصة اإللكرتونية يف البنك املركزي
                                                           

 م2014، اجلزائر، جامعة أبو بكر بلقايد، اخلدمات املصرفية اإللكرتونيةانظر: منصوري رقية وعبد املالك أمساء،  65
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. ومع تطور هذه التقنية تشجع عمالء البنوك على 66صايف األرصدة الناجتة عن هذه العملية يف وقت حمدد

د وكل هذا من روافد زايدة كفاءة البنوك استخدام الشيكات اإللكرتونية بدال من الشيكات الورقية والنقو 

 وأماهنا يف أداء مهامها اخلدماتية.

 اآلن: -2014اثنيا: اخلدمات اإللكرتونية املقدمة من املؤسسات املالية من 

م تقدما ملحوظا ونقلة نوعية يف التكنولوجيا املرافقة لتقدمي اخلدمات 2014شهدت فرتة ما بعد 

أدى التطور التكنولوجي إىل تغيي منوذج األعمال من النوع املعروف إىل نوع آخر املالية واملال نفسه، حيث 

ينحو إىل حذف الوسطاء التقليديني واستبداهلم ابلوسطاء التقنيني، حيث متكنت الشركات التجارية التقنية 

ومن مظاهر  ا،لى التكنولوجيمن تقدمي خدمات مشاهبة ملا تقدمه البنوك ابالعتماد الكامل وشبه الكامل ع

 هذه النقالت النوعية يف تقدمي اخلدمات املالية ما يلي:

على سبيل املثال ف، تزداد ابطرادنسبة التعامالت االلكرتونية فال خيفى أن  البنوك اإللكرتونية املؤمتتة:. 1

% من عمليات 75 تشي الدراسات أن كما،  يف أمريكا % سنواي8.5نسبة الدفع اإللكرتونية مبعدل تنمو 

مجيع  مطرد ابإلضافة إىلمدخلي البياانت بشكل تنخفض احلاجة إىل و  ،67رى إلكرتونيابعض البنوك جتُ 

و ما يشكل خطر لدارسي ختصصات املالية املوظفني الذين يقومون أبعمال روتينية غي معقدة، وه

سنوات   5ك ابستبدال أنظمتهم الرئيسة خالل % من البنو 80واملصرفية على املدى القصي حيث يرغب 

وهو ما سيؤدي إىل بطالة كبية بني صفوف دارسي العلوم املالية  68كما حصل ذلك يف عينة خمتارة

  واملصرفية إال أن تدمج مع التقنية ويبادر الشباب مبشاريع رايدية يف هذا اجملال.

 وإمنا شركات صيانة وإدارة ومتابعة  !فيها موظف واحدكما تظهر اليوم أبناك إلكرتونية ابلكامل، ليس 
                                                           

 16، ص 2015، السودان، جامعة شندي، أثر تطبيق نظام املقاصة اإللكرتونية يف زايدة رحبية البنوكمحودة، ابتهاج،  66
67(Economic Times),  https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/threat-of 
automation-robotics-and-artificial-intelligence-to-reduce-job-opportunities-at-top-
banks/articleshow/58485250.cms, retrieved: 9/6/2018 
68  Dickinson, Dan, Digital Banking, Temenos, 2017 look at: 
https://www.temenos.com/globalassets/mi/other/temenos-digital-banking-web-final-17-3.pdf  
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https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/threat-of%20automation-robotics-and-artificial-intelligence-to-reduce-job-opportunities-at-top-banks/articleshow/58485250.cmsو
https://www.temenos.com/globalassets/mi/other/temenos-digital-banking-web-final-17-3.pdf
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تقنيات اإللكرتوين، وتقدم هذه البنوك أيضا خدمات دراسة املشاريع واجلدوى عن طريق والتطبيق للموقع 

االستثمار التحليل املايل أو الذكاء االصطناعي وابالعتماد على البينات الضخمة، فليست حباجة إىل خرباء 

 عن طريق برانمج واحد وخالل اثنية واحدة إبجناز مهمات حتتاج JPMorganسبيل املثال قام بنك  ىفعل

 ألف ساعة عمل للمحامني القانونيني املختصني يف البنك! 360 إىل

وهذه األمتتة حاصلة أيضا يف  ،COIN (contract intelligence)69 املستخدم هو لربانمجواسم ا 

 .وهي فرصة وحتد يف نفس الوقت األسواق املالية كما أهنا حاصلة يف املصارف الكربى اليوم

 Robo advisoryو Algorithmic Tradingوذلك عن طريق ما يعرف بــ  االستثمار الذكي:. 2

services وتعين أن يقوم احلاسب بدراسة أفضل الصفقات اليت جيب االستثمار فيها عن طريق ،

، وابلرغم وغيه اإلنرتنتمن خالل عدد هائل من املعلومات املتوفرة عرب  األلغورمثات واحلساابت والتوقعات

إال  70جولدمان ساكسحبسب الدراسة اليت أجراها من عدم دقة هذه احلساابت وإمكانية إصابتها دائما 

أجدى وأنفع من اجلهد البشري نظرا لعدم إمكانية معاجلة الكميات اهلائلة واختاذ القرارات  اأهنا تبقى خيار 

 .املوجودة حاليا كن من تاليف العيوبقد مي كما أهنا يف تطور دائب أيضا  ،يف فرتات قصية كاحلاسب

عبارة عن أصول رقمية مصممة للعمل كوسيلة للتبادل، تستخدم وهي  النقود االفرتاضية املشفرة:. 3

التشفي لتأمني معامالهتا، والتحكم يف إنشاء وحدات إضافية، والتحقق من نقل األصول والقيم بشكل غي 

تقنية تسمى بسلسلة الثقة واليت تكفل الشفافية والسرعة والثقة يف نسخي، وهي يف غالبها مبنية على 

والبعض يظن أن النقود  .72، ويقوم إبنتاج هذه العمالت وكفالة استمراريتها جمتمع يعرف ابملنقبني71النقل

                                                           
69(Nanalyze for Fintech), https://www.nanalyze.com/2017/02/artificial-intelligence-investment-banking/, 
retrieved: 12/7/2018  
70(LinkedIn) https://www.linkedin.com/pulse/understanding-why-ai-has-failed-predict-fifa-world-cup-

nick-burns,  هذا الرابط يبني حمدودية الذكاء االصطناعي يف التوقعات املستقبلية ولكنه ال يلغي أمهيته مع عدم املراهنة الكلية عليه، حيث
يات احملاسبة خاضعة آللية برجمة برانمج التوقع سواء كان يف املوضوعات التجارية واالستثمارية أم غي ذلك.ليبقى جزء من عم  

 تطبيقات واعدة يف جماالت عديدة من أمهها اجملال االقتصادي واملايل. -اليت ما زالت قيد التطوير والتحسني- التقنيةوهلذه  71
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االفرتاضية هي فقاعة وهذا وارد ولكن النقود اإللكرتونية ابلكامل هي أمر واقع أوصت به املؤسسات 

فإهنا من التطورات احلاصلة على الساحة  واملبني يف الفصل الرابع؛ . وبغض النظر عن موقفنا حوهلاالدولية

 الدولية اليوم.

من التقنيات اليت تضمن مسائل الشفافية واألمن  اواسع اوتشمل عدد البنية التحتية للخدمات املالية:. 4

الداعمة واألكثر  ةوالكفاءة من حيث السرعة واخنفاض التكاليف وغي ذلك، ابإلضافة للتقنيات الثالث

 .هذا الفصل ابلتفصيلمن  رابعأتثيا يف عامل اليوم وهي اليت سنناقشها يف املبحث ال

 ارات املالية:املطلب الثالث: تكنولوجيا التمويل واالبتك

بداع وابتكار أدى إهي  واملالية منها ،همةالبشرية احملورية وامل خرتاعاتها أحد االملالتكنولوجيا مبج

ينبغي أن ال خترج عن  سب املفرتض منهانقل األموال واستثمارها، وهي حبالبينية لركات احلإىل ازدهار 

سالمي لتكون انفعة، فاالبتكارات تسعى إىل التطوير إاملبادئ واألسس العامة لالبتكار من منظور 

القانونية كل حبسب منظوره ومعياره  أو والتحسني وذلك ال يكون دون االمتثال للقواعد والضوابط الشرعية

، وهلذا تسعى كثي من البلدان إىل رعاية هذه ثاينيف الفصل ال ابلتفصيلوسنأيت على هذا  ،للصواب واخلطأ

 االبتكارات بعد دراسة وقياس أثر أييت هذا غالباو ،االبتكارات املالية ودعمها وحفز االستثمار فيها

، ومن اجلدير ابلذكر أن حجم االستثمارات يف اهباالستقرار  معدل أتثروتداعياهتا على السوق املايل و 

على االستثمار، ففي  وائدازدايد مستمر ملا ملسته خمتلف اهليئات االجتماعية من عتكنولوجيا التمويل يف 

 .73 مليار دوالر 081عامليا عن  فيها اتحجم االستثمار  زاد م2018-2011أعوام فقط منذ  سبعة

                                                                                                                                                                          
72 Vejacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies, Journal of Economy, Business and finance, 
2017, pp 1-2 
73  (Fintech Global), https://fintech.global/2018-is-already-a-record-year-for-global-fintech-investment/ 
retrieved 11/7/2018 
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كما أنه خالل سنوات قليلة أنشئت العديد من خمتربات تكنولوجيا التمويل داخل اهليئات الرقابية 

ألهداف كثية منها: الرقابة على املنتجات اجلديدة، وقياس أثر املنتجات اجلديدة على االستقرار املايل 

إلضافة لدراسة املستجدات للسوق، وإقرار فرتة جتريبية لإلفادة منها قبل التطبيق على مستوى واسع، اب

 على أرض الواقع. املنتجاتواملستلزمات االقتصادية والقانونية والتقنية لتطبيق 

 :74خيرج عما يلي من املبادئ األساسية أالينبغي  اأاي كان شكله مبادئ االبتكار املايلفإن وابجململ 

فسح اجملال ألية فكرة أن تولد وتنمو وتكرب ما دامت يف االجتاه الصحيح، وما دام مل يتم القطع  احلرية:

حرية أكرب  ىلذلك جيب أن يعط ،بداع ال تقليد اآلخرين، فاالبتكار قائم على اإلبعدُ  خبطئها أو فشلها

 للنجاح.

بتنميتهم ورعايتهم جيعلها األكرب إن األفراد مصدر قوة أي منظمة، واالعتناء  رعاية األفراد والقدرات:

 اللياقة.و واألفضل واألكثر ابتكارا ورحبا، ولتكن املكافأة على أساس اجلدارة 

وذلك مما جيعل العمل ممتعا يف ذاته وقابال للتطور والنقالت النوعية وبعيدا  التجديد املستمر والطموح:

 يف التعديل املستمر وزايدة الكفاءة. عن الروتني واملركزية يف أداء األعمال، وذلك يولد الطموح

عد عن الرايدة والفرادة، أما االبتكار فهو ابتداء من الذات وقيادة نسخ وبُ ابلفالتقليد تكرار  عدم التقليد:

 للغي مع تطلع إىل األفضل.

املذاهب فاالقتصادايت اإلسالمية اليوم أحوج ما تكون إىل التوفيق بني  من اخلالف الفقهي:اخلروج 

الفقهية واخلروج من مواطن اخلالف بسبب عوامل كثية، فاالسرتاتيجيات واملبتكرات واملنتجات واخلدمات 

 املالية اليت تطرح للعمالء ال بد أن تكون خالية من اخلالف الفقهي قدر اإلمكان لتكون انجحة.
                                                           

، حبث مقدم للمؤمتر الدويل منتجات وتطبيقات سالمية بني األصالة والتقليداالبتكار املايل يف املؤسسات املالية اإلمنصور، موسى،  74
 ، ) بتصرف(. 9، ص 2014االبتكار واهلندسة املالية، اجلزائر، 
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ملالية مران جدا، كما جيب أن فاملنافسة جتعل الطلب على املنتجات ايف الكفاءة االقتصادية: التميز 

 تتجنب االبتكارات املالية ما له آاثر اقتصادية سلبية كالتضخم والبطالة وسوء توزيع الثروة وغي ذلك.

خترج االبتكارات املالية عن حتقيق مصلحة الفرد  أالال بد بني السياسات والتشريعات احلكومية: التوافق 

 قيق املصلحة العامة مبا ال يتعارض مع الفرد.مبا ال يتعارض مع املصلحة العامة، وحت

املؤسسات ينبغي أال ختلو عن خدمة كل  قبل فاالبتكارات املالية اليت تطرح منالتميز يف خدمة اجملتمع: 

 من القطاع النفعي واخليي، وهذا ما مييز االقتصادايت اإلسالمية بشكل عام عن غيها من االقتصادايت.

إن التعقيد والرتكيب يف العقود واآلليات يزيد من التكاليف واإلجراءات، عن الرتكيب والتعقيد: البعد 

وما زال وكلما امتازت املبتكرات ابلتعقيد كانت أبعد عن روح الشريعة واالقتصاد، كما أن التعقيد سبب 

 .75االحتكار وتغليب مصلحة القطاع املايل على حساب القطاع احلقيقي :منها اآاثر 

 من عوامل ظهور االبتكارات املالية التكنولوجية بعيد األزمة املالية العاملية ما يلي:

املنافسة الشرسة بني املؤسسات املالية واملصرفية، مما دفع هذه املؤسسات إىل استنفار دوائر البحث . 1

ج ببدائل وأدوات وطرق جديدة إلدارة املخاطر وحيازة األسواق وتقدمي احللول للمشكالت واالبتكار للخرو 

 القائمة.

م، مما أدى إىل اخنفاض أرابح القطاع 2008ارتفاع تكاليف املصادقة القانونية بعد األزمة املالية العاملية . 2

 ام.املايل بشكل ع

                                                           
 17املرجع السابق، ص  75
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نيات حديثة مثل الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة التكنولوجي الناتج عن استقرار وجناح تقالتطور . 3

والبياانت الضخمة وتقنية سلسلة الثقة أو ما يعرف )ابلبلوكشني( وغي ذلك من التقنيات اليت نضجت 

 وابتت تطبيقاهتا آمنة إىل حد ما.

 واملستهلكني بشكل عام إىلاحلاجة إىل مناذج أعمال أسهل وأكثر رحبية ابإلضافة إىل تطلب الزابئن . 4

 الراحة والسهولة والسرعة واألمان يف تعامالهتم املالية. كمزيد من االحتياجات  

املخاطر واحلاجة إىل إدارهتا وختفيضها نظر لكثرة التقلبات يف البيئة االستثمارية احمليطة أبغلب ارتفاع . 5

 الشركات حول العامل.

القتناص وذلك التطور والدخول إىل أسواق جديدة مل تطرق من قبل احلاجة إىل املواكبة الشاملة يف . 6

 .تملةالفرص القائمة والقفز عن املخاطر والتحدايت احمل

 ضبط االبتكار املايل التكنولوجي:ودورها يف املختربات التنظيمية 

االبتكارات املالية ( للرقابة على Sandboxوابجململ فإن فكرة املختربات التنظيمية واليت تعرف بـ )

فيما خيص تعريف ة واملوضوعية والعدالة يف تطبيقاهتا، و يهي فكرة مهمة وانجحة إذا التزمت احلياد

آلية لتطوير اللوائح والتعليمات الناظمة لالبتكارات هي  :يتالبعض ابآل عرفها فقد املختربات التنظيمية

 .76لرقابية املختصة لالستعمال العاماملالية اجلديدة قبل املوافقة عليها من قبل اجلهات ا

وقد جاءت هذه املختربات كاستجابة للتطورات احلاصلة يف قطاع التكنولوجيا املالية، حيث ال 

توجد تشريعات تغطي حاجة الرواد نظرا حلداثة املبتكرات املالية التقنية، وتقوم اجلهات الرمسية بدراسة هذه 

حلماية  بشكل رئيسيوهتدف  عينات وفق شروط وضوابط معينة،املبتكرات من خالل اختبارها على 

                                                           
76 SIFMA, Fintech regulatory sandbox proposal, May 2018 – published electronically. 
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ابإلضافة إىل محاية املبتكرين من ضعف أو عدم وجود قوانني حتمي وتنظم العالقة بني  ،املستهلكني

من مناذج األعمال اجلديدة تستغل من قبل أصحاهبا لكسب أرابح غي  احيث أن كثي ألطراف املتعاقدة ا

األطراف مجيع تسعى هذه املختربات يف املفرتض من محاية ف، م مشكالت قانونيةمما قد يسبب هل روعةمش

 واحملاابة خيصا، ولكن سوء االستخدام وعدم العدالة يف الرت اليت ميكن أن حتصل تجاوزاتالمن  املعنية

وأحد عوامل صناعة عدم تكافؤ الفرص يف اجملتمع، ولذا ينبغي لنجاح  لدخول السوق عائقاأحياان كون ت

 أسعى، وهو ما سراءاهتاهذه املختربات أن توضع شروط وضوابط متنع من التحيز وتتسم ابلشفافية يف اج

احملددات الشرعية واحملددات االقتصادية لالبتكارات املالية التكنولوجية  جاهدا للوصول إليه يف فصلي  

 شد هبا املعنيني من قادة املختربات التنظيمية حول العامل.ليسرت 

يقول  ،جتري على مبدأ التجربة واألثر االقتصادي الالحقاليوم من املختربات التنظيمية  اولكن كثيً 

ض إحداث تراخيص عر  يوسف الزميع مسؤول إدارة تطوير السياسات يف هيئة السوق املالية السعودية يف مَ 

التكنولوجيا املالية: "إن استثمارات التقنية املالية حول العامل منت بشكل كبي يف السنوات  لسبعة شركات يف

مليار دوالر عام  100.2م إىل 2005مليار دوالر عام  5.5مرة من  18األخية، حيث زادت 

أضاف أن م، وكانت أبرز األنشطة واخلدمات مرتبطة ابألوراق املالية وتتعلق ابالستثمار والتداول، و 2016

معظم الدول يف مجيع أحناء العامل تظهر دعمها البتكارات التقنية املالية سواء بشكل مباشر أو غي مباشر، 

قال الرئيس و  .77ية املالية واختذوا خطوات الستيعاهبا ودعمهانومعظم منظمي أسواق املال أدركوا أمهية التق

احلقيقة أننا ال جنلب شيئا فيما يتعلق ابلتكنولوجيا املالية: "التنفيذي لبنك البحرين اإلسالمي حسان جرار 

 .78"ق مبا جيري وأال نكون متخلفنياحللجديدا يف السوق، لكننا حناول ا

                                                           
77 (Al-Arabiya), https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2018/05/15/%D8%, retrieved: 
2/7/2017  
78  (Albilad), http://www.albiladpress.com/newspaper/3452/488037.html, retrieved: 29/3/2018 
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إىل  املايلحول مستقبل القطاع  ) BCGجمموعة بوسطن االستشاري ة)خلصت دراسة أجرهتا و 

ما مل تلحق بركب  ن من احملافظة على مكانة لنفسهاتمك  تالتقليدي ة اليت لن  بنوكمستقبل لل أنه الالقول 

يف تقدمي خدماهتا. كما أوضحت أن  أمكنة التجزئة يف املستقبل ستكون واالبتكارات التكنولوجيا 

من « خليط»ما يعلم عرب ، وهو مصطلح شائع يف عوامل الروبوت لإلشارة إىل Bionic بيونيك

 البيولوجي من جهة والروبويت املؤمتت من اجلهة الثانية. -التقليدي

االستشاري ة، وعملياهتا عرب الشبكات وغيها من اجملاالت  وخدماهتاوينطبق الوصف على البنوك 

 .79اليت تتصل ابلتكنولوجيا وتطو راهتا

من شؤون احلياة جيب أن تنضبط ابلضوابط الشرعية واالقتصادية  كغيهااالبتكارات احلديثة  وهذه 

 لرتخيصها بعيدا عن مبدأ التجربة واخلطأ وابالسرتشاد مبصدر املصاحل املرسلة يف اختاذ هذه القرارات.

 

 

 

 

  

                                                           
79 http://www.alhayat.com/article/879335/ البنوك تفقد مستقبلها إذا مل تتنب التقنيات الرقمية retrieved: 10/10/2017  
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 املبحث الثاين: واقع التكنولوجيا املالية يف املؤسسات املالية التقليدية واملؤسسات املالية اإلسالمية

ابلرتكيز على الشرق األوسط  يف املؤسسات املالية التقليدية التكنولوجيا املاليةاملطلب األول: واقع 
 :ومشال افريقيا

يذكر التطور ومن راصدي هذا ، كما مر معنا  تكنولوجيا التمويل يف تطور مستمر يف خمتلف أحناء العامل اليوم

أن عدد الشركات  2017لعام  فريقياإيف الشرق األوسط ومشال  تقرير ومضة الشامل لتكنولوجيا التمويل

 م2015-2013شركة خالل الفرتة  105إىل  46الناشئة املقدمة خلدمات مالية تكنولوجية قد زاد من 

يليها يف ذلك   % من نسبة السوق60بواقع منو مركب بلغ و بغالبية متركز يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

د النمو اإلقليمي يف استثمارات تكنولوجيا التمويل . بينما يشه80كل من مصر واألردن ولبنان واملغرب

 :81م وفق النسب اآلتية2016-2015وفق تقرير دوسون & ويليام جاميت لعامي  اارتفاعا كبي 

 .2016-2015النمو اإلقليمي يف استثمارات تكنولوجيا التمويل وفق تقرير دوسون & ويليام لعامي  1 جدول

 النسبة الدولة  النسبة الدولة 
 %71 الشرق األوسط 5 %343 أسرتاليا 1
 %55 أوراب 6 %252 الصني 2
 %50 جنوب شرق آسيا 7 %265 أمريكيا اجلنوبية 3

 %30 اهلند 8 %82 فريقياإ 4

 :الفرص احملفزة لالستثمار يف جمال التكنولوجيا املاليةأوال: 

 ويعزو التقرير نفسه إىل أن النمو يف هذا القطاع حمفز لألسباب والفرص التالية:

 يف العامل س األفراد البالغني% من األفراد البالغني حسااب مصرفيا، أي أقل من خُ 86عدم امتالك . 1

 ميتلكون حسااب مصرفيا.

                                                           
 www.wamda.com، منشور إلكرتونيا من موقع 2017تقرير التكنولوجيا املالية ابلتعاون بني ومضة وبيفورت، عام  80

81 IC Dowson and Wiliam Gamty Accociates, Ey, TechCrunch, 2017 
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حيث ميثل إقراض املشاريع ملي عملية إقراض املشروعات الصغية واملتوسطة هي نصف املتوسط العا. 2

% يف الدول متوسطة الدخل على مستوى العامل. ويعزى 18% مقارنة بـــ 8الصغية يف الوطن العريب 

ر املالية املقدمة من قبل هذه ضعف اإلقراض هلذه املؤسسات يف بعض الدول إىل ضعف التقاري

 واالفتقار إىل سجل مركزي للضماانت املصرفية ابإلضافة إىل عدم وجود هيئات ائتمان داعمة. ،املشروعات

ازدهار وازدايد حجم التجارة اإللكرتونية مبقدار أربعة أضعاف خالل خس سنوات قادمة، وخباصة مع . 3

أمازون يف عام كدخول جارية العمالقة إىل األسواق العربية  انتشار اهلواتف الذكية ودخول الشركات الت

 .Souq.comم إىل اخلليج العريب عن طريق االستحواذ على شركة سوق.كوم 2018

، 82%47اهتمام كل عميل من عمالء املصارف من أصل اثنني ابخلدمات الرقمية ومبعدل اهتمام . 4

 ين اخنفاض الوالء للبنوك.وتوجههم أيضا إىل املزودين غي التقليدين وهذا يع

تكاليف حتويل األموال دوليا وحمليا وإدارهتا، وكأمثلة على النقطة األخية تقدم شركة ترانسفر اخنفاض . 5

يف اململكة املتحدة خدمة لتحويل األموال أرخص بثمان أضعاف من املتوسط   TransferWiseوايز 

وحجم  شهراي معها بواقع مليون مستخدم اً ويدث هذا فعلي 83العاملي وأسرع خبمس مرات من البنوك

 .84أيضا مليار دوالر شهراي 1تعامالت يصل إىل 

بتبين فكرة تكنولوجيا التأمني عام  Telenorبعد أن قامت شركة االتصاالت اهلندية تيلنور 

% من سكاهنا مبيزة التأمني وبعد اطالق خدماهتا 90أكثر من  واليت ال يتمتع م يف دولة كاهلند2015

مليون عميل ميتلكون هواتف  20متكنت الشركة من حصد   microinsuranceللتأمني متناهي الصغر 

                                                           
 عميل مصريف، وهذا بناء على تقرير ومضة آنف الذكر. 1429نيابة عن بيفورت على  YouGovوذلك يف دراسة أجرهتا يو جوف  82

83 The telegraph, 2016: TransferWise: The cheapest way to send money abroad. 
http://tinyurl.com/zf9h7ct  retrieved 2018/1/26م 
84 Bloomberg, 2016: TransferWise raises another 26$ million for international growth. 
http://tinyrul.com/hyu5uau retrieved 2018/1/24م 
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خدمة حتويل األموال دوليا بني  Rippleالشهية حني تقدم شركة ريبل يف . 85ذكية يف خالل أشهر فقط

اثنية فقط من خالل استخدام تقنية )البلوكشني( وقد كانت تستغرق هذه العمليات  20البنوك يف خالل 

 نيمن يومني إىل عدة أايم عمل وانتشار تبين املؤسسات املالية هلذه التقنية يف تسارع مستمر كما سنب

 .86الحقا

 ولوجيا املالية حال هلذه املشكالت واقتناصا هلذه الفرص.وتشكل إمكاانت التكن

 اثنيا: التحدايت اليت تواجه املستثمرين واملهتمني يف جمال التكنولوجيا املالية:

 إن التحدايت الرئيسة والعوائق الكربى حبسب التقرير نفسه تعود إىل العوامل اآلتية:

ضعف الثقة يف املؤسسات املالية الناشئة ويف التقنية اليت تبىن عليها هذه املنتجات واخلدمات، ففي  .1

مشككة  يت مت سؤاهلا:% من العينة ال50دراسة مستقلة أجراها خمترب ومضة وأشار إليها التقرير أن هناك 

وسعيد  هلا قط مستخدم% ف10% مهتمون ولكنهم ال يستخدمون التقنية، و40يف تكنولوجيا التمويل و

 .87ية احلديثةنابستخدام اخلدمات واملنتجات املبنية على التق

تدين ثقافة العمالء التكنولوجية من حيث التعامل وإمكانية االستفادة وغي ذلك من مستلزمات  .2

% من عمالء البنوك يف كل من املشرق العريب ومشال 15النجاح، حيث يشي التقرير إىل أن أقل من 

ريقيا ودول جملس التعاون اخلليجي يفهم املصطلحات التكنولوجية وآلية تقدمي اخلدمات واملنتجات وأن اف

 .88% يف نفس املناطق لديهم خماوف تتعلق ابألمان50أكثر من 

 اخنفاض الوالء للمؤسسة املاحنة نظرا لوجود بدائل أخرى أكثر ابتكارا ولكنها أقل ثقة حلداثة إنشائها.. 3

                                                           
85 India, Times, 2015, over 5 million Telenor India users enroll for insurance scheme. 
http://tinyurl.com/hdpvs7z  
86 www.Ripple.com 2018/5/24م 

 26تقرير ومضة عن التكنولوجيا املالية، ص  87
 28املرجع السابق، ص  88
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 للمستجدات يف كثي من الدول وعدم مواكبتها القوانني املثبطة واحلادة لالبتكار يف اجملال املايلر استمرا. 4

 أو ما يعرف بعدم اليقني القانوين بسبب الفجوات التنظيمية. حتكارات وموانع لدخول السوق.اب وتسببها

ضافة للحاجة ابإلملام الواسع عدم توفر الكفاءات املتخصصة للدخول يف عامل غي مرتسم املعامل، ابإل. 5

 .بني كل من التكنولوجيا والتمويل يف آن واحد

 لألعمال اإللكرتونية: ةيقول د. مصطفى رسالن يف بيان أمهية البنية التحتي ضعف البنية التحتية التقنية:. 6

ية، والبىن نالتقالبنوك اإللكرتونية وابلعموم أية مشروعات تقنية، البنية التحتية  "يقف يف مقدمة متطلبات

التحتية التقنية للبنوك اإللكرتونية ليست وال ميكن أن تكون معزولة عن بىن االتصاالت وتقنية املعلومات 

، ذلك أن البنوك اإللكرتونية حتيا يف بيئة األعمال ICT infrastructureالتحتية للدولة وخمتلف القطاعات 

لضمان أعمال إلكرتونية انجحة بل وضمان دخول آمن  اإللكرتونية، واملتطلب الرئيس ةاإللكرتونية والتجار 

ابالتصاالت، وبقدر كفاءة البىن التحتية، وسالمة  املتمثلوسلس لعصر املعلومات، عصر اقتصاد املعرفة، 

، فال حتيا الشبكة إلنرتنتقابل خدمات الربط ابمسياسات السوق االتصايل، وحتديدا السياسات التسعيية 

أعداد املشرتكني الذين يعوقهم يف الوطن العريب حتديدا كلفة االتصاالت.. وهذه املسألة وأعماهلا دون تزايد 

رمبا متثل أهم حتد أمام بناء البنوك اإللكرتونية وتتطلب تدخال مجاعيا لرفع كل قيود تعرتض تزايد استخدام 

 .89الشبكة"

إن ضعف الكفاءات املتخصصة يشكل عقبة أمام الشركات الناشئة وغالبا ما تتالىف عن طريق  

تعاون أصحاب االختصاصات املختلفة حيث يشي تقرير ومضة إىل أن واحد من بني كل أربعة أعضاء يف 

 املصرفية.خربة سابقة ابألعمال  اذ امالي ااهليئة التأسيسية للشركات التكنولوجيا املالية يكون خبي 

                                                           
 126م، ص 2011دمشق، دار مؤسسة رسالن، -، سورايالنقود والبنوك اإللكرتونية يف ظل التقنيات احلديثةكايف، مصطفى يوسف،   89
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وهذا ما دعا املؤسسات املالية للتعاون مع شركات عمالقة يف جمال التقنية لتوفي احلماية  

واكتساب ثقة العمالء ودخول هذا القطاع، وهذا انتج عن ارتفاع الوعي يف هذا اجملال عند صناع القرار 

من عمالئها، حيث  اواسع ابضرورة املواكبة الواعية يف هذا النطاق حىت ال ختسر هذه املؤسسات قطاع

أن أربعة عمالء من Ernest & Young يرنست أند يونج لالستشارات املالية إتشي دراسة دولية عن شركة 

أصل عشرة ينخفض اعتمادهم على بنكهم كمزود أساسي للخدمات املالية لصاحل شركات تكنولوجيا 

 .90التمويل

حني يطالب رواد االبتكار يف اجملال املايل والنقدي اليوم احلكومات بفتح أبواب املنافسة وهو يف 

ما دعا إىل إنشاء صناديق ومعامل اختبار تكنولوجيا التمويل أو ما يعرف ابلصناديق التنظيمية التجريبية 

Sandbox نا عنها سابقااليت حتدث لتنظيم دخول االبتكارات يف األسواق املالية بشكل قانوين. 

 اثلثا: أبرز القطاعات املالية املتأثرة ابلتكنولوجيا احلديثة:

قطاع املدفوعات هو األكرب حجما واألكثر نضجا يف الوقت احلايل وذلك نظرا حلجم هذا يعترب 

مليار  431.6إىل  2015القطاع أصال حيث وصلت قيمة التحويالت املالية إىل الدول النامية عام 

يه قطاع اإلقراض ومجع رأس املال أو ما يعرف ابلتمويل اجلماعي، مث حلول التأمني وإدارة ، يل91دوالر

 .92الثروات، مث العمالت االفرتاضية املشفرة وحتويل األموال دوليا عن طريقها

م 2020شركة انشئة يف جمال التكنولوجيا املالية حبلول عام  250وهناك توقع الفتتاح أكثر من 

مع تقلص نسب الفشل هلذه الشركات وازدايد حصصها السوقية، وابلرغم من التبين املتأخر  خاصةً 

لالبتكارات التكنولوجية يف جمال املال جاء بشكل متأخر عن قطاعات أخرى كاإلعالم والتجارة 
                                                           

90 EY, 2016: Fintech and the evolving landscape: landing points for the industry, retrieved 
electronically from the company’s site, date: 15/2/2017 

 45تقرير ومضة عن التكنولوجيا املالية، ص  91
وقت مراجعة الرسالة النهائية، إذ وصل حجم سوق العمالت االفرتاضية إىل ما يزيد عن نصف ترليون  2018متغي هذا الواقع يف هناية  92

 دوالر.
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 مليار دوالر 63واالتصاالت وغي ذلك حصلت الشركات التكنولوجية املالية على استثمارات أبكثر من 

 . 93م2014بنمو كبي ومتزايد بدأ منذ  م2017م وحىت 2010منذ عام 

تقريرها السنوي حول  يف شركة بيفورتوفيما خيص قطاع املدفوعات األكثر انتشارا قامت 

جمموعة من  وإيراد م2017العامل العريب لعام  علىكيز مؤشرات صناعة املدفوعات اإللكرتونية ابلرت 

 اذكر التقرير أن املنطقة العربية شهدت منو ا. حيث الدفع اإللكرتوين عربيتصور حال اإلحصائيات واليت 

% يف عمليات الدفع اإللكرتوين بفضل النمو الذي تقوده السعودية ومصر واإلمارات على 22بلغ  اإمجالي

كأكثر القطاعات منوا يف   "املؤمترات واملعارض وصناعة الرتفيه واحلفالت واألنشطة الرتويية"جاءت و  الرتتيب

، كما مع العام السابق، ابملقارنة م2016% عام 33عمليات الدفع إلكرتونيا، حيث بلغت نسبة النمو 

حجز “القطاعات التجارية األربع اليت تشهد أعلى معدالت الدفع إلكرتونيا، وهي  تناول التقرير أيضاي

صناعة الرتفيه ” أو )التسوق اإللكرتوين( و” التجارة اإللكرتونية” و” السفر والسياحة” و” تذاكر الطيان

كل من مصر واألردن والكويت ولبنان وقطر والسعودية ويغطي التقرير  ، ”واحلفالت واألنشطة الرتويية

واإلمارات وصدر هذا العام بشكل تفاعلي يتيح للمهتمني تصنيف املعلومات وفق رغباهتم سواء جتاه سوق 

 .معني أو قطاع جتاري حمدد

يف دولة اإلمارات قد ذكروا أهنم يتطلعون  راءهمآ% ممن مت استطالع 17كشف التقرير أن و 

لوجود بدائل جديدة لتحويل األموال على املستوى الدويل. ويشي التقرير إىل أن احللول اخلاصة ابحملفظة 

% من املستهلكني يف تلك 47اإللكرتونية تتمتع بفرصة جيدة على مستوى دول املنطقة، خاصة وأن 

قيمة السلع واخلدمات اليت مت  إمجايلويكشف التقرير أن  .التقنياتالدول مل يقوموا بعد ابستخدام تلك 

                                                           
 Accenture analysis of CB insight ،2016انظر تقرير أكسنتشر عام  93
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 2016ممليار دوالر عام  30.4شراؤها إلكرتونيا يف الدول العربية السبع الرئيسية يف هذا اجملال قد بلغ 

 .94.%22، بزايدة قدرها 2015ممليار دوالر عام  24.9يف مقابل 

 يف املؤسسات املالية اإلسالمية:التكنولوجيا املالية املطلب الثاين: واقع 

إن املؤسسات املالية اإلسالمية متأخرة يف تبين تكنولوجيا التمويل يف ظل اإلمكاانت املتاحة، 

% من برامج التكنولوجيا املالية املقدمة يف املؤسسات املالية عبارة عن برامج دفع 40حيث يعد حوايل 

ظهر املدراء التنفيذيون هلذه املؤسسات هذا الضعف ، ويُ 95أبكثرية تبين وتطوير يف ماليزاي ،إلكرتوين فقط

% من عينة خمتارة وفق 70ورغبتهم يف التحول الرقمي والتكنولوجي للمواكبة العاملية الشاملة حيث يشي 

والتكنولوجي ضمن تصريح اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية يف البحرين أن قضية التحول الرقمي 

االهتمامات والتطلعات القصوى يف الوقت الراهن وأن القرارات االسرتاتيجية اليت تتبناها املؤسسات 

 .96اإلسالمية اآلن تتعلق مبجال التكنولوجيا املالية

براهيم أن على املؤسسات املالية تبين ثورة إيرى حمافظ البنك املركزي املاليزي حممد حيث 

يل فينتك لتوسيع أنشطة خدماهتا وانتهاز الفرص املتاحة لتطوير الصناعة املالية اإلسالمية، تكنولوجيا التمو 

حيث أن هذه التكنولوجيا فرضت نفسها يف صناعة التمويل يف الوقت الراهن من خالل ظهور مناذج 

 .97جديدة لألعمال يف هذه الصناعة

ي للتنمية استخدام تقنية سلسلة جنس هذه املواكبة اعتزام وحدة البحوث للبنك اإلسالمومن 

الكتل البتكار منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية هبدف تطوير جهود االندماج املايل يف الدول 

                                                           
94(Technology World), https://www.tech-wd.com/wd/2017/10/15/ تقرير املدفوعات اإللكرتونية يف العامل العريب لعام
2017 , Retrieved: 2/1/2018  

95(Vapulus),  https://www.vapulus.com/Islamicfintech 2018/5/24م   
96)AlGad), https://alghad.com/articles/2342022 التمويل اإلسالمي يتطلع لتكنولوجيا التمويل retrieved 2018/5/24م 
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األعضاء ومبا يتيح التسوية الفورية للمعامالت وإمكانية مبادلة ملكية األصول العينية والرقمية، واملساعدة يف 

 .98ختفيض خماطر الطرف املقابل

ذلك أيضا إطالق أول احتاد تكنولوجيا مالية إسالمية على مستوى العامل للبنوك املالية ومن 

هبدف تسريع إطالق حلول  ALGO Bahrainاإلسالمية يف مملكة البحرين واملسمى بـألكو البحرين 

بيت التمويل الكوييت التكنولوجيا املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية واألعضاء املؤسسون هم 

وجمموعة الربكة املصرفية وبنك البحرين للتنمية، ومن املتوقع أن تنضم مثانية بنوك إسالمية أخرى إىل االحتاد 

م يف دول جملس التعاون 2022منصة تكنولوجيا مالية حبلول عام  15يف املرحلة الثانية ليطلق الحقا 

د يوسف الرئيس التنفيذي جملموعة الربكة املصرفية: ألكو اخلليجي واألسواق الناشئة، حيث قال عدانن أمح

البحرين هي مبادرة اسرتاتيجية لتجهيز املصارف اإلسالمية للنقلة النوعية القادمة يف القطاع املصريف نتيجة 

 .99آلخر ابتكارات التكنولوجيا املالية وال سبيل لنا إال التحرك لألمام

النظام املايل اإلسالمي جيده حباجة إىل التقنية احلديثة حىت  املتأمل يف ..د.سامر قنطقجي: " ويرى

ألنه يعترب من أكثر القطاعات تصاعداً. ونتساءل حول طريقة  ؛يتمكن من املنافسة يف األسواق العاملية

استخدام وتبين تكنولوجيا املعلومات لتمكني البنوك اإلسالمية من حتسني أدائها، وما أمهية ودوافع التبين 

ال تزال الكثي من املصارف اإلسالمية يف  ك عن خمتلف العوائق واملخاطر اليت ال ميكن أن تواجهها..انهي

يُعد أحد التحدايت  الذيالوطن العريب عامة تعاين من ختلف واضح يف التقنية املصرفية احلديثة، األمر 

العربية مل تواكب مثل هذه الرئيسية اليت ستواجه هبا الصناعة املصرفية الغزو االقتصادي. فاملصارف 

، أو املصرف الناطق أو الصراف اآليل، أو اإلنرتنتالتطورات، إذ ال يوجد مصرف إسالمي يتعامل عرب 

                                                           
98 ِ)Al-Arabiya), https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/banks/2017/10/20/ البنوك اإلسالمية تتجه حنو اعتماد تكنولوجيا  
 retrieved 20/11/2017 ,سلسلة الكتل 
99(Albaraka Banking Group), https://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&ID=3681   موقع

وعة الربكة املصرفنيجمم  20/8/2018 
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اخلدمات املصرفية االلكرتونية، وهذا ميثل ارتفاعًا يف التكلفة، وابلتايل زايدة تكاليف تقدمي اخلدمة، وهذا 

حاليا مت استخدام التكنولوجيا املصرفية  خالفا للمعمول بهحساب الزبون،  علىسيؤدي إىل تغطيتها 

ة البنوك التقليدية الكبية يف التحول إىل وتبدو قدر  .ابلظهوراملتقدمة وابلتايل بدأت فوائد تبين التكنولوجيا 

والعشرين، وهناك العديد  اديصطلح على تسميتها بنوك القرن احلاُ  :E-Banks بنوك الكرتونية أمرا جليا

أو البنوك  اإلنرتنتأو بنوك  لكرتونيةاإلمن املصطلحات اليت تطلق على البنوك املتطورة مثل: البنوك 

وإذا   أو بنوك الويب أو البنوك اخلدمية الذاتية  أو البنك على اخلط  البنك املنزيلأو  لكرتونية عن بعداإل

، أو  IBMوAccenture  كان املصرف اإلسالمي يبحث عن أحد مزودي التكنولوجيا مثل: مؤسسيت

 غيها ومل تتوفر لديهم متطلباته، فعليه الذهاب مباشرة إىل مزودي نظم البنوك األساسية فإنه سيحصل يف

 .100"أحسن األحوال على نظام مؤقت

" وكالة التصنيف االئتماين األمريكية واليت حذرت مؤسسات Fetchومبثل هذا ترى "فيتش 

التمويل اإلسالمي من عدم مواكبة مستجدات التقنية احلديثة يف جمال التمويل وخباصة مع قوة املنافسة من 

 .101التقليدية املؤسسات

وتواكب دول ضخمة يف الشرق األوسط كالسعودية هذه التطورات حيث أطلقت مؤسسة هذا 

مبادرة فينتيك السعودية هبدف دعم منظومة التقنية املالية للنهوض ابلقطاع  ”ساما“النقد العريب السعودي 

ذلك وك   .102من البنوك والشركات واجلامعات ومؤسسات الدولة املايل يف اململكة وتشمل املبادرة كال

                                                           
جملة االقتصاد اإلسالمية  املصارف اإلسالمية وحتمية تبين التكنولوجيات احلديثة مقارنة بنظريهتا التقليدية،قنطقجي، سامر مظهر،  100

 م.24/5/2018، مسرتجع من موقع اجمللة اإللكرتوين بتاريخ: 68العاملية، العدد 
101 (Alwattan), http://www.al-watan.com/news-details/id/76992/d/20170515%20class=%20class=, 
retrieved 15/5/7201م  
102  (Saudia Arabia Monetary Authority & Fintech Saudia), http://www.sama.gov.sa/ar-
sa/News/Pages/news30042018.aspx , and www.fintechsaudi.com retrieved: 30/6/2018 
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مشرتك من داخل  500والذي استضاف أكثر من  2018مصر اليت أطلقت مؤمتر التكنولوجيا املالية 

 .103خبيا عامليا يف التكنولوجيا املالية مما يعكس أمهية املؤمتر يف املنطقة 50وخارج مصر و

يهتم  الذي “The Innovators Islamic Finance 2016“السنويحسب التقرير و 

ابالبتكارات يف مؤسسات املالية اإلسالمية وقد رصد التقرير جمموعة من املؤسسات املالية من ضمنها بنك 

، ومصارف Path Solution ، مصرف الراين، مصرف امليزان وبنوك ومؤسسات أخرى من بينهاالراجحي

وسامهت يف فعالية  لوجيةو استطاعت هذه املؤسسات االستفادة من االبتكارات التكن حيثماليزية، 

واملستثمرين. من أجل املنافسة واالستمرارية حتتاج البنوك  ئنخدمات هذه املؤسسة، وحصد ثقة الزاب

واملؤسسات املالية اإلسالمية إىل تقدمي مزيد من الدعم واالهتمام ابالبتكارات سواء تلك املتعلقة أبدوات 

 .104"املالية اإلسالمية أو تلك املتعلقة ابلتسويق أو ابالبتكارات التكنولوجية

                                                           
103 http://www.albawabhnews.com/2930796,  2018/5/24  
104 https://islamonline.net/22002, تطوير االبتكارات يف املالية اإلسالمية retrieved: 12/3/2018  
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 املبحث الثالث: أمهية التكنو لوجيا املالية وأثرها على االقتصاد واجملتمع

 لالقتصاد واملؤسسات املالية: التكنولوجيا املاليةاملطلب األول: أمهية 

 :والتنمية املستدامة ودورها يف الشمول املايل التكنولوجيا املاليةأوال: 

تعكسه آاثر التكنولوجيا املالية على اجملتمع والفرد يكمن فيما يعرف ابلشمول أن إن أبرز ما ميكن 

يعين إدماج الفئات املهمشة ماليا أو من ذوي الدخل املايل املنخفض ، والذي financial inclusionاملايل 

ع املعامالت يف عمليات النظام املصريف، عن طريق استقطاهبم بواسطة اهلاتف احملمول، وهذا يعين إمتام مجي

 . 105املالية بطريقة إلكرتونية

ُر موضوع الشمول املايل اليوم على الساحة العاملية سببه دراسات دولية تشي إىل وجود وتَصد  

عالقة قوية بني االشتمال املايل وحتقيق التنمية املستدامة؛ فاالشتمال املايل يسهم يف احلد من الفقر 

 . 106ية واالستقرار املايلومكافحته، وحتقيق التنمية االقتصاد

وال سبيل أكفأ للوصول إىل حالة االشتمال املايل دون التطورات احلديثة يف جمال تكنولوجيا املالية 

واليت تسعى إىل متكني مجيع فئات وشرائح اجملتمعات ابلوصول إىل خدمات مالية رقمية عن طريق اهلواتف 

وأثرها على االقتصاد واجملتمع يف تزويد شرائح اجملتمع  من هنا يظهر دور التكنولوجيا املالية 107احملمولة

ابلتمويالت وخدمات حتويل األموال وغي ذلك من اخلدمات املالية، يف حني أن أبرز هذه اآلاثر هو 

التخلي التدرجيي عن النقد العيين لصاحل مثيله اإللكرتوين أو االفرتاضي فيما يعرف حاليا ابلتوجه حنو 

                                                           
105  Schmitz & Singleton & Patwardhan, Financial inclusion in the digital age, IFC publication alliance 
with Stanford business school, March 2018, pg.66 

كلمة حمافظ البنك املركزي األردين د.زايد فريز، مقتبس من املوقع الرمسي   106
 http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFsالتايل:

107 Fintech and financial inclusion, Fintech is enabling financial inclusion, retrieved from: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/877721478111918039/breakout-DigiFinance-McConaghy-Fintech.pdf 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



66 

. وهو ما يعتربه البنك الدويل مفتاح 108cashless societies امللموس النقدجمتمعات خالية من 

حدين  اذ ا. والباحث ال يقر هذه النتيجة ويراها سالح109وصول للتخلي عن الفقر ورفع الرفاه اجملتمعي!

وال يسعه نقاشها إذ اهلدف هنا هو ذكر أثر التكنولوجيا املالية على كل من االقتصاد واملؤسسات املالية 

 واجملتمع.

ويرى البنك الدويل نفسه أن هذه االنعكاسات اإلجيابية حباجة إىل دعم البنية التحتية للمالية 

 :110آليتلتثمر يف دعم االقتصادات وذلك يكون على النحو ا ةاإلسالمي

أي عدم االقتصار على البنوك التجارية يف تقدمي اخلدمات وتعزيز دخول  تعزيز تنوع املؤسسات املالية:"

 . إخل.التعاونية.البنوك الربيدية، ومؤسسات التمويل األصغر واجلمعيات 

يث ح تيسري استخدام التقنيات املبتكرة ودخول املؤسسات غري التقليدية القائمة على التكنولوجيا:

يستغل مقدمو اخلدمات املبتكرة يف كثي من االقتصادات التكنولوجيا، وشبكات العمالء القائمة، والبنية 

التحتية، والبياانت الضخمة؛ خلفض تكلفة املعامالت وتقدمي منتجات مالية تناسب احتياجات العمالء 

أمام التقنيات واألطراف حمدودي الدخل، فهناك حاجة إىل إطار قانوين وتنظيمي واضح يتيح الفرصة 

الفاعلة اجلديدة، ويف الوقت ذاته مواجهة املخاطر الناشئة عن االبتكار من خالل إطار تنظيمي يقوم على 

 أساس التجربة والتعلم.

توسيع نطاق القنوات املصرفية القائمة على الوكالء وغريها من قنوات تقدمي اخلدمة ذات التكلفة 

فاالعتماد على الفروع التقليدية دون غيها ميثل عائقا رئيسا أمام الشمول املايل، وميكن للقواعد  املعقولة:

                                                           
108 Look, Bayero, Musa, Effects of cashless societies economy policy on financial inclusion in Nigeria: 
An exploratory study, Procedia- social and behavioral sciences, 2015 
109  (The World Bank), https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion, retrieved 2018/3/22م 
110 Douglas Randall and Jennifer Chien, “8 key approaches to accelerate financial inclusion”, World 
Bank, 2017, see website http://blogsworldbank.org,  بتصرف عبد احلليم غريب يف حبثه املنشور وترمجها إىل العربية وعنه نقلتها

2018عام  94عن الشمول املايل يف جملة بيت املشورة العدد الثامن ص   
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التنظيمية أن تساعد على التغلب على هذه العقبة عن طريق السماح ابستخدام قنوات منخفضة التكلفة 

 الصغية. مثل: متاجر التجزئة احمللية اليت تعمل كوالء ملقدمي اخلدمات املالية والفروع

فالقطاع املايل الذي ال  االستثمار يف تكنولوجيا اإلشراف املايل والرفع املايل لتعزيز املوارد احملدودة:

خيضع لرقابة حتوطية جيدة ال ميكن أن يكون شامال، مما يعين أن هناك ضرورة للرقابة القائمة على أساس 

ادايت إىل استخدام التكنولوجيا للمساعدة على املخاطر؛ حيث حتولت اجلهات الرقابية يف عدد من االقتص

 رقمنة التقارير وإجراء التحليالت الرقابية، وهو ما يطلق عليه )التكنولوجيا التنظيمية(.

حيث ميثل تضارب املعلومات ونقص الضماانت يف أغلب األحوال معوقات  تعزيز البنية التحتية املالية:

املالية، وميكن زايدة فرص احلصول على اخلدمات املالية من  جتاه حصول الفئات احملرومة على اخلدمات

خالل توسيع نطاق نظام التقارير االئتمانية وسجالت الضماانت مبا يف ذلك األصول املنقولة وحتسن  

 .كفاءة نظم مدفوعات التجزئة وطرق الوصول إليها"

إىل أكرب قدر ممكن من وتطبيق ما ذكر يسهم يف زايدة الشمول املايل ووصول اخلدمات املالية 

 الناس وهو ما يسهم يف التنمية االقتصادية ابستخدام التقنيات احلديثة.

 :أمهية التكنولوجيا املالية للمؤسسات والشركاتاثنيا: 

 هناك جهتان معنيتان ابلتكنولوجيا املالية يف نطاق الشركات:

ت التأمني والتكافل، الشركات مزودو اخلدمات املالية )البنك املركزي، البنوك أبصنافها، شركا -1

القانونية املالية الداعمة، مؤسسات التمويل األصغر(: وهذه املؤسسات تستفيد من 

التكنولوجيا يف خفض التكاليف، وزايدة سرعة العمليات عن طريق أمتتة العمليات، وحتسني 

سني رضا الزابئن، واستقطاب شرائح جديدة منهم برفع جودة اخلدمة، مما يؤدي إىل حت

الوضعية التنافسية يف األسواق وما ينتج عنه من أرابح مالية أكرب من استخدام الطرق 
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يرنست آند يونج على سبيل إالتقليدية يف تقدمي األرابح. وهذا ما توقعته شركات خمتص مثل 

عن تكنولوجيا التمويل واليت توقعت زايدة حصة  2016املثال يف تقريرها السنوي لعام 

مليون حبلول عام  250مليون إىل  100نتجات وخدمات املالية اإلسالمية من املستهلكني مل

 .111م2020

الكربى واملتوسطة والصغرى املستهلكة ملنتجات وخدمات القطاع املايل: وتستفيد الشركات  -2

هذه الشركات من التطور التكنولوجي احلاصل يف مزودي اخلدمات براحة أفضل وسيطرة أكرب 

املالية مما يقلل من تكاليف املتابعة والتحصيل والتحويل وإجراء العقود والتأكد على أوضاعهم 

 عن طريق التعامل اإللكرتوين الذي هو أسهل من التقليدي يف خمتلف اجملاالت.

 للبيئة اجملتمعية: التكنولوجيا املاليةاملطلب الثاين: أمهية 

عمليات األمتتة توفر الكثي  إنتساهم التكنولوجيا املالية بعدد من املنجزات للبيئة اجملتمعية، حيث 

تساعد التكنولوجيا  عوامل اإلنتاج التابعة وهو الوقت، كماأهم من اهلدر يف أحد  اكثي   وحتفظ الوقتمن 

احلديثة يف إدارة األموال والثروات بطريقة كفؤة وفعالة عن طريق برامج التحليل املايل وإدارة احملافظ 

الشخصية، حيث تبني احملافظ اإللكرتونية احلديثة جمموع املصروفات وعلى ماذا مت صرفها مما يرشد من 

وما  إلمكانية تقدمي اخلدمات االستشارية هلم ابستمرار. إضافةً استهالك الناس ويسن من إدارهتم ألمواهلم. 

ذكر أيضا يوفر من االختناقات املرورية النامجة عن إجناز املعامالت ابلطريقة التقليدية ويوفر من اهلدر يف 

عناصر الطاقة البرتولية أو الكهرابئية ابإلضافة للحفاظ على البيئة من االنبعااثت النامجة عن االحرتاق 

خلي لوسائل النقل العام واخلاص. وكل هذا هو حفظ للموارد وحسن إدارة هلا وأداء لألعمال بطريقة الدا

 أكثر كفاءة تنعكس على اجملموع العام بشكل إجيايب.

                                                           
111  (Islamic Finance Knowledge Repository), https://ifikr.isra.my/events/event_details/725, taken from 
Cambridge event abstract held 31st of July 2018 titled: Fintech, Digital currency and the future of 
Islamic finance in the GCC-Strategy, operational and regulatory issues. Retrieved: 1/august/2018  
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 املبحث الرابع: أبرز التقنيات احلديثة املستخدمة يف قطاع التكنولوجيا املالية وتطبيقاهتا

 وابتكاراهتا النقدية الفصل، إذ به قوام تكنولوجيا التمويل يعترب هذا املبحث هو األهم يف هذا

، وخباصة تقنية سلسلة الثقة أو ما يعرف وقدراهتا وواقعها وحتدايهتا التعبي عن مضموهنابه و  حتديدا

اليت نتحدث عنها إبجياز،  يات األخرىقنخبالف التتوضيحا واليت سنسهب فيها  (ابلبلوكشني)

االبتكارات املالية املتعلقة ابلنقود وحركتها، وسنأيت على  األساس الذي تقوم عليه ر)فالبلوكشني( هي حج

ابلتفصيل، يف حني نتناول يف املطلب الثاين تقنية الذكاء وغي ذلك من متعلقاهتا تطبيقاهتا وعناية الدول هبا 

وهذا سبب اإلجياز يف  ا تطبيقات عديدة أيضا ولكنها أقل يف جمال النقداالصطناعي وتعلم اآللة واليت هل

اء دأ، وكذلك املطلب الثالث الذي نتناول فيه التقنيات والربجميات املتعلقة ابلتحليل املايل وحتسني تناوهلا

 الشركات وإدارة املال، مع كون هذه الثالثة مطالب هي روح تكنولوجيا التمويل وما عليه تقوم.

 112: تقنية سلسلة الثقة "البلوكشني"ملطلب األولا

، ووفقا للخرباء فإهنا تعد الناس بتغييات 113ثورة حديثة يف عامل األمتتة )البلوكشني(تعترب تقنية 

، يهمنا منها التمويل اإلسالمي ومتعلقاته، فالوقوف على حقيقة هذه التقنية 114جذرية يف قطاعات خمتلفة

تطبيقاهتا واجب صناعي لكل معين بتأثياهتا، ال سيما مع تسارع دخوهلا حيز التطبيق، وال خيفى وتداعيات 

أن التوجس من التغييات اجلذرية اليت تصنعها التقانة يف عاملنا اليوم ابتت تفرض نفسها وبقوة جتاه املواكبة 

يف حتقيق مسائل خارجة عن يف هذا اجملال يفرض االجتهاد  وولوجنا ،115الواعية واملستمرة والسريعة

صعب ألي ابحث  وهو ما يشكل حتدٍّ  ،االختصاص نظرا لتشابك موضوع الدرس هبا مع ختصصات أخرى

                                                           
 2، عدد 3اجمللد  ،2019 املغرب، جملة حبوث وتطبيقات يف املالية اإلسالمية،يف  للباحث أصل هذا املطلب حبث علمي حمكم نشر 112
 ، وتطبيقاهتا يف تزايد مستمر ومتسارع حول العامل.بشريةومساعدة بدون تدخل  آليا تقنية تقوم بتأدية العمليات األمتتة: 113

114  Thorp, N. (2015) How society will be transformed by crypto-economics. Medium. Available at: 
http://Medium.com/@noathorp 

والتحرمي الناجتة عن صعوبة فهم عمل هذه التقنيات وعدم القدرة على مواجهة املخاطر املرتافقة معها لضعف اإلمكاانت وموجات الرفض  115
 وعسر مواكبة التطور التقين أثبتت عدم جدواها، وكان ضررها أكرب من نفعها على مر العقود املنصرمة املاضية، ويف التاريخ عربة.
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التحقيق يف ذات التقنية من حيث درجة األمان، ومن حيث فاعليتها النسبية  جاد، ومن هذه التحدايت:

وى االقتصادية يف استبدال األنظمة احلالية ابملقارنة مع األنظمة التقنية املستخدمة حاليا، ومن حيث اجلد

ابالعتبار تكاليف الصيانة واملتابعة الالحقة. ابإلضافة إىل رصد املواقف  أخذاً احلديثة لصاحل هذه األنظمة 

القانونية واالجتماعية والتعليمية واملهاراتية املتأثرة هبا، والوقوف على تداعياهتا للتمكن من استشراف 

 ( و)االستعداد واملواكبة(.املرحلي قرارات )التبين أو الرفض صحيح تنبين عليه

وهذا الواقع البحثي املتشابك يعترب جزءا بسيطا من تداعيات دخول التقنيات احلديثة بعنف إىل 

 حياتنا اليومية.

 األول: ماهية سلسلة الثقة )الكتل( ودوافع ابتكارهالفرع ا

 تسعى حللها/دوافع االبتكار: اليتأوال: املشكلة 

( عند إجراء Gap of trustبتكرت لتحل مشكلة انعدام الثقة )سلسلة الثقة تقنية رقمية اُ 

( بينهما، حيث يقوم (Intermediaryاملعامالت بني طرفني جمهولني بدون احلاجة لطرف اثلث وسيط 

ن طريق )التوثيق، وحفظ احلقوق، منوذج الوساطة احلايل بدور وسيط الثقة بني األطراف املتعاقدة ع

والشهادة عليها( ابلتفويض من قبل نظام رمسي حاكم ومنظم للعالقات يف جمتمع ما تستمد هذه 

املؤسسات سلطاهتا التنظيمية منه، وتضطلع اليوم املؤسسات احلكومية املختصة، واملصارف واملؤسسات 

أهم األركان التنظيمية يف أي دولة، وتتسم هذه  املالية املرخصة.. رئيسيا هبذه املهمة، ابعتبارها أحد

املؤسسات يف النموذج احلايل بصفات منها احلياد واألمانة واملسؤولية والقدرة على أداء املهام بكفاءة 

 .116وفاعلية، وابالستناد إىل هذه الصفات خيول هلا إجراء العمليات التوثيقية بني األطراف املتعاقدة

                                                           
ل ملكية أصول حقيقية أو رقمية )كاألصوات االنتخابية(، أو تنفيذية بني شخصيات عادية أو معنوية قد تكون عمليات مالية، أو نق 116

 اعتبارية..
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لص من منوذج الوساطة احلايل لصاحل هذه التقنية اليت تسعى أن حتل مكانه وحماولة املبتكرين التخ

مان ( أبpeer-to-peerلند )-ندا بشكل كلي/ أو جزئي يف قطاعات متعددة يعين إجراء توثيقي انجح

إذا قام هبذه الوظيفة -وكفاءة دون احلاجة إىل ما ذكر، وهذا االبتكار بال شك يوفر الوقت واجلهد واملال 

كما أنه يتناسب مع طبيعة التطورات احلديثة واملتسارعة يف هذا العصر، وهذا هو سبب وحافز   -عليةبفا

 .117ابتكار هذه التقنية، كما صرح بذلك صانعوها ومطبقوها

كوسيط يف نقل بياانت   اإلنرتنتواملشكلة األساسية اليت مل متكن من استخدام هذه التقنية عرب 

األصول منذ فرتة طويلة هي إمكانية نسخ البياانت ومضاعفتها واخرتاقها عرب النظام احلايل، ومل يتوصل حلل 

اليت مكنت من نقل األصول دون نسخها، بطريقة  (البلوكشني)هذه املشكلة إال حديثا مع بزوغ مشس 

 و عماد وجوهر فكرهتا.آمنة وسريعة وغي قابلة لالخرتاق والتعديل، وهذا ه

 :118اثنيا: التعريف واملاهية

( لبناء سجل Cryptography) عبارة عن قاعدة بياانت َتستخدم آلية التشفي سلسلة الثقة:

مرتابط من البياانت بشكل تراتيب اترخيي غي قابل للتعديل أو  -موزع انتشارايً -دفرتي إلكرتوين المركزي 

رعة والسهولة يف إجراء العمليات، كما يوفر إمكانية مشاركة األطراف املعنية التالعب، وميتاز ابلشفافية والس

 ه والتأكد من صحته واحلفاظ عليه حبسب األنظمة والتعليمات ذاتية التشغيل املقننة لالستخدام.ئبه يف بنا

البتكوين وذلك العمالت االفرتاضية املشفرة وعلى رأسها  ويعترب أول تطبيق عملي هلذه التقنية هو

يف -، وينص خرباء التقنية 119ابلرغم من أن أساسيات التقنية قُعدت يف الثمانيات من القرن املنصرم

أنه مل تثبت حالة اخرتاق واحدة هلذه التقنية خالل عشرة أعوام من تفعيلها عام  -استقراء الباحثني ألقواهلم
                                                           

117 Nakamoto, Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Bitcoin.org (published 
online). 

 عند الفقهاء واملتكلمني. املاهية هنا ليست تعريفا على طريقة احلد اجلامع املانع 118
الشهية حللول الربجميات  IBMحلل مشكلة بيزنطني املشهورة، وقام حبلها ليسلي المبورت أحد علماء احلاسوب، وطبق ذلك يف شركة  119

 احلاسوبية.
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ومع ذلك فال يوجد تقنية غي قابلة  ويرمع أهنا ما زالت يف بداايهتا ويف مرحلة التط 120م(2008)

يعترب إجنازا كبيا يف قطاع أمن املعلومات، وهلذه على أية حال فما ذكر ، و لالخرتاق حبسب ما قالوا

األسباب وغيها هناك اجتاه عاملي من قبل الدول واملؤسسات الكربى لتبنيها يف قطاعات كثية منها قطاع 

 ض لذلك يف مبحث مستقل.التمويل والوساطة املالية وسنعر 

حول هذه التنقية سنعرض آللية عملها ابختصار يقتضيه البحث، ونرشد  ولفهم أكثر وضوحاً 

 .121الراغبني ابالستزادة مراجعة املصادر املثبتة يف احلاشية

 الثاين: آلية عمل سلسلة الثقة: فرعال

املوجود حاليا هو عدم  لتقنياتاتعترب )البلوكشني( نوعا خاصا من قواعد البياانت بفارق جوهري عن 

يف نقاط كثية منتشرة على الشبكة تسمى  مركزية ختزين البياانت، حيث يكون التخزين فيها توزيعياً 

(Nodes( أما األنظمة احلالية فتخزن بياانهتا على أجهزة مركزية خمتصة تعرف بـ ،)Servers ،) 

 ( 4الشكل )

 :                                                                                        ةاألنظمة الثالثالتايل يبني الفرق بني  والشكل

( 4هذه النقاط املوضحة يف شكل )

(Nodes عبارة عن أجهزة حاسوبية بقدرات عالية من =)

 Heavy)وتنقسم إىل   حيث )التخزين واملعاجلة(

Nodes) ( وLight Nodesومهمته ،)( ا الرئيسية القيام بوظيفة التحقق من صحة وأصالةAuthenticity )

على قواعد اإلمجاع آلية التنفيذ مقابل مكافأة ما يددها  االعمليات اليت تتم يف هذه الشبكة إلنفاذها بناءً 

متنع  النظام، وتقوم هذه النقاط بتشفي كل عملية وربطها مع العملية السابقة عن طريق تقنية التشفي، كما
                                                           

120 (researchgate), www.researchgate.net/post/what_are_the_security_issues_in_BlockChain_Technology 
121(Curious Dose & Bitcoin Journal), www.curiousdose.com/2019/03/top-8-online-learning-resources-
for-blockchain/, and https://www.bitcoinmarketjournal.com/best-blockchain-books/ retrieved: 28/12/2017 
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( الذي يوضح ارتباط الكتل )البلوكات( مع بعضها 5من التعديل عليها كما هو مبني يف الشكل رقم )

املستخدم للتعريف ابلعملية  (Public key)البعض وآلية ذلك من خالل ما يعرف ابملفتاح العام 

الذي ميتلكه صاحب العملية فقط، وعلمية  (Private key)واملستخدم عرب الشبكة واملفتاح اخلاص 

لنقل  ((Decryptionوفكه  ((Encryption، وتقوم ابلتشفي (ECC)التشفي هذه تتم عرب تقنية تسمى بـ 

يوم معظم املؤسسات املالية حول العامل يف حفظ البياانت بطريقة آمنة، وهي التقنية اليت تستخدمها ال

 وسريتها. بياانهتا

 (5شكل )

 

، حيث إذا يف بناء شبكتها وتعمل )البلوكشني( بشكل أساسي على فكرة تعرف ابلتوافق اجلماعي

حماولة لتدمي النظام أو اخرتاقه أو بناء معلومات غي صحيحة فإن األوامر ذاتية التنفيذ تتبع أمر  ةحصل أي

من  الشبكةاإلمجاع الذي ينص على اتباع السلسلة األطول من العمليات الناشئة عن حتقق مجيع نقاط 

 ( يوضح هذه القاعدة:6العملية وموافقتهم عليها، الشكل )

 (6الشكل )
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( من أصالتها Proof of work-Powعملية ال يوافق عليها اجملموع يف التحقق ) ةأن أيحيث 

، متاما كما هو موضح يف الشكل وال يعتمدهاوصحتها ال يعتمدها النظام ويعتربها شاذة فال يبين عليها 

ابللون األسود )املعربة ( من عدم اتباع الوحدات )الكتل( الشاذة ابللون النهدي واتباع )الكتل( املعتمدة 6)

 عن اتباع قاعدة اإلمجاع(.

 :122الثقة الثالث: أنواع سلسلة  فرعال

 أوال: أنواع سلسلة الثقة:

 :السلسلة اخلاصة -1

واملبادئ اليت تعمل عليها تقنية البلوكشني اليت ما زالت  ذات اآلليةهي قاعدة بياانت تعمل وفق 

قيد التطوير، والفرق الوحيد بينها وبني سلسلة الكتل العامة أهنا تسمح خباصية التحكم ابلدخول إىل 

( من شخصية مركزية Access control layer built into the protocolالشبكة من خالل )

د وشروط وتعليمات اتفق عليها املؤسس أو جمموع املؤسسني، ليصبح عن طريق قواع)املؤسس/املؤسسني( 

لبقية األعضاء من حيث احلقوق والواجبات، وقد غفل الناس عن مزااي هذا  بذلك العضو اجلديد مساوايً 

لشيوع النوع اآلخر )السلسلة العامة( واليت مل حتقق متطلبات الكفاءة االقتصادية والشرعية  النوع نظراً 

املفتوحة(: اخنفاض التكلفة /ة، ومن هذه املزااي على )الشبكة العام123نية كما بينت يف حبث آخروالقانو 

 .تهاوسهول سرعة يف تنفيذ العملياتو ، خصوصية أكربو مان أعلى، أدرجة و املطلوبة حلفظ عمل الشبكة، 

 

                                                           
 ملعرفة التفاصيل حول األنواع واخلصائص، انظر:  -يف العامل هلذه التقنية ناملطوري أبرزأحد -مت الرجوع إىل موقع أي يب أم  122

 www.Ibm.com، .م24/8/2018اتريخ الرجوع   وشروحاهتا 
جملة اسرا العاملية للبحوث الشرعية، العدد  االفرتاضية املشفرة: البتكوين منوذجا،للعمالت  الكفاءة االقتصاديةأمحد، مني ماهر،  123

 ، ماليزاي2018التاسع، 
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 وهي متكن مستخدميها بشكل كبري من:

 أمتتة العمليات -

  للمسامهنيزايدة األرابح  -

  ختفيض التكاليف اجلارية -

 البياانتاحتكار  -

بفارق متكينها  آخر لقواعد البياانت التشاركية وجتدر اإلشارة إىل أن البعض ال يعتربها إال امساً 

ومن األمثلة على هذه الشبكة املشروع الضخم الذي يعرف ، 124لنقل األصول بدون نسخ

(Hyperledger Fabric الذي ترعاه )( شركةLinux)  والذي صمم كمنصة لنقل األصول بشقيها الرقمية

عن طريق  .(والسلع..( وغي الرقمية )كاملباين، واملركبات، االخرتاع.)الصوتيات، حقوق امللكية، براءات 

توضيح عن ماهية املشروع وما يسعى لتحقيقه يف المن العقود الذكية بشفافية اتمة بني املستخدمني، وملزيد 

 .125ت املال واألعمال يرجع للموقع الرمسي للمشروع يف احلاشيةقطاعا

 :السلسلة العامة -2

قاعدة بياانت تعمل وفق نفس اآللية واملبادئ للتقنية، والفرق الوحيد بينها وبني سلسلة الكتل هي 

املشاركة هبا، ومثاهلا العملة االفرتاضية  يستطيع أاي كاناملصدر مبعىن أن  اخلاصة سالفة الذكر أهنا مفتوحة

هي  لبقائها، فمثالً الشهية، ومن سلبياهتا: مستوى األمان فيها أقل، وهلا متطلبات تقنية مرتفعة املشفرة 

واليت تستهلك الكثي من  وأدائها ألعماهلا الشبكة استمراريةألجهزة كثية ذات قدرات عالية حلفظ حباجة 

الكهرابء، كما أهنا ال تراعي اخلصوصية ألهنا عامة بطبيعتها يشارك فيها أي راغب بذلك، ابإلضافة إىل أهنا 

                                                           
124 Narayanan, Arvind, (2015), Private blockchain is just a confusing name for a shared database, 
Stanford blogger, pp.1 retrieved: www.freedom-to-thinker.com 7/1/2017 
125  (Hyperledger, the linux foundation Projects), www.hyperledger.org , retrieved: 28/12/2017 
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العمالت  ىضخمة سو املصدر و أبطأ بكثي من الشبكات اخلاصة، وحاليا ال يوجد شبكات مفتوحة 

هبذا النوع من الشبكات مما أدى إىل التغافل عن االفرتاضية املشفرة، وقد ارتبطت تقنية )البلوكشني( 

 النوعني اآلخرين.

 :Consortium Blockchainحتالف واحتاد  -3

توفر شبكة التحالف مزايت قريبة جدا من الشبكة اخلاصة، وختتلف عنها أهنا تدار من قبل 

 مميزاً  علها نوعاً وذلك جي جمموعة خمتارة من القادة، خبالف الشبكة اخلاصة اليت تدار من وحدة واحدة،

لتوفيها مزااي متعددة: كاخلصوصية والتحكم والتكاليف املنخفضة  انظرً ، للعمل املؤسسايت اجلماعي

ومن األمثلة على استخدام هذا النوع من الشبكات يف القطاع املايل: جمموع  والسهولة وسرعة أعلى.

يف تقنية سلسلة  مالية ضخمة تستثمر حبثياً مؤسسة  70( وهي جمموعة مكونة من أكثر من R30الثالثني )

قامت إبنشاء منصة حيث م 2014رك وأسست عام يو الثقة واستخداماهتا يف قطاع التمويل ومقرها نيو 

(، للتمكن من حتمل العمليات املالية املتزايدة حول العامل، وخباصة عمليات cordaبرجميات مفتوحة تسمى )

ة أن البعض ال يصنف هذا العمل ضمن )البلوكشني( خبالف التصريح اإلشار  رالتسوية بني البنوك، وجتد

 الرمسي هلذه اجملموعة.

 اثنيا: مواضع التشابه واالتفاق بني سلسلة الثقة اخلاصة والعامة:

 .البياانت للند، ويتفظ مجيع املشاركني بنسخ من-كالمها المركزي انتشاري ويعمل بتقنية الند -

 مل وفق آلية اإلمجاع.كالمها يعمالن بربوتوكول يع -

عناصر مشبوهة  وجدتكالمها يتصفان بعدم القدرة على االخرتاق والتغيي بدرجة عالية حىت لو  -

 هتدف لزعزعة استقرارها كاالنشقاق عنها. داخل الشبكة

 وهنا جدول توضيحي هلذه املواضع ابإلضافة ملواضع االفرتاق:
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 الفروقات بني السالسل العامة واخلاصة وسالسل التحالفات عرب تقنية سلسلة الثقة.يبني : 2 جدول
 السلسلة العامة 

Public 
blockchain 

 التحالف واالحتاد
Consortium 
blockchains 

 السلسلة اخلاصة
Private 

blockchains 

درجة 
 Degree ofاملركزية

centralization 

Decentralize
d 

Multi-centralized decentralized 

املشاركون
Participants  

Anyone can 
freely 

participate 
and leave 

Specific group of 
people who agree to 

enter alliance 

Central controller 
decides members 

that can participate 

 Creditآلية العمل
mechanism 

Proof of 
work 

Collective 
endorsement 

Self-endorsement 

حفظ البيانات 
Bookkeeper 

All 
participants 

Participant decide in 
negotiation 

Self-determined 

 آلية التحفيز
Incentive 

mechanism 

Needed Optional Not needed 

أبرز 
 Prominentالفوائد

advantages 

Self-
establishmen

t credit 

Efficiency and cost 
optimization 

Transparency and 
traceability 

تطبيقات 
 Typicalعملية

application 
scenario 

Bitcoin Clearing Audits 

Load capacity 3-2 
times/second 

1000-1000 
times/second 

- 

 Blockchain Laboratory, Research Institute of Chuancai securities co., Ltd املصدر:

 الرابع: خصائص سلسلة الثقة: الفرع

 أوال: المركزية توزيعية:

املميزات: ومن  ومعاجلتها ونقلها. وتدقيقهاحيث ال تعتمد على جهة مركزية يف حفظ البياانت 

حيث من الصعوبة مبكان فقد هذه  توزيع املخاطر: وذلك بسبب توزيع املخاطر. درجة أمان أعلى:
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يف السلبيات ذلك يتطلب الشفافية، وإال عد  فيماوذلك  الشفافية:البياانت أو اخرتاقها والتعديل عليها. 

 بال شك.

يا خباصة مع تطور التكنولوج ،سيطرةالفقدان  -وليس مجيعها-يف بعض احلاالت  ومن السلبيات:

كل نقلة تكنولوجية هلا خماطر تتعلق ابألمنيات، إن  حيث  :منيةاملخاطر األومن وإاتحتها بشكل أكرب. 

 فصعوبة حذف البياانت يعترب مزية يف حال أردان ذلك ولكنه ال يعترب كذلك يف حال استلزم حذفها!

 اثنيا: برجمية مفتوحة املصدر:

وهذا يعين أن أنظمة )البلوكشني( أنظمة مفتوحة ألي أحد، والناس ميكن أن تستخدم هذه التقنية 

: دخول التقنية إىل جماالت كثية وأبسعار منخفضة مما ومن ميزات هذا الشيءيف أي تطبيق يريدونه. 

 األسواق. علىيلغي احتكار بعض الشركات املهيمنة 

 ل:غري قابلة للتغيري والتعدي اثلثا:

جل وهذا جيد يف عمليات أنه يفظ احلقوق يف حالة عدم إرادة تغيي ما سُ  ومن املميزات:

عدم إمكانية احلذف والتغيي يف حال  ومن السلبيات:التصويت وعمليات تسجيل ونقل امللكية مثال. 

 إرادة ذلك، كاخلطأ يف النقل أو التوثيق.

 رابعا: شفافة:

إمكانية اطالع اجلميع على املعلومة اليت يراد هلا أن تكون شفافة كالتصويت  ومن اإلجيابيات:

ابحلاجة  عدم إمكانية إخفاء املعلومة عن اآلخرين يف حال كانت املعلومة تتسم ومن السلبيات:مثال، 

لخصوصية. وأحياان ما تشكل هذه اخلاصية مشكلة أخالقية يف الشبكات العامة، ولكنها قد تكون ل

 يف الشبكات اخلاص. مطلوبة
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 خامسا: االستقاللية:

 ة، ومساوياهب ةوغي متأثر  األخرىعن  ة( من نقاط الشبكة مستقلNodeمبعىن أن كل نقطة )

األمر  استلزمصعوبة سيطرة جهة مركزية إذا  ومن السلبيات:والعدالة،  التكافؤ: ومن مميزات هذا. اهل

 ذلك.

 سادسا: الكفاءة:

سرعة أكرب يف نقل البياانت مقارنة مع األنظمة احلالية، فاألخية حتتاج إىل تدقيق : هناك السرعة -1

 يدوي يف كثي من األحيان وخباصة لألصول النقدية، وهذه ميزة كبية على األنظمة احلالية.

 compliance) موظف االمتثال: من خالل أمتتة العمليات وعدم احلاجة ملا يعرف بـتقليل التكلفة -2

officers الذين يقومون أبعمال روتينية ميكن أن يقوم احلاسوب هبا بسرعة ودقة أعلى. كما أهنا )

مما يقلل من  مهامهمتقلل من حركة املستهلكني إلجناز  (Biometric)جبانب تقنيات التعرف 

 التكاليف املرتافقة مع إجناز هذه األعمال ابلطريقة التقليدية.

للشبكات اخلاصة من التقنية، حيث مل تثبت حىت اآلن عملية  ةحصريه خصيصة مان: وهذاأل -3

 اخرتاق هلا، يف حني ثبتت العديد من حاالت القرصنة على البنوك وأنظمتها التشغيلية.

 يقات سلسلة الثقة:اخلامس: جماالت وتطب الفرع

يف قطاعات عسكرية، وطبية، وتعليمية، وإعالمية، ومالية،  عديدة تصلح البلوكشني لتطبيقات

 عدة طرق منها ما يلي:بأخرى كثية، قطاعات ، و ةومواصالتي

 العقود الذكية:
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التعاقدية أداء، ورصد الوعود و من تنفيذ، هذه العقود ومعناها أمتتة عملية التعاقد، حيث متكن 

 ء البشريةاألخطانسان، الشيء الذي يساهم يف ختفيض تكاليف إدارة التجارة والتقليل من بدون تدخل اإل

هلا مما يشكل ثورة  أكثر أماانسرعة إجناز العقود وتوثيق الناجتة عن قصوره يف الضبط واألداء، ابإلضافة إىل 

يثييوم املفتوحة ل منصات كثية منها منصة اإليف عامل العقود واالتفاقيات، وتتم هذه العقود من خال

صعوبة التغيي يف هذه  من أبرز عيوهبا:، وإن كانت ميزات هذه العقود واضحة إال أن Ethereumاملصدر 

عدم استطاعة استيعاب احلاالت ابإلضافة إىل العقود املنمطة عند احلاجة وما يرتتب على هذا من خماسر، 

صعوبة اللجوء إىل القضاء يف طورها األول عند و الشاذة يف احلسبان وصعوبة التعديل الفوري للمواكبة، 

 كز القوة جتاه مربجميها فتصبح كثي منها عقود إذعان.ا نقل مر بإمكانية التالعب هبا و نزاعات، أية حصول 

 والتوثيق: العقود •

 دية منها:العق   وتستخدم التقنية حاليا يف العديد من اجملاالت

 نقل امللكية وتوثيق العقود -1

 التصويت -2

 نرتنت األشياءإ -3

 محاية امللكية الفكرية -4

 تتبع البضائع ودعم سالسل التزويد -5
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 القطاعات:أمثلة على بعض 

وذلك عن طريق إجراء العقود الذكية بني املنازل والشركات وحمطات توليد الطاقة قطاع الطاقة: . 1

وخيصم  فورا، رساهلا إىل املستهلكإو  بشكل آيل الشمسية، حيث يتم خصم كمية الطاقة املستهلكة شهراي

شركة أو إجراء عمليات ل املبلغ املطلوب من حساب املستهلك دون احلاجة إىل الذهاب أيضا تلقائيا

 حتويل.

 وذلك عن طريق إمكانية تتبع البضائع واتريخ وصوهلا إىل كل حمطة من خالل تقنيةقطاع التزويد:  .2

 نرتنت األشياء.إواليت متكن من تبادل هذه املعلومة بفاعلية وخباصة يف  Time stamping البصمة الزمنية

حيث متكن التقنية من حفظ سجالت الطلبة وعالماهتم واختباراهتم وأوراقهم الرمسية وسائر  التعليم:. 3

أداءهم أثناء مرحلة التعليم يف سالسل خاصة موصولة بني اجلهات املعنية عرب شبكات عامة ختدم 

القة، مما يوفر عنصر الثقة يف أداء استفسارات املوظفني واحلكومات وغي ذلك من املهتمني وأصحاب الع

ة املؤسسات ءمن كفا ويزيد التوظيفجنازه ومينع من الغش والتزوير ويسرع يف عمليات إالطالب و 

 .126التعليمية

 سنفرد له مبحث خمتص.قطاع التمويل: . 4

 :127العمالت االفرتاضية املشفرة & وسائل الدفع 

                                                           
126 Kuvshinov and Mostovoy,(2018) Disciplina: Blockchain for Education, retrieved from: 
https://teachmeplease.io/yellowpaper.pdf also look at: 

- Camelleri & Grech, (2017) Blockchain in Education, JRC science for policy report, European 
commission, pp 106-109  

جملة إسرا للمالية اإلسالمية، -للباحث حبثان ومراجعات علمية يف املوضوع، منها: كفاءة العمالت االفرتاضية املشفرة البتكوين منوذجا 127
 نظر لالستزادة.جملة بيت املشورة، فلي-والتوجيه الشرعي للتعامل ابلعمالت االفرتاضية

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

https://teachmeplease.io/yellowpaper.pdf


82 

عبارة عن أصول رقمية مصممة للعمل كوسيلة للتبادل، تستخدم العمالت االفرتاضية املشفرة: 

التشفي لتأمني معامالهتا، والتحكم يف إنشاء وحدات إضافية، والتحقق من نقل األصول والقيم بشكل غي 

رعة والثقة يف نسخي، وهي يف غالبها مبنية على تقنية تسمى بسلسلة الثقة واليت تكفل الشفافية والس

 .129، ويقوم إبنتاج هذه العمالت وكفالة استمراريتها جمتمع يعرف ابملنقبني128النقل

عام يف أوساط مهتمة هبا حول العامل، حيث وصل جمموع قيمتها  وقد حققت هذه العمالت قَبوالً 

السوقية إىل ما يقارب نصف ترليون دوالر، وهي غي خاضعة للتنظيم أو لرقابة بنك مركزي، كما أهنا ال 

، وال تستند قيمة هذه 130تعترب نقودا قانونية، ويطلق عليها البعض اسم النقد البديل أو النقد املكمل

أصول ملموسة أو معادن نفيسة، وغالب النشاط املعاصر للمتداولني هبا يقع يف حيز العمالت إىل 

املضارابت لتحقيق أرابح سريعة نتيجة اضطراب قيمتها وتقلبها العام ابجتاه االرتفاع خالل السنوات الثالث 

 .131املاضية، وخباصة بعد دخوهلا أسواق املشتقات املالية

، تتأثر ابلشائعات والتوقعات واألخبار واملضارابت، ومل وقيمة هذه العمالت ابضطراب شديد

يثبت هلا استقرار نسيب حىت اآلن حىت ابت التقلب وعدم االستقرار صفة مالزمة هلا، فهي إما يف تضخم 

أو يف اخنفاض يف القيمة كبي، وهو ما يشكل خطر إضاعة املال للمتعاملني هبا، ويسبب مشكالت شديد 

شرعية يف نفس الوقت مع تنامي الطلب عليها عامليا، والبعض يدعي أن هذه التقلبات اقتصادية وقانونية و 

مؤقتة ورهينة مبؤثرات معينة نتيجة عدم حوكمتها وحلداثتها النسبية يف األسواق، ويتوقع استقرارها النسيب 

ت الورقية، وكل بزايدة التعامل التجاري هبا تدرجييا متاما كما يدث يف عمليات اإلصدار النقدي للعمال

                                                           
 تطبيقات واعدة يف جماالت عديدة من أمهها اجملال االقتصادي واملايل. -اليت ما زالت قيد التطوير والتحسني- التقنيةوهلذه  128

129 Vejacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies, Journal of Economy, Business and 
finance, 2017, pp 1-2 

 وهذا من وجهة نظرهم، أما احلقيقة الشرعية فينبغي أن يقر التعامل هبا حىت تثبت شرعيتها كنقود مساعدة. 130

131 Cheech & fry, Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the 
fundamental value of Bitcoin, economic letter, 2015, pp 6-10 
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هذا يتاج ألدلة مل نقف عليها حىت اآلن، وهي حمض ختمينات وتوقعات ال تسندها وقائع أو بياانت 

 مالية.

 :واقع تقنية سلسلة الثقة عاملياالفرع السادس: 

لتكنولوجيا التمويل أتثيات متزايدة على منوذج أعمال املؤسسات املالية عامليا، حيث أهنا تغيه 

تدرجييا من كون املؤسسات مزودة للخدمات واملنتجات إىل كوهنا ُمسهل وداعم هلا، وليست املؤسسات 

الكفاءة والفاعلية، ولعل من  املالية اإلسالمية مبعزل عن هذه التغييات العاملية اليت تطال مسائل جوهرية يف

% من عينة عاملية 77اجلديدة يف جمال تكنولوجيا التمويل تقنية سلسلة الثقة اليت يتوقع  التقنياتأبرز 

، وهذا يستوجب 132م2020مؤسسة مالية أن يتم تبنيها جزئيا أو كليا يف حدود عام  1,308مكونة من 

ها فيما ميكن أن تستفيد منه املؤسسات املالية اإلسالمية، معرفة أعمق حول هذه التقنية وأتثياهتا ومواكبت

 دون إمهال التقنيات احلديثة األخرى اليت هلا أتثيات وفوائد كبية أيضا على القطاع املايل.

يف االستثمار يف ( يوضح أهم التقنيات املستجدة ويبني أن على رأسها تقنية )البلوكشني(، ويبني رغبات املؤسسات املالية املتعددة 7الشكل )

 التكنولوجيات احلديثة كتحليل البياانت والذكاء االصطناعي وغيها.

 

                                                           
132  Global Fintech Report 2017, Redrawing lines: Fintech’s growing influence on financial services, 
PWC, retrieved online from: (PWC), www.pwc.com  
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% من املؤسسات املالية يتوقعون تشكيل تعاوانت وحتالفات يف 82وتبني الدارسة اإلحصائية ذاهتا أن 

% من هذه املؤسسات يعتقدون أهنم يف 80ملواجهة التحدايت القادمة، حيث أن أكثر من  فنتكجمال الـ

 خطر حقيقي.

 : ما يلي وأبرز هذه األخطار والتحدايت اليت تعىن به املؤسسات املالية

 .أمن املعلومات وخصوصيات ختزين البياانت. 1

 .احلوكمةحالة عدم التأكد حول القوانني والتنظيمات ومسائل . 2

 .التغيات يف منوذج األعمال ودخول رايديني جدد خبربات تقنية عالية إىل قطاع التمويل .3

فارق التأهيل التكنولوجي من انحية املعرفة واملهارة بني اجلهات املزودة للخدمات التقنية واملؤسسات . 4

 .قادمةيف املرحلة ال االندماجاالقتصادية، ابإلضافة للتكاليف املرتافقة مع 

وسنعرض مواقف الدول واملؤسسات الدولية جتاه هذه التقنية لتشكيل صورة أوضح حول زخها يف 

 رفة أكرب حول التغييات القادمة.األسواق العاملية املالية، ابإلضافة ملا يفتحه هذه التعريف من أبواب ملع

 : مواقف الدول واملؤسسات الدولية جتاه هذه التقنية:لفرع السابعا

 أوال: مواقف بعض الدول واملدن:

 :ذكيةإمارة ديب ال -1

تطمح ديب أن تعمل حكومتها بشكل كامل بناء على تقنية سلسلة الثقة، وتقنيات الذكاء 

مليار  5.5توفي إمكانية االصطناعي لتكون أول مدينة رايدية يف العامل يف هذا الصدد، وصرحت اإلمارة 

، مليون ساعة عمل 25.1درهم سنواي جراء استخدام هذه التقنية ابإلضافة الختصار ما يزيد عن 
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كسيد الكربون الناجم عن حركة الناس ألداء هذه املعامالت، وتقول أميجا طن من اثين  114وختفيض 

يعمل على حتقيق الكفاءة والفعالية سمليون وثيقة سنواي مما  100أكثر من  متتستؤ اإلمارة أن التقنية 

هنية املختلفة، ودفع الفواتي، والرايدة يف جماالت كثية منها حتصيل أتشيات الدخول واإلقامة، والرخص امل

وعمليات تسجيل امللكية، وعمليات أخرى يف قطاع املواصالت والقطاع الطيب وقطاع التمويل وغي 

 .133ذلك

منها  وقد أنشأت املدينة مراكز أحباث متخصصة ملتابعة البحث والتطوير يف هذا اجملال سعياً 

 Globalومن هذه املؤسسات ) 134من )البلوكشني( يف جماالت خمتلفة لالستفادةإلجياد مزيد من السبل 

Blockchain Council من املؤسسات اخلاصة، كما  امؤسسة حكومية وعدد 42(، الذي يضم أكثر من

 Globalكمؤمتر دافوس يف سويسرا كمجلس ) يف مؤمترات عاملية وأعلن عنهاأنشئت جمالس أخرى 

Blockchain Business Council)135. 

 :بريطانيا -2

أوصى جملس اللوردات الربيطاين ابستكشاف التطبيقات املمكنة لتقنية سلسلة الثقة فيما يتعلق 

، وخاصة يف جماالت تتعلق ابلصحة واملواصالت والتمويل وأمن املعلومات واهلجرة وغي ياحلكومابلقطاع 

h Blockchain Britisم )2017، ومت إنشاء اجلمعية الربيطانية لسلسلة الثقة يف 136ذلك

Association)137  واليت تسعى لتبين واعتماد شامل للمؤسسات اخلاصة والعامة يف بريطانيا ابإلضافة

للمساعدة يف جمال البحث العلمي والتدريب والتطوير والتوعية يف هذه التقنية، وأصدرت اجلمعية أول جملة 

                                                           
133  (Smart Dubai), www.samrtdubai.ae (Official city website) retrieved 2018/11/24م 

 املايل، وغي ذلك. بوالتدريمن التقنية يف جماالت: االستثمار، الزكاة، األوقاف، التعليم  االستفادةيقرتح الباحثون دراسة سبل  134
135(Global blockchain business council),  www.Gbbcouncil.org, retrieved:   15/1/2018 
136 Trendall, Sam, (2017) Think tanks call on government to invest in blockchain, retrieved from 
www.publictechnology.net on 8/1/2017, also look: www.reuters.com / Britain looking at blockchain for 
tracking taxpayer money, payment.  
137 (British blockchain association), www.britishblockchainassociation.com, retrieved: 15/9/2018 
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ستشارية التكنولوجيا العليا للحكومة ، وأصدر تقرير اهليئة اال138بية علمية حمكمة يف هذا اجملالو أور 

م توصية بتبين التقنية يف جماالت حكومية  2015برائسة وزير الدولة للثقافة واالقتصاد التقين عام  الربيطانية

كثية، ومشل التقرير تفصيال عن الفوائد واملزااي والسلبيات واملخاطر احملتملة وغي ذلك من التفصيالت ذات 

 .139العالقة

  :سرتالياأ -3

ملعرفة كيفية التطبيق األمثل للتقنية  )البلوكشني(سرتالية معهد لدراسات تقنية أنشأت احلكومة األ

، وتسعى اسرتاليا لتكون سوق األوراق 140سرتاليا رائدة عامليا يف هذا اجملالأيف القطاع احلكومي لتكون 

ابإلضافة لتوجيهاهتا ودعمها املادي هليئة املعايي الدولية أيزو  141املالية عندها مبنية على هذه التقنية

((ISO  م كما أعلنته اهليئة، حيث 2020إلنشاء معايي حوكمة للتقنية، وسيكون االنتهاء منها حبدود عام

، وتسعى اسرتاليا 142امراقب اعضو  13و اخبي  29هناك حاليا أربعة معايي قيد التطوير مبشاركة أكثر من 

تفادة من هذه التنقية يف جمال التمويل خصوصا، ولذا قررت أن تصدر عملة رقمية خاصة هبا أيضا، لالس

 100سرتاليا منها أشركة فينتك عاملة يف  400ومما يدل على اهتمام الدولة هبذا القطاع وجود أكثر من 

للتقرير احلكومي  عبارة عن مشروعات صغية لرايديني يعملون على هذه التقنية تطويرا وتطبيقا وفقا

 .143ذاته

 :  سنغافورة -4

                                                           
138(Journal specialized in blockchain research technology),  www.ledgerjournal.org, retrieved: 14/9/2018 
139 Report by the UK government chief scientific advisor, Distributed ledger technology: beyond block 
chain, (2015), retrieved from: www.gov.uk/government/system/upload  
140 (Fintech Australian association), www.fintechaustralia.org.au retrieved: 18/8/2018 
141 (Singapore fintech news hub), www.fintechnew.sg, retrieved: 18/8/2018 
142 (International organization for standardization), www.iso.org, retrieved 22/8/2018 
143 Study into potential uses of blockchain technology, 2017. Retrieved from www.csiro.au . look also on 
the same website: Blockchain: what does the future hold for blockchain in Australia?  
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( جتربة ABS( ابلتعاون مع احتاد البنوك السنغافوري )MASتقود السلطات النقدية يف سنغافورة )

كما    ،144( إلجراء عمليات التسوية البنكية عرب تقنية سلسلة الثقةBlockchain Consortiumحتالف )

أطلق البنك املركزي السنغافوري ثالثة مناذج أولية للدفع ابستخدام تقنية )البلوكشني( وهناك العديد من 

 .146دراسة تطبيقاهتا، وعدد من املعامل لتطوير التقنية و 145املبادرات األخرى

 الوالايت املتحدة األمريكية: -5

تتصدر الوالايت املتحدة قائمة أكرب عدد للشركات العاملة يف جمال تطوير )البلوكشني( عامليا 

% من جمموع الشركات حول العامل حيث تقبلت اجلهات الرمسية هذه التقنية حبذر وأتين كما 39.8بنسبة 

 ,IBM مثل شركيتة كذلك، وتعترب أمريكا حمضن أكرب مطوري العامل هلذه التقني  األوريبتقبلها االحتاد 

Microsoft مثل، كما أن جمموعة من أكرب املصارف يف العامل تستخدم هذه التقنية Goldman Sachs, 

Bank of America, Santander  وغيها، وتسعى السوق املاليةNasdaq) )( الستخدام تقنية )البلوكشني

وانني وتعليمات وتنظيمات هلذه التقنية م، واحلكومة الفيدرالية تعمل على إصدار ق2018يف عملياهتا عام 

 يف الوقت الراهن.

 اثنيا: مواقف املؤسسات الدولية من هذه التقنية:

 صندوق النقد الدويل: -1

 تقبل صندوق النقد الدويل هذه التقنية وحث األعضاء على االستثمار فيها واالستفادة منها،

                                                           
144  (Monetary authority of Singapore), www.mas.gov.sg, retrieved: 19/8/2018 
145  Why Singapore should embrace blockchain technology soon, retrieved from: www.sbr.com.sg 
(Singapore business review), retrieved: 28/12/2017 
146 (Coin Desk) https://www.coindesk.com/r3-launches-blockchain-lab-singapore/ retrieved: 28/12/2017 
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التكنولوجيات اجلديدة حتسن من الثقة واألمان . ونصت على أن 147وخاصة يف جمال اإلصدار النقدي

واخلصوصية والكفاءة وتقدم خدمات أفضل للمستهلكني )العمالء(، ابإلضافة إىل التشديد على ضرورة 

التعاون الدويل بني املؤسسات ملواجهة املخاطر والتحدايت اليت تفرضها هذه التكنولوجيات على أرض 

 الواقع.

 :منظمة التجارة العاملية -2

قدت منظمة التجارة العاملية ابلتعاون مع عدد من املؤسسات الدولية كمجلس التجارة الدويل ومطوري ع

م ندوة لتحديد سبل االستفادة من )البلوكشني( 2017يف جنيف  IBMتقنية البلوكشني كشركة أي يب أم 

لص نتيجة انكفاء الدول يف تطوير وحتفيز التبادل التجاري، بعد ذكرها أن التبادل التجاري العاملي يف تق

، وينبغي االستفادة من هذه التقنيات لتعزيز التبادل التجاري 148على ذاهتا يف سياسات محائية القتصادايهتا

 العاملي بني الدول.

 :املنظمة الدولية للحوكمة -3

 تعمل املنظمة حاليا على استصدار تعليمات حلوكمة التقنية وتنميطها وقد بدأت هبا عام 

 ISO/TC 307واسم املشروع م 2020وخطة العمل تبني إهناء املشروع يف حدود  2017

149Standardization of DLT technology . 

                                                           

147  (International Monetary Fund), www.imf.org / publication - (International monetary 

fund). look also: Dong he and others, (2017) Fintech and Financial Services: Initial Considerations, IMF, 

pp 15-20 
148)International chamber of commerce),  https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/panel-considers-
ways-boosting-trade-blockchain-ai/ retrieved: 11/1/2017 
149 (International organization of standardization),  https://www.iso.org/committee/6266604.html, 
retrieved: 12/1/2018 
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 ية:: حجم االستثمار يف تقنية سلسلة الثقة يف األسواق العاملالفرع الثامن

ية البلوكشني سنواي، وتعد الشركات االستثمارية يف هذا اجملال قنيتنامى حجم االستثمار يف ت

: خفض التكاليف يف جمال العمليات بنسبة 150ختفيضا كبيا يف التكاليف، من ذلك توقعات نسبية كالتايل

كربايت   اوهو ما دع .%50 واالمتثال %، ويف جمال املصادقة70بـ املالية %، ويف جمال التقارير 50

، كما أن عددا ضخما من 151الدول حول العامل ابلتوصية بتطبيق هذه التقنية يف القطاع احلكومي كما سبق

ركات مطورة هلذه التقنية، ومت إدخاهلا يف جماالت كثية كالطاقة البنوك حول العامل عقد اتفاقيات مع ش

 والتعليم وسالسل التزويد والبنوك. ويعنينا حجم هذا التنامي حتديدا.

 ، 152researchthe sciوالشكل أدانه يوضح حجم هذا التنامي وفق تقرير موقع البحث العلمي 

مليون دوالر، يف  212م قرابة 2016الذي ينص على أنه حجم السوق للمستخدمني النهائيني كان عام 

 .مليار دوالر 4.3م إىل 2022ع عام حني يتوقعون أن يرتف

 (8الشكل )

 

 مات واخلرباء كما هو موضح يف الشكل التايل:كو يف حني ختتلف النسب لكل من املزودين واحل

 
                                                           

150(Accenture), https://www.accenture.com/my-en/insight-banking-on-blockchain, retrieved: 3/10/2017 
 ومن هذه الدول بريطانيا كما يف التقرير التايل: 151

Distributed ledger technology: beyond block chain, report by the UK government chief scientific 
advisor (2015), retrieved from:www.gov.uk/government/system/upload, retrieved: 3/10/2017 
152)Tech SCI Research), https://www.techsciresearch.com/report/global-blockchain-market/1462.html, 
retrieved: 3/10/2017 
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 (9الشكل )

 

م بعد الرجوع إىل عدة مصادر إىل أن التقديرات 2017وتتشابه األرقام الفعلية حىت عام هذا 

 .153ختتلف من مصدر إىل آخر، ومن هذه املراجع ما هي مدرج يف احلاشية

 مسائل األمن واخلصوصية والكفاءةالفرع التاسع: 

 درجة أمان هذه التقنية:

لكل تقنية ثغرات، ولكل أصول خماطر، فعنصر اخلطر مرافق لسائر أنشطة السلوك اإلنساين غي 

منفك عنه، واملخاطر من حيث خيار اقتحامها على صنفني: ما ركوهبا حممود ومقبول نظرا لرجحان 

مرفوض مصلحته على مفسدته يف العاجل واآلجل وأبخذ النظر يف العوامل املرافقة، ومنها ما هو مذموم 

نظرا لرجحان مفسدته على مصلحته يف العاجل أو يف اآلجل أو يف كليهما مع اعتبار النظر يف العوامل 

األخرى، هذا وختتلف التقادير ابختالف النطاق املقيم ونظرات املقيمني، ومعلوم أنه كلما كانت اآلاثر 

ء ابالبتعاد عنها والعكس صحيح، مان يف تقنية ما أكرب كلما نصح اخلرباالناجتة عن اخنفاض مستوى األ

ولكن إذا وصلت املخاطر إىل درجة األذى املتعدي فيحكم عليها مصلحيا ابإللغاء حبكم حاكم ومبشورة 

                                                           
153  (Statista & markets and markets), https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-
technology-market-size/ 

- https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/blockchain-technology.asp 
- https://www.wiseguyreports.com/enquiry/2485160-blockchain-market-forecasts-from-2017-to-

2022 
- http://www.nbc-2.com/story/37320689/blockchain-market-2018-global-industry-analysis-size-

share-growth-trends-and-forecast-2022 
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اليت  154أهل االختصاص. وتقنية )البلوكشني( ابلرغم من درجة أماهنا العالية ليست مبعزل عن هذه املخاطر

قرصنة، والنصب والتضليل، والسيطرة واالنقسام، وغي ذلك مما اهلوية، وال منها كسرقةوجد الباحثني عددا 

 سنعرض له ابختصار يقتضيه املقام.

 :Attack %51أوال: مشكلة السيطرة 

، 155  %51من املشكالت األمنية الواردة على هذه التقنية أهنا عرضة ملا يعرف هبجوم األغلبية

القائمة على تقنية البلوكشني تقتضي طبيعة التنقيب والرتبح منه فمثال يف العمالت االفرتاضية املشفرة 

التجمع يف معامل تنقيبية خاصة أو عامة لرفع الكفاءة التنقيبية وزايدة األرابح وذلك حصراي يف الشبكات 

العامة من سلسلة تقنية الثقة، وأتخذ هذه املعامل ابملقابل رسوما على االشرتاك معها، وهذا التجمع مع 

كفاءة عالية على الشبكة والتحكم هبا، وقد حدث على   يقت يؤدي إىل تضخم وسيطرة معمل ما ذالو 

م يف أحد املعامل التنقيبية وهو ما عرف 2014سبيل املثال يف شبكة البتكوين العامة وذلك يف يناير/ 

تدارك  % من جمموع قوة التنقيب، ولكن سرعان ما مت51حبادثة جاش، عندما سيطر هذا املعمل على 

هذا من قبل جمتمع املنقبني خبروجهم الفوري من هذا املعمل إلعادة األمور إىل نصاهبا، ولكن يف حال 

يقاف عمليات التحقق إ، حدث مثل هذا جمددا فإنه يؤدي إىل مشكالت، منها: منع املنقبني من التنقيب

 .الصرف املزدوج، من التعامالت

ويقود إىل مركزية خاصة خطية، وهذا يدث خباصة يف وكل هذا ممكن/حمتمل على املدى البعيد 

الشبكات العامة، فكل ما فيه حافز مرتفع للربح عن طريق التنقيب حلفظ الشبكة وأداء عملياهتا معرض 

                                                           
154 Xu, J. Jennifer, Are blockchains immune to all malicious attacks? Journal of financial innovations, 
springer, pg.6, (2016). 
155 Lin & liao, A survey of block-chain security issues and challenges, International journal of network 
security, pg.656, 2017 
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، والعامل مل يشهد هذا اخلطر إال يف شبكة البتكوين اليت حصدت كثي من األرابح نتيجة التذبذابت 156هلذا

الذين يسيطرون على الشبكة، هذا وإن مل يصل سيطرة فعلية حىت على مستوى اهلائلة من الضاربني 

الشبكات العامة حىت اآلن إال أنه ممكن، ولذلك جلأت احلكومات واملؤسسات املالية إىل استخدام هذه 

 ية على مستوى الشبكات اخلاصة لتفادي هذا اخلطر. نالتق

 :Forksمشكلة االنقسام اثنيا: 

هناك مشكالت تقنية أخرى يف  الشبكات العامة مما يتعلق ابلتحول إىل املركزية يف عالوة على أن 

 مع البتكوين نيهلذه العمالت، وقد وقع هذا مرت 157التنقيب والسيطرة فهناك أيضا مشكلة االنقسام الذايت

وانقسام  Hard Fork يف الشبكات العامة إىل نوعني من حيث القوة: انقسام قوي  االنقساممثال، وينقسم 

، ففي األول: يسفر االنقسام عن إنشاء سلسلة جديدة من )البلوكشني( ال تقبل التعامل Soft Forkانعم 

مع السلسلة القدمية أبدا، ويف الثاين: تبقى نفس السلسلة من )البلوكشني( ولكن ينشأ اتفاق ذايت جديد 

عمليات القبول والبناء، فإن ما يعرف بني اجملتمع يف عمليات التحقق من البلوكات يؤدي إىل تغيي يف 

اجلديدة تكون أقوى من القدمية يف عملية احلساب والتشفي نتيجة إعادة برجمتها مبا  Nodesبـالنقاط 

يتناسب مع املطلوب وفق آلية اإلمجاع اجلديدة، وقد حدث هذا مع البتكوين والبتكوين كاش، فاألخي 

ا مينحه سرعة أعلى يف التحقق من العمليات، وأاي يكن األمر قوته احلسابية أكرب أبضعاف من األول مم

فاملقصود أن مع كل حتديث للربانمج وحصول توافق مجاعي جديد )ويشبه احتكار القلة إىل حد بعيد( 

ميكن أن ينتج لدينا كيان جديد، وهذا مما يضعف الشبكة العام بشكل عام ويزيد يف اضطراب قيمتها إذا  

غي عادلة.. ويودي  ومنافعَ  امن بياانهتا إذا كانت للتسجيل والتوثيق، ويقق أرابحً كانت نقودا أو يف أ

                                                           
وقد يكون هناك طريقة ما لتنظيم هذا، ولكن آنذاك ستخرج العملة عن كوهنا المركزية وغي خاضعة للحكومات وحينها ستفقد أبرز  156

جدوى من التعامل هبا على حساب عمالت إلكرتونية تصدرها البنوك املركزية حول العامل كاستجابة ومواكبة خصائصها ولن يكون هناك 
 للتغيات احلديثة.

 657املرجع السابق ص   157
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خبصيصة الالمركزية وما ينشأ عنها من امتيازات خبالف ما هو مظنون يف العقد العريف للداخلني يف هذه 

 الشبكات الالمركزية.

 اثلثا: مشكلة املنصات الداعمة:

وأكرب مشكلة تواجهها املنصات الداعمة أهنا عرضة لالخرتاق، نظرا ألهنا مبنية على غي تقنية 

البلوكشني، وابعتبارها املتعامل مع هذه السلسلة فإن اخرتاقها هو اخرتاق لألمان، ويقول اخلرباء أن كل 

لذات التقنية ولكن من عمليات االخرتاق لعملة البتكوين حىت اآلن كانت اخرتاقا للمنصات الداعمة ال 

 .اوخطي  اومعترب  احيث احملصلة يبقى هذا اخلطر موجود

 رابعا: القرصنة:

ما يزيد عن  ؤ، حيث يصعب تغيي القواعد الذاتية إال بتواط158آلية اإلمجاع :ومما مينع حصوله

ت % من الشبكة، وهذا فرضيا صعب احلصول، خاصة يف الشبكات العامة. ومع إمكانيته يف الشبكا51

اخلاصة يلجأ حينئذ للتنظيم القانوين ومنع هذا التصرف وجترميه واعتبار آاثره الغية ابتفاقات بينية وميثاق 

 شرف تنظيمي، ويرجع تقدير خطورة هذا إىل كل حالة حبسبها من قبل املختصني.

 : كفاءة تقنية سلسلة الثقة:الفرع العاشر

 أوال: التكاليف املرتفعة للتشغيل:

 ، فهي حتتاج إىل نقاط كثية )للمعاجلة واحلفظ( ينتج عنها:خباصة يف الشبكات العامةوهذه 

وتقدر كمية الكهرابء املستهلكة يف شبكة البتكوين العامة مثال )فهي أبرز  تكاليف الكهرابء: -1

 وهذا رقم TWhتيا وات  32.56بـــ  2016تطبيق هلذا النوع من الشبكات( حىت منتصف 

                                                           
158 Xu, J. Jennifer, (2016) Are blockchains immune to all malicious attacks? Journal of financial 
innovations, springer, pg.5 
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 .159ضخم

الناتج عن عملها لفرتات طويلة ملعاجلة أعداد هائلة من البياانت األجهزة احلديثة: ستهالك ا -2

وإجراء عمليات حسابية معقدة، وقد بدأت شركات متخصصة ببيع أجهزة خاصة هلذا الغرض، 

 وهي أبسعار مرتفعة نسبيا.

بات تشغيلها يعين زايدة يف متطل مما ايد حجم الشبكةدز النظرا احلاجة ألجهزة أقوى مع الوقت:  -3

 وابلتايل أجهزة أكثر وأقوى.

 .160وكل هذا مما يقلل كفاءة هذه الشبكات مقارنة بنظياهتا من شركات الوساطة املالية

 اثنيا: التكاليف املرتفعة لالندماج:

تعترب التكاليف الناجتة عن إبدال األنظمة احلالية ابألنظمة املستقبلية مرتفعة، من حيث خسارة 

احلالية وارتفاع أسعار األنظمة املستقبلية، ابإلضافة إىل تكاليف صيانتها ومراقبتها ومتابعتها، األنظمة 

وتدريب العاملني عليها لفهمها والتعامل معها أحد العوائق لتبين هذه األنظمة، وهو أحد ختوفات 

 املؤسسات املالية جتاه هذه التقنية.

 مع التكنولوجيا: اثلثا: مشكلة فقد الباسورد ومشكالت التعامل

يعترب العنصر األهم يف محاية املمتلكات الشخصية يف األنظمة احلالية هو املالك، ففقدان بطاقاته 

أو كلمة املرور ال يعين فقدان ممتلكاته وأمواله حيث يستطيع إيقاف العمليات مبجرد التبليغ ابلفقدان عن 

هذه التقنية خصوصا فإن فقدان كلمة السر يعين طريق حضوره الشخصي، أما يف االقتصاد التقين عموما، و 

                                                           
 من موقع االقتصاد الرقمي: دراسة متخصصة عن كمية الكهرابء املستهلكة يف إنتاج البتكوين هوهذ 159

 ,ionconsumpt-energy-https://digiconomist.net/bitcoin  
 -، جملة إسرا للمالية العاملية، كواالملبورالكفاءة االقتصادية للعمالت االفرتاضية املشفرة "البتكوين منوذجا"أنظر حبث للباحث بعنوان:  160

 9ماليزاي، العدد 
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فقدان املمتلكات، خاصة أهنا مبنية على تقنية الالمركزية، فمراجعة جهة ما مسؤولة متعذر، ومل يقف 

ن على كتاابت خمتصة عاجلت هذه احلالة يف حال وقوعها. ولكن يبدو أن تطور علم التحقق من و الباحث

الدقة سيمكن من تفادي هذه املشكلة، حيث يصبح التأكد من  ووصوله إىل درجة عالية من اهلوية

الشخصية عبارة عن مزيج من البصمة ومسح قزحية العني والوجه والتعرف على الصوت، واملزامنة مع 

يقلل فرص القرصنة يف أضيق حاالهتا إال عن طريق اإلكراه،  الربيد اإللكرتوينأجهزة أخرى موثقة كاجلوال و 

لك بوضع سقوف للتحويل أو العمليات اهلامة حبيث ال تتم إال عرب جهة مركزية قانونية وميكن أن يعاجل ذ

هبذه الطريقة مشكلة  (الباسوردتبقى كلمة السر )منظمة أيضا. ولكن يف الوضع احلايل وابملعطيات املتوفرة 

 خطية للشبكات العامة واخلاصة على سواء.

كما أن مشكلة اجلهل ابألمور التكنولوجية جيعل إحالل هذه التقنيات إىل اجملتمعات بشكل 

سريع متعذر ملا قد يرافقه من أذى شديد انتج عن سوء االستخدام، لذا خالصة ما توقعته دراسة هامة 

د خالل العشر عالميا مستبعإمنشورة عن البلوكشني أن دخوهلا بكثافة إىل األسواق العاملية كما يروج له 

سنوات القادمة مع عدم اجلزم بذلك ألن التوقعات مبنية على البينات واملعطيات املوجودة واليت قد تتغي 

 .161لظرف ما

  :: املشكالت القانونية ومشكلة اخلصوصيالفرع احلادي عشر

 أوال: حتدايت احلوكمة:

من قبل اجملتمع الدويل لوضع  جيب التحضي إلدخال إطار نظري للحوكمة املبنية على هذه التقنية

إىل التعديل حال دخوهلا إىل حيز التنفيذ بشكل  االضطرارحدود هلذه التقنية حلماية اجملتمع، وذلك قبل 

                                                           
161  Lakhani and Marco, The truth about blockchain, Harvard business review, Feb. 2017, pp 9-11 
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ومن التحدايت اليت تواجه  162أكرب تفاداي للتكاليف املرتفعة لذلك آنذاك وخباصة يف األسواق املالية 

كتابة للقانون حتما ستكون   ةالقانونيني حاليا صعوبة املواكبة من حيث فهم دقائق هذه التكنولوجيا، فأي

انقصة إذا مل يط ابملوضوع إحاطة شاملة واعية، مما جيعل هناك طلب أكرب على املتخصصني يف القانون 

كبي للقانونيني   التكنولوجيا وإدخال منتجاهتا سريع وهذا حتدٍّ التكنولوجي وهم اآلن قلة قليلة يف حني تطور 

 واجملتمع والتكنولوجيني على سواء.

 :RegTechاثنيا: احلاجة ملعامل قانونية 

 ملتابعة التطورات ومحاية مجيع األطراف بتنظيم هذه العمليات مبا يكفل العدالة للجميع.

 اثلثا: مشكلة التوريث وآلية مصادرة األموال يف حالة السفه و)مسائل احلجر املايل(: 

تعترب أحد املشاكل الناجتة عن عدم وجود تنظيم مركزي آلية التوريث ومصادرة األموال أو إيقافها 

ألسباب قضائية، فهذا متعذر يف هذه الشبكات لعدم استطاعة تدخل طرف اثلث يف ذلك، وهذا حتدي 

أمام اجلهات القانونية ويفقدها جزء كبي من السيطرة. ومل يتطرق أحد فيما وقف عليه الباحثون من 

 األحباث إىل آلية معاجلة هذه املشكلة.

 : القطاعات املتأثرة هبذه التقنية:الفرع الثاين عشر

 القطاع التعليمي واملهاري: -1

( تقريرا Association for financial professionals AFPأصدرت مجيعة اخلرباء املاليني )

يتضمن إحصائية تنص على أن نصف خرباء التمويل حول العامل يعتقدون أن هذه التقنية ستغي وظائفهم 

% 11، وفيها أن امالي اخبي  279حصائية بعينة ابلغة وآلية الذي يقومون به، واإلالعمل وستغي طريقة 

                                                           
162   Peach, Philipp, The governance of blockchain financial networks, the modern law review limited, 
2017, pp 1176-1177 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



97 

% يعتقدون أن 36لون فيها جاهزة هلذه التحدايت، يف حني من اخلرباء فقط يعتقد أن املؤسسات اليت يعم

% من العينة ليس لديهم خطط مستقبلية ملواجهة 51هذه املؤسسات غي جاهزة ومهيئة هلذه التغييات و

 .163هذا التغيي القادم

وهذه األرقام وغيها مما يوحي ابلتغييات اجلديدة تطلب حتديث املناهج الدراسية وحذف بعض 

املواد وإدخال أخرى وإعادة أتهيل املدرسني واستقطاب خرباء التقنية والعناية بتكنولوجيا التمويل وتقنيات 

لرايدة واالبتكار يف التحضي للفهم املعمق يف االختصاص وتوجيه الطلبة حنو ا ابإلضافةالذكاء االصطناعي، 

 للتحدايت القادمة.

 )احلكومي والبنكي(: املستوى املؤسسايت -2

على املؤسسات أن تغي من اسرتاتيجية توظيفها للكفاءات، وحترص على استقطاب خرباء التقنية 

رتابطة ملواجهة الذي ميتلكون املعرفة املالية املعمقة، ومن املهم تشكيل تعاوانت واتفاقيات بني املؤسسات امل

 اهام االتحدايت والعمل على زايدة الكفاءة، كما أن التدريب املستمر وتطوير قدرات املوظفني ابت أمر 

جدا للمواكبة، وعلى املؤسسات أن تستثمر يف هذه التقنيات لتطوير أعماهلا قبل أن ختسر حصتها يف 

لى اجلديد وترك التقليدي، خباصة إذا  السوق بتوجه الناس إىل مزودين أفضل للخدمات نتيجة اإلقبال ع

 كان اجلديد خبيارات أفضل وأرخص.

 املستوى الفردي: -3

عليه تطوير مهاراته وقدراته التقنية، مبعرفة آلية عمل التقنيات اجلديدة وكيفية املعلم:  -أ

يقاف إاستثمارها األمثل يف اجملال املايل ورصد اجملاالت اليت تؤثر عليها هذه التقنية، وعليه 

                                                           
163 (Association of Financial Professionals), www.afponline.org / 2017 AFP Survey, (online pdf), 
retrieved: 24/12/2017 
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تدريس الطرق القدمية مع دخول اجلديدة حيز التنفيذ، من املهم أيضا أن يطور نفسه يف مادة 

 يا التمويل والربجميات املتخصصة يف األعمال.تكنولوج

عليه اجلمع يف دراسته بني التعليم التقين والتعليم االقتصادي، حيث مطلوب منه الطالب:  -ب

التعامل مع الربجميات احلديثة ومعرفة آلية عملها وجماالت تطبيقها؛ نظرا لتزايد دخوهلا يف حيز 

ئا فشيئا، كما ينبغي أن يستطيع استثمار هذه التنفيذ واعتماد املؤسسات املالية عليها شي

تقان مادة تكنولوجيا التمويل ولغات إالتقنيات يف أعمال مالية رايدية وذلك يكون من خالل 

خالل بتحصيل مبادئ التمويل اإلسالمي واملواد ذات إالربجمة والتوسع يف هذا اجملال دومنا 

ات هلا حىت ال يصاب الطالب ابلصدمة العالقة. فالتغييات القادمة كبية وتستلزم حتضي 

 املعرفية واملهاراتية.

 أتثريات وتداعيات التقنية على )االقتصاد واجملتمع(الفرع الثالث عشر: 

 التأثريات االقتصادية:

ميكن تبسيط هذه الفكرة ابلنظر إىل أمثلة من الواقع املعاصر، حيث  :164أوال: تغري منوذج األعمال

لشرية أكرب من الناس، ظهرت  GPSوتقنية ال  اإلنرتنتنشاهد أنه مع تطور اهلواتف اجلوالة وتوافر 

ابتكارات غيت مناذج أعمال بعض الشركات بتغيي طريقة تقدمي اخلدمات ويف نوعية القيمة املضافة املقدمة 

لزابئن؛ مما أدى إىل اإلضرار ابلعديد من الشركات اليت تتبع مناذج أعمال تقليدية يف تقدمي اخلدمات، إىل ا

مثال بتوفي خدمات التوصيل للمالين حول العامل دون  Grab، وجراب Uberفقد قامت شركات كأوبر 

كذلك   Amazon امتالك أسطول من املركبات عن طريق استغالل تقنيات التواصل! وقامت شركة أمازون

وتوافر وسائل  اإلنرتنتببيع مليارات البضائع دون امتالك كامل هلذه البضائع واملتاجر من خالل منصات 

                                                           
164 It is not that the banks can’t adapt, it is the system is fundamentally broken=  ليس أن البنوك ال ميكنها التأقلم
 ولكنه النظام تزعزع/تغي ابلكامل
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أكرب شركة إعالن يف  Facebookالدفع اإللكرتوين عرب نطاق أوسع حول العامل، وأصبحت شركة فيسبوك 

غييية اهليكلية يطلق عليها يف علم اإلدارة .. وهذه احلاالت الت165وهكذا العامل دون أوراق ومراكز إعالمية!

بــ )االبتكار املزعزع( ومعناه املبسط: نقل وحتويل جذري يف طريقة أداء األعمال وتقدمي اخلدمات، وابملعىن 

اإلداري العلمي فإن  منوذج األعمال يعين: خطة الشركة يف اكتساب األموال، أو: افرتاضات بشأن ما 

وميكنك استصحاب األمثلة السابقة لكشف خطورة تغيي منوذج  .166ابلهحتصل الشركة على أجر مق

، وال يزعم أحد أن stakeholders167األعمال عند البنوك واملؤسسات املالية على أصحاب املصاحل 

ني( فحسب فالتقنيات املؤثرة كثية جدا منها الذكاء االصطناعي والبياانت شالتغييات ألجل تقنية )البلوك

الضخمة وآليات التعرف على الذات.. إخل، ولكن تعمل تقنية )البلوكشني( موضوع البحث على تغيي 

جذري يف تبسيط عملية حتويل ونقل األموال واألصول دون حاجة رئيسة لطرف اثلث وما ينشأ عن ذلك 

القيم، ختزين القيم، نقل القائم على: استقبال  من إلغاء الرتبح من الوساطة املالية مبفهومها ومنوذجها احلايل

 القيم، وإقراض القيم، ومبادلة القيم )صرافة(، عن طريق منوذج مركزي، ومن هذه التغييات:

 مناذج من التغريات:

حيث أن مستقبل الدفوعات سيكون إلكرتوين وهذا هو التوجه العاملي،  يف جمال الدفوعات:

بناء على هذه  ةإلكرتونيوليس معىن هذا أنه سيكون ابلعمالت االفرتاضية املشفرة، فقد تصدر الدولة نقود 

 التقنية وتستخدمها يف نقل هذه األصول.

                                                           
ألن منوذجها احتكاري، معتمد على مجع البياانت ومعاجلتها مث احتكارها  التقنياتوهذه الشركات الكربى اآلن مهددة من قبل هذه  165

وإعادة نشرها املوجه عن طريق خدمات إما إعالنية أو توصيلية أو بيعية، وهو ما جاءت إمكاانت البلوكشني بنقضه عن طريق متكني 
 العمليات ندا لند.

166 (Harvard business review), https://hbr.org/2015/01/what-is-a-business-model  وفقا لبيتر دركر  Drucker 
167  According to Deloitte report (2015) named: “banking business model of the future” by Kobler, 
Schotman and Bucherer. “Banking is undergoing significant change and all current business models are under scrutiny, 
digitalization is the most significant of several universal trends and disruptive new entrants may fundamentally change the 
competitive environment” 
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ام بنك التسوايت الدويل وهي من أوىل وأبرز تطبيقات البلوكشني، وقد ق: يف جمال التسوايت

. وهو ما 168إبصدار تقارير توضيحية آللية عمل هذه التنقية يف هذا اجملال، وحض البنوك على استخدامها

مت فعليا يف عدة دول العامل منها سنغافورة، كما أنشئ احتاد معروف هلذا الغرض وسبق بيانه وهو جمموعة 

R30 consortium. 

 الرئيسية املتمثلة بنقل األصول بطريقة (البلوكشني)مهمة  هذهو  :وحتويلهايف جمال إثبات امللكية 

 مان مرتفع.غي قابلة للتكرار وأب

وذلك ابستخدام تقنيات التعرف على اهلوية الشخصية، وهي أكثر  يف جمال فتح حساابت:

صمة، وتقنية التعرف سرعة وأفضل كفاءة من الوسائل التقليدية املوجودة حاليا، وتستخدم يف ذلك تقنية الب

على القزحية والوجه، والتحقق من الشخصية عن طريق الصوت، ابإلضافة إىل الرقم السري واملطابقة على 

، ويتم كل ذلك عرب اهلاتف احملمول الذي تتطور تقنياته بشكل كبي لربيد اإللكرتوينرقم اجلوال الرمسي وا

كما هو معلوم. ويسجل كل هذا على سلسلة الكتل )البلوكشني( مما جيعله غي قابل للتعديل أو   وملحوظ

احلذف أو التالعب. وكل هذا خيفض التكاليف ويلغي أو يقلل األعمال الروتينية إىل حد كبي، ولذلك 

 آاثر إجيابية كثية على قطاع البيئة واالقتصاد وله حتدايت جيب أن تواجه.

نظرا حلساسية ما تقوم به املؤسسات املالية فإن التنظيمات والقوانني للدخول : ول منافسني جدداثنيا: دخ

يف السوق صارمة وصعبة حبيث ال متكن إال طبقة معينة من االستفادة من هذا القطاع )كمزود للخدمة( 

لثروة ما هو معلوم، ومما ابإلضافة إىل أهنا حتمي هذا القطاع بقوة أيضا، ويف هذا من االحتكار وسوء توزيع ا

يدلل على ذلك إشارة بعض االحصائيات إىل أن معدل فشل البنوك يف السنوات الثالث األوىل يف أمريكا 

                                                           
168 Distributed ledger technology in payment, clearing and settlement (an analytical framework), by 
committee of payment and market infrastructure, bank of international settlements, at: 
https://www.bis.org/cpmi/publ/d157.pdf retrieved: 3/10/2017 
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، ولكن هذا 170%60مقارنة مبعدل فشل املطاعم يف نفس املدة والذي يصل إىل  1/1000= 169مثال

التنظيمات القانونية بشكل تدرجي األمر اختلف بعد أتسيس الدول ملعامل تكنولوجيا التمويل وتغي 

يسمح للمشاركة بشكل أكرب يف القطاع املايل، وهلذا انعكاسات مهمة يف مسار هذا اجملال، فالتكاليف 

مما يزيد من املنافسة ويقلل األسعار ويرفع الكفاءة ويسن من مستوى  تعترب أقل بكثي لدخول السوق،

 جوهرية وال شك. اخلدمات املقدمة إىل العمالء، وهذه تغيات

وذلك عن طريق ختفيف تكاليف احلوكمة بشكل جذري؛ حيث ال  زايدة كفاءة املؤسسات املالية: اثلثا:

العمليات بشكل كامل،  ألمتتةة من املوظفني ألغراض املطابقة والتدقيق نظرا بي حتتاج الشركات إىل أعداد ك

كما أن    ،171فالعمليات توثق ويتم التأكد منها بشكل قريب إىل الفورية وبدقة أعلى من العمل البشري

حتل أيضا بشكل ملموس حيث ينتهي استغالل  Agent-principle dilemmaاألصيل  -مشكلة العميل

ات وعدم إمكان التالعب هبا أو التعديل الوكيل لألصيل نظرا لعدم متكن ذلك من قبله نظرا لشفافية املعلوم

خرى ألن ثقل القوة واملعرفة انتقل هلم، ومما يزيد أبعليها، ولكنه ممكن من جهة مزودي التقنية بطريقة أو 

املوجودة يف املؤسسات بتقليل عدد املوظفني الذين ال  ةالبيوقراطيمن الكفاءة أيضا ختفيض تكاليف 

ميتلكون مهارات فكرية حيث معظم التسريات ستكون يف املهارات البسيطة. وهذه التغييات ابجململ تزيد 

من سرعة إجناز املهام، وختفض التكاليف، وتعطي دقة يف األداء، ومتكن من االستفادة من البياانت بشكل 

ا أهنا ستكمن مما يعرف ابالشتمال املايل وهو تقدمي خدمات إىل شرائح كبية حول العامل أكثر فاعلية، كم

والتعرف  مانممن مل يسبق هلم التسجيل والتعامل مع املؤسسات املالية وذلك عن طريق تقنيات األ

 وق. أمام العمالة وضغوطا جتاه التطور التقين بشكل غي مسب ولكنها بال شك تضع حتداي ،البيولوجي

                                                           
وجد بياانت أو دراسات متعلقة ابملوضوع يف الدول العربية، أو يصعب احلصول عليها، مما جيعل جل االستشهادات تمع األسف ال  169

حصائيات إال أنه مع حصاءات دقيقة عن جل ما يرغب الباحثني الوصول إليه، ومع قولنا خبصوصية هذه اإلإببياانت الدول الغربية اليت تقدم 
 ظاهرة العوملة املتنامية وتشابه األمور وخباصة يف القطاع املايل، فإهنا معربة إىل حد ما عما يريد الباحثني إفادته.

170 (Huffington Post), https://www.huffingtonpost.com/2010/03/19/how-to-start-your-own, retrieved: 
21/7/018 
171 Voshmigir, Disrupting governance with blockchains and smart contracts, OHN WILEY & SONS, 2017, PP 4-6 
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 وتعلم اآللة: الذكاء االصطناعياملطلب الثاين: 

تشي دراسات خمتصة إىل تعترب تقنية الذكاء االصطناعي أحد حمركات األمتتة يف العصر احلديث، 

ها ؤ % من وظائف الوالايت املتحدة سيتم إلغا47م وأن 2022وظيفة ابلكامل حبلول عام  702أمتتة 

، وتبني الورقة العلمية اخلط التارخيي 172الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة عن طريق تقنيات لصاحل هذه األمتتة

حلذف الوظائف الصناعية والتجارية والزراعية عن طريق تطبيقات هذه التقنيات يف علم األمتتة اترخييا. 

واخلدمات البنكية  ATMوابلرغم من أن القطاع املايل حصل له شيء كثي من هذا بواسطة املكائن املؤمتتة 

اإللكرتونية، إال أن التطور احلاصل يشي إىل إمكانية قيام بنوك إلكرتونية ابلكامل، وأسواق مالية تعمل أبقل 

وجد حاجة لعمليات املصادقة الداخلية ودراسات اجلدوى االقتصادية تعدد ممكن من املوظفني، حبيث ال 

 يف املشاريع لالستثمار كما هو حاصل اآلن.

  ماهية الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة: :أوال

هو أحد علوم احلاسب اآليل اليت تبحث عن أساليب متطورة للقيام أبعمال واستنتاجات تتشابه 

، وهو ميكن احلاسوب من حل املشكالت عن 173ضيقة تلك اليت تنسب إىل الذكاء اإلنساين دودحبولو 

الذكاء االصطناعي معتمدا على مبدأ مضاهاة طريق برامج وأنظمة صممت خصيصا لذلك، ويعمل 

التشكيالت اليت ميكن بواسطته وصف األشياء واألحداث والعمليات ابستخدام خواصها الكيفية وعالقتها 

 .174منها جاملنطقية واحلسابية واالستنتا 

                                                           
172  Osbore & Frey, The future of employment: How susceptible are jobs to computerization?, 
Oxford university engineering sciences department, 2013. Pp 2-4 

ومبثل هذه التوقعات نشرت مؤسسات مالية واستشارية مشهورة كشركة ماكنزي، وبوسطن، ومنظمات التعاون والتنمية االقتصادية  ملحوظة:
واكتفى الباحث ابإلشارة إىل هذا البحث نظرا لشموله وتربيره لدعاويه وصدوره عن متقاربة تشي إىل األمتتة وخطورهتا على الوظائف،  اأرقام

 مؤسسة علمية موثوقة.
 5،ص 2013، منشور إلكرتونيا، األردن، إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي يف ضبط جودة التدقيق الداخليعثمان وأمحد،  173
، رسالة ماجستي غي منشورة، الذكاء الصناعي يف تطبيقات اهلندسة الكهرابئية )دراسة مقارنة(استخدام مازن،  ةقتيبعبد اجمليد،  174

 17م، ص 2009األكادميية العربية يف الدمنرك، 
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ادرة ، وذلك مبب175ويعترب الذكاء االصطناعي يف تطوراته األخية أحد معامل الثورة الصناعية الرابعة

على املراقبة والتدقيق، حيث ظهرت  اعن طريق أمتتة الصناعات وجعل العنصر البشري مقتصر  اقادهتا أملاني

نرتنت األشياء، إمكتشفات جديدة كالطباعة ثالثية األبعاد، والروبواتت الذكية، والنانو تكنولوجي، و 

وتقنيات البلوكشني وتعلم اآللة وغي ذلك من واملركبات ذاتية القيادة، والكمبيوترات الضخمة القدرات، 

 :176معامل هذه الثورة اليت تعترب أهم إجيابياهتا

 حتقيق معدالت عالية من التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية.. 1

 حتسني ورفع مستوى الرعاية الصحية لإلنسان.. 2

 ا على العامل.اختصار الكثي من الوقت يف عملية التطور، وتعميم منجزاهت. 3

 خفض تكلفة اإلنتاج وأتمني خدمات ووسائل نقل واتصال ذات كفاءة عالية ومثن أقل.. 4

 أبرز السلبيات وفقا للتقرير نفسه: كانت  يف حني

هيمنة الشركات الكربى على اإلنتاج الصناعي واضمحالل دور الشركات املتوسطة والصغية يف العملية . 1

 اإلنتاجية.

البطالة حيث أن أمتتة الصناعة والتطور التكنولوجي السريع من شأهنا تقليص فرص العمل اتساع نطاق . 2

%، مما ميس الفئات الوسطى والدنيا وأصحاب الوظائف البسيطة اليت ال حتتاج إىل خربات 50بنسبة 

 علمية وتقنية عالية.

                                                           
-م1840( وذلك ابخرتاع احملرك البخاري، )والثانية من 1840-م1760سبق الثورة الصناعية الرابعة ثالث ثورات صناعية )األوىل من  175

 وثورة التقنيات احلاسوبية. اإلنرتنتم( وذلك ابخرتاع 2014 -م1960وذلك ابخرتاع الكهرابء، )والثالثة من م( 1960
، منشور إلكرتونيا عن قسم إدارة الذكاء االصطناعي بدولة اإلمارات العربية املتحدةوزارة االقتصاد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،  176

 م2018، الدراسات والسياسات االقتصادية
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 حتقق عدم املساواة واتساع الفجوة بني األغنياء والفقراء.. 3

غي مسبوقة على اجملتمعات البشرية من اشرتاط إعادة هيكلة االقتصاد بشكل شامل،  حتدايت. 4

ابإلضافة هليكلة اجتماعية وسياسية، والقدرة على حتمل نتائج التغييات الشاملة واليت ستنعكس على القيم 

 بشكل سليب. حنو مزيد من العوملة.

 جماالت وتطبيقات الذكاء االصطناعي: اثنيا:

الذكاء االصطناعي أشكال عديدة يف اجملاالت العسكرية والصناعية واالقتصادية والتقنية لتطبيقات 

والطبية والتعليمية واخلدماتية وغي ذلك وسنبني يف عجالة بعض التطبيقات بشكل عام مث نليها ابلتطبيقات 

 املالية للذكاء االصطناعي.

 لتقنيات الذكاء االصطناعي: التطبيقات العامة

سيارات ذاتية القيادة )سيارات تيسال كمثال( والطائرات بدون طيار أحد تطبيقات هذا تعترب ال

الصناعية املصممة إلجناز املهام احلركية واللفظية اليت يقوم هبا اإلنسان يف  تالعلم. ومن ذلك أيضا الروبوات

أو يف احلروب، ومن  أماكن يصعب أن يقوم هبا اإلنسان دون خماطر كبية، كالعمل يف املفاعالت النووية

ذلك أيضا تطبيقات احملاكاة املعرفية اليت يتم هبا اختبار األجهزة واألنظمة، ومن ذلك أيضا الربامج اليت 

متكن من فهم كالم اإلنسان املكتوب واملسموع وكتابته وحتليله وإعطاء نتائج بناء عليه، ومنه أيضا برامج 

واحملركات البحثية اليت تعطيك ما هو مناسب لك يف األلعاب الذكية كالشطرنج وألعاب الفيديو، 

، وتقدمي اإلنرتنتاملقرتحات ومواقع التسوق اإللكرتوين بناء على اتريخ استخدامك البحثي عرب 

االستشارات القانونية وغي ذلك من التطبيقات الكثية يف شىت اجملاالت، بل إن دوال كاإلمارات أطلقت 
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% خالل عقد من الزمان، وذكران هذه 35مبقدار  اللذكاء االصطناعي واليت حتفز منوً مشاريع حتول وطنية 

 .177اجملاالت فقط أمثلة جملرد فهم طبيعة هذه التقنية وما تقوم به من مهام

 املالية للذكاء االصطناعي:التطبيقات 

وضا عما هو ميكن الذكاء االصطناعي احلواسيب من وضع قوانينهم الذاتية يف األنظمة املالية ع

من  امعلوم من النظام التقليدي الذي يتبع قواعد اجلمل الشرطية والتعليمات احملددة، وهذا ما سبب عدد

االبتكارات يف اجملال املايل وأثر يف القطاع املصريف حتديدا، ولذا أصبحت تقنية الذكاء االصطناعي التقنية 

ميكن أن تطبق يف أي جمال من اجملاالت املالية بشكل األكثر ذكرا وتداوال يف جمال املال واألعمال ألهنا 

 :179ومن التطبيقات املالية ما يلي 178يزيد من الكفاءة بشكل نوعي

وهذه أحد أهم وظائف البنوك أتمني أموال العمالء واحلفاظ عليها  منع العمليات االحتيالية:. 1

وعلى سريتها، ويف بداية األمر كانت تطبيقات تعلم اآللة متكن من حتديد من ال يلتزم ابإلجراءات 

احملددة مسبقا، ولكن اآلن صار من املمكن حتديد العمليات املشبوهة بناء على اتريخ العمليات 

الشركات، مثل وقف عملية حتويل أموال ضخمة من حساب شخص عادي احلسابية لألفراد و 

حركاته املالية صغية، وامليزة أن هذا النظام ميكن من فعل هذه األمور بطريقة فورية خبالف التدقيق 

 البشري الذي يتاج إىل وقت طويل.

وهي عبارة عن برامج ذكية ميكنها حماكاة احملاداثت البشرية لتقدمي اخلدمات،  احملادثة الفورية:. 2

، لفهم املدخالت Natural language processingوذلك ابستخدام تقنية اللغوايت العصبية 

                                                           
177(Emirates Economy), http://www.economy.gov.ae/EconomicalReports/  تقرير وزارة االقتصاد اإلماراتية، دائر

م24/8/2018اتريخ الرجوع  السياسات االقتصادية، منشور إلكرتونيا  
178(Business Insider), https://www.businessinsider.com/ai-in-banking-and-payments-report-2018-2 , 
retrieved: 20/7/2018 
179 (New Gen Apps), https://www.newgenapps.com/blog/applications-artificial-intelligence-machine-
learning-in-banking-finance, retrieved: 8/1/2018 
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البشرية )الصوتية والكتابية( واإلجابة بناء عليها، مما خيفف الضغط على عمالء البنوك واملؤسسات 

لتشابه اإلجراءات اليت يطلبها املستهلكون عادة، وهذا عائد إىل تقدم علم تعلم اآللة  املالية نظرا

بتبين  HDFCالذي يسن من هذه اخلدمات مع مرور الوقت. وكمثال على هذه اخلدمة قام بنك 

تقنيات الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة لتحسني اخلدمات وخفض التكاليف وهو ما مكنه من 

ألف طالب خدمة  530مليون طلب استعالم من قبل  2.7ن حمادثة وتلبية مليو  1.2إجراء 

 .180%85دون حاجة بشرية وبدقة تصل إىل 

حيث يعترب هذا النشاط أهم أنشطة التمويل وأسسه، وعملية أمتتة حاصلة يف املخاطر: إدارة . 3

العديد من املؤسسات املالية الرائدة يف عامل األعمال، حيث متكن التقنية من تقييم املخاطر واملالءة 

وذلك دون االعتماد على البياانت التارخيية فقط واليت  Creditworthinessاالئتمانية للعمالء 

عدم جدارهتا ودقتها، فعلم تعلم اآللة مكن من حتليل البياانت اليومية وبياانت األسواق أثبتت 

واملعامالت املالية األخية لألشخاص لتقدمي املخاطر احملتملة لتمويل شخص أو مؤسسة ما، وهو 

من البياانت ملعرفة األنشطة اجلزئية  petabytesما يعرف بعلم التوقع بواسطة خوارزميات حتلل 

 .181والكلية وسلوك املستهلك، وهو أمر مستحيل ابلنسبة للبشر

مجع البياانت الضخمة وحتليلها مع إمكانية حتليل السلوك التارخيي و التسويق والدعم: . 4

وعرضها يف أشكال بيانية سهلة الفهم على لوحات عرض، مكنت تقنية الذكاء االصطناعي 

من تقدمي محالت تسويقية أكثر  Attribution Modelوالبياانت الضخمة من خالل تقنية 

ختصصا بناء على احتياجات العمالء واهتماماهتم بتحليل العائد على االستثمار من كل محلة على 

املستوى اجلزئي والكلي بشكل فوري، ومعرفة القنوات املثلى للتسويق، ومعرفة أثر احلمالت 

                                                           
180(Indian Express), https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/hdfc-banks-eva-
becomes-indias-smartest-chatbot-4832867/ retrieved: 15/7/2018  
181  Trippi & Turban, Neural Networks in Finance and Investing: Using Artificial Intelligence to 
Improve Real World Performance, McGraw-Hill 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/hdfc-banks-eva-becomes-indias-smartest-chatbot-4832867/
https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/hdfc-banks-eva-becomes-indias-smartest-chatbot-4832867/


107 

% من 98حصاءات إىل أن تشي اإل، حيث Deciphering buyers journeyالتسويقية وزايدهتا 

، ابإلضافة لتمكينها من اقرتاحات ذكية تسهم يف حتسني العملية 182رواد املواقع ال يشرتون منها

 بشكل عام.

وتداول وهي متكن من اختاذ قرارات فورية من االستثمار التجارة ابستخدام اخلوارزميات: . 5

أو عدمه بناء على ما سبق من مجع البياانت الضخمة وحتليلها والتعلم من السلوك األسهم 

 ,Two sigma, LLCالتارخيي واملعطيات احلاضرة، ومن الشركات اليت تستخدم هذه التقنيات 

PDt partners, De shaw, Man AHL, Citadel, Vatic Labs, Point72, Cusbist …etc ،

 .183ستوى أعلى من القرارات اليت يتخذها العنصر البشريهلم مب اوهو ما يقق أرابح

وهذا عن طريق تتبع أي قادح يف اهلوية اإللكرتونية احملافظة على اهلوية اإللكرتونية آمنة: . 6

 وعدم مطابقتها للبياانت املوجودة.

أنه حمتمل وقيد التطوير، وجزء   وهذا مع ما يبدو من صعوبته إالالسياسات النقدية: رسم . 7

كبي من االجراءات املساعدة يف رسم السياسات النقدية يف الدول املتقدمة يتم عرب أدوات الذكاء 

 .184االصطناعي، وهو ما أشارت له بتفصيل رئيسة صندوق النقد الدويل كرستني الجارد

ه، سواء ئيف مجيع أجزامتكن تقنيات الذكاء االصطناعي من تطوير التمويل بشكل غي مسبوق 

ملعرفة مناطق ضعف كفاءة السوق، سيناريوهات االستثمار، معايي االئتمان، توقعات اإلفالس تقييم 

 . 185األصول وغي ذلك

                                                           
182 (New Gen Apps), https://www.newgenapps.com/blog/what-is-attribution-modeling-uses-advantages-
models, retrieved: 8/5/2018م 
183  (Business Insider), https://www.businessinsider.com/ai-in-banking-and-payments-report-2018-2, 
retrieved: 15/6/2018 
184 (Central Banking), https://www.centralbanking.com/technology/3270121/teaching-machines-to-do-
monetary-policy, retrieved: 3/2/2018 
185 Wimmer, Hayden, Applying artificial intelligence to financial investing, University of Maryland, 
encyclopedia of information science and technology, 4th edition, 2018 
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بعض املبتكرات املسجلة تسعى لتوظيف الذكاء االصطناعي لتمكني الناس من إرسال األموال 

عالية جدا، وذلك للتخفف من قيود حتويل األموال إىل أقصى بواسطة األوامر الصوتية فقط وبدقة تعرف 

 !186درجة ممكنة

 املطلب الثالث: البياانت الضخمة:

البياانت الضخمة: أوال: ماهية    

من  البياانت الضخمة مصطلح دال على نفسه، فمع كثرة البياانت اليت تبث يوميا حول العامل

( اجليجات)من  (الرتليوانت)مبليارات   يصدر يوميا ما يقدرخالل تواصل البشر واألجهزة املستمر فإن العامل

إىل علم يدرس جتميع هذه البياانت ومعاجلتها وحتليلها ومن مث  فإن احلاجة صارت ملحة من البياانت؛ لذا

وجد تإعادة عرضها بطرق مفيدة لالستفادة منها، وهذا جوهر ما يقوم علم البياانت الضخمة بعمله اليوم، و 

اعات أبكملها تعتمد على االجتار ابلبياانت واالنتفاع هبا وهي أكرب الصناعات دخال ومردودا يف اليوم صن

العامل، وهذا العلم يدخل تدرجييا يف مجيع العلوم واملهارات واألشياء من حولنا، ولعل أكثر من ينتفع به هو 

% من حجم 52ا يعادل مليار دوالر ومب 130.1القطاع املايل فقد بلغ حجم سوق البياانت الضخمة 

 ، وذلك لألسباب التالية:187سوق البياانت الضخمة

من عروض األسعار، والتعامالت والقيود،  مهوال االصناعة املالية تنتج يوميا عدد حجم البياانت:. 1

 NYSEق وغي ذلك من البياانت وكمثال فإن سوق األسهم يف نيويورك وحدها اسو األ واملعلومات عن

ترليون دوالر  5.1( يوميا، وأسواق الفوركس تتداول يوميا ما معدله Tyrabyte)تصدر ما يزيد عن 

                                                           

186 Hwang & Kim & Hak YU, Method and device applying artificial intelligence to send money by 
using voice input, electronically published by Samsung electronics co ltd., 2016, page 3-6, from: 
https://patents.google.com/patent/US20180144346A1/en retrieved: august 2018 

187  Semiannual Big Data Analytics spending guide, IDC Worldwide, 3 oct. 2016 
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وهناك أمثلة كثية مشاهبة أيضا. ومن هنا كان حجم البياانت الصادر عن القطاع املايل  ،188أمريكي

 لدارسي علم البياانت الضخمة. امطمح

وتتسم هذه البياانت الضخمة بسرعتها أيضا، حيث تتدفق مئات )اجليجات( من  انت:اسرعة البي. 2

قدرات ختزين هائلة ابإلضافة إىل قدرات معاجلة وحتليل البياانت حلظيا على األسواق العاملية مما يوج إىل 

 ضخمة لالستفادة اللحظية يف توجيه وإدارة األسواق واختاذ القرارات.

ويكون شكل هذه البياانت متنوعا يف احلجم والنوع وطرق التسجيل والعرض وغي  تنوع البياانت:. 3

تيادية لفرزها واالستفادة منها، وهذه األسباب ذلك من مسات التنوع مما يوج أيضا إىل طرق خاصة غي اع

 .189وغيها هي ما جيعل علم البياانت الضخمة واجبا صناعيا وحمط اهتمام لكل من له صلة ابلقطاع املايل

 اثنيا: تطبيقات البياانت الضخمة:

 ومن تطبيقات البياانت الضخمة يف القطاع املايل ما يلي:

 حتليل البياانت اآلنية:. 1

تستطيع براجمه بعمل حتليل فوري ينعكس على  أحد أولوايت علم البياانت الضخمة، إذوهي 

 جتتمع فيها البياانت حمللة حتليال مفيدا يف وقت حلظي وبشكل يفيد صناع القرار. Dashboardلوحة أداء 

 للمالءة االئتمانية: وآين تصنيف آيل .2

)أفراد/شركات( من  جتمع البياانت حول العميلحيث ابستطاعة البياانت الضخمة أبدواهتا أن 

طلباته الرمسية ومصادر أخرى، ويقوم املختصون )وحاليا يتم أمتتة عملهم( إبصدار تقرير عن مدى املالءة 

االئتمانية للعميل واترخيه املايل والتزامه ابستخدام أدوات ذكاء األعمال ويعطيه تصنيفا بناء على ما سبق، 
                                                           

188 Trelewicz, Jennifer Q., Big Data and Big Money: The Role of Data in the Financial Sector, 
Deutsche Bank Technology Center, journal of IT trends, 2016, p. 1-2 
189 T.Nath, “How Big Data has Changed Finance”, Investopedia, 9 April.2015, bit.ly/1atP3jC 
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ار متويله ومشاركته من عدمه بطريقة أكثر احرتافية ودقة، ومن فوائد ذلك مثال تسهيل مما يسهل اختاذ قر 

 .190وضع الشروط األنسب للتعاقد مع العميل بناء على املعطيات املتوفرة ومبا يتناسب مع وضعه

 التداول يف األسواق: وأمناط اتمسار . 3

 زودان ابملعلومات الالزمة الستخداموذلك عن طريق بناء مناذج تكيفية ألمناط تداول السوق مما ي

االسرتاتيجيات األنسب يف عمليات البيع والشراء على املدى القصي واملتوسطـ لبيع أو شراء أنواع خاصة 

أكرب يف التوقع من البشر بناء على  ةما يتم ذلك عن طريق األلغوريثمات اليت هلا دق من األصول، وغالباً 

املعلومات اجملموعة، على أن التوقعات قد ال تصيب نظرا لعوامل كثية إال أهنا متنح متخذ القرار نصائح 

انت منها على احلدس واخلربة اجملردة عن اقريبة إىل الدقة مما جيعل قراراته أكثر واقعية واعتمادا على البي

 .191أفضل كذلكمو اقتصادي الذي بدوره يؤدي لن ؤدي لنمو الشركاتتفاصيل الوقائع وهذا ما ي

 حتديد العمليات املشبوهة واملمنوعة:. 4

وذلك عن طريق ضبط ما يشذ عن القواعد واملعايي املربجمة يف أدوات حتليل ورقابة البياانت 

مما يقلل من خماطر  والتعامل معها فورايً  الضخمة وابلتايل كشف أي عملية خترج عن القواعد احملددة فورايً 

 .مكافحة اإلرهاب واجلرميةالسرقات واالخرتاقات املالية ويساعد على أمتتة قواعد 

 إدارة املخاطر: .5

حيث ميكن من خالل علم البياانت الضخمة حتديد االستثمارات الناجحة من الفاشلة بدقة  

 ما يف األمر أنه أداة حتسينية تساعد على وقت اهلدر وتوقعكبية، ولكنه ال يستطيع تفادي فشلها، وكل 

                                                           
190  Y.Wang, S. Li, and Z. Lin, “Revealing key non-financial factors for online Credit-Scoring in e-
financing” proc. 10th international conf. service systems and service management (ICSSSM), 2013, PP. 
547-552 
191  Begenau J., Farboodi M. & Veldkamp L., Big Data in Finance and the Growth of Large Firms, 
Journal of Monetary Economics, 2018 
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 أفضل، وهناك العديد من األدوات اليت ميكن أن تقلل األخطار املرتافقة مع عمليات األعمال والتمويل.

 :القدرة على التوافق مع التقنينات والتنظيمات .6

الصناعة لسهولة التحكم واألوامر حيث تسهل التقنية من حتقيق املتطلبات احملددة املطلوبة من 

اليت ميكن أن تتخذها أدوات علم البياانت الضخمة مما ميكن من توافق أفضل وسرعة استجابة للتغيات 

 ومن التحدايت اليت تواجه الصناعة املالية اليوم بسبب دخول هذا العلم: التنظيمية واملعيارية.

ت مبشاكل أخالقية يف كثي من األحيان، كبيع البياانت إذ تتسبب هذه الشركا احلاجة للتنظيم والتقنني:

إىل أطراف اثلثة قد تسبب الضرر أو اإلزعاج ملن أخذت بياانهتم وأعيد نشرها، فمشكلة اخلصوصية اليوم 

ابتت من أكرب املشاكل اليت يعاين منها الناس بعد اقتحام األجهزة اإللكرتونية إىل حياهتم الشخصية، واليت 

من مواقعهم وحتركاهتم وصورهم وأفكارهم ورغباهتم وأصدقائهم انتهاء  ل ما خيص عنهم بدءاً ابتت جتمع ك

مبعتقداهتم ومواقفهم السياسية واالجتماعية، بل قد أثر هذا العلم على دول أبكملها مما جعل جمالس األمن 

ولنا وتتدخل يف القومي يف عدد من البلدان تستجوب الشركات العمالقة اليت تتغول على كل شيء من ح

 اإلعالم والسياسة والتعليم والتجارة.
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التكنولوجي يف اجملال النقدي بتكار املايلاحملددات الشرعية لال  

 

 

 

 

 

 

 

نولوجيا يف مراعاة املآالت واملصاحل املرسلة يف توظيف التك
اجملال النقدي

ط املصلحةدور السياسة الشرعية النقدية يف ضب

البتكاراتالضوابط املصلحية اخلاصة لتوظيف ا

وابطهقواعد االبتكار املايل يف االقتصاد اإلسالمي وض

الضوابط والقواعد العامة

الضوابط الشرعية اخلاصة
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 التكنولوجي يف اجملال النقدي  بتكار املايلاحملددات الشرعية لال: الفصل الثاين

 

 

 اإلسالمي وضوابطهقواعد االبتكار املايل يف االقتصاد املبحث األول: 

 املطلب األول: القواعد والضوابط العامة لالبتكار املايل يف اإلسالم

 املطلب الثاين: الضوابط الشرعية لالبتكار املايل يف جمال التكنولوجيا املالية

 مراعاة املآالت واملصاحل املرسلة يف توظيف التكنولوجيا املالية يف اجملال النقدياملبحث الثاين: 

 املطلب األول: دور السياسة الشرعية النقدية يف ضبط املصاحل العامة

 التكنولوجية الثاين: الضوابط املصلحية لتوظيف وقبول االبتكارات املالية النقديةاملطلب 
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  متهيد:

بعد تناول موضوع التكنولوجيا املالية بشيء من التفصيل، ورصد أثر االبتكارات املالية التكنولوجية 

العمل املايل التقليدي واإلسالمي، وتغول التكنولوجيا على القطاع النقدي بشكل كبي على واقع وجماالهتا 

احملددات الشرعية  يبنيلى الباحث أن ، أصبح لزاما عومن أبرزها تقنية البلوكشني عن طريق التقنيات احلديثة

اليت حتكم وتضبط عملية االبتكار التقين بشكل عام والتكنولوجي النقدي منها بشكل خاص، فدخول 

التكنولوجيا إىل املال اقرتن بنوازل عديدة كالنقود االفرتاضية وغي ذلك مما اقتضى التفصيل والرجوع إىل 

بيل رصد معايي وضوابط الكفاءة االقتصادية بناء عليها، فقُ هذه املبتكرات احملكمات الشرعية لتحاكم 

والتقنية للتكنولوجيا املالية ينبغي التأكد من السالمة الشرعية ابتداء كما هو مسلم به عند أهل 

االختصاص، إذا هي الضمان األوحد ملا يليها من األعمال، ودوهنا ال قيام كفؤ للخدمات واملنتجات على 

ملستويني الكلي واجلزئي، إضافة ملا هو معلوم من أن التعامل أبي ابتكار ال تقره قواعد الشريعة العامة ا

والنصوص اخلاصة هو تعامل مرفوض وحمرم ينبغي أن يصحح من أعلى املستوايت إىل أدانها فور االطالع 

 عليه.

وهو ما  192عة اإلسالميةفرتض أن هذه املستجدات ال ضوابط جزئية هلا يف الشرييإذ الباحث و  

نرى أن املصي إىل قواعد ومقاصد وضوابط الشريعة العامة  ،أحدث اختالفا فقيها بني الفقهاء املعاصرين

كان هذا الفصل الذي سيتناول فيه الباحث من هنا  هو أحد طرق الرتجيح يف مثل هذه املستجدات، و 

تكار املايل يف االقتصاد اإلسالمي، يلي ذلك يف مبحثني يبتدئها ابلتعريف ابلقواعد والضوابط العامة لالب

 مراعاة املآالت واملصاحل املرسلة يف توظيف التكنولوجيا املالية يف اجملال النقدي. املبحث الثاين

                                                           
 بدليل اختالف الفقهاء اختالفا بينا يف نوازل التكنولوجيا املالية، إضافة لعدم استنادهم لنفس األدلة عند الرتجيح. 192
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 املبحث األول: قواعد االبتكار املايل يف االقتصاد اإلسالمي

 سالماملطلب األول: القواعد والضوابط العامة لالبتكار املايل يف اإل

إن البناء الشرعي يف اإلسالم حمكم ومنيع، تصد ثوابته أي موجة عاتية تقصد اخلروج عن العدل  

الذي جاء به، ومن ذلك ما أرساه علماء اإلسالم من قواعد شرعية فقهية تضبط التعامالت اإلنسانية 

مدا أو ساهيا أو من أي داخل أجنيب يقصد االنفالت عااالجتماعية بشقيها التعبدية الصرفة واملعامالتية 

 خمطئا.

ولذا متتاز هذه القواعد ابلرابنية والثبات والشمول والوضوح والعاملية وصالحيتها لكل زمان  

ذلك  من خالل بناءه احملكم ومكان وإنسان من حيث التطبيق وسهولة الفهم، وقد أثبت الفقه اإلسالمي

عما هو يف كل جديد فضال  هذه القواعد على مر العصور مبا ال يدع جماال للشك يف وجوب حتكيم

أحد أعالم هذا العلم يف العصر -معروف من وجوب االمتثال إليها يف كل قدمي، يقول د. مصطفى الزرقا 

القواعد أغلبية ال يغض من  هذهعن مكانة هذه القواعد وموقعها يف أصول الشريعة: "وكون  -احلديث

 ، وتنويراً هذه القواعد تصويرا ابرعاً  قيمتها العلمية، وعظيم موقعها يف الفقه، وقوة أثرها يف التفقيه، فإن يف

للمبادئ واملقررات الفقهية العامة، وكشفا آلفاقها ومسالكها النظرية، وضبطا لفروع األحكام العملية  رائعاً 

بضوابط تبني يف كل زمرة من هذه الفروع وحدة املناط، ووجهة االرتباط برابطة جتمعها وإن اختلفت 

ه القواعد لبقيت األحكام الفقهية فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون موضوعاهتا وأبواهبا، ولوال هذ

التشريعية، ومتهد بينها طريق املقايسة  اأصول متسك هبا األفكار، وتربز فيها العلل اجلامعة، وتعني اجتاهاهت

 .193واجملانسة.."

                                                           
 2/976، ص 4200، 2دمشق، دار القلم، ط-، سوراياملدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى،  193
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أن هذه القواعد هي مالذ آمن يف حال مل تسعفنا النصوص بشكل مباشر، لذا يرى الباحث وهلذا 

تقرير قال الطاهر ابن عاشور يف فائدة و ، 194عربة ابالجتهاد املعارض للقواعد العامةال فقد قرر العلماء أنه 

ومعرفة املقاصد اليت : "القواعد العامة مشتقة من الفروع واجلزئيات املتعددة مبعرفة الربط بينها، هذا املعىن

 .195دعت إليها

سنتناول يف هذا املبحث القواعد والضوابط الفقهية العامة بوصفها األساس  بناء على ما سبقو 

، وقد احتجنا للتأكيد عليها يف حبثنا هذا لكوهنا االبتكار املايل بشكل عام قواعدالعريض الذي تبين عليه 

جزئي أو   هبا والرجوع إليها يف كل طارئ حبثي املتكرر تذكيلصيقة احلاجة ابملوضوع من حيث إعماهلا وال

 ابإلضافة لبيان تطبيقها العملي على املستجدات اليت سنتناوهلا يف حبثنا. كلي

 : القواعد الفقهية الكربى احلاكمة لالقتصاد والتمويل اإلسالمي:أوال

 بدورمها ذيناللو االقتصاد واملالية اإلسالمية،  فرعي إن كل ما خيص املال واألعمال يندرج يف

ان، فالقواعد جبانب النصوص اجلزئية املعصومة يشكالن ؤ نحكمان ابلقواعد الفقهية الكربى اليت قررها علماي

عن الغلط واخللل يف أي معاملة مهما كان شكلها بني الناس. يقول د. يوسف القرضاوي يف  احاجز 

معرض بيان أتكيد هذا املعىن: "وينبغي للذين يتعرضون للفتوى يف معامالت املسلمني املعاصرة، أن 

من يضعوها نصب أعينهم، لتعينهم على تبني احلكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حسن االستنباط 

النص، وحسن التنزيل على الواقع املعيش. وقد ال يوجد نص جزئي، فيلجأ الفقيه إىل القواعد، فيأخذ منها 

احلكم، وهو مسلك أصويل معروف عند فقهاء األمة، بل هو حمتاج إىل القاعدة الكلية مع وجود النص 

كلي أو جزئي، ترجيحي أو   اجلزئي، كما أنه يف حاجة إىل الرجوع إىل املقاصد، فال يستغين ذو اجتهاد

 إبداعي، عن الرجوع إىل ثالث:

                                                           
 73-70م، ص 2008، 1عمان، ط-، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردنتكوين امللكة الفقهيةشبي، عثمان،  194
 6م، ص 2009، 4، دار السالم، لبنان، طمقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، الطاهر حممد،  195
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 النص اجلزئي الثابت من القرآن والسنة.. 1

 املقاصد الكلية املرعية من وراء النص.. 2

 .196القواعد الكلية العامة، املستخرجة من استقراء األحكام ورعاية املقاصد". 3

نصوص  اينطبق عليها هذا، فكثي من مسائلها ليس فيه مما واملستجدات يف التكنولوجيا املالية

رجع إليها يف بيان أحكام هذه املستجدات، وإمنا على الفقيه الرجوع إىل القواعد العامة والضوابط جزئية يُ 

، ومن هنا جاءت أمهية استعراض هذه القواعد وفهمها وتطبيقها املالالفقهية واملقاصد الشرعية يف ابب 

 على مستجدات التكنولوجيا املالية مبا يف ذلك املستجدات النقدية.

عد الكربى فقد اختلف العلماء يف حصرها، وأغلبهم على خاسيتها، إال أن بعض العلماء  أما القوا

 يف ابب املعامالت، ونذكرها هنا مع بيان بعض متعلقاهتا: سبعةكيوسف القرضاوي جعلها 

 القاعدة األوىل: األصل يف املعامالت اإلابحة

اإلذن واإلابحة، إال ما جاء نص  واملنتجات واخلدمات والشروط فاألصل يف املعامالت والعقود

َذا تعاىل: ) وقد قالصحيح الثبوت صريح الداللة مبنعه وحترميه،  َواَل تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسنَـُتُكُم اْلَكِذَب هََٰ

َذا َحَراٌم ل ِتَـْفرَتُوا َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَبۚ  ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفرتَُ  ، قال 197(وَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب اَل يـُْفِلُحونَ َحاَلٌل َوهََٰ

الناس يف دنياهم مما يتاجون إليه،  هابن تيمية يف كتاب القواعد النورانية: "أما العادات، فهي ما اعتاد

واألصل فيه عدم احلظر، فال يظر منه إال ما حظره هللا سبحانه وتعاىل، وذلك ألن األمر والنهي مها شرع 

عبادة ال بد أن يكون مأمورا هبا، فما مل يثبت أنه مأمور به، كيف يكم عليه أبنه حمظور؟! وهلذا  هللا، وال

كان أمحد وغيه من فقهاء أهل احلديث يقولون إن األصل يف العبادات التوقيف.. والعادات األصل فيها 

                                                           
 12م، ص 2010 /1القاهرة، دار الشروق، ط -، مصرالقواعد احلاكمة لفقه املعامالتالقرضاوي، يوسف،  196
 116سورة النحل  197
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وا، ما مل ؤ يستأجرون كيف شاالعفو، فال يظر منها إال ما حرمه هللا.. وإذا كان كذلك، فالناس يتبايعون و 

حترم الشريعة، كما أيكلون ويشربون كيف شاءوا، ما مل حترم الشريعة، وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو 

 .198يكون مكروها، ومل حتد الشريعة يف ذلك حدا، فيبقون فيه على اإلطالق األصلي"

: "هل أنواع العقود يف كمثال  معرض حديثه عن التأمني التجاري يف يقول د. مصطفى الزرقا

الشريعة اإلسالمية حمصورة ال تقبل الزايدة؟.. واجلواب عن هذا التساؤل: أن الشرع اإلسالمي مل يصر 

أنواعا جديدة تدعوهم حاجتهم الزمنية إليها  يبتكرواالناس يف األنواع املعروفة قبال من العقود، بل للناس أن 

 .199عد أن تستويف الشرائط العامة املشار إليها.. وهذا ما نراه هو احلق"ب

والتقنيات املالية ومبتكراهتا واستخدامها  اإللكرتونيةابحة العقود إدراسة ابلقول يف ال ذا مستندوه

دون األصل يف جمال املال واألعمال لتطويرها ما دامت ابقي الشرائط مستوفاة، وال نقول بقول من حرم 

 دليل أو سبب وجيه.

 القاعدة الثانية: العربة ابملقاصد واملسميات ال ابأللفاظ والتسميات

من جعلها فقهاء ، ومن الأيضا املتفق عليها يف الفقه اإلسالميوهذه القاعدة من القواعد الكربى 

ودليلها حديث عمر بن اخلطاب الشهي: )إمنا األعمال ابلنيات، وإمنا لكل امرئ أوىل وأهم هذه القواعد، 

من أبواب الفقه، وتكمن أمهيتها يف إبطاهلا  يف سبعني ابابأهنا تدخل  عنها ، وقال الشافعي200(.ما نوى..

ستحالل ا منعيف مراعاة املقاصد، ويف كوهنا مستند  اتفاقها مع جوهر اإلسالممتاشيها و للحيل الفقهية و 

اليت اختلف مسماها وبقي معناها  الراب وأكل أموال الناس ابلباطل أبنواع البيوع والعقود والوسائل املبتكرة

                                                           
-111بيوت، دار املعرفة، ص -، حتقيق حممد حامد الفقهي، لبنانالقواعد الفقهية النورانيةانظر: ابن تيمية، أمحد بن عبد الرحيم،  198

112 
 76، ص 1976بيوت، دار الرسالة انشرون، -لبنان، نظام التأمني حقيقته والرأي الشرعي فيهالزرقا، مصطفى،  199
يف  رواه اجلماعة: البخاري يف بدء الوحي، ومسلم يف اإلمارة، وأبو داود يف الطالق، والرتمذي يف اجلهاد، والنسائي يف الطهارة، وابن ماجة 200

 الزهد.
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شارح جملة األحكام العدلية: "يفهم من هذه  -رمحه هللا-قال علي حيدر ويف معناها  ،مما ثبت النهي فيه

املادة: أنه عند حصول العقد، ال ينظر لأللفاظ اليت استعملها العاقدان حني العقد، بل إمنا ينظر إىل 

س اللفظ، مقاصدهم احلقيقية من الكالم الذي يلفظ به حني العقد؛ ألن املقصود احلقيقي هو املعىن ولي

وال الصيغة املستعملة، وما األلفاظ إال قوالب للمعاين، ومع ذلك فإنه ما مل يتعذر التأليف بني األلفاظ 

 .201واملعاين املقصودة، ال جيوز إلغاء األلفاظ"

يف حبثنا من حيث وجوب النظر إىل حقائق العقود الناشئة عن التعاقد هذه القاعدة وتدخل 

وما ينجم  ،شرعاوالوسائل املستخدمة من حيث استكشاف مقاصد املنشئني ابلقرائن املعتربة  اإللكرتوين

  من آاثر يف واقع األمر بغض النظر عن القوالب التسويقية والعقدية اليت تعلنها األطراف املختلفة ذلك عن

د و كعق،  نشئة هلاكما هو حاصل اآلن يف تسويق العمالت االفرتاضية املشفرة من قبل آالف الشركات امل

ت عند إنشائها االبتدائي ودون أن يكون هلا أي قيمة تذكر، وكعقود على تسويق العمال العموالت

 .202املشتقات للتحوط على تقلبات بعض العمالت يف املستقبل وغي ذلك من العقود

 القاعدة الثالثة: حترمي أكل أموال الناس ابلباطل

اَي ومستندها قوله تعاىل: ) تنبين عليها متعلقات املالية اإلسالمية مجيعا،وهي القاعدة الكربى اليت 

َنُكم اِبْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن جِتَارًَة َعن تـََراٍض مِ نكُ  ْمۚ  َواَل تـَْقتُـُلوا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل أتَُْكُلوا َأْمَواَلُكم بـَيـْ

هما يحفظ األنفس وكلو بني حفظ األموال  الكرمية فجمعت اآلية 203(ِبُكْم َرِحيًماَأنُفَسُكْمۚ  ِإنَّ اَّللََّ َكاَن 

َنُكم اِبْلَباِطِل يف الشريعة اإلسالمية. وقال تعاىل أيضا: ) ةمن الضرورايت اخلمس َواَل أتَُْكُلوا َأْمَواَلُكم بـَيـْ

                                                           
 21م، ص2003الرايض، دار عامل الكتب، -السعودية، 3، شرح املادة درر احلكام شرح جملة األحكامحيد، علي،  201

202 (Cryptocurrencies Jobs), https://cryptocurrencyjobs.co/marketing/ retrieved: 20/6/2018. 
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ْثِْ َوَأنُتْم تـَْعَلُمونَ َوتُْدُلوا هِبَا ِإىَل احْلُكَّاِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا مِ ْن َأْموَ  ، قال ابن العريب فيها: 204(اِل النَّاِس اِبإْلِ

َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم "هذه اآلية من قواعد املعامالت، وأساس املعاوضات ينبين عليها، وقوله تعاىل: )

 (، وأحاديث الغرر، واعتبار املقاصد واملصاحل".الر ابَ 

رضا: "اختار تعاىل لفظ أموالكم وهو يصدق أبكل اإلنسان مال نفسه، يقول حممد رشيد 

لإلشعار بوحدة األمة وتكافلها، وللتنبيه على أن احرتام مال غيك وحفظه هو عني االحرتام واحلفظ ملالك؛ 

ألن استحالل التعدي وأخذ املال بغي حق يعرض كل مال للضياع والذهاب، ففي هذه اإلضافة البليغة 

ألن ذلك جناية على  ؛النهي، وبيان حلكمة احلكم، كأنه قال: ال أيكل بعضكم مال بعض ابلباطلتعليل 

نفس اآلكل، من حيث هو جناية على األمة اليت هو أحد أعضائها، ال بد أن يصيبه سهم من كل جناية 

 فما أبلغ هذا ،تقع عليها، فهو ابستحالل مال غيه جيرئ على استحالل ماله عند االستطاعة

 .205اإلجياز"

 ضمان عدالة املعامالت بني األطراف املتعاقدة يف على هذه القاعدة تستند هذه الدراسةو 

تعمل على إنشاء ظلم عن طريق التعاقدات أو ما ينجم  الئلولفحص املنتجات واخلدمات واالبتكارات 

صحة ملعرفة حساس عملي أداة قياس و فهذه القاعدة مبثابة املقصد الكلي و  ،عنها من آاثر ضارة اقتصاداي

املعامالت واملنتجات والوسائل من بطالهنا، فمىت أضرت املعامالت على سبيل اجلزء أو الكل يف حتقيق 

ابلتحرمي إما بسبب اإلضرار العام أو ابلضرر الناشئ عن  املتعاقدة كان ذلك حرايً العدالة بني األطراف 

تفصيل معاملة خمصوصة، وأكل أموال الناس ابلباطل يكون عن طريق خمالفة األحكام الشرعية الفقهية، ف

 واالقتصاد اإلسالمي.هذه اآلية وهذه القاعدة موجود يف النصوص الفقهية اجلزئية املتعلقة ابملعامالت 

 القاعدة الرابعة: ال ضرر وال ضرار
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 من أهم قواعد اإلسالم وأعمها وأفيدها مأخذا، وهي األساس يف حترمي ما ليس فيه القاعدةوهذه 

، فإن أمكن دفعه بدون ضرر يف ذاته أو لغيه، ومعىن القاعدة: أن الضرر يدفع شرعاً  نص مع كونه ضاراً 

وإال فيتوسل لدفعه قدر اإلمكان. يقول د. حممد صديقي البورنو موضحا: "هذه  واجباً  ذلك كان  أصالً 

احل بكل الوسائل واإلمكانيات املتاحة، وفقا لقاعدة املص قبل وقوعهالقاعدة تفيد وجوب دفع الضرر 

املرسلة والسياسة الشرعية، فهي من ابب الوقاية خي من العالج وذلك بقدر االستطاعة؛ ألن التكليف 

 ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها: الشرعي مقرتن ابلقدرة على التنفيذ.

ففي جانب املصاحل العامة: شرع اجلهاد لدفع شر األعداء، ووجبت العقوابت لقمع اإلجرام  -أ

 ووجب سد ذرائع الفساد من مجيع أنواعه.وصيانة األمن، 

ومن جانب احلقوق اخلاصة: شرع حق الشفعة لدفع الضرر املتوقع عن اجلار، وشرع احلجر  -ب

على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته املالية، وشرح احلجر على املفلس منعا للضرر عن 

الدائن، وشرع اإلجبار حق القاضي منع املدين من السفر بناء على طلب من الدائنني، و 

القضائي على قسمة املال املشرتك بناء على طلب أحد الشركاء، وكذلك للمضطر أكل مال 

 .206غيه حفاظا على حياته لكن عليه الضمان"

منها: الضرر يدفع بقدر اإلمكان،  ،ميكن أن نستند عليها يف عملنا كثيةوللقاعدة تفريعات  

و ابلضرر، الضرر األشد يزال ابلضرر األخف، خيتار أهون الشرين أو الضرر يزال، الضرر ال يزال مبثله أ

 أخف الضررين، وإذا اجتمع ضرران أسقط األصغر لألكرب، وإذا تعارضت مفسداتن روعي أعظمهما ضرراً 

 ابرتكاب أخفهما، ويتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام.
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املبتكرات التقنية سواء النقدية أو غيها، فإذا والقاعدة أساس يف ترجيح ما ينشأ عنه ضرر، ومنه بعض 

 ،ضرر على األفراد أو اجملتمع فإنه يكم حبرمتهبأن أي مبتكر تقين مايل يتسبب  وتقنياً  أُثبت اقتصادايً 

، فما يصح منفردا قد ال يصح جمتمعا كما هو معلوم. وهذه اً ويوصى مبنع التعامل به وإن كان يف ذاته جائز 

 بعد استيفاء اجلوانب االقتصادية والتقنية من املوضوع.واعتمادان ساسا يف ترجيحنا القاعدة ستكون أ

 القاعدة اخلامسة: التخفيف والتيسري ال التشديد والتعسري

منها قوله  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه القاعدة مأخوذة من نصوص كثية مستفيضة يف القرآن الكرمي وسنة الرسول 

، وقد عرب العلماء عن هذه القاعدة ابلقاعدة 207(اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم تعاىل: )

 :208الشهية: املشقة جتلب التيسي. وللتيسي مظاهر ودالئل منها

)إن هللا يب أن : ملسو هيلع هللا ىلصومما يدل على شرعية الرخص يف ديننا قول رسول هللا  قبول الرخص والتخفيفات:

 .209تؤتى عزائمه(تؤتى رخصه كما يب أن 

فإن للضرورات أحكام، وهي تبيح احملظورات، ومن رفض حكم الضرورة  على حكم الضرورات:النزول 

حىت مات فقد أمث، على أن احلاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وقال الفقهاء يف هذا الباب: ما حرم لذاته 

 يباح للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة.

يوسف  ، ويقول د.210فمن مقررات العلماء أن خالف العلماء رمحة وسعة خلالف:عدم الضيق اب

القرضاوي فمن هنا يلزم كل فقيه معاصر يبحث يف معامالت الناس أن خيرج من قمقم املذهبية الضيقة إىل 

                                                           
 262، ص 2017امحد،  ، مقال بعنوان التيسي والتخفيف ملني ماهررابط القيمجمموعة مؤلفني،  207
 )بتصرف( 111-107، مرجع سابق، ص القواعد احلاكمة لفقه املعامالتذكرها د. يوسف القرضاوي يف كتابه:  208
(، وقال خمرجوه: حديث قوي، وهذا سند حسن، وحسن إسناده احلافظ ابن حجر يف تغليق التعليق 24855رواه أمحد يف املسند ) 209

 ، عن عائشة.2/43

م، 2008الرائسة العامة للدعوة اإلسالمية والبحوث واإلرشاد، رفع املالم عن األئمة األعالم، انظر: ابن تيمية، أمحد بن عبد الرحيم،  210
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ما جيد فيها  اً ابحة الشريعة الرحبة مبذاهبها واجتاهاهتا املختلفة، فسيجد فيها ثروة يصول فيها وجيول، وكثي 

 السعة والتنوع والتيسي.

فكثيا ما خيرج العلماء عن األصل ويذهبون إىل جواز أمر ما ألنه أمر عمت به  وعموم البلوى:التيسري 

 البلوى فمن املقرر أن عموم البلوى من املخففات الداعية إىل التيسي يف األحكام.

ولوجية واملالية يقتضي مراعاة هذه القاعدة وما جيري اليوم من عموم بلوى يف بعض القضااي التكن

، فال يكون التيسي على حساب قيم العدالة والسالمة والنزاهة مع التوفيق ملفهوم ومضمون القواعد األخرى

والرضا والوضوح، واخلروج عن بعض هذه القواعد للضرورة يتاج مستندات قوية وال يكون حبال أمرا عاما 

 ينجمتهد اوىبفت حمدودة أهنا رخص خاصة يف حاالت معينة معدودة ايقال فيهوإمنا غاية ما ميكن أن 

 .ين من حيث العلم واألمانةمعترب 

 السادسة: رعاية الضرورات واحلاجاتالقاعدة 

هذه  احلاجة إىل تظهر أمهية لعوامل كثية معيشتهم كسب  مع جتدد حاجات الناس وتعسر أمور

قد ال يتأتى و  حبب العصر الذي يعيش فيه وله حاجات كثية لقوام معيشته لق ضعيفاً القاعدة، فاإلنسان خُ 

ما تكون الظروف غي مواتية ملا هو أمثل من حيث  ثياً فك ،من احلالل الصايفهذه احلاجات أن تكون 

أبيح له ، ومن أمثلة ذلك ما مراعاة لضروراته وحاجاتهبعض األمور  حينها لمسلمخص ليُ ف ،اعتبار الشرع

َم َوحلَْ تعاىل: ) قالحالة االختيار، يف م عليه رُ ا حَ ممساعة االضطرار  َتَة َوالدَّ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـْ َم اخْلِنزِيِر ِإمنَّ

ۖ  َفَمِن اْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْْثَ َعَلْيِه ۚ ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر  ، وقد اتفق 211(رَِّحيمٌ َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغرْيِ اَّللَِّ

الفقهاء من مجيع املذاهب واملدارس على هذه القاعدة، وإن اختلفوا يف تطبيقاهتا، يقول ابن جنيم احلنفي: 

"املهم يف مثل هذه األمور: أن تتحقق الضرورة ابلفعل، وأال توجد سبيل أخرى لسدها إال ما حرمه هللا، وال 
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الضرورات كما أهنا أحكام لألفراد فإهنا كذلك و  .212"بد من التدقيق يف هذه األمور الثالثة، للتحقق منها

تشمل األمة، ومن ذلك حتقيق اكتفائها يف كافة جماالهتا، ومبا يقق أمنها واحتياجاهتا مبعايي العصر 

والتطورات العلمية املوجودة على الساحة، كما أن احلاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وهو ما عرب عنه العز 

مع كون ذلك كله ال يبطل حق  ،يف قواعد األحكام: )املصلحة العامة كالضرورة اخلاصة(بن عبد السالم 

 وله شرائط وضوابط عند أهل االختصاص. ما أبيح بضرورة فإنه يقدر بقدرهكما أنه يراعى أن الغي  

عمل هذه القاعدة يف حاجة األمة إىل التقنية واليت صارت أقرب إىل الضرورات منها إىل الدراسة تُ و 

احلاجات، فتعطيلها أو إمهاهلا ابلضرورة يعين ذل احلاجة إىل الغي من األعداء واألصدقاء وهذا ال يتوافق مع 

يف بعض األمور إىل حني  تساهليف حتقيق القوة لألمة وأفرادها، ومن هنا قد يُ  اإلسالميةمقاصد الشريعة 

هبذه القاعدة على أن يكون هناك موازنة علمية رقمية إحصائية فعلية للمصاحل واملفاسد  عمالً إصالحها 

 واختيار أن يكون هناك موانع شرعية حقيقية تلجئ إىل هذا.. أما واحلال يف سعةاملرتتبة على االستثناء، و 

م على ما هي عليه، ومن أمثلة هذه الرخص: إيداع املسلمني من التعديل والتغيي والتدارك فتبقى األحكا

التعامل ابلتقنيات ومنه أيضا  متوافق مع الشريعة أمواهلم يف البنوك الربوية يف الغرب نظرا لعدم وجود بديل

ال يل وما ال خيدم  فيمامن قبلهم بياانتنا  استخداموالربجميات املصدرة من قبل هذه الدول ابلرغم من 

مصاحل األمة وأفرادها، ومن ذلك أيضا اعتمادان عليهم يف ضرورايت املعيشة من غذاء ودواء ابلرغم ما قد 

.. إىل غي ذلك عندان الالفت لتقينا ضعفلل ل هذه املستوردات من حمرمات ال تتأتى ابلفحص نظراً ايط

 .ويرم التأخي يف ذلك مع القدرة ور االستطاعةمن األمور اليت تقدر بقدرها وجيب أن يتم تداركها ف

 ات واألعراف فيما ال خيالف الشرعالسابعة: مراعاة العادالقاعدة 
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عرب عنه الفقهاء  ،فاالحتكام إىل أعراف الناس وعاداهتم فيما ال خيالف الشرع أمر جممع عليه

أنه ما بقوهلم: )العادة حمكمة(، واملقصود ابلعرف: عادة اجلماعة. ومع تطور الزمان صار ضبطه صعبا إال 

اخلرباء، يقول ابن عابدين: "اعلم أن املتأخرين الذين خالفوا النصوص يف كتب املذهب  بتقدير موجودازال 

يف املسائل السابقة، مل خيالفوه إال لتغي الزمان والعرف، وعلمهم أن صاحب املذهب لو كان يف زمنهم لقال 

فة األحكام أي القاضي من نظر سديد واشتغال كثي، ومعر -مبا قالوه، ولكن ال بد للمفيت واحلاكم

تغي األحكام بتغي العرف إال -، أي ال يصح قبول الفتوى يف هذا الباب 213الشرعية، والشروط املرعية"

 للراسخني من العلماء، ال لكل من لبس لبوسهم، وإن مل ترسخ قدمه يف الفقه.

ويل أو سواء العرف العام أو اخلاص، الق وعلى كل عامل وفقيه مراعاة األعراف السائدة يف كل بلد

فالكلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد األعراف ومثال ذلك العلة: فهي عند  ،الصناعيالعام أو  العملي،

األطباء مبعىن املرض، وعند احملدثني آفة متنع من قبول احلديث النبوي، وعند األصوليني هي مدار القياس 

 وهكذا. أدى إىل احلكم وأوجبهواحلكم الشرعي، وعند النحويني ما 

ومن أبرز القواعد املتفرعة عن هذه القاعدة قوهلم: ال ينكر تغي األحكام بتغي األزمان، وهو ما 

حنتاجه يف موضوعنا، فبتغي األزمان تتغي حاجات اإلنسان ووسائل إشباع رغباته، وبناء على هذا التغي 

 فقهاء: املعروف عرفا كاملشروط شرطا.يتبدل العرف والعادة أيضا وخباصة إذا اطردت أو غلبت ولذا قال ال

 :ومن القواعد الفقهية اليت سنعتمد عليها أيضا 

 لك  ،الوسائل هلا أحكام املقاصد :قاعدة هذه القاعدة ومن فروع د:الوسائل هلا أحكام املقاص

التزام الشُّبه ب، دفع الضرر واج، ال جيوز تعطيل أمر أو هني، حيلة أوجبت إبطال حكمة شرعية ال تُقبل

 .األصل جتنُّب الشبهات، ؤالوسيلة يُفسدها التواط، يُعر ض للحيل احملذورة

                                                           
 2/125، رسالة نشر العرف، نشر إلكرتوين، ص جمموعة رسائل ابن عابدينمني، ابن عابدين، حممد أ 213
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 اثنيا: مقاصد الشريعة املتعلقة ابملال:

 املقاصد العامةأال هنمل رصد احملددات الشرعية للتكنولوجيا املالية يف جمال النقد ينبغي طريق يف 

فالقواعد والضوابط يف ضوء املقاصد تعطي ، املقاصد يستوجب ذكرالقواعد  فذكر، للشريعة يف جانب املال

 أحكاما أدق وحمددات أوضح ملا ينبغي أن يكون عليه األمر.

علم أن للشريعة اإلسالمية يف شأن كلية املال نفسها: يقول د. يوسف القرضاوي: "من املهم أن يُ 

ما  ومنهاا ما يتعلق بربطه ابإلميان واألخالق ومنهبقيمته ومنزلته  يتعلقمنها: ما  ،ةمقاصد متعددة ومتنوع

 .214"ما يتعلق بتوزيعه ومنهاما يتعلق بتداوله  ومنهاما يتعلق ابستهالكه  ومنهايتعلق إبنتاجه 

املال وينبغي أن يعلم أن للمال مبا يف ذلك النقود أمهية كبية من منظور شرعي فالقرآن وصف 

املال وسعة الرزق من مثوبة سبحانه ، وعد هللا لكونه طريق إىل اخليات 215خيا: )وإنه حلب اخلي لشديد(

هللا العاجلة: )فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا وميددكم أبموال وبنني وجيعل 

لعمرو بن العاص: )نعم املال الصاحل للعبد  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول، وقال 216لكم جنات وجيعل لكم أهنارا(

ُ ، وأوجب اإلسالم احملافظة على املال، قال تعاىل: )217الصاحل( َواَل تـُْؤتُوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّيِت َجَعَل اَّللَّ

الفتتان به حذر سبحانه من ا كما،  218(َلُكْم ِقَياًما َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا هَلُْم قـَْواًل مَّْعُروفًا

أن املال على مثال واضح أيضا  قصة قارون، وسورة اهلمزة واملسد ذلك يفوالطغيان بسببه كما أوضح ربنا 

املال  أن ، كما أن اإلسالم يربط بني املال واالقتصاد واإلميان والقيم الرابنية ابعتبارال يغين من هللا شيئا

وسيلة للعبادة "فاإلسالم يفرض األخالق واملثل يف كل جانب من جوانب املال: يف إنتاجه إذا أنتج، ويف 

استهالكه إذا استهلك، ويف توزيعه إذا وزع، ويف تداوله إذا تدوول، وال يقبل حبال أن تسي أي انحية من 
                                                           

 9م، ص 2010، 1القاهرة، دار الشروق، ط-، مصرمقاصد الشريعة املتعلقة ابملالالقرضاوي، يوسف،  214
 8سورة العادايت،  215
 12-10سورة نوح،  216
 (، عن عمرو بن العاص.3210شرط مسلم، وابن حبان يف الزكاة )( وقال خمرجوه: إسناده صحيح على 17096رواه أمحد يف املسند ) 217
 5سورة النساء،  218
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أما  املطلقة نظم الوضعية هي الندرة، فاملشكلة االقتصادية يف ال219هذه النواحي مبعزل عن األخالق"

ومعاجلتها خمتلفة اختالفا كليا عن النظم  اإلسالم فيقر حقيقة الوفرة ويرحل املشكلة إىل اإلنسان نفسه

نتاج املال واكتسابه وتنميته وحتقيق الكفاية ابلطرق املشروعة إ، كما أن اإلسالم يث على 220الوضعية

ما من شأنه أن يعطل وظيف املال والنقد يف اجملتمعات من كنز نتاج والكسب اخلبيث، وكل ويرم اإل

 وترف وغش وسرف.

اإلمام الغزايل ومقصد وجود النقد، فال أرى أبلغ من حديث وابلنسبة للنظام النقدي يف اإلسالم 

ر مجيع علماء وفالسفة االقتصاد يف العصرمحه هللا عن وظائف النقد يف احلياة االقتصادية فقد سبق بكالمه 

 وليكواناحلديث حيث قال: "فقد ذكر أن هللا تعاىل خلق الدراهم والدانني )النقود( لتتداوهلما األيدي، 

حاكمني متوسطني بني األموال ابلعدل، وحلكمة أخرى، وهي: التوسل هبما إىل سائر األشياء؛ ألهنما 

عزيزان يف أنفسهما وال غرض يف أعياهنما، ونسبتهما إىل سائر األشياء واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك  

ال يليق ابحلكم، بل كل شيء، ال كمن ملك ثواب فإنه ال ميلك إال الثوب... فكل من عمل فيهما عمال 

خيالف الغرض املقصود ابحلكم )أي بني األموال( فقد كفر نعمة هللا فيهما، فإذا من كنزمها فقد ظلمهما، 

 .221وأبطل احلكمة فيهما، وكان كمن حبس حاكم املسلمني يف سجن ميتنع احلكم بسببه..."

 .قأداء احلقو و  السهولة والتيسيو  الوساطةو  التداولوهبذا يتحقق معىن 

 :لالبتكار املايل يف جمال التكنولوجيا املالية اجلزئية الشرعيةاملطلب الثاين: الضوابط 

لألنشطة الشرعية العامة  قاصدتناولنا يف الشق األول من املبحث األول يف هذا الفصل القواعد وامل

 تتوافريف املستجدات والنوازل اليت ال  إليهالجأ األصول واملبادئ العامة اليت يُ  أهنابينا يف اإلسالم، و املالية 

                                                           
 88ص  2010، مكتبة وهبة، ومؤسسة الرسالة يف بيوت، دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالميالقرضاوي، يوسف،  219

 م2002والدراسات، العدد الثالث، ، جملة مؤتة للبحوث نظرات جديدة يف املشكلة االقتصاديةحطاب، كمال،  220
 76، ص 1998، 1دمشق، دار القلم، ط-، سوراياإلسالم والنقوداملصري، رفيق يونس،  221
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مطلب ال غىن عنه، ويف الشق نوظفه عند اخلالف احلاجة هلا كمرجع أساس فيها أدلة جزئية يتكم هلا ف

الية الثاين من هذا املبحث سنتناول الضوابط الشرعية اخلاصة اليت جيب اتباعها يف االبتكارات امل

 خباصة، وسنقسمها إىل أقسام: اواستخداماهتالتكنولوجية بعامة ويف النقود 

 أوال: مراعاة مسطرة احملرمات:

املالية اإلسالمية،  قطاع تعارف عليه أهل االختصاص يف صناعيومسطرة احملرمات مصطلح 

 ؛املسطرة مكوانت هذه العمل ومآالته من اتخلو املنتجات واخلدمات والتقنيات وآليمن خالله وأوجبوا 

قال هللا يف احلديث  ،والظلم حرام يف شرائع هللا ،ظلما املقيس عليه كان  خمالفة حملتوايهتا ألنه إذا وجدت

وقال شيخ ، 222القدسي: "اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا"

ترجع إىل الظلم؛ إما يف حق هللا تعاىل، وإما يف حق العبد، وإما  الشريعة: "احملرمات يف ابن تيمية اإلسالم

فمىت وجد حمرم من احملرمات يف العقود التكنولوجية أو أعرافها أو منتجاهتا أو  223يف حقوق العباد"

حددها أهل  حمرم التعامل واالستهالك واالستخدام إال بضوابط استثنائية اخدماهتا يعترب ما وجد فيه

 االختصاص وليس هذا معرض بياهنا.

 املسطرة تشتمل على ما يلي مع إعطاء أمثلة:وهذه 

 اخللو من الراب: -1

؛ وهو قسمان راب قروض وراب ديون، وقد قال هللا سبحانه وتعاىل: 224والزايدةوالراب لغة: الفضل 

ُتم مِ ن زََكاٍة ُترِي) ۖ  َوَما آتـَيـْ ُتم مِ ن رِ اًب لِ رَيْبـَُو يف َأْمَواِل النَّاِس َفاَل يـَْربُو ِعنَد اَّللَِّ ُدوَن َوْجَه اَّللَِّ َوَما آتـَيـْ

                                                           
 أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب ذر الغفاري  222

 29/277، دار القلم، الفتاوى الكربىابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  223
 القاموس مادة رب اانظر املصباح املني مادة ر ب ا، أو  224
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جلي والراب نوعان أيضا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "التحقيق أن الراب نوعان:  225(فَُأولََِٰئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ 

م ملا فيه من الضرر والظلم، واخلفي: حرم ألنه ذريعة إىل اجللي، فراب النساء من رُ وخفي، فاجللي: حَ 

 .226اجللي"

أخطر مشكلة تواجه العقود والتعامالت املالية، وإليه تعود مشكلة االقتصادات العاملية،  ووالراب ه

وهو ما يفهم من عموم بعض  ،خباصة إذا أخذان معناه العام والذي يعين مجيع البيوع احملرمة أو الفاسدة

وكقول لك إشارة إىل ذ 227"الراب بضع وسبعون حواب": ملسو هيلع هللا ىلصل رسول قاوقد  ،األحاديث ومقوالت العلماء

 .228عبد هللا بن أيب أوىف رضي هللا عنه: "الناجش آكل راب خائن"

 100وهو الزايدة املشروطة على رأس املال يف القرض، كأن يقرضك الدائن  :القروضراب : لو النوع األ

. قال اجلصاص: "الراب الذي كانت العرب تعرفه وتفعله، إمنا كان قرض الدراهم 110فتسدهم له  ادينار 

والدانني إىل أجل، بزايدة على مقدار ما استقرض على ما يرتاضون به، ومل يكونوا يعرفون البيع ابلنقد، وإذا  

فقد تكون منفعة مشروطة . والزايدة ال يشرتط أن تكون ماال نقداي 229كان متفاضال من جنس واحد"

 ومن ذلك أن يبيعه شيء أرخص مما يباع أو يسكنه داره، أو يشفع له يف حق.. كل هذا من الراب احملرم.

ويسمى راب النسيئة وراب اجلاهلية والراب اجللي، وهو الزايدة على الدين عند حلول  الثاين: راب الديون:النوع 

، قال زيد بن أسلم: "كان الراب يف اجلاهلية؛ أن يكون للرجل على الرجل احلق إىل أجل؛ فإذا 230األجل

                                                           
 39سورة الروم اآلية رقم  225
 2/597، تفسري آايت أشكلتابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  226

 1564خرجه اإلمام أمحد يف مسند العشرة املبشرين ابجلنة، مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي هللا عنه، برقم ويف رواية اباب، أ 227
 77الشهادات، ابب قول هللا تعاىل: "إن الذين اشرتوا بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال" آل عمران آية أخرجه البخاري يف  228
 (1/321(، أحكام القرآن البن عريب )1/465) أحكام القرآن للجصاص 229
 (،1/465) املرجع السابق، 230

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



130 

ن . وهذا م231حل األجل، قال: أتقضي أم تُريب؟ فإن قضى أخذ، وإال زاده حقه، وأخر عنه يف األجل"

 .232الراب الذي ال شك فيه كما قال اإلمام أمحد بن حنبل

ومل يكن هذا النوع منتشرا بني أهل اجلاهلية، وهو نوعان عند عامة أهل العلم:  النوع الثالث: راب البيوع:

 وراب النسيئة وهو البيع إىل أجل يف أشياء خمصوصة.  ،راب الفضل ويعين الزايدة يف أشياء خمصوصة

 233الشافعية نوعا اثلثا: وهو راب اليد وهو أتخي قبض العوضني أو أحدمها مطلقا من غي ذكر أجل.وزاد 

  كم حترمي الراب:ومن حِ 

فيبقى  األموال إىل جهة األغنياءعمل على جتميع أنه يكما أنه أخذ للمال دون عمل منتج،  

ن عضو من عمتاما كما لو ُمنعت الدماء مما يضر ابالقتصاد ويضعف التنمية االقتصادية  متداوال بينهم فقط

انهيا  وقد قال هللا تعاىل يف النهي عن احتكار األموال وحبسها على فئة معينةتلف، أعضاء اجلسم فإنه يَ 

تكلفة مضافة على األعمال مما أيضا ، ويعترب الراب 234(اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمنُكمْ  كي): معلال

"العمل  ويف اإلسالم يعترب؛ يف مجيع الشرائع اغي مشروع ارحبً يعترب يعمل على زايدة التضخم، كما أنه 

، أو بعبارة أدق: ضمان تعين الضمان واملخاطرة: الرئيسةمبادئ استحقاق الربح ورأس املال واملخاطرة" 

للضمان حق يف ، فوهو ما ال يقوم به املرابون التلف أو اخلسارة إذا وقعتاملخاطرة، أي حتمل مسؤولية 

 ومبدأ استحقاق الربح ابلضمان صر ح به احلنفية "اخلراج ابلضمان": ملسو هيلع هللا ىلص الربح لقول رسول هللا

والراب استعباد للناس وسبب من أسباب األزمات االقتصادية وهو نظام حمايب يقوم على زايدة  ،235واحلنابلة

                                                           
 152، وعنه املروزي يف السنة ص 417ص  املوطأرواه اإلمام مالك يف  231
 (2/145) وإعالم املوقعني(، 2/597) سري آايت أشكلتتفانظر:  232
 62، ص 2010، 1، مكتبة امللك فهد الوطنية، طراتج املعامالت: قراءة أتصيلية يف املناهي الشرعيةاحلمود، فهد بن صاحل،  233

 7سورة احلشر آية  234
، 6لبنان، ج-هـ(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيوت 587انظر: الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود ) 235
 5م، ج1994هــ  1414، وانظر ابن قدامة، املغين، دار الفكر، بيوت، 62ص
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ىن والفقي فقرا، كما أنه يعمل على تشجيع ضخ األموال يف االستهالك دون األعمال االستثمارية الغين غ

، كما أن الراب بواقهم اإلعالميةاالستجابة ألوالوقوع يف فخاخ املرابني و  مما يزيد من الكسل واالعتمادية

مما يعيق ويضر يعمل على تسرب رؤوس األموال إىل اخلارج ابستثمارها كودائع استثمارية يف بنوك أجنبية 

 إىل غي ذلك من املخاطر اليت يتسبب هبا الراب.ابلتنمية، 

 ومن صور الراب يف منتجات وخدمات التكنولوجيا املالية ما يلي:

قراض نقود رقمية مقابل فائدة، إوذلك عن طريق  وهي الصورة األكثر شيوعا اليوم اإلقراض بفائدة:. 1

ال نقد وكل  236متاجرة بسلعة قانوان ابلنقود االفرتاضية واعتبار املتاجرة هبا بعض املؤسسات التقنية مضاربةو 

 األخي.هذا من صور اإلقراض بفائدة والذي سيأيت بيانه يف مبحث التوجيه الشرعي يف الفصل 

وذلك من خالل إعطاء دخل اثبت  على اإليداعات املالية للشركات الناشئة:مضمونة  أرابح مالية. 2

شركات مثل  ومثالهمتخصصة ابلنقود االفرتاضية،  ةعن طريق حمافظ استثماريعلى رأس املال املستثمر 

NEO smart economy  وvechain   و PIVEx 237وغيها من الشركات. 

وذلك من خالل التأمني على النقود وعمليات االجتار هبا والتعامل ابملؤشرات  األجرة على الكفالة:. 3

 م.2017وقد دخلت العمالت االفرتاضية سوق املستقبليات عام  واملستقبليات عليها

اليت ال حنتاج فيها إىل كبي حبث علمي للقول حبرمتها، نظرا  الواضحاتوكل هذه األمثلة من 

لوضوحها وجالء قصد املتعاملني هبا يف عدم مراعاهتم للشريعة اإلسالمية، فكل من يتعامل ابلراب سواء 

كما هو   ابلعمالت االفرتاضية أو أي شكل من أشكال النقود احلادثة يعترب تعامله ابطال على قول اجلمهور

 .مقرر

                                                           
236 (Mission Org), https://medium.com/the-mission/generate-appreciation-income-with-cryptocurrency-
ab8091962cbc, retrieved: 2/1/2018 
237(Mission Org), https://medium.com/datadriveninvestor/7-ways-to-make-money-every-day-in-crypto-
85a9a8617790, retrieved: 2/12/2018 
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 حتكار:اال -2

)ال يتكر إال : ملسو هيلع هللا ىلصاالحتكار أحد أصول احملرمات يف الشريعة اإلسالمية، وقال قال رسول هللا 

؛ إال تكلم أهل العلم يف صحته وإن وهذا احلديث .ناحملتكر ملعو : قال ملسو هيلع هللا ىلصويف املستدرك أنه ، 238خاطئ(

الوارد يف هذين احلديثني وما شاهبهما عد االحتكار من الكبائر بناء على هذا الوعيد  اهليثمي ابن حجر أن

احليلولة دون إحلاق الضرر  هي الزواجر عن اقرتاف الكبائر، واحلكمة من حترمي االحتكار الشهي يف كتابه

 ، لذا كان من واجب احلكومات واحملتسبني أن مينعوا حدوث االحتكارساسيةابلناس يف حاجياهتم األ

عمال ابلقاعدة  فور نشوبه من اإلضرارأيضا وأن مينع  ،ات االحرتازيةاستباقا من خالل التشريعات واإلجراء

تغلغل االحتكار يف ميادين مبينا خطورة االحتكار: " ، يقول د. قحطان الدوريالفقهية: الضرر يزال

نتاج، وجنح احملتكرون يف بسط إرادهتم، والتحكم يف رقاب الناس ملصاحلهم الشخصية، فأحلق ذلك خطرا اإل

ابلغا ابجملتمعات، وظهرت األزمات االقتصادية يف أرجاء العامل، مما دعا علماء االقتصاد احلديث إىل بيان 

مدى ما يلحقه االحتكار ابجملتمعات اإلنسانية من أضرار جسيمة. وكان اإلسالم من قبل أوىل هذه 

ة واإلجراءات العالجية كافة؛ املشكلة كغيها من املشاكل اهتمامه البالغ، ووضع هلا االحتياطات الوقائي

ذلك ألن غايته إصالح الفرد واجملتمع معا... وجعل مصلحة الفرد الشخصية تذوب يف املصلحة اجلماعية، 

ۖ  َواَل تـََعاَونُوا حفظا لكيان اجملتمع من أن تناله يد العبث واهلدم، قال تعاىل: ) َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلرِبِ  َوالتـَّْقَوىَٰ

ْثِْ  َ ۖ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقابِ َعَلى اإْلِ (، ومن هنا أوجب على احلاكم أن يد من  َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَـُّقوا اَّللَّ

 .239تعسف الفرد يف استعمال حقه"

                                                           
 صحيح مسلم، ابب االحتكار 238
 11-10م، ص 2011، 4بيوت، دار كتاب انشرون، ط-، لبناناالحتكار وآاثره يف الفقه اإلسالميقحطان عبد الرمحن، الدوري،  239
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يعرف أبنه: حبس ما يتضرر الناس حببسه تربصا للغالء،  الراهنةاالحتكار يف ظل االقتصادات و 

ليتحقق االحتكار يف أي مدة وإن و  ليشمل كل شيء يتضرر حببسه الناس من طعام وغيه." ،240وذلك

لئال يقتصر االحتكار على الشراء، بل ليتعدى إىل غيه كاحتكار غلة الضيعة واملخزون لديه انتظارا و قلت. 

ر يف الشراء من البلد، أو مما جلب من بلد آخر، وسواء أكان املشرتي مقيما أم ليتحقق االحتكا للغالء.

 ليعم ما يشرتى عند الغالء أو عند الرخص، ليفع مثنه عند احلاجة إليه". مسافرا.

أعظم صور االحتكار يف االقتصادايت املعاصرة احتكار التقنية واحتكار النقود، وصوره  ومن 

 كاآليت:

اليوم مما يتاج له الناس ويتضررون حببسها عنهم، وهي اليوم يف يد قلة من الشركات اليت التقنية 

جُتمع لصاحل قلة من الشركات عابرة  ، فالبياانت عاملياً  البشر بل مبليارات البشرتتحكم ال أقول مبالينيٍّ 

هذه الظاهرة، ويف نزاع  القارات اليت تتحكم ابإلنرتنت وبياانته، فحىت الدول جمتمعة ال تستطيع احلد من

، لذا فإن أي شركة تقنية انشئة ميكن أن تسيطر على 241فيسبوك الشهي مع االحتاد األوريب مثال واضح

 حاجات الناس األساسية ينبغي أن يعمل معها مبدأ سد الذرائع حلماية حقوق اجملتمع.

الذي يسمح للبنوك  كما أن إصدار النقود من قبل جهات خاصة سواء يف النظام النقدي احلايل

ُتصدر فيه جهات أو ابلنظام املضطرب اجلديد الذي  يعترب احتكارا شنيعا النقود وتوليدخبلق االئتمان 

، كل هذا من تتحكم يف شأن سيادي كالنقود قلة من الناسرحبها لنقود افرتاضية مشفرة يذهب  خاصة

فإذا مل يسلم النقد  ومعيشتهم وحتكم قلة قليلة من الناس هبا.االحتكار املمنوع نظرا ملساسه بضرورات الناس 

 أو املنتج أو اخلدمة من هذا االهتام فإنه ال يعترب شرعيا انفذا جائز التعامل.

                                                           
 35-34ص  املرجع السابق، 240

241 (The Verge), https://www.theverge.com/2018/9/21/17885086/facebook-european-union-regulations-
sanctions, retrieved: 18/8/2017 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

https://www.theverge.com/2018/9/21/17885086/facebook-european-union-regulations-sanctions
https://www.theverge.com/2018/9/21/17885086/facebook-european-union-regulations-sanctions


134 

  الغرر: -3

اخللو منه، قال اإلمام النووي:  وجوب والغرر أحد أهم املناهي الشرعية اليت تدور شروط البيع على

"أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ... ويدخل فيه مسائل كثي غي 

ت النصوص الشرعية على حترميه، كما يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: وال، وقد ت242منحصرة"

النهي يقتضي التحرمي عند األصوليني. ومعىن عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر" ومطلق  ملسو هيلع هللا ىلص"هنى رسول هللا 

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء )الغرر داخل يف القمار وامليسر وقد قال هللا تعاىل:  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـْ ِإمنَّ

وقد أمجع العلماء على حترمي  (الصَّاَلِةۖ  فـََهْل َأنُتم مُّنتَـُهونَ يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر اَّللَِّ َوَعِن 

معناه: ما تردد بني احلصول وعدم احلصول كالرتدد بني السالمة والعطب، واحلصول والغرر . 243الغرر

والفوات، والقدرة على التسليم من عدمه، وما تردد بني الوجود والعدم، والبعض فسره أن الغرر هو اجملهول 

ما هو، وعلى هذا جرى تعريف بعض الفقهاء كقول ابن حزم: "الغرر: ما عقد على جهل  ىدر ذي ال يُ ال

. وأغلب الفقهاء على اجلمع بني التعريفني فالغرر عندهم ما تردد بني 244مبقداره، وصفاته حني العقد"

ر، فالغرر هو عدم وينبغي أن يتنبه إىل الفرق بني اجلهالة والغر  .245احلصول وعدمه وكان جمهول العاقبة

 العلم ابحلصول أصال أما اجلهالة فاحلصول فيها متيقن إال أن صفات احلصول غي معلومة.

 :246يف علة املنع من بيع الغرر ما يليو 

"لو : ملسو هيلع هللا ىلصففي حديث جابر رضي هللا عنه قال رسول هللا  أنه أكل ألموال الناس ابلباطل؛ -أ

لك أن أتخذ منه شيئا، مب أتخذ مال أخيك بعت من أخيك مثرا؛ فأصابته جائحة، فال يل 

                                                           
 (2/71(، وانظر: املقدمات املمهدات )10/156) شرح النووي على صحيح مسلم 242
 (4/354) الذخرية للقرايفانظر:  243

 (8/389) احمللى البن حزم 244
 34لصديق الضرير ص  الغررانظر:  245
 118-113، ص 2010، مكتبة امللك فهد الوطنية، راتج املعامالت: قراءة أتصيلية يف املناهي الشرعيةاحلمود، فهد بن صاحل،  246
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هي اليت جعلها شيخ اإلسالم قاعدة يف املنع؛ فقال: "إن كان يف  ةبغي حق؟!". وهذه العل

 .247شيء من هذه البيوع أكل مال ابلباطل مل يصح، وإال جازت"

كان ويف حديث سعد رضي هللا عنه قال: " يؤدي للتنازع بني املتبايعني والعداوة بينهما،أنه  -ب

مزارعهم مبا يكون على الساقي من الزرع،  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب املزارع يكرون يف زمان رسول هللا 

أن يكروا بذلك،  ملسو هيلع هللا ىلصفاختصموا يف بعض ذلك، فنهاهم رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصفجاؤوا رسول هللا 

 .248وقال: أكروا ابلذهب والفضة"

قال شيخ اإلسالم:  ّني عن الغرر الشتماله على حكمة هي عجز البائع عن التسليم، -ت

"الغرر ما ال يقدر على تسليمه؛ سواء كان موجودا أو معدوما، كالعبد اآلبق والبعي الشارد، 

 .249وحنو ذلك مما ال يقدر على تسليمه، بل قد يصل وقد ال يصل"

 .250إىل العرف والغرر يف التربعات معرفتهوقد تسامح الفقهاء يف الغرر اليسي الذي مرد 

 الغرر:ومن صور 

عدن من تعدينه للعمالت ذات الشبكات العامة كالبتكوين، واملضارابت 
ُ
جهالة قيمة ما يصله امل

 والبعض يكيفها على أهنا جعالة وهو غلط. يف األسعار، والتعامل هبا يف سوق املشتقات املالية

 اإلضرار: -4

على ضرر، فال يصح أن  سواء النقدي أو غي النقدي وينبغي أن ال يشتمل االبتكار التقين

ال  الضررمن املمنوعات لذاته، ف كان  ، وما كان كذلكالظلمفهذا عني  يستفيد طرف على حساب طرف،

                                                           
 224، ص نظرية العقدابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  247
 2/350، والدارمي 7/41، والنسائي يف املزارعة، والبخاري يف التاريخ الكبي 3/258أخرجه أبو داود يف البيوع، ابب املزارعة  248
 (2/28( ومثله يف إعالم املوقعني )20/543جمموع فتاوى ابن تيمية ) 249

 3/78لإلمام الشاطيب  املوافقاتانظر:  250
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وأيخذ  لذا كان من جنس اخلمر وامليسر ؛موقع للبغضاء والعداوة بني الناس ويوغر الصدورأنه  شك

ولكن قد  أن اإلضرار قاعدة عامة يف الشريعة مضبوطة ابجلزئيات الدالة عليها اإلشكاالت، ومن حكمهما

: ملسو هيلع هللا ىلصقوله تغيب النصوص املنطبقة على حالة معينة وَيصُعب القياس والتقدير، فما يسن كل أحد تنزيل 

، لذا كان هناك حاجة ماسة لفصل ما هو ضار حقا مما ليس كذلك، ويف على الواقعة)ال ضرر وال ضرار( 

قياس اآلاثر أكثر دقة وال ترجع إىل التقدير احملض، ك عصر احلديث ميكن ذلك من خالل وسائل قياسال

عن طريق احملاكاة والتوقع  من قبل اخلرباء املختصني البعدية للحوادث واحلاالت واملنتجات والقرارات

 التقدير الراجع إىل احلدس والظن والتخمني، وتقوم هذه الدراسات اإلحصائية اجلديدة مقام األلغورمثي

 وتعترب مؤشرا منضبطا يدد وجود الضرر من عدمه. 

ومثاله: إذا تبني وجود سرقات من خالل استخدام تقنية من التقنيات بشكل يضر ابجملتمع 

قي ما دام وصل إىل نسب معتربة وال ميكن تفاديها وخيسره ثروة طائلة من مقدراته فإن الضرر هنا حقي

 وبديلها موجود ولو كان أقل كفاءة.

 اإلعانة على معصية: -5

َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلرِبِ  االبتكار التقين ينبغي أال يعني على معصية، وأصل ذلك قوله تعاىل: )

ْثِْ  ، فإذا تضمن املنتج أو املعاملة انتهاك حمرم أو خشية الوقع 251(َواْلُعْدَوانِ َوالتـَّْقَوىَٰ ۖ َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِ

فيه فإنه يرم عند مجهور الفقهاء، فقد قال املالكية: يرم كل ما علم أن املشرتي يفعل به ما ال يل، وقال 

به الشافعية: كل تصرف يفضي إىل معصية فهو حرام، ونص احلنابلة على أنه ال يصح بيع ما قصد 

 .252احلرام

                                                           
 2سورة املائدة، آية  251
 187-186م، ص 2010، 1الرايض، ط-، السعوديةراتج املعامالتاحلمود، فهد بن صاحل،  252
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بعض الفقهاء يكره إذا كان يفضي إىل معصية وال يرم وهذا هو الوجه الثاين عند وقال 

ف العلماء فيما إذا كان التحرمي مبين على علم أو ظن أو كليهما، اختالمن املسائل املهمة . و 253الشافعية

 احلنابلة اختاره شيخ اإلسالم وصوبه، وهو قول عند 254فمذهب الشافعية أن التحرمي مبين على كليهما

أما إذا كان يشك يف كونه يعمل به حراما أو توهم منه ذلك، فإن  صاحب اإلنصاف، وهو قول للشوكاين

 .255البيع له مكروه وال يرم

وهنا ضابط مهم أيضا وهو أن املقصود ابإلعانة اإلعانة املباشرة فقط؛ فاملعاملة مع الكافر تتضمن 

مع  ملسو هيلع هللا ىلصلم من تعامل الرسول املعاونة على املعصية وال شك، ولكنها ليست ممنوعة إبطالق ملا عُ معىن 

أن اليهود:  ملسو هيلع هللا ىلصالكفار من يهود ومشركني ونصارى، ووجه الداللة أن ذلك جاز مع علم رسول هللا 

هم أموال أخذهم الراب وقد هنوا عنه وأكلو ) :كما أخرب هللا تعاىل  )مساعون للكذب أكالون للسحت( وأهنم

: "أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يف التتار شيخ اإلسالم ابن تيمية هقالما  ذلك وتوضيح الناس ابلباطل(.

جيوز يف أمثاهلم، ويرم فيها ما يرم من معاملة أمثاهلم، فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم، وحنو 

راد.. فأما إن ابعهم وابع غيهم ما يعينهم به على ذلك كما يبتاع من مواشي الرتكمان واألعراب واألك

 .256احملرمات؛ كاخليل والسالح ملن يقاتل به قتاال حمرما، فهذا ال جيوز"

حمرما شرعا، أما إذا كان به تقوية ذلك فإذا تضمن االبتكار التقين إعانة مباشرة على احلرام كان 

مضر مبصاحل األمة وجب االمتثال إىل قطع التعامل ألهل الباطل مع تقدير ويل األمر الشرعي أن ذلك 

 سياسة.

 
                                                           

 (5/270(، احلاوي الكبي )9/346انظر اجملموع ) 253
 (2/235(، الزواجر )3/92منهاج الطالب مع حاشية اجلمل ) 254
 (3/92مل )منهاج الطالب مع حاشية اجل 255
 297(، وانظر: حترير املقال فيما يل ويرم من بيت املال ص 29/276جمموع الفتاوى ) 256
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 وامليسر:القمار  -6

يسر، وقال ابن فيه قمار فهو من امليء ، وكل ش257اء والفقهاء أن امليسر هو القمارقال العلم

اجلاهلية إىل أن جاء اإلسالم فنهاهم هللا تعاىل  يف: امليسر هو القمار ، كانوا يتقامرون عباس رضى هللا عنه

َا اخلَْمرُ  : )، ونزل قول هللا سبحانه وتعاىلاعن هذ َواأَلْزالُم  َواأَلنَصابُ  َواملَْيِسرُ  اَي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

َا يُ  َنُكُم الَعَداَوةَ رِْجٌس مِ ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ِإمنَّ  رِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـْ

 .258( َوَعِن الصَّالِة فـََهْل َأنُتم مُّنتَـُهونَ  َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر اَّللَِّ  َواْلَمْيِسرِ  َواْلبَـْغَضاَء يف اخلَْمرِ 

على أن من َغلب فله أخذ  وض  أبن خيرج كل واحد من الالعبني ماالً والقمار معناه اللعب على ع  

اَي )بقوله:  هألنه من صور أكل أموال الناس ابلباطل، وهنى هللا عز وجل عن ؛ابإلمجاعوهو حرام  ،املالني

َنُكم اِبْلَباِطلِ  عب عنه فقال: "من ل ملسو هيلع هللا ىلص، كما هنى رســـــول هللا 259(َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل أتَُْكُلوا َأْمَواَلُكم بـَيـْ

ال: "من قال لصاحبه تعاىل ق ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـول هللا  البخاريصحيـح  ، ويف260عصى هللا ورسوله " ابلنرد فقد

 عليه إفك وجيب عليه الصدقة للتكفي. ترتب  يأ "،أقامرك فليتصدق

املعامالت املالية والتجارية وأصبحت وسيلة  يفانتشرت صور القمار وامليسر يقول د. حسني شحاته: "

املشرتكني، ، مكافآت ت أمساء غي القمار وامليسر منها: جوائز السحبفعالة من وسائل التسويق ولو أخذ

، البورصة يفالبورصة، معامالت االختيار  يفاملعامالت املستقبلية ، الشبكيجوائز املستهلكني، والتسويق 

                                                           
 وقد جاء عن ابن عمر رضي هللا عنه: امليسر هو القمار. 257
 91-90سورة املائدة  258
 سورة النساء 259
 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي 260
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" وغي ، مكافآت شهادات االستثمار، مراهنات املبارايت الرايضيةوغي اخلييةز اليانصيب اخليية جوائ

 .261ذلك من الصور املتجددة واليت ال جيوز أن أييت ابتكار مايل تقين ويندرج فيها

فمىت ما تضمنت االبتكارات التقنية النقدية أو غيها على صورة من صور امليسر والقمار مل جيز 

 الصورة، وإذا كان أكثر االستخدام يتم يف ذلك منع التعامل هبا داينة وزجرا.التعامل هبذه 

 : مراعاة القيم واألخالق والعدالة:اثنيا

ل ابتكار تقين مايل أو غي مايل ينبغي أن يراعي القيم واألخالق والعدالة، وتقع على عاتق إن ك

ول عن حفظ مصاحل مجاعة املسلمني، فإذا ابن اجلهات الرقابية منع كل ما ينايف ما ذكر بكوهنا املسؤول األ

من القيم  عدم مشول املنتجات واخلدمات التقنية املبتكرة لشيء من احملذورات الشرعية ولكنها ال تراعي كال

 واألخالق والعدالة جاز منعها للمصلحة العامة، وهو ما يعرف فقها بسد الذرائع. وال ينبغي التوسع يف

، والراجح أيضا فاملوازنة الشرعية هي احلكم ال ينبغي إمهاهلا ذلك ابلتعدي على احلقوق املشروعة ولكن

كما سبق   يف اختاذ القرارات املصلحية اواجب الدى الباحث أن حتكيم االحصاء ودراسات األثر يعترب أمر 

 .تفصيله

 العدالة:مراعاة 

الشريعة اإلسالمية، ومراعاة عدم التعسف يف استعمال مبراعاة أحكام العقود يف  يكون ذلكو 

 احلق، ومراعاة عدم اإلضرار أو اإلعانة على معصية.

  

                                                           
 منشور الكرتونيا يف موقعه دون معلومات. اإلسالمي لصور القمار وامليسر املعاصرة،التحليل االقتصادي شحاته، حسني،  261
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 : 262مراعاة أحكام العقود ومنها

ن ا، فمبىن العقود على الرضا، ومقومات العقود هي الصيغة وعاقدالعقدوأمهها الرضا بني طريف 

أن تتوافر يف العقود شرائط لالنعقاد، وشرائط للصحة، وحمل العقد عند مجهور الفقهاء، كما أنه جيب 

 وشرائط للنفاذ وأخرى للزوم.

وهي شرائط الصيغة، وشرائط العاقد من أهلية أو التمييز يف حاالت،  نعقاد:شرائط اال -أ

وشرائط املعقود عليه من أن يكون موجودا، وماال متقوما، ومملوكا لبائعه، وأن يكون مقدور 

التسليم. كذلك شرائط الثمن من أن يكون متقوما، وكذلك الشرائط الشكلية، وشرط الوالية 

 والقوانني. الشرعية أبن ال ختالف األنظمة

وتكون أبن خيلو العقد من اجلهالة، واإلكراه، والتوقيت، والغرر، والضرر،  الصحة:شرائط  -ب

 والشرط املفسد.

والية شخصية يف إجراء العقد وذلك احرتازا من  ووذلك أبن يكون العاقد ذ شرائط النفاذ: -ت

تصرف الفضويل أو بيع الصغي املميز أو املعتوه أو احملجور عليه وغي ذلك من موانع نفاذ 

 العقد.

وذلك خبلو العقد من أحد اخليارات اليت تسوغ ألحد العاقدين فسخه، وهذه  شرائط اللزوم: -ث

اخليارات منها: خيار الشرط، خيار الوصف، والنقد، والتعيني، والرؤية، والعيب، والغنب مع 

 فإذا وجد شيء يف العقد من هذه اخليارات منع لزومه يف حق من له اخليار. ،التغرير

 مراعاة القيم واألخالق:

 ى هبا املسلم سواء وجواب أو نداب:اليت جيب أن يتحل من األخالق ةذلك مبراعاة جمموعن ويكو 

                                                           
 48-24م، ص 2012، 2دمشق، دار القلم، ط-، سورايعقد البيعانظر: الزرقا، مصطفى،  262
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 :263ذلكومن 

عن احلرام، وذل السؤال، وتقوية  النفسولآلخرين، ولصيانة  لنفسإبرادة اخلي ل النية الصاحلة: -أ

عد توفيها من على طاعة هللا وصلة األرحام وذوي القرىب وتوفي احلاجات العامة اليت يُ  اهل

فالنشاط االقتصادي عبادة إذا استحضرت النية  وحنو ذلك من أوجه اخلي، فروض الكفاايت

 السليمة.

الصدق واألمانة والقناعة والوفاء ابلوعد  :ومنها يف عامل االستثمار والتجارة اخللق احلسن: -ب

وحسن القضاء وحسن االقتضاء وإنظار املعسر وإقالة العثرات والوفاء ابحلقوق وجتنب املطل 

فإنه ال ينطلق من منظور نفعي حبت وإمنا  ك؛املسلم ذل فعلوالغش والتدليس وحنوه. وعندما ي

 .ملسو هيلع هللا ىلصوامه طاعة هللا ورسوله من موقف عقدي اثبت ق  

هللا فال جيوز اخلروج عن هذا اإلطار وجيب االمتثال ما أمكن، قال  امل يف الطيبات:التع -ت

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّيِت تعاىل: ) َوُيُِلُّ هَلُُم الطَّيِ َباِت َوُُيَر ُِم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعنـْ

ُروُه َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُنِزَل َمَعُه ۙ ُأولََِٰئَك ُهُم َكاَنْت َعَلْيِهْم ۚ فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَّ 

 .264(اْلُمْفِلُحونَ 

سواء أكانت أجورا للعاملني أم كانت ديوان لآلخرين، فاألجي ينبغي أن يعطى  أداء احلقوق: -ث

أجره قبل أن جيف عرقه، ومطل الغين ظلم، ويل الواجد يل عرضه وعقوبته، قال تعاىل: 

 .265(ل ِلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ  َوالَِّذيَن يف َأْمَواهلِِْم َحقٌّ مَّْعُلومٌ )

 وقد سبق بيان ذلك. جتنب الراب وما كان ذريعة إليه من العقود الفاسدة: -ج

                                                           
، للمعامالت االقتصادية املعاصرةدليل املستثمر املسلم إىل األحكام الشرعية  -ما ال يسع التاجر جهله، والصاويانظر: املصلح  263

 18-7م، ص 2006، 1بيوت، مؤسسة الرسالة انشرون ابالشرتاك مع دار املسلم للنشر والتوزيع، ط-لبنان

 157سورة األعراف  264
 25-24سورة املعارج  265
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: "فالتاجر املسلم ال يضع نفسه حتت االلتزام ابللوائح النظامية يف إطار سيادة الشريعة -ح

اجملتمع، وهو عندما يفعل طائلة العقوابت الوضعية بسب خمالفته للنظم واللوائح السائدة يف 

ذلك ال يفعله أتسيسا على حق البشر يف التشريع املطلق، وإمنا يفعله أتسيسا على ما فرضه 

هللا عليه من دفع املفاسد ومنع املضار وعدم اإللقاء ابلنفس إىل التهلكة، وعليه أن جيتهد ما 

ائلة األنظمة املخالفة استطاع يف جتنب الدخول يف التصرفات اليت تلجئه إىل الوقوع حتت ط

 .266للشريعة"

وقد سبق بيانه، يقول د. صالح الصاوي: فالتاجر املسلم منافس  عدم اإلضرار ابآلخرين: -خ

شريف، حتكمه يف منافسته قاعدة ال ضرر وال ضرار، فال يتالعب ابألسعار ارتفاعا واخنفاضا 

ليلحق الضرر ابآلخرين، وال يغايل يف األرابح مستغال حاجة اآلخرين وتفرده ابملنتج، فإن من 

 ليغليه عليهم كان حقيقا بعذاب هللا يوم القيامة.دخل يف شيء من أسعار املسلمني 

وذلك يكون بعدم مواالة أعداء األمة والدخول يف استثمارات معهم تلحق  مواالة املؤمنني: -د

الضرر هبم، وذلك انطالقا من موقف عقدي اثبت تبنيه عقيدة الوالء والرباء، وتعمق جذوره 

 عشرات بل مئات النصوص الواردة يف هذا املقام.

 وهذا واجب على كل مبتكر وممارس للعمليات االقتصادية تعلم أحكام املعامالت الشرعية: -ذ

ن يكون على اطالع كامل فيما خيص األحكام الشرعية للمعامالت، وطريقة تطبيق تلك أ

 .املعامالت يف االبتكارات املالية

                                                           
-، لبنانالقتصادية املعاصرةدليل املستثمر املسلم إىل األحكام الشرعية للمعامالت ا -ما ال يسع التاجر جهلهاملصلح والصاوي،  266

 18-7م، ص 2006، 1بيوت، مؤسسة الرسالة انشرون ابالشرتاك مع دار املسلم للنشر والتوزيع، ط
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لسياسة الناس إىل واستحضار هذه األخالق والقيم عند التقدير الشرعي واالقتصادي أمر واجب 

يف اجملتمع واليت أتيت ابلتنمية وازدهار األسواق وهو ما ما يصلحهم، فاألخالق جزء أساسي لتكوين الثقة 

   ينعكس إجيااب على سائر اجملتمع.
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 املبحث الثاين: مراعاة املآالت واملصاحل املرسلة يف توظيف التكنولوجيا املالية يف اجملال النقدي

أنه  حكام الشرعية املنظمة لشؤونه إالالتنظيم االقتصادي يف اإلسالم على جمموعة من األيقوم 

واليت ختضع للمصاحل املبنية على  لعامة املتجددة يف كل زمان ومكانيقوم أيضا على مراعاة املصاحل ا

وتعترب هذه املصاحل داخلة يف تقديرات املصلحة واملفسدة املرتتبة على فعل أمر ما أو تركه من قبل املختصني 

من قبل  ، وقد أقر العلماء وجوبية مراعاهتااحلكم الشرعي من ابب أصويل معروف يسمى ابملصاحل املرسلة

 اجلميع لتحقيق ما فيه خي اجلميع.

اليوم ابعتبارها أداة حمايدة تستخدم كالسكني يف اخلي والشر، فإنه ال بد من ضبط والتكنولوجيا 

ما يرم والتنبيه على ما يكره، وذلك ال يكون مبراعاة القواعد ع ما يل ومنعها قدر اإلمكان استخدامها يف

الكلية والنصوص اجلزئية فقط، بل ال بد أن يتعداه إىل ما بعده بدراسة اآلاثر املرتتبة عليها بشكل علمي، 

احا يف ذاته إال أنه ذو وإعمال قواعد املصلحة واملفسدة بطريقة منهجية منضبطة، فقد يكون الفعل مب

مآالت ضارة وخطية، وبذلك ال بد من سد ما يفضي إىل الضرر لكونه حمرما يف شريعة اإلسالم وذلك 

حصائية يف ظل القواعد واألصول العامة اليت تعىن بتحكيم املصاحل يكون ابستخدام القواعد العلمية واإل

 املرسلة وسد الذرائع.

املوضوعات احلساسة واهلامة لكونه ميس مصلحة اجلميع، دأب علماء املسلمني ومبا أن النقود من 

نظموا عملها يف اجملتمع، واليوم حتتاج التكنولوجيا املالية من خالل موضوعات السياسة الشرعية النقدية أن يُ 

احل وابألخص ما يدخل يف جانب النقود، فدخوهلا إىل هذا العامل أوجب مراعاة املص 267تنظيما دقيقا

ويف هذا املبحث سيتناول الباحث دور السياسة الشرعية  املرسلة والعامة كما رعاية األحكام اخلاصة.

 النقدية يف ضبط هذه املصاحل ابلتطبيق على التكنولوجيا املالية يف اجملال النقدي.

                                                           
267  Djafri, Fares, Fintech and Islamic finance: applying hiyal & makharij and other Islamic 
principles, report LSE_HBKU, 2017, p. 6 
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 دور السياسة الشرعية النقدية يف ضبط املصاحل العامة :ولاملطلب األ

 :النقدية يف النظام االقتصادي اإلسالمي الشرعيةأمهية ومكانة السياسة  أوال:

، وهي النشاط األعلى الذي يهدف إىل تنظيم 268السياسة هي القيام على الشيء مبا يصلحه 

من الشؤون العامة اليت تتأثر هبا كافة مكوانت اجملتمع، لذا   والنقود 269احلياة يف اجملتمع يف الشؤون العامة

ختصاص الدولة يف كثي من حقب التاريخ، ومن هنا قرر الكثي من االقتصاديني والفقهاء كانت من ا

اإلسالميني والوضعيني على وجوبية تويل اإلمام أو من ينوبه القيام على هذا الشأن، يقول األستاذ حممد 

األمر على  الصدر يف معرض حديثه عن تويل اإلمام للنشاطات العامة: "وضعت الشريعة مبدأ إشراف ويل

النشاط العام، وتدخل الدولة حلماية املصاحل العامة وحراستها، ابلتحديد من حرايت األفراد فيما ميارسون 

ثله ومفاهيمه يف العدالة لكي يضمن حتقيق مُ  ضرورايمن أعمال، وقد كان وضع اإلسالم هلذا املبدأ 

االجتماعية اليت يدعو إليها اإلسالم، ختتلق ابختالف االجتماعية على مر الزمن. فإن متطلبات العدالة 

ابجملتمع وكيانه  الظروف االقتصادية للمجتمع، واألوضاع املادية اليت تكتنفه فقد يكون القيام بعمل مضراً 

الضروري يف زمن دون زمن، فال ميكن تفصيل ذلك يف صيغة دستورية اثبتة وإمنا السبيل الوحيد هو فسح 

مر، ليمارس وظيفته بصفته سلطة مراقبة وموجهة وحمددة حلرايت األفراد فيما يفعلون أو اجملال لويل األ

ويقول د. عبد اجلبار السبهاين “ يرتكون من األمور املباحة يف الشرع، وفقا للمثل اإلسالمي يف اجملتمع.. 

سؤولية الدولة عن يف التأكيد على أن النقود من الشؤون العامة اخلاضعة للسياسة الشرعية: واحلق أن م

إصدار النقد وإدارته، حىت وإن مل يسنده نص توقيفي، فهو من ابب املصاحل املرسلة اليت ال يستغىن فيها 

عن الدولة أبدا وقد نص على ذلك جمموعة من العلماء الكبار على مر التاريخ منهم املؤرخ االجتماعي ابن 

                                                           
بيوت، -، حتقيق طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، لبنانالنهاية يف غريب احلديثابن األثي، أبو السعادات املبارك بن حممد.  268

 421، ص2م، ج1979املكتبة العلمية، 
للكتب والنشر، ، بيوت: دار رايض الريس قاموس املصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعيةانظر: سامي ذبيان وآخرون،  269

 )بتصرف( 267م، ص1990، 1ط
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للملك"، وقال عنها العالمة النووي يف اجملموع خلدون حيث قال يف إصدار النقد: "هي وظيفة ضرورية 

إهنا من "شأن اإلمام"، وقال عنها اإلمام أمحد يف رواية جعفر بن حممد: "ال يصلح ضرب الدراهم إال يف 

دار الضرب إبذن السلطان؛ ألن الناس إن رخص هلم ركبوا العظائم". ويف هذا السياق تناقل املؤرخون 

 .270ة األمور للحفاظ على سالمة النقد صيانة هلذه الوظيفةاإلجراءات اليت اعتمدها وال

النقدية سياسة مصلحية وهي جزء من النظام االقتصادي اإلسالمي وهي متفقة مع السياسة إذن ف

أهدافه وأساليبه وأدواته وجواب، ومن هنا فإهنا حتتكم لقواعده العامة وأحكامه اخلاصة وهي ما ال توافق 

من األساليب واألدوات املختلفة ما هو مصادم جوهراي للنظام اإلسالمي، وال نرى  النظم الوضعية اليت هلا

 النقديةذكر تفصيالهتا الوضعية ملصادمتها جلوهر التصور اإلسالمي ملا ينبغي أن تكون عليه السياسة 

ض مقاصد فقد اُختلف فيه على تعريفات نذكرها لالستئناس وملوافقتها لبع الرشيدة، أما قصدهم هبا وضعياً 

 السياسة النقدية اإلسالمية، ومنها ما يلي:

سعر الفائدة، بغرض حتقيق األهداف  من مثَّ كمية املعروض من النقود، و السياسة اليت هتدف إىل تغيي  "

حتقيق التوظيف الكامل للموارد، مث حتقيق معدل منو مقبول مع استقرار يف  إىلاالقتصادية للدولة، اليت ترمي 

 .271"املستوى العام لألسعار

 .272"من إجراءات لتنظيم السيولة العامة يف االقتصاد الوطين يتخذالسياسة النقدية هي: ما 

                                                           
م، ص 1998جدة، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي، -، السعوديةالنقود كما ينبغي أن تكونالسبهاين، عبد اجلبار،  270
 )بتصرف( 18
 497م، ص 1982، 1الكويت، شركة كاظمة للنشر والتوزيع، ط-، الكويتالنقود والبنوكخليل، سامي،  271

 .324، مرجع سابق، صالنقود واملصارف يف النظام اإلسالمي الكفراوي، عوف حممود، 272
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ت واألساليب هي عبارة عن التحكم يف كمية النقود املتاحة للتداول، وهي اإلجراءاالسياسة النقدية 

من: النقود، واالئتمان، وتنظيم السيولة  ل ٍّ ، يف إدارة كُ الدولةاملتعددة اليت تتخذها السلطات النقدية يف 

 .273"لتحقيق أهداف الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسة املالية ؛الالزمة لالقتصاد الوطين

يستخدمها البنك املركزي للتأثي على السيولة النقدية أبهنا جمموعة من اإلجراءات اليت " ا:ف أيضً عرَّ وتُ 

 .274املتاحة للتداول يف االقتصاد الوطين

اإلجراءات واألساليب املتعددة اليت تتخذها السلطات النقدية يف الدولة يف إدارة كل "السياسة النقدية هي 

هداف الدولة االقتصادية، ألتحقيق  ؛السيولة الالزمة لالقتصاد الوطين وتنظيمالنقود، واالئتمان،  :من

 .275"االجتماعية، والسياسية، واملاليةو 

وهلا شروط منها أما إسالميا فالسياسة النقدية جزء من السياسة الشرعية املبنية على حتقيق مصاحل العباد، 

احلزم، وال خيلو من  اابن عقيل احلنبلي: "جرى يف جواز العمل يف السلطنة ابلسياسة الشرعية: أهن هقالما 

القول به إمام، فقال الشافعي: ال سياسة إال ما وافق الشرع، فقال ابن عقيل:  السياسة ما كان فعال يكون 

ال نزل به وحي، فإن أردت ، و ملسو هيلع هللا ىلصمعه الناس أقرب إىل الصالح، وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول 

بقولك إال ما وافق الشرع، أي مل خيالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت ال سياسة إال ما نطق به 

  .276الشرع فغلط، وتغليط للصحابة

                                                           
 . 117م، ص 1980، القاهرة: االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية،السياسات االقتصادية يف اإلسالمعفر، حممد عبد املنعم،  273
، 173م، ص1997الرايض، دار اخلريج للنشر والتوزيع،  -، السعوديةاملاليةالنقود والبنوك واألسواق احلميدي، عبد الرمحن وآخرون،  274

 . 117، مرجع سابق، صالسياسات النقدية يف اإلسالموانظر أيًضا: عفر، حممد عبد املنعم. 
 ، وانظر أيًضا: 290االسكندرية، دار اجلامعات املصرية، ص -، مصرالنقود واملصارف يف النظام اإلسالميالكفراوي، عوف حممود،  275

 .749، مرجع سابق، ص النقود والبنوكخليل، سامي.  -
 .33، ص4م، ط2011القاهرة، مكتبة وهبة، -، مصرالسياسة الشرعيةالقَرضاوي، يوسف.  276
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أبهنا: "جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها الدولة اإلسالمية  اإلسالمُعر  فت  السياسة النقدية يف و 

إدارهتا، بشرط أن تكون تلك اإلجراءات والتدابي متفقة مع أحكام الشريعة لتنظيم شؤون النقد و 

  277اإلسالمية".

ابلسياسة النقدية يف املفهوم اإلسالمي: جمموعة اإلجراءات  يقصدوعرفها أحد الباحثني بقوله: "

والقرارات اليت يتخذها البنك املركزي اإلسالمي لتنظيم اإلصدار النقدي وضبطه، مبا يتناسب مع اهليكل 

 . 278االستثماري واإلنتاجي واالستهالكي لالقتصاد القومي"

حمكومة إسالميا مبا يل ويرم،  إذن فالسياسة النقدية ميكن أن توجد بغي ضوابط، ولكنها

. كما أن السياسة النقدية هي جزء ال يتجزأ من 279فالسياسة النقدية أمر والضوابط الشرعية أمر آخر

التأثي التوجيهي الذي متارسه الدولة يف النشاط االقتصادي، السياسة االقتصادية واليت تعرف أبهنا: "

انب االقتصادي الذي تؤدي فيه الوحدات االقتصادية وكذلك مقدار تدخلها وأتثيها يف حتديد اجل

 . 280عملها

فالسياسة النقدية مؤثرة يف اإلصدار النقدي الذي يؤثر مباشرة على مستوى األسعار، وابلتايل 

فهي ال تعمل مبعزل عن السياسة االقتصادية العامة أو السياسات األخرى املنبثقة عنها كالسياسة املالية 

كان من املعتقد أن : "عمر شابرا بني هذه اإلدارات. يقول د. كاملأيضا، فال بد أن يكون هناك انسجام  

السياسة النقدية هي السياسة الوحيدة اليت ميكن أن تلجأ إليها الدولة لتحقيق االستقرار االقتصادي؛ وذلك 

نتيجة اعتقاد االقتصاديني الكالسيكيني املرونة التامة يف األسعار واألجور وسعر الفائدة، ولكن بعد 

                                                           
 .10م، ص1989(، األردن: جامعة اليموك، ، )رسالة ماجستيالسياسة النقدية يف اإلسالمبين هاين، حسني علي اليوسف،  277
 . 23، ص1986، 1القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، ط-، مصرالسياسات املالية والنقدية يف امليزانعبد العظيم، محدي،  278
م، 2008، رسالة دكتوراه، املغرب، جامعة حممد اخلامس، السياسة النقدية بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعيالشاويش، وليد،  279
  136ص 
  .103، مرجع سابق، صالنقود والسياسة النقديةمفتاح، صاحل.  280
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أن تغيات سعر الفائدة قد ال تكون هلا الفعالية التامة يف  الكساد الكبي أثبت )كينز( يف نظريته العامة

حتقيق التوازن االقتصادي إذا كان منحىن الطلب على النقود ال هنائي املرونة، ابإلضافة إىل أنه أثبت عدم 

 .281مرونة هيكل األجور واألسعار يف حالة التغي النزويل للنشاط االقتصادي

 ئفه يف التصور اإلسالمياثنيا: أهداف النظام النقدي ووظا

ال بد لكل نظام من أهداف وغاايت وضع النظام لتحقيقها، والنظام النقدي من املنظور 

به من بعد أخالقي وطابع إنساين يراعي حاجات  ميتازاإلسالمي نظام متميز عن غيه من األنظمة ملا 

 الناس ويقق العدالة بينهم.

مر التطور لقد ثيا منها اندثر لعدم العدالة أو املواكبة، فوابلرجوع إىل األنظمة السابقة جند أن ك

النقدي أبطوار متعددة وصوال إىل الشكل الذي نعرفه اليوم والذي ما زال أيضا قيد التطوير لنفس 

األسباب، وال شك أن بوصلة التطوير احلاصل اليوم يف النظام التباديل املواكبة الشاملة اليت حتقق أهداف 

الواضعني. ومن هنا ميكن أن نتساءل ما هي أهداف الواضعني؟ وكيف يتم حتديد هذه األهداف؟ وهل من 

 ضوابط إسالمية هلذه األهداف؟

إن األهداف تتبلور من شعور املتعاملني بضرورة إشباع حاجات متجددة ومتنوعة أبكفأ وسيلة 

ال لالبتكار والتغيي، واحلاجة اليوم هلذه املواكبة هي اإلنساين املي الوجدانممكنة، وتنبع التغييات اهلدفية من 

األكثر على مر التاريخ، فالتطور التقين احلاصل يف شىت اجملاالت وصل إىل النظام التباديل فيها، فالناس تريد 

ابلضرورة مع الطرف القوة من يفرض التغيي وقد ال تكون  ي هونظام أكفأ وأسرع وأكثر عدالة، ولكن القو 

يسعى لتحقيق العدالة، وحنن يف النظام اإلسالمي ال بد أن تنطلق أهدافنا هبذه الدوافع آنفة الذكر الذي 

 مع ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة العامة وضوابطها اخلاصة يف جمال املال واألعمال.

                                                           
 وما يليها. 173م، ص1981بيوت، الدار اجلامعة للكتب، -، لبناناالقتصاد النقديضياء، جميد.  281
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ومع استقراء أهداف النظام النقدي يف اإلسالم جند أن أبرز األهداف والوظائف اليت يسعى 

، ومعدل أمثل للنمو االقتصادي، وعدالة 282م لتحقيقها ما يلي: رفاهة اقتصادية عامة، وعمالة كاملةالنظا

للدخل والثروة، واستقرار قيمة النقود، لكي تكون واسطة التبادل وحدة  عادلاقتصادية اجتماعية، وتوزيع 

ة، ابإلضافة لتعبئة املدخرات اثبتا للقيم للمدفوعات اآلجلة، ومستودعاً  عادالً  حسابية موثوقة، ومقياساً 

لكافة األطراف املعنية، وحتقيق توازن امليزان  عادالً  واستثمارها يف التنمية االقتصادية بطريقة تؤمن عائداً 

 .283احملاسيب، والكفاءة يف ختصيص املوارد، وتقدمي اخلدمات املتوقعة من النظام املصريف بطريقة فعالة وكفؤة

هداف مع النظم النقدية الوضعية إىل أهنا فريدة من حيث انطالقتها ومع توافق كثي من هذه األ

 اكبيً   ااختالفً  احلقيقة يف هناك لكن ،ظاهرايً  اتشاهبً  هناك أن صحيح" عمر شابرا: العقدية، يقول د.

 االقتصادية، والعدالة الروحية، ابلقيم النظامني من كل  التزام مدى يف االختالف نتيجة ؛بينهما

  انتهاكه، ميكن ال واإلميان، العقيدة من جزء هي اإلسالمية األهداف فإن ؛اإلنسانية واألخوة واالجتماعية،

 ما مبقدار القداسة من وفيها التشريعية، املخرجات من كبي  ملقدار املهمة املدخالت من تعترب أهنا كما

 فإن األمر، كان  وأاي سياسية، انتهازية أو مساومة موضع تكون أن ميكن فال والسنة، القرآن إىل تستند

 اإسهامً  فيه يسهم أن لإلسالم ميكن ما وهذا األهداف، حتقيق يف احلاسم األمر هي سرتاتيجيةاال

 .284"افريدً 

                                                           
العمل مبعدل األجر السائد يصل عليه من يرغب يف العمل، إال أنه يستثىن من ويعرب عنها ابلتوظف الكامل، مبعىن أن كل من يرغب يف  282

ذلك نوع معني من البطالة، وهو ما يسمى البطالة االحتكاكية، وهي اليت يضطر فيها الفرد للتعطل بسبب انتقاله من عمل آلخر، وهي ال بد 
بيوت: دار موسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية، يز فهمي. تبقى يف كل دولة، يف كل وقت من أوقات السنة، هيكل، عبد العز  أن

 291، ص 1980النهضة العربية، 
، 1، فرجينيا، الوالايت املتحدة األمريكية: املعهد العايل للفكر اإلسالمي، الطبعة العربية، )حنو نظام نقدي عادلشابرا، حممد عمر.  283

 ، انظر أيًضا: 46م(، ص1987ه /1408
 . 312م، ص1996، االسكندرية: دار النشر للجامعات املصرية، فقه االقتصاد النقديوسف كمال. حممد، ي -
م(، 2006ه/ 1427، األردن: جامعة اليموك، رسالة دكتوراه، )كفاءة السياسة النقدية يف اإلسالمالوادي، حازم حممود عيسى، -

 .65ص
 46سابق، ص، مرجع حنو نظام نقدي عادلشابرا، حممد عمر.  284
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 :لتتضح صورهتا أكثراألهداف الرئيسة للنظام النقدي اإلسالمي بد لنا من التعليق على وال 

األنظمة نظراي ولكنه حمدود يف الشريعة اإلسالمية مبنع الرتفه يف هو مقصد جلميع الرفاهية:  -1

احملرمات من طعام وشراب، أو ابللهو احملرم واإلابحية، فضال عن التبذير واإلسراف، كما أنه 

يراعي محاية الضرورات وسد احلاجيات وتوفي التحسينات، والزينة اليت أحل هللا لعباده 

ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اَّللَِّ الَّيِت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيِ َباِت ِمَن تعاىل: ) والطيبات من الرزق، قال هللا

ِلَك نـَُفصِ ُل اآْلايَ  نـَْيا َخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة ۗ َكذََٰ ِت الرِ ْزِق ۚ ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ

بضوابط وأصول شرعية، وفيما يلي قتصادي املطلوب منضبط . فالرفاه اال285(ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ 

 .286تقسم األصوليني لقوة املصلحة يف ذاهتا

األصول اخلمسة: الدين، والنفس،  علىوهي أقوى املراتب يف املصاحل، وهي احملافظة  الضرورات:

والعقل، والنسل، واملال. فُشر َع حد الردة؛ للحفاظ على الدين، والقصاص؛ حلفظ النفس، وحد الشرب؛ 

 حفاظًا على العقل، وحد الزان؛ حفاظًا على النسل، وحد السرقة؛ حفاظًا على املال.

، اإلنرتنتو ت الكهرابء، وهي دون الضرورة يف الرتبة، وأمثل على ذلك خبدما احلاجيات:

واهلواتف، وما إىل ذلك من اخلدمات اليت يشق على الناس االستغناء عنها، ولكن فقدها ال يؤدي إىل 

 هالكهم.

                                                           
 32سورة األعراف  285
، 2م( ج1998ه /1418، )2، بيوت: دار الفكر املعاصر، ودمشق: دار الفكر، ط أصول الفقه اإلسالميالزحيلي، وهبة.  286
هو التقسيم الثاين للمصاحل، وهو يقارن بذلك التقسيم األول للمصاحل من حيث « قوة هذه املصلحة يف ذاهتا»، وابلنسبة لقوله: 771ص

َع صلحة اليت شهد هلا الشرع ابالعتبار، كقياس ما ال نصَّ فيه على ما فيه نص، واملصلحة اليت شهد الشارع ببطالهنا، كمن أفىت مللك جامَ امل
شرع ال يف هنار رمضان أن عليه صيام شهرين متتابعني زجرًا له، ألن عتق الرقبة واإلطعام سهل عليه، والقسم الثالث: املصلحة اليت مل يشهد هلا

 .770، ص2ابعتبار وال إلغاء، انظر املصدر السابق، ج
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ابألاثث احلسن، الواسعة، و  ابلبيوتويطلق عليها التزيينيات، وأمث  ل على ذلك  التحسينيات:

 رية.، والتقنيات املواملالبس احلسنة، والسيارات الفارهة

ذلك اجلزء من الرفاهية االجتماعية الذي يتناوله املقياس النقدي وتعرف الرفاهية ِبّنا: "هذا 

اإلنسان تتعلق ابجلوانب املادية  سعادةمبعىن أن األمهية الكربى يف حتقيق ، 287"بطريق مباشر أو غي مباشر

وأنه مهما اختلفت رؤى املدارس االقتصادية  288من حياته، فالدخل واإلنتاج واألسعار هي أسباب الرفاهية

إىل الرفاهية، فإهنا تشرتك مجيًعا يف أن الشروط املثلى لإلنتاج والتبادل شروط الزمة لتحقيق الوضع األمثل، 

دون االلتفات إىل االلتزام الروحي والسلوك األخالقي  ضها كثي من العقباتمع أن هذه الشروط املثلى يعرت 

 .289يف االجتماع والسياسة

اإلسالم له ضوابُط ومعايي شرعية  يفبذلك، نلحظ أن الرفاه ابعتباره هدفًا يف النظام النقدي 

ت اليت ال بد من ليست موجودة يف االقتصاد الوضعي، الذي يعترب احملرمات الشرعية جزًءا من احلاجا

إشباعها، انطالقا من الفلسفات البشرية الوضعية املادية، اليت تسعى إلشباع الغرائز واحلاجات يف َضوء 

القوانني الوضعية، حيث ُيستباح الراب واخلمر والفواحش، ويُعترب ذلك حًقا طبيعًيا لإلنسان، ومن مثَّ يؤكد 

جانب االعتبارات الروحية واألخالقية  مهم إىلية جزء أحد الباحثني على أن اجلانب املادي من الرفاه

 .290واالجتماعية والسياسية

                                                           
 119م(، ص1999ه /1419، القاهرة: دار الفكر العريب، )الرفاهية االقتصاديةعمر، حسني،  287
 ، وانظر: 331، االشرتاكية، اإلسالم، مرجع سابق، صالنظم االقتصادية دراسة مقارنة الرأمساليةاألمني، عبد الوهاب،  288

 .119، مرجع سابق، صالرفاهية االقتصاديةعمر، حسني.  -

 129-124، مرجع سابق، صالرفاهية االقتصاديةعمر، حسني.  289
 انظر أيًضا: ، و 331، اإلسالم، مرجع سابق، صالنظم االقتصادية دراسة مقارنة الرأمسالية، االشرتاكيةاألمني، عبد الوهاب،  290

، يف جدة، اململكة ملخص وقائع املائدة املستديرة حول احلالة املعرفية يف االقتصاد اإلسالمي وسياسات التنميةشابرا، حممد عمر، 
 .50م(، جملة التنمية والسياسات االقتصادية، مرجع سابق، ص2004مايو//27-26العربية السعودية: )

املعهد العريب للتخطيط ابلكويت، اجمللد السابع، العدد األول، عرض:  52امللخص نفسه، مرجع سابق، صسيف الدين اتج الدين من 
 مصطفى اببكر.
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وهي مقصد ومطلب شرعي جوهري، أمر به سبحانه وتعاىل حىت ال يطغى  عدالة التوزيع: -2

، ولكن أتىب النظم 291(َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمنُكمْ )الغين على الفقي، قال تعاىل: 

الوضعية أن يكون إعادة التوزيع على شكل اإللزام يف حني جعل هللا الزكاة كأداة إلعادة 

التوزيع ركنا اثلثا من أركان اإلسالم اخلمسة، يستحق اتركه التعزير والعقوبة يف الدنيا والعذاب 

يف اآلخرة. فاإلسالم دائما يسعى إىل جسر اهلوة بني األغنياء والفقراء وال شك أن للسياسية 

تقرار النقدية وطبيعة النقود ومصدرها أمهية كبية يف حتقيق هذا اهلدف. فالعدالة مهمة الس

قيمة النقود أيضا ذلك أن أي خلل ابالستقرار سيؤدي ابلضرورة إىل خلل يف توزيع الثروة، 

نتيجة نقصان قيمة النقود، وارتفاع أسعار السلع، فالذين تكون مدخراهتم على صيغة نقود 

خيسرون جزءا من ثروهتم بفقدان القيمة بينما يثرى بذلك املدخرون على صيغة سلع وعقارات 

 ساب أصحاب النقود.على ح

لذا يعترب االستقرار النقدي أحد معايي العدالة والتوزيع السليم، وهو ما سيتناوله الباحث يف 

 الفقرة التالية.

اهتم فقهاء املسلمني كما االقتصاديني ابستقرار قيمة النقود وذلك  يف القيمة:االستقرار  -3

وحتقيق العدالة بني  ، والبائع واملشرتي،انطالقا من إرادة حتقيق العدل بني الدائنني واملدينني

أصحاب الدخول الثابتة )العمال واملوظفني( وأصحاب الدخول املرنة وهم أرابب األعمال، 

ابإلضافة للقضاء على فرص املضاربة املفتعلة، واستقرار الصناعات وتشجيعها، وتشجيع 

ما جاءت به رسل هللا من  يف بيان قال هللا تعاىل االدخار إىل غي ذلك من املقاصد، وقد

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا اِبْلبَـيِ َناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَـُقوَم النَّاُس اِبْلِقْسِط ۖ : )العدل

َ َوَأنَزْلَنا احْلَِديَد ِفيِه ِبٌَْس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَـْعَلَم اَّللَُّ َمن يَنُصرُ  ُه َوُرُسَلُه اِبْلَغْيِب ۚ ِإنَّ اَّللَّ

                                                           
 7سورة احلشر، آية  291
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فإن الدراهم : "يف التعليق على ضرورة استقرار قيمة النقود ، يقول ابن القيم292(َقِويٌّ َعزِيزٌ 

والدانني أمثان املبيعات، والثمن هو املعيار الذي به يعرف تقومي األموال، فيجب أن يكون 

ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع، مل يكن لنا حمدوًدا مضبوطًا، ال يرتفع وال 

مثن نعترب به املبيعات بل اجلميع سلع، وحاجة الناس إىل مثن يعتربون به املبيعات، حاجٌة 

ضرورية عامة، وذلك ال ميكن إال بسعر تعرف به القيمة، وذلك ال يكون إال بثمن تقوَّم به 

 يقوم هو بغيه، إذ يصي سلعة، يرتفع وينخفض، األشياء، ويستمر على حالة واحدة، وال

 .293فتفسد معامالت الناس، ويقع اخلُل ف، ويشتد الضرر"

خلق هللا تعاىل " وقد اتبعه على ذلك علماء كثر منهم اإلمام الغزايل رمحه هللا وقد قال:

 ".الدانني والدراهم حاكمني متوسطني بني سائر األموال

أيضا وجوب ثبات قيمة النقد من استقرائه لآلاثر الالحممودة عيسى عبده  وقد الحظ د.

 لتغي القيمة واليت متثلت فيما عرضه ابآليت:

 ـ اإلضرار مبصلحة اجملتمع. 1

 ـ اإلخالل بقاعدة امللكية اخلاصة املصونة يف الشريعة. 2

 ـ ترك ز الثروة املنايف ملقاصد الشريعة. 3

 ثابتة وامللكيات الصغية.ـ اإلضرار مبصلحة أصحاب الدخول ال 4

 ـ التأثي سلبيًّا يف سلوك األفراد. 5

                                                           
 25سورة احلديد، آية  292
بيوت: دار اجليل، ، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، إعالم املوقِ عني عن رب العاملنيابن القيم، أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الزرعي،  293

 156، ص2م، ج1973
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، إلجارة وحتقق طبيعة النقد كمقياسكما أنه عل ق على ثبات قيمة النقد، صحة عقدي املضاربة وا

وأشار إىل أن الفقهاء قد استنبطوا أن من اخلصائص اليت جيب أن تتوافر يف النقود، وجوب ثبات قيمتها، 

 .294، وأحال إىل )د. رفيق املصري(”بنظرية ثبات النقودينادون “فهم 

ويف هذا الصدد يقول أحد الباحثني: "ويف النظام اإلسالمي جند أن هدف حتقيق القسط بني 

العباد، وحترمي أكل املال ابلباطل، أصل للمبدأ الشرعي يف ضمان األمة ثبات القوة الشرائية للنقود، وعدم 

َواَل تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل تـَْعثـَْوا يف اأْلَْرِض لدولة، يقول تعاىل: )اختاذها مصدرا لإليراد يف ا

وفيه النهي عن البخس على العموم، »ويف معىن البخس الوارد يف اآلية، قال يف فتح القدير:  295(ُمْفِسِدينَ 

ويف موضع  «هذا دخواًل أولًيا،واألشياء أعم ما يكال ويوزن، فيدخل البخس بتطفيف الكيل والوزن يف 

البخس: النقص، ويكون ابلتعييب للسلعة، أو التزهيد فيها، أو املخادعة لصاحبها واالحتيال عليه "آخر: 

 .297"296... أشياءهم: أهنم كانوا يبخسون الناس يف كل األشياء"

استقرارها، ليس مطلبا ، أي ثبات قيمة النقود أو املطلبيقول د. عبد اجلبار السبهاين: " إن هذا 

حتسينيا فيها، إمنا هو مطلب شرعي أكيد من الناحية احلقوقية واالقتصادية، فاهلل سبحانه وتعاىل أمر 

وإن مل يرد به  –استقرار قيمة الوحدة النقدية، شرط للعدل يف املعامالت، وهذا  نابلعدل، وما من شك أ

ل( إال به فهو واجب. فغياب هذا املطلب يف النقود، فهو أمر مدرك عقال، وما ال يتم )العد -نص توقيفي

خيل جبداول احلقوق أو االلتزامات بني الناس. وقد تقدمت اإلشارة إىل عدم مشروعية البيع ابلوعاء الذي 

                                                           
 ، د.ت.، نشر إلكرتوينالنقود واملصارفعبد، عيسى،  294
 185سورة الشعراء، آية  295

 1412، )1بيوت: دار اخلي، ط فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،الشوكاين، حممد بن علي بن حممد.  296
 .588، ص2م(، ج1991ه/

 34م، ص 1993الرايض، دار اهلداية، -، السعوديةفقه االقتصاد النقديحممد، يوسف كمال،  297
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ال ينضبط، فكيف نصحح كيل القيم )البيع والتعاقد وتعريف االلتزامات( بصاع القيمة الذي ال ينضبط 

 298عرب الزمن!"

 ذلك مما أكد عليه علماء املسلمني يف وجوب استقرار القيمة للنقود.إىل غي 

عوامل أو عناصر اإلنتاج اليت تستخدم " أما ختصيص املوارد فيعين:كفاءة ختصيص املوارد:  -4

يف النشاط االقتصادي، أو يف مؤسسة ما؛ إلنتاج وتوزيع السلع واخلدمات، وتصنف هذه 

. أما الكفاءة فتتحقق ابلتوزيع حبيث ال ميكن 299س مال"املوارد عرفًيا إىل: أرض، وعمل، ورأ

تغيي هذا التوزيع دون أن يؤدَي ذلك إىل حتويل بعض أفراد اجملتمع إىل وضع أسوأ مما كانوا 

عليه قبل التغيي، أما إذا أفاد التغيي بعض األفراد، دون أن يدث ضررًا ابآلخرين، فإن التوزيع 

ومن العوامل اليت َتضرُّ هبذا التوزيع، االحتكار، سواء يف البيع أو السابق يكون أقل كفاءة. 

الشراء، والضرائب غي املباشرة والضريبة تعين: "حتويل إجباري ملبلغ من النقود من األفراد أو 

املؤسسات إىل احلكومة، وقد تفرض الضرائب على الثروة أو الدخل، وتسمى عندئذ ضرائب 

إىل أسعار السلع، وتسمى يف هذه احلالة ضرائب غي مباشرة، أو يف شكل إضافة 

 .300مباشرة"

وتوزيع املوارد وال شك يكون حمكوما ابلنظام والفلسفة االقتصادية العامة، "وابلنظر إىل النظام 

النقدي يف اإلسالم، فإن التوزيع األمثل للموارد ليس على النحو املطلق يف الرأمسالية، وال هو ضيق على 

د يف االشرتاكية، بل هو حمكوم ابلتشريعات اإلسالمية املتعلقة ابملباح واحملرم، فنجد أن حترمي النحو املوجو 

التعامل ابلراب، مثاًل، مانٌع من توجيه املوارد حنو املشاريع اليت تتعامل به، ولو كانت نسبة الراب مرتفعة، 

                                                           
 17، جملة االقتصاد اإلسالمي، السعودية جدة، ص النقود كما ينبغي أن تكونالسبهاين، عبد اجلبار،  298
 740، مرجع سابق، صموسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائيةهيكل، عبد العزيز فهمي.  299
 827املرجع السابق، ص  300
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ا مهما كانت جمدية ماداًي، بينما وكذلك احلال ابلنسبة إلنتاج احملرمات، فال تتجه رؤوس األموال إليه

 ستتجه هذه املوارد إىل إنتاج ما ينفع الناس، ويفظ مصاحلهم وأخالقهم.

ومن مثَّ فإن هدف الكفاءة يف توزيع املوارد سيكون حمفوفًا بسياج من األحكام الشرعية اليت متنع 

ا وجسًدا، وَير م الناس تبًعا لذلك ما يضر ابإلنسان روحً  أوأيدي ذوي النفوس الضعيفة إىل انزالق املوارد 

من فرصة االستثمار احلالل والنافع، فيكون اإلنتاج الضار على حساب ما ينفع الناس، وبناء على ذلك 

فإن الربح، وحرية التملك والتبادل، يف النظام النقدي اإلسالمي تستظل مجيًعا مبظلة الشريعة، اليت حتمي 

كما أن للزكاة يت تفتك به ومبن حوله؛ طلًبا للعاجلة ونسيااًن لآلخرة.اإلنسان من شر نزواته وشهواته ال

والصدقات وأعمال الرب واإلحسان دورًا هاًما يف توزيع املوارد، بتمكني ذوي القدرات الفنية من اإلنتاج النافع؛ ملا 

دخاهلم   ثل ذلك صيغ االستثمار منتجني جُدًدا يف اجملتمع اإلسالمي، ومكتوفره هلم الزكاة من رأمسال ضروري إل 

، كالسلم واملضاربة؛ مما يؤكد على الدور من الطرف اآلخر والعملاإلسالمية، اليت يكون فيها املال من طرف، 

 .301"البارز واملهم الذي ترمسه الشريعة يف حتقيق هذا اهلدف

 الشروط الالزمة لتحقيق هذه األهداف:

أنه يلزم النظاَم النقديَّ يف اإلسالم لتحقيق هذه األهداف شروٌط ثالثٌة، على  الباحثنييرى بعض 

 302النحو اآليت:

ووســـائلها فـــتح طـــرق جديـــدة النتقـــال املـــدخرات لالســـتثمار؛ لتحقيـــق النمـــو عـــن طريـــق  الكفـــاءة: .1

 السوق وجهاز األسعار. 

                                                           
 الشاويش، وليد، السياسة النقدية بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، رسالة دكتوراه، املغرب، جامعة حممد اخلامس، 2008م، 301

 ص 
 فما بعدها. 312، مرجع سابق، صالنقدي فقه االقتصادحممد، يوسف كمال.  302
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وذلـــك بتـــوفي أداة تبـــادل يثـــق هبـــا النـــاس، وتـــروج يف التعامـــل بيـــنهم بشـــكل مســـتقر ال  االســـتقرار: .2

 يتعرض للتقلبات. 

سـائل عـدة، منهـا: حتـرمي الـراب كـثمن محاية اجملتمع من أكل املال ابلباطل، وذلك يتحقـق بو  العدالة: .3

للنقـــود، وتــــوفي الســــبل للمشــــاركة حــــىت تتحقــــق قاعــــدة الغــــرم ابلغــــنم، والعمــــل علــــى اســــتقرار القــــوة 

الشرائية للنقود؛ محاية لثروات الناس من الضـياع، وخبـس األصـول النقديـة ابلتضـخم، ومحايـة اجملتمـع 

جلـــة؛ محايـــة لثـــرواهتم مـــن الضـــياع، وصـــيانة مـــن أســـاليب املقـــامرة علـــى أســـعار الصـــرف، والبيـــوع اآل

 للسوق من األزمات.

 خصائص النظام النقدي يف اإلسالم :اثلثا

ألي نظام نقدي خصائصه اليت متيزه عن غيه من النظم وال بد من معايي ترشد كل نظام لتحقق 

والنظام النقدي يشتمل على مجيع أنواع النقود املوجودة يف جمتمع ما، وكذا مجيع املؤسسات له أهدافه، 

اليت حتكم هذا اخللق املتعلقة خبلق النقود وإبطاهلا ومجيع القوانني والتعليمات واإلجراءات واألنظمة 

، ويستمد كل نظام نقدي معامله من فلسفة النظام االقتصادي الذي ينتمي إليه. ومما مييز 303واإلبطال

 :304النظام النقدي اإلسالمي ما يلي

وهذا يضمن أن النظام يستفيد من املوارد لتلبية االحتياجات األساسية لألفراد،   االلتزام: أوال:

على إجياد مؤسسات وأساليب بعيدة عما هنى عنه الشرع، كما يعمل هذا االلتزام كما يعمل االلتزام أيضا 

على االستفادة من مظاهر اإلصالح اخللقية واالجتماعية اليت يتميز هبا هذا النظام، كإصالح جهاز األمثان 

صادي وغيها. وجيب اإلشارة إىل أن توضيح الدور الذي تقوم به النقود يف النظام االقت وعمل السوق

  اإلسالمي يعترب شكال من أشكال التزام النظام النقدي ابلقواعد واألصول االقتصادية اإلسالمية.
                                                           

 14م، ص 1983، مركز دار الوحدة العربية، بيوت، التطور التارخيي لألنظمة النقدية يف األقطار العربيةالسيد علي، عبد املنعم،  303
م، ص 2011، 1عمان، دار النفائس، طط-األردن، التغريات يف قيمة النقود واآلاثر والعالج يف االقتصاد اإلسالميعيسى، خليفي،  304

177-182 
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فاملنهج اإلسالمي يشتمل على اجلوانب الروحية واالجتماعية جبانب اجلوانب اثنيا: الشمول: 

واملصرفية يف هذا النظام تقوم بتجميع األموال واستخدامها يف نطاق  النقديةاالقتصادية، فاملؤسسات 

 .305الشريعة اإلسالمية مما خيدم اجملتمع من نواحي التكافل والعدالة ووضع املال يف مساره

يتطور النظام النقدي يف اإلسالم ابلتطورات االجتماعية واالقتصادية فهو نظام التطور:  اثلثا:

بل  موحداً  ته وسياساته وآلياته وأدواته، لذا خنلص إىل أن النظام ليس جامداً متطور يف هيكله ومؤسسا

بتطور املعارف واألنشطة االقتصادية والبيئة الزمانية واملكانية اليت يوجد فيها النظام، فالنظام النقدي  متطوراً 

 .306اإلسالمي متفق يف أصوله وأهدافه ومتطور يف حمتوايته

 .مت شرحهاوهذه من املسلمات اليت  الالربوية: رابعا:

 النظام النقدي اإلسالمي: يرتكب منه ومما

 ما يرتكب منه النظام من القاعدة النقدية والنقود: أوال:

ويقصد هبا تقنيا كمية النقود املتاحة يف االقتصاد يف شكل اتم السيولة،  القاعدة النقدية: -1

وهذه الكمية هي احملدد للعرض النقدي، وتساوي العملة املتداولة بني أيدي اجلمهور + 

احتياطيات النظام املصريف )الودائع األولية + القروض من خارج النظام املصريف(. ولكين 

د له قيمة النقود، فإذا اختارت الدولة القاعدة النقدية الذهبية أقصد هبا هنا األصل الذي تر 

سيختلف ذلك عن قاعدة النقد الورقي الذي يتطلب جمموعة من الشروط للعمل كالتكافؤ 

بني وسائل الدفع والسلع عن طريق غطاء اإلصدار والرقابة على االئتمان من خالل رقابة 

 البنك املركزي على املصارف التجارية.

                                                           
 36م، ص 1979، مارس 5، تقرير جملة البنوك اإلسالمية، العدد احللقة العلمية خلرباء التنظيم يف البنوك اإلسالميةانظر:  305
 179-177، مرجع سابق، ص التغريات يف قيمة النقود واآلاثر والعالج يف االقتصاد اإلسالميعيسى، خليفي،  306
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جادل عدد من الفقهاء فيما إذا كان هناك شكل حمدد للقاعدة النقدية يف النظام  وقد

االقتصادي اإلسالمي وخلصوا إىل عدم وجود شكل حمدد مع رؤية عدد كبي منهم على  

ابن يقول كفاءة القاعدة الذهبية وأمثليتها ابلنسبة ملا جاء بعدها من النظم.  ويف تعضيد هذا 

 خلق احلجرين املعدنني من الذهب والفضة قيمة لكل متمول ومها خلدون: "إن هللا تعاىل

الذخية والقنية ألهل العامل يف الغالب وإن اقتىن سوامها يف بعض األحيان فإمنا هو لقصد 

، أي أن الذهب 307حتصيلهما مبا يقع يف غيمها من حوالة األسواق اليت مها عنها مبعزل"

اإلنسان ألداء وظائف شأهنما شأن ابقي املخلوقات، وإمنا والورق خملوقان أنعم هللا هبما على 

ذكر املعدنني دون سوامها ملا يتميزان به من خصائص أمهها خاصية الثبات يف القيمة، حبيث 

. ومثله اإلمام املقريزي 308أن قيمتها ال تتقلب مع تقلبات األسواق كما يف السلع األخرى

أيت بيان ذلك يف مبحث التوجيه الشرعي يف والشافعية على قول وغيهم من العلماء وسي

 الفصل الرابع.

 وسيأيت احلديث عنها ابستفاضة يف الفصل الرابع. النقود: -2

 العالقة التارخيية بني النظام النقدي والنظام االجتماعي: اثنيا:

ومن املهم أيضا أن نعرض على ذكر العالقة التارخيية بني النظام النقدي والنظام االجتماعي حيث 

يتطور النظام النقدي اترخييا بتطور األنظمة االجتماعية واالقتصادية، ويقول الدكتور وليد الشاويش يف 

ظروف اجتماعية واقتصادية، من خالل  يولدسبق أن  بيَّنت أنَّ النظام النقدي " معرض بيان هذه العالقة:

وليس أدل على ذلك من تطور أنظمة املبادلة ابتداء بنظام املقايضة، مث األنظمة النقدية املختلفة، فكل 

نظام ينتج النظام الذي يليه ويدعو إليه؛ نتيجة تطور الظروف وتغي األحوال، وهكذا يف عملية مستمرة، 

                                                           
 ص415، 2007، 1بيوت، مؤسسة املعارف، ط-، لبنانمقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد،  307
 48، ص 77م، العدد 2018، جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، النقود عند ابن خلدون: الوظائف واخلصائصبلعساري، حلسني،  308
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ن استياد نظام نقدي من اخلارج أمر أتابه طبائع األشياء، وأن وأن هذا التطور هو سنة كونية، ومن مثَّ فإ

هذا النظام سيكون شيئا غريبا على األمة، ومن مثَّ على أمتنا اإلسالمية أن تسعى جاهدة إىل توفي احللول 

االقتصادية من خالل الشريعة اإلسالمية الغنية مبا يتوافق مع العرف واملصلحة، وال يتناقض مع ثوابت 

 يعة.الشر 

ولتحديد خصائص النظام النقدي يف ظل تطبيق الشريعة اإلسالمية ال بد من مراعاة بعض 

االعتبارات، منها: أن الشريعة مل حتدد نوع القاعدة النقدية، معدنية أو ائتمانية، وال املادة اليت صنعت منها 

العدُل، واإلنصاف، والوفاء، ومن مثَّ لن تلك النقود، وإمنا راعت املبادئ اليت جيري التعامل هبا من حيث: 

يكون هلذه القاعدة أثر يف حتديد هوية النظام النقدي اإلسالمي، بل قد يشرتك املسلمون مع غيهم يف 

أي تعديل يذكر على النقود يف عصره، كما أن اإلجراءات  صلى هللا عليه وسلم هذه القاعدة، فلم جُي ر  النيب

، والوليد بن عبد امللك، مل تكن على مادة النقود نفسها، بل -ي هللا عنهرض-اليت حدثت يف عهد عمر 

استبدال النقوش اليت تتناقض مع الشريعة أبخرى، وأن النظام النقدي اإلسالمي يستمد خصائصه من 

الشريعة اإلسالمية اليت تتمتع بثوابت حتفظ جوهر الشريعة، تدور يف فلكها متغيات تراعي املصلحة، 

ات حبسب الزمان واملكان، مع العلم أبن الثوابت هي حلماية الناس وحقوقهم، ال أغالاًل جافة تقيد واملتغي 

وعليه؛ فإن ما يدد هوية النظام النقدي يف اإلسالم هو مورد املاء الذي يستقي منه أسسه  التعامل.

ملطهرة، وإن اتفق النظام وأحكامه، أال وهو الشرع اإلسالمي املرتكز أساًسا على الكتاب العزيز والسنة ا

النقدي يف اإلسالم مع غيه يف األخذ بنظام النقد االئتماين فهو تشابه يف االسم ال يف الشخصية؛ ألن مثة 

فروقًا جوهرية يف املصدر، واألهداف، والتطبيق. بينما يستمد النظام النقدي الوضعي مالحمه األساسية من 

الغريب، وال سيَّما ما جنم عن ممارسات العاملني ابلصرافة واملال التطورات التارخيية اليت مرت ابلعامل 
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واملسؤولني احلكوميني، إال أن كتاابت االقتصاديني الغربيني يف كل من النقد واملصارف كان له أثره يف صبغ 

 .309تلك املالمح

ت التارخيية ولكن ذلك ال يعين أن اإلسالم يُلغي التطورات التارخيية ابملطلق، بل إن هذه التطورا 

قد رآها فقهاء اإلسالم يف زمن ما بناء على العرف أو املصلحة، وتغيُّـُر الظروف واألحوال؛ مما حدا 

ابلفقهاء إىل رؤى أخرى خمتلفة، فهذه هلا قيمتها واعتبارها طاملا أهنا متَّت يف ظل اإلسالم، كما أن جتارب 

، وإن تطبيق النظام النقدي أمكنتفاد منها ما ٍّ األمم األخرى تراَعى وتعَرض على شريعة اإلسالم، ويس

اإلسالمي يؤدي دوره يف إطار منظومة كاملة من املبادئ والقيم السلوكية اإلسالمية السوية، حيث تتعمق 

  .311"310املسؤولية االجتماعية لدى الوحدات االقتصادية، ومن مث تعاظم إحساسها ابملسؤولية العامة

 ورات النقدية احلاصلة على الساحة اليوم.وهذا كله يساعدان يف فهم التط

التكنولوجية يف  النقدية توظيف وقبول االبتكارات املاليةل الضوابط الشرعية املصلحية الثاين:املطلب 

 :القطاع املايل

 ( لالبتكارات املالية التكنولوجية Sandboxأوال: إجازة معامل وخمتربات التنظيم )

وقد سبق التعريف هبا يف الفصل األول، واملقصود من اإلجازة هنا كوهنا أداة فلرتة مصلحية تعىن 

من ابب املصاحل  فإجازهتاابألثر االقتصادي والقانوين واالجتماعي والشرعي هلذه االبتكارات وابلتايل 

هاء وجوب طاعة اإلمام مبا فيه املرسلة اليت ال يستغىن عنها يف تنظيم الشؤون العامة للمجتمع، وقد أقر الفق

"إمنا الطاعة يف املعروف"، ومن هنا فعلى الناس ومكوانت اجملتمع : ملسو هيلع هللا ىلصمصلحة عامة وقد قال رسول هللا 

مبا يف ذلك املبتكرين االمتثال لقرارات هذه املعامل وكذلك على املعامل التنظيمية أو املختربات التنظيمية 

                                                           
 . 22، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، د.ت، صإسالمي اهليكل والتطبيقحنو نظام نقدي ومايل اجلارحي، معبد علي،  309
 436م، ص 1996، القاهرة: النسر الذهيب للطباعة، اقتصادايت النقود رؤية إسالمية، عبد الفتاح عبد الرمحنعبد اجمليد،  310
 م2008رسالة دكتوراه، املغرب، جامعة حممد اخلامس، ، السياسة النقدية بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعيالشاويش، وليد،  311
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الة اجملتمعية واحلماية الشاملة لألمن االقتصادي للمجتمع أن تعمل جبد وإخالص على حتقيق العد

 اإلسالمي.

 منع توليد النقود من قبل اجلهات اخلاصة اثنيا:

هذا القرار مصلحي يف النقود اليت ال حتمل غطاء ميثلها، ملا يف ذلك من االفتئات على اهليئة و 

االجتماعية بتحصيل أرابح غي مشروعة من اإلصدار، ابإلضافة لعدم إمكانية ضبط هذا اإلصدار وابلتايل 

واختاذ النقود  ضارابتاملتسود حالة من عدم االستقرار القيمي يف النقود املكملة مما يؤدي إىل انتعاش 

متجرا وهو ما هنت عن الشريعة اإلسالمية، وقد سبق بيان وجوب كون النقود وسيطا للتعامل ال تقصد 

قدرها وقد قرر العلماء هذا من قدمي يف عملية مشاهبة هي توليد املصارف  لذاهتا وإمنا لقياس القيم ابنضباط

لنقدي للمصارف األعضاء يف النظام النقدي اإلسالمي إن قضية التوسع ا"للنقود، يقول ابراهيم العمر: 

تعرضت لكثي من النقد من قبل االقتصاديني من الناحية الشرعية وتعتمد هذه االعرتاضات على عدم 

االقتناع بداءة بعملية التوسع النقدي لكون املصارف ختلق شيئا من ال شيء أو ألن هذا العمل يمل يف 

االقتصادي أو لكونه معارضا لقضية العدالة االقتصادية يف هذا النظام أو لغي طياته خماطر كبية للنشاط 

ذلك من األسباب. ورغم أمهية مثل هذه الدراسات إال أهنا مل تستخدم منهجا فقهيا عند احلكم حبظر 

 إشارة لكون ذلك يعتمد على املصلحة املرسلة. 312التوسع النقدي يف النظام النقدي اإلسالمي"

الضابط الشرعي لعملية إصدار النقود ف" أيضا حصل يف النقود الورقية أبنه مصلحيما ويعلل 

املتمثلة ابملصرف  النقديةالورقية هو املصلحة املعتربة شرعا، وأن تقدير ذلك يكون من قبل السلطات 

املركزي أو احلكومة، ورغم هذه املرونة يف عملية اإلصدار فإهنا تتطلب من الناحية الفنية إجياد عناصر تقابل  

كل وحدة نقدية مصدرة، إذ إن عملية اإلصدار حبد ذاهتا هي حتويل لبعض األصول احلقيقية أو النقدية أو 

                                                           
الرايض، دار العاصمة للنشر والتوزيع،  -، السعوديةالنقود االئتمانية دورها وآاثرها يف االقتصاد اإلسالميالعمر، إبراهيم بن صاحل،  312

 313ه، ص 1414
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ذه األصول املقابلة لإلصدار النقدي هي العناصر املواجهة شبه النقدية إىل وحدات نقد خاصة مبصدرها وه

 .313هلذا اإلصدار أو ما يسمى بغطاء اإلصدار"

ويف حالة األشكال احلديثة للنقود واليت تصدر عن جهات خاصة فإن ذلك بال شك خمالفة هلذا  

 الضابط واجب االعتبار شرعيا واقتصاداي واجتماعيا.

 خالل مراقبة البنوك املركزية ِبدوات متكن من ذلك احملافظة على قيمتها من اثلثا:

ل أمر ذلك ية وعادلة قد يضر أكثر مما ينفع؛ ألنه إذا وك  ال خيضع لرقابة مركز  نقديإن أي ابتكار 

إىل الناس ركبوا العظائم كما قال اإلمام أمحد، فال بد من حسبة على الناس، فالناس ميالون إىل عدم 

نني وإذا ترك هلم األمر قد يبتكرون ما يضرهم ويضر الناس معهم، لذا ال ميكن أن االلتزام ابألنظمة والقوا

يرتك هلم شأن سيادي كالنقود دون رقابة، بل على الرقابة تقييد املباح إذا اقتضى األمر ذلك، كمنع 

وغي ، 314املضارابت اليت تضر ابألسواق وفك االحتكارات ابلتسعي على الناس جربا فيما يضر مصاحلهم

ذلك مما تقتضيه املصلحة، أما ما عرف يف التاريخ من تعامل بعض الناس ابلذهب دون الرجوع إىل 

السلطان فذلك يرجع إىل أن الذهب مطلوب وله قيمة يف ذاته، أما األشكال األخرى اليت تعترب وسائل 

الدولة حماولة حتصيل ما فإنه ال ميكن أن تطلب لذاهتا على املستوى العام دون تنظيم. ومن هنا وجب على 

 ال يتم الواجب إال به من القدرات التقنية ملواكبة التطورات واملبتكرات يف جمال املال واألعمال.

 ا: األمان من حيث التعامل احلايل واملستقبليرابع

التكنولوجية املالية الختبار األمان، فمىت قصرت عن حتقيق هذا االبتكارات إىل ع جيب أن ختض

ُمنعت وخباصة إذا كانت متس شرية واسعة من الناس كما هو احلال يف النقود الذي يعترب شأان املتطلب 

                                                           
 252املرجع السابق، ص  313

بيوت، دار البشائر اإلسالمية للنشر والتوزيع، -، لبنانكام التسعري يف الفقه اإلسالميأحينظر لالستزادة: اليعقويب، حممد أبو اهلدى،  314
 1ه، ط1431
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عاما كما أخربان. واألمان يكون بتحقيق معايي متنع وحتد من السرقة والغصب واالعتداء واالحتيال، فإذا 

لتقنيني، واالقتصاديني، تبني أن االبتكار غي حصني منع مصلحة، ويرجع يف مسائل األمان إىل اخلرباء )ا

والقانونيني(، وكلما مس االبتكار شرية أكرب من الناس كانت احلاجة أدعى إىل أن يكون قرار التقنيني 

مجاعيا من أهل اخلربة والداينة واألمانة، فال يتفرد به فرد أو مجاعة ذات مصلحة، ويرجع فيه إىل خرباء 

مصلحي قلما ينتبه له، فاإلجازة الشرعية متوقفة على رأي  حمايدين ابملعايي آنفة الذكر. وهذا الضابط

 اخلرباء يف هذه املسألة وال ميكن أن تستقل عنهم. 

الفصل الثالث سنأيت على أبرز املعايي االقتصادية والتقنية واجبة املراعاة يف االبتكارات التكنولوجية ويف 

 املالية.
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 االبتكارات التكنولوجية النقديةاحملددات االقتصادية والتقنية لقبول 

 

 

 

 

 

 

تكارات بمعايري الكفاءة التقنية لقبول اال
النقدية

يةدوافع االبتكارات التقنية املال

كارات املعايري التقنية لكفاءة االبت
التقنية املالية

ين املايل التقييم الكلي لالبتكار التق
من خالل األسئلة الوجودية

بتكارات القتصادية لقبول امعايري الكفاءة اال
النقدية

داول توافر خصائص الفعالية للت
على املستوى العام

ى القدرة على أداء مهام النقود عل
املستوى العام

ن القدرة على التحكم هبا لضما
استقرارها
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 احملددات االقتصادية والتقنية لقبول االبتكارات التكنولوجية النقدية: الفصل الثالث

 

 وفيه..

 لقبول االبتكارات التكنولوجية يف جمال النقداملبحث األول: معايري الكفاءة االقتصادية 

 للتداول على املستوى العاماملطلب األول: توافر خصائص الفعالية 

 املطلب الثاين: القدرة على أداء مهام النقود على املستوى العام

 املطلب الثالث: القدرة على التحكم هبا والرقابة عليها ابعتبارها شأان عاما

 معايري الكفاءة التقنية لقبول االبتكارات التكنولوجية يف جمال النقداملبحث الثاين: 

 دوافع االبتكارات التقنية املالية األول:املطلب 

 املعايي التقنية لكفاءة االبتكارات التقنية املاليةاملطلب الثاين: 

 التقييم الكلي لالبتكار التقين املايل من خالل األسئلة الوجوديةاملطلب الثالث: 
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 متهيد:

وتقنية هو يف احلقيقة من ابب التقسيم إن تقسيم احملددات إىل حمددات شرعية وأخرى اقتصادية 

والدراسة، إال أن واقع األمر أن هذه األمور مرتابطة بقدر ما هي  الفهمسهل مهمة الصناعي الذي يُ 

بل قد يلتبس يف ابب  متناسقة، فاألحكام االقتصادية تؤثر على األحكام الشرعية والعكس صحيح،

وكذلك ما يتعلق ابلضوابط التقنية  ؟الضوابط هل هذا يوضع يف اجلانب الشرعي أم يف اجلانب االقتصادي

فأسس املصلحة يف الباب الفقهي مشاهبة لتلك املوجودة يف الفقه  ،وذلك لشدة تنازعهما بني البابني

فمن  كمة عليه واالقتصاد حمكوما هبا،االقتصادي اإلسالمي، فالشريعة جاءت منظمة لالقتصاد وحا 

من الناحية  فعال ابلضرورة املسلمات عندان يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي أن ما هو جائز ومندوب

وهذا ما يقوم عليه التخصص  وما هو حرام ومكروه ال يسلم من اآلاثر االقتصادية السلبية االقتصادية

مرحلة السالمة الشرعية جمردا عن العوامل األخرى فيقع يف فخ  ، لذا فقد جياوز االبتكارأصالة يف جوهره

وهو ما يعترب قصورا يف االجتهاد أصال لعدم اجلمع بني  خطأ الكلي الالكفاءة وابلتايل يكون احلكم

اليت نواجهها اليوم ويتمل تطورها أبشكال أخرى الحقا ، ويف حالة االبتكارات التكنولوجية النقدية األمرين

 ك شروطا صارمة وضعها كل من الفقهاء واالقتصاديني لتكون ساملة من القدح من الناحية الشرعيةفإن هنا

، وكل ذلك ليتم اعتبارها على -وهو ما سنتعرض له ها هنا- وكذلك فعالة اقتصاداي -وقد سبق بياهنا-

 املستوى العام.

أما الناحية التقنية ، جداتوبتعاضد العلمني والضوابط يف كال املسارين يستقيم احلكم على املست

وابلرغم من أمهيتها يف جمرى احلكم؛ إال أهنا يف تفصيالهتا الدقيقة ترتك آلراء اخلرباء فيها ويعنينا منها ما 

يتعلق أبمور السالمة العامة واحلكم الكلي املراعي للقواعد الشرعية اليت سبق ذكرها يف الفصل الثاين من 

يف هذا  يحاول الباحثوسكره يف هذا الفصل من الضوابط االقتصادية، هذه الدراسة ابإلضافة ملا سنذ 
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اليت ينبغي توافرها يف كل شكل الحق من أشكال تطور النقود يف  االقتصادية الشروط ذكر ومناقشة الفصل

، مث نطبق مقارنة ابالحتياجات املعاصرة مع التعريج على بعض الشروط التقنية كذلك اجملتمعات املعاصرة

 لة عملية لتضح الصورة أكثر فأكثر وهذا هو املقصد.كل ما سبق على حا  الحقا

 املبحث األول: معايري الكفاءة االقتصادية لقبول االبتكارات التكنولوجية يف جمال النقد

املعايي الرئيسة لقبول االبتكارات التكنولوجية يف جمال النقد يف هذا املبحث سيستعرض الباحث 

، وبعد استقراء الدراسات ذات العالقة وجد الباحث أن أهم قوادح التبين كأمنوذج تطبيقيمع ذكر بعض 

الواجب توافرها ترجع إىل ثالثة أمور هي: توافر خصائص الفعالية للتداول على  االقتصاديةمعايي الكفاءة 

حكم هبا ابعتبارها شأان املستوى العام، والقدرة على أداء الوظائف الرئيسة للنقد بكفاءة، والقدرة على الت

 سياداي ميس مجيع مكوانت اجملتمع.

 توافر خصائص الفعالية للتداول على املستوى العام املطلب األول:

اتفق االقتصاديون يف القدمي واحلديث على أنه ينبغي أن تتوفر خصائص هامة يف النقود لتحقق 

لالكفاءة ونقص الكفاءة وال يسلخ عن مقاصدها، ومىت ما نقصت هذه اخلصائص فإن النقد يرتدد بني ا

حقيقة كونه نقدا إىل حني ظهور بديل آخر تتوافر فيه خصائص ووظائف أكفأ، ويتم هذا عن طريق التدرج 

اترة بقيام العقل اجلمعي االجتماعي مبحاولة سد الثغرة النامجة عن هذا القصور يف اللجوء واالبتكار لشكل 

يتواطأ الناس تدرجييا على تركه إىل غيه مما يفضله كحاهلم يف ترك كل آخر جديد يل حمل القدمي، وهكذا 

، واترة ما يتم األمر بفرض احلكومات والسلطات شكال معينا من النقود 315قدمي إىل ما يفضله من اجلديد

لقوة، يلزم به املواطنون وال تربأ ذمة الناس ابملطالبات احلكومية إال به وهو ما يعطيه خصيصة القبول العام اب

                                                           
فقد أتيت فرتات وحقب اترخيية جيرب فيها الناس  ؛ابلضرورةحبتة على أن الرتك والتحول إىل شكل آخر قد ال تكون دوافعه اقتصادية وتقنية  315

عند حتول النظام النقدي إىل نظام ال تنضبط فيه كمية ي، وقد حصل ذلك يف منتصف القرن العشرين على التعامل مبا هو أدىن وترك ما هو خ
 كما هو معلوم.اإلصدار النقدي أبصول تدعمه  
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وال يعين ذلك كفاءة هذا الشكل من النقود قطعا وهو ما ينبغي أن يلتفت له االقتصاديون بعني التدقيق، 

حيث خيلط البعض احلقيقة القائمة ويربط ذلك ابلكفاءة ظاان أن الوضع القائم هو نتيجة تطور تقين 

القتصاديون كشروط لفعالية واقتصادي أفضل من الشكل الالحق وقد ال يكون ذلك صحيحا، ومما ذكره ا

 تقنية عائدة لذات النقد وأخرى اقتصادية ومنها ما يلي: رالنقود أمو 

 متطلبات تقنية جيب أن تتوافر يف خصائص النقد ليكون فعاال:

 الصمود واالستمرارية: أوال:

للتلف هذه اخلصيصة تضمن استمرار قيام النقود بواجبها كوسيط كفؤ للتبادل، فقابلية النقود 

؛ نظرا لنبذ الناس الطبيعي ملا ال يستمر ويزول تدرجييا التعامل هباهبا ويقلل  فقد الثقةيُ  ريبالق دىعلى امل

أو يتآكل بسهولة مع الوقت وخباصة إذا كان ذلك يتعلق حبفظ قيم جمهوداهتم وأمواهلم على املدى املتوسط 

 والبعيد.

ضعف املبادالت  وسائل غي قوية الصمود واالستمرارية إىل يويرتتب على اختاذ نظام نقدي ذ

مما خيل مبعدالت االدخار وحبركة الدوران الطبيعية  منهاوالعدول عنها إىل غيها ابلتخلص السريع  التجارية

ففي الوالايت املتحدة فيما يتعلق بكلف الصمود واالستمرارية ، وعلى سبيل املثال للنقود يف اجملتمع

% من 75دم فيها الدوالر الذي يتكون من مليار معاملة نقدية سنواي يستخ 107ك قرابة هنا األمريكية

شهرا قبل إعادة تدويرها اليت  56، وتبقى الورقة النقدية يف التداول مبعدل 316% من الورق25القطن و

ج إىل وقت سينتا للورقة، وهو ما يعترب كفؤ مقارنة بغيها من العمالت الورقية اليت حتتا  13.2تكلف 

أقصر وكلفة أكرب إلعادة التدوير! وهذا يشي إىل الكلف اليت تتحملها الدول لطباعة وصيانة املعروض 

                                                           
هي اليت جتعله أكثر استمرارية وصمودا مما لو صنع   مع النقش واحلفر ونوع احلرب وغي ذلك من وسائل األمان وابملناسبة هذا التشكيلة 316

 كغيه من العمالت الورقية البحتة ذات املكوانت األقل صمودا

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



171 

عني االعتبار عند اختاذ قرارات التحول الشاملة يف قاعدة النقود، وابلنسبة بالنقدي وهو ما جيب أن يؤخذ 

للماليني من املتداول اليومية  يداعاتاإل من خاللالبنوك  بواسطةلطريقة السحب من التداول فإهنا تتم 

النقدي الورقي يوميا يف أرصدهتم وتقوم األخية ابلتنسيق مع البنك املركزي إلعادة تدوير التالف واملتهالك 

منها للمحافظة على التواجد الكفؤ يف األسواق، وإذا أخذان ابملقارنة النسبية جند أن العمالت املعدنية 

وميكن أن تستمر إىل عقود من الزمان يف التداول النقدي دون صيانة أو إعادة  أكفأ من هذا اجلانب

وهذا ما يريد الباحث لفت  317تشكيل مما جيعلها أكفأ وأرخص للحفظ والصيانة للقيام هبذه املهمة

هذا اجلانب فإنه ال شك أن املعادن أكفأ وأقل كلفة وخباصة على املدى الطويل من حيث  يفاألنظار له 

الصيانة مقارنة بنظيها "النظام الورقي"، وهذه املقارنة هي حتفيز للمقارنة من جديد بني أشكال النقود 

تعامل ، وقد 318الالحقة مع السابقة لتحديد األفضلية يف كل خصيصة من خصائص ومعايي الفعالية

الناس ابلعديد من أشكال النقود البدائية اليت انقرضت نتيجة ضعف خصيصة الصمود واالستمرارية وهي 

ما جعلتهم يعدلون عنها إىل غيها الحقا وهو ما يشكل أعباء كبية يف عملية التحول واليت قد ينتج عنها 

لة، وميكن أن نستنتج من هذه اخلصيصة أيضا ظلم يف عملية إعادة التوزيع والتسوايت للعقود اآلجلة والعاج

املطلوب توافرها يف النقود سبب اكتساب الذهب والفضة تلك املكانة العاملية اليوم وعلى مر التاريخ، مع 

عدم قولنا بضرورة قيامها بوظيفة النقد املطلق يف اجملتمع مع عدم رؤية الباحث الشخصية لوجود بديل أكفأ 

 حىت اللحظة.

 حلمل والنقل:ا ةسهول اثنيا:

 احتلت املعادن النفيسة على مر التاريخ أمهية كربى نظرا لندرهتا وسهولة محلها وإمكانية تشكيلها

من خالل تنشيط التعامالت  د أمر ضروري الزدهار االقتصاد وانتعاشهمبا أن النقبسهولة، و  أبشكل متماثلة
                                                           

317  Clayton, Stephan, Money, Federal Reserve Bank of Dallas, 2015, p.4  
، إال أن عمل موازنة شاملة بني النظم النقدية من حيث اجلوانب وهلا دور يف اختاذ القرار كثية للمقارنة  وابلرغم أن هناك جوانب أخرى 318

 املذكورة يعترب أمرا هاما.
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ل والنقل فيه لتسهيل عمليات التجارة واليت التجارية بني الناس؛ فإنه ال بد من توافر خصيصة سهولة احلم

ابتت تتسم اليوم ابلعاملية، فاملطالع لكتب التطور النقدي يرى أن الناس مع الوقت والتطور تلجأ إىل كل ما 

ومن هنا كانت النقود الورقية ومن مث الشيكات والحقا النقد اإللكرتوين هو أسهل وأسرع إلجناز املهام، 

ي وملحوظ ال يرى مدى دميومته حنو العمالت االفرتاضية كل ذلك هو جنوح واآلن هناك جنوح جزئ

للسهولة والسرعة يف أداء املهام، ومهما يكن من أمر فإن املقصود األساس أن سهولة احلمل والنقل هي 

عامل رئيس ينبغي أن تتوافر عليه النقود إذا أرادت أن تكون كفؤة االستعمال ويشيع التعامل هبا يف أي 

 ان وزمان مع عدم إمهالنا قيد توافر اخلصائص األخرى.مك

 القابلية للتقسيم: اثلثا:

فعالة النقود شياء املختلفة يف النوع واحلجم والشكل، ولتكون قود للمبادلة بني األالنيتاج الناس 

جبانب خاصية القابلية  أكثر فإنه ال بد من تقسيمها إىل وحدات صغية تتوافر فيها اخلصائص األخرى

للمبادلة بني األشياء التافهة ورخيصة الثمن، وقد كان أحد أسباب نبذ املقايضة قدميا عدم إمكانية  للتقسيم

لتغطي حمقرات األمور تقسيم األموال لشراء التوافه ورخيص البضائع، لذا تعترب خصيصة القابلية للتقسيم 

 اليت تعمل على جناح العمالت والنقود. األسبابمن أهم واملشرتايت كبية القيمة 

 :التماثل والتشاكل واالتساقرابعا: 

ولذلك فوائد كثية أن كل وحدة نقدية هي مشاهبة ومماثلة متاما لنظيهتا يف القيمة،  نعين بذلكو   

منها: تصعيب حصول الغش يف قيم النقود عند املبادالت و احلد من حصول خالف بني الناس يف تقدير 

أمواهلم لصعوبة ضبط قيمها واختصار الوقت يف عمليات العد والتقدير، فالتأكد من كل وحدة نقدية أهنا 

مشاهبة لألخرى أمر شاق، لذا كانت عقوبة الغش يف النقود على مر القرون صارمة جدا، وقد صح من 

َك َما يـَْعُبُد آاَبُؤاَن َأْو َأن نَـّْفَعَل يف َأْمَوالَِنا َما قَاُلوا اَي ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك أتَُْمُرَك َأن نَّرتُْ تفسي قوله تعاىل: )
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أهنم أرادوا بذلك قطع الدانني والدراهم؛ ألنه كان قد هناهم عن ذلك .. فعوقبوا  87( هود َنَشاءُ 

، وقد 320أن تكسر سكة املسلمني اجلائزة بينهم إال من أبس ملسو هيلع هللا ىلص. وجاء يف السنة هني الرسول 319ابلصيحة

ليل ذلك أسباب كثية مردها إىل التظامل الذي يصل بني الناس إن حدث هذا. ويف املدنيات جاء يف تع

احلديثة قدرت العقوبة ابلسجني املشدد مع غرامات مالية طائلة، ومما وقع يل حبثا القانون املصري يف املادة 

عملة ورقية أو معدنية من قانون العقوابت: "يعاقب ابلسجن املشدد كل من قلد أو زور أبية كيفية  202

 .321متداولة قانوان يف مصر أو يف اخلارج"

ولعل التماثل والتشاكل أيضا هو ما يغري املزورين بتقليد العمالت وبثها يف األسواق، ومن هنا فإن عنصر 

 صعوبة التزوير هو التسلسل املنطقي خلصائص النقود الفعالة.

 :عصي وممتنع عن التزوير والنسخخامسا: 

ملا هو أقل أمنا إىل ما هو أكثر  الناسترك  أو قل؛ وسببه فمىت َسُهل ذلك بطل التعامل يف النقود

أمنا مما يصعب وال أقول يتعذر تزويره. وعلى اجلهات املركزية التأكد من صعوبة تزوير النقود اليت تصدرها 

قين على ما يستطيعه املزورين، لتمنحها الثقة، وهذا يتطلب البقاء درجة إىل األمام من حيث التمكن الت

فالبنك املركزي الكندي مثال يعترب  322البنوك املركزية حول العامل احملافظة عليه توهذا ما حتاول اسرتاتيجيا

وهو الذي أدى لضعف الثقة يف  2004مثال شهي لدولة واجهت مشكلة التزوير بشكل عنيف عام 

إىل أعلى معدالت التزوير يف القارتني حيث  يف كندا زويرالت وصلالدوالر الكندي مما أقلق السلطات، فقد 

، وهذا ما اضطر البنك املركزي الكندي 323ورقة مزورة لكل مليون دوالر وهو رقم ضخم 470 توجد

                                                           
 ، من املكتبة الشاملة 6/474البيان والتحصيل، ط. دار إحياء الرتاث اإلسالمي،  319
 2/749، وسنن ابن ماجه: 4/544التحفة: ، والرتمذي مع 9/321أنظر: سنن أيب داود ص  320
 www.wipo.int/edocقانون العقوبات في مصر،  321

322  Ben fung & Shao, Modeling the counterfeiting of Bank Notes: A literature review, 2011, pp.1 
م وصل إىل ترليون دوالر، وهو ما يعين مليون مليون، 2004تقريبا حلجم هذا التزوير ومبعطيات مثل كون الناتج احمللي اإلمجايل لكندا عام  323

 مليون ورقة نقدية مزورة! وهذا رقم هائل. 470وأبخذ النسبة يكون هناك أكثر من 
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وجنحت اخلطة ابلفعل حيث قل  ،لتطوير خطة شاملة ملكافحة التزوير أحد عواملها تطوير تقنية التصنيع

  ا يفارتفاع هذا أحدث ولكن 324ورقة لكل مليون دوالر 35م إىل 2010عام  )PPM(معدل التزوير

كلف احملافظة على النقود، لذا فإنه يعترب من هذا احلدث وجوب اختاذ نظام نقدي عصي على التزوير 

 وميكن الرقابة عليه بكلف أقل من غيه مما هو متاح.

ه اخلصيصة على رأس اخلصائص الواجب توافرها يف أي نقد ليتم اعتباره للتداول العام، وتبقى هذ

وتقديرها جيب أن يرجع إىل معايي مفصلة، وأغلب  نسبيةعلى أنه ينتبه لكون صعوبة التزوير مسألة 

ا الدراسات اليت وقعت يل عندما تتناول موضوع النقود وخصائصه تتناوهلا بشكل فضفاض وغي حمدد مم

جيعل اخلالف حول تقدير مدى كون الشيء صعبا للتزوير وغي ذلك من املواصفات حمل اجتهاد فردي 

غي منهجي أو صناعي، لذا جيب ضبط وترمجة هذه اخلصائص إىل معايي كما ضبط االحتاد األوريب مثال 

 % مثال.2العملة املستقرة بتلك اليت ال يتجاوز معدل التضخم فيها 

ني االعتبار التزوير الفردي من التزوير اجلماعي، مثال: النقود اإللكرتونية إذا مت ويؤخذ أيضا بع

تزويرها ميكن تزوير أغلب املعروض النقدي إن مل يكن كله، بينما إذا أمكن تزوير بعض العمالت الورقية أو 

كبي جيعلنا نرتيث يف   النقود املعدنية فإنه يتزور جزء من هذا النظام ال كله، وخطر السرقة الكاملة هو خطر

قبول إلكرتونية النقود بشكل كامل ومركزي إال أن يكون هناك طرق للحد من ذلك بشكل شبه مؤكد نظرا 

حلساسيته البالغة. وسيتناول الباحث مثاال لعمليات سرقة وتزوير ابجلملة لعمالت افرتاضية يف الفصل 

 التطبيقي من هذه الدراسة لتوسع أكرب.

  

                                                           
324 Ben fung & Shao, Modeling the counterfeiting of Bank Notes: A literature review, 2011, pp.4 
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 ة واجب توافرها يف النقد ليكون فعاال:متطلبات اقتصادي

 القبول العام: أوال:

وتعترب هذه اخلصيصة أهم اخلصائص اليت وضعها االقتصاديون للداللة على مثنية ما يتعارف عليه 

على أن ما تعارف الناس عليه مثنا وإن مل يكن مثنا يف نفسه فله حكم األمثان، وهو  او حيث نص   الناس،

معتمد قوهلم بثمنية الفلوس واألوراق النقدية الورقية وغيها من صور النقود على مر التاريخ، ويرى العلماء 

رى جيعله قادرا على أن جمرد القبول العام يف األوساط املتعاملة به مع كونه يمل عددا من الصفات األخ

 القيام بوظيفة النقد.

على أن هناك مغالطة يكثر وقوع اخلطأ فيها وهي القول جبواز تداول ما توافرت فيه الثمنية ابلقبول 

العام وإن مل تتوافر الصفات األخرى وهذا خطأ؛ فليس جمرد القبول العام دليال على أفضلية نظام نقدي 

هلذا  اعام عام، فقد تتواطأ الناس على نظام غي كفؤ ويكون هناك قبوالعلى آخر أو صالحيته كنظام 

النظام مع كون غيه أفضل منه، وقد يقر ذلك إما ابلقوة أو بصعوبة التغيي ومع ذلك فمجرد وجود القبول 

العام ال يعين األفضلية أو الصحة أو جواز التعامل إذ يرجع كثي من ذلك لسلطة السلطان يف تقدير 

صلحة واملفسدة جراء تعامل الناس أبشكال أخرى من النقود، فقد مينع تداول شكل جديد ملا لذلك من امل

إضرار ابلنظام احلايل، على أن هذا القول يعتمد يف حال كون السلطان عادال وال يعتدي على أموال الناس 

كون املصاحل املتوفرة أقل من أو يضر هبم ابختاذ نظام نقدي غي عادل، مع وجود القدرة على التغيي وأن ت

املفاسد املتوقعة برأي الثقات، وهذا فارق مهم جدا عند تقييم األنظمة النقدية املتداولة اليوم، وقلما يشار 

 إليه.
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 :والنادرالعرض احملدود  اثنيا:

وهذا يساعد على استقرار قيمة النقود، وإال فمىت أمكن زايدة املعروض النقدي دون ضوابط أدى 

وهو ما أتابه  ذلك إال تناقص القيمة الشرائية هلا وابلتايل خسارة الناس ملخزون وقيم جهودهم وأتعاهبم

كان من خالل ندرة الطبيعة ، والتحكم يف العرض النقدي قدميا  وترفضه األنظمة العادلة اإلسالميةالشريعة 

املعادن النادرة   يف التنقيب عن وجمهودات املنقبني حيث كان زايدة املعروض النقدي يستوجب بذل اجلهد

 بغي وجه حق كالذهب والفضة، أما اليوم فهي منوطة ابلبنوك املركزية واليت قد تتوسع يف اإلصدار النقدي

، واالقتصاديون كما الفقهاء خمتلفون يؤثر على مجيع األنشطة االقتصادية فيؤدي ذلك إىل تضخم يليه كساد

 كما وضحنا يف الفصل الثاين من هذه الدراسة،  بل جهات خاصةيف جواز تويل اإلصدار النقدي من ق

قوقها يف ريع اإلصدار ولكون حلافتئات على اهليئة االجتماعية ومصادرة  هوالراجح أن ذلك ال جيوز لكون

ذلك سبيل إىل التضخم الذي يعترب سرقة خفية من مقدرات الشعوب وضريبة خفية تفرضها جهات خاصة 

وال بد  عرض النقدي ال بد أن يكون حمدودا وال بد أن يكون منوه مواز للنمو يف اإلنتاجعلى العامة. لذا فال

 أيضا أن تذهب أرابحه للمصاحل العامة يف حال كون النقد مكتسب لقيمته من قوة إقبال الناس عليه.

 الثبات النسيب:اثلثا: 

ابالستقرار الكامل، فجميع النقود على مر ونبتدئ ابإلقرار أنه ال يوجد نقد على مر التاريخ اتسم 

التاريخ تتقلب قيمها صعودا وهبوطا حىت الذهب والفضة، ولكن العربة ابالستقرار والثبات النسيب، 

فالعمالت اليت يكثر تقلبها وال تتسم هبذه اخلصيصة غالبا ما يرتك الناس التعامل هبا ويتجهون إىل غيها 

من حيث االستقرار، هذا وتلعب عوامل كثية يف االستقرار منها دقة الرقابة من النظم األكثر كفاءة وخباصة 

  املركزية على النقود وهي يف احلقيقة أهم دور يضطلع به احملتسبون على النظام املايل يف اإلسالم.
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وقد وضع االقتصاديون معايي للعمالت املستقرة من خالل مؤشر أسعار املستهلك ومؤشر القوة 

للعملة، وعلى سبيل املثال حدد جملس االستقرار الدويل العملة املستقرة بتلك اليت ال يتجاوز معدل الشرائية 

سنوات تصنع فارقا خيل  10سنواي، وهو ما أراه كثيا إذا أن هذه النسبة على مر % ±2فيها  التضخم

ثي، وقد انقش بعض مبيزان العدل يف العقود املؤجلة، وعليه فإن النسبة جيب أن تكون أقل من هذا بك

العلماء والباحثني مسائل إعادة توزيع الظلم الناتج عن االختالل يف قيم النقود من خالل الربط القياسي يف 

 .325النقود وغي ذلك من املسائل اليت يرجع هلا يف مظاهنا لالستزادة

هلا نظريا يف كتب  والباحث يرغب إبضافة عدد من املعايري والضوابط اليت تضمن الكفاءة واليت مل جيد

 االقتصاد والفقه، ومنها:

 عدم توقف االستخدام على إجازة طرف اثلث رابعا:

طرف اثلث تعذر قيام النقود مبهامها منفردة، وكان ذلك إبجازة  فمىت ما كان االستخدام منوطا

أدعى لفقدان قيمتها وترك التعامل هبا، وكذلك ما لو كانت معتمدة على جهاز أو شيء يقوم هبا، فتلفه 

أو انقطاعه تلف وانقطاع للنقود وهذا ال يصح وجيعلها رهينة وأشبه ابحلوالة والضمان من كوهنا نقودا. 

إلكرتونية حتفظها وتنقلها وتستقبلها،  أجهزةاعتمدت النقود يف أصل عملها على وجود ومثال ذلك: ما لو 

فذلك يعين حتكم موردي األجهزة واحتكارهم وأتثيهم يف النقود على املدى املتوسط والبعيد وإن توافرت 

أن يكون هناك الرقابة الصارمة عليهم، وهذا يرفع عنها مزية االستقرار اليت أريدت هلا، ومن هنا ال بد 

شكل مستقل للنقود وال مانع أن جترى املعامالت عن طريق وسائل أخرى على أال تكون معتمدة اعتمادا  

كليا عليها أو متأثرة أتثيا كبيا هبا، وقد يناقش البعض كون النقود الورقية معتمدة على إجازة الدولة هلا 

سا خبالف ما لو كانت هذه اجلهة جهة خاصة، وهذا خمتلف من حيث كونه شأان عاما منوطا ابلدولة أسا
                                                           

املعهد اإلسالمي للبحوث  -، البنك اإلسالمي للتنميةنقود والبنوك واملسامهة يف الشركاتقضااي معاصرة يف الجمموعة مؤلفني،  325
 1987جدة،  -، السعودية38والتدريب، ندوة رقم 
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وليس للدولة أن تعتمد يف هذا الشأن على تقنيات ومصادر أجنبية عنها خارجة عن سيطرهتا وقدرهتا 

وحتكمها وإال مل تعترب حمافظة على صيانة أمنها االقتصادي وكان ذلك أضر عليها مما لو ختلفت تقنيا إىل 

 أيت بيان وتوضيح هلذه النقطة يف مواطن أخرى.ما تتقن محايته والتحكم به، وسي

 إمكانية احليازة احلقيقية: فاحليازة احلكمية ال تكفي خامسا:

وابلرغم من أن القبض احلكمي يقوم مقام القبض احلقيقي إال أن ذلك ال يعين إحالل احليازة 

ية االقتصادية على سواء، فاحلكم احلكمية مكان احليازة احلقيقية على الدوام، فهذا يؤثر يف احلكم ويف الفعال

 ، وهذه النقطة هي يف نفس مبدأ النقطة السابقة اليت تعىن ابالستقاللية.اجلزئي خيتلف عن احلكم الكلي

 القدرة على أداء مهام النقود على املستوى العام املطلب الثاين:

 يلي:وتنقسم هذه الوظائف إىل وظائف رئيسة ووظائف اثنوية، الرئيسة منها ما 

  للتبادل: اوسيطكوّنا أوال:  

تعترب هذه الوظيفة للنقود من أوىل وأهم وظائف النقود عرب العصور، وهي املهمة األوىل اليت 

وهي مستمدة من طبيعة النقود نفسها يف كوهنا مقبولة قبوال عاما تضطلع هبا النقود يف اجملتمعات املعاصرة، 

النقود أساسا لتاليف عيوب  وقد جعلتمن األفراد يف استخدامها أداة مناسبة لتسوية املبادالت والديون، 

توسيط النقود يف املقايضة اليت ال متكن من تبادالت كفؤة بني املتعاملني، ومن مقاصد الشرعية اإلسالمية 

 رجال استعمل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن" عنه: هللا رضي هريرة أيب عنصح فقد التعامالت التجارية، 

 إان هللا رسول اي وهللا ال فقال هكذا خيرب متر أكل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول له فقال جنيب بتمر فجاءه خيرب على
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 ابتع مث ابلدراهم اجلمع بع تفعل ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال ابلثالثة والصاعني ابلصاعني هذا من الصاع لنأخذ

 .326"جنيبا ابلدراهم

ويطلق غالبا على النقود أهنا قوة شرائية مبعىن أهنا حائزها مستطيع مبوجبها أن يتحصل على ما 

وقت يريد ابعتبار أن هذه النقود ستقبل  واخلدمات ومن أي سوق يشاء ويف أي السلعيساوي قيمتها من 

من اآلخرين قبوال اتما دون أي حتفظات أو شكوك حول إمكانيتهم من مبادالهتا الحقا يف أي أمر آخر. 

 .327وهذا ما جيعلها صاحلة للتداول على املستوى العام

 :معيار للقيمة ووحدة حساباثنيا: 

ومعىن ذلك أي رجوع مجيع السلع واخلدمات املختلفة أبنواعها وأشكاهلا وأوزاهنا إىل وحدة نقدية 

متعارف عليها، وهذه الوظيفة تبني مدى التفوق الذي تكتسبه النقود دون غيها من األشياء كمقياس 

احلجم و ث الكمية األشياء املختلفة واملتباينة من حي لقيمللقيم. وهذا ما يسهل بدوره عملية احلساب 

والقيمة والوزن، فالشركات واملشاريع واملؤسسات املختلفة تعد ميزانياهتا بتقدير قيمة موجوداهتا ومطلوابهتا 

استنادا إىل النقود كأداة حساب، وبدون ذلك يصعب عمليا تنظيم امليزانية. إال أنه ال ميكن أن نعتمد متاما 

واخلدمات مثلما نعتمد على مقاييس األطوال واألوزان واحلجوم  على النقود وسيلة قياس اثبتة لقيم السلع

)املرت يف قياس املسافة، والكيلو غرام يف قياس الوزن، وهكذا..( ويرجع سبب ذلك إىل أن قيمة النقود 

، فالقوة الشرائية للنقود نتيجة عوامل كثية هنا غالبا ما تتعرض للتغي والتقلبإليست اثبتة ثباات مطلقا بل 

ال ميكن االستغناء عنها  مثال ومع ذلك تغي من حني إىل آخر نتيجة للتغي يف مستوايت األسعارت

واالعتماد على بديل آخر يف احتساب قيم الثروات واإلنتاج والدخل واملبادالت اخلارجية وغيها من 

                                                           
 ، ابب ما يكره من بيع التمراملوطأاألصباحي، مالك بن أنس،  326
 34، ص 1987بغداد، -دار الكتب والنشر والطباعة، العراق ةمديري، النقود واملصارفالشمري، انظم،  327
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وظائف الديناميكية املتغيات األخرى وهذا يدعوان إىل التمييز فيما بني الوظائف احليادية للنقود وال

 .328للنقود

 ومن الوظائف املشتقة )الثانوية( للنقود ما يلي:

 أوال: النقود خمزن للقيمة وأداة لالدخار:

وذلك ألن االحتفاظ ابلسلع غي كفؤ، فالنقود حتفظ قيم األشياء دون حفظها، ويقصد اإلسالم 

لنقود حبفظ القيم تساعد على بقاء السلع إىل أن تكون النقود خمزن مستقر للقيم وأداة لالدخار، ووظيفة ا

هبا فقط، وهذه وظيفة مشتقة من كون النقود وسيلة للتبادل، والدول كاألفراد  واملستفيدينعند الراغبني 

يدخرون النقود كما البضائع ملواجهة احتياجاهتم، ومتتاز النقود أبهنا األعلى سيولة بني األموال وهبا تتم 

 تسوية املبادالت اخلارجية بكفاءة أعلى نظرا لسهولة محلها وارتفاع قيمتها وقبوهلا العام.

 اثنيا: النقود وسيلة للدفع املؤجل:

وذلك عن طريق استخدام األفراد والشركات واحلكومات هلا لتسديد ما بذمتهم من ديون، فكما 

ت اآلجلة. وهذه الوظيفة املشتقة الداة لتسوية املبادأاآلنية فهي كذلك  املبادالتأن النقود أداة لتسوية 

 لتعاقد الفردي والرمسي اآلجلة يف حياتنا املعاصرة.تظهر أمهيتها من خالل التوسع يف عمليات ا

ولكن كفاءة النقود كأداة للدفع املؤجل مرتبط مبدى ثبات قيمتها واستقرارها، ألن التغيات على 

يرتتب عليه تضرر واستفادة بعض أطراف التسوية على الطرف اآلخر مما ينشأ عنه  وصعوداالقيمة هبوطا 

 من أهم وظائف السياسة النقدية احملافظة على استقرار قيمة النقود، ملا لذلك خلل يف التوزيع، ولذلك تعترب

 من مساس جبميع متغيات االقتصاد.

                                                           
 36-35املرجع السابق، ص  328
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 القدرة على التحكم هبا والرقابة عليها ابعتبارها شأان عاما املطلب الثالث:

ال ميكن نكرانه يف االقتصاد، واستقرار النقد وأداءه لوظائفه هي من مهمة  دورإن للنقود 

السلطات العامة كما قرران سابقا يف املبحث الشرعي واملبحث االقتصادي، فمىت ما حصل أي خلل أو 

خطأ فإنه ال بد أن يتم إصالحه من قبل السلطات واحملتسبني، فأولو األمر مطالبون بتحقيق العدل بني 

س ومن ذلك حتقيق العدل يف تعامالت الناس اليت تتم عرب النقود، ولكون االقتصاد مرتبط بكل أنشطة النا

احلياة اعتربت النقود شأان سياداي. وابلتايل فإن أي دعوى جلعل النقود أمر خاص هي دعوى مرفوضة إذا ال 

 أمينة يف تصرفاهتا.بد أن يتم تنظيم أمر النقود من خالل السلطة وال بد أن تكون هذه السلطة 

والسياسية النقدية أبدواهتا هي املسؤولة عن تنظيم عرض النقد يف جمتمع ما، واليوم ال يوجد لدى 

املسلمني سياسة نقدية إسالمية ألن األنظمة القائمة هي أنظمة رأمسالية أبدوات رأمسالية. وبعض اخلرباء 

إال أهنا غي منسجمة مع  329السياسة النقدية والكتاب واملتخصصني قاموا بذكر بدائل إسالمية ألدوات

ومهما يكن من أمر فإن القصد  أن نرى جناعة أتثيها دون تطبيق عملي أويل هلا. ميكنالنظام احلايل وال 

الرئيسي من هذا املعيار وجوبية استطاعة التحكم يف النظام النقدي يف جمتمع ما، وإال فاالنفالت يعين 

 الفوضى وغياب العدل.

  

                                                           
، منشور إلكرتونيا بدون التصور االقتصادي اإلسالمي للسياسة النقدية كأداة من أدوات ضبط االقتصادطشطوش، هايل عبد املوىل،  329

 https://repository.salaamgateway.comمعلومات على 
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 املبحث الثاين: معايري الكفاءة التقنية لقبول االبتكارات التكنولوجية يف جمال النقد

سنحاول يف هذا املبحث رصد املعايي التقنية لقبول االبتكارات التقنية يف جمال النقد وهذا يستلزم 

ة سنختصر األنظمة املختلفة أحياان؛ وألن هذه الدراسة ليست دراسة مقارن بنيدراسة مستوى الكفاءة 

 احلديث يف ذلك ونذكر شيئا من املقارانت يف الفصل الرابع ونبقي هنا املتطلبات املعيارية.

 املطلب األول: دوافع االبتكارات التقنية املالية:

وبني يدي معايي الكفاءة التقنية ال بد من إفراد تقدمة عن دوافع االبتكارات احلديثة توطئة 

االبتكار يف جمال املال أصال لتحقيق أهداف معينة درسها الباحثون وحاولوا للموضوع، حيث يقوم 

ميتون أحد أشهر الباحثني والرواد يف االبتكارات املالية يف العامل  رحصرها، وممن أفردها ابلدارسة الربوفيسو 

 :330الغريب، وقد خلصُت احلاجة لالبتكار يف عامل التمويل على ضوء نتائجه مبا يلي

 جتميع النقود بتاليف حدود الزمان واملكان.. 1

 نقل النقود بسرعة أكرب وأمان أعلى.. 2

 إدارة املخاطر بشكل أكفأ.. 3

 تلخيص املعلومات لدعم متخذي القرار.. 4

 حل مشكلة نقص البياانت واملعلومات مبزيد من احلوكمة.. 5

 يم.تسهيل عمليات البيع والشراء وتاليف تكاليف الضرائب والتنظ. 6

                                                           
330 Merton, R.C., Financial innovation and economic performance, Journal of Applied corporate 
Finance, 1992, 4(4) pp. 12-22 
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والتقنية تساعد على هذا كله، ولكنها إذا مل تصل إىل املستوى املطلوب ستفشل يف حتقيق هذه 

األهداف بل تقود إىل ضرر أكرب من النفع، ومن هنا ال بد أن تتوافر جمموعة من املعايي واإلجراءات 

بتكارات التقنية املالية لضمان سالمة االبتكار التقين النقدي، مع تنبيه على أن الشروط واللوازم يف اال

اجلزئية ختتلف عن االبتكارات اجلذرية واليت تغي أصل النظام ومبدأ عمله، والتقسيم للتوضيح متعذر ولذا 

نضع املعايي وميكن أن ينتقى منها عند عمليات الفحص األحادية، والتايل هي أبرز املعايي الواجب أخذها 

 بعني االعتبار: 

 يري التقنية لكفاءة االبتكارات التقنية املالية:املطلب الثاين: املعا

 املعيار األول: جاهزية التقنية:

ويعترب هذا أهم معيار لالعتبار وتنبثق عنه جمموعة معايي جيب توافرها يف االبتكار ليجاز وينجح، 

شتمل وتوافر على وتعترب التقنية واالبتكار الذي تتوافر فيه هذه الصفات جاهزا للتبين والقبول والنجاح إذا ا

 ما يلي:

 :واالستعمالسهولة االستخدام . 1

 ذلك ابإلجابة عن األسئلة التالية: علىوميكن التعرف 

؟ ما User friendly؟ لطيف االستعمال Easy user interface هل االبتكار سهل االستخدام

ما مدى سهولة تنزيله وتركيبه وصيانته؟ وهل خيضع ملبادئ التعلم   ملن يريد ذلك؟ تعلمهمدى سهولة 

حيث تنص هذه املبادئ على أن يكون هناك أكثر من  UDL (universal design for learning)العاملي 

 املبادئ أصبحت وسيلة لإليضاح والتعبي داخل التقنية/االبتكار ابإلضافة لوسائل متعددة للتفاعل، وهذه

عيا للخدمات املوجهة شخصيا وذلك مع تزايد ابتعاد الناس عن املعلمني واللجوء إىل وسائل متطلبا صنا

 التعلم الذايت، والنقص يف هذا اجلانب يعين أن االبتكار/التقنية املستخدمة ال تزال غي انضجة متاما.
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 املوثوقية والدعم:. 2

 :331كار من خالل هذه األسئلةعلى مدى املوثوقية والدعم للتقنية/االبت التعرفوميكن أيضا 

لبدء وتشغيل االبتكار أو التقنية؟ هل هناك حاجة مستمرة للتحديث؟  مطلوبكم من الدعم 

 وهل من السهولة أن يتم تعطل أو توقف التقنية/االبتكار؟ وما مدى صعوبة خرق النظام؟

 التكلفة/املنفعة:. 3

 وميكن التعرف أيضا على هذا املعيار من خالل األسئلة التالية:

هل هو متوفر لعامة الناس/خاصة الناس؟ لقطاع األفراد أم للشركات؟ وهل تتوازى التكاليف املدفوعة مع 

 املنفعة املتحصلة ابملقارنة مع املتاح يف األسواق؟ 

 األمان واخلصوصية: .4

 ومن األسئلة اليت ميكن أن نتعرف هبا على مستوى األمان واخلصوصية ما يلي:

التقنية/االبتكار املعلومات املتداولة؟ هل ميكن أن ترتكز املعلومات يف أيدي إىل أي درجة حتمي هذه 

جهات خاصة ويساء استخدام البياانت؟ من لديه احلق والتصريح يف دخول هذه البياانت والتعامل معها 

 وحفظها؟ وهل ميكن أن تتم علميات نسخ لالبتكار والتقنية بسهولة؟

 واألنظمة القائمة: التكامل واالندماج مع األدوات. 5

هل ميكن للتقنية/االبتكار اجلديد أن يندمج مع األنظمة واألدوات احلالية؟ هل االندماج مكلف؟ وهل 

 ميكن ربط هذا االبتكار مع غيه ليعطي نتائج أفضل؟ وما مدى درجة تعقيد النظام وفهمه من قبل
                                                           

وهذا هو القصد  معيارية فاحصة أيضامل يضع الباحث أجوبة على هذه األسئلة ألهنا أسئلة فاحصة وميكن صياغتها على شكل جداول  331
 من مبحث احملددات يف اجلانب التقين أصالة.
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 ؟ وما هي كفاءته التقنية؟prototypeاملتعاملني؟ وهل يوجد منوذج جترييب للتقنية 

 املرونة: -

وللتعرف على مدى مرونة االبتكار والتقنية املقدمة ال بد من اإلجابة على هذه األسئلة وحتديد مالئمة 

 املنتج أو اخلدمة أو التقنية للتبين:

طور مع االحتياجات املتزايدة؟ هل يقف االبتكار إىل حد مث إىل أي حد ميكن لالبتكار/ التقنية أن تت

 يتاج إىل تكلفة كبية لتحديثه؟ وإىل أي حد يعترب االبتكار مران يف مواجهة االحتياجات؟

 املعيار الثاين: املنفعة االجتماعية:

املستوى االبتكار التقين املايل جيب أن تنضوي نتائجه على منافع اجتماعية، فلو كان مفيدا على 

اجلزئي ولكنه ضار على املستوى العام فال اعتبار به ولو كان اخرتاعا جديدا قادرا على التغيي، فالعوامل 

فارق مهم بني تقييمات املقيمني إذ ال أيخذ كثي من  وهذااالجتماعية ال بد أن تدخل بعني االعتبار، 

 ها ما يلي:الناس هذه املعايي بعني االعتبار ابلرغم من أمهيتها، ومن

 خلق فرق عمل:

إذ على االبتكار أن يصنع الفرص ال أن يلغيها، وهناك اعتقاد مغلوط بكون التقنية تلغي الوظائف 

فالتقنية هي جمرد وسيلة وأداة للتحسني وهي حتول شكل الوظائف ال غي، وهذا  332وهذا غي صحيح

التغيي يتاج إىل مواكبة تعليمية شاملة أحياان ما تكون تدرجيية وأحياان ما تكون جذرية، واملقصود أن 

                                                           
هناك العديد من األحباث اليت تبني أن التقنية زادت عدد الوظائف وزادت اإلنتاجية أيضا، ولكن ترافق معها تركز للثروات نتيجة احتكار  332

ق ولضي املعرفة ونتيجة صعوبة بدء االستثمارات املتعلقة ابملوافقات احلكومية وما يرافقها من تعقيدات جتعل الناس تزهد يف املشاريع الصغية،
ليدلل على هذا  املقام عن ذكر آلية صنع الوظائف من قبل التقنية أحيل على هذا املقال الذي يتوي تفصيال مشفوعا ابألرقام واإلحصاءات

https://www.theguardian.com/business/2015/aug/17/technology-created-more-jobs-than-destroyed-140-
years-data-census 
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ومجيع التقنية واالبتكار التقين قبل إجازته على مستوى عام جيب أن يكون مشفوعا ابلتدريب والتطوير 

سبل دعم النسيج االجتماعي، إذ يتحمل املبتكر محولة هذا العبء ابلتعاون مع اجلهات املسؤولة، ومن 

ذلك ذكر جماالت التطبيق وأوجه االستفادة وعدم احتكارها حبيث ال تستأثر فئة على فئة يف منافع التقنية 

 أو االبتكار املايل املبين عليها.

 التأثريات البيئية والصحية:

ب أال تشتمل التقنية/االبتكار على أي نوع من اإلضرار ابلصحة أو البيئة على املدى املتوسط جي

والبعيد، وكثي من االبتكارات عرب التاريخ أضرت مبستخدميها، ويقع اإلمث على من أجازها بينهم، إذا ال بد 

بداع واالخرتاع، ومن أمثلة من هيئة للحسبة على االبتكارات وضبطها على أن تكون عادلة وغي قاتلة لإل

إضرار التقنية ابلبيئة تنامي استخدام القطب الشمايل واجلنويب يف عمليات التربيد ملعامل التقنية سواء لتلك 

اليت تولد النقود أم لتلك اليت حتفظ البياانت، ويتم ذلك خلفض تكاليف تربيد األجهزة، وهو ما يزيد من 

ملناخي وهو ما يؤثر على البشرية مجعاء مع تراكم الزمن، كما أن التقنية إذا ظاهرة االحنباس احلراري والتغي ا

ترافقت معها أخطار صحية وبدنية نتيجة االنبعااثت اإلشعاعية فإهنا جيب أن متنع أيضا لكون ضررها أكرب 

بعد انتهاء ومثال آخر هو نوعية املواد املصنعة يف استخدام التقنية إذ ينبغي أن ينظر ملصيها  من نفعها،

مدهتا من حيث: إمكانية إعادة تدويرها، ومعاجلتها والتخلص منها، إذا يتوقع اخلرباء مشكلة بيئية كبية من 

وعلى  ،333بعض املواد املستخدمة يف بعض التقنيات وعن صعوبة وكلفة إعادة تصنيعها أو التخلص منها

جتيز االبتكار كما أنه توجد جلان أخرى،  ال بد من جلنة طبية وجيولوجيةكثي من األمور لذا قاس  تهذا 

 وهذا معمول به بعض الدول.

                                                           
333  (Money Crashers), https://www.moneycrashers.com/electronic-e-waste-recycling-disposal-facts/ 
retrieved: 14/8/2017 look also at: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/09/the-global-
cost-of-electronic-waste/502019/ retrieved: 15/8/2017 
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 املعيار الثالث: العوامل االقتصادية والسوقية:

والتقييم خيتلف ابختالف أمهية االبتكار ودرجة تعميمه يف اجملتمع، وبشكل عام فإن املعايي للتبين 

 األوجه:العام يف اجملال املايل ميكن أن ينظر هلا من هذه 

 املسامهة يف النمو االقتصادي:

على التقنية/ االبتكار أن يساهم يف النمو االقتصادي حبجم ما يستهلك منه، فمىت ما كان 

االستهالك أكرب من اإلنتاج كان ذلك داللة على عدم اجلدوى وابلتايل املصي إىل الرتك واملنع هو األقرب 

 للصواب.

 اخلطورة املالية:

إذا اشتمل االبتكار على خطورة مالية عالية فإنه مينع احرتازا من ذلك، وهنا نستدعي مثال سابق 

أن النقود االفرتاضية متت سرقتها ابجلملة  ُعلمألوانه إال أنه مناسب للسياق ولتوضيح هذه النقطة، حيث 

ا إذ وإن كان عددها قليال ومبئات املاليني من منصات التداول اخلاصة هبا، وهذه خطورة مالية عالية جد

)السرقات( إال أن مفعوهلا كبي، لذا فإن السرقات الصغية والكبية حجما أقل خطرا من استئثار فئة على 

أموال طائلة مرة واحدة، وهذا مثال توضيحي ملوضوع اخلطورة املالية الذي تندرج حتته بنود عديدة، 

اء استخدام أو ابتكار تقنية حمددة فإنه يتأىن يف اختاذ قرار واملقصود أنه مىت ما زادت اخلطورة املالية جر 

 التبين واإلطالق للتداول على املستوى العام.

 حاجات األسواق:

األسواق وحمققا ملتطلباهتا، ومىت كان غي ذلك مل  حلاجاتينبغي أن يكون االبتكار التقين مالئما 

 يكن مناسبا.
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 :امليزة التنافسية

على املنافسني يف السوق لينج وهذا معيار أفضلي  تنافسيةعلى االبتكار التقين املايل أن يقدم ميزة 

 ال أساسي، وهنا إشارة إىل أن هناك معايي جودة أداء وهناك معايي ألصل القبول أو الرد.

 لتأثري على األسواق:ا

ينبغي أن يتم قياس أثر االبتكار التقين املايل على األسواق من خالل معامل التنظيم ملعرفة أثرها 

على مستوى ضيق قبل إطالقها على مستوى عام وهو ما قامت به عدد من املعامل التنظيمية يف دول 

 رة وماليزاي وغيها من الدول.رائدة يف جمال االبتكارات املالية التقنية مثل لندن وسنغافو 

 املعيار الرابع: القانون والتنظيم:

آخر من شؤون اجملتمع، ولذا ال بد أن ختضع  شأن أيال بد من تنظيم التقنية واالبتكارات ك

 االبتكارات هلذه املعايي ليتم إجازهتا:

 إمكانية التنظيم واحلوكمة:

فما ال ميكن السيطرة أو الرقابة عليه أو تنظيمه فينبغي أن يوقف وال جياز إىل حني ذلك، حيث 

عن عدم التبين، وال يقصد بذلك من تلك الناجتة  بكثين األخطار الناجتة عن انفالت الرقابة أخطر إ

 إمكانية التحكم الكاملة وإمنا إمكانية احلد من سوء االستخدام، وخباصة فيما ميس الشؤون العامة.

 إمكانية املتابعة والتحديث:

جيب أن تتوافر يف الوحدات القانونية قدرات على متابعة التطورات التكنولوجية والتقنية 

 املرتبطة هبا ملتابعة وتطوير القوانني واألنظمة واملعايي مبا يتواءم مع املستجدات.واالبتكارات 
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 إمكانية الفصل يف النزاعات:

االبتكارات التقنية كون هناك قدرة وإمكانية لفض النزاعات الناشئة عن استعمال تينبغي أن 

ومن هنا ال بد أن يكون هناك  وإال مىت مل ميكن ذلك فقدت احلقوق بني الناس وتظاملوا، ها،واستخدام

 قدرة على الفصل بني النزاعات وهو ما يتطلب إملاما ابلتقنية واالبتكار ذاته والقانون أيضا.

 املطلب الثالث: التقييم الكلي لالبتكار التقين املايل من خالل األسئلة الوجودية:

  :334يف ضوء األسئلة التالية املقدموعلينا أيضا أن نقيم االبتكار التقين املايل 

 ما هي املشكلة اليت يسعى هذا االبتكار التقين املايل حلله؟ .1

 ماذا سيحصل يف حال مل يتم تبين وتطبيق هذا االبتكار؟ .2

 من هي اجلهات املتأثرة ابلتقنية واالبتكار اجلديد وما هي اآلاثر املرتبة عليه؟ .3

 ماذا ستقوم هذه التقنية واالبتكار بتغييه أو حتسينه؟ .4

 مىت سيتم تطبيق التقنية واالبتكار وما هي طرق استبداهلا ابلقدمي؟ .5

 أين سنجد معظم التأثي وما هو وزنه؟ .6

سئلة يف ختفيف األخطار املرتافقة مع تبين االبتكار التقين حيث ستساعدان هذه األ

 املايل وختفف من حدة آاثره يف حال مت االستعداد له بشكل جيد.

                                                           
334  Mohannak, Kavoos, A criteria-based approach for evaluating innovation commercialization, 
druid society conference, 2014 
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هذا واقتضت طبيعة هذا املبحث االختصار وعدم التفصيل ألهنا معايي أساسية هتمنا 

بع )فلينظر( أما التفاصيل يف يف الفصل الرا تطبيقهايف إجازة االبتكارات التقنية النقدية، وقد مت 

 هذه املعايي فإهنا ترتك ألهل االختصاص يف التقنية.
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 تقييم كفاءة العمالت االفرتاضية املشفرة يف ضوء الضوابط )حالة خمتارة(

 

 

 

 

التوجيه اإلقتصادي 
ضوء اإلسالمي لللتعامل يف

الضوابط

النقود يف النظام 
االقتصادي اإلسالمي

إصدار النقود من قبل 
جهات غي حكومية

التكييف الفقهي 
للعمالت االفرتاضية 

املشفرة

احلكم والتوجيه 
الشرعي للعمالت 

االفرتاضية بناء على ما 
سبق

اقتصادايت العمالت 
االفرتاضية

اديةالتأثيات االقتص

رض التأثيات على ع
النقد

رض تقلبات أسعار الع
يمة واالضطراب يف الق

(االستقرار واألزمات)

البتكوين والسياسة 
النقدية

البتكوين والنظام 
النقدي العاملي

هواجس األمن والثقة يف
العمالت االفرتاضية

مشكلة الالمركزية 

هواجس االمن 
واخلوف

مشكالت العملة 
ةالتقنية والقانوني

موقف الدول الرمسي

شفرة العمالت اإلفرتاضية امل
(البتكوين منوذجا)

ة، البتكوين، املاهي
واعثاآللية النشأة والب

نخصائص البتكوي
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 تقييم كفاءة العمالت االفرتاضية املشفرة يف ضوء الضوابط )حالة خمتارة(: الفصل الرابع

 متهيد:

 "البتكوين"أمنوذج االفرتاضية املشفرة  تالعمال املبحث األول:

 يف العمالت االفرتاضية املشفرةهواجس األمن والثقة  املبحث الثاين:

 االفرتاضيةاقتصادايت العمالت  املبحث الثالث:

 يف ضوء الضوابط التوجيه االقتصادي اإلسالمي للتعامل ابلعمالت االفرتاضية املشفرة املبحث الرابع:
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 :335متهيد

، إال أن 336الشائكة يف علم االقتصاد عاتو املوضمن  -كان وال يزال-احلديث عن النقود 

اجلميع متفق على حموريته ومكانته يف األدبيات العلمية، فهو موضوع أساسي ومتجدد تنعكس أتثياته 

والعلوم املنبثقة عنه نظراي وتطبيقيا، فالنقود مركز بشكل واسع على مجيع مكوانت وفروع علم االقتصاد 

 ومؤثر يف كل املتغيات االقتصادية.

ابلنسبة للكثي من املختصني شكال الحقا ومتوقعا من أشكال التطور  االفرتاضيةوتعترب النقود 

، ولكن ال نقصد هبا هنا املكافئ اإللكرتوين للنقود التقليدية واليت 337الطبيعي يف أنظمة املعامالت البينية

 وهي ما ميكن أن نسميها-لرقابة بنك مركزي  خاضعةتستند يف أصلها إىل قيم مساوية لقيمة عملة سيادية 

الذي ال يتجاوز عمره بضعة سنوات التكنولوجي ولكن ذلك االبتكار املايل  -ابلنقود اإللكرتونية النائبة

، ويعرف االلتزاماتويتمثل يف نوع جديد من النقود ميثل تغييا جذراي حمتمال يف وسائل الدفع وتسوية 

ة والعلمية حول مدى اعتبارها القانوين ابلنقود االفرتاضية املشفرة، وقد اثرت حوهلا جدلية يف األوساط العام

والشرعي وكفاءهتا االقتصادية نظرا ملا حققته من شهرة وقَبول عام يتزايد بشكل ملحوظ يف اآلونة األخية 

م(، وأيضا ابعتبارها نقدا لدى البعض يتم تبادله ويقق شروط االعتماد املعروفة من  2014-2017)

 .338ووسيلة من وسائل التسوية والدفع املؤجل ان للقيمة،وسيطا للتبادل، ومعيارا وخاز  كونه:

                                                           
م يف كل من جملة إسرا 2018يف مطلع عام  رمسيا م ونشروا2017أصل هذا الفصل حبثان علميان حمكمان قدموا للنشر يف منتصف  335

 قطر. -ماليزاي، وجملة بيت املشورة الدولية –الدولية للمالية اإلسالمية 
اليت  فقد أتسست مدارس فكرية اقتصادية مستقلة مبنية على فكرة حمورية النقود يف االقتصاد، مثل: املدرسة النقدية )مدرسة شيكاجو( 336

سعار تؤكد على أمهية سيطرة احلكومات على األموال املتداولة؛ ملا للنقود من أتثيات كبية على الناتج القومي يف املدى القصي، ومستوى األ
 مدى فرتات أطول. على
فقد تطورت وسائل دفع املعامالت التجارية على الشكل اآليت: مقايضة، نقود سلعية:)عادية، ومعادن(، نقود ائتمانية:)نقود معدنية،  337

الكتب ذات نقود ورقية، نقود ودائع )مصرفية((، نقود إلكرتونية )انئبة، أصيلة "افرتاضية"(، وهذه حملة عامة وسريعة يرجع لتفصيالهتا يف 
 العالقة.

 .م، املوصل، العراق1988، 40، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، ص النقود واملصارفالشمري، انظم حممد،  338
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هذا وقد صدرت العديد من العمالت االفرتاضية املشفرة يف السنوات السبع املاضية: من أشهرها 

اليت سنجعلها أمنوذجا يف هذا البحث، ويليها يف  Bitcoinيف أسواق التعامل وعلى رأسها عملة البتكوين 

تكوين كاش ، وبيRipple، وريبل Ethereumالسمعة واالنتشار والقبول العام كل من: اإليثريوم 

BitcoinCash واليتكوين ،Litecoin وداش ،Dash ومونيو ،Monero وغيها من العمالت اليت يزيد ،

تعدادها عن ألف عملة تتقلب أحواهلا ابختالف حظوظها يف األسواق، وال زال اإلصدار مستمرا حىت 

 !339اآلن

عية هتدد بتغيي النظام املايل قفزة تكنولوجية نو  -ابلرغم من حداثته-ويعترب هذا النوع من النقود 

، كما أهنا تشكل خطر فقدان السيطرة 340العاملي وتستفزه حنو مزيد من العوملة بشكل يصعب توقعه

النقدية من أيدي احلكومات والدول وما يف ذلك من فرص وحتدايت، وتؤذن بتغيي  السيادةبسحب بساط 

ذلك من االدعاءات اليت تسعى هذه الدراسة جذري لقطاعات الوساطة املالية ومنوذج أعماهلا، وغي 

لكشفها والوقوف عليها، وبيان حقيقتها من هبرجها، مع حماولة متواضعة الستشراف مستقبل هذه 

وذلك عن طريق تسليط الضَّوء على  ووضع الضوابط الشرعية للتكنولوجية املالية يف جمال النقد العمالت،

احلظ الوافر يف سوق هذه العمالت ألسبقيتها، وذلك من خالل دراسة اليت كان هلا حتديدا و عملة البتكوين 

 اترخيها وتطوراهتا املعاصرة، وبيان أتثياهتا واستدعاءاهتا االقتصادية بعد فهمها فهما تكنولوجيا دقيقا.

املوضوع من النوازل املعاصرة، حيث  ابعتبار ويستمد كالمنا يف النقود االفرتاضية املشفرة أمهيته

إىل حد كبي انزلة النقود الورقية االئتمانية غي املغطاة ابلذهب والفضة واليت تكتسب صالحيتها من  يشبه

، أما العمالت االفرتاضية فتشاهبها ابكتساب قوهتا الثقة مبُصدرها املتمثل ابلسلطة السيادية يف كل بلد

                                                           
أسعارها وحجم التداول هبا، ، ففيه قائمة مرتبة أبمساء هذه العمالت ابإلضافة ملعلومات حول www.coinmarketcap.comانظر: 339

 م12/2/2018 وغي ذلك من متعلقات املوضوع.
340 Dong he, Ross and others, Virtual currencies and beyond: Initial consideration, IMF, 1/2016, 
page5 
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املال وبقيمة إمجالية  شفرة ألسواقولغزو العمالت امل 341املتعاملني هبا -شبكة ومجهور-وصالحيتها من قوة 

ملا يتوقعه أيضا ، و والحقا مبعدالت أعلى غي مستقرة 342م2017مليار دوالر يف منتصف  54تقدر ب 

 وإجناز التبادالت، االلتزاماتكشكل حديث لتسوية   من أمهية متزايدة تكتسبها النقود االفرتاضية البعض

وابلتايل إمكانية حلوهلا كبديل نقدي حقيقي للنقود القانونية مستقبال، مما يستوجب بيان املتخصصني 

 حول كفاءهتا وشرعيتها نظرا النتشارها املتسارع.

التكنولوجيا اليت تقوم عليها البتكوين ونظائرها من العمالت ُتستخدم على نطاق أن وابعتبار 

سات احلكومية والشركات التجارية والصناعية واخلدماتية اخلاصة، واسع يشمل كل من: البنوك واملؤس

 ما يستدعي ، وهو343لعدد كبي من املصارف التقليدية واملسمى ابإلسالمية أيضا وتطبيقها حاصل فعال

سيطر على  دفيها وقفة مطولة، أما عن أمنوذجنا البحثي )البتكوين( فقاآلراء  اخلرباء لتمحيصأن يقف 

وهو ما جعلنا نتخذها أمنوذجا  قبيل اختيار املوضوعم 2016% من أسواق العمالت املشفرة عام 90

 خمتارا للدَّرس.

كون البتكوين ابتكار مايل جيمع بني علوم االقتصاد واملالية، والتكنولوجيا احلديثة ابإلضافة ل

ه كبية وخطية؛ فالنقود معرب عن املخزون القيمي )الربجمة(، واألمنيات )علم التشفي(، وأتثياته وتداعيات

 البشر حول العامل. مالينيوجهود  ألوقات

 
                                                           

جيتهدون يف النوازل(، وقال النووي:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنوازل حباجة إىل قرارات أتخذ صفة اجلماعية، قال ابن القيم: )وقد كان أصحاب رسول هللا  341
، ويشرتط يف النوازل الوقوع، واجلدَّة والشدة. وحماولتنا البحثية 1/203)وفيه اجتهاد األئمة يف النوازل وردها إىل األصول(. إعالم املوقعني: 

 طالع أهل االجتهاد عليها.هذه هي تقريب ومساعدة إضافية ال
342MIT technology review, https://www.technologyreview.com/s/607947/the-cryptocurrency-market-is-
growing-exponentially/, retrieved in 7 Aug 2017. 

ترك الباحث هذا البحث مدة ثالثة أشهر ملتابعة تطورات ومستجدات هذه العمالت قبل إرساله للنشر، ففوجئ بتغي القيمة  ملحوظة:
م. ومع اتريخ املراجعة 10/12/2017، بتاريخ www.chart.bitcoin.comدوالر وفقا ملوقع:  مليار 271املذكور أعاله إىل 

 مليار وفقا لنفس املوقع. 156فإن القيمة تدنت إىل  9/5/2018
 وغيها. Societe Generale, HSBC ،bank Deutscheمنها بنك اإلمارات اإلسالمي، وبنوك تقليدية ربوية مثل:  343
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 :)تربير االختيار( البتكوين والعمالت املدعومة ِبصول

 حمصورا يف البتكوين، حىت ما إذا حققت جناحااملشفرة لعمالت االفرتاضية للقد كان أول ظهور 

حماولة  يف بنفس طريقة وآلية عمل البتكوين مشاهبة إلطالق عمالتمن ألف شركة  أكثرابهرا انربت  ماليا

عند اختيار املوضوع واعتماده  تركيز البحثوعلى هذا كان  ،344هذا القطاع منلتحصيل حصة سوقية 

 حادة من موجة تأبد ولكن سرعان ما كما بينا يف حدود الدراسة،  2017وبدء الكتابة فيه يف أوائل عام 

النقد االقتصادي والتقين والقانوين من قبل اقتصاديني حائزين على نوبل وآخرين من املمارسني والباحثني 

، جتاه هذه العمالت 2018عام  البنوك املركزية واحلكومات وغيهم من القانونيني وأصحاب السلطة يف

طريقة عملها  تغيي والعاملة يف هذا اجملال من عمالت االفرتاضيةالشركات املصدرة لل وهو ما دعا كثي من

، وهو ما أدى لظهور هذا القطاع وتلكؤه خبصوص جناح تتالىف إعراض اجلمهورجراء إصالحات إلحماولة 

وقد لتفادي اضمحالل السوق والثقة به،  أبصول مادية وذلك ة كالعمالت املدعومةطرائق عمل جديد

أو املدعومة بسلة عمالت أو املربوطة ابلدوالر كتلك  احلديث عن العمالت املدعومة أبصول ماديةروج 

االضطراب ل مشكلة حل، Global coin وتدعى بــ 2020اها يف مطلع شركة فيسبوك إصدار  اليت تعتزم

استقرارا، كما عزمت بل بدأت  ورغبة يف عمالت افرتاضية أكثر يف العمالت االفرتاضية املشفرة، القيمي

 . ورقيةالعمالت بنفس فكرة إصدار البعض الدول إبصدار عمالت إلكرتونية حبتة 

إضافة لكون العديد من التصنيفات  واحلق أن كال النوعني اآلخرين ليس مقصود الدراسة

( على أنه اتبع لتنظيمات مداولة األسهم ICO)تكييفات القانونية كيفت اإلصدار األويل للعملة أو وال

، ومع ذلك فإن احملددات الشرعية واالقتصادية والتقنية اليت توصل إليها الباحث تفيد يف  345والسندات

موذج آخر يبني ، ولكنها حباجة لنإذا ما طبقت يف حبث مستقل الكشف عن حكمها وكفاءهتا وجدواها
                                                           

واليت وصلت إىل قرابة  2018-2014يف الفرتة الذي يرصد عدد هذه العمالت وتكاثرها  coinmap.comوقد سبق بيان موقع  344
 حول اجلديد منها. أخرى معلومات املوقع ويقدمـ، 2018عملة يف منتصف  1600

345 https://www.sec.gov/ICO   (U.S securities and exchange commission) 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

https://www.sec.gov/ICO


197 

ذلك ابالعتماد على احملددات ذاهتا، أما منوذجنا وهو البتكوين فإنه يعرب عن شرية من العمالت األكثر 

 عملة مشاهبة حىت وقت كتابة الرسالة. 1600تداوال واليت زادت عن 

 التعريف ابلنقود وبيان الفرق بينها وبني العمالت:

مجع نقد، ويقصد هبا املال، ويطلع عليها البعض الذهب والفضة املسكوكان أو غيمها  النقود لغة:

مما يتعامل به، والنقود هبذا الشكل ال يوجد له تعريف يف معاجم العرب، أما النقد فله تعريفات كثية 

 مشهورة.

د، ويعود سبب االقتصاد وفقهاء الدين ملفهوم النقو  علماءتباينت تعريفات فقد اصطالحا: النقود 

 ذلك إىل تعدد وظائف النقود، ومن هذه التعريفات ما يلي:

"أي شيء يكون مقبوال قبوال عاما كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة ومستودعا للثروة كما  النقود:

 346تستخدم وسيلة للمدفوعات اآلجلة"

"الشي الذي اصطلح الناس على جعله مثنا للسلع، وأجرة للجهود واخلدمات، وبه تقاس  النقود:

 347مجيع السلع واجلهود واخلدمات"

ما تتعامل به األمة وتقره قوانني الدولة مثنا لألشياء يف البيع والشراء وسائر املعامالت  النقود:

أم من أي معدن آخر كالنحاس والربونز، أو ، والفضةاملالية، سواء أكانت هذه العملة النقدية من الذهب 

 348من أي شيء آخر تتعارف األمة ابختاذه نقدا"

                                                           
، مصر، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتب، د.ط، اإلسالمي النظامالبنوك اإلسالمية: النقود والبنوك ف الكفراوي، عوف حممود،  346

 22م، ص 2001
 14، ص 1990، 2، السعودية، جدة، مركز النشر العلمي التابع جلامعة امللك عبد العزيز، طاإلسالم والنقوداملصري، رفيق يونس،  347
، 2، سوراي، دمشق، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، طالنقود: وظائفها األساسية وأحكامها الشرعيةزعرتي، عالء الدين حممود،  348

 م2014
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فهي كل ما تعتربه السلطة احلاكمة نقودا وتضفي  :اصطالحاو  أجرة العمل. لغة: أما العملة فهي:

 .349عليه قوة القانون صفة إبراء الذمة فتلقى قبوال عاما

 : اصطالحا والنقودبني العملة والفرق 

النقود كما سبق تعريفها، أمشل وأعم من تعريف العملة، وذلك ألن النقود تشمل النقود إن 

القانونية احلالية )كالنقود الورقية(، والنقود العرفية )املصرفية(؛ خالفا للعملة السلعية واملعدنية، إضافة للنقود 

اليت ال تكون نقودا إال إببراء القانون هلا، وعلى ذلك ميكن القول أن النقد عموم، والعملة خصوص، فكل 

 .350اكل عملة نقد  تنقد عملة وليس

  

                                                           
 36م، ص 1985عفر، عبد املنعم، االقتصاد اإلسالمي )دراسة تطبيقية(، السعودية، جدة، دار البيان،  349
، مصر، القاهرة، درا النشر للجامعات، مالت النقدية وأثره يف اقتصاد الدول املتقدمة والناميةتوحيد العمسعود حممد رشدي إبراهيم،  350

 م2012
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 املبحث األول: العمالت االفرتاضية املشفرة أمنوذج "البتكوين"

 املطلب األول: البتكوين املاهية واآللية:

 املاهية، النشأة، الدوافع والبواعث، واألمهية: ويف هذا املطلب نتحدث عن:

 : Bitcoinأوال: ماهية البتكوين 

للند وتقوم على تقنية سلسلة الثقة  -عملة رقمية افرتاضية مشفرة المركزية تعتمد نظام الند هي

مليون وحدة  21وتدار عن طريق برانمج ذايت التشغيل، وهلا عرض نقدي مستقبلي حمدود يبلغ )الكتل(، 

بتكوين، وهتدف وفق القائمني عليها إىل تغيي النظام املايل العاملي تغييا جذراي مثلما غي الويب أساليب 

 .351التواصل والنشر

 اثنيا: التأسيس والنشأة:

م ابسم 2009م بنشر ورقة علمية عرب الويب عام مؤسس هذه العملة هو ابحث جمهول قا

، ومل نقف بيقني على من عرَّف به وسانده وروج له، وقد بني هذا الرجل مستعار هو ساتوشي انكاموتو

م مت إجراء أول عملية مبادلة 2010، ويف تطور الحق الخرتاعه عام من خالل ورقته آلية عمل هذه العملة

بيتكوين للصفقة! يف حني تقدر قيمة هذه الصفقة يف  10,000زا بقيمة بتكوين لشراء وجبتني من البيت

بتكوين عند اتريخ كتابة هذا  1، هذا وتتجاوز قيمة 352ني ومثانني مليون دوالرثنم اب2017هناايت عام 

 .353البحث قيمة عشرة أنصات من الذهب، وهو ما جيعلها موضوعا هاما للبحث والتقصي

                                                           
351  www.bitcoin.com  عرف القائمني على املوقع العملة عن طريق خصائصها، وقام الباحث بصياغة املاهية من جمموع كتاابت وقد

لعملة املوجود على موقع البتكوين وغيه من املعتنني هبا، مع االطالع على الدراسات ذات العالقة، وليس التعريف على طريقة احلد التعريف اب
 اجلامع املانع.

352 ,www.weforum.org املنتدى االقتصادي العاملي: مقالة بعنوان what is bitcoin?  :م، وقد 6/7/2017، اتريخ الرجوع
 م21/11/2017مليون بتاريخ  82إىل  -املنصوص عليه يف املقالة-حدثت الرقم من عشرين مليون 

353 https://charts.bitcoin.comم 8/12/2017وع ، اتريخ الرج 
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 االصدار:اثلثا: دوافع 

يعد من ابب  354إن كثيا من غي ما ذكره ساتوشي نكاموتو يف ورقته العلمية عن دوافع اإلصدار

التكهنات اليت يصعب الوقوف على حقيقتها والرتجيح بينها ولذا ال أرى تعدادها وتفنيدها، وما يراه 

حول العامل، وإاتحة  البعض من كون اهلدف الرئيس من هذه العملة التخلص من سلطة اهليئات النقدية

حرية أكرب للناس يف إجراء التبادالت النقدية اآلمنة واحلرة البعيدة عن قيود وجشع أصحاب الوساطة املالية 

مما -حمتمل ملا هو ظاهر من تقنيتها، ولكن قد يكون هناك مآرب أخرى سياسية أو اقتصادية وراء ذلك 

اجملتمعات وحتكمهم هبا أو سرقة أتعاهبم من خالل  كسيطرة بعض الرأمساليني على نقود  -هو غي متوقع

أساليب تقنية متقدمة امتلكوها! وقد يكون جمرد تطور تكنولوجي طبيعي للنقود اإللكرتونية من خالل 

اكتشاف وتطور تقنية سلسلة الثقة اليت هلا تطبيقات أخرى عديدة يف غي جانب النقود، وعلى أية حال 

الت يستوجب حبثا اقتصاداي ملعرفة الفئات املستفيدة واملتضررة من عوائد فإن ظهور هذا النوع من العم

 .اإلصدار والتنظيم والتداول وكفاءة هذه األمور

اإلشارة إىل أن العديد من العمالت من ومع أن دوافع إصدار البتكوين تعد جمهولة، فال بد 

البحث العلمي التقييمي لضعف  ، ولكن تَقلص نصيبها يف355املشفرة معلومة األهداف ومعلومة املصدر

اإلقبال عليها يف أسواق املال مقارنة بنظيهتا البتكوين اليت احتلت الصدارة وشكلت نصيبا كبيا من سوق 

التعامالت املالية يف العمالت املشفرة، فقد انلت حظا إعالميا جيدا ألسبقيتها وهو ما زاد من شهرهتا 

                                                           
354  Nakamoto, Satoshi, Bitcoin white paper, published electronically without journal. 

 انظر املوقع اخلاص بعملة اإليثييوم على سبيل املثال. 355
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البتكوين ارتباط بدوافع االبتكار بشكل عام وما يتبع ذلك من . ولدوافع إصدار 356وإقبال الناس عليها

 األمهية وسنشي ابقتضاب هلذه البواعث اتليا.

 رابعا: بواعث االبتكار:

إن بواعث االبتكارات كثية ومتعددة، ولعل من أبرزها الرغبة اجلاحمة الكامنة يف العقل البشري 

يئة احمليطة، وابلطبع فإن االبتكارات أاي كانت فإهنا غالبا ما اجلمعي ملواكبة احلاجات املتنامية وتغيات الب

على األداء، وال شك أن التحول التقين الكبي الذي ممكنة أتيت حلل مشكالت قائمة وإضافة حتسينات 

نشهده يف عاملنا اليوم فرض تغييات جذرية مست كافة الصعد وانعكست أتثياهتا على خمتلف جوانب 

مبا يف ذلك النقود، وليس التنبؤ بوصول البشرية إىل جمتمع خالٍّ من النقد املادي أمرا  حياتنا التقليدية

من  جديدا بل هو قدمي ومتوقع، فعدد كبي من االقتصادين توقع حقبة مستقبلية تعرف بــ )جمتمع خالٍّ 

ن االنبهار شارة خلطورة هذا الواقع املرتقب والتحذير ماإل، بعد cashless societiesالنقد الورقي( 

يكونومست( اليت إمقال له يف جريدة ) يف ابإلجيابيات املزعومة، ومن املتنبئني الكاتب األمريكي تيلر دردن

 .357ميلكها آل روتشيلد وهي بعنوان: ترقبوا واستعدوا لعملة عاملية

أن الغالب من حال االبتكارات املالية أهنا توظف ملصلحة الرأمساليني البتالع أموال  املعلومومن  

، يقول جول كورتزمان يف عملية التطور وهذا االبتكار املتوقع: "العامل اإللكرتوين اليوم 358احملتاجني بغي حق

ألراضي املوجودة يف مدينة نه مثله مثل اإأقرب إىل احلقوق املشاعة يف أراضي الرعي منه إىل االقتصاد، إذ 

ا. وأغلب مستعملي هذا منهجنليزية قدمية، ال متلكها احلكومات وإمنا ميلكها األشخاص الذين يستفيدون إ
                                                           

قارب فهناك عدد من العمالت ال تقل كفاءة عن البتكوين وفيها مزااي إضافية كمزية االشرتاط يف الدفع املتوفرة يف الريبل مثال، ولكنها مل ت 356
شكيك يف أسباهبا، وال يعدو ذلك عن تضخيم لنظرية املؤامرة لتقبال حىت اآلن، والبعض يقف أمام هذه الظاهرة ابالبتكوين يف مستوى اإل

 قليل من شأن األسبقية واجلانب اإلعالمي التسويقي يف إجناح املنتجات.وت
 م!1988بتاريخ  357
: انظر جدلية ذلك كمثال يف الفاينانشل اتميز: هل االبتكارات املالية نعمة أم نقمة؟، وهلا ترمجة للناطقني ابلعربية على املوقع التايل 358

http://www.aleqt.com/2009/01/18/article_185690.html . 
 م.2014؟، األكادميية العاملية للبحوث الشرعية )إسرا(، هل االبتكارات املالية نعمة أو نقمةبلقاسم، زايري،  وانظر أيضا:
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العامل اإللكرتوين هم من القطاع اخلاص كشركة آي يب إم، وإم أي، وفيزا وماسرتكارد؛ ألن هذه الشركات 

ومات. إن خالف املدارس االقتصادية حول تعريف النقود وكيف هي اليت متلك القنوات اليت متر عربها املعل

نظرايت الألن النقود أصبحت اآلن يف أيدي مربجمي حواسيب ومثبيت تدار وتضبط ليس له اآلن ما يربره، 

م عندما تنبأ 1955عام  Hyman Minskyوهو ما تنبأ به  -ال أقل وال أكثر–رايضية العادالت املو 

. وهذه العبقرية التنبؤية والرؤية الثاقبة للمستقبل ابخنفاض 359بطغيان التمويل )املالية( على االقتصاد.."

الدور احلكومي يف االقتصادايت املعاصرة لصاحل الطبقة الرأمسالية وما يتبع ذلك من خماطر تسلسل اترخيي 

اب كما أوضح ذلك متعقيب املذاهب الليربالية و الوسطى يف أور له جذور قدمية تبدأ منذ منتصفات القرون 

، ولعل هذه العينة تعرب بشكل واضح عن دوافع هذه االبتكارات من نفس كبار 360احلديثة وتوجهاهتا

االقتصاديني املنتمني لبالدهم وهتمهم مصلحتها، وما ذكر ال يعين حبال نفيهم لوجود ابتكارات انفعة ولكنه 

اء على استقراء واقعي، فالتحمس الزائد جتاه االبتكارات حمفوف مبخاطر كبية، وجيب أن طالق أغليب بنإ

 ال يعلو صوت القوة واملال على صوت العقل واحلكمة يف جمتمعات آثرت اآلخرة على الدنيا.

 :361ومصادر قوهتا خامسا: أمهية العمالت االفرتاضية للفئات املختلفة

  األمهية ابلنسبة للمستهلك: -1

ما يهم املتعامل هبا هو االستفادة من الفارق بني قيمتها املعروضة والقيمة املختزنة، والسهولة يف 

االستعمال، والشعور ابألمان واخلصوصية، والتخلص من القيود القانونية، واحلرية يف التعامالت، وتكاليف 

 أقل.

                                                           
م، ترمجة مرخص هبا لألصل االجنليزي مبوجب عقد امتياز حصري بني بنك البالد ودار امليمان، 1993 موت النقود،كورتزمان، جول،   359

 بن سعود العصيمي. دد. حممم ترمجة: 2010
، مركز أتصيل للدراسات واألحباث، ص الليربالية االقتصادية -حقيقة الليربالية وموقف اإلسالم منهاانظر: السلمي، عبد الرحيم،  360

 م2008 ،450-500
، للوقوف على مزيد من مزااي وأمهية البتكوين )وفق نظر  ,Wiley,The Bitcoin Big BangKelly, Brian , 2014انظر:  361

 الكاتب(.
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 األمهية ابلنسبة للتجار: -2

 وما ينتج عن ذلك من زايدة يف واستقطاب عمالء جدد: العمالءتوسيع قاعدة يغري التجار 

هذه العمالت ومروجوها  املبيعات وذلك من خالل االستفادة من احلمالت الدعائية اليت يوظفها مصدرو

ل احلصو واملضاربون عليها القتنائها واستعماهلا كبديل أكثر كفاءة من النقود الورقية التقليدية بزعمهم! و

فقد شهدت الوظائف املتعلقة )ابلبلوكشني(  ارتفاعا كبيا حيث تزداد نسبة من على ميزة تنافسية: 

% هذا العام مقارنة ابلعام 80يتقاضون رواتبهم ابلنقود االفرتاضية ويعملون يف هذا اجلانب على ارتفاع  

التخلص يقدمون هذه اخلدمة، ووابلتايل فإن استقطاهبم ميزة تنافسية على املنافسني الذين ال  362املاضي

ولكن اجلهات القانونية يف دول عديدة كأمريكيا واسرتاليا وكندا وأملانيا والنمسا وغيها  من الضرائب:

استصدرت تشريعات ختضع هذه النقود للضرائب أما الرقابة الفعالة فما زالت صعبة ومل يصدر فيها شيء 

هذا  ملدارسةم 4/2018لتحديد اجتماع يف  األوريباد ذو ابل، وهذا ما دعا وزراء املالية يف االحت

 .363املوضوع

 األمهية ابلنسبة للمصدرين: -3

عوائد اإلصدار الضخمة مع تضخم قيمة العملة خالل الزمن، وميكن أن نلخصها فيما يلي: 

وهذا أمر يف غاية اخلطورة  والسيطرة على السوق ابلسيطرة على التقنية واحتمالية التالعب أو التحكم هبا:

والرتبح من منصات إن كان له سبيل ومدخل، واملعول عليه أحباث املتخصصني يف األمنيات التقنية. 

التبادل والصرافة وخدماهتا املقدمة للزابئن، ابإلضافة للرتبح من رسوم اشرتاك الراغبني ابلتعدين إلنتاج 

وحىت  ويشرتك يف هذا التجار أيضا. أمساليني وقوى السوقالعملة. والتحرر من قيود احلكومات لصاحل الر 

هذه العملة ال بد لنا من الوقوف على خصائصها ومميزاهتا وما تتيحه  عملننتقل للحديث عن نظام 
                                                           

 www.linkdin.comوهذا وفق مواقع توظيف متخصصة منها  362
363 https://usethebitcoin.com/european-union-planning-regulate-bitcoin/ retrieved: 3/10/2017 
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للمتعاملني هبا، وأوجه القصور فيها، لذا سنبدأ خبصائص هذه العملة وفق ما هو معلن عنه يف أوساط 

 بنظرات نقدية يف كل موضع.التداول، ونتبع ذلك 

 :وأسباب رواجها يف نظر املتعاملني مصادر قوة العمالت االفرتاضية املشفرة

وهي على ما -خصائص ُروج هلا وجعلتها حمطا لألنظار  جمموعةتكمن قوة هذه العمالت يف 

 :364كما يلي  -ال ابعتبار حقيقتها-يصفها الداعمون هلا 

مقارنــة مبــا هــو متــاح حاليــا يف املؤسســات املاليــة  وســهلة 365يعة وآمنــةســر إمكانيتهــا نقــل القــيم بطريقــة  .1

 حول العامل.

، مبــا يعطــي حريــة أكــرب يف حتركــات الــتخلص مــن قيــود مركزيــة انظمــة ومقننــة لعمليــات تــداول األمــوال .2

بقـــوانني متعـــددة اجلهـــات  اإللـــزامدون  النقـــد حـــول العـــامل بغـــض النظـــر عـــن شـــرعية وأهـــداف هـــذه التحركـــات

 ضابطة هلذا النشاط.ال

، والــيت تــذهب لصــاحل قطاعــات الــتخلص مــن رســوم التحويــل املرتفعــة وشــروطها القانونيــة واإلجرائيــة .3

الوساطة املالية اليت تغلـب عليهـا صـفة الرأمساليـة، وجعـل ذلـك لصـاحل املربجمـني واملنقبـني الـذين يـافظون علـى 

 عن طريق مسائل التعدين واملصادقة على العمليات التحويلية. استقرار الشبكة املالية

                                                           

362  Hayes, Adam, What Factors Give Cryptocurrencies Their Value: An Empirical Analysis, 
university of Wisconsin, 2017, Department of economic, pp. 2-4 

وهذا وفق ما هو رائج، ولكن ثبتت حاالت سرقة خمتلفة هلذه العمالت اختلف حول ما إذا كانت من ثغرة تقنية يف تكنولوجيا سلسلة  365
ية اخرتاق الثقة أم يف نفس أجهزة واجراءات اآلمان عند محلة احملافظ اإللكرتونية اليت ال تستخدم تقنية الثقة، مع عدم اختالف اخلرباء يف إمكان

 ، وسنأيت على هذا عند احلديث عن املشكالت.حمل االهتمامتكنولوجيا مع مرور الزمن، لكن درجة صعوبة االخرتاق هي أي 
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، نظــرا لثبــات عرضـــها النقــدي، ففـــي حــاالت اإلقبـــال االنتفــاع واالســـرتابح بتزايــد قيمتهـــا مــع الوقـــت .4

عليها ترتفع قيمتها، وابإلعـراض املؤقـت عنهـا تـنخفض قيمتهـا، ونظـرا ألن اإلقبـال العـاملي بشـكل عـام يتجـه 

 يدخل فيها املتبايعون بغرض االستثمار وجين األرابح.حنو التزايد، 

ومع أن بعض هذه اخلصائص خمتلف يف درجة التوافق عليه عند التمحيص، إال أهنا اجلامع 

من ألف عملة افرتاضية تلت البتكوين يف الصدارة، وأقبل عليها  أكثراملشرتك األكرب يف الرتويج هلا بني 

، وال شك 366الناس ملزاايها! وقد أقر هبذه املزااي عدد من اخلرباء واملهتمني حول العامل على جدل بينهم فيها

  أن ختلف أحد هذه اخلصائص مؤثر يف نتيجة األحكام االقتصادية والشرعية والقانونية الصادرة عن اجملتهد.

 املطلب الثاين: خصائص البتكوين:

نعين بكوهنا رقمية أن ال وجود فيزايئي هلا، فهي آلية دفع افرتاضية معرتف هبا يف نطاق  :عملة رقمية .1

معني يتنامى بسرعة، وهلا قيم متقلبة نتيجة املضارابت عليها نظرا لتقلب حال السوق وفق قوانني العرض 

كرا على   Digital Assetة الرقمية ور ، ويبدو أن الث367عواملوالطلب وما يَعرض له من  مل تعد ح 

املعلومات فقط، بل تعدهتا إىل النقود، فكما أن هناك الباليني من املعلومات اهلامة اليت تقدر برتليوانت 

لتكنولوجيا اليت تقوم عليها، كذلك أصبح األمر ا ةثق االدوالرات وال وجود فيزايئي هلا، وأمنها وقيمتها رهين

 !االفرتاضيةابلنسبة هلذه العمالت 

 ية التسمية:جدل 

                                                           
مان والكفاءة التقنية هلذه العمالت يف قواعد البياانت العاملية، حيث هناك ميكن استعراض هذا اجلدل من خالل البحث عن مسائل األ 366

 على وجهات نظر متضاربة حول مدى أمان التقنية وكفاءهتا.املئات من األحباث اليت حتتوي 
واليت كثيا ما تتأثر ابلشائعات اليت تبث عرب وسائل اإلعالم، وذلك يؤدي إىل حتركات مجاعية قد تكون  التوقعات؛من أهم هذه العوامل:  367

، وقد يؤدي Irrational behavior of crowdsغريبة وغي منطقية وهو ما يعرف يف علم االقتصاد السلوكي: ابلسلوك اجلماعي الالمنطقي 
ملالية، وقد حدث ابلفعل سوابق اترخيية أبضرار تقدر مبليارات الدوالرات نتيجة أخبار سياسية مقلقة هذا السلوك إىل أضرار ابلغة يف األسواق ا

 How to invest in a time of fake new, John S. Tobey, Forebes.comوإشاعات كاذبة، انظر مقالة بعنوان: 

 للوقوف على طرق بعض كبار املستثمرين يف استغالل هذه األحداث. 
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والنقود الومهية أو االفرتاضية  Digitalويف جدلية التسمية أرى التفريق بني النقود اإللكرتونية 

Virtual  إجرائيا، فاألوىل انعكاس حلساابت من النقد الذي مرده إىل حالة فيزايئية وجودية كما هو احلال

املعربة عن رصيد رقمي  368يف وسائل الدفع اإللكرتونية )البطاقات املمغنطة، والشيك اإللكرتوين وغيها(

إللكرتوين، فهي نقود إلكرتونية لعملة سيادية، يف حني أن الثانية االفرتاضية ال وجود هلا إال عرب الفضاء ا

على مصدرها، وهذا التفريق يبدو وجيها لكونه مييز بني الدراسات القدمية عن النقود  لتزامااأصيلة ليست 

اإللكرتونية واحلديثة اليت تعين نوعا خاصا منها هي العمالت املشفرة، واإلشارة إىل ذلك الزمة حىت ال يتم 

بنوك املركزية لنقود إلكرتونية بغرض مواكبة املستجدات وحفاظا هلا على اخللط بينها وبني إصدار بعض ال

 سيادهتا واستجابة ملتطلبات العصر احلديث.

ويف تعريف البنك املركزي األوريب إشارة إىل هذا حيث ينصون على أن النقود الومهية تصنف  

ويتحكم هبا من قبل مطوريها،  من النقود اإللكرتونية غي املنظمة، واليت عادة ما تصدر نوعأبهنا: "

، فهي وإن كانت نوعا من النقود اإللكرتونية 369وتستخدم وتلقى قبوال بني أعضاء جمتمع افرتاضي معني"

 النتقاهلا إلكرتونيا إال أن هناك فرقا جوهراي بينها وبني املصطلح الذي ساد قبل صدور العمالت االفرتاضية.

إن أي نقد معتمد ومتداول اليوم يقوم على أُسس من أمهها: استعصائه على التزوير  عملة مشفرة: .2

يف خمتلف البلدان إبجراءات تكنولوجية ُتصعب من  اإلشرافيةوالتقليد، ولتحقيق هذا اهلدف تقوم اجلهات 

توفر األمان عمليات تزوير العملة إىل حد كبي، وابلرغم من تطور هذه التكنولوجيات وتقدمها إال أهنا ال 

بوء كثي منها ابلفشل يالكامل للمتعاملني هبا، وتبقى هناك حاالت إجرامية كثية مسجلة لتزوير العمالت 

 تتوج ابلنجاح اإلجرامي ألصحاهبا. -وأخرى ال ميكننا رصد أعدادها وأحجامها-

                                                           
 عمان-، دار النفائس، األردن24صم، 2011،التغريات يف قيمة النقود اآلاثر والعالج يف االقتصاد اإلسالميعيسى، خليفة،  368

369 European central Bank. (2012, October), virtual currency schemes, Retrieved from 
www.ecv.eruopa.edu/pub/pdf/other/virtualcurrencyscheme201010en.pdf. 
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توقع له أن بتزويرها طلبا للربح السريع، أمر وارد وم -أاي يكن شكلها-فمحاكاة هذه العمالت  

للخاصة! وإذا كانت التكنولوجيا مستوردة وأسرارها بيد آخرين   مستحيليستمر ولكنه متعذر للعامة، وغي 

كما أشار لذلك جول كورتزل فإن ذلك يشكل خطر كبي يلحق أذاه جبميع املتعاملني هبذا النقد؛ لذا فإنه 

يئة االجتماعية جبميع مكوانهتا مسؤولية يقع على عاتق املسؤولني عن صك النقود وإصدارها وجمموع اهل

عظمى يف حتقيق األمن املايل للناس، ويعترب هذا األمر أحد أبرز مقاصد الشريعة اإلسالمية يف جمال 

 االقتصاد، وهو املرجح العتبار النقود أمر سيادي ال يسمح تويل زمامه للخاصة.

 مبدأ التشفري يف البتكوين:

، وهي تقنية تسمح بتحويل Hashبتشفي املعلومات بنظام الرتميز  ةاالفرتاضيتقوم تقنية النقود 

إال برقم  التشفياملدخالت إىل رموز مشفرة عن طريق األلغوريتمات وتعطي نتائج اثبتة بناًء عليه، وال يُفك 

بـاملفتاح العام اخلاص، وتستخدم هذه التقنية على نطاق واسع  يسمىسري ميتلكه الطرف اآلخر للمعاملة 

التبادل الناجح بسرية  Hashيف كثي من اجملاالت حول العامل منها عملة البتكوين، وتكفل عملية الـرتميز 

اتمة واستعصاء على االخرتاق وفق ما يقرره مطوروها وخرباء التقنية، وتستخدم هذه التقنية يف نظام يعرف 

سلة الثقة أو )الكتل( وهي تكنولوجيا آمنة بدرجة أكرب من سائر التكنولوجيات املستخدمة يف حفظ بسل

، ويعتقد اخلرباء أهنا الثورة اجلديدة يف عامل التنقية 370النقود من التزوير وفق ما يديل بذلك مطوروها

مال كثية هلا، وسيأيت األشياء(، وهذا سبب تبين حكومات وجهات رمسية وقطاعات أع إبنرتنتويسموهنا )

 احلديث عنها بشيء من التفصيل الحقا إن لزم.

                                                           
 املرتقب  Quantum computerولكن هذا حمل نظر ألنه معارض آبخرين يرجحون إمكانية اخرتاق هذه التنقية عند تطور علم الكوانتم  370

، بل وروج البعض يف مقاالت منثورة عرب الشبكة ابمتالك املخابرات األمريكية هلذه التقنية، وانظر ملزيد تفصيل وذلك خالل عشر سنوات 
-MIT technology review on https://www.technologyreview.com/s/609408/quantumحول املوضوع: 

computers-pose-imminent-threat-to-bitcoin-security/  وسأفرد مبحث خاص ابلتوثيق لعرض أكثر وضوحا وعمقا للحديث
ي والشرعي فيما بعد، الرتباطه الوثيق حول املخاطر التكنولوجية احملتملة هلذه العملة ملا هلذا املدخل من أثر عظيم يف إصدار احلكم االقتصاد

 مبآالت التبين والتداول، وقضااي األمن القومي والسيادة النقدية.
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تكون مركزية اإلصدار، وهذا  أالإن جوهر فكرة العمالت املشفرة أو )املعماة(  المركزية وغري منظمة: .3

مما قد يستهجن يف ابدئ األمر ويصعب تصديقه! فنموذج املركزية يف مواجهة الالمركزية وما يستتبعه من 

تبعات احلقوق واملسؤوليات له انعكاسات كبية يف عامل االقتصاد ويف كل جمال آخر كما هو معلوم، ويبقى 

ا البتكوين سببا وجيها لدى غي املختصني بصعوبة التسليم هلا اإلميان بفكرة المركزية هذه العمالت ومنه

لكوهنا جمهولة املصدر والنشأة. ويف تدليل القائلني بعدم إشكالية هذا النموذج، يدلل املختصني يف جمال 

نفسه؛ فهو نظام المركزي ال يتأثر بفقدان جزء من  اإلنرتنتالتقنية على وجود أنظمة كثية المركزية منها 

واليت يستطيع أن يعمل فيها أي جزء مستقل   SMTP، وكنظام اإلمييل أيضا حيث يستخدم تنقية ال ئهاأجز 

ه من نفس الشبكة، وإن كان فقدان بعض األجزاء يضر هبا ولكنه ئابستقالل عن ابقي أجزاكمزود للخدمة 

هو ال يدار بطريقة نظام السوق احلر وفق تعريف آدم مسيث له ف ال يعين موهتا، ومن هذه األنظمة أيضا

وأنظمة أخرى، ولكن مع ذلك يقر اجلميع أبنه ال وجود لنظام مركزي ابلكامل أو المركزي مركزية، 

ابلكامل، فبالرغم من أن جوهر ابتكار تقنية البتكوين أهنا المركزية ولكن ختزين البياانت قد يكون مركزاي، 

كانية سيطرة فئة على جمموع الشبكة وابلتايل وكذلك مرور البياانت يف قنوات االتصال، ابإلضافة إلم

ويؤيد تصبح مركزية. ومع ذلك يبقى احلديث عن نظام المركزي إبطالق أمرا حمل نظر وفق تقدير الباحث، 

م بتوافق من مستخدمي البتكوين إىل منصتني: األوىل هي 1/8/2017االنفصال الذي حدث يف  ذلك

(، واالنفصال اجلديد بتاريخ Bitcoin Cashالوليدة املسمى )البتكوين )األصل( والثانية: هي العملة 

من اإلدارة والتنظيم  مما يدلل على أن هناك شكال ،(Bitcoin Gold)م لوليد جديد هو 23/10/2017

يف األنظمة التقليدية القائمة، ولعل منوذجنا جينح ملا  -ابلرتكيز املعروف-هلذه املنصات وإن كان غي مركزي 

 توافق اجلماعي أو ما يعرف يف االقتصاد ابحتكار القلة.هو شبيه ابل

تقنية حتقق عملية تبادل سهلة للملفات والبياانت بني جهازين شخصيني على  للند: –نظام الند  .4

الشبكة وكمية البياانت املخزنة، وهي هنا سرعة ، وتعتمد سرعة العملية على سرعة اجلهاز و اإلنرتنتشبكة 
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تعين إمكانية نقل القيمة من جهاز إىل آخر دون احتياج وسيط للتبادل كبنك أو مؤسسة مالية مثال، 

والنقل فيها يكون لألصل ال للنسخة، ومن فوائد استخدام هذه التقنية: إلغاء رسوم الوساطة املالية اليت 

للقيود اليت ميكن أن تفرض من قبل الوسطاء من )حظر وجتميد(، كما أن  غالبا ما تكون مرتفعة، ابإلضافة

. وهناك إشكال يف مسألة 371سرعة نقل البياانت تكون فورية وال حتتاج إىل تدقيق من قبل جهات خارجية

إلغاء الوسطاء، حيث يعترب املنقبون هم الوسطاء اجلدد الذين أيخذون األجر على عمليات التحويل 

صالحيات قانونية  يذو  -ابملفهوم التقليدي-سالمة املعاملة وأصالتها، ولكنهم ليسوا وسطاء والتأكد من 

تعدو هذا األمر، ولعل هذا هو املقصود، ولكن يبقى هناك وسيط منتفع ماداي، وعبارة إلغاء الوسطاء 

 ورسوم الوساطة املنتشرة غي دقيقة.

ري للعمالت املشفرة بشكل عام، واجليل الثاين من وهي العمود الفق :تعتمد تكنولوجيا سلسلة الثقة .5

، وتبنيها عامليا حاصل على نطاق واسع ومتسارع، فهذه التقنية تشكل ثورة تكنولوجية تشبه اإلنرتنت

كل واحدة من هذه االبتكارات   إن نرتنت يف زعم مطوريها، حيثالبخارية واإل ةواملاكيناخرتاع اآللة الطابعة 

 سدت فراغا كبيا من احتياجات البشرية، وللتوضيح: 

 اخرتاع اآللة الطابعة                        ألغى احتكار املعرفة  

 اآلالت الصناعية                  ألغت عهد الرق واالستعباد  

 واصل ألغى عائق املسافات وغي أساليب الت        اإلنرتنت 

 البلوكشني                             ألغى مشكلة الثقة  

                                                           
ومسألة الفورية والرسوم املنخفضة حمل إشكال أيضا، فعند إجراء جتربة حتويل فعلية جند أن العملية قد تستغرق ما يزيد عن ساعة يف بعض  371

يالت النقدية يف بعض البنوك أسرع، ولكن هذا ال يشمل كل العمالت االفرتاضية فمنها ما هو أسرع من األحيان، يف حني تكون سرعة التحو 
 البتكوين يف إجراء العمليات.
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 :سلسلة الثقةتبسيط تقنية 

تستخدم هذه التقنية يف جماالت كثية غي العمالت املشفرة منها: املدن الذكية، البنوك، العقود الذكية، 

، ومبدأها يعتمد على التشفي املقرون بعدم التكرار، فعند إرسال . إخل..عمليات التسوية، تسجيل البياانت

ففي واقع األمر ترسل نسخ من هذه املعلومات وال يتم إرسال األصل، ولكن هذا  اإلنرتنتمعلومات عرب 

النظام ال ينفع عند إرادة تبادل األصول الثابتة واملتحركة، كاملال وامللكية الفكرية واألسهم والسندات 

نعتمد على واألصوات االنتخابية وغيها من األشياء اليت ال تقبل أن تنسخ أو تكرر، ومبا أننا ما زلنا 

مؤسسات وسيطة مثل البنوك واملؤسسات احلكومية لتوثيق هذه العمليات، فقد أصبح هذا االعتماد يف 

نظر البعض غي فعال وغي عادل، فعمليات االخرتاق وسوء استخدام السلطة للمؤسسات املركزية وارد 

املبتكرين للخروج ، مما دعا 372بقوة كما حصل مع عديد من احلكومات واملؤسسات الضخمة من قبل

بفكرة البلوك شني أو )سلسلة الثقة( حبيث ميكن لنا االستغناء عن دور الوسطاء يف هذه العمليات، 

هي عبارة عن سلسلة طويلة من البياانت املشفرة واملوزعة على املاليني من أجهزة  وسلسلة الثقة:

كل جهاز  فلومات والتأكد منها، الكمبيوتر واألشخاص حول العامل، تسمح ألطراف كثية إبدخال املع

كمبيوتر أو جهة يف هذه السلسلة ميلك نفس املعلومات، وإذا تعطل جزء منها أو مت اخرتاقه ال يؤثر على 

 . 373ابقي األجهزة، فهي بذلك سلسلة علنية ومشفرة وآمنة وقوية من الثقة، وجمموع أجزاءها يضمنها

 -واليت تعترب منصة برجميات مفتوحة املصدر-ابلبتكوين تتيح منصة التعامل  :قابلة للتعدين الذايت .6

ابلتعدين الذايت هلذه العملة، وحصول أي شاء ممن ميتلكون حواسيب ذات قدرات عالية على البتكوين 

                                                           
مريكا كمثال أرون ومصرف إنشركة مثل بعض دول الشرق األوسط املضطربة سياسيا، وعلى مستوى الشركات مثل مستوى الدول  فعلى 372

 أتثيات ضخمة. يلسوء تصرف ذ
آلية عمل هذه التقنية بتفصيالهتا طويلة، وقد استفيد بتمامه من عدة مقاالت وأعيد صياغته بتصرف، ولالستزادة والتفصيل أحيل إىل  373

 املصدر املتميز التايل: 
Narayanan, Felten, Miller and Goldfeder, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, Princeton 

university press, 2016 
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مقابل التأكد من سالمة سي احلركات املالية يف الشبكة الالمركزية، من خالل حل معادالت األلغورمتات 

، ويقابل جهدهم التشفي يف تقنية سلسلة الثقة لبناء هذه البلوكات بشكل متوالٍّ املستخدمة يف عمليات 

 هذا مبكافأة متمثلة بوحدة بتكوين أو أجزاء منها. 

وعملية التعدين عملية تستهلك الوقت واملال وذلك ملا يصل هلذه احلواسيب من اهتالك تدرجيي 

صعوبة ابزدايد الوقت نظرا لصعوبة املعادالت التالية يف كل مرة   تزدادمع الوقت، كما أن عملية التعدين 

كما الزدايد أعداد املتعاملني هبذه العملة وعدد العمليات اليت جتري هبا، وهذا هو السبب الذي دعا 

، كما أن التعدين الذايت مربمج 374ابنقسامات يف منصات البتكوين وانبثاق عمالت جديدة كما أسلفنا

مليون وحدة مث مينع منه عن طريق أوامر ذاتية التنفيذ يف  21ن التنقيب واإلصدار يصل إىل إىل حد معني م

سنوات عن طريق  4ن الربجمة الذاتية للبتكوين تقوم بتخفيض اإلصدار كل إين، حيث و منصة البتك

 .اللغوريتمات ذات العالقة

التأسيسية أن يتم إيقاف العرض  يتوقع صاحب التقنية يف ورقته حمدودية العرض وقابلية التجزئة: .7

مليون بتكوين قابلة للتجزئة إىل وحدات  21م آليا، بعرض نقدي يبلغ 2140النقدي للبتكوين يف 

، وابإلمكان التعامل هبا يف 375أصغرها تسمى ساتوشي، واليت تعد املئة مليون منها مساواي لواحد بتكوين

 عمليات الشراء والبيع والتحويل.

؛ ولتكــون عامليــة بٌنيــت 376متتــاز العمــالت املشــفرة أبهنــا عــابرة للحــدود، بســرعة فائقــة العامليــة/ العوملــة: .8

على تقنيات الالمركزية، وللعوملة فوائد ومضار، وليس هـذا موضـع حبثهـا، ولكـن أريـد هلـذه العملـة أن تسـاعد 

                                                           
 كان من املتوقع أن تؤثر هذه االنقسامات على مسعة وأداء البتكوين ولكن التأثي مل يكن بذاك، وارتفعت قيمة العمالت بفرتة وجيزة وزاد  374

 مرة أخرى بشكل حاد. اخنفضالطلب عليها بشكل غي متوقع مث 
 p://satoshitobitcoin.cohttوهنا رابط ملوقع خمتص لتحويل الساتشوي إىل بتكوين  375
راء وقد بينا أن هذا ابلتجربة العملية يعترب غي دقيق ابلرغم مما يدعيه أغلب املروجني للتعامل هبا، وبعض العمالت أسرع من األخرى يف إج 376

 العمليات ومجيعها ال يصل إىل مستوى الفورية حىت اتريخ كتابة البحث.
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بطة والناظمــة لعمليــات تــدفق األمــوال يف مزيــد مــن عمليــات التحريــر للتجــارة احلــرة، ولرفــع مجيــع القيــود الضــا

. واليــوم ابت 377الواقعـة مــن قبــل احلكومــات واملؤسسـات املاليــة الكبــية لصــاحل رأس املـال وقــوى الســوق احلــر

هنــاك حــديث تعــدى النقــود الالمركزيــة إىل بنــوك المركزيــة وأســواق ماليــة المركزيــة تعتمــد علــى تقنيــة سلســلة 

 AIابلكامـل بنـاء علـى تقنيـات الـذكاء الصـناعي  378أسـيس بنـك المركـزيبية بتو ور أالثقة، فقد ابدرت شركة 

، لتقـــدمي خـــدمات ماليـــة أبســـعار Biometrics Technologiesواملســـح الـــوجهي للتعـــرف علـــى الشخصـــية 

 منافسة، وما زالت تنتظر الرتخيص الرمسي خالل كتابة البحث.

 االستجابة للحاجات ومواكبة تطورات العوملة:

إن وجود نقد عاملي ال تديره جهة ما هو استجابة حلاجات العوملة اليت تسعى إللغاء احلدود بني 

الدول، ووجود السلع واخلدمات اإللكرتونية اليت ال وجود فيزايئي هلا وتزايد الطلب عليها ساهم يف تطور 

 هذا النقد الذي يوافق طبيعة هذه السلع واخلدمات أيضا. 

إن إجراء أي عملية حتويل بواسطة البتكوين يعد أمرا غي قابلٍّ  ري ومتتاز ابلشفافية:غري قابلة للتغي .9

التعديل أو الرتاجع، كما أنه ميكن اطالع أي أحد على هذه العمليات )دون مضموهنا( لكوهنا  للتغيي أو

حية إمكانية تتبع مسجلة على مجيع أجهزة الشبكة يف الدفرت العام الالمركزي، وهذا يعد أمرا إجيابيا من ان

، كما أن عدم 379احلركات املالية املشبوهة، ولكن من انحية أخرى فإنه يلغي اخلصوصية إىل حد كبي

إمكانية الرتاجع عن عمليات التحويل يعد أمرا خطيا يف حال حتويل مبالغ ضخمة، فاخلطأ يف ذلك يعد 

آخرين، ولكنها من أخطر خصائص أمرا فادحا وال ميكن تداركه! وهذه اخلصائص تنفع البعض وتضر 

 البتكوين اليت ميكن أن تؤخذ يف عني االعتبار عند احلديث املفصل عن أحكام التعامل هبا.
                                                           

 Economics drivers for digitalالذي مل أستوفهشاء نقود افرتاضية مبزيد من التفصيل أرى أن يتم حبث العوامل الدافعة إلن 377
currencies) ) 

378 Example: Bank Account Based on Block chain, www.getbabb.com , retrieved: 3/10/2017 
(، تدعي إمكانية تتبع العمالت وكشف هوية Ellioticعلى فرض إمكانية تتبع العمليات للوصول إىل أصحاهبا، وهناك شركة امسها ) 379

 أصحاهبا.
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من أبرز مميزات التعامل ابلنقود املشفرة أن تبادهلا شبه جماين،  ال ضرائب واخنفاض رسوم التحويل: .10

وتذهب  من قيمة العملية، 0.001البتكوين حتديدا حيث تقدر رسوم التحويل على املبالغ الضخمة يف 

لصاحل املنجمني عن البتكوين الذين بدورهم يسامهون يف استقرار شبكة التعامالت والتأكد من 

 . 380صحتها

وهذه امليزة دفعت ابلكثيين للتعامل هبذا النقد هبدف التخلص من احتكار وسيطرة قطاعات 

يقق هذا القطاع أرابح طائلة جراء نقل األموال من طرف إىل  حيث مؤسساهتاالوساطة املالية مبختلف 

، أما مسألة التهرب من الضرائب فهذا مل مير على احلكومات 381ترليون دوالر سنواي 3.4طرف، تقدر بـ 

فهناك حماوالت متعددة لتنظيم هذه العمالت هبدف حتصيل الضرائب ومنع التهرب الضرييب، من هذه 

 .382سرتاليا على سبيل املثالأو  الدول أملانيا والنمسا

 منصات التعامل:

هي شركات تعمل على االجتار بصرافة العمالت الرقمية مبا فيها البتكوين، وغالب أحواهلا أهنا 

مصرح هلا ابلعمل قانونيا، وهي كثية بني كبية ومتوسطة وصغية، وبعضها يقدم خدمات أفضل من 

يف أسعار  الصرف، وحمافظ إلكرتونية جمانية، ومعلومات دقيقة  التقلباتأخرى، ومن ذلك: التأمني على 

، ومن املنصات األخرى: 383ومقرها يف بريطانيا crypto payعن األسعار وتقلباهتا كما تفعل شركة 

                                                           
ن هذه النسبة تكون كبية وال بد أن ينبه إىل أ /https://bitcoinfees.21.coللتفصيل حول تكلفة عمليات التحويل انظر:  380

وهذا جيعل منها غي كفؤة يف $ 18ابلنسبة للعمالت الورقية املتداولة عند التحويالت الصغية فبعض عمليات التحويل يتجاوز سعرها 
 خرى.وسنأيت هلذا مفصال عند احلديث عن عيوب هذا النقد. كما أن النسب ختتلف بني العمالت االفرتاضية األالتعامالت البسيطة، 

381 Interview with Perianne Boring (founder & president, Chamber of Digital Commerce) Washington, 
USA, The blockchain and us, 2017 

بعض هذه الدول أصدرت تشريعات خاصة للضريبة وبعضها هلا مشاريع قيد االعداد، وسبب التأخر يف ذلك هو االختالف القانوين  382
 واحملاسيب يف تكييف هذه النقود وماهيتها ابإلضافة لتأثياهتا االقتصادية.

383 https://cryptopay.me, retrieved: 15/8/2017 
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bitfinix.com,poloniex.com, cex.io, coinbase.com لإليداع، وبعضها ال يقبل إال عمالت معينة ،

 ات ابإلضافة للمنقبني أحد أبرز املنتفعني والراحبني من سوق العمالت الرقمية.وتعد هذه املنص

 

 احملفظة اإللكرتونية:

وهي تشبه إىل حد كبي احلساب البنكي، مع فارق كوهنا غي خاضعة قانونيا جلهة مصدرة، 

فيها بطريقة مشفرة إما بشكل مباشر عن طريق برانمج وختزين على قرص  مسجلةوتكون البياانت "النقود" 

، يتفظ بدوره هبذه احملفظة ويتيح VC wallet service providerأو بواسطة وسيط مايل  ،384صلب 

 Hot Storageإمكانية التصرف هبا، وميكن حفظ احملفظة على قرص مشبوك أو مفصول عن الشبكة

(online)   أوCold Storage (offline) األمان وتالفيا حبثا عن ، والناس تفضل حفظها خارج الشبكة

إلمكانية السرقة واالخرتاق، واملشكلة الكربى يف احملافظ اإللكرتونية أن ضياع كلمة املرور يعين ضياع ما 

 بداخلها!

 تنبيهات على اخلصائص:

االفرتاضية بشكل كبي، ولكن إن هذه اخلصائص ختتص ابلبتكوين، وتشاركها فيها العمالت 

ختتلف بعض اخلصائص من عملة إىل أخرى ابختالف الربجمة الذاتية لكل عملة على حدا، واالختالفات 

ها يف حبث متعذر، وهذه حملة عامة عن اخلصائص ال يسعنا اإلسهاب ؤ غالبا ما تكون تقنية، واستقصا

ة مما يفيد يف احلكم على هذه النازلة من الناحية فيها، وهي مما يساعد يف فهم تصور أدق وأفضل عن املاهي

 االقتصادية والشرعية.

                                                           
 املخزنة عليه مبالغ ضخمة!مشكلة تلف اهلارد دسك وعدم إمكانية اسرتجاع البياانت منه مشكلة كبية خباصة إذا كانت النقود  384
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 املبحث الثاين: هواجس األمن والثقة يف العمالت االفرتاضية املشفرة

صدار ، ومشكلة اإلالالمركزيةوتتداخل فيه ثالثة موضوعات رئيسة هي: مشكلة التحقق من 

 التالشي.والتنقيب، وهاجس األمن واخلوف من 

 املطلب األول: مشكلة الالمركزية ومشكالت اإلصدار والتنقيب:

ابلرغم من ادعاء املروجني للعملة بكوهنا المركزية ابلكامل إال أنه قد ثبت هتافت هذا االدعاء، 

التنقيب ، فطبيعة 385األغلبيةحتديدا أهنا عرضة ملا يعرف هبجوم  فمن املشكالت التقنية الواردة يف البتكوين

والرتبح منه تقتضي التجمع يف معامل تنقيبية خاصة أو عامة لرفع الكفاءة التنقيبية وزايدة األرابح، وأتخذ 

هذه املعامل ابملقابل رسوما على االشرتاك معها، وهذا التجمع التنقييب مع الوقت يؤدي إىل تضخم وسيطرة 

م مع أحد املعامل 2014هذا يف يناير/  كفاءة عالية على الشبكة والتحكم هبا، وقد حدث  يمعمل ذ

% من 51، وذلك عندما سيطر هذا املعمل على  Ghash.io Incidentالتنقيبية وعرفت حبادثة جاش 

جمموع قوة التنقيب، ولكن سرعان ما مت تدارك هذا من قبل جمتمع املنقبني خبروجهم الفوري من هذا املعمل 

 ث مثل هذا جمددا فإنه يؤدي إىل مشكالت، منها:و حدإلعادة األمور إىل نصاهبا، ولكن يف حال 

 منع املنقبني من التنقيب.. 1

 يقاف عمليات التحقق من التعامالت.إ. 2

 الصرف املزدوج.. 3

                                                           
385 Lin & liao, A survey of block-chain security issues and challenges, International journal of network 
security, pg.656, 2017 
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، كما أن احتكار القلة من قبل 386وكل هذا ممكن/حمتمل على املدى البعيد ويقود إىل مركزية خاصة خطية

نظر أجمتمع املنقبني من معامل التنقيب الكبية يؤدي إىل مشكالت أخرى ليس هذا مكان بسطها، 

% من جمتمع 51( لرصد أكرب هذه املعامل، حيث يبني سيطرة أربع شركات على أكثر من 1الشكل )

 اخلطورة ما هو معلوم. % من شبكة التشفي ويف هذا من81املنقبني، وسيطرة الصني على 

 

 م1/12/2017(: حصة املعامل التنقيبية من جمموع املنقبني. اتريخ الرجوع: 10) الشكل
 /https://www.buybitcoinworldwide.com/mining/poolsاملصدر: 

عالوة على أن هناك مشكالت تقنية أخرى يف البتكوين مما يتعلق ابملركزية والتنقيب كمشكلة  

من حيث القوة: إما  واالنقسامهلذه العمالت، وقد وقع هذا مرتني مع البتكوين،  387االنقسام الذايت

يسفر االنقسام عن إنشاء  األول:، ففي Soft Forkأو انقسام انعم/بسيط  Hard Fork انقسام حاد 

تبقى نفس السلسلة من  الثاين:سلسلة جديدة من )البلوكشني( ال تقبل التعامل مع السلسلة القدمية، ويف 

 )البلوكشني( ولكن ينشأ اتفاق ذايت جديد بني اجملتمع يف عمليات التحقق من البلوكات يؤدي إىل تغيي يف

                                                           
ستفقد أبرز  وقد يكون هناك طريقة ما لتنظيم هذا، ولكن آنذاك ستخرج العملة عن كوهنا المركزية وغي خاضعة للحكومات وحينها 386

خصائصها املروج هلا حاليا، ولن يكون هناك جدوى من التعامل هبا على حساب عمالت رقمية تصدرها البنوك املركزية إال لدوافع سياسية 
 وأمنية.

 657املرجع السابق ص   387
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اجلديدة تكون أقوى من القدمية يف عملية احلساب والتشفي،  Nodesطريقة القبول، فإن ما يعرف بـالنقاط 

وقد حدث هذا مع البتكوين والبتكوين كاش، فاألخي قوته احلسابية أكرب أبضعاف من األول مما مينحه 

حتديث للربانمج وحصول توافق سرعة أعلى يف التحقق من العمليات، وأاي يكن األمر فاملقصود أن مع كل 

مجاعي ميكن أن ينتج لدينا كيان جديد، وهذا مما يضعف العملة بشكل عام ويزيد يف اضطراب قيمتها، 

 غي عادلة.. ويودي خبصيصة الالمركزية وما ينشأ عنها من امتيازات. اويقق أرابح

 املطلب الثاين: هاجس األمن واخلوف من التالشي )أزمة الثقة(:

ضاع األمن والرخاء إما أن تستمد النقود قيمتها من ذاهتا كالنقود السلعية أو أن تستمد يف أو 

، واالفرتاضيةقيمتها من الطلب عليها فتكون من أمر خارج عن ذاهتا كما هو احلال مع النقود الورقية 

شكل أكرب بكثي واألخية عرضة لالهنيارات ابملؤثرات اخلارجية، فاخنفاض الطلب عليها ينقص من قيمتها ب

من اخنفاض الطلب على النقود السلعية؛ ألن األوىل تراد لذاهتا ولغيها يف حني الثانية تراد لغيها فقط، 

وهذا النقصان يف القيمة قد يصل إىل درجة التالشي، خباصة إذا كان التقييم الثمين هلا مبالغ فيه ومبين على 

ملستمرة لألسعار، وكثيا ما يتأثر هذا بعوامل غي موضوعية، توقعات املضاربني ابالرتفاعات املستقبلية ا

يقول كورتزمان: ".. وهذا هو وضع السوق اآلن يف هذا العصر اإللكرتوين، لقد أصبح جماال سريعا 

للمعلومات اليت تضر السوق أو تنفعه بال فارق بينها، فأي شيء يدث يف السوق فإنه يركها بغض النظر 

يف عصر من هناية التوازن االقتصادي وضياع القدرة على التوقع: ".. كيف يوجد  إننا ويقول 388عن أمهيته"

التوازن عندما ميكن للمعلومات وحدها أن ختلق قوة شرائية أو حتدد القيم؟ كيف يوجد التوازن عندما 

يدث اضطراب السوق املالية اخنفاضا يف معدل الداو جونز أبكثر من خسمئة نقطة مع أن شيئا من 

سس االقتصادية مل يتغي؟ كيف يوجد التوازن مع وجود االختالف الكبي بني االقتصاد املايل واالقتصاد األ

احلقيقي؟ كيف يدث التوازن بعد ختطي كل احلدود الثابتة سابقا بني املتنافسني واملستهلكني والشركاء؟  

                                                           
 82، ص موت النقودكرتزمان،   388
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ط من قبل احلكومة كيف يدث التوازن بعد أن أصبحت النقود منتجا خاصا ميكن خلقها ليس فق

الفيدرالية بل من قبل مصدري بطاقات االئتمان ومن قبل البنوك كذلك؟ كيف يوجد التوازن عندما تصبح 

احلكومة عاجزة عن السيطرة على سعر الصرف؟ وكيف يوجد التوازن عندما يكون جمموع املبالغ اليت يتم 

 .389التداول هبا أكثر من قيم السلع نفسها؟ .."

ي إىل فقدان يف القيمة مع تقلبات أمزجة الناس وتوقعاهتم واليت ليس ابلضرورة وكل هذا سيؤد

صادرة عن حقائق واقعية، فالشبكة املالية مع التعقيدات التكنولوجية ابتت تتسم ابالضطراب وعدم التوازن 

ض الكبي يف الذي صار َعلما على األسواق املالية يف هذا العصر، وقد تصل األمور إىل التالشي أو االخنفا

 القيمة مما يسبب خماسر اقتصادية فادحة ألطراف متعددة.

 لكرتونية واترخيها:حملة عن اخلسائر اإل

إن اتريخ اخلسائر اإللكرتونية يف األسواق املالية والنقدية اتريخ حافل، وليس يعنينا منها إال ما 

عديد اليتعلق ابلبتكوين الذي كان عرضة للخسارة نتيجة قرصنة حمافظ مالية عدة مرات وفق ما أدلت به 

تيجة هجوم $ مليون ن70ما يعادل  Bitfinexم خسارة شركة 2016من املصادر، فقد ُرصد يف 

يف  MtGox Exchange$ مليون من قبل شركة 350م تقدر بـ 2013إلكرتوين، وخسارة أخرى عام 

وحدة  4500مبا مقداره  NiceHashم لشركة 2017وخسارة حديثة هناية عام  390طوكيو وفقا لرويرتز

ة اخلرباء أنه $ مليون بسعر السوق ومت رصد خسارات أخرى، وما يعنينا هو إشار 64بتكوين وهو ما يعادل 

أن يكون مبعزل عن القرصنة ومبا يف ذلك البتكوين، وسأختار  اإلنرتنتال ميكن ألي شيء متداول على 

ستاذ تيلي موور أستاذ علوم األمنيات قول أحد اخلرباء وأنقل النص بلغته ومتامه يف احلاشية عن األ للتمثيل

                                                           
 137املرجع السابق، ص  389

390 http://fortune.com/2016/08/29/risk-of-bitcoin-hacking-is-real/ retrieved: 3/5/2017 
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، 392احلساابت األكثر شهرة أكثر عرضة للقرصنة". ويقول أيضا: "ثبت أن 391يف جامعة تولزا اتندي

ويقول يف دراسة أخرى جتريبية:" عند تعرض البتكوين للهجمات فإن عدد املعامالت اليومي يف األايم اليت 

مشيا إىل أتثر اجملتمع العام للعملة ابلقرصنة، ويضيف أنه ينوي يف دراسة  393تليه تقل بشكل ملحوظ"

على إمكانية تالعب املخرتقني )اهلكر( ابألسواق املالية، وهذا ما عليه أكثر  قادمة أخرى أن يبني أثر هذا

 اخلرباء يف تتبع الباحث ألقواهلم. وهذا خيلص بنا إىل نتيجتني يف هذا املوضوع )األمن(:

 هذه العمالت عرضة لالخرتاق والتالعب ومستواها األمين ال يصل لدرجة ُتطمئن ابلتبين العام هلا. -

لكرتونية البنكية عرضة للتالعب والسرقة وال تصل إىل مستوى درجة لنقود الورقية واإلولكن حىت ا -

 املوقف. ةسيد يبقى املفاضلة بقياس اآلاثر السلبية احملتملة هتاألمان الكامل، و 

ومع وجود هذه املخاطر حىت يف الذهب والفضة فإنه ال يكم إبلغاء التعامل هبا إال بقياس درجة 

العامة من حيث التعامل، فحجم اإلضرار احملتمل يف حال متت القرصنة معيار مهم يف  اهتاوأتثي اخلطورة 

اختاذ قرار التبين والكفاءة على املستوى العام، ابإلضافة إىل درجة صعوبة القرصنة واجلهات اليت ميكن أن 

التعامل الكفؤ هبا من تقوم هبا ومدى أتثي كل هذا على سيادة الدولة واقتصادها هو الذي يدد إمكانية 

 .394عدمه

                                                           
391 “I am skeptical there’s going to be any technological silver bullet that’s going to solve security 
breach problems. No technology, crypto-currency, or financial mechanism can be made safe 
from hacks” Said Tyler Moore, assistant professor of cybersecurity at the University of Tulsa’s 
Tandy School of Computer Science, and he will soon publish a new research on the vulnerability of 
bitcoin exchanges. 
392 Moore T., Christin N. (2013) Beware the Middleman: Empirical Analysis of Bitcoin-Exchange 
Risk. In: Sadeghi AR. (eds) Financial Cryptography and Data Security 
393  Moore, feder & Gander, The impact of DDoS and other security shocks on Bitcoin Currency 
exchanges: Evedence from Gox, (2016), pg. 1 

وحتديد هذا هو شأن جلنة تقنية عالية املستوى، تتوافر فيها صفيت القوة يف العلم واألمانة يف النصح، حيث ينبين على حكمها نتائج  394
 خطية ابلتبين أو الرفض.
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 املطلب الثالث: مشكالت العملة التقنية والقانونية:

احلقيقة هذه املشكالت متداخلة وال ميكن فصلها عن بعضها البعض، فاخلطر التقين هو  ويف

 خطر شرعي وقانوين واقتصادي، وكذلك اخلطر االقتصادي يؤثر يف اجلوانب األخرى سواء بسواء.

 

 :قصور العملة ومشكالهتا )خماطرها(

 أوال: املشكالت التقنية:

وسبق أهنا ختتلف من عملة إىل أخرى، ولكنها قليلة يف  . عدد املعامالت املنجزة يف الثانية:1

علمية/الثانية؛ وذلك  20عمليات/الثانية كمقارنة نسبية مع غيها مثل االيثييوم  4-3البتكوين 

 لقصور البلوك الواحد على حجم معني وحمدود طبقا للقوانني الداخلية للعملة، أما شركات ك 

PayPal  1667أما شركة فيزا فتصل إىل  395عملية/الثانية 193سرعة عملياهتا إىل  فتصل 

تلف عدد املعامالت املنجزة يف الثانية حبسب الطلب املوجه على العملة، خت، و 396عملية/ الثانية

ظهر كفاءة العملة املستقبلية يف حال أريد هلا التوسع! ولالستزادة هناك مواقع متخصصة تهذا و 

 .397الت لكل عملة من الُعمللرصد سرعة املعام

نتيجة قدرات البتكوين احملدودة يف بناء بلوكات الثقة، ال تتميز البتكوين ابلفورية فلها . الفورية: 2

، وتتحسن السرعة ابالنقسامات هلذه العملة وتغيي MBs/1سرعة حمدودة وفق قواعدها وتبلغ 

                                                           
 Monday yperCمعاملة يف الثانية فيما يعرف بـ  450وادعت الشركة أهنا قامت مبعاجلة  395

396(Altcoin Today), http://www.altcointoday.com/bitcoin-ethereum-vs-visa-paypal-transactions-per-
second, look also at: https://mybroadband.co.za/news/banking/206742-bitcoin-and-ethereum-vs-visa-and-
paypal-transactions-per-second.html retrieved: 3/10/2017 
397  (Blockchain Info), www.blockchain.info  retrieved: 3/10/2017 
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عمليات تبادلية للبتكوين استغرقت ما يزيد عن القواعد الذاتية للكياانت اجلديدة، وقد شوهدت 

 .398دقيقة للعملية 45

انقسمت البتكوين عدة مرات، وهذا أمر حمتمل مستقبال  وقد سبق بياهنا،. االنقسامات: 3

أيضا، وذلك لصعوبة التصدي هلذا العدد اهلائل من املقبلني عليها مما يضعف سرعة التعامل هبا 

، يف حني رغب Mbs/1البتكوين البلوكات يف سلسلة الثقة بسرعة ويلجئها إىل ذلك، حيث تَبين 

وهم املنشئون للبتكوين كاش، وقد يدث هذا  MBs/8جمموع آخر من املتداولني تسريع ذلك إىل 

 مستقبال مرة أخرى ابختالف التطورات والظروف.

ى التزوير، سهولة من أبرز املتطلبات الفنية للنقود استعصائها عل. املتطلبات الفنية للنقود: 4

احلمل، االستمرارية وعدم آتكلها مع الزمن، ندرة وجودها، وهذه املتطلبات غي موجود يف 

 العمالت املشفرة.

ألن العملة غي مركزية فال يوجد جهة ميكن أن تصحح لك خطأ التحويل . أخطاء التحويل: 5

 أحدهم مينع من توريث ممتلكاته.وابلتايل فإن اخلطأ يعين خسارة األموال، كما أن موت 

حتتاج إىل قدرات حاسوبية عالية وكميات كبية من الكهرابء وتكاليف . صعوابت التنقيب: 6

وهذا  TWhتيا وات  32.56الك لألجهزة، وتقدر كمية الكهرابء املستهلكة حىت اآلن ب هتسا

 استثمارات ، وغالب من ينتفع من التنقيب شركات متخصصة تضخ أمواهلا يف399رقم ضخم

 تنقيبية لغاايت رحبية، ومعدل الرحبية هو الذي يكم استمرارية وزايدة التنقيب من عدمه.

رهني تقلبات السوق وشائعاهتا والطلب عليها، وابلتايل ال يوجد استقرار يف هذه . األمان: 7

 العملة ولن يكون، إال أن تتغي املعطيات املوجودة إىل شيء آخر.

                                                           
 ميكن مراجعة بياانت العملة على املواقع السابقة ملعرفة اتريخ تقلبات سرعة إجناز املعامالت عرب بتكوين. 398
 consumption-energy-https://digiconomist.net/bitcoin ,نتاج البتكوين إوهذا دراسة متخصصة عن الكهرابء املستهلكة يف  399
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وقد سبق أن القرص املدمج وخماطر فقدان الباسورد للمحافظ الكبرية: . التخزين على 8

احلساابت املشهورة أكثر عرضة للقرصنة واالخرتاق كما بينت األحباث ذلك، كما أن ضياع 

القرص املدمج ضياع ملا فيه من ممتلكات قد تقدر آبالف ضعف مثن القرص نفسه، وهذا أمر 

 وقت وجهد ال إمكانية السرتجاعه.خطي فسرقة النقود تعين سرقة 

 

 

 اثنيا: املشكالت القانونية واألمنية:

خبالف النقود اإللكرتونية النائبة اليت يشرتط يف إصدارها تعاقد مع اجلهات  عدم وجود تنظيم قانوين،. 1

، ومن ذلك وجوب بيان طبيعة 400املركزية، حبيث تُعلم فيها مسائل مهمة كاملتطلبات الشكلية واملوضوعية

لني( واملخاطر اليت ميكن أن تنشأ بني جهات التعاقد )املستهلكني، التجار، املصدرين، املشغ االلتزامات

 على ذلك بشفافية. واطالعهم

 ومن األسئلة املهمة يف مشكلة غياب التنظيم القانوين ما يلي:

ماذا لو توقف اإلصدار أو ضعف حتت أي ظرف؟ من اجلهة املسؤولة عن اخلسائر وما آلية توزيع  -

 هذه اخلسائر؟

 دولية أم حملية؟ما هي احملاكم املختصة اليت تراجع عند حدوث أي نزاع؟ وهل هي حماكم  -

واجلواب على هذه وغيها من التساؤالت: أنه ال يوجد أي مرجع لالحتكام واالنتصاف يف حال 

 حصول أي اختالل يف ميزان العدل بني املتعاملني.

                                                           
 وهي مبادئ تراعى بعد اإلصدار، وأخرى ختتص مبا جيب توافره من مقومات قبل اإلصدار. 400
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 حدود اإلعالم:. 2

واإلفصاح يف التعامل من أهم الشروط الستبصار طريق التعامل مع األطراف املختلفة وبغيابه 

التخبط والنزاع، وتوصف أمهيته مبا يلي: "لتحقيق هدف محاية املستهلك من زايدة الثقة ابلنقود 

اإللكرتونية، جيب أن تتوافر النصوص اليت تفرض على شركات النقود اإللكرتونية أتمني املعلومات الكافية 

التكافؤ يف السوق، وجلهة احلدود عن هذه النقود حلامليها، جلهة إمكانية استبداهلا ابلنقود العادية عند سعر 

، وكل ذلك غي 401القصوى املسموح هبا للشركة املصدرة إصدار نقود إلكرتونية ومدى مسؤوليتها عنها"

 متوفر يف العمالت االفرتاضية كما هو معلوم.

 حتديد الضماانت والتأمينات املقررة ملنتجات النقود االفرتاضية:. 3

 ة ضوء حول هذا اإلشكال:هذا التساؤل بقع يوفروميكن أن 

ابلنسبة لديون مصدر النقود االفرتاضية؟ هل هي من عدم أم بيع ملنظومة براجمية،  التغطيةما هي 

وهل هي آمنة أم ميكن أن تطور برجمية أخرى تفكها وتستأثر مبنافعها؟ وهل عليها أتمني وما مصدر الثقة 

 هبا؟ هل قوة الطلب فقط أم أن هلا ضماانت أخرى؟

أنه ال توجد أي ضماانت سوى قوى السوق اليت ترفع من قيمة العملة أو  واب عن هذا:واجل

 ختفض حبسب متغيات السوق وقوانني العرض والطلب.

وهذا غي موجود أيضا. وهو من الصعوبة مبكان خضوع املؤسسات املصدرة للرقابة والتشريع: . 4

 خاصة.إلمكانية استصدار العمالت املشفرة من أي شركة 

 ، ونرجئ احلديث عنها إىل مبحث قادم للتوسع فيها.اثلثا: املشكالت االقتصادية

                                                           
 م2011، دار زين احلقوق، بيوت، لبنان، 174، ص سائل الدفعالنقود اإللكرتونية كإحدى و محزة، طارق،  401
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 :402املطلب الرابع: موقف الدول الرمسي جتاه النقود االفرتاضية

تباينت املواقف بني الدول جتاه العمالت املشفرة، واتفقت كلمتهم على أهنا ليست نقودا قانونية، 

الدول ابختاذ مواقف ودية جتاهها متثلت ابالعرتاف هبا أحياان كعملة داخلية أو ولكن قامت العديد من 

سلعة أو خدمة مالية داخلية أو أداة تبادل حبسب تكييف القانونيني هلا يف كل بلد، وابلتايل السماح 

حدة بتداوهلا حىت على مستوى الشركات املالية مع فرض الضرائب عليها كما هو احلال مع الوالايت املت

ومن الدول اليت تبنت  .403سرتاليا والياابن وأملانيا وفنلندا ونيجياي وغيهاأاألمريكية وكندا واملكسيك و 

وروسيا  404موقفا رافضا للبتكوين وتبنت قرارات صارمة ومانعة ألي نشاط هلا على مستوى رمسي: الصني

وفيتنام وقرغيغستان واالكوادور وبوليفيا وماليزاي واجلزائر واملغرب ونيبال وغيها. هذا مع كون بعض هذه 

وبعض  الدول يسمح بتداوهلا على مستوى األفراد والبعض ال يسمح بذلك وجيرمه ويعتربه من اإلرهاب.

ر والقمار كرتكيا واملغرب ودولة الدول أصدرت فتاوى بتحرمي التعامل ابلبتكوين واعتربته من الغر 

 .405فلسطني

 املبحث الثالث: اقتصادايت العمالت االفرتاضية: البتكوين

يؤدي حتول األنظمة النقدية إىل أتثيات اقتصادية شاملة تطال أمورا خمتلفة منها مستوايت عرض 

لصرف واألسواق املالية، النقد يف االقتصاد، والسياسة النقدية للدول، واستقرار نظم املدفوعات وأسعار ا

والتبادل التجاري، واالنفتاح على العامل بزايدة درجة التحرر، والرقابة االقتصادية، ودرجات األمان والثقة 

 االقتصادية وغي ذلك، وسنقوم يف هذا الفصل مبحاولة رصد لآلاثر احملتملة هلذه النقود على االقتصاد.

                                                           
402 (Investopedia),  www.investopidea.com/countries_accept_bitcoin/, retrieved 2/12/2017 
403 (Investopedia), www.investopidea.com/countries_accept_bitcoin/ , retrieved 2/12/2017 

 ولكنها ال متانع من استخدام األفراد هلا، والصني من أكثر الدول يف العامل تنقيبا وتعامال ابلبتكوين. 404
 فتاء املغربية.لدائرة اإلفتاء الرتكية ودائرة اإلفتاء الفلسطينية ودائرة اإل انظر املوقع الرمسي 405
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 عمالت االفرتاضية:املطلب األول: التأثريات االقتصادية لل

يتاج التحليل االقتصادي منا النظر يف اتريخ هذه العملة والبياانت املتعلقة هبا، وقياس تطوراهتا 

على أرض الواقع، وهذا سيقودان إىل معرفة التأثيات االقتصادية، أما تفسي بعض هذه التأثيات بكوهنا 

حية ال حتليلية؛ نظرا ألن التحليل أداة حمايدة بينما إجيابية أم سلبية فسيختلف بناء على أمور قيمية ومصل

التفسي يتأثر بقيم أصحابه ونظرهتم لألمور ومدى تضارب املصاحل املختلفة، وجتدر اإلشارة إىل أن هذا 

 البحث ينطلق يف تفسيه من منطلقات ومبادئ االقتصاد اإلسالمي. 

 التحليل االقتصادي لعملة البتكوين:

معرفة أهم البياانت املتعلقة ابلبتكوين، ومن ذلك معرفة نطاق الشرعية ومعدالت حنتاج أوال 

 التداول.

 أوال: حتديد نطاق الشرعية ومعدالت التداول )بياانت عامة(:

أي نقد مشروعيته اقتصاداي من حجم التداول به، والنقود املشفرة منها ما هو مقبول يف  يكتسب

نها ما هو كالبتكوين اليت تلقت قبوال عاما كبيا ومتسارعا دعا أبكرب نطاق ضيق جدا وهذا حال أغلبها وم

 ! 407ابالعرتاف حبقيقة أنه ال ميكن ألحد أن يقف يف وجه البتكوين 406رجل أعمال يف العامل

 نطاق التداول:

، ويزداد حاليا أكثر بتعرف 408م2013% عام 6500تزايد تداول البتكوين بشكل كبي بلغ 

الناس على هذه العملة وانتقاهلا إىل حيز التداول املكثف يف األخبار االقتصادية، وال شك أن الصعود 

                                                           
 وهو بيل غيتس يف مقابلة له بثت بشكل واسع عرب يوتيوب، سهلة الوصول مبجرد وضع امسه جبانب العملة. 406
 وال نرى صوابية هذا لتعدد العمالت العاملة بنفس املبدأ ابتداًء. 407

408 Peng, starry, (Bitcoin: Cryptography, Economics, and the future), university of Pennsylvania press, 
2013 
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يف هذا النقد، كما أن  االستثمارالكبي يف قيمة العملة أاثر اهتمام املستثمرين واملضاربني القتناص فرص 

العمالت أغرى الكثي من الشركات ورجال األعمال بقبول  اعرتاف بعض الدول اجلزئي هبذا النوع من

، ومن أبرز الشركات العاملية اليت تقبل ابلرغم ما ينطوي على تداوهلا من املخاطرالتعامل هبذه العملة، 

 تداول البتكوين ما يلي:

 409التعامل ابلبتكوينأبمساء أبرز الشركات العاملية اليت تقبل  3 جدول

Subway Wikipedia WordPress Microsoft 

Zappos Riddet Expedia e-bay 

Dominos Bloomberg Dell Tesla 

 سرعة االنتشار:

هناك جمموعة معايي ميكن أن تُتبع يف قياس سرعة االنتشار والقبول، وميكن اعتمادها لغاايت 

 العملة، منها:التنبؤ ابحلالة املستقبلية هلذه 

وهو قليل ابملقارنة مع غيه، فالربغم من ارتفاع قيمة البتكوين السوقية  عدد املعامالت اليومية: .1

معاملة يوميا، وهذا رقم قليل جدا  370,000بشكل مهول إال أن الشبكة ال مير عربها أكثر من 

 ظمليون معاملة يوميا، رغم أن تكاليف هذه املعامالت ابه 150مقارنة بشركة كفيزا مثال اليت يتم هبا 

 البتكوين مقارنة بغيها وهذا من أبرز أسباب عدم الكفاءة للتبين على املستوى العام. ومكلف يف

ومبعدل منو جتاوز  410مليار 213فقد ارتفعت قيمتها السوقية إىل $ معدل االرتفاع يف القيمة:. 2

 خالل ثالث سنوات. 2500%411

                                                           
409 http://www.ebay.com/gds/100-Companies-That-Accept-Bitcoins-As-Payment-/ retrieved: 3/10/2017 

   م9/12/2017بتاريخ  410
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ازدايد إىل أهنا تبقى قليلة جدا  وابلرغم أهنا يف عدد املؤسسات االقتصادية املعتمدة هلذه العملة:. 3

 ابملقارنة مع غيها، ولعل أبرز أسباب ذلك: القيود القانونية املانعة من التعامل هبذا النقد.

وقد مت بيانه سابقا يف عجالة لعدد من الدول حول  ما زال حمدودا االعرتاف القانوين والدويل هلا:. 4

 ه على نطاق فردي.العامل، وبينا أن أكثر الدول ال متنع تداول

يشي الرسم البياين أدانه إىل التطور التارخيي الرتفاع قيمة عملة و  زايدة الطلب وارتفاع السعر:

 .412البتكوين

 

 :413ابلتقريب ألقرب رقم صحيح من البتكوين  10/5/2018بياانت يوم 

 ملخص حركة سوق البتكوين

 $ 9,000 سعر السوق لوحدة بتكوين

 $ 488,000,000 التجاريحجم التداول 

 BTC 52,000 حجم التداول التجاري

 ملخص حركات البتكوين
                                                                                                                                                                          
411 https://www.investing.com/currencies/btc-usd-historical-data retrieved: 3/12/2017 

 م10/5/2018بتاريخ  412
413 , retrieved in 15/7/2017   https://blockchain.info/stats  متام إوقد ارتفعت األرقام بشكل كبي بعد خسة أشهر من

 البحث، وميكن الرجوع إىل األرقام احملدثة على نفس املوقع املذكور أعاله ملواكبة التحديثات.
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 BTC 30.091 جمموع رسوم التداوالت

 198,668 عدد العمليات  

 BTC 970,337         جمموع املخرجات

 BTC 123,320        تقدير حجم العمليات     

 $ 1,146,000,000           تقدير حجم العمليات   

 تكاليف التنقيب

 $ 18,000,000 جمموع أرابح املنقبني

 %1.61 الربح من رسوم املعامالت 

  $ 90 تكلفة املعاملة الواحدة  

 معدل استهالك الكهرابء ومعدل التشفري

 4,022,105,000,000   الصعوبة

 30,390,000,000GH/s معدل التشفي

 السالسلملخص عملية بناء 

 152                               سالسل الثقة املنجمة                

 min 4148.48 الوقت بني السالسل                                               

 BTC 1,900 البتكوين املنجمة            

 

                                                           
 دقائق. 8حيث كان الوقت قريب من  شهرينمنذ هناك ارتفاع ملحوظ  414
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 املطلب الثاين: البتكوين وعرض النقد:

إن دخول أنظمة دفع جديدة )كالعمالت االفرتاضية املشفرة( إىل األسواق يؤدي إىل تضخم يف 

الكمية النقدية )العرض النقدي( يف داخل القطر الواحد خاصة مع ارتفاع قيمها، وذلك حبسب إقبال أهل 

الستخدام هذا االستعمال، فدول كالياابن والصني مثال تعاين من إقبال كبي من الشعب  علىذلك القطر 

النوع من النقود؛ فتكون التحدايت لديهم أظهر وأوضح، كما أن هذه الظاهرة تنتقل إىل دول أخرى بزايدة 

املستخدمني هلذه النقود وبفعل التجارة اإللكرتونية مما يؤثر على مستوايت العرض الكلي الدويل، وابلتايل 

مليار دوالر، وهي يف تزايد   500 السوق جتاوزت من التضخم العاملي، خاصة وأن الكمية املضخة يف امزيد

مما يثي خطورة اعتبارها فقاعة مالية وقنبلة مالية عاملية، خاصة مع االهنيارات املستمرة يف  كبي ومستمر

 قيمتها وأترجحها بشكل كبي.

ا من هذه العمالت االفرتاضية هلا عرض حمدود كالبتكوين مثال، وهذ اوتكمن املشكلة يف أن عدد

وهذا -قبال عليها كما هو حاصل اآلن يعين أن توليد النقود سيقف عند حد معني، وإذا استمرت حالة اإل

فستشهد البتكوين مزيدا من االرتفاع وابلتايل تظهر مشكلة االنكماش، إال أن ينتقل الناس إىل  -فرضيا

باب االنقسامات أيضا، نقد آخر وهكذا دواليك ويعين انعدام استقرار مستمر، وهذا سبب آخر من أس

وكل هذه السيناريوهات مستبعدة، وإن حصل جملموع هذه العمالت االفرتاضية فهنا شيء من التفصيل 

 للمستتبعات االقتصادية أوهلا:

إن الطلب على النقود ينمو بشكل موازي للنمو االقتصادي، فإذا كانت  : االنكماشمشكلة 

فإن الطلب املتزايد على  -كما هو احلال مستقبال لعملة البتكوين وشبيهاهتا– اثبتةكمية عرض النقود 

، وتلجأ النقود لتجاوز هذه املعضلة Structural Deflationهذه العمالت سيؤدي إىل انكماش هيكلي 

عدم وجود آلية للتحكم يف العرض النقدي من قبل  نفإ ؛متكررملتتايل كما حدث معها بشكل ابالنقسام ا
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األنظمة الالمركزية هي نقطة ضعف هلذه النقود أمام النقود الصادرة عن البنوك املركزية، ومن املعلوم أن أحد 

ستمرة إىل أن تصل إىل هو انفجار الفقاعات املالية اليت تنشأ عن املضارابت امل االنكماشأسباب حدوث 

فقدان كبي للقيمة املدفوعة على حساب القيمة احلقيقية، وابلتايل سيكون هناك فقدان مايل كبي عند 

طرف خاسر يتحول ابلضرورة لصاحل أطراف أخرى قامت بتحويل النقود إىل أصول ملموسة أو نقود أكثر 

يضعف الطلب على السلع وابلتايل إىل مزيد من حالة استقرارا، مما سيؤثر يف القوة الشرائية للفئة اخلاسرة و 

االنكماش، وهذه احلقيقة حذر منها مجع كبي من االقتصاديني والفقهاء، فإن التفرد يف مسألة توليد النقود 

يؤدي إىل مشاكل بنيوية يصعب حلها، وجيعلها تتأثر بقوى السوق اليت تتحكم فيها عوامل كثية من أبرزها 

ال والتوقعات، مما جيعل هذه الفئة الرأمسالية منفردة ابختاذ القرارات خباصة إذا ما قاموا جتمعات رأس امل

، ولعل هذا هو وجه قول بعض الفقهاء كاإلمام أمحد عند cartel collusionبتشكيل احتكارات تعاونية 

 .415حديثه عن سك النقود من قبل األفراد )فإن الناس إذا فعلوا ذلك ركبوا العظائم(

 املطلب الثالث: البتكوين واالستقرار واألزمات:

إن طبيعة هذه النقود ال توحي ابالستقرار، ولن يكون هلا ذلك مستقبال أيضا، والسبب أهنا غي 

تستمد قوهتا من داخلها وإمنا من خارجها، وهي نفس مشكلة النقود الورقية ولكن  والخاضعة للتنظيم 

 بشكل مضاعف. ومن املشكالت أيضا:

 لبات أسعار الصرف واالضطراب يف القيمة: تق

عن عدة أمور منها: حمدودية عرضها، التوقعات، املضارابت، عدم االعرتاف القانوين  هذاوينتج 

 هبا، ظهور خماطر قانونية وتقنية، ظهور بدائل أجنع وأكفأ.. وغي ذلك. وسنعرض هنا لثالثة مؤثرات:

                                                           
 عبد هلل لإلمام أمحد عرب الشاملة. التاسؤ انظر  415
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بيع والشراء بناء على توقعات تقلب األسعار بغية احلصول على واملضاربة هي املخاطرة ابلاملضارابت: . 1

فارق رحبي، وغالبا ما تكون ابلبورصات، وقد يؤدي اخلطأ يف التوقعات إىل دفع فروق األسعار بدال من 

ليست بيعا حقيقيا وال شراء حقيقيا. وهي مشكلة كبية حلها يكمن يف  speculationرحبها، فاملضاربة 

 .ى األسواق، فهي تعد بال منازع أحد أبرز أسباب التضخم املرتفعرقابة صارمة عل

واملضارابت اليوم على البتكوين هي أحد أسباب تضخم قيمتها النقدية وتقلباهتا، واملضاربة بغي 

قصد الشراء وابملعىن املذكور من حمرمات الشريعة اإلسالمية فاملال يف طبيعته أداة للتعامل ال حمال للتعامل، 

واردة احلصول يف أي نقد وعلى أي سلعة إال أن الفارق اجلوهري هو إمكانية  املضارابتأن  منرغم وابل

ضبط ذلك يف السلع واألسواق اخلاضعة لرقابة حكومية وتعذر أو صعوبة ذلك يف العمالت االفرتاضية نظرا 

لطبيعتها وأهدافها التأسيسية الرئيسة اليت تعد من أبرز خصائصها وهي عدم خضوعها للتنظيم ولرقابة 

 البنوك املركزية.

يدعي بعض االقتصادين عدم أتثي هذه العمالت األسواق املالية )الدخول إىل سوق املشتقات(:  .2

ثناء خروج أأنه  األول:على األسواق املالية، لكن يبدو أنه استنباط خاطئ، ويدللون على ذلك مبثالني، 

اع، وكذلك أيضا عند انتخاب الرئيس األمريكي بريطانيا من االحتاد األوريب استمرت قيمة البتكوين ابالرتف

مب، وهذا يدل أن الناس تعتقد أن هذه العمالت أكثر أماان من النقود الورقية، وأهنا مستقبل ادوانلد تر 

ابلذهب! وهذه أقوال خاطئة من وجه وصحيحة من وجه  االحتفاظالنقود، وتلجأ هلا كاحتياطي بدال من 

آخر، وهو اعتبار صحة ذلك عند املغرر هبم واملقامرين، وال بد من التنبه إىل أنه ال ميكننا قياس التأثي 

خالل فرتة الفقاعة، فالفقاعة ما زالت قيد النمو.. وابلتايل فإطالق النتيجة اآلن هو حمض تكهنات غي 

علمي، فقيمة هذه العمالت ال ميكن أن تستمر ابالرتفاع إىل األبد، وال بد من حلظة مبنية على دليل 

خيسر فيها املغرر هبم من املسامهني يف شركات املضاربة، وينتفع آخرون، متاما كما هو حاصل يف منوذج 
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من  اكبي ا  بونزي املعروف وهذا ما سيضر مبؤشرات األسواق املالية مما يؤدي إىل هزات تطال عدد

. وقد أثبت )موور( يف دراسته التجريبية أن البتكوين أتثرت هبزات األسواق املالية، كما أنه معلوم 416الناس

م كان سببه الرئيس دخوهلا 2017أن االرتفاع الكبي يف سعر البتكوين يف شهري نوفمرب وديسيمرب عام 

 Nasdaq, Chicago Merc (CME), Chicago Boardالرمسي ألسواق املشتقات واملستقبليات يف 

)Cboe( 417وغيها من األسواق املالية. 

إن شراء سلع بنقود افرتاضية مع خماطر تالشيها أو اخنفاض قيمتها يؤثر يف التبادل التبادل التجاري:  .3

التجاري على املستوى البعيد، وخباصة مع تنامي الكتلة النقدية يف األسواق وبني األفراد مما يصنع ضغطا 

، ويف االلتزاماتا، فعدد متزايد من األفراد والشركات يستخدمون هذه النقود كأداة للدفع وتسوية على قبوهل

حال وصوهلا إىل ما يعرف ابلنقطة احلرجة، جيب آنذاك أن تقبل الشركات هبذه النقود كغيها لتمرير 

شيء سوى إلزامية الدولة وقوهتا. بضائعها، متاما كما حصل مع النقود الورقية اليت ال تستند يف قيمتها إىل 

 وهذا خطر يهدد بسرقة خفية ملمتلكات الشعوب وجهودها وأوقاهتا.

 :418املطلب الرابع: البتكوين والسياسة النقدية

ميكن أن تفهم على أهنا اآللية اخلاصة ابألسواق لتزويد وتطوير وسائل الدفع  االبتكارات املالية"

لما جنحت هذه البدائل، قل اعتماد الناس على البنك املركزي كميدان اليت تصدر عن البنوك املركزية. فك

مباشر للتداول، مما يؤدي إىل تقليص دور البنوك املركزية كسلطة استنسابية يف إدارة السياسة النقدية. لذلك 

ليت فالدولة عادة ما حتاول التحقق من مدى استجابة األسواق والقطاعات االقتصادية للمتطلبات اجلديدة ا

فرضها وجود النقود اإللكرتونية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بعناصر السياسة النقدية ومدى أتثي النقود 
                                                           

 م.2018ألف دوالر إىل النصف من قيمتها يف الربع األول من  20وقد حصل ذلك ابخنفاض العملة من  416
 راجع قرارات األسواق املالية يف مواقعها الرمسية. 417
تتضمن اختاذ قرارات حول الكتلة النقدية، معدالت الفائدة، ومدى وجود االئتمان، وتتوىل البنوك املركزية مسألة القيام  السياسة النقدية: 418

على تنفيذ هذه السياسات مبا تعطيها الدولة من قوة، وهي بذلك حتاول إدارة خمتلف القطاعات االقتصادية مثل مسائل الدخل واإلنتاج 
 هذه القطاعات، وحتديد مستوى األسعار، وامليزان التجاري بني خمتلف الدول، البطالة.. إخل. والعالقات املتبادلة بني
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. وال شك أن االبتكار كطريقة لتقليل االعتمادية غي مرفوض ما دام يراعي مبدأ العدل، ولكن 419عليها"

 .يف النموذج املركزي ممكنةظاهر األمر أن العدالة متعذرة ابلنموذج الالمركزي بينما تكون 

 البتكوين والنظام النقدي العاملياملطلب اخلامس: 

 البتكوين والبنوك املركزية وهتديد السيادة: أوال:

سيلجن: "على الرغم من الواقع القائل أبن استخدام النقود اإللكرتونية مل يلق انتشارا  جورجيقول 

واسعا بعد، فإن ذلك ال يعين أن منوا مطردا يف قَبول هذه النقود لن يدث يف مرحلة ما. فالسؤال حول ما 

زال مثار جدل،  إذا كانت النقود اإللكرتونية ستصبح الشكل الغالب أو حىت الوحيد يف االستعمال، ما

لذلك فإن على صانعي السياسات النقدية أن يكونوا على استعداد ملواجهة أي سيناريو حمتمل يف هذا 

 .420اخلصوص.."

ويعتقد جورج سيلجن أن النقود اإللكرتونية ميكن أن حتدث تغييات جوهرية يف السياسة النقدية 

 متوقعة على صعيد مضاعف النقود ابلنسبة ابعتبارها ابتكارات مالية ميكن أن تؤدي إىل تغييات غي

أو على كليهما، وهكذا فإنه كلما حصلت ابتكارات جديدة، دفع ذلك إىل  العملةللطلب العام على 

 .421ابتداع قواعد جديدة يف إدارة السياسة النقدية تراعي التطورات احلاصلة

 هتدد هذه العمالت البنوك املركزية يف عدة جوانب، منها:

، فازدايد حجم النقود املتداولة M1وذلك ابملفهوم الضيق  تعذر قياس حجم النقود داخل االقتصاد:. 1

حصاءات مما سيؤثر يف رشادية القرارات عند رسم خارج النظام املصريف سيؤدي إىل اختالل يف اإل

 السياسات النقدية.
                                                           

 م2011، دار زين احلقوق، بيوت، لبنان، 194، ص النقود اإللكرتونية كإحدى وسائل الدفعمحزة، طارق،  419
 195املرجع السابق، ص  420
 199انظر املرجع السابق ص   421
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وينشأ حتويل النقود السيادية إىل نقود أجنبية )عمالت صعبة( هبدف احلصول على نقود افرتاضية: . 2

عن ذلك تسرب النقود من االقتصاد، ونقص على طلب النقود السيادية أيضا، وابلتايل التأثي على أسعار 

 الصرف، واختالالت يف امليزان التجاري.

سيؤدي ما مت ذكره إىل اختالالت يف عمليات ترشيد  ة:اختالالت يف فاعلية السياسات النقدي. 3

 ، أو دعم قطاعات معينة.االستياد، وترشيد عمليات متويل االئتمانية

وما ينتج عن  احلاجة ملواكبة التطور وابلتايل استصدار نقود إلكرتونية خاضعة لرقابة البنك املركزي.. 4

 خلصوصية.ذلك من تكاليف وتغييات وقوانني ومشاكل متعلقة اب

وذلك نتيجة تعذر قدرات البنوك املركزية يف الغالب األعم  التأثري على حجم اإليرادات الضريبية:. 5

على تتبع احلركات املالية خارج نظامها املصريف وخارج األطراف املعروفة ابلوساطة املالية، مما سيزيد من 

دايد الطلب على هذه النقود وتوجه فرص التهرب الضرييب، ويعمق ظاهرة االقتصاد اخلفي. ومع از 

املستهلكني إىل قطاع اخلدمات واملنتجات غي امللموسة كالربجميات وغيها فإن الوعاء الضرييب سيقل 

 بشكل كبي وابلتايل تضعف قدرات الدولة على إدارة شؤوهنا ابستخدام الوسائل التقليدية إلدارة الدول.

، وحتوله لصاحل منقبني يعملون لصاحلهم إلصدار النقديخسارة احلكومات الدخل املتولد عن ا. 6

 الشخصي وهذا أمر ال تقبله اهليئة االجتماعية على املدى البعيد.

واحلقيقة أنه  هل من جدوى اقتصادية حقيقية لقيام جهات غي اقتصادية بنشر العملة االفرتاضية؟

أن ذلك مما يزيد يف الكفاءة واالبتكار والتطوير إال أنه مرفوض متاما من الناحية السياسية  البعضوإن ادعى 

واالقتصادية واالجتماعية نظرا لتأثياته العميقة واخلطية بتفرد جهات خاصة يف مسألة شديدة احلساسية  

 كالنقود.
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 حتدايت قطاع الوساطة املالية: اثنيا:

وبنوك مركزية وجتارية  422حلديث عن مشاريع إنشاء أسواق ماليةمع تطور تقنية سلسلة الثقة وا

% من إمجايل الناتج 10م ستخزن 2025مستندة عليها، وتوقعات املنتدى االقتصادي العاملي أنه حبلول 

تطفو حتدايت على السطح تؤثر بشكل جوهري على منوذج  423على سلسلة الثقة GDPاحمللي العاملي 

متاما كما حصل مع قطاع التمويل  -أحد أكرب القطاعات الرحبية يف العامل-أعمال قطاع الوساطة املالية 

بداية التسعينات، وإذا علمنا أن الرتبح يف هذا القطاع أصالة يكون عن طريق التوسط بني  اإلنرتنتبظهور 

فائض لتكميل املصاحل وخلق املنافع، ابإلضافة للخدمات املالية املتحورة حول )النقل وحدات العجز وال

والثقة(، فإن هذه التكنولوجيا اجلديدة تقدم آلية قائمة على تقدمي الثقة يف الوساطة والنقل السريع مع 

لية. وهذا يؤدي إىل التوثيق لألموال وامللكيات بشفافية وبدون احلاجة للمتطلبات التقليدية للمؤسسات املا

 ية منها:لتغييات هيك

تدرجيي للوظائف التقليدية يف القطاعات املالية نظرا لألمتتة، وحتول يف طبيعة الوظائف املطلوبة إىل  تالشٍّ  أ.

 اجتاه يتسم ابملعرفة التكنولوجية العميقة واملنتجة.

التقليدية نظرا الخنفاض تكاليف كفاءة غي الأرابح القطاعات املالية التقليدية وزايدة  اخنفاضب. 

 وازدايد املنافسة خاصة من قبل رواد األعمال اجلدد نظرا الخنفاض تكلفة الدخول إىل السوق. 424التشغيل

                                                           
422  Nasdaq, Australian Exchange Securities, .تعتزمان تطبيق تقنية سلسلة الثقة وفق ما هو معلن يف املوقع الرمسي هلما 
423 (Forbes), https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/08/10/practical-examples-of-how-
blockchains  retrieved: 3/10/2017 

وهو ما دعا العديد من البنوك عامليا  Santander$ مليار سنواي وفقا لسانتاندر 20ولوجيا بـ قدر التوفي احلاصل جراء تبين هذه التكن 424
، انظر املوقع التايل: Bank of America, Morgan Stanly, Goldman Sachs الستثمار املاليني من الدوالر فيها مثل: 

http://www.businessinsider.com/blockchain-technology-banking-finance-2017-9/?IR 
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تغييات يف التشريعات القانونية املنظمة ووسائل األمان واإلثبات نتيجة التغي يف طبيعة إجراءها، وهذا  ج.

تقان املسائل إجتاه  امعرفي اهذه التكنولوجيا وهو ما يشكل ضغط يستلزم فهم القانونيني آللية عمل

 .RegTechالتكنولوجية 

حيث تعاين  -يف حال صدقت توقعات اخلرباء التقنيني ابعتبارها أكثر أماان-التقليل من اجلرائم املالية د. 

 .425% من مؤسسات الوساطة املالية حول العامل من جرائم اقتصادية يف كل عام45

إجراء العقود الذكية بتوثيق دقيق مع إمكانية تتبع وتنفيذ أوامر مستقبلية تلقائية مبجرد حصول الشروط  ه.

 املدجمة يف العقود، وذلك دون احلاجة إىل الوسائل التقليدية لتنفيذ ومتابعة العقود.

وهذه التحدايت تلزم َبدأ تغييات على مستوايت خمتلفة وتشكل نقطة حتول جيب أن حنسن 

 استغالهلا.

 فوائد ممكنة يف نظر الباحث للعمالت املشفرة ومزااي اقتصادية حلاالت خمصوصة:

واالنتقادات املوجهة لعملة البتكوين فإن هلا وجه إجيايب يتمثل يف عدد من  السلبياتومع كل هذا 

 الفوائد واملزااي منها:

وهو ما يعرف ابالشتمال  املالية واإللكرتونيةالوصول إىل شرائح من الناس ال تصلهم اخلدمات . 1

املايل نظرا إلاتحة اهلواتف الذكية لعدد متزايد عامليا، وهذا يسهل التبادل املايل العاملي بني األفراد، والناظر 

 يف الشرائح اليت تستخدم هذه النقود جيدها على أصناف، منها:

كاستخدامها يف أعمال إجرامية، مثل: شراء األسلحة، واملخدرات،   أصحاب أعمال إجرامية:. أ

 وعمليات البغاء، والقرصنة وغي ذلك.

                                                           
425 (Forbes),  https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/08/10/practical-examples-of-how-
blockchains retrieved: 10/8/2017 
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وهم على أصناف أيضا  مظلومون من قبل االحتالل أو البغي وهضم احلقوق والتخلف: ب.

الكيان اإلسرائيلي الذي ينتهك  القابعني حتت احتالل الفلسطينيونفمنهم على سبيل املثال: 

 النقود ا النوع منلقرارات الدولية يف رعاية املنطقة احملتلة مما دعا عدد من األفراد اللجوء ملثل هذا

اد من قبل السلطة الفلسطينية يراه البعض ابجل، بل هناك تفكي نتيجة التضيق املتعمد عليهم

كالروهينغا   . وشبيه هبم األقليات املظلومة426ابللجوء إىل نقود افرتاضية تسهل عمليات التبادل

ممن ال  -وأمثاهلا من مناطق التخلف-فريقية فقية إوغيها، وهناك صنف آخر هم سكان دول 

 هتتاح هلم اخلدمات املصرفية ألسباب متنوعة. وكل هذه األصناف تستفيد من وجود من مثل هذ

 النقود ابلرغم من السلبيات الكبية اليت ميكن أن يتعرضوا هلا.

ابختالف النظرة -التخلص من استبداد قوانني متعسفة وفيها خالف بني شرعيتها عامليا ودينيا . 2

ومتنح واليت متنع بعض الفئات من حقوقهم وحرايهتم املالية:  -القيمية للدول واملؤسسات واألفراد

تاليف هذا االستبداد، ولكن مع األسف فإن آلية هذه النقود تنقل من استبداد إىل  النقود االفرتاضية

استبداد آخر كما وضحنا ذلك يف غي مكان من هذا البحث، ولكنه قد يكون أقل من املوجود وآنذاك 

 سيخضع األمر إىل موازنة املصاحل واملفاسد.

  

                                                           
426(Palestine Today), https://paltoday.ps/ar/post  retrieved: 10/1/2018  
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 املبحث الرابع: التوجيه االقتصادي اإلسالمي للتعامل ابلعمالت االفرتاضية املشفرة)البتكوين منوذجا(

يقرتب االجتهاد يف تعيني احلكم والتوجيه الشرعي إىل الصواب كلما كان التصور عن املاهية 

واملستتبعات أدق وأقرب لُكنه وحقيقة املوصوف، وهلذا االعتبار فإن الفهم املتقن للنواحي التقنية 

للعمالت االفرتاضية املشفرة مؤثر يف نتيجة االجتهاد، فقد يظهر لغيان ما واملستتبعات االقتصادية والقانونية 

حول موضوع البحث  -الذي ما زال يتسم ابجلدلية-خيالف مسلكنا يف االستنباط الختالف التصور 

 427والدراسة.

 : النقود يف النظام االقتصادي اإلسالمياملطلب األول

وما هي املطلب: هل من شكل حمدد النقود يف النظام االقتصادي اإلسالمي، هذا  سنتحدث يف

القرارات اجملمعية املدللة على اتفاق اعتبار  سنوضح بعضلسراين األحكام الشرعية، ويف  األمثانعلة اعتبار 

دفع شبهة عدم إقرار نظام نقدي معني زمن  وسنتحدث عنالثمنية علة يف سراين األحكام الشرعية، 

 شروط االعتبار الشرعي واالقتصادي للتداول العام. وأخيا، ملسو هيلع هللا ىلصرسول ال

ـــة معتمـــدة تـــنص علـــى شـــكل النظـــام النقـــدي يف االقتصـــاد   أوال: ال توجـــد نصـــوص شـــرعية واضـــحة أو أدل

التعامـل ابملقايضــة وابلنقـود الســلعية يف زمانـه بــل قـدر األمــوال علـى أهلهــا ملسو هيلع هللا ىلص اإلسـالمي، فلــم ينكـر الرســول 

، إال أن النظــام الغالــب يف اتريـخ الدولــة اإلسـالمية كــان نظــام املعـدنني )الــذهب والفضــة( 428تعــارفوا عليـهمبـا 

هــــ، وكــان الســائد األعــم هــو اســتقرار قيمــة النقــود املعدنيــة وأســعار 1916حــىت اهنيــار اخلالفــة العثمانيــة عــام 

                                                           
إن  عرض النواحي التكنولوجية واالقتصادية بل واملناقشات الفقهية التفصيلية ابستيفاء متعذر يف حبثنا هذا، ويتوجب على الباحثني  427

لتوجيه الشرعي فال املهتمني الرجوع للتفاصيل يف مظاهنا عند أهل االختصاص يف كل جمال على حدا، فال يسعنا إال اإلملاح ملا يلزم، أما ا
 لبتكوين املشهورة فحسب، ولكن ينسحب على ما شاهبها من العمالت اإلفرتاضية املشفرة، والبتكوين هي منوذجنا التوضيحي.خيتص اب

مثامنئة دينار، أو مثانية ملسو هيلع هللا ىلص عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إشارة إىل حديثه  428
ال إن أمئذ النصف من دية املسلمني. قال: فكان كذلك حىت استخلف عمر رمحه هللا، فقام خطيبا، فقال: آالف درهم، ودية أهل الكتاب يو 

ثين عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائيت بقرة، وعلى ااإلبل قد غلت. قال: ففرضها عمر رمحه هللا على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق 
 ائيت حلة. قال: وترك دية أهل الذمة، مل يرفعها فيما رفع الدية. رواه أبو داود وهو حديث حسنأهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل احللل م
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لزامية واليت شـهدت فـرتات مـن االنتكاسـات صرفها ابملقارنة مع ما آل إليه األمر بسيطرة العمالت الورقية اإل

% مــن قيمتهــا 90، فعملــة الــدوالر أحــد أقــوى العمـالت الورقيــة يف الوقــت احلاضــر فقــدت 429بـل والتالشــي

، خبـــالف اســـتقرار الـــذهب والفضـــة النســـيب 430% خـــالل مئـــة عـــام2300منـــذ نشـــأهتا، وتضـــخمت بنســـبة 

، واالرتفـاع الكبـي يف قيمـة الـذهب أحيـاان 431ادينياملقارن على مر التاريخ وهـذ حقيقـة معلومـة لـدى االقتصـ

ـــة   ـــام احلكومـــات  كاملضـــارابتانشـــئ عـــن اخنفـــاض يف قيمـــة العمـــالت الســـيادية أو مـــؤثرات خارجي وعـــدم قي

بــــدورها يف احلســــبة علــــى املضــــاربني ولــــيس ضــــعفا يف اســــتقرار الــــذهب كمــــؤدي كفــــؤ للوظــــائف االقتصــــادية 

 م االستقرار نتيجة سياسات نقدية غي رشيدة.للنقود، وإن كانت تعصف به موجات من عد

ويف استقرار الذهب النسيب يقول عدد من االقتصاديني ورجال األعمال: كجورج برانرد شو: 

ابالستقرار الطبيعي للذهب واالستقرار الطبيعي ألمانة وذكاء أعضاء احلكومة،  الثقة"عليك أن ختتار بني 

 صحكم طاملا استمر النظام الرأمسايل، التصويت لصاحل الذهب".مع االحرتام الواجب هلؤالء السادة، أن

ل متتلك أونصة واحدة يف ظوقال وورن ابفيت: "إذا كنت متلك أوقية واحدة من الذهب لألبد، ست

النهاية"، وقال آلن جرين سبني يف أحد األزمات النقدية اليت عصفت مبجتمعه: "الذهب ال يزال ميثل 

العامل، والعمالت امللموسة مل تعد مقبولة من قبل أحد، والذهب هو دائما الشكل النهائي للدفع يف 

. واستحق الذهب هذا الكالم يف التمهيد نظرا لسيادته النقدية على العامل أمجع ألكثر من 432املقبول"

خسة آالف سنة، ولبيان مكانته النقدية بني أشكال النقود يف زماننا املعاصر، حيث كل ما جاء بعده 

عليه من حيث اعتباره مثنا يؤدي وظيفته أم ال. فمن شروط اعتبار العملة األساسية أن تتوافر فيها  ق يس

 معايي: )املالية )التمول(، والثمنية، والتقوم( اليت تتوافر يف النظام املعدين.

                                                           
 عند تغي األنظمة احلاكمة. م، وكما حصل مع غيه من العمالت2003كما حصل مع الدينار العراقي يف   429

430 (USA Inflation Calculator), http://www.usinflationcalculator.com/  retrieved: 3/10/2017 
431  (Forbes), https://www.forbes.com/sites/nathanlewis/2016/07/29/dont-be-fooled-stable-money-means-
gold/#650be440c581 32 وانظر أيضا: داود، هايل، تغيري القيمة الشرائية للنقود الورقية، ص 
432(Gold Guard), https://goldguard.com/why-gold/?lang=ar , retrieved: 3/10/2017 
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 هل هناك شكل حمدد للنقود يف الشريعة اإلسالمية؟ اثنيا:

أنه ال توجد فأرى  433ولكنه قد حُبث واستوىف حقه من التمحيصوهذا سؤال حموري يف الباب، 

وإعادة البحث نظرا لعدم اتساع املقام، ولكونه سؤاال تبعيا يف حبثنا، ونريد فيه التأكيد  فيهللتفصيل  حاجة

على ما توصلت إليه األحباث السابقة، وعرض األقوال معللة ليستبني القارئ التوجهات حول املوضوع، 

توصل إليه الفقهاء فيه إىل رأيني فيهما شيء من التفصيل نذكرمها إبمجال لضيق املقام عن  وخالصة ما

 التطويل والتفريع:

يف الـــذهب والفضـــة فقـــط وأن ذكـــر  ايف النظـــام اإلســـالمي حمصـــور  434يـــرى أن شـــكل النقـــود الفريـــق األول:

ابإلضـــافة الســـتمداد  -ورعلـــى مـــر العصـــ-ومـــن قبلـــه وبعـــده هبمـــا ملسو هيلع هللا ىلص القـــرآن والســـنة هلمـــا وتعامـــل الرســـول 

قيمتهما من ذاهتما وندرهتما النسبية، دالئل على وجوب اعتبارمها نقدا أصيال يف النظـام النقـدي اإلسـالمي، 

وعــدم العــدول إىل ســوامها وخباصــة مــع عــدم ثبــوت الكفــاءة املقارنــة ملــا جــاء بعــدها، وإلمكانيــة التعســف يف 

ه مـــن خارجـــه )مـــثال: كـــالعمالت الورقيـــة أو العمـــالت اســـتعمال حـــق اإلصـــدار النقـــدي فيمـــا يســـتمد قيمتـــ

 االفرتاضية املشفرة(.

الذي كان من أشد املتحمسني إىل حصر النقدية يف  435ومن هؤالء متثيال ال حصرا املقريزي

وما  فقطالذهب والفضة حيث يقول: "إن النقود املعتربة شرعا وعقال وعادة إمنا هي الذهب والفضة 

                                                           
، النقود واملصارف، لرفيق املصري، اإلسالم والنقود، لعبد اجلبار السبهاين، النقود كما ينبغي أن تكونراجع الكتب واألحباث التالية:  433

 ، ومباحث النقود يف موسوعة االقتصاد اإلسالمية الصادرة عن دار القلم.لناظم الشمري
النقود: وحدات معيارية، تعارف الناس على استخدامها لقياس قيم السلع واخلدمات، وتلقى قبوال عاما لديهم أاي كان شكلها ومادهتا،  434

أو عقارا، فاملال هو كل ما له قيمة بني الناس وأبيح استعماله يف  وهي جزء من مفهوم املال الذي قد يكون نقودا وقد يكون طعاما أو حيواان
 حال السعة واالختيار وفق تعريف مجهور الفقهاء له.

يقول السبهاين: "جتمع املدارس الفقهية عموما على أن الذهب والفضة أمثان ابخللقة.. وأن الثمنية علة قاصرة عليهما وال تتعدامها إىل  435
 ، النقود كيف ينبغي أن تكون.9سوامها وهو ما ذهب إليه املقريزي من املؤرخني ومجهور الشافعية من الفقهاء" ص 
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ويؤكد يف موضع آخر أن  436يكون نقدا، وال يستقيم أمر الناس إال حبملهم على هذاعدامها ال يصلح أن 

الفلوس مل جيعلها هللا قط نقدا، وأن الذهب والفضة مها النقد الشرعي، أما الفلوس فهي أشبه شيء بال 

فقون ذهب تقي الدين النبهاين أيضا مع فارق قوله جبواز تبادل الناس أبي شيء يتواشيء، وإىل مثل هذا 

. واختلفت املدارس الفقهية يف نقديتهما العامة هل ذلك يف 437عليه وإن مل يكن من الذهب والفضة

اإلسنوي إىل أنه يطلق  هما رجحالذهب املضروب فقط أم يف غي املضروب؟ فذهب بعض الشافعية وهو 

مضرواب   ، وذهب اجلمهور إىل أنه يطلق على الذهب والفضة438فقط على املضروب من الذهب والفضة

. وهذا 439كان أو غي مضرواب، وممن قال به القاضي عياض والنووي وهو ما رجحته جملة األحكام العدلية

 الرأي خاص ابملعدنني العتبارمها أمثاان ابخللقة.

من علماء من  اوابلرغم من شهرة هذا القول وما له من قَبول عام لدى الناس عالوة على أن عدد

ألهل هذا  اتفاق؛ إال أنه معارض برأي الفريق الثاين الذي صار مبثابة 440بهاألمة اإلسالمية يقولون 

العصر، وال نرى أنه يصح أن خيالف ملا يف خمالفته من حتقيق للفوضى واالنفالت وإابحة للمحرمات، 

 .441الشرعية، واإلخالل مبقاصد الشريعة العامة واخلاصة األحكاموتفويت املصاحل وتعطيل 

                                                           
 ، منشور إلكرتونياتغيري القيمة الشرائية للنقود الورقيةنقال عن داود، هايل،  80املقريزي، كشف الغمة ص  436
 81املرجع السابق، ص  437
 389، 1الشربيين، حممد بن أمحد اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج 438
 455ص  1، وعليش، الشرح الكبي، ج103، ص 1عدلية، جانظر: املرجع السابق، وحيدر، شرح جملة األحكام ال 439
قراءة اقتصادية يف كتاب منهم السرخسي يف املبسوط والسيوطي يف رسالته قطع اجملادلة عند تغي املعاملة، وانظر: اللحياين، سعد،  440

سلمني قدميا يف الذهب والفضة ابعتبار وقد نظر علماء املقال: " 16، جملة امللك عبد العزيز لالقتصاد اإلسالمي، ص املبسوط للسرخسي
 النصوص السابقة وكثي من نصوص الفقهاء". فلياجع. أمهيتهما إىل أهنما خلقا ليكوان أمثاان، كما هو واضح يف

 مع عدم اقرار الباحث مبا فيها من جور وظلم يف كثي من احلاالت نتيجة التعسف يف استعمال احلق واتباع سياسات غي رشيدة. 441
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يرى أن األمر ال يكمن يف نظام نقدي معني أو شكل من أشكال النقـود حمـدد، إمنـا يكمـن يف الفريق الثاين 

، ويـدعي أصـحاب هـذا الفريـق حصـول 442إدارة كفؤة وأمينـة لعـرض النقـد، تتـأتى هلـا وجـوه الكفـاءة واألمانـة

 .443اإلمجاع بني الدارسني واملتخصصني يف العصر احلديث على هذه احلقيقة

الفريق بعدة أدلة منها نية الفاروق عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه بقوله ملن حوله  هذاتدل ويس

 .445، فقالوا له إذن ال بعي. فأمسك444من املسلمني: مهمت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل

ووجه الداللة يف هذا إن صح أنه مل ميانع يف اختاذ جلود اإلبل نقودا، وهذا يدل على عدم حصر 

يل مالك يف الفلوس: ال  ل.. قا. وقول اإلمام مالك يف املدونة البن وهب: "والفضةالثمنية يف الذهب 

خي فيها نظرة ابلذهب وال ابلورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم اجللود حىت تكون هلا سكة وعني لكرهتها 

. وهذا القول منه يدل على مثنية ما تعارف الناس عليه. ولعل من أبرز 446أن تباع ابلذهب والورق نظرة"

بار السلف شيخ اإلسالم ابن تيمية ونصه يف هذا هو القائلني بعدم حصر النقدية ابلذهب والفضة من ك

وأما الدرهم "املعول عليه لدى كثي من الباحثني املعاصرين من ابب االستدالل التبعي، حيث يقول: 

والدينار فما يعرف له حد طَب ع يٌّ وال شرعيٌّ بل مرجعه إىل العادة واالصطالح؛ وذلك ألنه يف األصل ال 

الغرض أن يكون معيارا ملا يتعاملون به والدراهم والدانني ال تُقصد لنفسها بل هي  يتعلق املقصود به؛ بل

وسيلة إىل التعامل هبا؛ وهلذا كانت أمثااًن؛ خبالف سائر األموال، فإن املقصود االنتفاع هبا نفسها؛ فلهذا  

                                                           
 م1988، جملة جامعة امللك عبد العزيز، جدة، 31، صالنقود كما ينبغي أن تكونالسبهاين، عبد اجلبار،  442
ت يقول السبهاين: "وأمحد هللا تعاىل أن وفق الباحثني املهتمني هبذا املوضوع إىل اإلمجاع على هذه احلقيقة، وهذا ما أدركته من النقاشا 443

 وتوليد نقود الودائع، أم حول مسألة الربط القياسي لإللتزامات املالية".الدائرة، سواء حول اإلصدار النقدي 
 659البالذري، البلدان، فتوحها وأحكامها، ص  444
 2/496إسناده ثقات، إال أنه منقطع، وله طريق يف مصنف عبد الرزاق ولكنه ضعيف  445
 3/5اإلمام مالك، املدونة الكربى  446
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غرض ال مبادهتا وال بصورهتا  كانت مقدرة ابألمور الطَّب ع ية  أو الشرعية والوسيلة احملضة اليت ال يتعلق هبا

 .447يصل هبا املقصود كيفما كانت"

، فما توفر فيه كل من القبول العام وكان وسيطا 448مقرون هبذه النتيجة أيضا واالقتصاديون

للقيمة اعترب عملة تقوم مقام النقد األصيل )الذهب(، وبناء على هذا اآلراء  اللتبادل ومعيارا وخازان كفؤ 

قهية واهليئات الشرعية بسراين الراب على النقود الورقية اإللزامية لتوافر علة الثمنية فيها، أفتت اجملامع الف

واستقر األمر على هذا. ولكنهم مل ينصوا على أن ما توافر فيه علة الثمنية يصلح ألن يكون نقدا عاما 

 أصيال إال إبلزام السلطات به مع توافر العرف والقبول العام.

م وانفكاك 1974ويبدو أنه قد اشتدت احلاجة هلذا القول بعد اهنيار اتفاقية برينت وودز عام 

العامل عن املخزون الذهيب لديها، فضال عن اختزان الدول لالحتياطي األول  دولاإلصدار النقدي يف معظم 

ية إىل نقود إلزامية تستند يف للعمالت الصعبة املتمثل ابلدوالر، واعتباره نقدا عامليا! وصيورة النقود الورق

قوهتا إىل ما يعادهلا من موجودات عينية وخدمات اقتصادية وعمالت )صعبة(! فانعقد اإلمجاع ابالضطرار 

على اعتبارها نقدا تسري فيه أحكام النقود واستمر ذلك، دون النظر إىل كفاءهتا اليت تبني الحقا أهنا غي  

الشرعية قرارات كثية ومتشاهبة جميزة هلذا النقد وموجبة العتباره  ، ولكن أصدرت اجملامع واهليئات449كفؤة

إىل كفاءته  االلتفاتمعللة ذلك بتوافر عنصر الثمنية يف هذه النقود وأبمر السلطان امللزم هلا، دون 

 االقتصادية ودون أي إشارة ألفضلية اعتبارها بديال عن النظام املعدين!

عاصرين من الفقهاء أبنه ال شكل حمدد للنظام النقدي يف ن يقولون بقول مجهور املو والباحث

اإلسالم، ولكن ال ينبغي أن يكون هذا القول ذريعة الختاذ أشكال ثبت أهنا أقل كفاءة من النظام املعدين 

                                                           
 252، 251ص  – 19جمموع الفتاوى ج 447

448 Mankiw, Greg, Principles of Economics, money and inflation, 7th edition, 2008, pp.440-449 
 هذا موضع جدل كبي عند االقتصاديني وهو رأي الباحث الذي ال يسعه التدليل عليه ومناقشته يف هذا البحث. 449
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الذي ثبت أنه األكثر استقرار وقبوال عاما وجلوء إليه يف امللمات! فال يصار إىل األدىن كفاءة إال بتعذر 

 على، وهو ما سنبحث توفره يف كفاءة هذه العمالت االفرتاضية املشفرة.إقرار األ

 اعتبار الرواج علة وسببا للثمنية وسراين ذلك يف العمالت االفرتاضية املشفرة: اثلثا

 سراين األحكام الشرعية على ما توافر فيه علة الثمنية:

واختلفوا  –الصامت يف األصناف الستة اختلف الفقهاء يف علة حترمي الراب يف حديث عبادة بن 

، واتفقوا 450إذا ما كانت العلة قاصرة على األصناف الستة أو متعدية يقاس عليها، والراجح أهنا متعدية

مع اختالف يف تعيني العلة على أحد عشر قوال مشهورة،  -على جراين الراب يف مجيع األصناف الستة

 منها: 

بعة هي الكيل واجلنس، أي كونه مكياًل من جنس واحد، فيجري الراب يف  علة الراب يف األصناف األر  أوال:

كل ما يكال مع احتاد اجلنس كاألرز وحنوه، حىت وإن مل يكن مطعوماً، ونفوه عما كان غي مكيل وال 

ومذهب أيب 452، وقول النخعي والزهري والثوري وإسحاق451موزون وإن كان مأكوال. وهذا مذهب عمار

 .454يف مذهب أمحد، واملشهور 453حنيفة

 .455يف الذهب والفضة مطلق الثمنية، وهذا قول الشافعي ومالك وأمحد يف الرواية األخرى اثنيا: 

                                                           
 15-4م، ص 2008، شبكة اآللوكة، ة يف األصناف األربعةالعلة الربويانظر املناقشة والرتجيح: آل سيف، عبد هللا بن مبارك،  450
منا أخرجه ابن أيب شيبة عن عمار بن ايسر قال العبد خي من العبدين والبعي خي من البعيين والثوب خي من الثوبني ال أبس به يدا بيد إ 451

 (.194 /5اين: وإسناده صحيح إرواء الغليل: )( وقال األلب484 /8الراب يف النساء إال ما كيل ووزن، وابن حزم يف " احمللى " )
 (.174 /2(، إعالم املوقعني عن رب العاملني: )4/35انظر: املغين ) 452
 (198 /3( والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر: )304/  4مصنف ابن أيب شيبة: ) 453
 (.5/11(، اإلنصاف: )148-4/147انظر: الفروع: ) 454
قال ابن تيمية: "واألظهر أن العلة يف ذلك هي الثمنية ال الوزن، كما قال مجهور العلماء"، وقال: ".. واألظهر املنع من ذلك، فإن  455

 29/469الفلوس النافقة يغلب عليها حكم األمثان، وجتعل معيار أموال الناس". كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه 
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نظرًا ، و 456ألهنما خلقا أمثاان كما اتفق على هذا الفقهاءوهو الذي خنتاره يف الذهب والفضة، 

بني الناس يصلح ألن يكون معيارا ألن ما يتوفر فيه وصف الثمن وتتوافر فيه املثلية ويلقى قبوال عاما 

 للتبادل بينهم من حيث أنه يراد لغيه وال يراد لذاته.

 مالية العمالت االفرتاضية املشفرة: •

املال هو ما يعد يف العرف ماال، ولغة: ما ميلك من مجيع األشياء ويستبد به املالك )سواء كان 

، وعند اجلمهور تعترب األعيان 457اره لوقت احلاجةعينا أم منفعة(، وهو عند احلنفية ما ميكن حيازته وادخ

واملنافع واحلقوق أمواال، والعمالت االفرتاضية حتاز وميكن االنتفاع هبا شرعا يف نقل القيم سواء للتعبي عن 

تالفها أو أخذها من إ، حيث يبذل فيها جهد وال جيوز 458قيمة نقدية أو غيه مما جيعلها ماال متقوما

 تدي ابإلتالف أو السرقة، الضمان.أصحاهبا وعلى املع

 : علة الثمنية وسببها الرواج:رابعا

الثمنية ابلرواج وبتعارف الناس على استعمال ما يروج نقدا، يقول اجلعيد: ".. والقضية  قوتتحق

حمل النظر هي أن كل ما سوى الذهب والفضة، إذا راج يف زمن معني، ساغ اإلحلاق ابلذهب والفضة يف 

املرتبط مجيع األحكام، بصرف النظر عن الزمن الذي ميكث فيه هذا النقد رائجا، فإذا زال الوصف عنه 

. الثاين: أن النقدين يعرض عليهما ما وهو الرواجابلرواج، زالت تلك األحكام؛ ألن احلكم يدور مع علته 

. الثالث: لو نظر إىل املفسدة 459يعطل صفة النقدية عنهما فتفقد أمهيتها، وذلك يف أحوال االضطرار

                                                           
 راجع املوسوعة الفقهية الكويتية مادة نقد.نقل هذا االتفاق سابقا،  456
، دار الكتب العلمية، سنة 296رد احملتار على الدر املختار، حممد أمني بن عمر ابن عابدين، كتاب زكاة املال، اجلزء الثاين، ص  457

 م رقم الطبعة د.ط، وبذلك خيرجون املنافع عن كوهنا أمواال.1412/1992
فاع به شرعا، والعمالت االفرتاضية يباح االنتفاع هبا من حيث ذاهتا يف األصل، أما ما يرتتب عليها من آاثر التقوم يكون فيما يباح االنت 458

 فشيء آخر، ومن أمثلة املال غي املتقوم: اخلمر واخلنزير واملخدرات.
ال تغين عن أصحاهبا شيئا، فالنقدان  أن النقدين عند حالة اإلضرار، مثل حالة احلصار، وحالة اجلدب، واجملاعة إال"عاشور: يقول ابن  459

 عوضان صاحلان بغالب أحوال البشر، وهي أحوال اليسر واألمن واخلصب" مقاصد الشريعة اإلسالمية 
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د أن ذلك اإلحلاق يف وقت الرواج املرتتبة من وراء عدم إحلاق ما راج وصار نقدا ابلذهب والفضة لتأك

وشريعته سبحانه منزهة من أن تنهى عن شيء ملفسدة فيه مث تبيح ما هو مشتمل  :متعني، يقول ابن القيم

على تلك املفسدة أو مثلها أو أزيد منها. فمن جوز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها، وال قدرها 

، إال أهنما يف أزمان رغم أتصل معىن الثمنية فيهمان النقدين، . ويعلق قائال: "وقد رأينا أ460حق قدرها"

وإن كانت هذه النتيجة هلا عوامل متعددة قد ال يكون -متأخرة حنيا عن االستعمال، وجعل غيمها مكاهنما

ولكن هذا يعطينا داللة على أن النقد الذي أتصلت فيه –أكثرها عجز النقدين عن املهمة األساسية 

بدرجة قوية قد اعرتاه بعض النقص، فما املانع من أن يكون غيمها يصعد على هذه املكانة،  الثمنية بوضوح

 .461ولو لفرتة وجيزة؟ وهذا مشاهد اآلن يف األوراق النقدية وبعض األوراق التجارية"

، اليت هي علة لسراين األحكام الشرعية على املثمن، إذا توافرت هو املنتج للثمنية فالرواج

العناصر األخرى العتبار الشيء عملة، وليست لوحدها شرطا كافية العتبار النقدية العامة يف التداول 

 العام.

 مدى حتقق الرواج والثمنية يف العمالت االفرتاضية املشفرة: رابعا:

يف العمالت االفرتاضية املشفرة يرى الباحث أهنما يتحققان  الرواج والثمنيةتوافر عليت  حتقيقيف 

 ها لألسباب التالية:في

 اتساع التعامل هبا حبجم تبادل يزيد عن حجم اقتصادايت دول قائمة بذاهتا )الرواج(:

وال يقدح يف هذا عدم الرواج اجلغرايف احمللي؛ فإن العمالت احمللية أيضا ال تعترب نقودا مقبولة يف  

األمر يف العمالت االفرتاضية املشفرة اجلغرايف وحتتاج إىل الصرافة من قبل الصرافني، وكذلك  نطاقهاخارج 

                                                           
 143، ص 1984، رسالة ماجستي، جامعة أم القرى، أحكام األوراق النقدية والتجاريةاجلعيد، سرت بن ثواب،  460
 143املرجع السابق، ص  461
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فإهنا جتد قبوال ضخما يف التعامل ولكنه يف نطاق إلكرتوين غي حمدود برقعة جغرافية. وال أرى عدم القبول 

اجلغرايف مؤثرا يف إزالة صفة الرواج عنها، فيستبعد أن يراد بشرط القبول العام الذي وضعه الفقهاء احلصر يف 

طقة ما متاما كما هو احلال يف تعريف األسواق، فقد تغي الزمان، وتتغي األحكام بتغي القبول اجلغرايف ملن

 املكان والزمان والظروف واألحوال على ما هو مقرر يف قواعد الشريعة اإلسالمية.

 اختاذ الناس هلا مثنا )الثمنية(:

بصرف النظر عن كونه انشئ من قوى العرض والطلب عليها أو من التقنية اليت تضمن التعامل  

مالية ولكنها مضطربة وغي مستقرة وال يوجد ما يضمن استقرارها يف الوقت احلايل.  وقيمةهبا، فلها مثن 

 فرتات احلروب وعدم االستقرار ال يلغي الثمنية، فالعمالت الورقية تشهد عدم استقرار كبي خاصة يف

واألزمات وال زال الناس يستمرون ابلتعامل هبا، وهذا للضرورة اليت تقدر بقدرها، وجيب على القائمني على 

األنظمة النقدية يف كل دولة إقرار نظام وسياسات تضمن تقلبات طفيفة واستقرار نسيب مقبول حبيث يقق 

للقيم. كما أن العمالت االفرتاضية املشفرة وحدات  النقد مقاصده اليت من أبرزها اعتباره مقياسا مستقرا

 حساب وهلا قيمة مستقلة يف ذواهتا وتصلح ألن تكون معيارا لقيم األشياء.

 والباحث لالعتبارات املاضية يرجح توافر عليت الرواج والثمنية يف العمالت االفرتاضية املشفرة.

 صف الثمنية ملا توافر فيه علة الرواج:القرارات اجملمعية املدللة على اتفاق إعطاء و  خامسا:

ونقل هذا من األمهية مبكان، وال يسعنا إيراد نقوالت كثية للتدليل على إطالق وصف الثمنية ملا 

، حيث اعتربت العمالت الورقية أمثاان تسري عليها هذه األحكام هلذه العلة، وفيها 462توفر فيه علة الرواج

ضية املشفرة من هذه اجلزئية، ومن هذه القرارات: قرار اجملمع الفقهي تشابه مع مبحثنا ابلعمالت االفرتا

                                                           
ليس املقصود ختريج مثنية العمالت االفرتاضية على هذه الفتاوى، ولكن التدليل على صحة إعطاء وصف الثمنية على ما توفر فيه الرواج  462

 بني الناس وصار له قيمة ومالية بينهم، ولو مع حتقق جزئي هلا يف وظائف النقود.
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"إن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي قد اطلع على البحث املقدم إليه يف موضوع  اإلسالمي الدويل ونصه:

أنه  أواًل:العملة الورقية، وأحكامها من الناحية الشرعية، بعد املناقشة واملداولة بني أعضائه، قرر ما يلي: 

بناء على أن األصل يف النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جراين الراب فيهما هي مطلق الثمنية يف 

أصح األقوال عند فقهاء الشريعة. ومبا أن الثمنية ال تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان 

مت مقام الذهب والفضة يف التعامل هبا، معدهنما هو األصل. ومبا أن العملة الورقية قد أصبحت مثناً، وقا

وادخارها  ابتمويلهوهبا تقوم األشياء يف هذا العصر، الختفاء التعامل ابلذهب والفضة، وتطمئن النفوس 

ويصل الوفاء واإلبراء العام هبا، رغم أن قيمتها ليست يف ذاهتا، وإمنا يف أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة 

التبادل، وذلك هو سر مناطها ابلثمنية. وحيث أن التحقيق يف علة جراين الراب يف هبا، كوسيط يف التداول و 

الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة يف العملة الورقية، لذلك كله، فإن جملس اجملمع الفقهي 

زكاة اإلسالمي، يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب ال

فيها، وجيري الراب عليها بنوعية، فضاًل ونسياً، كما جيري ذلك يف النقدين من الذهب والفضة متاماً، ابعتبار 

الثمنية يف العملة الورقية قياسا عليهما، وبذلك أتخذ العملة الورقية أحكام النقود يف كل االلتزامات اليت 

 .تفرضها الشريعة فيها.."

 هـ17/8/1393( بتاريخ: 10رقم )وقرار هيئة كبار العلماء 

"وبعد استعراض األقوال الفقهية اليت قيلت يف حقيقة األوراق النقدية من اعتبارها أسنادا، أو 

عروضا، أو فلوسا، أو بدال عن ذهب أو فضة، أو نقدا مستقال بذاته، وما يرتتب على تلك األقوال من 

لى كل قول منها من إيرادات. فتنتج عن ذلك جرى تداول الرأي فيها، ومناقشة ما ع -أحكام شرعية 

إن الورق  وحيث: هلاعديد من التساؤالت اليت تتعلق ابإلجراءات املتخذة من قبل اجلهات املصدرة ال

النقدي يلقى قبواًل عامًا يف التداول، ويمل خصائص األمثان من كونه مقياسًا للقيم ومستودعًا للثروة، وبه 
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اإلبراء العام.. وحيث ظهر أن الغطاء ال يلزم أن يكون شاماًل جلميع األوراق النقدية، بل جيوز يف عرف 

ن الغطاء ال يلزم أن يكون ذهباً، بل جيوز أن من عملتها بدون غطاء، وأ اجهات اإلصدار أن يكون جزء

يكون من أمور عدة كالذهب والعمالت الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاء كليًا أو جزئيًا ألي عملة 

يف العامل، كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفًا مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال 

دولتها وتضعف بضعفها، وحيث إن القول ابعتبار مطلق الثمنية علة يف  اقتصادية، فتقوى الورقة بقوة

جراين الراب يف النقدين هو األظهر دليال واألقرب إىل مقاصد الشريعة، وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح 

ئماً يف األوراق النقدية، لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر أبكثريتها: أن الورق النقدي يعترب نقدًا قا

بذاته كقيام النقدية يف الذهب والفضة وغيها من األمثان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلصدار، 

مبعىن: أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي األمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية 

 ."جنس مستقل بذاته، وأنه يرتتب على ذلك األحكام الشرعية اآلتية..

 مبني ألبرز الفروقات بني العمالت االفرتاضية املشفرة والعمالت الورقية اإللزامية.: 4 جدول
 املشفرة االفرتاضيةالعمالت  العمالت الورقية اإللزامية موضوع املقارنة

 ال نعم مركزية

من قوة مصدرها )احلاكم( وقوى العرض والطلب  استمداد القيمة
 الناتج عن العرفعليها 

 من قوى العرض والطلب فقط

 ال يوجد ال يوجد القيمة الذاتية
 غي موجود )حاليا( موجود التنظيم القانوين
 غي معرتف هبا/جزئي معرتف هبا االعرتاف الدويل

 متوسط )إلكرتوين( عايل )جغرايف( الرواج

 متوسط إىل مرتفع درجة األمان من التزوير
منصات التداول/عايل من منخفض من 

 التقنية )سلسلة الثقة(

 تعتمد على توافر كامل للتكنولوجيا  ال تعتمد على التكنولوجيا بشكل رئيسي يف التعامل االعتمادية

 ملصدريها/واملعدنني للدولة واجملتمع ريع االصدار
 منخفضة متوسطة الكفاءة االقتصادية )االستقرار(

 مرتفعة منخفضة )نسبيا(تكلفة اإلصدار 
 مرتفع متوسط إىل مرتفع فرص التالعب واالحتكار

وفيه مقارنة توضيحية بني كل من العمالت الورقية والعمالت اإللكرتونية وبيان ألوجه االتفاق واالختالف فيها واشرتاكها يف  الباحث: عدادإ
 جزئييت الثمنية الناشئة عن العرف والرواج.
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 ملسو هيلع هللا ىلص:دفع شبهة عدم حتديد نظام نقدي معني زمن الرسول  سادسا:

بعدم ملسو هيلع هللا ىلص ويعلل الفقهاء عدم حتديد نظام نقدي معني وسلطة قائمة عليه على عهد رسول هللا 

احلاجة لذلك، "فقد كانت الدراهم الفارسية والدانني الرومية ترد على أهل مكة زمن الرسول فيتعاملون هبا 

على ذلك، وهذا يدعوان الستنتاج أن ملسو هيلع هللا ىلص ، فأقرهم الرسول 463ميزان أهل مكة( )امليزان اخلاصةوفق أوزاهنم 

النيب قد أقر القاعدة النقدية ولكنه مل يقر عمالت أجنبية حمددة املعايي واألوصاف، وهلذا كان التعامل هبا 

دي عن طريق الوزن وليس عن طريق العد وهذا يظهر الفرق بني شكل األداة النقدية وأسس النظام النق

املراد تكليفا. ذلك أن العربة يف حتديد قيمة النقود إمنا كانت تتحصل بنقاوة املعدن اليت تثبت بسك القطع 

 . 464النقدية"

يقول معبد اجلارحي يف هذا: "وملا كانت العربة يف حتديد قيمة النقود بنقاوة املعدن اليت تثبت 

على خبي، وكذلك بكمية املعدن اليت حتتويها كل قطعة، فإن الدولة  بعرضهابسك القطع النقدية، أو 

ليست حباجة إىل القيام بسك النقود )أو إصدارها كما يسمى اآلن(، إال إذا كان هناك تالعب يف نوع 

املعدن الداخل يف النقود املستوردة، أو أن الدولة نفسها تقوم ابستخراج املعادن املستخدمة يف صنع النقود 

أرضها. ويبدو أن مظنة عدم نقاوة املعدن يف النقود الفارسية والرومية مل تكن قائمة يف ذلك الوقت،   من

كما أن مساحة الوطن اإلسالمي مل تكن قد اتسعت بعد، لتشمل أراضي ينتج منها الذهب والفضة يف 

وهبذا يتبني عدم  .465إىل سك النقود.."ملسو هيلع هللا ىلص ذلك احلني، وهلذا مل تتجه الدولة اإلسالمية يف عهد الرسول 

إىل سك النقود وإصدارها، وقد برزت احلاجة إىل ذلك يف السنوات الالحقة، ملسو هيلع هللا ىلص احلاجة زمن الرسول 

 فاستحدثت دار السكة وضربت النقود ووضعت القواعد والتعليمات حلفظ النقود من الغش والتطفيف.

                                                           
 بد هللا بن عباس وله طرق، قال األلباين: إسناده صحيح يف ختريج مشكاة املصابيح.رواه البزار يف البحر الزخار، عن ع 463
 368، ص 2008، الكويت، النقود اإللكرتونية حكمها الشرعي وآاثرها االقتصاديةالقحطاين، ساره،  464
 ، مرجع سابق.النظم املالية يف اإلسالماجلارحي،  465
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 شروط االعتبار الشرعي واالقتصادي للتداول العام. سابعا:

األحكام الشرعية على ما توافر فيه علة الثمنية ال يعين اإلقرار هبا للتبادل العام، ألن إن جراين 

هذا يعترب شأان اقتصاداي سياسيا خيضع للمصلحة العامة للدولة، وخباصة فيما ُتستمد قيمته من خارج ذاته 

الكفاءة االقتصادية (، فيجب أن خيضع للسلطات القانونية يف كل بلد، وملعايي املشفرة)كهذه العمالت 

اليت ختدم اجلميع، فلو جاز ملن شاء أن يصدر ما شاء من العمالت مث يقر التعامل هبا يف نطاق معني، 

لتعددت هذه العمالت وأجرب الناس على التعامل معها لضرورات وحاجات ختصهم مما قد يفتح اجملال 

مظنة  ألصبحت.. وإصدار املزيد منها، و واسعا أمام االحتكارات واالستغالالت والتغريرات واملقامرات

التالعب واالستفادة للخاصة ابالجتار فيها واملضاربة عليها، وتعدد العمالت يف بلد ما هو إضرار 

ابقتصادها وهتديد لسيادهتا، ويفتح اباب عظيما من أبواب الشر والفساد. وال يصار إىل أنظمة أقل كفاءة 

كام من حيث األصل ولكن قد مع وجود األعلى جملرد تنامي عرف ما فيها! وحجم الفساد ال يغي األح

يغيها مؤقتا للحاجة العامة اليت تنزل منزلة الضرورة، كالتعامل بعملة غي مستقرة نتيجة ظروف سياسية 

 معينة، وهذا كله نتيجة العدول عن النظام املعدين األكفأ إىل نظام غي كفؤ دون مربرات وجيهة.

 ومية: إصدار النقود من قبل جهات غري حكاملطلب الثاين

الفقهاء منذ عهد عبد امللك بن مروان على أن حق إصدار النقود حمصور ابلدولة،  كلمةاجتمعت  

. قال النووي: "ويكره لغي اإلمام 466بل هو من أبرز وأهم واجباهتا االقتصادية ووظائفها السلطانية املالية

، 467ؤمن فيه الغش واإلفساد"وألنه ال ي ألنه من شأن اإلمام،ضرب الدراهم والدانني إن كانت خالصة؛ 

؛ ألن الناس إن رخص هلم، إبذن السلطانوقال اإلمام أمحد: "ال يصلح ضرب الدراهم إال يف دار الضرب 

                                                           
 386، ص 2008، الكويت، الشرعي وآاثرها االقتصادية النقود اإللكرتونية حكمهاالقحطاين، ساره،  466
 م.1997، 6/8، يربوت: دار الفكر اجملموع شرح املهذبالنووي، أبو زكرايء يىي بن شرف املري،  467
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، ويقول السبهاين: "واحلق أن مسؤولية إصدار النقود وإدارته، حىت وإن مل يسنده نص 468ركبوا العظائم"

ويقول: "ولقد الحظنا  469"غىن فيها عن الدولة أبداال يستتوقيفي، فهو من ابب املصاحل املرسلة اليت 

عند حبثنا لنقود عصر التشريع أن ظهور دار السكة كان شرطا مؤسسيا الزما حلركة اإلصالح النقدي 

الكربى على عهد عبد امللك بن مروان، وكان واحدا من لوازم االستقالل االقتصادي، وشرطا إلنفاذ 

، إذ متت )أسلمة( النظام النقدي متاما، ومنذ ذلك العهد أصبح احلديث السياسة الشرعية للدولة اإلسالمية

 .470، كأحد أبرز وظائفها االقتصادية"حمصورا ابلدولةعن النقود وحق إصداره 

 هلذا احلق يف الدولة يعود لعدة أمور: حصرهموسبب 

، وعلـى رأيهـم إذا ضـرب لغرض محاية النقد مـن الغـشفاحلنفية ومن وافقهم يصرون هذا احلق ابلدولة؛ . 1

نقــد ســامل مــن الغــش علــى وزن الســكة يف نظــام املعــدنني فــإن حكــم التعامــل فيــه عنــدهم يــرتدد بــني الكراهــة 

أبس بقطعهـا إذا مل يضـر واحلرمة على خالف بينهم. قال البالذري: "وقـال الثـوري وأبـو حنيفـة وأصـحابه: ال 

يقول الرتكمـاين: "ومقتضـى هـذا الـرأي أن عمليـة ضـرب النقـود ليسـت مـن أعمـال  471ذلك ابإلسالم وأهله"

أن مساحـه بضـرب النقـود مـن قبـل األفـراد  األول:السيادة للدولة، ومـن املالحـظ علـى رأي أيب حنيفـة أمـران: 

تعدى السماح علـى العملـة الورقيـة، أو الـيت تسـي علـى قاصر على النقود املعدنية، ذهبا كانت أو فضة، وال ي

قاعــدة الــذهب والفضــة؛ ألن الســماح لألفــراد يف هــاتني احلــالتني، فســاد عــريض معنــاه التضــخم الــذي يــؤدي 

أن مسـاح أيب حنيفـة لألفـراد بضـرب النقـود مشـروط بعـدم اإلضـرار ابألمـة،  الثاين:ابقتصاد الدولة إىل اهلاوية. 

ذلــك، ويف اشــرتاط هــذا الشــرط يــذهب أبــو حنيفــة إىل مــا ذهــب إليــه اجلمهــور مــن منــع فــإن أضــر منــع مــن 

                                                           
 2/345ابن مفلح، الفروع،  468
 مرجع سابق. – 12، ص النقود كما ينبغي أن تكونالسبهاين، عبد اجلبار،  469
 جملة امللك عبد العزيز، وانظر: املوسوعة الكويتية، مادة نقد. بحث اتريخ النقود يف عصر التشريع،مالسبهاين، عبد اجلبار،  470
 1/456البالذري، فتوح البلدان  471

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



253 

األفراد من ضرب النقود، ولو كانت علـى الوفـاء؛ ملـا فيـه مـن الفسـاد. وبـذلك تتفـق آراء الفقهـاء علـى القـول 

 .472أبن سلطة إصدار النقود للدولة، أو من أعمال السيادة للدولة"

، وعلـــى رأيهـــم لـــو ضـــرب ألنـــه حـــق ســـيادي للدولـــةلـــى الدولـــة واإلمـــام؛ واجلمهـــور يقصـــر هـــذا احلـــق ع. 2

 .473شخص أو جهة ما نقدا ساملا من الغش وغي ضارا ابلناس يبقى احلكم فيه احلرمة، وال يتعدى ذلك

ومع اتفاقهم على حصر احلق ابلدولة فقد حذروا من التعدي يف استخدام احلق وشددوا على 

ناس وفق قاعدة العدل واإلحسان والقاعدة الشرعية: "عمل اإلمام منوط مسؤوليتهم يف مراعاة مصاحل ال

ابن تيمية: "فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم األمثان، وجتعل معيار أموال  يقولابملصلحة". ويف هذا 

 الناس، وهلذا ينبغي للسلطان أن يضرب هلم فلوسا تكون بقيمة العدل يف معامالهتم، من غي ظلم هلم. وال

يتجر ذو السلطان يف الفلوس أصال أبن يشرتي حناسا، فيضربه، فيتجر فيه، وال أبن يرم عليهم الفلوس 

اليت أبيديهم، ويضرب هلم غيها، بل يضرب ما يضرب بقيمته، من غي ربح فيه للمصلحة العاملة، ويعطي 

، س وأكل أمواهلم ابلباطلفإن التجارة فيها ابب عظيم من أبواب ظلم الناأجرة الصناع من بيت املال، 

فإنه إذا حرم املعاملة هبا حىت صارت عرضا، وضرب هلم فلوسا أخرى، أفسد ما عندهم من األموال بنقص 

وأيضا فإذا اختلفت مقادير الفلوس صارت أسعارها، فيظلمهم فيها، وظلمهم فيها بصرفها أغلى سعرها، 

فيصرفوّنا، وينقلوّنا إىل بلد آخر، وخيرجون صغارها، فتفسد ذريعة إىل أن الظلمة َيخذون صغارا، 

 .474"أموال الناس

ويقول ابن القيم يف ضرورة ضبط الدولة هلذه األمور وحتقيقها للعدل وسلطتها النقدية يف اإلجازة 

س ، فإنه بذلك يدخل على الناومينع من جعل النقود متجرانقود الناس وتغييها،  إفسادواملنع: "ومينع من 

                                                           
 ، وانظر مادة نقد يف املوسوعة الفقهية الكويتية.السياسة النقدية واملصرفية يف اإلسالمالرتكماين،  472
 179-176ص  ،41، ج 18-16 ،مادة نقداملوسوعة الفقهية الكويتية،  473
 مرجع سابق – 29/469، كتب ورسائل ابن تيمية يف الفقهابن تيمية،  474
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وإذا حرم من الفساد ما ال يعلمه إال هللا، بل الواجب أن تكون رؤوس أموال يتجر هبا، وال يتجر فيها. 

، ومعظم واليته وقاعدهتا اإلنكار على السلطان سكة أو نقدا، منع من االختالط مبا أذن يف املعاملة به

إن هؤالء يفسدون مصاحل األمة، هؤالء الزغلية وأرابب الغش يف املطاعم واملشارب واملالبس وغيها، ف

والضرر هبم عام ال ميكن االحرتاز منه. فعليه يهمل أمرهم، وأن ينكل هبم وأمثاهلم، وال يرفع عنهم عقوبته، 

فإن البلية هبم عظيمة، واملضرة هبم شاملة، وال سيما هؤالء الكيميائني الذين يغشون النقود واجلواهر والعطر 

 .475والطيب وغيها"

رطيب عند تفسي قوله تعاىل وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم قول سهل بن ونقل الق

السلطان يف سبعة: ضرب الدراهم والدانني، واملكاييل واألوزان، واألحكام،  أطيعواعبد هللا التسرتي: "

 .476واحلج، واجلمعة، والعيدين، واجلهاد"

 فرتاضية املشفرةالتكييف الفقهي للعمالت اال املطلب الثالث:

خيتلفون يف التصور الشرعي لكل ما جاء بعد نظام املعدنني، وحنن سنعرض  الفقهاءما زال 

اجتهاداهتم التكييفية لكل ما هو اتل لنظام املعدنني ونطبقها على العمالت االفرتاضية ونناقشها ونستبعد 

 ما ال ينطبق على حالتنا موضع البحث:

 (؟477يغة غري مادية للنقود الورقية اإللزامية )نقود انئبةأوال: العمالت االفرتاضية ص

وهذا ال ينطبق عليها؛ ألهنا ال تصدر عن رقابة بنك مركزي وال ختضع لتنظيمه، وال تعرب عن قيمة 

عملة سيادية، ومصدروها جهات خاصة هادفة للربح إما من أصل اإلصدار وإما من عموالت التحويل. 

الذي فرضته العمالت  اليت حتاول املصارف املركزية اآلن إصدارها كخطوة ملواجهة التحدي الرقميةأما النقود 

                                                           
 1/350، مطبعة املدين الطرق احلكمية يف إصالح الراعي والرعيةابن القيم، حممد بن أيب بكر الدمشقي،  475
 5/259القرطيب، تفسي القرطيب،  476
 عمالت سيادية.يقصد بنائبة هنا أي ممثلة لقيم  477
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االفرتاضية املشفرة عليها، فيمكن أن تصنف وفق هذا التكييف فتأخذ حكم العمالت الورقية اإللزامية؛ 

 ألهنا جمرد شكل آخر غي فيزايئي هلا.

 اثنيا: العمالت االفرتاضية أداة ائتمان؟

وال يوجد جهة ألهنا ليست دينا على مصدرها، فال ميكن الرجوع عليهم ابلقيمة  كذلكليست  

يكون التعامل هبا على أساس نقدي ممتنع حملذورات بيع ، ولو كيفت على أهنا سند بدين خاص ستكفلها

 .الدين ابلدين

 اثلثا: العمالت االفرتاضية سلعة؟

 478ليست سلعة حيث ليس هلا قيمة يف ذاهتا اجملردة كما أن تعريف السلع هي كل ما عدا األمثان

وقد أريد للعملة أن تكون مثنا فال يصح أن تعامل معاملة السلعة خبالف قصد مطوريها وما جيري من قبوهلا  

كما أهنا ال تشبع أي   كأمثان للمبيعات، فهي ال تراد لذاهتا وهذا ضابط الفرق بني النقد وسائر األموال

 ، والراجح أهنا ليست سلعة.رغبة استهالكية

 ضية أداة تبادل وليست أداة دفع: رابعا: العمالت االفرتا

، فالدفع النهائي ال يتم بعده أي مطالبة 479فرق االقتصاديون بني أدوات الدفع وأدوات التبادل

قانونية خبالف أدوات الدفع اليت تؤدي إىل متام العملية لكنها تتطلب عملية إضافية من قبل مصدريها 

ن مثال ال تعترب أدوات دفع هنائي وإمنا جمرد أدوات تبادل. تتمثل يف الدفع النهائي. فالشيك وبطاقة االئتما

واحلقيقة أن العمالت االفرتاضية ال تعترب أداة تبادل وال أداة دفع هنائي ألنه ال يتم تدمي هذه النقود لصاحل 

                                                           
قال العيين: "والعرض بفتح العني وسكون الراء، خالف الدانني والدراهم اليت هي قيم األشياء. وما كان عارضا لك من مال قل أو كثر"  478

 . وقال األصمعي: "العروض: ما كان غي نقد" وقال ابن قدامة: "العروض مجع عرض، وهو غي األمثان من املال على9/3عمدة القاري 
 . وقال ابن قدامة أيضا: ".. وهو هنا ما ليس بنقد".2/335اختالف أنواعه من النبات واحليوان والعقار وسائر األموال" املغين 

 م244، ص 2011، دار زين احلقوق، بيوت، لبنان، النقود اإللكرتونية كإحدى وسائل الدفعمحزة، طارق،  479
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ن اجلهة املستفيدة، ومعىن تدمي قيم النقود أي إلغاء قيمتها حىت ال تنسخ من أداة إىل أداة كما يصل ع

 طريق طرف اثلث متحكم يف احلواالت النقدية للنقود اإللكرتونية الصادرة عن فيزا كارد مثال.

 ؟)نقد خاص( خامسا: وسيلة دفع ونوع جديد من النقود

وهذا التكييف هو األقوى احتماال؛ نظرا إلمكانيتها القيام بوظائف النقود جزئيا بشكلها احلايل، 

أستطيع حوكمتها ووافقت اجلهات الرمسية على عدد حمدود منها ومت وبشكل أكرب مستقبال وخباصة إذا 

تدارك العيوب التقنية اليت حتملها )وإن كان ذلك سيغي من صفتها لتصبح أمر آخر غي الذي نتحدث 

عنه(، وأقرت هلا احلكومات وجودها يف األسواق كما أقرت الدول توليد النقود من قبل البنوك التجارية. 

تبعد جدا، وإن حصل مستقبال فيبقى ممنوعا ملا ذكران، وللتداعيات االقتصادية بقيام جهات ولكن هذا مس

خاصة ابلسيطرة والتحكم يف املعروض النقدي للدول واالستفادة من أصل اإلصدار، مما يؤثر على استقرار 

 القيم وهو أمر غي مقبول من الناحية الشرعية واالقتصادية على سواء.

 ظرا لعدم انطباقها على أي من األوصاف السابقة.وهو ما نرجحه ن

 احلكم والتوجيه الشرعي للعمالت االفرتاضية بناء على ما سبق املطلب الرابع:

وإلصدار احلكم والتوجيه الشرعي املناسب هلذه احلالة جيب استحضار املشكالت اليت رصدانها 

 الفصل الثاين والثالث، وتلخيص هذه املشكالت كالتايل:فيها ابملقارنة مع احملددات اليت سبق بياهنا يف 

 مشكالت العمالت االفرتاضية املشفرة وسلبياهتا:

تواجه هذه العمالت مشكالت )تقنية، اقتصادية، قانونية، وشرعية(، سنعرض إليها يف عجالة، 

 ابستثناء اجملال الشرعي الذي سيأخذ النصيب األوفر من البحث يف املباحث القادمة.
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 املشكالت االقتصادية:

 وقد اختلف حول استمرارها املستقبلي، ولكن هي وفق استقراءان وحتليلنا كالتايل:

، حيث ال يتم حتديده بناء على أسس اقتصادية متينة يف ثبات املعروض النقدي املستقبلي منها. 1

تقدير شخصي وابستخدام مرحلة زمنية ما، وإمنا خيتار كل مطور معروض نقدي حمدد بناء على 

 . 480ألغوريتمات آلية التنفيذ اليت تتحكم يف اإلصدار ابلتعاون مع جمتمع املنقبني

إال بتوافق مجاعي من قبل جمتمع املتعاملني واملنقبني عنها  عدم القدرة على التحكم ابملعروض النقدي. 2

داء وظيفة هذه العمالت للنقد )احتكار(، ويف هذا من خماطر انفالت االنضباط ما يفضي ابلفشل يف أ

من  -رهني بربح املنقبني وجدوى ذلك هلم-األصيل داخل جمتمع ما، كما أن زايدة املعروض النقدي يكون 

 انحية اقتصادية، وهذا يؤدي إىل اختالالت يف العرض النقدي.

ليها الناشئ عن اختالف نظرات الناس واحلكومات جتاهها، واختالف الطلب ع عدم االستقرار. 3

والذي سيؤدي إىل هبوط أسعارها وتذبذبه بشكل كبي وهو ما يعرف ابختالف التوقعات وأخبار السوق، 

لتحصد أموال كثي من احلاملني من  فرتات طويلة ، وهذه التأرجحات يتمل أن تستمر481ابلفقاعة

 . وربح طرف هو خسارة لطرف آخر ابلضرورة.الطماعني أو املغرر هبم

يف حال بلوغ هذه العمالت مرتبة النقد األصيل أو التبعي يف جمتمع  482االنكماشمشكلة حدوث . 4

يف األسعار  احاد اما، حيث ترتفع قيمة الوحدة الواحدة ابرتفاع الطلب عليها لندرهتا، مما يسبب اخنفاض

                                                           
هو عملية استخدام قدرة الكمبيوتر ملعاجلة املعامالت وأتمني الشبكة وإبقاء كل   "mining"التنقيب أو ما يسمى ابإلجنليزية 480

أنه قد مت تصميمه لكي  ابستثناءالتنقيب مركز العمليات املركزي للبت كوين  اعتبارمستخدمي الشبكة متزامنني مع بعضهم البعض، ميكن 
 Bitcoin.com .الدول، وال يوجد أشخاص لديهم حتكم كامل ابلشبكة يكون غي مركزي ابلكامل مع وجود منقبني فاعلني جبميع

481   The rise and fall of bitcoin, retrieved from economist.com/blogs/buttonwood/2018, 11/12/2018 
على املوقع اآليت:  -نظرا لكثرهتم-وهذه مشكلة اعرتف هبا من يعمل يف هذه العمالت وحاولوا الرد على االقتصاديني الذين قالوا هبا  482

retrieved: 1/2/2018, https://en.bitcoin.it/wiki/Deflationary_spiral 
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مرة اقتصاداي كما لالحتفاظ ابلنقود مما خيفض امليل حنو االستثمار، ويعترب االنكماش احلاد حالة مد وميال

ما وهو حتليل  اهو معلوم عند االقتصاديني، وهذا التحليل يكون يف حال كانت العملة ختص جمتمع

مستقبلي، أما مع توزعها عامليا واعتبارها نقدا مساعدا فقد ال حتدث هذه املشكلة ولكن تنشأ مشكلة 

 أخرى وهي تكاثر وسائل الدفع.

العمالت ودخوهلا حيز التبادالت التجارية، حيث تنتقل القيم بتكاثر هذه  مشكلة التضخمتنشأ . 5

)الثمنية( من النقود الورقية إىل هذه العمالت نقل نسخي ال تدميي، كما هو متعارف يف أدبيات النقود 

، مما ينشأ عنه مضاعفة القيم يف االقتصاد، فالعشرة آالف دوالر اليت تذهب لصاحب 483اإللكرتونية

متها للبتكوين مرة أخرى، وهذا سبب لرفع مستوايت التضخم العاملي أو التضخم احمللي البتكوين تنتقل قي

 إذا مت التداول يف نطاق جغرايف حمصور.

، وهو شرط كفاءة الزم يف االعتبار للتداول العام من عدم االستقرار املستمرهو  كلهونتائج هذا  

 انحية اقتصادية.

 املشكالت القانونية:

، وعدم وجود جهة ُيتكم إليها لفض النزاع يف حال اختالل جهة مركزية تنظم هذا العملعدم وجود . 1

 موازين العدل بني اجلهات حتت أي ظرف مستقبال.

، ع خباصية اإلبراء اليت هتم املتعاملني داخل أي جمتمعتوابلتايل ال تتم عدم االعرتاف هبا كنقود قانونية. 2

 لتعامل هبا ملخاطرها املرتفعة.ومن قبيل ذلك منع بعض احلكومات ا

                                                           
 م245، ص 2011، دار زين احلقوق، بيوت، لبنان، النقود اإللكرتونية كإحدى وسائل الدفعمحزة، طارق،  483
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وخباصة يف أسواق املال، وصعوبة ضبط ذلك  عدم وجود تشريعات انظمة هلذا العمل ومقننة له. 3

ومواكبته نظرا لسرعة التغيات يف قطاع التكنولوجيا وعدم امتالك القانونيني لألدوات الالزمة للتقنني، وتعذر 

أو صعوبة مالحقة القانونيني للمستجدات لفهم الثغرات واملتطلبات التقنية الستصدار قوانني واقعية 

 .484ذا ما أقرت به دراسات عديدةومالئمة لتفادي ذلك، وه

 .485، مما يضعف قدراهتا على حتقيق مصاحل اجملتمعاإلضرار ِبدوات السياسة النقدية للدول. 4

، ومشكلة اسرتداد احلقوق عند ضياعها كما حدث يف مرات عدم حلها ملشكلة اخلصوصية. 5

 .486سابقة

هذه املشكالت احلالية متنع من دخول هذه النقود حيز التداوالت على مستوى كبي على األقل 

إذا تغي. وإن دخلت فذلك ممكن وال يعين براءهتا من -، إىل أن يتغي واقعها القادمةيف السنوات القليلة 

 هذه العيوب.

 املشكالت التقنية:

 رباء التقنية:ومن املشكالت التقنية وفقا ملصادر متعددة من خ

، وقد الحتمالية اخرتاق هذه العمالت وسرقتها من احملافظ اإللكرتونيةإشارة خرباء األمن الشبكي . 1

 .487حصلت عدة حوادث قرصنة موثقة

                                                           
484  Caytas, Jonna, Regulatory issues and challenges presented by Virtual currencies, Columbia 
business law review, 2017, pp 3-5 
485 Elwell & Murphy & Seitzinger, Bitcoin: Questions, Answers, and analysis of the legal issues, 
Congressional Research service, Dec 2013, pp 9-11 

  انظر اتريخ اخلسائر املالية للشركات املتداولة هلذه العمالت وابألخص البتكوين يف الدراسة السابقة 486
Also look: Moore T., Christin N. (2013) Beware of the middleman: Empirical Analysis of bitcoin-
exchange risk. In: Sadeghi AR. (eds) Financial Cryptography and Data security. 
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، ابإلضافة إلمكانية سيطرة معامل التنقيب على انقساماهتا املتتالية وفق ما متليه مصاحل املنقبني. 2

. وقد 488شركات فقط 5% من قوة التعدين فيها 50والبتكوين كمثال يسيطر أكثر من الشبكة، 

 .2017انقسمت إىل )بيتكوين كاش( و)بيتكوين جولد( يف املنتصف الثاين من 

أو يعيق عمليات التبادل ويف هذا من اخلطر ما ال  قد يذهب هبا مجلةعليها  واسعاهلجوم اإللكرتوين ال. 3

 .489شركات أيضادولة أو على مستوى اليقامر به على مستوى 

إمكانية فقدان مبالغ ضخمة عند اخلطأ يف التحويل أو فقدان كلمة املرور اخلاصة ابحملفظة . 4

، وسواء ذلك كان ابخرتاق )البلوكشني( نفسها وهو ما أنكره اخلرباء وعدم إمكانية اسرتدادها، اإللكرتونية

ين آلية عملها على تنقية )البلوكشني(، فهذا سواء من انحية إمكانية أو ابخرتاق املواقع واملنصات اليت ال تنب

 سرقة ابجلملة هلذه العمالت.

فقد بلغ معدل الكهرابء  استهالكها كميات هائلة من الكهرابء مقابل عدد حمدود من العمليات،

لة حبجم وهي الكمية اليت تستهلكها دو  490تيا واط 32بيتكوين لتشغيل شبكة واحدة هي الاملستهلك 

ألف عملية يف اليوم فقط، يف حني تتحمل شبكة فيزا على سبيل املثال ما  400الدمنرك، وهذا إلجناز قرابة 

يف حني ال تنجز البتكوين  491ألف عملية يف الثانية 65عملية يف السنة، وأكثر من  مليار  141يزيد عن

 30يثييوم ال تتجاوز وعمالت أخرى كالريبل واإل 492عمليات يف الثانية يف أفضل أحواهلا 9أكثر من 

 .493عملية يف الثانية

                                                           
488 (Blockchain), www.blockchain.info/charts, retrieved: 1/2/2018 
489  Moore, Feder & Gander, The impact of DDoS and other security shocks on Bitcoin Currency 
exchanges: Evedence from Gox, (2016), pg. 1 
490(Digital Economist), https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption,   دراسة عن كميات الكهرباء 
 المستهلكة 
491 Visa Inc. Facts & Figures 2017, retrieved from: https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/about-
visa/documents/visa-facts-figures-jan-2017.pdf 
492  (Blockchain), https://blockchain.info/nl/charts/transactions-per-second?timespan=1year retrieved: 
1/2/2018 
493 (Altcoin), http://www.altcointoday.com/bitcoin-ethereum-vs-visa-paypal-transactions-per-second /
retrieved: 1/2/2018 
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وعدم استطاعة ابقي أفراد الشبكة اللحاق مبستخدمي التقنية، ألسباب مادية  تطور تقنية الكوانتم احملتمل

 استخدامها الذي قد يسبب ابخرتاقها والتحكم هبا وسرقتها حمتمال يف وتكنولوجية وسياسية، ويعترب

السنوات القليلة القادمة، وقد أشار مطورو هذه العمالت إىل إمكانية مواجهة هذا اخلطر ابستخدام نفس 

وقد يكون ممكنا لكن  ،التقنية لكن هذا لن يكون متوقعا نظرا لتباين قدرات الناس يف حتصيل هذه التقنية

 .494عد هجوم كاسح يذهب أبموال كثي من الناس، مما يضع هذا احلذر يف خانة اخلطر املرتفعب

 مشكالت أخرى:

 ومن املشكالت األخرى وفق رأي الباحث ما يلي:

حيث ال  495احلاجة ملالزمة التكنولوجيا يف التعامل ويف هذا خماطر صحية وطبية أشار هلا املختصون. 1

 ميكن تنفيذ العمليات املالية هبذه األنظمة دون جهاز إلكرتوين.

ومستلزمات التكنولوجيا غي متاحة ألكثر من نصف سكان الكوكب،  اإلنرتنتاخلدمات اإللكرتونية و . 2

وهو ما جيعل هذه النقود غي كفؤة على املستوى العاملي حاليا كنقد أصيل، وقد نصت بعض الشركات 

على أن من أهداف هذه العمالت والتقنية املبنية عليها التمكني االقتصادي أو ما يعرف ابالشتمال املطورة 

للوصول إىل هذه الشرائح، وهذا هدف رحبي وال شك وسيؤدي إىل مزيد من الطلب على منتجات املايل 

أقرب إىل املشكلة منه إىل  التكنولوجيا اليت تسيطر عليها الشركات التكنولوجية العمالقة يف العامل، وهذا حتدٍّ 

 الفائدة.

كثرة هذه العمالت واالختالف يف درجة قبوهلا يقلل من كفاءهتا كنقد يؤدي وظائف التبادل على .  3

املستوى العاملي وسيزيد من احلاجة إىل الصرافني وابلتايل كثرة املتاجرة ابلنقد واملضاربة عليه؛ نظرا لكثرة 

                                                           
494(Forbes), https://www.forbes.com/sites/amycastor/2017/08/25/why-quantum-computings-  threat-to-
bitcoin-and-blockchain-is-a-long-way-off/ retrieved: 1/2/2018 
495 (Medscape), https://www.medscape.com/features/slideshow/tech-dangers retrieved: 1/2/2018 
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ا خمتلفة القيمة، خبالف توحيد قياس القيم على الذهب مثال والذي له أعداد العمالت واعتبارها أجناس

هلا قيم خمتلفة حتتاج إىل التصريف  496صفة عاملية، أما اآلن فهناك ما يزيد عن ألف عملة افرتاضية مشفرة

 لتداوهلا والشراء هبا يف أوساط ال تقبلها، وهذا كله ضار اقتصاداي، ألنه تربح من عمل غي إنتاجي.

منها رفع مستوى التعليم التقين والتكنولوجي والربجمي على االقتصادي فرض متطلبات جديدة للتعايش . 4

حساب أشياء أخرى يف إطار التحول القتصادايت التقنية، وذلك بضغط متسارع يفقد من جيهل هذه 

 األمور مزااي كثية ويف ذلك من التحدايت الشيء الكثي.

فرتاضية املشفرة تقوم بوظيفة النقود جزئيا وتسري فيها األحكام خنلص مما سبق أن العمالت االو 

، ولكن ال يعين اعتبارها نقودا وأمثاان أنه جيوز 497والثمنية فيها الرواجالشرعية املعروفة نظرا لتوافر علة 

التعامل هبا أو اختاذها كنظام نقدي أو ترخيصها للتداول العام، فهذا احلكم مستقل من حيث هو؛ ألنه 

بين على قرار سيادي يراعي مسائل الكفاءة االقتصادية والتقنية والقانونية والتنظيمية اليت حتقق مصلحة م

 العامة، واليت نرى أن هذه العمالت ال حتققها، وأبرز هذه القوادح فيها ما يلي:

 صدارها من قبل جهات خاصة.إأ. 

 عدم خضوعها للتنظيم والرقابة.ب. 

 التحكم يف اإلصدار النقدي.عدم القدرة على ج. 

 . اضطراب قيمتها اضطرااب كبياد. 

 عدم كفاءهتا التقنية )ابلشكل األمثل واملطلوب واملتوافق مع تطور اجملتمعات املعاصرة(.ه. 

                                                           
496 (Coin Market Cap), https://coinmarketcap.com/all/views/all/ retrieved: 1/2/2018 

ا القيام اجلزئي ابلوظائف جمزء كما كانت النقود السلعية من قبل مؤدية هلذه الوظائف ابلرغم من عدم كفاءهتا التامة يف حتقيق العدل نظر  497
 قاصرة فيها عن حتقيق ذلك. ولكن يدخل عليه مبطل هو التفرد ابإلصدار كما سبق.لصفات 
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سدا للذريعة؛ فإنه ال جيوز للناس التعامل هبذه  498وعليه فنرى أنه بناء على سلطة الفقيه يف املنع

من قبل جهات رمسية والذي قد يبطل مثنيتها، وميكن أن يعلل هذا  حكمضد املنع العمالت خباصة إذا عا

 هلم ابألسباب التالية:

اإلضرار ابلسيادة النقدية للدولة مما يؤثر على استقرار أسعار الصرف، وابلتايل على جمموع قيمة ما . 1

 ميتلكه أفراد الشعب من النقود.

ز التداول داخل نطاق الدولة الواحدة وذلك دون حتصيل منافع تسرب العملة احمللية وخروجها من حي. 2

 تذكر، مما يؤدي إىل اختالالت يف امليزان التجاري، دون حتصيل منافع حقيقية.

، وقد اختذها الناس متجرا، فتحرم هلذا السبب املضارابتثبت استعمال هذه النقود استعماال أصيال يف . 3

 وظيفتها أن تكون معيارا للقيم ال سلعة يتجر هبا.سدا للذريعة؛ ألن النقود 

عدم توافر شروط الكفاءة االقتصادية والتقنية وغياب التشريعات القانونية اليت تكفل احلقوق وتلزم . 4

 ابلواجبات.

 خروجها عن الرقابة والسيطرة وما يف ذلك من حتدايت حتركات املال املشبوهة واليت جيب أن تكافح.. 5

صلحي، يزال بتغي الظروف واملصاحل، كحاجة أقلية حمتاجة لالستقالل النقدي عن وهذا حكم م

دولة معتدية أو ظاملة ال حتقق مقاصد الشريعة اإلسالمية يف إقامة العدل املايل والنقدي بني الناس فتخضع 

نظمة نقدية األحكام آنذاك للموازانت املصلحية الشرعية بتقدير كل حالة على حدة ويف حالة عدم توافر أ

 أقل ضررا وهذا من الصعوبة مبكان ال يتصور إال أنه يوضع كشرط احتياطي احرتازي يف الفتوى، وهللا أعلم.

 

                                                           
 أييت فيه نص أو قياس جلي.إما أن مل نستخدم لفظ التحرمي، ابعتبار الرأي الذي يقول أن احلرام ينبغي  498
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 اخلامتة: )فصل النتائج والتوصيات(

 :اوتوصياهت سةا، ونتائج الدر هاوهيكل الفصل عرض لكل من ملخص الدراسة هذاويف 

 أوال: ملخص الدراسة:

من أسباب اختيار املوضوع،  فقد تناولت اإلطار املنهجي للدراسة الذي طرح فيه الباحث كال املقدمة:أما 

وحتديد مفاهيمه وأمهيته، وأعقب ذلك بكل من إشكالية الدراسة وأسئلتها وفروضها وأهدافها ومنهجية 

الدراسة وحدودها، تاله عرض ألهم الدراسات السابقة اليت هلا عالقة ابملوضوع، وبيان للجديد واإلضافة 

أبرز التحدايت والصعوابت والعقبات اليت واجهته أثناء  العلمية اليت تقدمها الدارسة، مث تناول الباحث

 حبثه، وأخيا تطرق الباحث ليهكل وخطة الدراسة.

الذي جاء بعنوان: تكنولوجيا التمويل عرض الباحث فيه إىل خسة مباحث، يف املبحث  الفصل األولويف 

تكارات املالية. يف حني جاء املبحث األول بيان ملفهوم تكنولوجيا التمويل ونشأهتا واترخيها وعالقتها ابالب

الثاين للحديث عن واقع تكنولوجيا التمويل يف املؤسسات املالية التقليدية واإلسالمية. أما املبحث الثالث 

فقد تناول أمهية تكنولوجيا التمويل لكل من االقتصاد واملؤسسات املالية والبيئة اجملتمعية، مث انتقل الباحث 

لذي ذكر فيه جماالت تكنولوجيا التمويل يف املؤسسات املالية وتطبيقاهتا يف جمال النقود، إىل املبحث الرابع ا

وختاما يف املبحث اخلامس الذي جاء هبدف عرض مفصل ألبرز التقنيات احلديثة املستخدمة يف قطاع 

مة( مع تركيز التكنولوجيا املالية )كالبلوكشني والذكاء االصطناعي وتعلم اآللة وبرجميات البياانت الضخ

 خاص على تقنية سلسلة الثقة )البلوكشني( نظرا لتطبيقاهتا املتعددة يف جمال النقود موضوع حبثنا.

والذي جاء بعنوان: احملددات الشرعية لالبتكار املايل التكنولوجي يف  الفصل الثاينمث انتقل الباحث إىل 

ددات الشرعية لألعمال التكنولوجية املالية وعالقة اجملال النقدي والذي مهد فيه الباحث إىل أمهية معرفة احمل
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ذلك كله ابلتنظيمات احلاكمة لبيئة أعمال وأنشطة املؤسسات املالية، وقد جاء املبحث األول للتقدمة 

ابحلديث عن قواعد وضوابط االبتكار املايل يف االقتصاد اإلسالمي وذلك لضمان التعرف على القواعد 

يف النظام اإلسالمي ابإلضافة لضوابط األنشطة املالية يف االقتصاد اإلسالمي ويف  واملقاصد الكربى لألموال

تناول الباحث مراعاة املآالت واملصاحل املرسلة يف توظيف التكنولوجيا يف اجملال النقدي  املبحث الثاين:

ية اخلاصة وكان ذلك من خالل بيان دور السياسة الشرعية النقدية يف ضبط املصلحة، والضوابط املصلح

متطلبات السالمة الشرعية واالقتصادية ملنتجات التكنولوجيا املالية يف  لتوظيف االبتكارات واليت وضحت

 جمال النقود.

والذي جاء بعنوان: احملددات االقتصادية والتقنية للتكنولوجيا املالية يف اجملال النقدي،  الفصل الثالثأما 

لكفاءة االقتصادية لقبول االبتكارات النقدية واستلزم ذلك بسطا يف معايي امهد الباحث يف املبحث األول 

ثالث مطالب، أوالها يف: توافر خصائص الفعالية للتداول على املستوى العام، واثنيها: القدرة على أداء 

 مهام النقود على املستوى العام، واثلثها: القدرة على التحكم هبا لضمان استقراها، يف حني تناول املبحث

الثاين من الفصل معايي الكفاءة التقنية لقبول االبتكارات النقدية، واحتيج لبيان ذلك إىل ثالثة مطالب، 

أوالها: بيان دوافع االبتكارات التقنية، واثنيها: املعايي التقنية لكفاءة االبتكارات التقنية املالية، واثلثها: 

 سئلة الوجودية هلا.التقييم الكلي لالبتكار التقين املايل من خالل األ

والذي جاء بعنوان: تقييم كفاءة العمالت االفرتاضية املشفرة يف ضوء احملددات، الفصل الرابع ويف 

والعمالت االفرتاضية هي أحد االبتكارات املالية التكنولوجية يف العصر احلديث ولذا تناول الباحث تعريفها 

ية املشفرة أمنوذج البتكوين، ويف املبحث الثاين: تطرق يف املبحث األول وكان بعنوان: العمالت االفرتاض

الباحث إىل هواجس األمن والثقة يف العمالت االفرتاضية املشفرة ابعتباره اهلاجس األكرب واألهم يف كل 

مبتكر تقين مايل، تال ذلك يف املبحث الثالث: احلديث عن اقتصادايت العمالت االفرتاضية املشفرة، ويف 
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واألخي التوجيه االقتصادي اإلسالمي للتعامل ابلعمالت االفرتاضية املشفرة يف ضوء  املبحث الرابع

 الضوابط لتكون أمنوذجا تطبيقيا ملا جاء يف الدراسة.

اليت كانت ملخصا شامال للبحث، ضمنها الباحث نتائج البحث مسلسلة وفق أهداف  اخلامتةيف  اوأخي 

 كله قائمة ابملراجع واملصادر.الدراسة، فالتوصيات البحثية، ليتبع ذلك  

 اثنيا: نتائج الدارسة:

الدراسة إىل نتائج عديدة، يذكر هنا الباحث ما له تعلق أبهداف الدراسة، وذلك  توصلتوقد 

 وفق املنهجية التالية:

التكنولوجيا املالية من حيث املفهوم والواقع والتطور واألمهية واجملاالت وأبرز  استكشافاهلدف األول: 

 التقنيات املستخدمة فيها.

 النتائج التالية: -والذي استغرق حبثه الفصل األول-فيما يتعلق هبذا اهلدف  الدراسةوقد وصلت 

م بواسطة بيرت 1980التكنولوجيا املالية مفهوما حديثا مت صكه وتداوله ألول مرة عام  مفهوميعترب . 1

قرابة  انيت يف الصنداي اتميز، أما كإشارة لصناعة حديثة فإن تداوله يف الوسطني العملي والعلمي بدأ من

م، وهو يف أصح التعاريف له: صناعة حديثة تستخدم 2008عشر سنوات بعيد األزمة املالية العاملية 

 التكنولوجيا لتحسني اخلدمات املالية.

تكنولوجيا التمويل فقد وصفه اخلرباء واملمارسني ورامسي السياسات أنه تغيي جذري للنظام  واقعأما . 2

فإنه تتزايد حصة رواد األعمال عامليا يف الوقت الراهن بشكل مطرد على  املايل العاملي، ومن حيث منوه

حساب نظيهتا التقليدية من خالل تقدمي مناذج أعمال وخدمات ومنتجات جديدة تتسم ابلكفاءة 

 والفاعلية واجلودة.
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البنية احلاصل على الصعيد العملي واألكادميي والتنظيمي موجب إلحداث تغييات يف  التطورويعترب . 3

التحتية للخدمات املالية ولطرق التعليم احلديث يف جمال املال واألعمال واحلاجة للتقنني والتنظيم الفعال من 

 قبل السلطات اإلشرافية، وهو ابملختصر احلاجة املواكبة الشاملة.

واء على التكنولوجيا املالية يف كوهنا وسيلة لتحقيق األهداف املتخلفة بطرق أكفأ س أمهيةوتكمن . 4

 أكرب وخدمات أجود وذات جتربة أفضل. ااملستوى االسرتاتيجي أو اإلجرائي وهو ما يقق رفاه

اليت دخلتها التكنولوجيا املالية فهي شاملة جلميع القطاعات املالية ابتداًء من العملة إىل  اجملاالتأما . 5

املؤسسات وتقدمي االستشارات املالية البنوك وشركات نقل األموال وشركات التأمني وأسواق املال وأمتتة 

 وخدمة العمالء والعمليات املالية كاملة.

انت ااملستخدمة يف التكنولوجيا املالية فهي الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة والبي أبرز التقنياتأما . 6

الربجميات اليت تستخدم الضخمة وتقنية سلسلة الثقة أو ما يعرف )ابلبلوكشني(، ابإلضافة لعدد كبية من 

من  اهذه التقنيات لتحقيق أهداف خاصة وتعرف بربامج ذكاء األعمال، وقد ورد يف صلب الرسالة عدد

 تطبيقات هذه التقنيات والربجميات.

واليت  تعترب العمالت االفرتاضية املشفرة أحد أبرز االبتكارات النقدية املنبثقة عن التكنولوجيا املالية. 7

سامهت يف حفز هذا القطاع، فهي احملفز األول لتشكل صناعة وعلم التكنولوجيا املالية حيث كان الظهور 

اهتمام عامليا يف اجملال النقدي الذي يعترب حموراي يف االقتصادايت  أكرباألول والتطبيقات اليت حازت على 

 التقنية.

ت الشرعية واالقتصادية والتقنية للنقود حيث يعرف يعترب هذا الفصل مبثابة متهيد ملوضوع احملددا. 8

ابلتكنولوجيا املالية وأمهيتها وتطورها واحلاجة إليها ابإلضافة جملاالهتا وخباصة النقدي منها وأتثياهتا على بيئة 
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لفهم  املال واألعمال وضرورة حوكمتها وتقنينها مبا يتوافق مع الشريعة اإلسالمية وهو ما يشكل مدخال

 شاف موضوع الدراسة بطريقة أدق وأفضل.واستك

النصوص الشرعية املتعلقة بقواعد وضوابط االبتكارات املالية بشكل عام  استقراء وحتليلاهلدف الثاين: 

 والتكنولوجية بشكل خاص الستنتاج الضوابط الشرعية لألعمال املالية التكنولوجية.

اهلدف، وبعد استقراء النصوص الشرعية والتطبيقات اإلسالمية وحتليلها، وصلت  هبذاوفيما يتعلق 

 الدراسة مبا مت حبثه يف الفصل الثاين إىل النتائج التالية:

حتوي النصوص والقواعد العامة يف الشريعة اإلسالمية إرشادات وضوابط عامة لكل ما مل يرد فيه نص . 1

ملقاصد الشرعية املالية على ضبط االبتكار املايل التقين املوجود يف جزئي يفيد حرمته أو حليته، وتساعد ا

 قطاع التقنية املالية حاليا وابألخص قطاع النقود الرقمية أيضا.

إن توظيف التقنية يف قطاع املال واألعمال متوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية اليت تسعى إىل . 2

ة فيه مبقاصده ال مبسمياته على أال يشكل ضررا على اإلحسان وهو واقع يف جمال املباحات والعرب 

املتعاملني، وتكون مهمة اجلهات اإلشرافية على ضمان عدم اختالل ميزان العدل بني الناس من خالل 

 اإلجراءات احلمائية واليت حترم االعتداء على أموال الناس

تشتمل على شيء من  أالويل يشرتط يف أي منتج أو خدمة يعاد تقدميها بواسطة تكنولوجيا التم. 3

 مسطرة احملرمات واليت فصلنا حمتوايهتا وهي احملرمات يف جمال املعامالت املالية يف الشريعة اإلسالمية.

ال جيوز أن تقوم اجلهات املنظمة ابلسماح خبدمات تسيطر وحتتكر من قبل جهة واحدة يف الدولة، . 4

وط العقود وبنودها حبيث ال حتتوي عقود اإلذعان على أي وعلى اجلهات الرقابية الرقابة الصارمة على شر 

 شرط جمحف ابجلهات املتعاقدة.
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ال جيوز إقرار نظام نقدي تكون فيه سيطرة اإلصدار من قبل جهات خاصة تستأثر بعوائد اإلصدار، . 5

 وال جيوز أن يعدل عن نظام كفؤ إىل نظام آخر أقل كفاءة دون مربرات اقتصادية وشرعية وجيهة.

على السلطة العامة يف الدولة أن تضع معايي لتحقيق العدل يف التعامالت بني األفراد وأن تقوم بتعديل . 6

اختالالت التوازن بني األطراف املتعاقدة كلما أمكن ذلك، وهذا انبع من كون الدور األول والرئيس للدولة 

 يقق العدل.اإلسالمية يف القطاع االقتصادي هي الرقابة واحلسبة مبا 

ترتجم معايي العدالة بني األطراف املتعاقدة أبحكام املعامالت املالية املذكورة يف صلب الرسالة ومبا مينع . 7

من خلو أي تعاقد من األخالق والقيم اإلسالمية يف االقتصاد اإلسالمي من خالل مؤشرات واضحة 

 ومعلن عنها ويتكم إليها عند النزاع.

القواعد االقتصادية املتعلقة بضوابط االبتكارات املالية التقنية النقدية  قراء وحتليلاستاهلدف الثالث: 

 الستنتاج الضوابط االقتصادية لألعمال املالية التكنولوجية.

 وقد وصلت الدراسة من خالل الفصل الثالث من هذه الدراسة إىل النتائج التالية:

معايي اقتصادية وتقنية داوله على املستوى العام يتطلب توافر إن اعتبار كفاءة النقد واختاذ قرار تبين ت. 1

هامة منها: توافر خصائص الفعالية للتداول العام، والقدرة على أداء وظائف النقد الرئيسة والقدرة على 

 التحكم به ابعتباره شأان سياداي.

ية، سهولة احلمل والنقل، القابلية جيب أن تتوافر يف النقود اخلصائص التقنية التالية: الصمود واالستمرار . 2

 للتقسيم، التماثل والتشاكل واالتساق، واالستعصاء عن التزوير والنسخ.

وجيب أن تتوافر يف النقود املتطلبات االقتصادية التالية: القبول العام، العرض احملدود والنادر، الثبات . 3

 النسيب.
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الرئيسة وهي: أن يكون وسيطا للتبادل، وأن يكون معيارا وجيب أن يكون النقد قادرا على أداء مهامه . 4

 ووحدة حساب، وأن يكون خمزان للقيمة وأداة لالدخار ووسيلة للدفع املؤجل.

وجيب أن تتوافر اخلصائص التقنية التالية: األمان وصعوبة السرقة واالخرتاق، سرعة النقل، املركزية يف . 5

 ج والتشكيل واحلفظ.اإلصدار والتحكم، اخنفاض تكلفة اإلنتا 

الضوابط االقتصادية الشرعية املستنتجة على حالة دراسية خمتارة من منتجات  تطبيقاهلدف الرابع: 

 التكنولوجيا املالية هي العمالت االفرتاضية املشفرة.

وفيما يتعلق ابهلدف املذكور أعاله، فقد وصلت الدراسة من خالل الفصل الرابع والذي هو 

من هذه الدراسة، وذلك بعد الوصول إىل كل من احملددات الشرعية واالقتصادية يف الفصل التطبيقي 

 الفصلني الثاين والثالث إىل النتائج التالية:

 مبا يتعلق اقتصاداي وتقنيا وقانونيا ابلعمالت االفرتاضية املشفرة:

تكتسب قيمتها من حجم الطلب تعترب العمالت االفرتاضية املشفرة نوعا من النقود اإللكرتونية اليت . 1

عليها، وسبب الطلب املتزايد توافر نسيب للسرعة واألمان والثقة يف نقل القيم مع عدم حتكم وسيط مركزي 

 وقانوين هبذه العمليات يف بعض العمالت.

هذه العمالت عرضة ملخاطر حقوقية، فهي معرضة لسيطرة جهات متغلبة يقودها التطور الطبيعي . 2

بح عند املنقبني، كما أهنا معرضة لالنقسامات اليت تؤثر يف قيمتها واستقرارها )وهذا خاص بنموذج لغرائز الر 

الدراسة(، ابإلضافة إىل عدم وجود ضابط لإلصدار النقدي سوى ألغورمثات ال تراعي احلاجات االقتصادية 

 والتطورات يف البيئة احمليطة.
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ملخاطر تقنية أيضا متمثلة إبمكانية قرصنتها وسرقتها، وقد أثبتت  ةالعمالت االفرتاضية املشفرة عرض. 3

الدراسات االستقصائية عدة حاالت مت فيها سرقة حساابت مشهورة، وهناك تعذر/صعوبة يف اسرتداد هذه 

األموال. وتعترب إشكالية أخطاء التحويل ونسيان كلمة املرور وموت صاحب احلساب وارتفاع كلف 

عائقا عن استخدامها كنقد بديل يشبه الفلوس يف املعامالت  -يف بعض العمالت- التحويل للمعامالت

 احملقرة ذات القيم املتدنية.

إن عدم وجود تنظيم ورقابة على هذه العمالت وعدم اعرتاف كثي من الدول هبا وبقاءها رهينة قوى . 4

نونية يلجأ إليها لفض النزاع السوق واملضارابت يؤدي لضياع احلقوق ويف حال اخلالف ال يوجد جهة قا

 واسرتداد املظامل، لذا فإنه ال ينصح ابلتعامل مع هذه النقود إال يف حاالت الضرورة اليت تقدر بقدرها.

 ابلتوجيه الشرعي للعمالت االفرتاضية املشفرة بناء على احملددات الشرعية واالقتصادية: يتعلقومبا 

ادي اإلسالمي، وليس هذا مربرا للعدول عن نظام املعدنني ال شكل حمدد للنقود يف النظام االقتص. 1

الذي ساد األمة والتاريخ فرتات طويلة ومل تثبت نُظم أكفأ منه حىت اللحظة، واختاذ أي نظام آخر منوط 

 ابملصلحة اليت حتقق العدل والكفاءة يف التعامالت بني الناس.

خر منوط ابلسلطان ونوابه ابالتفاق وال يسمح وأي نظام آ -يف نظام املعدنني-حق اإلصدار النقدي . 2

لغي السلطان ونوابه إبصدار ما ليس له مرجع من األصول احلقيقية ملا يف ذلك من احملاابة واالفتئات على 

 حقوق اهليئة االجتماعية مبنافع اإلصدار، وإطالق العنان يف هذ الباب يستحل فوضى غي مقبولة شرعا.

لتعامل ابلنظام النقدي الذي يقيم بني الرعية العدل جبميع متطلباته مبا يف ذلك على السلطان أن يقر ا. 3

مراعاة التطورات التكنولوجية والتقنية يف الزمان املعاصر، وال يعدل عن نظم كفؤ إىل نظام أقل كفاءة إال 

 لظروف مرحلية وجيهة يقدرها وجييزها علماء األمة ابلتعاون مع االقتصاديني الثقات.
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توافر يف العمالت االفرتاضية علة الثمنية نظرا لقبوهلا العام ورواجها يف أوساط مهتمة هبا وهو مينحها ت. 4

صفة املالية، وابلتايل تسري عليها األحكام املتعلقة ابلنقد وذلك خترجيا على أقوال الفقهاء القدامى 

 واملعاصرين وإقرار االقتصاديني بثمنية ما راج وتعارف عليه الناس.

 مصدر الثمنية هو العرف، أما إعطاء صفة اإلبراء واإلقرار العام للتداول فهو من اختصاص السلطان. 5

 املقيد بعدم اإلضرار وحتقيق العدل يف التعامالت بني الناس.

نذهب  ناتواجه العمالت االفرتاضية املشفرة أخطار اقتصادية وتقنية وقانونية يف الوقت الراهن مما جيعل. 6

ملنع التداول هبا مصلحيا، ونقول بسراين األحكام الشرعية املتعلقة ابلعمالت على من امتلكها استثناء 

 على ممتلكها يف البالد املختلفة. التقنيناتالختالف 

العمالت االفرتاضية املشفرة ال ميكن أن حتقق الشروط الالزمة لإلقرار هبا كاإلصدار من قبل احلكومة . 7

يعتها غي املركزية )االنتشارية(، وال زالت مسألة حوكمتها حمل نظر ومل تثبت إمكانيتها مع توقع نظرا لطب

فإن الراجح أال تضرب النقود إال من جهة احلاكم وخباصة فيما يتعلق  ذلك ذلك مستقبال، ويف حال ثبت

 مبا ليس له غطاء من األصول احلقيقية.

 اثلثا: التوصيات

 الباحث ابلتايل: أوصىوقد 

ضرورة تكثيف البحث العملي يف جمال التكنولوجيا املالية بفروعها املختلفة فاإلنتاج العلمي يف هذا  .1

ضئيل جدا، وهناك حاجة ماسة لتبيني األحكام الشرعية املتعلقة برتافق  إلنتاج العامليالنطاق مقارنة اب

 ك أيضا عدد من املؤمترات العاملية.دخول التكنولوجيا على القطاع املايل كما أوصى بذل
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ة، لتكون يإنشاء مراكز متكاملة للتقنية املالية حول العامل اإلسالمي على غرار كربى الدول الصناع .2

 مراكز أحباث وتطبيق وتطوير وجتريب للمنتجات واخلدمات واملنتجات املالية التقنية.

لشرعية للتمويل اإلسالمي وإمكانية استحداث صيغ دراسة إمكانية تطبيق التقنيات احلديث يف الصيغ ا .3

 شرعية جديدة للتمويل اإلسالمي.

استصدار معايي شرعية وحماسبية من قبل اهليئات الدولية كهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  .4

 .قنية النقديةومن ذلك االبتكارات الت اإلسالمية بكل ما يتعلق ابملستجدات الشرعية يف التقنية املالية

إجراء دراسة قياسية ملعرفة أثر تكاثر وسائل الدفع اإللكرتونية على معدالت التضخم احمللية والعاملية  .5

 ودور أدوات السياسة النقدية اإلسالمية يف حال تطبيقها للحد من هذه اآلاثر.

ية وإنشاء وحد ملكافحة اجلرائم التكنولوجية نتكوين مراكز توعوية حكومية أبخطار القرصنة املالية التق .6

 ووحد لبث التوعية الدائمة للمواطنني بضرورة املتابعة واحلذر والتعلم الدائم.واألمن السيرباين 

اقرتاح صيغ للنقود الرقمية معتمدة على أصلي الذهب والفضة مع ضمان توافر الكفاءة والفعالية يف  .7

 ، للخالص من سيطرة بعض العمالتألمان التكنولوجي ابلدرجة األوىلمن حيث ا النظام النقدي املقرتح

 على االقتصاد العاملي. الدولية غي الكفؤة
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 قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي

 :كتب احلديث

.هـ1422، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل، صحيح البخاريالبخاري، حممد بن امساعيل،   

، دار إحياء الرتاث العريب، بيوت، صحيح مسلممسلم، بن احلجاج أبو احلسن القشيي النيسابوري، 

. هـ1420  

تاين،   س  ج  سنن أيب أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو األزدي الس  

.هـ1420بيوت، الطبعة األوىل،  –لبناناملكتبة العصرية،  دار داود    

بيوت، دار الغرب  لبنان ،سنن الرتمذيالرتمذي، حممد بن عيسى بن َسو رة بن موسى بن الضحاك، 

.م1998اإلسالمي،     

 حلب، ، الطبعة الثانية،سنن النسائيالنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، 

.م1986 اإلسالمية،املطبوعات     

.هـ 1415، دار إحياء الكتب العربية، سنن ابن ماجهابن ماجة، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين،   

1999السعودية، دار املغين،  سنن الدارمي، عبد الرمحن،الدارمي، أبو عبد الرمحن عبد هللا بن   

، الطبعة االوىل، ، مسند أيب يعلىأبو يعلى، أمحد بن علي بن املُثىن بن يىي بن عيسى بن هالل التميمي

1984دمشق، دار املأمون للرتاث،    
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شرح ملصري، الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري ا

.هـ1415، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، مشكل اآلاثر    

.م1995، الطبعة الثانية، مكتبة املعارف، السلسلة الصحيحةاأللباين، حممد انصر الدين،   

ـ.ه1351، القاهرة، مكتبة القدسي، كشف اخلفاءالعجلوين، إمساعيل بن حممد،   

 :الكتب العربية

القاهرة، كلية اآلداب،  –مصر ، البحث االجتماعي: اإلجراءات ومناذج تطبيقية حممود، مصطفى كمال،

 .م2006جامعة املنيا، 

عمان، اجملدالوي للطبع -، األردنالفكر االقتصادي عند اإلمام الغزايلاحلوراين، ايسر عبد الكرمي، 

 .م2003والتوزيع، 

الرايض، مكتبة  -، السعوديةأثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهيآل الشيخ، هشام بن عبد امللك، 

 .م2006، الرشد

 نشر مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، الرايض، ،املوسوعة العربية العامليةأتليف مجع من الباحثني، 

 م.1999 ،(7/67)

 م.1997، ، دمشق، دار ابن كثي4، جفتح القديرالشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا، 
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 :أحباث الكاتب
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للعمالت االفرتاضية املشفرة: البتكوين الكفاءة االقتصادية ، د. سفيان بن عبد هللاو  أمحد، مني ماهر
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، جملة االقتصاد اإلسالمي التكنولوجيا املالية: سبل االستفادة وآفاق االنتفاع، وآخرون أمحد، مني ماهر

 م، السويد2018، 72العاملية، العدد 
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