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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتصدر 
مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- انجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  عرب  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. ٭
املتسمة  ٭ العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  ٭ الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمي  التمويل  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  ٭ سجاًل  املجلة  تكون  بحيث  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

 info@mashurajournal.comhttp://www.mashurajournal.com
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مسامهة  رشكة  هي  املالية  لالستشارات  املشورة  بيت 
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية 

اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
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رؤيتنا:
واإلدارية  والرشعية  املالية واالستشارية  االستشارات  تقديم  عامليًا يف  رائدة  نكون رشكة  أن 

والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:
نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية، ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة 

والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها. ٭
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عمومًا واإلسالمية عىل  ٭

وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال االستشارات  ٭ االستثامر يف 

املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. ٭
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. ٭



قواعد النشر
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: شروط النشر العامة
ً

أوال
1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلنجليزية، سواء أكانت بحوًثا أصيلة، أم 

تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروضًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
مت للنرّش يف جملة أخرى،  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ

ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش .

4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس 
التحرير .

العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل  الباحث باألمانة  5ـ يف حال ثبوت إخالل 
املجالت املتعاونة.

6 - تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

: شروط النشر الخاصة
ً
ثانيا

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ- اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علميًا وفكريًا .

ب- الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج- معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د- مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل :

أ- سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب- مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .

ج- الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
العريب  امللخصان:  ذلك  يف  العادي )A4( بام  القطع  من  صفحة   )30( عن  البحث  صفحات  عدد  تزيد  ال  أن  3ـ 

واالنجليزي، وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :

أ- البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12(، ونوع اخلط.
)Traditional Arabic(

ب- أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10( ونوع اخلط.
)Times New Roman(

بلغة  يتجاوز كل واحد منهام )300( كلمة  أن ال  العربية واالنجليزية؛ عىل  باللغتني:  البحث بملخصني  يرفق  5ـ 
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني: توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .

6ـ ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 
عىل النحو اآليت :

السابقة )إن  البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات  املقدمة وتشمل: موضوع  أ- 
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وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية .
ب- متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .

ج- احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د- اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(.

هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
7 ـ يتم اتباع منهج )MLA( يف توثيق البحوث كاآليت:

أ- ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف،االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

ب- ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه،اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن 
آخر من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج- إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .

هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و- الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل :

ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم 
ترقياًم متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .

ـ تدرج اجلداول يف املتن وترقم ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها، أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل 
اجلدول .

 Roman( ز- يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية
.)Script

ا: سير البحوث
ً
ثالث

.)info@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه .
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل . ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
النرش  بأّي وسيلة من وسائل  النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه  فإّن كافة حقوق  للنرش،  البحث  إذا تم قبول  ـ 

الورقية أو اإللكرتونية، إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
من  عدًدا  ضم  والذي  املشورة«  بيت  »جملة  من  عرش  احلادي  العدد  لكم  نقدم  أن  لنا  فيطيب 
البحوث العلمية املتميزة يف موضوعاهتا ضمن ختصص االقتصاد والتمويل اإلسالمي؛ حيث 
تناولت دراسًة وتقيياًم إلمكانية حتّول املصارف التقليدية إىل إسالمية وإنشاء النوافذ اإلسالمية، 
تطرق  كام  املقاصدية،  الرؤية  وفق  الرقمية  اإلسالمية  املصارف  حول  نوعًيا  بحًثا  تضمنت  كام 
أحدها إىل استخدام التكنولوجيا والربامج املتطورة وأثرمها يف التغلب عىل املعوقات التي تواجه 
املصارف اإلسالمية، وسعى آخر إىل بيان احلقوق املتداولة وغري املتداولة من املنظور اإلسالمي، 

باإلضافة إىل دراسة لتفصيل دور الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات والنشاطات االقتصادية.
خدمة  يف  مسريهتا  واستمرار  رقعتها  واتساع  املجلة  انتشار  سبل  تيسريه  عىل  تعاىل  اهلل  ونحمد 
العلم الرشعي يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وعىل ما حتظى به املجلة من ثقة الباحثني 
من  طيبة  نخبة  من  به  رشفت  وما  واألكاديمية،  العلمية  املؤسسات  لدى  وقبوهلا  واملهتمني 
اخلرباء واألساتذة واملختصني يف اهليئة االستشارية وهيئة التحرير، وإرصار إدارهتا عىل مواصلة 
النجاحات وبذل اجلهد لتنفيذ رؤيتها وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية ورفع جودة وتصنيف 

البحث العلمي املتخصص يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
القطاعات االقتصادية  العلوم وتطور  الركيزة األساس يف هنوض  العلمي هو  البحث  فال زال 
الباحثني  إسهامات  عرب  وذلك  االقتصادية،  التنمية  حتقيق  سبيل  يف  الكبري  والداعم  واملالية، 
تكنولوجيا  ثورة  ظل  يف  املشورة  بيت  جملة  عمدت  لذا  العلمي،  نتاجهم  وعرض  واملختصني 
الباحثني  ودعوة  العلمي  البحث  جمال  يف  الكبري  االهتامم  إىل  التطور  عجلة  ورسعة  املعلومات 
واملختصني إىل النظر يف املستجدات والتطورات املستقبلية إضافة إىل القضايا الواقعية لغرض 

تكوين رؤية علمية ورسم خطة منهجية متخصصة للواقع واملستقبل. 
وتؤكد املجلة للسادة الباحثني واملهتمني استمرارها بمبدأ التطوير واملراجعة الدائمة، لالرتقاء 
بمستوى وجودة املنتجات البحثية من الناحية العلمية والفنية، لتحقيق رؤيتها بأن تكون املجلة 
العلمي  الدولية للنرش  املعايري  املالية اإلسالمية، وحتقيق أعىل  الصناعة  الرائدة يف جمال  العلمية 

الرصني واستيفاء متطلبات النرش العاملي لدى أشهر وأهم قواعد البيانات العاملية املرموقة.

نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد

ير المجلة هيئة تحر



الدراسات والبحوث
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المصارف اإلسالمية الرقمية

»رؤية مقاصدية«

د. مراد بوضاية

يعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر يس في كلية الشر عضو هيئة التدر

م البحث للنشر في 20/ 2019/3م، واعتمد للنشر في 4/8 /2019م(
ّ
)سل

الملخص:

لبيان مدى مالءمة  أداة قياس  النّظر املقاصدي باعتباره  البحث إىل إعامل  هيدف 
الواقع  رعي  باب  من  اإلسالمية  للصريفة  وحتدياهتا  بطبيعتها  الرقمية  املصارف 
تقتضيه مقاصد  ما  العمل املرصيف اإلسالمي وفق  واملتوقع: واسترشافا ملستقبل 
الرقمية  املصارف  طبيعة  حتديد  خالل  من  وذلك  املال،  بحفظ  املتعلقة  الرشيعة 
عموما وتعداد خصائصها وحتدياهتا، ثم توضيح املقاصد املتعلقة بحفظ املال، ثم 
بيان مدى مالءمة تلك اخلصائص والتحديات لطبيعة الصريفة اإلسالمية الرقمية 

مقاصديا.

بتحقيق  كفيالن  ألهنام  والتحلييل  الوصفي  املنهج  بني  الّدمج  تم  ذلك  وملعاجلة 
املقصود، وقد خلص البحث إىل أّن الصريفة اإلسالمية إذا ما أرادت التحّول إىل 
املجال الرقمي بصورة تامة؛ فام عليها إالّ رسعة املبادرة الختاذ إجراءات وتدابري 
تناسب منظومتها املالية، ومن أمهها إجياد بيئة ترشيعية واضحة املعامل تؤّطر العمل 
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املرصيف الرقمي، وتنّظم العالقة بني األطراف ذات العالقة.

الكلمات المفتاحية: املصارف اإلسالمية، الرؤية املقاصدية،املصارف الرقمية.
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Digital Islamic Banks
“Objectivity Purview”

Dr. Murad Boudaia
Teaching staff member at college of Shari’ah and Islamic studies in Qatar University

Abstract:
The research aims at objectivity review as a measure for compatibility of 

digital banks as well as its nature and challenges with Islamic banking in the 

context of present instance and future expectations: vis-à-vis foreseeing the 

future of Islamic banking operations as required by the objectives of Shari’ah 

related to the preservation of wealth. To do so, the nature of digital banks in 

general is defined in addition to counting on its specifications and challenges; 

thereby the objectives pertaining to preservation of wealth are elaborated, and 

the extent of compatibility of such specifications and challenges with Islamic 

digital banking from objectivity aspect are stated.

The paper adopted descriptive and analytical approaches to serve the purpose. 

The research concluded that if the Islamic banking intends to transform entirely 

to the digital arena, it shall initiate appropriate procedures and policies in 

line with its monetary system, significantly by establishing an apparent legal 

premise for defining the boundaries of digital operations and organizing the 

relationship grid of stakeholders. 

Keywords: Islamic banking, Objectivity purview, Digital banks.
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المقدمة 

إّن احلمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات 
إله إال  أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال 
اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله 

وصحبه وسلم تسليام كثريا.

وبعد؛

قطاع  يشهده  وما  املالية،  األنشطة  هبا  متوج  التي  املتسارعة  املتغريات  زخم  فإّن 
الستخدام  الرّسيع  والتنامي  وتعقيد،  وتكامل  نمو  من  املعلومات  تكنولوجيا 
تغريات  إحداث  عىل  عملت  رقمية  ثورة  إىل  أّدت  مرتاكمة  عوامل  اإلنرتنت: 
جذرية يف بعض أحواهلا يف هيكل الّصناعة املالية العاملية، ففرضت نظامًا جديدًا 

بات ُيعرف باالقتصاد الّرقمي أو اقتصاد اإلنرتنت.

وكان من نتاج هذا التحّول الرقمي بروز املصارف الرقمية أو البنوك االفرتاضية 
التي حققت قفزة هائلة يف األنشطة املرصفية، من خالل خدماهتا الرقمية املبتكرة 
خماطر  من  حتويه  ما  مع  والّدقة،  والرّسعة  واملرونة  بالسهولة  املتسمة  واملتنوعة؛ 

جديدة. 

ال  جزء  هي  إذ  املتالحق،  التطور  هذا  عن  بمعزل  ليست  اإلسالمية  واملرصفية 
عليها  يفرض  مما  خصوصيتها،  هلا  كانت  وإن  العاملية  املالية  املنظومة  من  يتجزأ 
رضورة التعامل مع هذا الوافد اجلديد، بكل ما يويه من حتديات وفق ما تقتضيه 

منظومتها اإلسالمية.

الرقمية رؤية  بـ: املصارف اإلسالمية  املوسوم  البحث  املنطلق جاء هذا  من هذا 
مقاصدية توجيها واسترشافا ملستقبل العمل املرصيف اإلسالمي الرقمي من خالل 
رؤية مقاصدية يالحظ فيها مدى حتقق مقاصد الرشع املالية يف املصارف الرقمية 
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ومالءمتها للمصارف اإلسالمية.

وليس املقصود من هذا البحث إصدار حكم عىل الصريفة الرقمية إذنًا أو منعًا، بل 
املقصود التحقق من مدى املالءمة ملقاصد الرشيعة من باب رعي الواقع واملتوقع 

للعمل املرصيف اإلسالمي يف املجال الرقمي.

مشكلة البحث:

تتمحور إشكالية البحث حول السؤال اجلوهري اآليت:

ما مدى مالءمة املصارف الرقمية للمصارف اإلسالمية من حيث حتقيُق مقاصد 
الرشع يف حفظ املال؟

وهذا السؤال تتفرع عنه األسئلة اآلتية:

أ- ما طبيعة املصارف الرقمية وماهيتها؟

ب- ما هي مقاصد الرشيعة املتعلقة بحفظ املال؟

ج- ما مدى حتقق مقاصد الرشيعة ومالءمتها لطبيعة املصارف الرقمية؟

أهداف البحث:

بام  الرقمية  املصارف  بيان مدى مالءمة طبيعة  الورقة:  األساس من هذه  اهلدف 
الشارع يف  تقتضيه مقاصد  ما  الرقمية وفق  للمصارف اإلسالمية  آثار  حتويه من 

حفظ املال؛ وتتفرع عنه األهداف اآلتية: 

أ- بيان ماهية وطبيعة املصارف الرقمية.

ب- حتديد مقاصد الرشيعة يف مقصد املال.

ج- توضيح مدى مالءمة املصارف الرقمية بطبيعتها وآثارها ملقاصد الرشيعة يف 
حفظ املال.
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الدراسات السابقة:

بنفس  املوضوع  تتناول  دراسة  إىل  أهتد  مل  واملطالعة  البحث  يف  اجلهد  بذل  بعد 
النّسق أو اخلّطة املرسومة يف هذا البحث؛ غري أّنه ال بد من اإلشارة هنا إىل وجود 
بعض الّدراسات والبحوث القّيمة ذات الصلة باملوضوع بوجه من األوجه؛ وهي 

يف غالبها ال خترج عن أنامط ثالثة:
حيث  من  االلكرتونية  التجارة  أو  الرقمي  االقتصاد  بمفهوم  تعنى  دراسات  أ- 

العموم.
ب- دراسات اهتمت باخلدمات االلكرتونية أو الرقمية للبنوك واملصارف، وهذه 

كثرية ال تكاد حتىص. 
ج- دراسات خاصة بمجال حمدد من الرقمنة كاحلديث عن العمالت املشفرة أو 

العمالت االفرتاضية.
وقد أفدت مما طالته يدي من تلك الّدراسات عىل اختالفها مما له صلة بموضوع 

البحث كام هو مثبت يف هوامش الورقة.

منهج البحث:

الوصفي  املنهج  بني  املزاوجة  تستدعي  املوضوع  فطبيعة  البحث؛  منهج  أما 
العلمية،  للامدة  رصدًا  الدراسات  هذه  ملثل  األمثل  األداة  باعتبارمها  والتحلييل 

فإحكامها ومن ثمَّ عرضها عرضًا، مرتبًا ترتيبًا منهجيًا.)1(.

خطة البحث:

ُقسمت الورقة إىل مقدمة وأربعة مباحث، وخامتة حسب خطة العمل اآلتية:

واملنهج  السابقة  والدراسات  وأهدافه  وإشكاليته  البحث  أمهية  وفيها:  املقدمة؛ 
املتبع ثم خطته.

)1( انظر: األنصاري، فريد،أبجديات البحث يف العلوم الرشعية، ص:67
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املبحث األول: رشح مفردات العنوان.
املبحث الثاين: ماهية وطبيعة املصارف الرقمية.
املبحث الثالث: مقاصد الرشيعة املتعلقة باملال.

اإلسالمية  للمصارف  الرقمية  املصارف  مالءمة  مدى  بيان  الرابع:  املبحث 
مقاصديا. 

خامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
هذا ما تيرس مجعه ورقمه فلله احلمد واملنة عىل توفيقه وتيسريه، واهلل وحده هو 

املوفق واملسدد.

المبحث األول: شرح مفردات العنوان

هيدف هذا املبحث إىل رشح مفردات العنوان: املصارف اإلسالمية الرقمية رؤية 
مقاصدية؛ ومن ثمَّ حتديد املقصود من ورقة البحث بحسب الرتتيب اآليت:

: المصارف 
ً
أوال

املصارف لغة: مجع مرِصف بالكرس، وهو: اسم مكان مشتق من الرّصف، وهو: 
تغري اليّشء من حالة إىل حاله أو إبداله بغريه)2(، والرّصف: بيع النقد بالنقد)3(.

َما  َويرصف  يقبض  اخلزانة  َأْمَوال  عىل  واملستأمن  بِنَْقد  َنْقدا  يْبذل  من  والرّصاف 
يْسَتحق، والرّصافة، مهنة الرّصاف)4(.

ثم  واهليئات  األفراد  من  الودائع  تقبل  ويراد هبا: مؤسسة  املرصف  كلمة  وتطلق 
تستخدمها يف التمويل والسلف)5(.

)2( انظر: ابن منظور،لسان العرب،198/9-190، والفيومي،املصباح املنري، 338/1.
)3( انظر: النووي،حترير ألفاظ التنبيه ص:175، والرصاع،رشح حدود ابن عرفة ص:241

)4( انظر: جمموعة من الباحثني،املعجم الوسيط، 513/1.
)5( قارنه بام يف: مذكرات يف النقود والبنوك إلسامعيل هاشم ص:34.
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: اإلسالمية 
ً
ثانيا

اإلسالمية نسبة إىل اإلسالم، وهو: االنقياد واخلضوع يقال: أسلم واستسلم أي 
انقاد )6(.

واصطالحا: االستسالم واالنقياد ألوامر اهلل تعاىل الرشعية )7(.
وتقييد املصارف باإلسالمية، لبيان تقّيد هذه املصارف بأحكام اإلسالم وانقيادها 

له، بمعنى أهنا تزاول أعامهلا وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية )8(.
املرصفية  اسم:  اإلسالمية  املصارف  متارسها  التي  األعامل  جمموعة  عىل  ويطلق 
اإلسالمية نسبة إىل املرصف، وهو املؤسسة التي جتري فيها األعامل املرصفية كام 

تقدم.

: الرقمية:
ً
ثالثا

لنقل وختزين  ويقال: رقمي؛ وهي طريقة  إىل رقم،  منسوب  اسم مؤنث  رقمية؛ 
املعلومات الصوتية والكتابات والفيديو يف الشبكة اإللكرتونية أو جهاز احلاسوب 
إذ إن أجهزة املعاجلة الرقمية تقوم بتحويل املعلومات إىل أرقام، وختزينها يف ذاكرة 

احلاسوب مما يساعد عىل معاجلة ونقل البيانات يف الشبكة العنكبوتية)9(.

: رؤية
ً
رابعا

رؤية؛ لغة: من رأى، بمعنى: النّظر بالعني والقلب، قال ابن فارس:» الراء واهلمزة 
يف  اإلنسان  يراه  ما  فالرأي  بصرية؛  أو  بعني  وإبصار  نظر  عىل  يدل  أصل  والياء 
األمر، ومجعه آراء«)10(، وقال الفيومي:»..ورأى يف األمر رأيا، والذي أراه بالبناء 
والرأي  إليه،  أذهب  الذي  بمعنى  للفاعل  وبالبناء  أظن،  الذي  بمعنى  للمفعول 

)6( انظر: املصباح املنري للفيومي، 286/1.
)7( انظر: السفاريني،لوامع األنوار البهية،429/1

)8( انظر: رفيق يونس املرصي، املصارف اإلسالمية ص:8 و63، اتفاقية: إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ص:10
 (/https://ar.wikipedia.org/wiki /انظر: املوسوعة احلرة )9(

)10( معجم مقاييس البن فارس، 472/2. وابن منظور،لسان العرب، 291/14 وما بعدها.
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العقل والتدبري، ورجل ذو رأي أي بصرية وحذق باألمور ومجع الرأي: آراء«)11(.
ويف االصطالح قيلت فيه عدة تعريفات حاصلها كام قال ابن القيم: »... خصوه 
أي الرأي بام يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب ملعرفة وجه الصواب مما تتعارض 

فيه األمارات« )12(.
عقله  إعامله  بواسطة  إليه  ويتوصل  النّاظر  إليه  يذهب  الذي  احلكم  هو  فالرأي: 
وتفكريه مستخدما وسيلة من الوسائل الرشعية بغية استنباط حكم الواقعة سواء 

كان ذلك عىل سبيل اليقني أو الظن.

: مقاصدية
ً
خامسا

نسبة إىل املقاصد، واملقاصد يف الّلغة: مجع مقصد، ويأيت لفظ القصد بمعنى: إتيان 
اليّشء عىل استقامة)13(، والقصد يف اليّشء خالف اإلفراط، وهو عىل قصد: أي 

عىل رشد وعدل؛ ألنه يطلب السداد، والبعد عن اجلور)14(.
واملعنى العام للمقاصد: املرادات

ـ أما املقاصد باعتبار النّسبة الرشعية، فقد تعددت ألفاظ العلامء يف التعبري عنها)15( 
مع احتادها يف املعنى املعرب عنه بأهنا: املصالح التي قصد الشارع بترشيع األحكام 
بعضهم:  قول  االصطالحي  املعنى  تقرير  يف  وأشملها  أدقها  ولعل  أجلها،  من 
»املعاين واحلكم التي أرادها اهلل من الترشيعات لتحقيق عبوديته وإصالح العباد 

يف الدارين«)16(.
أو  املقاصدي  النظر  الورقة:  هذه  يف  مقاصدية  رؤية  بـ:  فاملقصود  هذا  حتقق  إذا 
عملية  أثناء  الشارع  مقاصد  مراعاة  به:  ويراد  املصلحي)17(؛  بالنّظر  عنه:  يعرب  ما 

)11( املصباح املنري للفيومي، 246/1.

)12( ابن القيم،إعالم املوقعني:53/1.
)13( انظر: ابن فارس،مقاييس اللغة95/5، وابن منظور، لسان العرب، 353/3 وما بعدها.

)14( انظر: املصادر السابقة واملصباح املنري للفيومي، 504/2.
)15( د سليامن الرحييل، الطريق القاصد،ص:157-159)جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة(

)16( املصدر نفسه
)17( انظر: الشاطبي،املوافقات: 291/4.
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االجتهاد.
التنزيل جيسد  ثم  الفهم فاالستنباط  املتمثلة يف  بمراحله االجرائية  ألن االجتهاد 
حقيقة النّظر املقاصدي احلقيق بإجياد العالقة الطردية بني احلكم املجرد والواقع 
ومآله  التطبيق  وبني  أوالً،  وحكمته  احلكم  بني  املزج  قوامه  منهج  وفق  بظروفه؛ 

ثانيًا.

وعليه فاملقصود بعنوان الورقة: 

الرقمية عموما والتوقع للمصارف اإلسالمية، باسترشاف  رعي واقع املصارف 
مستقبل العمل املرصيف اإلسالمي وفق ما تقتضيه مقاصد الرشيعة املتعلقة بحفظ 

املال مالءمة ال تنزيال وحتقيقا للمناط

والتعبري بـ: مالءمة ال تنزيال وحتقيقا للمناط؛ لتحديد جمال هذا الورقة البحثية، 
الرقمية  املصارف اإلسالمية  منعًا عىل  أو  إذنًا  الورقة احلكم  ليس من قصد  ألّنه 
إن وجدت!ـ ؛ وإنام املقصود مالحظة مدى مالءمة املصارف الرقمية من حيث 

طبيعُتها ملقاصد الرشيعة عموما ومقصد حفظ املال خصوصًا.

المبحث الثاني: ماهية المصارف الرقمية وخصائصها وتحدياتها

القصد من هذا املبحث بيان طبيعة املصارف الرقمية ثم اخلصائص فالتحديات 
النّظر املقاصدي للتحقق من مدى مالءمة  لنتمكن يف املبحث األخري من إعامل 
طبيعة املصارف الرقمية ملقاصد الرشيعة يف حفظ املال، وذلك من خالل املطالب 

اآلتية: 
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المطلب األول: ماهية المصارف الرقمية

الرقمي ضمن  التقني  لتطور االقتصاد  نتاج طردي  إالّ  ما هي  الرقمية  املصارف 
مظلة ما يعرف بـ : اقتصاد املعرفة والعوملة، واالقتصاد االفرتايض ونحومها)18(.

واالقتصاد الرقمي إنام يستند عىل التقنية املعلوماتية الرقمية، ويوظف املعلومات 
واملعرفة يف إدارته )19(.

واملعلومايت  التكنولوجي  التطور  عىل  أساسا  ُيبنى  الرقمي  االقتصاد  فإّن  وعليه 
الذي يزيد من فرص نمو وتطور املنتجات واخلدمات خصوصا القابلة للتداول 

التجاري رقميا عرب الشبكات املعلوماتية.

وعليه يمكن القول بأّنه: االقتصاد القائم عىل االنرتنت أو اقتصاد الويب.

للتعبري  خمتلفة  مصطلحات  استخدام  عىل  االقتصادي  البيان  أدبيات  دأبت  وقد 
اصطالح  يستخدمون:  فمرة  حكمها)20(؛  يف  وما  الرقمية  املصارف  مفهوم  عن 
 )Internet Banking( وتارة: بنوك اإلنرتنت )ElectronicBanking( البنوك اإللكرتونية
البنك  أو   )RemoteElectronic Banking( بعد  عن  االلكرتونية  بالبنوك  وأخرى: 
املنزيل: )Home Banking( أو البنك عىل اخلط ) Online Banking( أو اخلدمات املالية 

.) Self–Service Banking ( الذاتية

وهي تعبريات عن مفهوم كيل مفاده: 

قيام العميل بإدارة حسابه وإنجاز أعامله املرصفية املتصلة باملرصف عرب اإلنرتنت 
شبكة  باستثامر  االكتفاء  الرقمي:  باملرصف  يقصد  ال  أّنه  إىل  اإلشارة  جتدر  وهنا 
الشبكة،  دون  متارس  كانت  التي  اخلط  عىل  املرصفية  اخلدمات  لنقل  االنرتنت 
كمزّودات النقد واالستعالم عن احلسابات ونحوها من اخلدمات االلكرتونية، 

)18( انظر: يدو حممد وغريه، انعكسات القطاع الرقمي عىل النشاط االقتصادي،ص:5.
)19( انظر: حسن مظفر، مقومات االقتصاد الرقمي ومدخل إىل اقتصاديات اإلنرتنت، ص:13.

)20( انظر: هنلة قنديل،التجارة االلكرتونية ص:86.
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القائمة أساسا  الرقمي احلديث؛  يتناىف مع اسرتاتيجية املرصف  املفهوم  ألّن هذا 
عىل: بيئة عمل افرتاضية وليست مادية وعىل بيئة معلومات وليس موجودات)21(.

لذا يمكن القول بأّن حقيقة املرصف الرقمي: 

خدمات  تقدم  حمضة  معلوماتية  بيئة  عىل  تقوم  فعيل  مبنى  دون  افرتاضية  منصة 
مرصفية. 

أّن االستفادة من اخلدمات املرصفية تكون من خالل استخدام تكنولوجيا  أي: 
املعلومات عرب الشبكة استخداما كامال، دون احلاجة ملبنى فعيل.

ولعل أول مرصف أو بنك افرتايض عىل الشبكة العنكبوتية هو: مرصف: نت بانك 
]http://www.netbank.com[ األمريكي منذ )1995م()22(؛ ثم تالحقت املؤسسات عىل 

نسقه مع تطوير خدماهتا وفق تطور التقنية الرقمية)23(.

للمنصة  احلقيقي  باملعنى  رقمي  مايل  لكيان  وجود  فال  اإلسالمي،  عاملنا  يف  أما 
أحكام  وفق  فعيل  مبنى  دون  حمضة  معلوماتية  بيئة  عىل  تقوم  التي  االفرتاضية 
عمال  الواسع  بمعناه  االلكرتوين  أو  الرقمي  املرصيف  العمل  كان  وإن  الرشيعة؛ 

ممارسا فعاًل وواقعًا يف خمتلف املؤسسات املرصفية املالية اإلسالمية.
بل هناك بعض املصارف الرقمية تقدم خدماهتا املرصفية عرب قنوات رقمية بشكل 
متكامل، ولكنّها فروع لبنوك أصلية، كام هو احلال يف: بنك املرشق حيث أطلق 
قبل فرتة منصة رقمية تقدم مجيع اخلدمات املرصفية عرب قنوات رقمية فقط من 

خالل األجهزة الذكية حتت اسم: املرشق نيو)24(.
أما بمعناه الرقمي القائم عىل بيئة معلوماتية غري فيزيائية بالكامل؛ فإّنه إىل اآلن 
حدود  يف   - فعلية  إسالمية  منصة  أّي  هناك  وليست  موجودًا،  وال  واقعًا  ليس 

)21( انظر: رشاديد حممد، خماطر العمليات املرصفية االلكرتونية،ص:9 
)22( يراجع نفس موقع البنك.

./25-direct-online-digital-banks/https://thefinancialbrand.com/69560 -23( يراجع - ملعرفة املؤسسات املالية الرقمية(
 https://www.mashreqneo.com/ar :24( راجع موقع بنك املرشق نيو(
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استرشافًا  ملحة،  رضورة  طرحه  أصبح  أّنه  عىل  يؤّكد  الكّل  أّن  مع  اطالعي-؛ 
بحيث  التكنولوجي  التطّور  تسارع  ظّل  يف  اإلسالمي،  املرصيف  العمل  ملستقبل 

أصبحت املعلوماتية مركزًا لالقتصاد احلديث وموردا من موارده األساسية.

وهذا جيرنا إىل احلديث عن خصائص ومميزات ومن ثّم حتديات هذا الكيان املايل 
اجلديد الذي أضحى واقعًا ال مناص منه، يف ظل التحّول الرقمي املتسارع جلميع 
القطاعات واملؤسسات وعىل رأسها الصنّاعة املالية؛ وهذا ما يرومه املطلب الثاين 

من هذا املبحث.

المطلب الثاني: خصائص ومميزات المصارف الرقمية 

يقوم  إذ  التقنية؛  للّثورة  نتائج  إال  هو  ما  للمصارف  الرقمي  التحّول  أن  تقدم 
باألساس عىل بيئة معلوماتية بحتة هي املورد والرافد له، وهذه البيئة تتميز بجملة 

خصائص)25(، ولعل من أبرزها:
1. الرقمية:

إذ إّن املصارف الرقمية تكون املعلومات يف شكل رقمي ويتم انتقاهلا عرب شبكات 
رقمية، كالعمالت املشفرة مثال، وهذه اخلاصية تتطلب مكونات أساسية أمهها)26(:
أ- البنية التحتية اإللكرتونية؛ واملتمثلة يف قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت من 
شبكات االتصال وأجهزة االتصاالت واهلواتف الثابتة والنقالة واحلواسب اآللية 
ومزودي  املضيفة  واحلاسبات  اإلنرتنت  استخدام  وانتشار  التطبيقات،  وبرامج 

خدمات اإلنرتنت، ولواحقها الالزمة. 

وحقوق  اإلنرتنت  شبكة  عرب  للتعامالت  املناسبة  واألنظمة  الترشيعات  ب- 
امللكية الفكرية، ومقتضياهتا. 

)25( املصارف الرقمية نتاج االقتصاد الرقمي كام تقدم غري مرة، فجميع خصائص االقتصاد الرقمي وميزاته وحتدياته مضمنة يف املصارف الرقمية. 
التسيري،جامعة  اإلقتصادية وعلوم  العلوم  كلية  األول  الدويل  العلمي  )املؤمتر  الرقمي:3،  االقتصاد  املضافة يف  والقيمة  املنتجات  وتطوير  تنمية   )26(

اجلزائر 2002(
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ج- توفر الكوادر البرشية املؤهلة للتعامل مع تقنية املعلومات، وكل ما له صلة هبا.

د- دعم البحث والتطوير والدراسات الالزمة لتوطينها.

2. التشبيك 

ويتمثل التشبيك يف تبادل املعلومات واملصالح مع األفراد واجلهات األخرى عىل 
الوسائط  ومنها  املتنوعة،  الشبكية  ااملؤّسسات  ظهور  إىل  هذا  أدى  وقد  الشبكة، 

اخلدمية.

3. االفتراضية

قد  التشبيك  وسهولة  الرقمية  املعلومات  إىل  التناظرية  املعلومات  من  التحّول 
افرتاضية؛ بحيث يستطيع أي أحد حتصيل  املادية كيانات  سمحا بجعل األشياء 

خدماته مبارشة، مما يزيد من نسبة التفاعل.
بالنّسبة للعمالء واملؤسسات  املزايا  أفرزت عددا من  وهذه اخلصائص وغريها، 

املرصفية عىل حّد سواء، منها)27(:
أ. قدرة املرصف الرقمي عىل الوصول إىل قاعدة عريضة من العمالء دون التقّيد 
قاعدة  إىل  الوصول  يمكنه  للعميل حيث  الّشأن  أو زمان معنّي، وكذلك  بمكان 

أوسع من املعلومات عرب العامل.
ب. توفري فرص تسويقية جديدة، مع انخفاض تكاليف اخلدمات وبالتايل زيادة 

األرباح.
ج. زيادة كفاءة وأداء املرصف من حيث الرّسعة والّدقة يف إنجاز األعامل، ألّن 

التحّول الرقمي ألغى عملية املقايضة اآللية.
ونفس امليزة تنطبق عىل العميل بحيث يمكنه إنجاز أعامله بطريقة أسهل وأرسع 

ويف أي وقت يريد.
)27( نرص محود،إمكانية التحّول نحو الصريفة االلكرتونية يف البلدان العربية: ص30 )جملة كلية اإلدارة واالقتصاد؛ جامعة أبو ظبي اإلمارات العربية 

املتحدة العدد:4 سنة:2011(، د.رشدي عبد اللطيف وادي،أمهية ومزايا البنوك اإللكرتونية يف قطاع غزة بفلسطني ومعوقات انتشارها: ص9-8. 
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د. تعدد اخليارات وتنوعها يف اختيار اخلدمات ونوعيتها بالنّسبة للعمالء، وكذا 
املؤسسات ذات الصلة

هـ. تعزيز تفاعل العمالء مع البنك بسبب خفض أعداد املوظفني وبني الكيانات 
املالية أيضا.

املصارف  الرقمي يف  التحّول  ليست خالصة؛ ألّن  أهّنا  امليزات، غري  وغريها من 
والبنوك بام فيه من تكنولوجيا له خماطر شأنه يف ذلك شأن أّي تكنولوجيا جديدة، 
مما يستلزم احلذر وأخذ التدابري الالزمة ملنعها أو عىل األقل تقليلها، وهذه املخاطر 

متثل حتديات وتربز يف شكل آثار، وبياهنا يف املطلب اآليت. 

المطلب الثالث: تحديات المصارف الرقمية وأثارها 

املصارف الرقمية تكتنفها مجلة حتديات، ظهرت آثارها عىل أرض الواقع مع أول 
مبادرات تشغيلية هلا، ومالمح هذه التحديات وأثارها ختتلف باختالف موردها 
ومنشئها؛ والذي يعنينا منها يف هذا املقام ما له صلة باجلانب الرشعي منها، ألّن 
املصارف اإلسالمية الرقمية هي معنية بأثار هذه التحديات، خلصوصية املنظومة 
املالية اإلسالمية، وليتسنى لنا الحقا قياسها وفق مؤرش النّظر املقاصدي بمالحظة 
مدى حتقيقها ملقاصد الرّشع يف حفظ املال، درًء لالختالل الواقع أو املتوقع منها.

وهنا جتدر اإلشارة إىل أّنه ال يقصد: حتليل هذه التحديات واألثار، ومن ثمَّ اقرتاح حلول 
هلا، ال ليس هذا املقصود هنا، وإنام املقصود يف هذا املطلب: حتديدها وإثباهتا فقط، وعليه 

يمكن دجمها يف شكل جمموعات أو حزم من التحديات عىل النحو اآليت)28(:

يعي  : الجانب التشر
ً
أوال

قائمة  ترشيعية  بيئة  بوجود  إال  رقمية  إسالمية  مصارف  عن  احلديث  يمكن  ال 
)28( سأكتفي ببعضها داجما ما يندمج منها يف نسق واحد، برشط أن تكون له صلة مبارشة باجلانب الرشعي، ألن كثريا منها قد يرتتب عليه أثار رشعية 
لكنه بالتبع ال باألصالة، وانظر: رشاديد حممد، خماطر العمليات املرصفية اإللكرتونية ص:29، وعيل قابوسة،املصارف االلكرتونية الفرص والتحديات 

حالة اجلزائر ص: 9. 
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حتدد احلقوق والواجبات، وتبنّي االلتزامات وما يرتتب عليها من آثار عند إجراء 
القواعد  األطراف  أحد  احرتام  نزاع كعدم  أو عند حدوث  األعامل واخلدمات، 
قبول  من  الرقمية  املرصفية  املعامالت  مجيع  يشمل  وهذا  النافذة؛  والترشيعات 
وأنظمة  اإللكرتونية،  والتواقيع  اإلثبات،  يف  وحجيتها  االلكرتونية،  التعاقدات 
وتعاقدات  وعالقات  اإللكرتونية،  املراسالت  وحجية  الرقمي،  واملال  الدفع، 
املنظمة  األمور  من  خلدماهتا  املوردة  أو  للتقنية  املزودة  اجلهات  مع  املرصف 
للعمليات املرصفية؛ ألّن املرصف الرقمي ليس جمرد موقع الكرتوين إنام هو: بيئة 
اخلدمات  من  وغريها  وصيانة  وإرشافا  تنفيذا  واملتشابكة  املتعددة  العالقات  من 
التي ترتبط بنشاطها، وهذا يستدعي الوضوح والدقة والشمول يف حتديد املعايري 

وااللتزامات واحلقوق بني األطراف ذات العالقة)29(. 
وأدنى مراجعة ملظان الترشيعات يف العامل اإلسالمي نجد أهّنا ُغفٌل من أّي ترشيع 

خيص املصارف الرقمية.
يف  حاصل  هو  كام  شامل  وال  دقيق  غري  أو  املعامل  واضح  غري  فيكون  وجد  وإن 
املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  عن  الصادر  الرشعية  املعايري  كتاب 
اإلسالمية)30(، إذ ليس به أّي ماّدة بخصوص املصارف الرقمية أو ما يتصل هبا؛ 
قارص عن  باالنرتنت(،  املالية  )التعامالت  ]38[ وعنوانه:  برقم  املوجود  واملعيار 

تلبية متطلبات املرصفية الرقمية.
وأحيانا تكون املواد غري مالئمة خلصوصية الترشيع اإلسالمي، وهكذا.

: أمن المعامالت والمعلومات
ً
ثانيا

تزايد  ألن  كبريا،  حتديا  يمثل  الرقمية  الصريفة  يف  واملعلومات  املعامالت  أمن 
اجلرائم املعلوماتية أفرز نوع من عدم الثقة يف إجراء املعامالت، وكذا يف وسائل 

)29( انظر: شول شهرة ومدوخ ماجدة،الصريفة االلكرتونية ماهيتها خماطرها محايتها، ص: 15 )مداخلة مقدمة إىل املنظومة املرصفية يف األلفية الثالثة: 
منافسة، خماطر، تقنيات، جامعة جيجل- اجلزائر، يومي07/06جوان2005،. 

)30( هذا الكالم بعد مراجعة النص الكامل للمعايري الرشعية التي تم اعتامدها حتى صفر1439ه-نوفمرب2017م. 
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الدفع واالعتامد املرصيف، ذلك أن هذه اجلرائم تأخذ عدة أشكال وأنامط يصعب 
السيطرة عليها، فمنها:

االحتيال املتمثل يف تقليد الربامج أو تزوير معلومات مطابقة للربامج اإللكرتونية.

االخرتاق؛ وله أشكال منها: 
بحيث  الفريوسات،  ومهامجة  للقرصنة  يتعرض  كأن  املرصف  نظام  اخرتاق 
تستهدف هذه اجلريمة التعرض لسالمة وأمن األنظمة املعلوماتية ورسّية البيانات 

واملعلومات التي تتضمنها)31(.
ورسية  خصوصيته  وانتهاك  بأرصدته  والتالعب  العميل  حساب  اخرتاق  ومنه 

بياناته.
ومنها جرائم البطاقة االئتامنية، وهذه البطاقات االئتامنية، وإن كانت قد حققت 
احلامية  حقيل  يف  املخاوف  من  العديد  تثري  اآلن  فإهنا  عالية؛  ومقبولية  رواجا 
ليس  بالكويت  مؤخرا  حدث  وما  فيها،  العالقة  أطراف  ومسؤوليات  واجلزائية 
ببعيد، فقد صدر حتذيرا بشأن الدفع بالبطاقات االئتامنية)32(، وما ذلك إاّل لتزايد 

عمليات االحتيال.
فإن  األموال،  تتطور وسائل مكافحة غسيل  فكام  األموال،  ومنها جرائم غسيل 
أساليب القيام بعمليات التبييض تتطور هي األخرى، جراء التقدم التكنولوجي 
 )Cross border operations( املذهل، والسيام يف جمال العمليات العابرة حلدود الدول
والعمليات املرصفية املنفذة إلكرتونيا، ومنها فتح احلسابات املرصفية باستخدام 
املرصفية  العمليات  وسائر  التحويل  وكذلك   )Internet Banking(االنرتنت شبكة 

.)33()on-line( اإللكرتونية التي يمكن أن تنفذ مبارشة

)31( انظر: حممد زيدان وحممد محو، متطلبات أمن املعلومات املرصفية يف بيئة االنرتنت ص: 60،) املؤمتر السادس حتت عنوان البيئة املعلوماتية اآلمنة، 
الرياض( 

)32( حذر احتاد مصارف الكويت املواطنني من مترير بطاقات الدفع املرصفية عىل أجهزة )الكاشريات( نظرا ملا ينطوي عليه هذا اإلجراء من املخاطر 
وذكروا أسبابه وأثاره، ونرشت التحذير أغلب جرائد الكويت انظر مثال: العريب اجلديد )الثالثاء 12-6-2018م(

)33( حممد رشاديد، خماطر العمليات املرصفية اإللكرتونية ص:35-34 
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املعامالت  بأمن  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  املتصلة  اجلرائم  من  وغريها  فهذه 
تطور  مع  خاصة  املصارف  وجود  هتدد  مازالت  اآلن  إىل  التي  واملعلومات 

التكنولوجي وعوملة االقتصاد. 
األمن  أساليب  وضعف  لسهولتها  نظرًا  املعلوماتية  للجرائم  التزايد  هذا  ويأيت 
املؤسسات  وخاصة  اهلدف  إىل  الوصول  وإمكانية  املعلوماتية  األنظمة  وسالمة 

املالية التي متثل هدفًا مغريًا ملحرتيف هذه اجلرائم)34(.

: االحتكار.
ً
ثالثا

وأكثرها  الصور  أبرز  ولعل  عديدة،  صور  له  الرقمية  املصارف  يف  االحتكار 
تأثريا)35(:

سيطرة الرشكات متعددة اجلنسيات عىل اإلنتاج العاملي لتكنولوجيا املعلوماتية، 
ألّن املصارف الرقمية ما هي إالّ نتاج االقتصاد الرقمي الذي هو نواة العوملة.

املعلومات  تقنية  قطاع  يف:  واملتمثلة  التحتية،  بالبنية  يتعلق  ما  فجميع  وعليه 
النقالة  واهلواتف  االتصاالت  وأجهزة  االتصال  شبكات  من  واالتصاالت 
اإلنرتنت،  خدمات  ومزودي  وحتديثها،  التطبيقات  وبرامج  اآللية  واحلواسب 
وغريها مما يشّكل البنية األساس ملتطلبات املصارف الرقمية هي: حكر عىل هذه 

الرشكات، بدعوى حقوق امللكية الفكرية.

قبضتها  ويف  الكربى  الرشكات  هذه  لدى  رهينة  ستكون  اإلسالمية  واملصارف 
– حريصة عىل وضع: معايري ورشوط  تقدم  ملا  إذا علمنا أهنا -باإلضافة  خاصة 
املجال  يف  الكبرية  للفجوة   - اإلسالمية  املؤسسات  لدى  تتوفر  ال  معلوماتية 
التكنولوجي - لتكبيلها وتقييدها، وهذا كله يقلل من نسبة املوثوقية يف مثل هذه 

املصارف الرقمية. 

)34( انظر: فضل عبد الكريم البشري،دور االقتصاد الرقمي يف تعزيز التمويل اإلسالمي،ص48،جملة بيت املشورة، ع9،سنة 2018م.
)35( انظر: عبد اهلل موسى، االقتصاد الرقمي،ص:52، جملة املال واالقتصاد، ع72 سنة 2013م 
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المبحث الثالث: المقاصد الشرعية المتعلقة بحفظ المال

املصارف اإلسالمية الرقمية جزء ال يتجزأ من املنظومة املالية اإلسالمية، وقد تقرر 
وهو  رضورياهتا  من  ورضوري  الرشيعة  كليات  من  بكيل  يتعلق  املايل  النظام  أن 
املال، إْذ ثبت باستقراء موارد الرّشع أّن الكّليات التي قصد الشارع إىل مراعاهتا 
مخسة:حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال، قال الغزايل:«ومقصود الرشع 
من اخللق مخسة: أن يفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم نسلهم وماهلم، َفُكلُّ َما 
ُت َهِذِه اأْلُُصوَل  ُن ِحْفَظ َهِذِه اأْلُُصوِل اخْلَْمَسِة َفُهَو َمْصَلَحٌة، َوُكلُّ َما ُيَفوِّ َيَتَضمَّ

َفُهَو َمْفَسَدٌة َوَدْفُعَها َمْصَلَحٌة«)36(.

واملقصود بالرضوريات: ما ال بد منها يف قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا 
فقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة، بل عىل فساد وهتارج وفوت حياة، ويف 

األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع باخلرسان املبني )37(.
وصورة الكيل يف الصريفة املالية تتمثل يف مقصد حفظ املال، واحلفظ هلذا املقصد 

يتحقق بأحد طريقني)38(:
وثباته،  قيامه  به  ما  بفعل  أي  وجوده،  أسباب  حتصيل  جهة  من  حفظه  األول: 

ويعرف بـ: جانب الوجود.

واآلخر: حفظه من جهة حتصيل أسباب صونه ونفي الفساد عنه، أي برتك ما به 
بـ:جانب  ويعرف،  فيه  املتوقع  أو  الواقع  االختالل  عنه  يدرأ  أن  بمعنى:  ينعدم، 

العدم.

مخسة  إىل  املال  يف  الرشعي  املقصد  حتقيق  عاشور  بن  الطاهر  الشيخ  أرجع  وقد 
أمور: رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباهتا والعدل فيها)39(.

)36( الغزايل،املستصفى: 74/1
)37( انظر: الشاطبي،املوافقات:18/2.

)38( املصدر نفسه.
)39( الطاهر بن عاشور،مقاصد الرشيعة اإلسالمية،ص: 470)ط/ حبيب اخلوجة(
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أ. أما الرواج ويضاده: الكنز واالحتكار فيقصد به: 

وهو  حق،  بوجه  الناس  ِمن  يمكن  َمن  أكثر  أيدي  بني  تداوله  أي  املال،  دوران 
يف  التوّثق  ومرشوعية  باملال  املعاملة  يف  الرتغيب  عليه  دل  رشعي  عظيم  مقصد 
انتقال األموال من يد إىل يد أخرى؛ وإليه اإلشارة بقوله تعاىل: )كي ال يكون دولة 
بني األغنياء منكم()40( فال يصح أن يقترص تداول املال عىل األغنياء، أو عىل أي فئة 

معينة أخرى من فئات املجتمع)41(، ومن لوازم اعتبار مقصد الرواج)42(:
اشرتاط  مع  بتربع  أو  بمعاوضة  املالية  احلقوق  لنقل  املعامالت  عقود  رُشعت  ـ 

الرضا للزوم العقد.
املغارسة  مثل:  الغرر  من  يشء  عىل  مشتملة  عقود  رُشعت  للرواج  وتسهيال  ـ 

والسلم واملزارعة والقراض.
إال  التخيري  دون  اللزوم  املالية  العقود  يف  األصل  كان  الرواج  مقصد  وألجل  ـ 

برشط.
الواجبة  بالنفقات  استنفاد بعضها وذلك  إىل  القصد  الثروة  ـ ومن وسائل رواج 

عىل الزوجات والقرابة.
الثروة تسهيل املعامالت بقدر اإلمكان وترجيح جانب ما  ـ ومن وسائل رواج 

فيها من املصلحة عىل ما عسى أن يعرتضها من خفيف املفسدة.
من  ونحوها  االحتكار  وحرم  الربا،  منع  إلعدامه  ومنعا  الرواج  ملبدأ  وحتقيقا  ـ 

وسائل إعدام الرواج وتقليله.

ب. وأما الوضوح.

فرياد به: إبعاد األموال عن الرضر والتعرض للخصومات بقدر اإلمكان، ولذلك 
رشع اإلشهاد والرهن يف التداين، ويف هذا تسهيل حلفظها من التعرض للجحود 

)40( سورة احلرش، آية: 7.
)41( بن زغيبة،مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية،ص: 259.

)42( الطاهر بن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية،ص: 473 فام بعدها.
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والنكران، ثم الضياع)43(.

ج. وأما الحفظ

ِذيَن آَمنُوْا الَ َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل إاِلَّ َأن َتُكوَن  َا الَّ فأصله قوله تعاىل:)َيَأهيُّ
نُكْم َوالَ َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم إِنَّ اهللَّ َكاَن بُِكْم َرِحياًم( )44(. اَرًة َعن َتَراٍض مِّ جِتَ

ويف هذا النّص وغريه تنويه بشأن حفظ مال الغري خاصا كان أو عاما، ولذلك:
رُشعت أحكام التجارة مع غري املسلمني وحرم االحتكار وأوجب الترشيع تغريم 

من أتلف مال غريه بغض النظر عن نيته ونحوها من الترشيعات.

د. وأما إثبات األموال.

َرها ألصحاهبا بوجه ال خطر فيه وال منازعة)45(، ومن لوازمه)46(: فاملقصود: تقرُّ
العقود . 1 صحة  بنيت  هذا  وعىل  صحيح،  بوجه  متلكه  بام  املالك  خيتص  أن 

ولزومها، والوفاء بام فيها من رشوط وفسخ الفاسد منها.
حرية صاحب املال فيام متلكه بوجه رشعي وبام ال يرض غريه، وهلذا منعت . 2

املعاملة بالربا.
أن ال ينتزع املال من مالكه دون رضاه إال إذا تعلق به حق غريه.. 3

هـ. وأما العدل فيها وضده الظلم ـ:

وإما  مكتسبها،  بعمل  حتصل  أن  إما  وذلك  فيه،  ظلم  ال  حق  بوجه  فتحصيلها 
بعوض مع مالكها أو تربع، وإما بإرث)47(، ذلك ألّن التجارة فيها باب عظيم من 

)43( املصدر نفسه. و يوسف العامل، املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية،ص: 521.
)44( سورة النساء،آية:29

)45( ابن عاشور،مقاصد الرشيعة اإلسالمية،ص:484.
)46( بن زغيبة، مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية،ص: 286.

)47( املصدر نفسه. وابن عاشور،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ص:488.
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أبواب ظلم النّاس وأكل أموال النّاس بالباطل)48(.
ومن صور رعي مقصد املال من جانب العدم، وهو:

أن يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها، فهذا يتحقق)49(:
الناس  أموال  أكل  الفساد من  األموال، ومنع كل صور  الرضر عن  مادة  بحسم 
بالباطل أو إضاعته، بأّي وجه من األوجه، واألصل يف ذلك قوله تعاىل:)يا أهيا 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  وقول  بالباطل()50(،  بينكم  أموالكم  تأكلوا  ال  آمنوا  الذين 
وسلم( »إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا يف 

شهركم هذا يف بلدكم هذا«)51(.
وال أدّل عىل حسم مادة الرّضر من مجيع الترصفات من األصل العام الذي يدّل 
عليه قوله صىل اهلل عليه وسلم»ال رضر وال رضار«)52( وبناء عىل هذا األصل وما 
جمرى جمراه قرر العلامء قاعدة: الرضر ُيزال)53(، وقرروا عىل وفقها ما يناسبها من 

قواعد وضوابط حاكمة هلذا الباب ال خترج عن املعاين اآلتية)54(:
إبعاد الرضر عن األموال، ومنع أكل األموال بالباطل، ومنع إضاعة املال وأخريا 

تأمني األموال ألصحاهبا، فهذه اخلالل هي أساس الرعي من جانب العدم.

أما بيان حتقيق مدى املالءمة ففي البحث اآليت:

)48( عىل حّد تعبري ابن تيمية كام يف جمموع الفتاوى:469/29.
)49( بن زغيبة، مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية،ص: 103 فام بعدها.

)50( سورة النساء، آية: 29.
)51( رواه البخاري، يف كتاب العلم، باب رب مبلغ أوعى من سامع، رقم: 67، ومسلم يف احلج باب حجة النبي )ص( رقم:1218

بَِجاِره رقم:2340 وغريمها وصححه األلباين يف إرواء  َيرُضُّ  َما  ِه  َبنَى يِف َحقِّ َمْن  َباُب  )52( رواه أمحد يف املسند رقم:2865، وابن ماجه يف األحكام 
الغليل رقم 896.

)53( انظر: السبكي، األشباه والنظائر: 41/1.
)54( انظر تفصيل الكالم حول هذه األمور: بن زغيبة، مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية،ص: 182-106.
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ً
المبحث الرابع: مدى مالءمة المصارف الرقمية للصيرفة اإلسالمية مقاصديا

الرؤية املقاصدية هنا مؤرش لقياس مدى مالءمة املصارف الرقمية - بخصائصها 
وحتدياهتا - للمرصفية اإلسالمية الرقمية _ إن أرادت هذه األخرية املنافسة – علام 

بأّن تداعيات عوملة االقتصاد الرقمي تفرض عليها ذلك.
ولتحقيق الرؤية املقاصدية يلزم استحضار خصائص وحتديات الصريفة الرقمية 

املؤثرة ومن ثمَّ قياسها.

)Digital( الرقمية :
ً
أوال

القطاع  يشهده  الذي  التكنولوجي  التطور  أوجه  من  وجه  متثل  اخلاصية  وهذه 
االقتصادي الرقمي؛ واإلسالم بقواعده ومقاصده لن يكون عائقًا وال مانعًا من 

االستفادة من هذا التطور، بل يشجع عىل ولوجه واإلفادة منه عىل أكمل وجه.
وبالنّظر يف مؤرش املقياس املقاصدي - الذي جيسده مبدأ اعتبار املآل)55( هنا- نجد 

أّن التقييم هلذه اخلاصية يكون باعتبارين:
أحدمها: االقتضاء األصيل قبل طرو العوارض وهو الواقع عىل املحل جمردا عن 

التوابع واإلضافات...الخ
التوابع  اعتبار  مع  املحل  عىل  الواقع  وهو  التبعي؛  االقتضاء  والثاين: 

واإلضافات...)56(.
يف   )Digital(الرقمية من  اإلفادة  أصل  فيمثل  االبتدائي؛  األصيل  باالقتضاء  أما 
العفو: استصحابًا ألصل  العمل املرصيف اإلسالمي، وهي هبذا االعتبار يف رتبة 

الرباءة، وألصل اجلواز يف مثل هذه املرحلة.
بل هي هبذا االعتبار إحدى الوسائل اإلجرائية لتحقيق وجه من أوجه حفظ املال 
)55( من خاصيته: احلكم عىل الفعل بام يناسب عاقبته املتوقعة استقباال، انظر: مراد بوضاية، مدارك االجتهاد املآيل،ص:295 )جملة العلوم الرشعية، 

ع 36 رجب 1436ه(.
)56( الشاطبي، املوافقات:292/3
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من جهة الوجود، ملا تقدم من كون الرقمية)Digital( زادت من كفاءة أداء املرصف 
ويرست عىل العميل إنجاز أعامله بطريقة أسهل وأرسع ويف أّي وقت يريد وغريها 
إدارته  الطيب احلالل، وحسن  املال  فيه تسهيل لطرق كسب  امليزات، وهذا  من 

وإنفاقه وتنميته باالستثامر يف مشاريع املنفعة املعتربة رشعا.

عىل  الواقع  وهو   - االستخدام،  مآل  أعني  التبعي،  باالعتبار  أي:  الثاين،  أما 
املحل مع اعتبار التوابع- فإّن مؤرش املقياس املقاصدي الذي جيسده مبدأ اعتبار 
ألّن  وقوعه،  بعد  الفعل  حال  غالبا  إليه  يصري  ما  مالحظة  برضورة  يقيض  املآل، 
غايتها،  تكون وسيلة، فحكمها حكم  أن  تعدو  ذاهتا ال  الرقمية)Digital( يف حّد 
من  فعل  عىل  يكم  ال  املجتهد  »أّن  كام  بمآالهتا«)57(،  وحترم  حتل  إنام  و»األشياء 
يؤول  ما  إىل  نظره  بعد  إالّ  أوباإلحجام؛  باإلقدام  املكلفني  الصادرة عن  األفعال 

إليه ذلك الفعل...«)58(. 

حيث  من  الّشارع  مقصود  تنايف  ال   )Digital( فالرقمية  سبق  ما  عىل  وتأسيسا 
ومواكبة  مالئمة  هي  وإنام  اإلسالمية  الرقمية  املصارف  يف  واإلعامل  التوظيف 

لترشيعها من حيث األصل.

وحمل النّظر يف املالءمة إنام هو يف االعتبار التبعي أثناء االستعامل؛ من حيث النّظر 
يف تغيري مقتىض احلكم من اإلذن إىل املنع أو اإلبقاء عىل األصل؛ وال يتم ذلك إال 
ّمن خالل النّظر املقاصدي الذي يراعى فيه: املوازنة بني كليات الرشيعة وجزئيات 
الطوارئ  تقتضيه  وما  درًء،  واملفاسد  جلبًا  املصالح  يف  والنّظر  اخلاصة،  األدلة 

واالستثناءات بمراعاة القواعد اإلجرائية يف املسلك االجتهادي املآيل)59(.

اخلمسة  التكليفية  األحكام  تعرتهيا   )Digital( الرقمية  فإّن  الشمويل،  النّظر  وهبذا 
بحسب احلال واالعتبار وبتقدير أهل االختصاص.

)57( املصدر نفسه: 231/3.
)58( املصدر نفسه:177/5.

)59( الشاطبي، املوافقات: 231/3.
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ولو فرض عدم املالءمة وقيل باملنع يف بعض احلاالت اخلاصة العتبارات معينة، 
فلن يكون إالّ من باب اإلجراء الترشيعي االحرتازي املؤقت؛ صيانة ومحاية حلرمة 
مقصوده؛  وفق  عىل  املكلفني  أفعال  وتنزيل  األحكام  وضع  من  الّشارع  مقصود 
ترجيحا لرضر العاقبة ومآهلا عىل مصلحة احلال، بتقييد الوسائل حتى ال تفيض 

إىل مآل ممنوع، واهلل أعلم.

يعات. : التشر
ً
ثانيا

من بني التحديات التي ظهرت آثارها يف واقع املرصفية الرقمية بشكل بارز قضية: 
بني  التعاقدية  العالقة  أبرزها  ومن  الرقمية،  املرصفية  لإلجراءات  الترشيعات 
األطراف؛ ألّن املصارف الرقمية ما هي إالّ بيئة من العالقات املتعددة واملتشابكة 

تنفيذا وإرشافا وصيانة وغريها من اخلدمات املرتابطة.
والواقع يشهد بغياب البيئة الترشيعية املنّظمة لتلك العالقات، وإن وجدت فغالبا 

ما تكون غري كافية)60( أوغري واضحة وربام غري مالئمة ألحكام الرشيعة. 
وهذا اخللل الترشيعي يفيض إىل ضد مقصود الشارع يف حفظ األموال؛ لتحقق 
لعدم  وذلك  حمالة؛  ال  حق  وجه  بغري  النّاس  أموال  وأكل  والظلم  الرضر  وقوع 
املـُعدم  العدل  والنتفاء  للنّزاع،  املُبعد  الثبات:  ولعدم  للرّضر،  النّايف  الوضوح: 

للظلم.

وعدم  الوضوح  عدم  عليه  يرتتب  ترشيعا  املقاصدية  املبادئ  هذه  مراعاة  فعدم 
وااللتزامات  املعايري  حيث  من  التعاقدية  العالقات  حتديد  يف  والشمول  الدقة 
كله  وهذا  واخلصومة  النزاع  يف  يتسبب  مما  الصلة،  ذات  األطراف  بني  واحلقوق 

خالف مقصود الشارع يف حفظ املال.

اإلسالمية  للمصارف  مالئم  غري  احلايل  بوضعه  الترشيعي  اجلانب  فهذا  وعليه 

)60( انظر ما تقدم ص:14 من هذه الورقة.
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الرقمية، وال يفي بمتطلباهتا الترشيعية املقاصدية، وهذا اليعني منع أو غلق باب 
الصريفة الرقمية اإلسالمية!؛ ال ليس هذا املقصود؛ وإنام املقصود رضورة إجياد 
حلول رسيعة وفعالة، ومبادرة املؤسسات املالية اإلسالمية لتكثيف اجلهود للعمل 
عىل سن ترشيعات تناسب خصوصياهتا، وتراعى يف ذلك واقع عوملة االقتصاد 

الرقمي بام يقق هلا مصاحلها وال خيالف مقصود الشارع يف حفظ األموال.

: االحتكار
ً
ثالثا

من القضايا التي فرضتها عوملة االقتصاد الرقمي: سيطرة الرشكات الكربى عىل 
التحتية  البنية  يعني احتكار متطلبات  املعلوماتية، مما  لتكنولوجيا  العاملي  اإلنتاج 
للتقنية وكل ما له صلة هبا، ومن ثّم فرض قيود ورشوط يف العقود تتنفيذا وتشغيال 
وصيانة تكّبل وتقّيد املصارف اإلسالمية ومن يف حكمها، بحيث ال يكون بوسع 
املصارف اإلسالمية الرقمية تقديم حلول متكاملة قائمة عىل التكنولوجيا، وهذا 

كله بدعوى حقوق امللكية الفكرية.

وبغض النّظر عن قضية حقوق امللكية الفكرية – إذ هلا مأخذ ومنزع آخر-، فإّن هذا 
األمر املفروض يف واقع العوملة احلايل: مناقض يف التنظري املقاصدي ملبدأ الرواج 
اإلسالمية  للمصارف  مالئم  غري  بذلك  وهو  املال،  ودوران  بالتداول  القايض 
من  املقصود  بل  االعتبار؛  هذا  عند  الوقوف  هذا  يعني  ال  ولكن  االعتبار،  هبذا 
مؤرش القياس املقاصدي التنبيه إىل رضورة إجياد حلول وخمارج رشعية ملثل هذه 

املعوقات.

واملستند يف ذلك: أّن النظر املقاصدي يقرر يف أدبياته: أّن الوقائع قد تعرض هلا 
بإجراء  القول  يكون  بحيث  حكمها،  عىل  كالدالئل  تقوم  ظروف  التطبيق  عند 
األصل عىل عمومه يفيض إىل تفويت مصلحة أو جلب مفسدة مناقضة ملقصود 
االقتضاء  تنزيل األحكام عىل وقائعها، ألّن  الشارع؛ مما يستدعي مراعاة ضابط 
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باملقصد الرشعي؛  إذا كان االجتهاد يف حتقيق مناطه يؤدي إىل اإلخالل  األصيل 
فإّن العدول عن إمضائه بام يضمن حتقيق مقصود الرشع هو: املطلوب؛ وبيانه أّن 

النظر املقاصدي يقوم عىل أساس املوازنة بني نظرين: 

أ. مراعاة استصحاب اطراد األصل. 

ب. مراعاة خصوصية الواقع واملتوقع يف حتقيق املناط. 

الظروف  بحسب  املحل،  يليق  بام  واإلفتاء  اخلصوص  مواضع  استثناء  ثّم  ومن 
والطوارئ واملالبسات.

وتأسيسا عليه فال ينبغي للمؤسسات اإلسالمية الوقوف عند هذا الواقع املناقض 
ملبدأ الرواج، وإنام يلزمها الّسعي إلجياد حلول وخمارج وبدائل رشعية، واهلل أعلم.

: أمن المعامالت والمعلومات
ً
رابعا

القضايا حرجًا  أكرب  العاملي من  الرقمية  الصريفة  واملعلومات يف  املعامالت  أمن 
لتزايد اجلرائم املعلوماتية، ولكون هذه اجلرائم تأخذ عدة أشكال وأنامط يصعب 
البطاقة  وجرائم  املرصيف،  النظام  واخرتاق  االحتيال،  فمنها:  عليها،  السيطرة 
مبارش  بشكل  املتصلة  اجلرائم  من  وغريها؛  األموال  غسيل  وجرائم  االئتامنية، 
وجود  هتدد  زالت  وما  كانت  التي  واملعلومات  املعامالت  بأمن  مبارش  أوغري 
لدى  الرقمية،  املصارف  هذه  مثل  يف  املوثوقية  نسبة  قلل  مما  عمومًا،  املصارف 
الرقمي،  الدفع  وسائل  يف  خاصة  املرصفية،  املعامالت  بعض  إجراء  يف  العمالء 

ولكنه ال يعدمها بالكلية.
وعدم التحقق يف أمن املعامالت املرصفية أو بعبارة أدق: االحتامل الطارئ يف عدم 

التحقق من تأمني املال:
لعدم  وحفظه  املال  إثبات  يف  املتمثل  الوجود  جانب  من  املال  مقصد  رعى  ينايف 
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الثبات والوضوح واحلفظ.
ويناقض رعي مقصد املال من جانب العدم، لعدم حسم مادة الرضر عن األموال، 

التي ال تتحقق إال ّبتأمني األموال ألصحاهبا)61(. 

نامء  ألّن  عدمها،  من  األموال  تأمني  حتقيق  إمكانية  مدى  إىل  مردها  واملالءمة 
بمدى  مرهونا  األسواق  يف  ورواجها  واالستثامر،  باالجتار  وإصالحها  األموال 
املالية  املؤسسات  عىل  لزاما  كان  لذا  املرصفية،  املعامالت  إجراء  يف  األمن  حتقق 
اإلسالمية أن تسعى جاهدة لسن قوانني حتقق هلا النامء وتدرأ عنها الرضر ومتنع 
إضاعة املال، مؤمنة األموال ألصحاهبا حتقيقا لرعي مقصد حفظ املال من جانبي 

الوجود والعدم.

وهذا جيعلنا نستصحب قضية غياب الترشيعات أو عدم كفايتها أو مالءمتها، ألّن 
مراعاة  بضميمة  اإلسالمي  الترشيع  خصوصيات  فيها  تراعى  ترشيعات  وجود 
االقتصاد الرقمي العاملي بام ال يرجع عىل أصل الترشيع باإلبطال حقيق بتجاوز 

مشكلة تأمني األموال، واهلل أعلم.

)61( انظر: بن زغيبة، مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية،ص: 182-106.
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الخاتمة

وبعد فلّله احلمد واملنّة، وله الفضل عىل إمتام النّعمة، وحيث بلغت هذه الورقة 
هنايتها بتوفيق من اهلل وفضله؛ فإّنه من املناسب أن أذكر أهم النتائج والتوصيات 

فأقول وباهلل التوفيق:

: النتائج:
ً
أوال

ـ ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال سبب ظهور االقتصاد الرقمي

ـ املصارف الرقمية ما هي إالّ نتاج االقتصاد العاملي الرقمي

تقنية متكاملة ترتكز عىل تكنولوجيا  بيئة حتتية  الرقمية تتطلب وجود  ـ الصريفة 
املعلومات واالتصال

ـ استخدام الرقمية يف املصارف رفع من كفاءهتا األدائية من حيث الرّسعة والدقة 
والشمول وغريها

كل  يف  الرقمية  استخدام  عىل  يشجع  وخصائصه  بقواعده  اإلسالمي  الترشيع  ـ 
املجاالت ومنها الصريفة 

ـ مقاصد الرشيعة يف حفظ املال تتكيف مع متطلبات الرقمية يف الصريفة ملا متتلكه 
من مرونة يف مصادرها 

كثرية  أسباب  له  جوانبها  بعض  يف  اإلسالمية  للمرصفية  الرقمية  مالءمة  عدم  ـ 
منه غياب  العامل اإلسالمي، وأهم  التكنولوجيا وكوادرها يف  أبرزها ضعف  من 

الترشيعات أو عدم كفايتها أو مالءمتها للرشيعة اإلسالمية

ـ مصادر الترشيع ومقاصده بام حتويه من شمول ومرونة وواقعية تسمح بتكييف 
واقع املرصفية الرقمية بام يتالءم وخصوصية املنظومة املالية اإلسالمية.
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: التوصيات:
ً
ثانيا

ـ العمل عىل إجياد بنية حتتية تقنية تكفل األداء السليم للمصارف الرقمية

االقتصاد  الرشيعة وعوملة  مقاصد  فيها  يراعى  بيئة ترشيعية  إجياد  احلرص عىل  ـ 
الرقمي، برشط أن ال يعود مراعاهتا عىل أصل الترشيع باإلبطال.

ـ دعم البحث العلمي يف جمال الصريفة اإلسالمية بام يكفل إجياد حلول اسرتاتيجية 
ملعوقات العمل املرصيف عموما والرقمي خصوصا.
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المصادر والمراجع

ابن القيم،حممد بن أيب بكر،إعالم املوقعني عن رب العاملني، دار الكتب العلمية  -
)د.ط( )1411هـ(

ابن تيمية،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،جمموع الفتاوى، نرش جممع امللك فهد  -
لطباعة املصحف الرشيف باملدينة النبوية )1416هـ/1995م(.

اخلوجة،  - حبيب  ت/  اإلسالمية،  الرشيعة  الطاهر،مقاصد  عاشور،حممد  ابن 
وزارة األوقاف بقطر)1425هـ(

ابن فارس، أمحد بن فارس،معجم مقاييس اللغة، ت/ عبد السالم هارون، دار  -
الفكر )1399هـ(

ابن ماجه،حممد بن يزيد القزويني، السنن، عيسى البايب احللبي)د.ط. ت( -
ابن منظور،حممد بن مكرم،لسان العرب، دار صادر بريوت )1414م( -
أمحد بن حنبل، أمحد بن حممد،املسند، طبعة البايب احللبي. )د. ت.ط( -
إسامعيل هاشم، مذكرات يف النقود والبنوك، دار النهضة العربية، بريوت)ط:1/  -

1984م(

األلباين،حممد نارص الدين،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، املكتب  -
اإلسالمي، ط:2/ 1405هـ(

النجاة  - طوق  دار  النارص،  زهري  حممد  إسامعيل،الصحيح،  بن  حممد  البخاري، 
ط:1/ 1422هـ

العلمي  - )املؤمتر  الرقمي؛  االقتصاد  يف  املضافة  والقيمة  املنتجات  وتطوير  تنمية 
الدويل األول كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائر 2002(

اإلنرتنت،  - اقتصاديات  إىل  ومدخل  الرقمي  االقتصاد  مقومات  مظفر،  حسن 
معهد اإلدارة العامة للبحوث الرياض، ط:1 / 2006م(

رجب  -  36 ع  الرشعية،  العلوم  )جملة  املآيل،  االجتهاد  مدارك  بوضاية،  مراد  د. 
1436هـ( 
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غزة  - قطاع  يف  اإللكرتونية  البنوك  مزايا  و  أمهية  وادي،  اللطيف  عبد  د.رشدي 
اإلنسانية،  للبحوث  اإلسالمية  اجلامعة  جملة  ؛  انتشارها  ومعوقات  بفلسطني 

)مج16 ع 2 - 2008م( 
-  62 ع  القاهرة  العلوم  دار  )جملة  القاصد،  الرحييل،الطريق  سلميان  الرحييل،د. 

سنة201م(
رفيق يونس املرصي،املصارف اإلسالمية، دار الكتبي )ط:2 / 1430هـ( -
)د.ط(  - العلمية  الكتب  والنظائر،  الوهاب،األشباه  عبد  الدين  تاج  السبكي، 

)1411هـ(
األرسار  - وسواطع  البهية  األنوار  لوامع  أمحد،  بن  حممد  العون  السفاريني،أبو 

دمشق،  اخلافقني  مؤسسة  املرضية،  الفرقة  عقد  يف  املضية  الدرة  لرشح  االثرية 
ط/2 )1402هـ(

عفان  - ابن  دار  حسن،  مشهور  موسى،املوافقات،ت/  بن  الشاطبي،إبراهيم 
)ط:1/ 1417هـ(

بكلية  - ماجستري  )رسالة  اإللكرتونية  املرصفية  العمليات  خماطر  حممد،  رشاديد 
احلقوق جامعة قصدي مرباح باجلزائر:2014-2013(

محايتها  - خماطرها  ماهيتها  االلكرتونية  ماجدة،الصريفة  ومدوخ  شهرة  شول 
)مداخلة مقدمة إىل املنظومة املرصفية يف األلفية الثالثة: منافسة، خماطر، تقنيات، 

جامعة جيجل- اجلزائر، يومي07/06جوان2005. 
عبد اهلل موسى، االقتصاد الرقمي، جملة املال واالقتصاد، )ع 72 سنة 2013م( -
مركز  - )ديب:  املالية،  بالترصفات  اخلاصة  الرشيعة  مقاصد  زغيبة،  بن  الدين  عز 

مجعة املاجد، 2001(، ط1.
بحث  - اجلزائر،  حالة  والتحديات  الفرص  االلكرتونية  املصارف  قابوسة،  عيل 

.)http://iefpedia.com( منشور عىل موقع االقتصاد والتمويل اإلسالمي
الغزايل،أبو حامد حممد بن حممد،املستصفى، الكتب العلمية، )ط:1/ 1413هـ( -
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البيضاء  - دار  الفرقان،  الرشعية،  العلوم  يف  البحث  األنصاري،أبجديات  فريد 
املغرب، )ط:1/ 1997م(

فضل عبد الكريم البشري،دور االقتصاد الرقمي يف تعزيز التمويل اإلسالمي،جملة  -
بيت املشورة، )ع 9 سنة 2018م(.

العلمية  - الكتب  الكرب،  الرشح  غريب  يف  املنري  حممد،املصباح  بن  الفيومي،أمحد 
بريوت )د.ط. ت(

جممع اللغة العربية بالقاهرة،املعجم الوسيط، دار الدعوة )د.ط.ت( -
االنرتنت،  - بيئة  يف  املرصفية  املعلومات  أمن  متطلبات  محو،  وحممد  زيدان  حممد 

املكتبات  مجعية  تنظيم  اآلمنة،  املعلوماتية  البيئة  عنوان  حتت  السادس  املؤمتر 
واملعلومات السعودية بالرياض)6-5-2010م(

مسلم، مسلم بن احلجاج، الصحيح، ت/ فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث  -
العريب )د.ت(

البلدان العربية، جملة  - نرص محود، إمكانية التحول نحو الصريفة االلكرتونية يف 
)العدد:4  املتحدة  العربية  اإلمارات  ظبي  أبو  جامعة  واالقتصاد؛  اإلدارة  كلية 

سنة:2011(
هنلة أمحد قنديل، التجارة االلكرتونية، دون دار نرش – القاهرة 2004م -
الغني  - عبد  ت/  االتنبيه،  ألفاظ  رشف،حترير  بن  ييى  الدين  النووي،حميي 

الدقر،دار القلم، )ط1408/1هـ(
يدو حممد بوعافية رشيد، انعكاسات القطاع الرقمي عىل النشاط االقتصادي،  -

الدويل اخلامس. تنظيم كلية  امللتقي  الدويل حول االقتصاد االفرتايض،  امللتقى 
البليدة، حتت إرشاف  التسيري، جامعة سعد دحلب  االقتصادية وعلوم  العلوم 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.)6-6 - 2012م(.
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Translation of Arabic References:
 - Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr, E’alaam Al-Muwaqqiyeen Ar Rabbil ‘Aalameen, 

Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah (dated) (1411H)

 - Ibn Taymiyyah, Abu al-Ahmad Ahmad ibn Abd al-Halim, Majmoo’ Al-Fatawa, King Fahd 

Complex for the printing of the Koran in the city of the Prophet (1416 AH / 1995 AD).

 - Ibn Ashour, Mohammed Taher, Maqasid Al-Shari’ah Al-Islamiyah, Revised by Habib al-

Khoja, Ministry of Awqaf, Qatar (1425 H)

 - Ibn Faris, Ahmed bin Faris, Mu’ajam Maqayis Al-Lugha, Revised by Abdul Salam Haroun, 

Dar al-Fikr (1399 H)

 - Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Al-Sunan, Issa al-Babi al-Halabi (dt)

 - Ibn Manzoor, Muhammad ibn Mukarram, Lisaan Al-Arab, Dar Sadr Beirut (1414)

 - Ahmad ibn Hanbal, Ahmed bin Mohammed, Al-Musnad, edition of Al-Halabi. (Undated)

 - Ismail Hashem, Muzakkiraat fi Al-Nuqood Wa Al-Bunook, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 

Beirut (First Publication 1984)

 - Al-Albani, Mohammed Nasser al-Din, Irwa al-Ghaleel fi takhreej Ahadith Manar al-Sabeel, 

Al-Maktab Al-Islami: 21405/ H)

 - Al-Bukhari, Mohammed bin Ismail, Al-Saheeh, Mohammed Zuhair Nasser, Dar Touq Al-

Najath: First Edition 1422 H

 - Tanmiyah wa Tatweer Al-Muntajaat wa Al-Qeemah Al-Muzafah Fi Al-Iqtesaad Al-Raqmi; 

(First International Scientific Conference, Faculty of Economics and Management Sciences, 

University of Algiers 2002)

 - Hassan Muzaffar, Muqawwimaat Al-Iqtesaad Al-Raqmi wa Madqal Ila Iqtesaadiyath Al-

Internet, M’ahad Al-Idarah Al-‘Aammah Li Al-Buhoos, Riyadh, First Edition, 2006.

 - - Dr. Murad Boudaya, Madarik Al-Ijtehaad Al-Maali, (Journal of Shari’ah Sciences, p 36 

Rajab 1436 H)

 - Dr. Rushdi Abdel-Latif Wadi, Ahammiyath Wa Mazaya Al-Bunook Al-Ilektroniyah fi Qita’ 

Ghazza wa Mu’awwiqat Inteshariha; Islamic University Journal for Humanitarian Research, 

(Vol. 16, Issue 22008-)

 - Rehaily, d. Salmian Rehaily, At-Tareeq Al-Qasid, (Dar Al Uloom Cairo magazine p 62, 2001)

 - Rafiq Younis Al-Masri, Al-Masarif Al-Islamiyah, Dar Al-Kutubi (Edition:2 / 1430H)

 - Sobki, Taj al-Din Abdul Wahab, Al-Ashbah Wa Al-Nazair, Al-Kutub Al-Elmiyah (dated) (1411 H)

 - Safarini, Abu al-Oun Mohammed bin Ahmed, Lawame’a Al-Anwaar Al-Bahiyahg Wa 

Sawati’a Al-Asraar Al-Athriyah Li Sharh Al-Durrath Al-Muziyah fi ‘Aqd Al-Firqah Al-

Murziyah, Mu’assasath Al-Khafeqeen Damascus, I / 2 (1402 H)

 - Shatby, Ibrahim bin Musa, Al-Muwafaqat, Revised by Mashhour Hassan, Dar Ibn Affan 
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(First Edition 11417/ H)

 - Shradid Mohammed, Makhatir Al-Amaliyath Al-Masrafiyah (Master Thesis, Faculty of 

Law, University of Kasdi Merbah, Algeria: 20132014-)

 - Scholl Shuhra and Mdoukh MaJida, Al-Sayrafah Al-Ilektroniyah Mahiyatuha Makhatiruha 

Himayatuha (Mudakhala Muqaddamah Ila Al-Manzoomath Al-Masrafiyah Fi Al-Alfiyath Al-

Thalithah: Munafasath, Maqatir, Taqniyath, University of Jijel - Algeria, on 0607/ June 2005.

 - Abdullah Musa, Al-Iqtesaad Al-Raqmi, Majellath Al-Maal Wa Al-Iqtesaad, (p 72 in 2013)

 - Izz al-Din bin Zugheiba, Maqasid Al-Shari’ah Al-Khassa Bi Al-Tasarrufat, (Dubai: Juma Al 

Majid Center, 2001), First Edition.

 - Ali Qabousa, Al-Masarif Al-Ilektroniyah Alfuras Wa Al-Thaddiyath Halath Al-Jazair, 

research published on the site of the economy and Islamic finance (http://iefpedia.com)

 - Al-Ghazali, Abu Hamed Mohammed bin Mohammed, Al-Mustasfa, Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 

(i: 11413/ H)

 - Farid Al-Ansari, Abjadiyat Al-Bahth fi Al-Uloom Al-Shar’aiyah, Al-Furqan, Dar Al-Bayda, 

Morocco, (i: 1997)

 - Fadl Abdul-Karim Al-Bashir, Dour Al-Iqtesaad Al-Raqmi fi T’aziz Al-Tamweel Al-Islami, 

Bait Al-Mashura Journal (p. 9 in 2018).

 - Al-Fayoumi, Ahmed bin Mohammed, Al-Misbah Al-Munir Fi Gharib Al-Sharh Al-Kabir, 

Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, Beirut (dt)

 - Majma’ Al-Lugha Al-Arabaiya in Cairo, Al Waseet Dictionary, Dar Al-Da’wa (DTT)

 - Mohammed Zidan and Mohammed Hammo, Mutatallabath Amn Al-M’aloomath Al-

Sayrafah fi Bi’ath Al-Internet, the sixth conference under the title of safe information 

environment, organized by the Saudi Library and Information Society in Riyadh (62010-5-)

 - Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj, Al-Saheeh, Revised by Fouad Abdul Baqi, Dar Ihyayi Al-

Turas Al-Arabi (dt)

 - Nahla Ahmed Kandil, Al-Tijarah Al-Ilektroniyah, Unknow Publisher - Cairo 2004

 - Nasr Hamoud, Imkaaniyath Al-Tahawwul Nahwa Al-Sayrafah Al-Iliktroniyah fi Al-Buldan 

Al-Arabiyah, Journal of the College of Business and Economics; Abu Dhabi University, 

UAE (Issue: 4 years: 2011)

 - Al-Nawawi, Mohiuddin Yahya Bin Sharaf, Alfaaz Al-Tanbeeh, Revised Abdul Ghani Al-

Daqar, Dar Al-Qalam, (i 11408/ H)

 - Yedu Mohamed Bouafia Rachid, In’ekaasat Al-Qita’ Al-Raqmi ‘Ala Al-Nashat Al-Iqtesaadi, 

International Forum on Virtual Economy, 5th International Forum. Organized by the Faculty 

of Economic Sciences and Management Sciences, Saad Dahlab University Blida, under the 

supervision of the Ministry of Higher Education and Scientific Research (62016-6-).






