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التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في المصارف اإلسالمية - 
دراسة في المصالح والمفاسد 

 مها خليل شحاده* 
أستاذ مساعد تكنولوجيا مالية بجامعة الشرق األوسط - األردن

mahashehadeh88@gmail.com

)سّلم البحث للنشر في 6/ 2021/6م، واعتمد للنشر في 2021/10/1م(

الملخص:
التحول  اسرتاتيجية  تبني  إىل  األخرية  السنوات  يف  اإلسالمية  املصارف  اجتهت 
البحث إىل تسليط الضوء عىل هذه  املالية؛ لذا هدف هذا  الرقمي والتكنولوجيا 
دور  وبيان  وأبعاده،  الرقمي  التحول  مفهوم  دراسة  خالل  من  االسرتاتيجية 
بحث  إىل  باإلضافة  اإلسالمية،  للصريفة  الرقمي  التحول  يف  املالية  التكنولوجيا 
مدى حتقق مقاصد الرشيعة ومالئمتها السرتاتيجية التحول الرقمي وصوالً إىل 
التأصيل الفقهي للتحول الرقمي وبيان املفاسد واملصالح والرتجيح بينها. وذلك 
باستخدام املنهج الوصفي التحلييل، وقد خلص البحث إىل إن املرصفية الرقمية 

https://doi.org/10.33001/M0104202217/93

* »أصل هذا البحث رسالة دكتوراه للباحثة بجامعة الريموك - األردن«.
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أصبحت تشكل بدياًل عرصًيا للمصارف بشكلها التقليدي، وال يمكن للمصارف 
أن تبقى عىل حاهلا إذا ما أرادت البقاء، بل عليها االستعانة بالتكنولوجيا يف صلب 
أعامهلا. فلكي تستطيع البقاء يف ساحة املنافسة املحلية والعاملية، فإن عليها مواكبة 
وإىل  العرص،  ومتطلبات  املتغرية  العمالء  طلبات  مواكبة  خالل  من  املستجدات 
اإلسالمية،  املصارف  عمل  ألسلوب  تطويًرا  باعتباره  الرقمي  التحول  جواز 
واستدلت الباحثة عىل اجلواز بعدة استدالالت من الكتاب والسنة، ومن مقاصد 

الرشيعة. 
الكلمات المفتاحية: املصارف اإلسالمية، التقنيات الرقمية احلديثة، التكنولوجيا 

املالية، التحول الرقمي.
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Digital Transformation and Financial Technology in Islamic 
Banks: A Study of Harms and Benefits 

 Maha̅ Khali̅l Sheḥadeh
Assistant Professor of Financial Technology at Middle East University - Jordan 

Mahashehadeh88@gmail.com

Abstract:

In recent years, Islamic banks intended to adopt a strategy of digital 
transformation and financial technology. Therefore, the research aims to shed 
light on the strategy of transformation by studying the concept of digital 

transformation and its dimensions, explaining the role of financial technology 
in the digital transformation of Islamic banking, in addition to examining 
the extent to which the objectives of Sharia are achieved and the suitability 
for the digital transformation strategy. The research also aims at exploring 

the jurisprudential origin of digital transformation and the associated harms 

and benefits therein and to compare them. The research adopted descriptive 
analytical approach and concluded that digital banking has become a modern 

alternative to banks in their traditional form, the banks must transform for 
ensuring the sustainability purposes, moreover the technology must be placed 
at the core of their functioning. The survival in local and global competition 
requires the banks to keep pace with developments by synchronizing with the 
changing customer demands and the requirements of the times. The researcher 

views the permissibility of digital transformation based on the evidence 
stemming from Qur’an, Sunnah and objectives of the Shari’ah.

Key words: Islamic Banking, Modern Digital Technologies, Financial 
Technology, Digital Transformation.
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المقدمة:
آله  وعىل  للعاملني،  رمحة  املبعوث  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

وصحبه ومن تبع هداه إىل يوم الدين، وبعد:
لقد بات التحول الرقمي موضوًعا مهام يف السنوات األخرية. تعزى أمهيته للثورة 
يف  جذرية  تغيريات  الثورة  هذه  أحدثت  إذ  اليوم؛  العامل  يعيشها  التي  الرقمية 
القطاعات االقتصادية بشكل عام ويف القطاع املرصيف بشكل خاص. فقد أعادت 
املرصفية  فشهدت  واملرصفية.  املالية  اخلدمات  صناعة  قطاع  هيكلة  الثورة  هذه 
اإلسالمية تطورات متثلت يف ظهور اخلدمات املالية الرقمية مدفوعة بمجموعة 
نحو  العاملية  بالتوجهات  العوامل  هذه  متثلت  وقد  املؤثرة.  املهمة  العوامل  من 
ظهور  ويف  التكنولوجية،  التطورات  ويف  الرقمي،  واالقتصاد  الرقمية  الصريفة 

تقنيات حديثة كان هلا األثر يف تغيري املشهد املايل. 
بناء عىل ما سبق فقد تبنت املصارف اإلسالمية اسرتاتيجية التحول الرقمي وما 
ارتبط هبا من خدمات مالية رقمية كانت أكثر ابتكارًا ومراعاة ملتطلبات وتوقعات 
العمالء يف هذا العرص الرقمي؛ إذ بدا التحول الرقمي مهام للمؤسسات املرصفية 
والسلطات التنظيمية ولسائر قطاعات املجتمع، وذلك نظرًا ملا ينطوي عليه من 
إجيابيات؛ منها: تبسيط العمليات، وخفض التكاليف، واملحافظة عىل استمرارية 
تتيح  الرقمية  فالتقنيات  احلديثة.  التقنيات  خالل  من  املنافسة  دائرة  يف  املصارف 

ظهور نامذج أعامل جديدة أكثر ابتكارًا و وأكثر تركيزًا عىل العمالء.
الرقمي  التحول  اسرتاتيجية  عىل  للتعرف  الدراسة  هذه  جاءت  فلقد  لذلك 
وأبعادها وما ينطوي عليها من مفاسد ومصالح بغية الرتجيح بينها باإلضافة إىل، 

اقرتاح ضوابط هامة السرتاتيجية التحول الرقمي يف املصارف اإلسالمية. 
أهمية البحث: 

تنبع أمهية البحث من أمهية موضوع الدراسة، وهو التحول الرقمي والتكنولوجيا 
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املالية يف املصارف اإلسالمية- دراسة يف املصالح واملفاسد؛ عرب بحث مدى حتقق 
مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومالئمتها السرتاتيجية التحول الرقمي وهذا يف سبيل 
بيان سعة الرشيعة اإلسالمية ومواكبتها للتطور، وصالحيتها لكل زمان ومكان. 
األدبيات  يف  فجوة  وتسد  العربية  املكتبة  الدراسة  هذه  تثري  آخر،  جانب  ومن 

األكاديمية املتعلقة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا املالية.

مشكلة البحث:
هو  شواب  كالوس   »Industry 4.0 »الثورة الصناعية الرابعة  كتاب  مؤلف  كان 
الشخص الذي وصف الواقع الذي نعيشه اليوم بأنه ثورة جديدة أسامها الثورة 
الصناعية الرابعة، وقد اتسمت هذه الثورة يف بزوغ تقنيات مبتكرة، ويف ظل هذه 
الثورة اجتهت املصارف اإلسالمية إىل اتباع اسرتاتيجية التحول الرقمي والتي تعنى 
بتوظيف التقنيات الرقمية احلديثة يف العمل املرصيف كتحليل البيانات الضخمة، 
والروبوتات  السحابية،  واحلوسبة  االصطناعي،  والذكاء  املحمولة،  واهلواتف 
املنافسة  ساحة  ربح  وهبدف  واإلبداع  املؤسسية  الريادة  حتقيق  سبيل  يف  وذلك 
العاملية ومن أجل امليض قدًما نحو متطلبات االقتصاد الرقمي، ولذلك تتمحور 
من  اإلسالمية  الرشيعة  ما موقف  اآليت:  الرئيس  السؤال  البحث حول  إشكالية 

التحول الرقمي يف البنوك اإلسالمية باعتباره توجها جديدًا؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:

ما مفهوم وأبعاد التحول الرقمي يف البنوك اإلسالمية؟. 1
ما دور التكنولوجيا املالية يف التحول الرقمي للصريفة اإلسالمية؟. 2
ما مدى حتقق مقاصد الرشيعة ومالئمتها السرتاتيجية التحول الرقمي يف . 3

البنوك اإلسالمية؟
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أهداف البحث: 
هيدف البحث إىل ما ييل:

تسليط الضوء عىل مفهوم وأبعاد التحول الرقمي يف البنوك اإلسالمية. . 1
بيان دور التكنولوجيا املالية يف التحول الرقمي للصريفة اإلسالمية.. 2
بحث مدى حتقق مقاصد الرشيعة ومالئمتها السرتاتيجية التحول الرقمي . 3

وصوالً إىل التأصيل الفقهي للتحول الرقمي.
الدراسات السابقة:

التي تطرقت هلذا  الدراسات  الرقمي موضوعًا مستجدًا، لذا فإن  التحول  بام أن 
اطالع  بحسب  معدومة  تكون  تكاد  والفقهي  التأصييل  اجلانب  من  املوضوع 
هبذا  عالقة  ذات  أخرى  جوانب  ناقشت  متعددة  دراسات  وجود  مع  الباحثة، 

املوضوع من أمهها: 
والتحّول  - األعامل  منشآت  »بعنوان   ،)2018( وإبراهيم،  احلداد  دراسة 

التحول  مفهوم  وبينت  األعامل،  منشآت  الدراسة  هذه  تناولت  الرقمي«. 
النهائي  املنتج  عىل  تأثريه  ومدى  األعامل،  ملنشآت  ومزاياه  وفوائده  الرقمي 
وكذلك  وموردهيا.  بعمالئها  املنشآت  عالقة  وعىل  املقدمة،  واخلدمات 
وضحت الدراسة التحديات والعقبات املصاحبة للتحول الرقمي وعرضت 
أن  إىل  الباحثان  توصل  وقد  الرقمي.  التحول  عملية  تدعم  التي  الربجميات 
الفوائد. ويف  بالعديد من  عملية التحول الرقمي تعود عىل منشآت األعامل 
املقابل، حدد الباحثان جمموعة من العقبات والتحديات التي يتعني التعامل 
تقليل  هو  الرقمي،  التحول  عملية  يميز  ما  أهم  أن  وأكدا  بجدية،  معها 

التكاليف وحتسني الكفاءة التشغيلية.
تنامي  - تعزيز  يف  الرقمي  االقتصاد  »دور  بعنوان   ،)2018( البشري،  دراسة 

التمويل اإلسالمي«. تناولت هذه الدراسة متغريات التحول نحو االقتصاد 
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الرقمي، وبينت مزاياها وسلبياهتا، وانعكاسها عىل نظام التمويل اإلسالمي. 
وسلطت الدراسة الضوء عىل تطور التمويل اإلسالمي وكشفت عن أدوات 
طريقة  يف  حتواًل  أحدثت  التي  تلك  السّيام  واستخداماهتا،  احلديثة  التقنية 
الرقمية، والتمويل  املالية  عمل املؤسسات اإلسالمية، ونتج عنها اخلدمات 
املنظومة  املال اإلسالمي جزء من  أن قطاع  إىل  الدراسة  الرقمي. وخلصت 
العاملية التي حتكمها عوامل العرض والطلب، وحتدها قواعد املنافسة، وقد 
حققت نجاحات كبرية. وللحفاظ عىل هذا النجاح ال بد من مواكبة التطور 
ومسايرة التقدم. وأوضحت الدراسة أن هناك كثرًيا من التطبيقات الرقمية 
املالية اإلسالمية، ومنها: اخلدمات  يمكن أن تستفيد منها صناعة اخلدمات 

املالية الرقمية، والتمويل الرقمي، وتطوير املنتجات املالية.
تطبيقية  - نظرية  دراسة  الرقمي  »التمويل  بعنوان   ،)2019( املرزوقي،  دراسة 

يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية«. تناولت هذه الدراسة التمويل الرقمي 
بوصفه نمًطا متويلًيا جديًدا، تنافست املصارف اإلسالمية يف طرحه. وبينت 
ومتطلبات  له  الفقهي  والتصور  ونشأته  الرقمي  التمويل  مفهوم  الدراسة 
أيًضا  الدراسة  وتناولت  الرشعي.  حكمه  بينت  وكذلك  الرقمي،  التمويل 
اجلانب التطبيقي للتمويل الرقمي وعرضت الصيغ الرشعية املالئمة للتمويل 
أداة  بوصفه  الرقمي  التمويل  إىل مرشوعية  الدراسة  توصلت  وقد  الرقمي. 
خاص  مقرتح  تقديم  إىل  باإلضافة  وتوجهاهتا،  العاملية  املستجدات  تواكب 

بآلية تطبيق التمويل الرقمي من خالل أجهزة اهلواتف الذكية.
منهج البحث:

ما  عرض  يف  والتحلييل  الوصفي  املنهجني:  عىل  االعتامد  البحث  طبيعة  اقتضت 
يتعلق بـ التحول الرقمي وذلك من خالل استخالص نتائج البحوث والدراسات 

والتقارير واإلحصائيات ذات الصلة بموضوع البحث.
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هيكلية البحث:
ُقسم البحث إىل مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، عىل النحو اآليت:

املقدمة: تتضمن أمهية البحث، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات ذات الصلة به، 
واملنهج املتبع فيه.

املبحث األول: مفهوم وأبعاد التحول الرقمي يف البنوك اإلسالمية
املبحث الثاين: دور التكنولوجيا املالية يف التحول الرقمي للصريفة اإلسالمية 

املبحث الثالث: التحول الرقمي يف ميزان الفقه اإلسالمي.
خامتة: النتائج والتوصيات.

المبحث األول: مفهوم وأبعاد التحول الرقمي في البنوك اإلسالمية
)كوفيد19(  الراهن وخاصة مع جائحة كورونا  الوقت  الرقمي يف  التحول  بات 
اإلسالمية؛  املصارف  والسيام  كافة  االقتصادية  للقطاعات  حتمية  رضورة 
البنوك  يف  وأبعاده  الرقمي  التحول  مفهوم  توضيح  املبحث  هذا  يف  سيتم  لذا 

اإلسالمية.  
المطلب األول: مفهوم التحول الرقمي

اهلاتف  مثل  اجلديدة،  الرقمية  التقنيات  استخدام  بأنه  الرقمي  التحّول  يعرف 
املحمول، والذكاء االصطناعي، واحلوسبة السحابية، وسلسلة الكتل، وإنرتنت 
العمالء،  جتربة  ولتحسني  الرئيسية،  التجارية  التحسينات  لتمكني  األشياء، 
رقمنة  إىل  كذلك  ويشري  جديدة)1(.  جتارية  نامذج  إنشاء  أو  العمليات  وتبسيط 
رقمية  واألصول  واالتصاالت  املعلومات  تصبح  بحيث  واالقتصاد،  األعامل 

وترتبط بعضها ببعض)2(.
)1( Singh, A., & Hess, T. How Chief Digital Officers promote the digital transformation of their companies. MIS Quarterly Executive, 16(1): 
1-16, 2017, p. 5.
)2( Hellbe, S., & Leung, P. Digital transformation: how APIS drive business model change and innovation, (Unpublished master thesis), 
Linkoping University, Sweden, 2015, p. 4.
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وقد عرف بنك صفوة اإلسالمي التحّول الرقمي بـ »أنه دمج التكنولوجيا يف مجيع 
تفاصيل احلياة، باالستفادة من ثورة املعلومات واالتصاالت، ومن التطبيقات غري 
املحدودة للتكنولوجيا احلديثة التي جعلت من العامل قرية صغرية بفضل ما أتاحته 
من إمكانات هائلة، السّيام فيام يتعلق برسعة نقل وتبادل املعلومات والبيانات، 
حمدثًة تغيرًيا جذرًيا يف أنامط احلياة ويف طريقة العيش والعمل والتواصل، بام فيها 
تطبيقات الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء وغريها«)3(. وبحسب هذا التعريف 
فإن التحّول الرقمي بالنسبة للمؤسسات، أي يف )جانب العرض( يتمحور حول 
أجل  من  األمثل  بالشكل  وتطبيقاهتا  احلديثة  التكنولوجيا  تسخري  إىل  االنتقال 
تطوير أدائها، وتعزيز قدرهتا التنافسية. وبالنسبة لألفراد، أي يف )جانب الطلب( 
فيتمحور حول احلصول عىل اخلدمات األساسية وتنفيذ األعامل من خالل أجهزة 
احلاسوب الشخصية، واهلواتف الذكية، واألجهزة الذكية بكبسة زر، دون احلاجة 
لزيارة املؤسسات أو االتصال بمراكز خدمات العمالء التابعة هلا إال يف حاالت 

احلاجة لتلبية متطلبات حمددة أو متطلبات أكثر تعقيًدا. 
من  وأنه  األبعاد،  ومتعددة  معقدة  قضية  الرقمي  التحّول  بأن  يتضح  سبق  مما 
املصارف  مستوى  عىل  ليس  القطاعات،  مجيع  تواجه  التي  الكبرية  التحديات 
وأركان  عنارص  إن  القول:  باإلمكان  أصبح  السياق  هذا  ويف  فقط.  اإلسالمية 

التحّول الرقمي هي:
أوالً- الكيان أو املنظمة املستهدفة من التحّول الرقمي.

ثانًيا- التغريات، أي مدى التغريات التي حتدث داخل الكيان أو املنظمة املستهدفة. 
ثالًثا- التقنيات املستخدمة يف عملية التحّول الرقمي داخل الكيان املستهدف. 

رابًعا- النتيجة املتوقعة، أي نتيجة التحّول الرقمي وأثره عىل املنظمة. 
املصارف  الرقمي يف  التحّول  تعريف  للباحثة  يمكن  األركان،  وباالستعانة هبذه 
https://www. التايل:  الرابط  عىل  متاح   ،2019  /12  /25 التصفح  تاريخ  األردين،  اإلسالمي  صفوة  بنك  موقع  عىل  مقال  الرقمي،  التحول  انظر:   )3(
8%84%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%safwabank.com/ar/educational_material/%D8%A7%D9

.2020/2/8A، 23%85%D9%2%D9
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تعمل عىل توظيف  اسرتاتيجية جديدة  املصارف اإلسالمية  تبني  بأنه  اإلسالمية 
عن  تسفر  بطريقة  املرصيف  العمل  يف  منها  واالستفادة  احلديثة،  الرقمية  التقنيات 
خدمات ومنتجات رقمية أكثر ابتكاًرا وإبداًعا، وتلبية حلاجات العمالء، وبام ال 

خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية.

المطلب الثاني: أبعاد التحّول الرقمي في المصارف اإلسالمية 
يف ظل التوجهات العاملية نحو االقتصاد الرقمي، أحدث التحّول الرقمي تأثرًيا 
واضحا وفارًقا عىل املصارف اإلسالمية -والتي تعرف بأهنا »املؤسسات التي ينص 
قانون إنشائها ونظامها األسايس رصاحة عىل االلتزام بمبادئ الرشيعة اإلسالمية، 
وعىل عدم التعامل بالفائدة«)4( - فقد أعاد تشكيل نموذج األعامل املرصفية فيها 
نحو األعامل املرصفية الرقمية، باإلضافة إىل إحداثه تغيرًيا شاماًل لسلسلة القيمة 
العمليات  املتمثلة يف  الرقمي  التحّول  أبعاد  الرتكيز عىل  املرصفية)5(. وقد انصب 
التشغيلية املرصفية، وعمالء البنوك )وهو ما يعرف بمحورية العميل(، والتقنيات 
يركز عىل  الرقمي  فالتحّول  الرقمية.  احلديثة، والتنظيم والثقافة، واالسرتاتيجية 
وصلت  قد  تكون  وحتديثها  عليها  بالعمل  تنجح  التي  واملصارف  األبعاد،  هذه 

ملستوى النضج الرقمي، ويف ييل توضيح ألبعاد التحول الرقمي:

)4( السبهاين، عبد اجلبار، الوجيز يف املصارف اإلسالمية. إربد: مطبعة حالوة، الطبعة األوىل، 2004، ص 69.
)5( سلسلة القيمة :)Value Chain( هو مصطلح يستخدم يف جمال إدارة األعامل للتعبري عن جمموعة النشاطات التي تؤّدهيا رشكة تعمل يف صناعة حمُّددة 

.https://ar.wikipedia.org :من أجل تقديم ُمنتج أو خدمة ذات قيمة. انظر
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الشكل رقم )1(: أبعاد التحّول الرقمي

املصدر: من إعداد الباحثة
عىل  احلديثة  بالتقنيات  وباالستعانة  اإلسالمية  املصارف  تسعى  التقنيات:  أواًل- 
تقديم حلول مبتكرة وفعالة للعمالء وسهلة االستخدام. حتقق هلا مزايا تنافسية، 
أصبحت  التي  الرقمية  »املعلومات  إىل  يشري  الرقمية«  »التكنولوجيا  فمصطلح 
يف  املرجّوة  التنافسية  امليزة  حتقق  لكي  اليوم  ومنظامت  لرشكات  ملحة  رضورة 
سيوفر  التكنولوجيا  توظيف  أن  جلًيا  يظهر  وهبذا  املعارصة«)6(.  العوملة  حقبة 
االستجابة  خالل  من  واإلبداع  التميز  اكتساب  يف  اإلسالمية  للمصارف  فرصة 
للمتغريات املتسارعة يف البيئة املرصفية العاملية، وهذا يتم من خالل حتويل املعرفة 
العنارص، ستتجه املصارف نحو  التكنولوجيا، وبفضل هذه  إىل مورد باستخدام 

الريادة والتميز يف أعامهلا وصوالً إىل حتقيق التنافسية العاملية)7(.
ثانًيا- الثقافة والتنظيم: تلعب ثقافة االبتكار واإلبداع دوًرا حاساًم يف قطاع التمويل 
اإلسالمي؛ إذ تعّد أحد أهم املصادر لبناء امليزة التنافسية، وذلك من خالل الرتكيز 
واالستثامر يف االبتكار، لتقديم خدمات جديدة ومتميزة تراعي متطلبات العمالء 
املرصية  املجلة  املعارصة.  العوملة  حقبة  يف  التنافسية  امليزة  وإكساهبا  األعامل  نمو  عىل  وتأثريها  الرقمية  املعلومات  تكنولوجيا  حممد،  اهلادي،   )6(

للمعلومات، 27: 6 - 8، 2016م، ص 7.
)7( بشري، عامر، دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك: دراسة حالة اجلزائر، )أطروحة دكتوراه(. جامعة اجلزائر، اجلزائر، 2012، ص 281. 
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للبنوك  البديل  بإجياد  فقط  ليست معنية  فالصريفة اإلسالمية  الرقمي.  العرص  يف 
التقليدية التي تتعامل بالفائدة، وإنام عليها إثبات نفسها من خالل التميز يف األداء 

واالبتكار يف ظل االقتصاد التنافيس والعوملة املالية. 
-عرب  واضح  بشكل  الرقمية  التقنيات  تؤثر  الرقمي:  التحّول  استراتيجية  ثالًثا- 
القدرة عىل حتويل  لدهيا  إّن  إذ  املنظامت؛  الرقمية- عىل  التقنيات  دمج وتوظيف 
العمليات وظهور نامذج أعامل جديدة للمنافسة والسعي يف العامل الرقمي. ولكن 
ال يكفي االستخدام املكثف للتقنيات من أجل إنجاز التحول الرقمي الفعال، بل 
جيب أن يكون لدى املؤسسات اسرتاتيجية واضحة لتطوير الرشكة، ومن ثمَّ يتم 

دعمها بإمكانيات غري حمدودة هلذه التقنيات املرتبطة باالسرتاتيجية املختارة.
 وجيب أن يكون اهلدف الرئييس لالسرتاتيجية تفاعاًل سلًسا مع العميل، فالتحّول 
العميل.  من  بدالً  التكنولوجيا  عىل  الرتكيز  إىل  يؤدي  اسرتاتيجية  دون  الرقمي 
والقيادة،  والثقافة  االسرتاتيجية  من  االستفادة  الناجحة  املنظامت  عىل  جيب  هلذا 
لتسخري إمكانات التحّول الرقمي لألعامل. فهدف االسرتاتيجية الرقمية للمنظمة 
عملية  وحتسني  االبتكار،  وحتسني  الكفاءة،  وزيادة  العمالء،  جتربة  حتسني  هو: 
صنع القرار، وحتويل األعامل. واملنظمة املبتكرة والناجحة باملقارنة مع منافسيها 
هي التي لدهيا قيادة ومهارات وخربة كافية لقيادة االسرتاتيجية الرقمية)8(. وقد 
أيًضا  التي لدهيا أعامل جتارية رقمية ناجحة، هلا  أظهرت األبحاث أن الرشكات 

اسرتاتيجية واضحة والتزام من اإلدارة العليا. 
رابًعا- العمالء: تتطلب عملية التحّول الرقمي تغرًيا كاماًل يف اسرتاتيجية وثقافة 
لذا  فقط؛  املنتج  الرتكيز عىل  من  بدالً  العميل  املالية لرتكز عىل  املؤسسة  وهيكلة 
فإهنا تستلزم وجود قيادة ملتزمة ومتكني املوظفني من أجل إعادة توجيه العمليات 

للرتكيز عىل العميل، وتصميم خربة كاملة للعميل)9(.
)8( Schwertner، K. Digital transformation of business. Trakia Journal of Sciences، 15)1(: 388-393، 2017، P. 389

https://www2.deloitte. ،9( تقرير التحول الوطني يف الرشق األوسط / رحلة رقمية، ديلويت، تاريخ االستطالع 2020/10/29، متاح عىل الرابط(
com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/technology-media-telecommunications/dtme_tmt_national-transformation-in-the-middleeast/

.National%20Transformation%20in%20ME%20-%20A%20Digital%20Journey%20-%20AR.pdf
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األعامل  نموذج  تشكيل  الرقمي  التحول  أعاد  والخدمات:  العمليات  خامًسا- 
التقليدية  املامرسات  اضمحالل  إىل  أدى  كام  الرقمية،  اخلدمات  نحو  املرصفية 
لصالح النامذج الرقمية واالبتكارية، فتطورت املنتجات واخلدمات بشكل كبري، 
وتم ختصيصها بام يتناسب وتفضيالت العمالء. وبدأت املصارف تستحدث ضمن 
ومواكبة  الرقمي،  بالتحّول  يعنى  الذي  الرقمية  املرصفية  قسم  التنظيمي  هيكلها 
أحدث التقنيات التي استعانت هبا يف حتديث أنظمتها إىل أنظمة أخرى ذات رسعة 
كفاءة  اإلسالمية  املصارف  بعض  حققت  ذلك،  إىل  باإلضافة  أعىل.  وأداء  أكرب 
الذي  الرقمي  التمويل  تقديم  مثل:  املتطورة،  العمالء  احتياجات  تلبية  يف  عالية 
إلكرتونًيا  اجلدد  للعمالء  فتح احلسابات  وأيًضا  للعمالء،  الراحة والرسعة  يوفر 
دون احلاجة لزيارة املرصف من خالل إجراء خطوات فتح احلساب كافة وطلب 
 Digital الرقمية  »الفروع  املصارف  بعض  افتتحت  وكذلك  إلكرتونًيا.  التمويل 
Branches« التي متكن العمالء بعدد من اخليارات إلجراء املعامالت املالية ذاتيا 

- من دون تواجد أي موظف يف الفرع - بشكل سهل وفعال، وبأي وقت وعىل 
مدار اليوم واألسبوع.

المبحث الثاني: التكنولوجيا المالية ودورها في التحول الرقمي للمصارف اإلسالمية
البولندية  العاصمة  الرقمية يف  البحوث  املالية بحسب معهد  التكنولوجيا  تعرف 
جمال  يف  احلديثة  التكنولوجية  واالبتكارات  االخرتاعات  عن  »عبارة  بأهنا  دبلن 
قطاع املالية، وتشمل هذه االخرتاعات جمموعة الربامج الرقمية التي تستخدم يف 
 Financial Stability العميات املالية للبنوك«. كام عرفها »جملس االستقرار املايل
نامذج  استحداث  يمكنها  التكنولوجيا  باستخدام  مالية  ابتكارات  بأهنا   »Board

عىل  ملموس  مادي  أثر  هلا  جديدة،  منتجات  أو  عمليات  أو  تطبيقات  أو  عمل 
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األسواق واملؤسسات املالية، وعىل تقديم اخلدمات املالية)10(.
ويشري مصطلح التكنولوجيا املالية كذلك إىل صناعة مكونة من رشكات تعمل عىل 
تسخري التكنولوجيا، لتحسني اخلدمات املرصفية لألفراد والرشكات، بالتعاون أو 
املالية  التكنولوجيا  رشكات  وتقدم  القائمة.  املالية  اخلدمات  مقدمي  مع  املنافسة 
عدًدا من اخلدمات املوجهة لألفراد، وكذلك اخلدمات املوجهة للمؤسسات املالية 
العاملي  االستبيان  تقرير  بني  وقد  واملتوسطة،  الصغرية  وللرشكات  واملرصفية، 
»التكنولوجيا  الرقمي  التحّول  بعد  ما  بعنوان:   2020 اإلسالميني  للمرصفيني 
املصارف اإلسالمية  املعتمدة من قبل  املجاالت  بأن أهم  العمالء«  املالية وجتربة 
تليها اخلدمات  اهلاتف املرصيف،  املدفوعات واخلدمات املرصفية عرب تطبيق  هي 

املرصفية املفتوحة، وأخرًيا التعليم اآليل والبيانات الكبرية)11(.
هو  اجلديدة  املالية  التكنولوجيا  منتجات  ظهور  سبب  أن  إىل  الدراسات  وتشري 
أتاح  الذي  األمر   ،2008 العاملية  املالية  األزمة  عقب  التنظيمية  القواعد  تشديد 
نفسها،  للقواعد  ختضع  ال  التي  املالية(،  التكنولوجيا  )رشكات  الرشكات  هلذه 
اجلهود  إىل  نتيجة  وكذلك  املرصفية)12(.  للخدمات  مماثلة  خدمات  تقديم  من 
اجلهود  هذه  شجعت  فقد  املايل،  الشمول  لزيادة  الساعية  العاملية  والتوجهات 
رشكات التكنولوجيا املالية عىل استحداث خدمات مالية رقمية، الستحواذ فئة 
املستبعدين من النظام املايل ودجمهم يف القطاع. وقد أحدث هذا النوع من الرشكات 
ثورة يف القطاع، وذلك حينام حتولت هذه الرشكات من رشكات مزودة باحللول 
التكاليف،  وقليلة  مبتكرة  خدمات  تقديم  يف  منافسة  رشكات  إىل  التكنولوجية 
مبالغ  ختصيص  الرشكات  هذه  تستطيع  إذ  البنوك،  خلدمات  مضافة  قيمة  وذات 
من  املصارف  منافسة  عىل  قادرة  أصبحت  وهلذا،  احلديثة،  للتكنولوجيا  كبرية 
)10( عىل، حممد فاروق الصادق، التحّول الرقمي املايل كآلية لتحقيق التنمية املستدامة يف مرص. بحث مقدم إىل املؤمتر السنوي الرابع والعرشين بعنوان« 

إدارة التحّول لرقمي لتحقيق رؤية مرص 2030 ». جامعة عني شمس، القاهرة، مرص، 2019، ص3.
https://cibafi.org/ ،»11( تقرير االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني 2020بعنوان: ما بعد التحّول الرقمي »التكنولوجيا املالية وجتربة العمالء(

images/FI129-CI1977-Arabic%20GIBS.pdf، تاريخ التصفح 2020/11/9، ص 12.
)12( نارين، أديتا، وجهان للتغري: التكنولوجيا املالية اجلديدة حتمل تكنولوجيا واعدة حتمل يف طياهتا خماطر مسترتة، جملة التمويل والتنمية، 53)3(: 

20-21، 2016، ص 20.
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خالل االبتكار واالستحواذ عىل العمالء)13(.
وبناء عىل ما سبق فقد باتت التكنولوجيا املالية من أبرز ما تستخدمه املؤسسات 
املالية اليوم حلامية مصاحلها من األخطار التي تواجهها، وهي اليوم بمثابة التحدي 
املالية اإلسالمية يف سعيها ملواكبة الطلب عىل أكثر  األكرب الذي يواجه الصناعة 
الطرق كفاءة، للقيام بالعمل املرصيف، وسبل حتسني جتارب العمالء مع املنتجات 
واخلدمات. وهو ما أكدته نتيجة االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني 2020، 
كانت  فقد  اإلسالمية،  املالية  واملؤسسات  للبنوك  العام  املجلس  من  الصادر 
املرصفية  للصناعة  بالنسبة  للقلق  إثارة  األكثر  التحدي  املعلومات  تكنولوجيا 

اإلسالمية خالل العام 2020، ثم قضايا العمالء تليها إدارة املخاطر)14(.
ويرجع سبب هذه املخاوف من رشكات التكنولوجيا املالية بسبب طريقة عمل 
الرقمية  التقنيات  استخدام  تركز عىل  املميزة؛ فهي  املؤسسات وخصائصها  هذه 
املبتكرة، وهذا هبدف تقديم خدمات مالية أقل تكلفة وفاعلية وسهلة االستخدام، 
املرصفية  املؤسسات  قبل  من  البساط  وسحب  العمالء  جذب  عىل  يؤثر  مما 
التقليدية، وهو ما حدث فعاًل يف قطاع املدفوعات، فمن اخلصائص املميزة هلذه 
الرشكات إمكانية وصوهلا لكل املستخدمني واستهدافها للفئات كافة عن طريق 
إعادة تصميم املنتجات واخلدمات وبسعر مالئم لرشائح املجتمع كافة، وكذلك 
لدهيا املرونة والقدرة عىل حتمل التكاليف، وتقوم أيًضا بتصميم منتجات حمورها 
اعتامدها  بسبب  دقائق،  بضع  تتجاوز  بحركة رسيعة ال  متطلباته،  وتلبية  العميل 
عىل التحليالت القوية للبيانات الضخمة، مما يساعدها عىل اختاذ قرارات أفضل 

واستغالل الفرص من خالل سياسة اهلواتف املحمولة أوالً)15(.
 لذلك غدت رشكات التكنولوجيا املالية )Fintech( متثل حتدًيا للبنوك اإلسالمية 

وكذلك لكافة املصارف وفرصة يف نفس الوقت.
)13( املرجع السابق نفسه، ص 21.

)14( تقرير االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني 2020، ص 7.
القانونية  للدراسات  االجتهاد  جملة  واملرصفية،  املالية  اخلدمات  قطاع  دعم  يف  التكنولوجيا  دور  يوسف،  وسائحي،  مليكة؛  علقمة،  بن   )15(

واالقتصادية،7)3(: 85-107، 2018، ص 92.
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من  اإلسالمية  للبنوك  منافًسا  بكوهنا  هذا  فيتجىل  حتدًيا:  كوهنا  ناحية  من  أما 
خالل تقديم تشكيلة من اخلدمات املتميزة، جتذب رشحية من العمالء املتعطشني 
للتكنولوجيا واالستخدام الرقمي. مما يؤدي إىل خسارة البنوك جلزء من أرباحها، 
من  القـــادمة  العــــرش  السنوات  يف  البنوك  أرباح  تراجع  تقدر  دراسة  فهناك 
)16(. فهي تقدم للعميل حاجته وبرسعة أعىل وأقل سعر ودون   % 40 10 % إىل 

متييز بني األفراد، فمثاًل تسمح للعمالء من الوصول لسعر الرصف احلقيقي يف 
سوق العمالت دون إضافة أية رسوم، وكذلك حتويل األموال بال مقابل. فكل 
التقديرات تشري إىل اآلثار املحتملة من تأثري التكنولوجيا املالية عىل القطاع املايل 
املرصفية  اإليرادات  إمجايل  من   %  40 حوايل  أن  كام  جًدا،  خطرية  تكون  سوف 
2025، ويرجع ذلك إىل قدرة رشكات  سوف تكون عرضة للخطر بحلول عام 
التكنولوجيا املالية عىل خلق قدرة تشغيلية جيدة من خالل ابتكاراهتا الكبرية)17(.

ويف السنوات األخرية، دخل نوع آخر من الالعبني يف القطاع املايل، وهم رشكات 
التكنولوجيا الكربى BigTech ذات املراكز املوحدة يف األسواق الرقمية األخرى. 
وFacebook وApple. وهي رشكات أصبحت تقدم   Amazon ومن أمثلة ذلك 
فيس  رشكة  حصلت  األخرية  اآلونة  ففي  حمددة)18(،  مالية  وخدمات  منتجات 
بوك الدولية املحدودة عىل حق تقديم اخلدمات األساسية مثل التحويالت املالية 
بعًضا  اإللكرتونية، ومكنت كذلك مستخدميها من إرسال األموال إىل بعضهم 
وهبذا  الرشكات.  بني  املالية  التحويالت  إليها  وأضيف  »ماسنجر«،  تطبيق  عرب 
يتضح أن هذه الرشكات الكربى تسعى إىل منافسة البنوك وتقديم نفسها بوصفها 
18بلًدا،  2018 أظهر مسح يف  التقليدية. ففي العام  البنوك  وسيًطا مالًيا حتّل حمل 
حساباته  لتغيري  مستعد  العاملية  التأمني  ورشكات  للبنوك  زبائن   3 من  واحدا  أّن 
القانونية  للدراسات  االجتهاد  جملة  ناجحة،  املالية عىل ضوء جتارب رشكات  التكنولوجيا  توجهات  أشواق،  قدور،  وبن  وهيبة؛  الرحيم،  عبد   )16(

واالقتصادية، 7)3(: 11-37، 2018، ص.12
)17( أمنية، بودراع؛ وأيمن، زيد، التكنولوجيا املالية اإلسالمية واحلاجة إىل االبتكار جتربة املصارف الثالثة ALGo Bahrain، جملة االجتهاد للدراسات 

القانونية واالقتصادية، 7)3(: 142-160، 2018، ص 151.
)18( Lis S. & Ortún P,Digital transformation and competition in the financial sector. Revista de Informacin Comercial Espaola. BBVA Research 
2018.https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/01/Digital-transformation-and-competition-in-the-financial-sector.pdf.
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بالقلق  الشعور  للبنوك  يربر  ما  وهذا  بوك،  وفيس  وأمازون  جوجل  إىل  البنكية 
بسبب نجاحات رشكات التكنولوجيا، وما يزيد قلق البنوك اليوم هو الترشيعات 
سامح  خالل  من  املفتوحة«،  »املرصفية  اسم  حتت  املنافسة  ُتعزز  التي  اجلديدة 

املصارف لطرف ثالث مثل أمازون أو غريها للوصول إىل بيانات العمالء)19(. 
القيمة  حيث  من  العامل  مستوى  عىل  الرشكات  أكرب  من  تعّد  الرشكات  فهذه 
السوقية؛ إذ قامت هذه الرشكات مؤخًرا باإلعالن عن مبادرات جديدة تنافس 
املنتجات املرصفية األساسية. لذا فإن األعامل املرصفية الرقمية تعد هي املستقبل 
هذه  فكل  احلالية)20(.  املرصفية  األعامل  نامذج  عىل  هائلة  آثار  لذلك  وسيكون 
يف  مادية  فروع  بال  الرقمية  وللصريفة  بالكامل  الرقمية  للبنوك  متهد  التطورات 
املستقبل، وربام سيبقى فرع واحد لكل مرصف وهو الفرع الرئييس، وستختفي 
العرص  يف  ولدت  التي  الرقمية  األجيال  هي  القادمة  فاألجيال  للفروع.  احلاجة 
الرقمي، والتي يناسبها هذا النمط من األعامل املرصفية. والتوقعات تشري إىل أن 
املستقبل هو للرقمنة سواء رقمنة العمليات أو رقمنة املصارف أو رقمنة النقود، 
تعود  فلن  بالكامل؛  رقميا  العاملي  النقدي  النظام  يكون  أن  املستبعد  من  وليس 
العمالت  املركزية  والبنوك  احلكومات  تقبل  أن  بعد  الورقي  للنقد  حاجة  هناك 

االفرتاضية والرقمية وتبدأ هي بإصدارها. 
اإلسالمية  املصارف  فبإمكان  فرصة؛  بأهنا  املالية  التكنولوجيا  رشكات  وباعتبار 
ومن خالل الرشاكة مع رشكات التكنولوجيا املالية والسّيام يف جمال املدفوعات 
جودة  زيادة  خالل  من  أدائها  رفع  عىل  البنوك  تساعد  أن  اإللكرتونية  والتجارة 
اخلدمات وإجياد تطبيقات جديدة حتقق أرباًحا هلا، وختفف من التكاليف، وختلق 
وزيادة  والعمالء  البنوك  بني  العالقة  تقوية  إىل  يؤدي  مما  جديدة،  عمل  نامذج 

رضاهم عن اخلدمات املقدمة. 
)19( محاد، إسامعيل، املصارف العربية: »فيس بوك وجوجل وأمازون« تنافس البنوك، عىل شبكة اإلنرتنت، تاريخ التصفح 30 /9/ 2020، تم االسرتجاع 

.https://www.elwatannews.com/news/details/4354166?t=push من موقع
)20( البحر، التحّول التكنولوجي سينتج عنه رابحون وخارسون.. ومقاومة التطور ستفيض حتاًم إىل الفشل، )2020، آذار(، تاريخ التصفح 2020/6/5، 

.https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1316309،تم االسرتجاع من موقع
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البنوك اإلسالمية؛  املالية السّيام عىل  التكنولوجيا  لتطور  إجيايب كبري  تأثري  فهناك 
إذ متّكن هذه التقنيات الرقمية اجلديدة هذه البنوك من سهولة التعريف بمنتجاهتا 
وخدماهتا املالية، وتقديم خدماهتا بكفاءة كبرية وجودة عالية، ومن ثمَّ قدرهتا عىل 

التنافس يف السوق املالية)21(. 
بأن  كافة،  العاملية  والتقارير  الدراسات  تؤكد  وكام  للبنوك،  األفضل  فمن  لذا 
تسارع باالستجابة للبيئة املتغرية القائمة عىل التكنولوجيا عرب تطوير البنية التحتية 
ال  لكي  الرقمي،  والتحّول  واالبتكار  التكنولوجيا  يف  واالستثامر  التكنولوجية، 
تفقد ميزهتا وال تعطي املجال هلذه الرشكات من سحب البساط من حتت يدها. 
واخليار األخر هو االستحواذ عىل هذه الرشكات وقيام رشاكة معها للوصول إىل 
البيئة  وهي  الرشكات،  هذه  أمام  تقف  عقبة  فهناك  الطرفني،  لكال  مربح  وضع 
التنظيمية والقانونية هلا وبناء الثقة هبا، لذلك فهي حترص دائام بأن تندمج مع كيان 
اقتصادي قائم أو تعمل رشاكة مع مؤسسات مرصفية لتقديم احللول املبتكرة هلا، 
وهو ما اعتمدته املصارف اإلسالمية بالفعل فقد أظهرت نتيجة االستبيان العاملي 
اعتمدوا  اإلسالميني  املرصفيني  من   %  70 بأن   2020 اإلسالميني  للمرصفيني 
فيام  املالية،  التكنولوجيا  يف  متخصصة  رشكات  من  املالية  اخلدمات  رشاء  عىل 
املالية داخلًيا، وهو يف رأي  التكنولوجيا  53 % منهم عىل تطور تطبيقات  اعتمد 
الباحثة أفضل من ناحية االعتامد عىل نفسها، لكي تطور تطبيقات تناسب طبيعة 
 % 51 وخصائص املصارف اإلسالمية، وكذلك أوضحت نتيجة االستبيان بأن 
من املؤسسات عمدت إىل االنخراط يف رشاكات مع رشكات متخصصة يف جمال 

التكنولوجيا املالية. 
ونتيجة ملا سبق، فقد اجتهت البنوك اإلسالمية لتبني سياسة االبتكار ملواجهة حتدي 
الرقمي يف  املالية وللحفاظ عىل العمالء؛ فالتحّول  التكنولوجيا  وخطر رشكات 
التي  الرشسة  واملنافسة  املايل  واالنفتاح  املالية  العوملة  ظل  ويف  احلارض،  الوقت 

)21( أمنية، التكنولوجيا املالية اإلسالمية واحلاجة إىل االبتكار جتربة املصارف الثالثة ALGo Bahrain، ص 146.
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تتعرض هلا الصريفة اإلسالمية من قبل املصارف العاملية، بات رضورة للمصارف 
اإلسالمية فهو مفتاحها نحو االزدهار والريادة واالبتكار، ونحو حتقيق األهداف 
املرجّوة منها. وقد انعكست هذه األمهية الكبرية للتحول الرقمي والتكنولوجيا 
املالية للمصارف اإلسالمية عىل نتيجة االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني 
إذ أدىل 46.88 % منهم بأن التحّول الرقمي مهم، فيام أدىل 30.21 بأنه مهم للغاية، 
بينام 6.25 % بأنه غري مهم، مقابل 11.46 % مهم نوًعا ما، 5.21 % بأهنم غري مهم 

للغاية. وهو ما يظهر يف الشكل اآليت: 
الشكل رقم )2(: مدى أهمية التكنولوجيا المالية والتحّول الرقمي في أنشطة المصارف اإلسالمية

املصدر: تقرير االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني 2020بعنوان: ما بعد التحّول الرقمي »التكنولوجيا 
املالية وجتربة العمالء« ص 12.

مع  متوافقة  املالية  التكنولوجيا  منتجات  تكون  أن  األمهية، وألمهية  ونتيجة هلذه 
عىل  إسالمية  مالية  تكنولوجيا  احتاد  أول  إطالق  تم  فقد  اإلسالمية؛  الرشيعة 
مع  ومتوافقة  مبتكرة  مرصفية  حلول  إجياد  عملية  ترسيع  هبدف  العامل،  مستوى 
ألكو  »اسم  عليه  ُأطلق  الذي  االحتاد  هذه  ويضم  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام 
الربكة  )جمموعة  وهي  اإلسالمية  البنوك  كربى   »ALGO Bahrain البحرين 
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املرصفية و بيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين للتنمية()22(.

المبحث الثالث: التحول الرقمي في ميزان الفقه اإلسالمي
املايل عموًما  القطاع  املجاالت والقطاعات كافة وال سّيام يف  الرقمي يف  التحول 
اإلسالمية،  الصريفة  يف  املعارصة  القضايا  من  يعّد  خصوًصا،  املرصيف  والقطاع 
واملصارف اإلسالمية بوصفها جزًءا ال يتجزأ من النظام االقتصادي اإلسالمي، 
فإن تعامالهتا معلومة ومدروسة من كافة جوانبها، لكن اجلديد يف األمر هو يف 
طريقة تنفيذها ملعامالهتا أو وسيلة هذا التنفيذ، ويكون ذلك باستخدام التقنيات 
الرقمية واالبتكارات املالية، فاملسألة مرتبطة باهلندسة املالية، والتكنولوجيا املالية، 
باعتباره توجها  الرقمي  التحول  التقنية، فام هو موقف اإلسالم من  والتطورات 

جديًدا؟
المطلب األول: منهج التعامل مع القضايا المعاصرة

عند البحث يف قضية التحول الرقمي مل جتد الباحثة فتوى خاصة بالتحول الرقمي 
يف املصارف اإلسالمية، ولعل هذا عائد إىل أن الوسيلة تأخذ حكم األصل، فإذا 
بالوسائل  أم  التقليدية  بالطريقة  نفذت  فسواء   - مباحة  باألصل  املعاملة  كانت 

الرقمية أو التكنولوجية احلديثة - فلن خيتلف حكم األصل.
منهج  اتباع  يلزم  الرقمي،  التحول  لقضية  الفقهي  التأصيل  إىل  التوصل  وهبدف 
البحث يف القضايا املعارصة، فيتم أوالً وحسب منهج التصدي للقضايا املعارصة 
بحث القضية من جوانبها كافة فكام قال الفقهاء بأن )احلكم عىل اليشء فرع عن 
تصوره( وال شك بأن القضايا املعارصة كالتحول الرقمي ال يوجد دليل خاص 
والقواعد  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  العامة  املبادئ  عىل  االعتامد  يكون  وإنام  هبا، 
الكلية، والقياس، واملصالح املرسلة. ثانيًا: البحث يف فقه املآالت واآلثار النامجة 

)22( أمنية، التكنولوجيا املالية اإلسالمية واحلاجة إىل االبتكار جتربة املصارف الثالثة ALGo Bahrain، ص 143.
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موضوع  القضية  يف  املتعلقة  الرشيعة  مقاصد  يف  البحث  وأخرًيا  الفتوى)23(،  عن 
)التحول  مالءمة  مدى  إىل  للوصول  واملصالح،  املفاسد  حرص  عرب  الدراسة 
ولكن  الرتتيب.  وعىل  الباحثة  تتبعه  سوف  ما  وهذا  الرشيعة،  ملقاصد  الرقمي( 
جيب التنويه إىل يشء مهم وهو أهلية املتصدي لبحث القضايا املعارصة؛ إذ جيب 
أن يكون عامًلا بالقرآن الكريم والسنة النبوية؛ ويعلم بمواطن اإلمجاع واخلالف، 
وأن يكون فقيه النفس، وعامًلا بأصول الفقه وغريها من الرشوط، وهي ماال تتوفر 
مجيعها يف الباحثة، لذلك فإن أصابت فمن اهلل تعاىل وإن أخطأت فمن الشيطان 

ومن نفسها.. واهلل املوفق.
يعة المطلب الثاني: التحول الرقمي في البنوك اإلسالمية في ضوء مقاصد الشر

ذهبت الباحثة جلواز التحول الرقمي باعتباره ال خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية 
وألنه ال حيتوي عىل الربا واملحرمات األساسية يف اإلسالم، وألن الوسيلة التقنية 

من الوسائل املحايدة، واستدلت الباحثة بعدة شواهد وأدلة، وهي)24(:
عقود  من  مجيعها  املعامالت  يف  العامة  والقاعدة  فاألصل  يم:  الكر القرآن  أواًل- 
ورشوط هي اإلباحة، فال يمنع منها يشء إال ما منع بنص رصيح الداللة صحيح 
الثبوت. ويبقى ما عدا ذلك عىل أصل اإلباحة، فال حُيرض يشء إال ما كان مناقًضا 
حلكم الشارع، وهذا يفتح الباب أمام القضايا املستجدة واملعارصة التي ال نَص 
فيها وال دليل، فتبقى عىل أصل اإلباحة بعد متريرها عىل نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية، واإلمجاع والقواعد العامة ومقاصد الرشيعة، ومما يستدل به عىل 

ذلك)25(:

)23( انظر: شبري، حممد عثامن، املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي، األردن: دار النفائس للنرش والتوزيع، الطبعة السادسة، 2007، ص 23-
29./ وانظر: القرة داغي، عيل حمي الدين، املصارف اإللكرتونية والرقمية وآثارها، وخماطرها الرشعية وغريها، دراسة فقهية اقتصادية، مع مقرتحات 

عملية إلنشاء مرصف إسالمي إلكرتوين رقمي. بحوث مؤمتر الدوحة اخلامس للامل اإلسالمي، التمويل اإلسالمي والعامل الرقمي، 2019، سلسلة 
إصدارات بيت املشورة لالستشارات املالية رقم 5، 32 ص.

االقتصاد  لدراسات  اإلسالمي  الشارقة  مركز  الشارقة،  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  ضوء  يف  نظرية  دراسة  الرقمي  التمويل  أمحد،  املرزوقي،   )24(
والتمويل، ط 1، 2016م، ص 234.

)25( املرجع نفسه، ص 234.
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قوله تعاىل: ﴿وأحل اهلل البيع َوحرم الربا﴾)26(. فاألصل يف البيوع اإلباحة، ذلك 
أن لفظ البيع جاء مطلًقا عاًما متناوالً مجيع أفراده إال أن يأيت دليل عىل ختصيصه. 
وقوله تعاىل: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾)27(. فاألمور املحرمة قد فصلت، 
واألمور األخرى التي مل تفصل تبقى عىل أصل اإلباحة. مصداقا لقوله صىل اهلل 
َم ِمْن َأْجِل  ْم، َفُحرِّ ٍء مَلْ حُيَرَّ عليه وسلم: »إِنَّ َأْعَظَم امُلْسِلِمنَي ُجْرًما، َمْن َسَأَل َعْن يَشْ

َمْسَأَلتِِه)28(«. والشاهد هنا عدم جواز حتريم ما أباحه اهلل وعفا عنه.
قوله تعاىل: ﴿علم اإلنسان ما مل يعلم﴾)29( وقال تعاىل: ﴿وخيلق ما ال تعلمون﴾)30( 
يتأخر﴾)31(، والشاهد أن اإلسالم دين  أو  يتقدم  وقال تعاىل ﴿ملن شاء منكم أن 
متأخر، ولذلك  فهو  يسبقه  أو  مل يصاحبه  وأن من  الدائم  املستمر  بالتطور  يؤمن 
التقدم العلمي يف خمتلف املجاالت، بل هي مطالبة بالسبق  األمة مدعوة ملواكبة 

قال تعاىل: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عمال﴾)32(. 
مامل  منفعة وطيب ومصلحة وخري  فيه  ما  أن اإلسالم أحل كل  يتضح مما سبق، 
يكن خمالًفا للرشع، وحرم كل ما فيه رضر وخبث ومفسدة، ومرضة. وإن التحول 
أعطى  وقد  اإلباحة.  وهو  األصل  عىل  فيكون  التنفيذ  وسيلة  به  ختتلف  الرقمي 
اإلسالم احلرية يف التعاقد واالستثامر وأن العقد رشيعة املتعاقدين برشط االلتزام 
يف حدود احلالل واالبتعاد عن احلرام)33(. وكذلك فهو دين يشد عىل أيدي األفراد 
ويدفعهم نحو التوسع يف االستثامر النافع للمجتمع، وحيض عىل اجلد والكسب، 

)26( سورة البقرة: اآلية.275
)27( سورة األنعام: اآلية.119

)28( البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص النارص، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة 
إكثار سؤاله رقم  اهلل عليه وسلم وترك  توقريه صىل  باب  الفضائل  1422ه/ أخرجه مسلم يف  يعنيه، حديث رقم: )7289(،  ما ال  السؤال وتكلف 

)2358(، دار طوق النجاة، ط1. 
)29( سورة العلق: اآلية.5

)30( سورة النحل: اآلية.8 
)31( سورة املدثر: اآلية 37.

)32( سورة امللك: اآلية 2.
)33( الندوي، عيل أمحد، القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، الطبعة األوىل، 1986، ص 108-107. 



49

رف 
ملصا

 يف ا
ملالية

جيا ا
نولو

التك
ي و

لرقم
ول ا

التح
سد 

واملفا
الح 

املص
ة يف 

راس
 - د

المية
إلس

ا

يل 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )17( أبر

الغنى؛  إىل  للثروة ووصوالً  للرزق وطلًبا  ابتغاء  السعي يف األرض  إىل  والدعوة 
اهلل  وابتغوا من فضل  فانترشوا يف األرض  الصالة  تعاىل ﴿فإذا قضيت  يقول  إذ 

واذكروا اهلل كثريًا لعلكم تفلحون﴾)34(.
ثانًيا- السنة النبوية: التحول الرقمي هو تطوير لطريقة عمل املصارف اإلسالمية، 
وليس به تغيري لألحكام، بل التغيري يف الوسيلة املتبعة ونمط التعامل، أي االنتقال 
الرسول  ومنهج  واحلديثة،  املبتكرة  الرقمية  الوسائل  إىل  التقليدية  الوسائل  من 
-صىل اهلل عليه وسلم- يقوم عىل ترك املعامالت الدنيوية للناس إال ما كان منها 
خمالًفا للرشع. ومن الشواهد املؤيدة لقضية التحول الرقمي من السنة النبوية ما 

ييل:
أن الرشيعة تدعو إىل االبتكار والتطور وسن السنن املحمودة للناس لقوله صىل 
اهلل عليه وسلم »من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل هبا إىل 
يوم القيامة، دون أن ينقص من أجورهم يشء«. ويستدل من هذا احلديث احلث 
عىل االبتكار والتطور احلسن الذي فيه نفع للناس، واحلديث كذلك ينبه إىل يشء 
مهم وهو أن االبتكار سالح ذو حدين، فإذا كان نافًعا فسوف يغنم املسلم الثواب 

وأجر كل من عمل به، وإذا كان سيًئا فسوف يشقى باإلثم ووزر من عمل به.
توجه  وهو  اإلسالمية،  املصارف  ربحية  من  يزيد  أن  شأنه  من  الرقمي  التحول 
بالغنى ملن  النبوية الرشيفة لقوله صىل اهلل عليه وسلم »ال بأس  السنة  ال خيالف 

اتقى«)35(.
التحول الرقمي من شأنه أن يؤدي إىل إتقان العمل، وهو سنة حممودة يف اإلسالم 
َأْن  َأَحُدُكْم َعَماًل  إَِذا َعِمَل  قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- »إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ 

ُيْتِقنَُه«)36(.

)34( سورة اجلمعة اآلية:.10
)35( ابن ماجه: سنن ابن ماجه، 724/2. صححه األلباين، النظر: األلباين: صحيح سنن ابن ماجه،5/2.

)36( املوصيل، أبو يعىل أمحد بن عيل بن املُثنى بن حييى بن عيسى بن هالل التميمي )ت 307هـ(، حديث إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه، 
مسند عائشة، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط1، ج7، ص349، 1404 – 1984.
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وقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- »إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء«)37(، 
وسلم-  عليه  اهلل  -صىل  اهلل  رسول  قال  ونافع،  مفيد  كل  عىل  حتض  فالرشيعة 
التحول  فإن  وكذلك  َتْعَجْز«)38(،  َواَل  بِاهللَِّ،  َواْسَتِعْن  َينَْفُعَك،  َما  َعىَل  »اْحِرْص 
الكفاءة  حتقيق  يف  ويساعد  التشغيلية  التكاليف  من  التقليل  يف  يساعد  الرقمي 
اإلنتاجية، وهو يشء حممود يف اإلسالم، ويعد من الرشد واحلكمة يف جمال التعامل 

مع املوارد وهو يدعو كذلك إىل الرتشيد يف مجيع األمور وينهى عن اإلرساف.
نتج  اذا  اإلسالمية  املصارف  يف  الرقمي  التحول  اسرتاتيجية  بأن  سبق  مما  يتضح 
عنها التزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية وضوابطها كان حتول وابتكار حمموًدا، لذا 
جيب عىل املصارف اإلسالمية التأكد من عدم خمالفتها ألحكام وضوابط الرشيعة 

اإلسالمية.
املنهج  يف  النظر  الباحثة  عىل  استوجب  يعة:  الشر مقاصد  إلى  بالنظر  ثالًثا- 
املقاصدي يف قضية التحول الرقمي، والتي تعّد من القضايا املعارصة عىل مستوى 
املقاصد  فمراعاة  ودراسة.  بحث  دون  تزال  ال  والتي  والدولة،  واملؤسسة  الفرد 
واستحضارها من شأنه اإلبصار يف مقاصد األحكام وحماسن الرشيعة، وفلسفة 

اإلسالم يف زمن العوملة املالية، واملنافسة والتحول نحو االقتصاد الرقمي. 
الرقمي جيب االنطالق من مقاصد  التحول  املقاصدي يف قضية  املنهج  ولتفعيل 
الرشيعة وحترهيا. وتعني مقاصد الرشيعة حتقيق مصالح العباد يف الدنيا واآلخرة، 
فيه  ما  واستبعاد  للعباد،  مصلحة  فيه  ما  اتباع كل  إىل  تدعو  اإلسالمية  فالرشيعة 
املعاين  بأهنا«  عاشور  ابن  بحسب  الرشيعة  مقاصد  ُعرفت  وقد  عنهم)39(.  مرضة 
واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال الترشيع أو معظمها، بحيث ال ختتص 
)37( العباد، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن بن عبد اهلل بن محد، رشح األربعني النووية، فصل 20، رشح حديث: »إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل 

.http://www.islamweb.net يشء«، ج20، ص2، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
)38( ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل بن حممد. )1424 هـ(، كتاب بلوغ املرام من أدلة األحكام، كتاب اجلامع، باب الرتغيب يف مكارم األخالق، 
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، حديث رقم )1540(، حديث صحيح، رواه مسلم )2664(، حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن 

أمني الزهري، دار الفلق، الرياض، ط7، )املتوىف: 852هـ(.
)39(انظر، سعيد، عبد السالم آيت، املنهج املقاصدي وأثره يف تقدير املصالح واملفاسد، )إعامل املقاصد بني التهيب والتسيب. جمموعة بحوث مؤسسة 
2010، املدخل إىل فقه  429 شبري، حممد عثامن،  2014، ص  الفرقان للرتاث اإلسالمي مركز دراسات مقاصد الرشيعة اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

املعامالت املالية املال/ امللكية/ العقد. األردن: دار النفائس للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، ص.30 - 32
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مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الرشيعة«)40(.
بتحقيق  العامل  حفظ  إىل  هتدف  التي  واحلكم  باملقاصد  منوط  اإلهلي  والترشيع 
املفاسد(.  املصالح ودرء  ُيبنى عىل أساس )جلب  املفاسد، فهو  املصالح وإبطال 
فالشارع قصد من األحكام مصالح العباد، واملعامالت تدور معها حيثام دارت، 
فرتى اليشء الواحد يمنع يف حال ال تكون فيه مصلحة، فإذا كانت فيه مصلحة 
فهو  مقصوده  حتصيل  عن  تقاعد  ترصف  »كل  السالم:  عبد  ابن  قال  جاز)41(، 

باطل«)42(.
ومن خصائص مقاصد الرشيعة أهنا ليست عىل درجة واحدة، فأنواع املصالح ما 
هو دنيوي وما هو أخروي، ومنها ما هو حيس وما هو معنوي، ومنها ما هو فردي 
وما هو مجاعي، ومنها ما هو خلقي وما هو بدين، وما هو مايل ومنها ما هو حايل، 
يراد  وما هو وسيلة  لذاهتا  ما هو مصلحة مقصودة  آجل، وكذلك  ما هو  ومنها 
الدنيوية،  املالية  الرقمي فهو من نوع املصالح  التحول  هبا غريها)43(. وبالنظر إىل 
الفردية واجلامعية، وهو مصلحة يراد هبا غريها. فالتحول الرقمي ال يراد لذاته، 

إنام يراد به االستفادة من مزاياه املصاحبة له. 
الفقهية  والقاعدة  وحتسيني،  وحاجي،  رضوري،  إىل  تنقسم  املصالح  ومراتب 
تنص عىل أن )املقاصد بمراتبها(. ويعّد التحول الرقمي من هذه الزاوية حاجي 
فهو بالنسبة للعميل يتعلق باألمور احلاجية التي حتقق له اليرس والسهولة ودونه 
تلحقه املشقة واحلرج، وكذا بالنسبة للمرصف الذي يكون مكّماًل لغريه وليس 
قائاًم بذاته، وهو مباحًا وليس واجبًا، وهو متعٍد يمتد نفعه لغريه وليس قارًصا عىل 
املرصف اإلسالمي وحده. وهو كذلك كثري وليس قليل. هذا من ناحية مراتب 

املصالح فهذه وجهة نظر الباحثة له. 
)40( ابن عاشور، حممد طاهر، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، تونس: الرشكة التونسية للتوزيع، ط1، 1978، ص51.

)41( سعيد، املنهج املقاصدي وأثره يف تقدير املصالح واملفاسد، ص 32-30.
)42( قواعد األحكام يف مصالح األنام، العز بن عبد السالم 143/2. دار اجلليل، بريوت لبنان 1980.

)43( سعيد، املنهج املقاصدي وأثره يف تقدير املصالح واملفاسد، ص 32-30.
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وبالنظر يف مآالت األفعال، والذي هو األثر الواقعي لألفعال قال اإلمام الشاطبي 
-رمحه اهلل-« النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود رشعا، كانت األفعال موافقة 
فالفكر  بمآالهتا«)45(.  حترم  أو  حتل  إنام  »األشياء  أيًضا  وقال  خمالفة...«)44(.  أو 
املقاصدي لكي يكون فكرا رشعيا ومصلحيا واقعيا مؤثرا ال بد أن يكون مآليا، 
عنه  نتج  فإن  نتائجه،  طبيعة  ونستحرض  الرقمي  التحول  لقضية  ننظر  فعندما 
باعتباره مرضة  أنكرناه  نتج عنه مفسدة  نفعا، وإن  أقبلنا عليها بوصفها  مصلحة 

وهو ما سوف نفصل به يف املطلب اآليت. 
المطلب الثالث: مفاسد ومصالح التحول الرقمي 

املنهج  ضوء  عىل  الرقمي  التحول  من  املفسدة  أو  املصلحة  دراسة  يتم  ولكي 
يف  جاء  فقد  الشارع؛  ملقصود  موافقته  مدى  إىل  النظر  أوالً  جيب  املقاصدي، 
املوافقات لإلمام الشاطبي »ال بد من اعتبار املوافقة لقصد الشارع؛ ألن املصالح 
عبد  بن  العز  وقال  كذلك«)46(.  الشارع  وضعها  حيث  من  مصالح  اعتربت  إنام 
السالم »أن الرشيعة كلها مصالح« فإن مل يرد دليل رشعي عىل اعتبار املصلحة، 
فإن العقل هو املجال لقبوهلا أو رفضها. فإذا كانت املصلحة من التحول الرقمي 
كانت  اذا  أما  رشًعا،  املقصودة  فهي  منه  املفسدة  مع  مناظرهتا  عند  الغالبة  هي 
املفسدة من التحول الرقمي هي الغالبة فرفعها ومنعه هو املقصود رشًعا. وهذا 
»أن  الشاطبي  بحسب  تقرر  وكذلك  اهلل-.  -رمحه  الشاطبي  اإلمام  منهج  هو 
كان  فإذا  غلب:  ما  مقتىض  عىل  تفهم  إنام  الدنيا:  إىل  الراجعة  واملفاسد  املصالح 
الغالب جهة املصلحة، فهي املصلحة املفهومة عرفا، وإذا غلبت اجلهة األخرى 
فهي املفسدة املفهومة عرفا«)47(. وإّنه عند وجود األمرين أي املرضة واملصلحة، 
فإن املبدأ األسايس هو: االعتامد عىل الغالب واألكثر، قال تعاىل يف حتريم اخلمر 

)44( انظر، املوافقات، ج194/4-195. بتعليق الشيخ عبداهلل، دار النارش دار املعرفة بريوت لبنان.
)45( انظر، د. كامل الدين إمام، مآالت األفعال يف املصطلح املقاصدي، ص18.

)46( املوافقات، ج1/ص41. بتعليق الشيخ عبداهلل دار النارش دار املعرفة بريوت لبنان.
)47( سعيد، املنهج املقاصدي وأثره يف تقدير املصالح واملفاسد، )إعامل املقاصد بني التهيب والتسيب(، ص 429.
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وامليرس: ﴿يسألونك عن اخلمر وامليرس قل فيهام إثم كبري ومنافع للناس وإثمهام 
أكرب من نفعهام﴾)48(.

أواًل: المفاسد الموجودة في التحول الرقمي وكيفية التغلب عليها:
أبرزها  ولعل  الرقمي،  التحول  جراء  تنشأ  التي  املخاطر  إىل  مردها  املفاسد  هذه 
اإللكرتونية.  واجلرائم  السيربانية  اهلجامت  خطر  وحتديًدا  املعلومات  أمن  خماطر 
اهنياره يف حال متكنها  املايل، وربام تؤدي إىل  للنظام  املخاطر تشكل هتديًدا  فهذه 
منه. فاملخاطر املالزمة للتحول الرقمي تتعارض مع مقصد حفظ املال من جانب 
العدم، »لعدم حسم مادة الرضر عن األموال التي ال تتحقق إال بتأمني األموال 
ألصحاهبا. واملالئمة مردها إىل مدى إمكانية حتقيق تأمني األموال من عدمها، ألن 
نامء األموال وإصالحها باإلجتار واالستثامر، ورواجها يف األسواق مرهون بمدى 
التحول  آثار ومفاسد  أن من  املرصفية«)49(. كام  املعامالت  إجراء  حتقق األمن يف 
الرقمي االستغناء عن املوارد البرشية، فاالقتصاد الرقمي له آثار اقتصادية سيئة 

كزيادة معدل البطالة يف املجتمع، واالستغناء عن األيدي العاملة.
ومع هذا ترى الباحثة بأنه وعىل الرغم من مصاحبة التحول الرقمي ملخاطر عديدة، 
فهذا ال يوجب منع التقدم والتطور واالستفادة من مزايا التقنيات احلديثة، فهذه 
هي سنة احلياة املتطورة والعامل كله اجته نحو هذا االجتاه، فال تستطيع املصارف 
اإلسالمية أن تتأخر عن الركب، ملا للتأخر من آثار سلبية عليها قد تفقدها ميزهتا 
التنافسية، لذا جيب عليها إجياد احللول هلذه املخاطر املحدقة يف الصريفة اإلسالمية 
ال أن متنعها. فكام توصل العلم للتحول الرقمي، فباستطاعته إجياد احللول املالئمة 
للعرص الرقمي، وكذلك كام امكنه االحرتاز من غريه فيمكنه االحرتاز منه. لذلك 

فإن الضابط هلذه املفاسد هو:
السعي اجلاد من قبل املصارف اإلسالمية حلامية أنظمتها من املخاطر املحتملة أ. 

)48( سورة البقرة: اآلية.219
)49( بوضاية، مراد، املصارف اإلسالمية الرقمية )رؤية مقاصدية(، جملة بيت املشورة، العدد 11: 117-151، 2019، ص 144.
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جراء التحول الرقمي. 
البنك، ب.  أنظمة  قدرة  ملدى  دورية  اختبارات  وإجراء  األمان،  أطر  تقوية 

للتصدي هلذه املخاطر.
البرشية، ج.  املوارد  عن  االستغناء  إىل  الرقمي  التحول  اسرتاتيجية  تؤول  أال 

فاالقتصاد الرقمي له آثار اقتصادية سيئة كزيادة معدل البطالة يف املجتمع، 
واالستغناء عن األيدي العاملة. لذلك تقرتح الباحثة عىل املصارف أال تتخىل 
تؤهلهم وتدرهبم  أن  عليها  بل جيب  الرقمي،  للتحول  نتيجة  عن موظفيها 
وحتوهلم إىل وظائف أخرى، وكذلك جيب عليها أال تفصلهم فصاًل تعسفيا 

إنام تنمي مهاراهتم الرقمية التي تواكب نمط هذا العرص.
ثانيًا: المصلحة من التحول الرقمي وكيفية تحقيقها:

كان  فقد  اإلسالمية،  للمصارف  الرقمي  التحول  أمهّية  يف  املصلحة  هذه  تتمثل 
تقنيات  أن  مًعا. وال شك  العمالء واملرصف  له دور يف رفع احلرج واملشقة عن 
التحّول الرقمي تزيد من كفاءة وأداء املصارف اإلسالمية، وختفض من التكاليف 
مطلوبة.  إسالمية  أهداف  هي  املزايا  وهذه  كبري،  بشكل  واجلهد  الوقت  وتوفر 
وكذلك يساعد التحّول الرقمي عىل الوصول إىل الرشائح املحرومة من اخلدمات 
املرصفية  اخلدمات  إىل  الوصول  يستطيعون  ال  الذين  األشخاص  أي  املرصفية، 
الرشيعة  مع  املتوافقة  املرصفية  واخلدمات  باملنتجات  تزويدهم  عرب  واملالية، 
رشعية،  مطالب  وهذه  املحمولة.  هواتفهم  عرب  ويرس،  سهولة  بكل  اإلسالمية 

والتقصري فيها مع القدرة عليها عجز مذموم)50(. 
يف  واملتمثلة  الرشيعة،  ملقاصد  حتقيًقا  الرقمي  التحول  يف  أن  الباحثة  اعتقاد  ويف 
النفقات  وختفيض  أمورهم،  وتيسري  عنهم،  احلرج  ورفع  الناس،  مصالح  حتقيق 

عليهم وزيادة أرباحهم، وتفصيل ذلك كام ييل:
)50( الشاطر، منري ماهر )2019(. تكنولوجيا التمويل: منهجية التعامل وآفاق االنتفاع. جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، )68(، ص1.
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فوائد أ.  دراسة  فبعد  مرسلة،  مصلحة  هي  الرقمي  التحول  يف  املصلحة  إن 
مصالح  حتقيق  التحول  هذا  شأن  من  بأن  لنا  تبني  الرقمي  التحول  ومزايا 
يتوافق  وأنه  حياهتم،  شؤون  وتيرس  املصلحة،  وأصحاب  البنوك  عمالء 
حاجية،  مصلحة  كوهنا  إىل  تصل  به  املصلحة  إن  بل  الشارع،  مقصود  مع 
فبدون اخلدمات املرصفية الرقمية قد يقع عىل العمالء حرج كبري ومشقة، 
ظاهرة  واملشقة  التيسري(،  جتلب  )املشقة  أن  عىل  تنص  الفقهية  والقاعدة 
الذهاب ملوقع املرصف واالنتظار يف قاعات االنتظار إىل أن يأيت دوره  يف 
املوظف  لدوام  حمدد  بموعد  التقيد  بسبب  ووظيفته،  أرسته  عن  والغياب 
حادث  حيصل  وربام  واالزدحام،  التنّقل  تكلفة  عن  فضاًل  البنك.  ودوام 
وهو يف الطريق إلخ.. ولكنها ال تصل إىل درجة الرضورة، فبغياب التحول 
املصلحة  وضوابط  رشوط  أن  لنا  يتبني  سبق  مما  البرش.  هيلك  لن  الرقمي 

املرسلة منطبقة عىل املصالح املرجوة من التحول الرقمي.
احلرج ب.  رفع  الرشيعة هو  فهدف  الرقمي،  التحول  احلرج يف  ورفع  التيسري 

واملشقة عن الناس قال تعاىل: )ما يريد اهلل ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكروَن()51( والقاعدة الفقهية 
تنص عىل )رفع احلرج(، فالتيسري عىل الناس ورفع احلرج عنهم أصل يف 
الرشيعة ومقصد مهم من مقاصدها. لذا، فإن التحول الرقمي منسجم مع 

هذا املقصد. ويتبني هذا يف عدة أمور منها:
االقتصاد *  نحو  والتوجه  واألعامل،  املال  عامل  يف  احلديثة  التطورات  مع  أن 

الرقمي والعوملة املالية واالنفتاح املايل، قد يقع العمالء واملصارف اإلسالمية 
التطورات  فإن مواكبة  لذا،  التطور.  استيعاب هذا  يتم  مل  إذا  يف حرج شديد 
التي  امُلثىل  الطريقة  هي  الرقمي  التحول  واسرتاتيجية  هنج  واتباع  احلديثة، 
تثبت مرونة االقتصاد اإلسالمي، واستيعابه لكل جديد، والسّيام من ناحية 

)51( سورة املائدة: اآلية.6
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التمويل الرقمي الذي ييرّس عىل الناس ويرفع عنهم احلرج ويواكب التطور 
هذا  من  االستفادة  عىل  قادًرا  املسلم  العميل  وبات  البرش،  له  توصل  الذي 

التطور بأدوات رسيعة وفعالة ومتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.
حرج *  يف  اإلسالمية  املصارف  جيعل  الرقمي  التحول  جواز  بعدم  القول  إن 

يقدم  ملن  مكان  وال  املنافسة،  شديدة  بيئة  يف  تعمل  ألهنا  شديدين،  وضيق 
العمالء  متطلبات  هناك  سابًقا  وضحنا  فكام  التقليدية،  املرصفية  اخلدمات 
رفع  الرقمي  التحول  ويف  والكربى.  الناشئة  املالية  التكنولوجيا  ورشكات 

للضيق عنه ودعم للمصارف اإلسالمية ودفع لعجلة االقتصاد.
مع واقع العوملة احلايل، وعدم إمكانية البقاء دون التحول الرقمي، يبقى اخليار * 

الوحيد هو املبادرة والسبق يف تقديم منتجات وخدمات وبدائل ابتكارية تسد 
جلمهور  املتاحة  املحرمة  للخيارات  ومنافس  كفؤ  بشكل  حقيقة  حاجات 

الناس.
املؤسسات املالية اإلسالمية حتتاج إىل أن تدخل يف هذا العامل التقني االفرتايض * 

التقليدية؛  املالية  املؤسسات  تنافس  أن  تستطيع  حتى  والرقمي  اإللكرتوين 
ألهنا تستطيع من خالهلا التعريف بمنتجاهتا وخدماهتا بكفاءة كبرية، وبجودة 
إىل  بدوره  يؤدي  مما  التكنولوجي  التقدم  خطى  تعجيل  يف  وتساعد  عالية. 
تعزيز استمرار النمو، والربحية، والتنظيم، والرقابة، واملنافسة، والسياسات 

املرصفية، وحتسني كفاءة املوارد البرشية)52(.
املتحققة  املصلحة  الرقمي  التحول  قضية  من  فالراجح  سبق،  ما  عىل  وبناء 
العقل  حيكم  إنام  نص،  هبا  يرد  مل  وإن  حتى  منه  املتحققة  املزايا  يف  واملتمثلة  منه، 
املتناسبات واملصالح  يعرف  أن  أراد  السالم »ومن  بن عبد  العز  قال  األمر،  هلذا 
واملفاسد راجحهام ومرجوحهام، فليعرض ذلك عىل عقله بتقدير أن الرشع مل يرد 
به، ثم يبني عليه األحكام... وبذلك تعرف حسن األعامل وقبحها«)53(، ويقول 

)52( بوضاية، املصارف اإلسالمية الرقمية )رؤية مقاصدية(، ص 130.
)53( قواعد األحكام يف مصالح األنام، ج10/1.
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يف موضع آخر »ومن تتبع مقاصد الرشع يف جلب املصالح ودرء املفاسد، حصل 
له اعتقاد أو عرفان بأن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلا، وأن املفسدة ال جيوز قرباهنا، 

وإن مل يكن فيها إمجاع وال نص وال قياس خاص«)54(.
القرة داغي »بأن اإلجراءات  ومما يؤيد هذا الرأي ما ذكره األستاذ الدكتور عيل 
بشكل  وتطبيقها  وصياغتها  وترشيعها  تصميمها  تم  إن  اإللكرتونية  الرقمية 
ومنها  املجاالت،  مجيع  يف  والدراية  والتخصص  االختصاص  أهل  من  معتمد 
اجلانب الرشعي- فإهنا سوف حتقق أي مقصد من املقاصد التي ذكرناها للكون، 
واإلنسان، والرشيعة، بل إهنا لن تلحق األذى بمقاصد العقود والترصفات«)55(، 
وكذلك ما ذكره الدكتور مراد بوضايه »إن مقاصد الرشيعة يف حفظ املال تتكيف 
مع متطلبات الرقمية يف الصريفة، ملا متتلكه من مرونة يف مصادرها... وإنني يف هذا 
البحث ال أدعو إىل االستفادة من هذه التقنيات فحسب، وإنام أدعو إىل رضورة 
اخلوض فيها ودعم الباحثني املتخصصني، لتطوير تقنياهتم، واالستفادة القصوى 
من النامذج املوجودة.«)56( ولكن البد للباحثة لكي تكون مطمئنة لرأهيا وتأييدها 

للتحول الرقمي من وضع ضوابط وقيود للتحول الرقمي.
المطلب الرابع: ضوابط عامة للتحول الرقمي

اجتاًها  يعد  اإلسالمية  املصارف  قبل  من  الرقمي  التحول  اسرتاتيجية  تبني  إن 
بعدة  مرشوط  القبول  هذا  ولكن  إسالمي،  اقتصاد  يف  به  مرغوب  وهو  مقبواًل، 
الوصول ملفسدة،  إىل  به احلال  ضوابط، كي ال خيرج عن اهلدف منه، وال يؤول 

ومن هذه الضوابط:
صالحيتها  من  التأكد  املالية  التكنولوجيا  توظيف  أو  رشاء  عند  ينبغي  أوالً: 
تالئم  ذاتية  داخلية  تكنولوجيا  تطوير  األفضل  ومن  اإلسالمي.  التمويل  لنظام 

)54( قواعد األحكام يف مصالح األنام، ج327/2.
إلنشاء  عملية  مقرتحات  مع  اقتصادية،  فقهية  دراسة  وغريها،  الرشعية  وخماطرها  وآثارها،  والرقمية  اإللكرتونية  املصارف  داغي،  القرة  انظر:   )55(

مرصف إسالمي إلكرتوين رقمي، ص 34.
)56( بوضاية، املصارف اإلسالمية الرقمية )رؤية مقاصدية(،جملة بيت املشورة، العدد 11، ص.145
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احتياجات وخصوصية املصارف اإلسالمية؛ لذا ينبغي أن خيصص مبالغ مالية، 
إلنشاء رشكة تابعة للمصارف اإلسالمية، هبدف ابتكار املنتجات داخلًيا، وعدم 
االعتامد عىل الرشكات األجنبية التي ال تراعي خصوصية املصارف اإلسالمية، 

والتسلسل الرشعي الواجب عند تنفيذ العمليات.
إىل  للتوصل  ذريعة  أو  حيلة  الرقمي  والتمويل  الرقمي  التحول  يكون  أال  ثانًيا: 
احلرام، فإذا أريد من التحول الرقمي يشء حمرم كتنصيب جهاز الحتساب الفوائد 
فهو حمرم. وأال تؤول تطبيقات التحول الرقمي والتمويل اإلسالمي الرقمي إىل 

خمالفة نص من نصوص الشارع.
رشكات  مع  العقود  بناء  ناحية  من  منضبًطا  الرقمي  التحول  يكون  أن  ثالًثا: 
التكنولوجيا املالية واألطراف الثالثة، حتى ال يؤدي إىل التعاقد مع رشكات حمرمة 
ال جيوز التعامل معها، وكذلك جيب أن يرافق تنصيب األنظمة والتقنيات احلديثة 
الرشكات  تلك  تروجه  بام  االكتفاء  وعدم  جوانبها،  مجيع  تشمل  دقيقة  مراجعة 
العبء  ويقع  الرشعية  النواحي  من  ضبطها  جيب  إذ  ومزاياها؛  أنظمتها  قوة  من 
الرشعي عىل اهليئات الرشعية متمثلة يف إدارهتا الرشعية يف املرصف يف التأكد من 

سالمة تلك األنظمة قبل تنصيبها يف أنظمة املرصف)57(.
الرقمي علامء رشعيون متخصصون،  التحول  أن يرشف عىل اسرتاتيجية  رابًعا: 
عالقة  أّية  اإلسالمية  املصارف  مع  املقابالت  إجراء  عند  جتد  مل  الباحثة  بأّن  علاًم 
للهيئة الرشعية بمسألة التحول الرقمي بدعوى أهنا مسألة تقنية!. لذا فيجب أن 
يكون هناك دور كبري للهيئة الرشعية يف اإلرشاف واملتابعة السرتاتيجية التحول 
املرصفية  العمليات  أداء  عىل  رشعية  وخماطر  سلبية  آثار  من  لغياهبا  ملا  الرقمي 

الرقمية.
خامًسا: أن ختضع مجيع معامالت التمويل الرقمي وعقود التحول الرقمي للتدقيق 
الرشعي بشكل مستمر، وعىل شكل مهمة تدقيق رشعي مستقلة خمتصة بالتمويل 

)57( املرزوقي، التمويل الرقمي دراسة نظرية يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية، ص 244.
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الرقمي، وذلك ملتابعة انضباط منتجات وخدمات التمويل الرقمي، منًعا لدخول 
اختالل  أي  حدوث  حالة  يف  للمنتج  وضبًطا  للمرصف،  املرشوعة  غري  األرباح 

تقني أو رشعي أو قانوين أو حماسبي)58(.
الضوابط  هبذه  التزمت  متى  اإلسالمية  املصارف  بأن  للباحثة  يظهر  سبق،  مما 
والرشوط، حصل االطمئنان بأن التحول الرقمي يواكب التطور ويلبي حاجات 

املتعاملني وأصحاب املصلحة عىل وجه رشعي مقبول. 

)58( املرجع نفسه، ص 244.
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الخاتمة:
كتابته ووفقني إلمتامه-  أن يرس يل  تعاىل  اهلل  أمحد  والذي  البحث-  يف هناية هذا 

أصل إىل أبرز النتائج والتوصيات، مرتبة كاآليت:
أواًل- النتائج:

أحدث التحّول الرقمي تأثرًيا واضًحا وفارًقا عىل نموذج العمل يف املصارف  	
اخلدمات  نحو  فيها  املرصفية  األعامل  نموذج  تشكيل  أعاد  فقد  اإلسالمية، 

الرقمية.
اإلسالمية  	 املرصفية  الصناعة  يف  احلديثة  الرقمية  التقنيات  توظيف  يعمل 

واعد  بمستقبل  يبرش  وهذا  الرقمية،  املالية  واخلدمات  املنتجات  تطوير  عىل 
للصريفة اإلسالمية.

بشكلها  	 للمصارف  عرصًيا  بدياًل  تشكل  أصبحت  الرقمية  املرصفية  إن 
التقليدي، وال يمكن للمصارف أن تبقى عىل حاهلا إذا ما أرادت البقاء، بل 
عليها االستعانة بالتكنولوجيا يف صلب أعامهلا. فلكي تستطيع البقاء يف ساحة 
مواكبة  خالل  من  املستجدات  مواكبة  عليها  فإن  والعاملية،  املحلية  املنافسة 
طلبات العمالء املتغرية ومتطلبات العرص؛ فتحسني جتربة العمالء هي مفتاح 

النجاح يف هذا العرص الرقمي.
نفس  	 يف  وفرصة  اإلسالمية  للبنوك  حتدًيا  املالية  التكنولوجيا  رشكات  متثل 

الوقت.
رجحان جانب املصالح املتحققة من التحول الرقمي عىل جانب املفاسد ففي  	

الناس  مصالح  حتقيق  يف  واملتمثلة  الرشيعة  ملقاصد  حتقيقًا  الرقمي  التحول 
ورفع احلرج عنهم.

عمل  	 ألسلوب  تطويًرا  باعتباره  الرقمي  التحول  جواز  إىل  الباحثة  ذهبت 
من  استدالالت  بعدة  اجلواز  عىل  الباحثة  واستدلت  اإلسالمية،  املصارف 

الكتاب والسنة، ومن مقاصد الرشيعة.
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ثانًيا- التوصيات:
التقنيات الرقمية، مثل: احلوسبة  	 تتبنى  البنوك اإلسالمية بأن  الباحثة  تويص 

تؤدي  إذ  والذكاء االصطناعي؛  الضخمة،  البيانات  وتقنية حتليل  السحابية، 
االستجابة البطيئة هلذه التقنيات إىل خسارة يف احلصة السوقية والتخلف عن 

الركب. 
تويص الباحثة املصارف اإلسالمية، يف ظل التنافسية العاملية والتوجه العاملي  	

نحو التحّول الرقمي، أن تتبع هنج التحول الرقمي، وعليها أن حتقق االستفادة 
اإلسالمية،  للصريفة  الرقمنة  تقدمها  التي  واملزايا  الفرص  من  القصوى 
وتطبيقات  الرقمي  االقتصاد  ولتواكب  السوق،  يف  تنافسيتها  عىل  لتحافظ 

الثورة الرقمية، بام ال خيل بضوابط التمويل اإلسالمي.
أن ختضع اسرتاتيجية التحول الرقمي إىل إرشاف علامء رشعيون متخصصون،  	

وأن يكون هناك دور كبري للهيئة الرشعية يف اإلرشاف واملتابعة عىل اسرتاتيجية 
التحول الرقمي ملا لغياهبا من آثار سلبية وخماطر رشعية عىل أداء العمليات 

املرصفية الرقمية.
املرصفية  	 بالدراسات  واملهتمني  العليا  الدراسات  طالب  الباحثة  تويص   

اإلسالمية أن يتوسعوا يف بحث موضوع التحول الرقمي واملصارف الرقمية، 
وهذا بسبب عدم وجود ما يكفي من الدراسات التي تغطي هذه املوضوعات 
كوهنا من املوضوعات املستجدة نسبًيا. إضافة إىل البحث يف التحول الرقمي 
من وجهة نظر العمالء، وكذلك إجراء دراسة توضح آلية التحول الرقمي يف 

البنوك.
النتائج والتوصيات، وهبا خُتتتم الدراسة، فام كان من خطأ فمن نفيس  هذه أهم 
عىل  اهلل  وصىل  وتوفيقه،  وحده  تعاىل  اهلل  فمن  صواب  من  كان  وما  والشيطان، 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.
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A.D.
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 - Ibn Mājah، Muḥammad، Sunan Ibn Mājah، Bayrūt، Dār al-Fikr، D. Ṭ، D. t، 
taḥqīq : Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī.
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