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 اإلسالميةتقنية البلوكشني وحتدايت املالية 
 1د. منري ماهر الشاطر

 
 ملخص الدراسة

ا حيمل معه العديد من املفاجآت لكثري من  اتعترب تقنية سلسلة الثقة )البلوكشني( وافد   جديد 
، وهو ما دعا جمتمع خرباء التقنية لوصفها أبهنا من قبل تنرتناإلمتاما كما محلها  ،القطاعات

وهذه املعلومة تستوجب قيام خرباء كل قطاع معين بتأثرياهتا  .نرتنتاإلاجليل الثاين من 
وذلك  ،اطرحتدايت وخمحتمله معها من ما ابملسارعة التقييمية ملا جتلبه هذه التقنية من فرص و 

ومن التحوالت اجلذرية اخلطرية اليت  .يف القريب العاجل الختاذ قرارات رشيدة وواعية جتاهها
وقد يستلزم ذلك ، تطال قطاع التمويل حتديدا: تغريُ مناذج األعمال وطريقة أداء املهام

التقنيات اجلديدة يف  حيث إنتغيريات يف اجملال التعليمي والتدرييب والقانوين واملهاري أيضا، 
يد من الكفاءة، وختفض من التكاليف، وتوفر الوقت، تز  -ومنها )البلوكشني(-عامل اليوم 

والبلوكشني  .وتعمل على إحالل العنصر التقين مكان العنصر البشري يف العمليات الروتينية
مما يهدد بزوال منوذج الوساطة  اذاهتحتديدا تعمل على حتويل الثقة من الوسطاء إىل التقنية 

يف  اإلسالميةزااي ال تتعارض مع أهداف الشريعة التقليدية لصاحل الوساطة التقنية، وهذه امل
 التطوير املستمر إذا ضمنت تبعاهتا.

وغري -إن هذا البحث األويل يسعى للتعريف ابلتقنية من حيث املاهية واآللية واخلصائص 
لرسم تصور أفضل حوهلا، ابإلضافة لرصد املشكالت احلالية واملتوقعة لتطبيق  -ذلك مما يهم
مل املال واألعمال واقرتاح السبل ملواجهة التحدايت بعد توصيف الواقع العاملي التقنية يف عا

منها: تبين  ،وقد توصل البحث إىل جمموعة من النتائج والتوصيات .ومواقفه جتاه هذه التقنية

                                                           
 muneermaher@gmail.comكواالملبور،   -التكنولوجيا املالية، جامعة ماالاي البحثية /اإلسالميدكتوراه يف التمويل  1



 1دد، الع25 المجلد ة إسالمية،اقتصاديدراسات                                                              2
 

التقنية يف عمليات التسوية بني البنوك ويف علميات التقييم الداخلي واخلارجي للموظفني 
وء إىل الشبكات اخلاصة من التقنية عوضا عن العامة يف قطاع األعمال، والعمالء، واللج

استحداث ختصصات إىل ، ابإلضافة اإلسالميةوتغيري البنية التحتية للمؤسسات املالية 
 وجمالت علمية لدراسة مفصلة حول سبل االستفادة من التقنية.

 ، العقود الذكية.اإلسالميل سلسلة الثقة )الكتل(، البلوكشني، التموي الكلمات املفتاحية:
 املقدمة:

، ووفقا للخرباء فإهنا تعد الناس 1تعترب تقنية البلوكشني ثورة حديثة يف عامل التوثيق واألمتتة
ومتعلقاته، فالوقوف  اإلسالمي، يهمنا منها التمويل 2بتغيريات جذرية يف قطاعات خمتلفة

عي لكل معين بتأثرياهتا، ال سيما مع على حقيقة هذه التقنية وتداعيات تطبيقاهتا واجب صنا
تسارع دخوهلا حيز التطبيق، وال خيفى أن التوجس من التغيريات اجلذرية اليت تصنعها التقانة 

، والولوج منا 3يف عاملنا اليوم ابتت تفرض نفسها وبقوة جتاه املواكبة الواعية واملستمرة والسريعة
خارجة عن االختصاص نظرا لتشابك  يف هذا اجملال يفرض االجتهاد يف حتقيق مسائل

إذ  ،ألي ابحث جاد ا  صعب ايوهو ما يشكل حتد ،موضوع الدرس هبا مع ختصصات أخرى
احلاجة يف ازدايد ملزيد من املتخصصني الذين جيمعون بني املعارف التقنية واملالية والشرعية يف 

من حيث درجة األمان،  اذاهتالتحقيق يف التقنية  ، ومن التحدايت اليت واجهتنا:هنفسالوقت 
ومن حيث ، ومن حيث فاعليتها النسبية ابملقارنة مع األنظمة التقنية املستخدمة حاليا

                                                           
 العمليات يف تزايد مستمر ومتسارع حول العامل. ة، وأمتتبشريةومساعدة دون تدخل  آليا القيام ابلعمليات الروتينية ة:األمتت 1

2  Thorp, N. How society will be transformed by crypto-economics. Medium. (2015), 

Available at: http://Medium.com/@noathorp retrieved: 11/2/2018 
وموجات الرفض والتحرمي الناجتة عن صعوبة فهم عمل هذه التقنيات وعدم القدرة على مواجهة املخاطر املرتافقة معها  3

ة لضعف اإلمكاانت وعسر مواكبة التطور التقين أثبتت عدم جدواها، وكان ضررها أكرب من نفعها على مر العقود املنصرم
 املاضية، ويف التاريخ عربة.

http://medium.com/@noathorp
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يف استبدال األنظمة احلالية لصاحل هذه األنظمة أخذا ابالعتبار تكاليف  االقتصاديةاجلدوى 
اء خماطر جر  االقتصاديةالصيانة واملتابعة الالحقة، ومن حيث التحقيق يف االنعكاسات 

االخرتاق الكلي للمنظومة مقارنة بنظريهتا من األنظمة القائمة حاليا،  وغري ذلك. ابإلضافة 
إىل رصد املواقف القانونية واالجتماعية والتعليمية واملهاراتية املتأثرة هبا، والوقوف على 

بين أو الرفض تداعياهتا وتطبيقاهتا احملتملة للتمكن من استشراف صحيح تنبين عليه قرارات الت
 أو االستعداد واملواكبة.

وهذا الواقع البحثي املتشابك يعترب جزءا بسيطا من تداعيات دخول التقنيات احلديثة بعنف 
إذ  ،إىل حياتنا اليومية، وهو ما يلزم ابلتعلم املستمر ودمج املعارف التقنية ابلعلوم واملهن

ة إىل مكون أساسي يف املهن والعلوم ال للكفاء اورافع اداعم اتتحول التقنية من كوهنا قطاع
 االستغناء عنها. ايسع أحد

 إشكالية البحث وأسئلته:
 نسعى يف هذا البحث لإلجابة عن األسئلة التالية:

ما هي تقنية سلسلة الثقة )البلوكشني(؟ وما هي خصائصها وآلية عملها وأبرز  -1
 مميزاهتا وتطبيقاهتا؟

وما هي سبل  ؟بلوكشني يف الوضع الراهنما هي املشكالت اليت تواجه تقنية ال -2
 عالج هذه املشكالت؟

ما هو واقع تقنية البلوكشني عامليا وما هي حتدايت استخدام هذه التقنية على قطاع  -3
 ؟اإلسالميالتمويل 

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إىل ما يلي:
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الوقوف على ماهية هذه التقنية وآلية عملها وخصائصها ومميزاهتا وسلبياهتا  -1
 وتطبيقاهتا.

 التعرف على املشكالت اليت ترافقت مع تطبيق تقنية البلوكشني يف قطاع املال. -2
 التعرف على واقع تبين )البلوكشني(. -3
والقانونية  االقتصاديةرصد التحدايت احملتملة جراء تبين التقنية من النواحي  -4

 واالجتماعية والتعليمية.

 أمهية البحث:
 تنبع أمهية البحث مما يلي:

( Fintech) املاليةتكنولوجيا التبصري ابحلاجة للمواكبة الواعية ملستجدات ال -
والتقنيات الداعمة هلذه الصناعة مما يعمل على زايدة كفاءة وفاعلية املؤسسات 

 بتقدمي خدمات أفضل وحتقيق رضا أكرب للعمالء. اإلسالميةاملالية 
وزايدة كفاءهتا  اإلسالميةية لفت االنتباه إلمكانية إجياد حلول لبعض املنتجات املال -

 من خالل استخدام التقنية.
بيان االستعداد الالزم للتغيريات التعليمية والتدريبية املتطلبة من القائمني على التعليم  -

 .اإلسالمياملايل 

 منهجية البحث:
يتبع البحث املنهجي الوصفي يف بيان مفهوم التقنية من حيث املاهية واخلصائص والواقع 

يقات، واملنهج االستقرائي يف مسح اآلراء العاملية للدول واملؤسسات واملتخصصني جتاه والتطب
تطبيقات التقنية يف جمال التمويل ملعرفة مدى توصية اجلهات املسؤولة يف خمتلف أحناء العامل 
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هبذه التقنية وذلك من وحي متابعة االهتمام هبا وتطبيقها فعليا يف القطاعني العام واخلاص يف 
 لك الدول.ت

 خطة البحث:

إن معامل حبثنا وتسلسله املنطقي حيدو بنا إىل عرض قضااي عامة متعلقة هبذه التقنية ألهداف 
تعريفية، يلي ذلك حديث موثق ومفصل عن مشكالت التقنية على الصعد األمنية 

عاملي، ومن والقانونية والتعليمية، ومن مث نذكر واقع التقنية وحظها من االهتمام ال االقتصاديةو 
وسبل  اإلسالميةخالل االستقراء التحليلي نتوقع التحدايت اليت تواجه الصناعة املالية 

عالجها، وخنتم حبثنا بنظرات استشرافية معينة جلميع األطراف املعنية بتأثريات هذه التقنية من 
 خالل التوصيات.

(1الشكل )
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 املبحث األول
 تقنية البلوكشني: املاهية والتطبيقات

نبني: ماهية التقنية ودوافع ابتكارها  املطلب األولينقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب: يف 
 واملطلب الثالث:: أنواع تقنية البلوكشني وخصائصها. املطلب الثاينوآلية عملها. ويف 

 استعراض ألهم تطبيقات البلوكشني.
  املطلب األول: ماهية البلوكشني ودوافع ابتكارها وآلية عملها:

 أوال: التعريف واملاهية: 
هي قاعدة بياانت َتستخدم تقنية التشفري لبناء سجل دفرتي سلسلة الثقة "البلوكشني": 

ومرتابط ويتم التسجيل عليه بشكل تراتيب  -موزع انتشاراي بني املشاركني-إلكرتوين المركزي 
ول أبنواعها املختلفة اترخيي غري قابل للتعديل أو التالعب أو النسخ مما ُُيكن من نقل األص

ومتتاز قاعدة البياانت املعروفة  .بينهم موثوقبني طرفني دون احلاجة لطرف اثلث وسيط 
ابلبلوكشني: ابلشفافية والسرعة والرخص والسهولة يف االستخدام والكفاءة يف تسجيل وإجراء 

فر إمكانية العمليات وإمكانية تطويرها املستمر مبا يناسب احتياجات املستخدمني، كما تو 
ها والتأكد من صحتها واحلفاظ عليها حبسب األنظمة ئمشاركة األطراف املعنية هبا يف بنا

 .1والتعليمات ذاتية التشغيل املقننة لالستخدام اليت يتفق عليها منشئوها
 النشأة وأول تطبيق عملي: 

شئت حلل مشكلة اليت أُن 2(Bitcoinالبتكوين ) عملة يعترب أول تطبيق عملي هلذه التقنية هو
ات من القرن ن، وذلك ابلرغم من أن أساسيات التقنية قُعدت يف الثماني1اإلنفاق املزدوج

                                                           
 م9/7/2019 اإلطالع، اتريخ blockchain-is-https://www.ibm.com/blockchain/whatانظر:  1

2 Iansti, Marco and Lakhani, Karim, The Truth about Blockchain, Harvard business 

review, 2017 

https://www.ibm.com/blockchain/what-is-blockchain
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أنه مل تثبت حالة اخرتاق  -يف استقراء الباحث ألقواهلم-، هذا وينص خرباء التقنية 2املنصرم
عام ملنصات الداعمة( خالل عشرة أعوام من تفعيلها ا عربخارجية واحدة هلذه التقنية )

، 4ويؤكد اخلرباء أن التقنية ما زالت يف بداايهتا ويف مراحل التطوير والتجريب .3م2008
وتشري دور النشر العاملية املرموقة أن أول حبث علمي منشور عن التقنية ضمن تصنيف 

، وقد انلت هذه التقنية صيتا عامليا 5م2016واملالية واإلدارية كان عام  االقتصاديةاألحباث 
نتشار العمالت االفرتاضية املشفرة على نطاق واسع وارتفاع أسعارها امللحوظ بعد عام سببه ا

ونظرا ملستوى األمان النسيب الذي تقدمه التقنية ظهر اجتاه عاملي من قبل الدول  .6م2015

                                                                                                                                                    
 أكثر من مرة عن طريق نقله نسخا. -ةمثل العمل-ويعين االستخدام الناجح الستخدام األصل  اإلنفاق املزدوج: 1
وأول من قام حبل هذه املشكلة  .( ملزيد من التفصيل حول هذه املعلوماتويكيبيدياحلل مشكلة بيزنطني املشهورة )راجع  2

الشهرية حللول الربجميات احلاسوبية، وأول تطبيق  IBMماء احلاسوب العاملني يف شركة نظراي هو ليسلي المبورت أحد عل
 م.2008عملي ذائع الصيت هلا هو البتكوين يف هناية عام 

، وأشري إىل أن عدم 2/33623hacked/-be-ckchainblo-the-https://www.techopedia.com/canانظر:  3
كما أن عدم ثبوت   ،إذ تتصل التقنية مبنصات أو تقنيات أخرى هي قابلة لالخرتاق ،اخرتاق التقنية ال يعين األمان الكامل

ة ذلك من ولكن صعوب ،اخرتاقها حىت اآلن ال يعين عدم القدرة على اخرتاقها مستقبال أيضا ) فكل تقنية قابلة لالخرتاق
 ، وأنقل هذا النص ابإلجنليزية ألحد املختصني للتأكيد:الحقا وهو ما بينتهُ  سهولته هي حمك تبين قرار االستخدام

“I am skeptical there’s going to be any technological silver bullet that’s going to solve 

security breach problems. No technology, crypto-currency, or financial mechanism 

can be made safe from hacks,” Said Tyler Moore, assistant professor of 

cybersecurity at the University of Tulsa’s Tandy School of Computer Science  
 .، )هيئة املعايري الدولية(html6266604o.org/committee/https://www.is.انظر:  4

5 www.scopus.com and https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
6 https://www.coinbase.com/price/ 

https://www.techopedia.com/can-the-blockchain-be-hacked/2/33623
https://www.iso.org/committee/6266604.html
http://www.scopus.com/
https://clarivate.com/products/web-of-science/
https://www.coinbase.com/price/
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 ،منها قطاع التمويل والوساطة املالية ،1واملؤسسات الكربى لتبنيها يف قطاعات متنوعة
 م العاملي بذلك بشكل موسع يف مبحث مستقل.وسنعرض لالهتما

ولفهم أكثر وضوحا حول هذه التقنية سنعرض لدوافع االبتكار وآللية عملها ابختصار 
وإمنا استخدامها وآاثرها ومواقف  ،إذ ليس القصد منه شرح تفاصيل التقنية ،يقتضيه البحث

راجعة املصادر مبلتفاصيل التقنية الراغبني ابالستزادة من ا نصحوأ .الدول منها وضرورة املواكبة
 .2املتخصصة املكتوبة واملرئية املثبتة يف احلاشية

 
  اثنيا: املشكلة اليت تسعى حللها/دوافع االبتكار:

إن فهم سبب ابتكار التقنية ودوافع ذلك يساعد على تصور أفضل حول تطبيقاهتا وأتثرياهتا 
كرت لتحل مشكلة انعدام الثقة عند إجراء تقنية رقمية ابتُ  وإمكاانهتا، وتقنية البلوكشني

إذن  .املعامالت بني أطراف جيهلون بعضهم ودون احلاجة لطرف اثلث مؤمتن وسيط بينهما
فالتقنية تسعى ألن تكون الوسيط اجلديد املعتمد عليه يف إجراء املعامالت بني أطراف جمهولة 

وذج الوساطة احلايل فهو بشكل وأن تكون اإلثبات الضامن للحقوق والواجبات بينهم، أما من
تقليدي يقوم بدور وسيط الثقة بني األطراف املتعاقدة عن طريق )التوثيق، وحفظ احلقوق، 

تستمد و  ،والشهادة عليها( ابلتفويض من قبل نظام رمسي حاكم ومنظم للعالقات يف جمتمع
نظام بدوره وسطاء من خالله، وهذا البصفتهم هذه املؤسسات سلطاهتا التنظيمية ابلعمل 

يستمد ثقته من الشعب، وتضطلع اليوم املؤسسات احلكومية املختصة، واملصارف 
                                                           

، حيث  government/-for-https://www.ibm.com/blogs/blockchain/category/blockchainانظر:  1
بيق التقنية يف خدمات متنوعة من هذه الدول: اإلمارات العربية املتحدة، سنغافورة، هناك العشرات من الدول بدأت تط

 سرتاليا، بريطانيا، السويد ودول صغرية كمالطا وقربص .. وغريها.أ
2 Singh, Vivek, Understand Blockchain Technology: Your quick guide to understand 

blockchain, Electronic publishing, 2018 also look courses on: coursera.com, edx.com, 

edureka.com, khan academy, ted.com and other educational platforms. 

https://www.ibm.com/blogs/blockchain/category/blockchain-for-government/
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هبذه املهمة، ابعتبارها أحد أهم األركان التنظيمية يف  بشكل رئيس واملؤسسات املالية املرخصة
 أي دولة.

احلياد واألمانة ك  ،تتسم بصفاتيفرتض أن إن املؤسسات الوسيطة يف النموذج احلايل 
 .ابإلضافة لوجود الرقابة الفاعلة عليها ،ملسؤولية والقدرة على أداء املهام بكفاءة وفاعليةوا

وابالستناد إىل هذه الصفات خيول هلا إجراء العمليات التوثيقية والرتبح من الوساطة 
واالستثمار بني األطراف املتعاقدة، ويف حال نشوب خمالفات يتم التدخل من قبل القضاء 

ويرى مبتكرو هذه التقنية كساتوشي  .1خطاء حال ثبوت جهة احلق وفق القانونلتصحيح األ
 هلذه التقنية أن نيانكموتوا يف ورقته البيضاء عن البتكوين ومن بعده جمتمع املستخدم

كما أهنا قابلة للتوجيه ملصاحل فئة دون   ،ة التبعاتظالوساطة التقليدية اإلنسانية مكلفة وابه
وابلتايل هناك رغبة جاحمة للتخلص  ،نصر البشري واضطالعه هبذا الدورفئة نظرا لتمركز الع

وإن حماولة املبتكرين التخلص من منوذج الوساطة احلايل لصاحل هذه التقنية اليت تسعى  ،منها
لند  ندا   أن حتل مكاهنا بشكل كلي/ أو جزئي يف قطاعات متعددة يعين إجراء توثيقي انجح

ىل ما ذكر، وهذا االبتكار يف حال بلوغه طور النجاح التام سيوفر أبمان وكفاءة دون احلاجة إ
الوقت واجلهد واملال، كما أن هذا االبتكار يتناسب مع طبيعة التطورات احلديثة واملتسارعة 
يف هذا العصر، وهذا هو ابختصار سبب وحافز ابتكار هذه التقنية، كما صرح بذلك 

 .2صانعوها ومطبقوها
 
 

                                                           
قد تكون الوساطة يف عمليات مالية، أو نقل ملكية أصول حقيقية أو رقمية )كاألصوات االنتخابية(، أو تنفيذية بني  1

 ..إخل.شخصيات عادية أو معنوية اعتبارية
2 Nakamoto, Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Bitcoin.org 

(published online), 2008. 
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 على دور الوساطة املالية؟ نرتنتاإلملاذا مل يؤثر 
لدور  نرتنتاإلهناك تساؤل رائج مفاده االستغراب من عدم هتديد التقنيات السابقة ك

الوساطة املالية، وجوابه أن تلك التقنيات مل توفر إمكانية نقل األصول واألشياء بشكل غري 
حالت  نرتنتاإللة على فمشكلة القابلية لنسخ األشياء املتداو  ؛نسخي كما توفره البلوكشني

فال ُيكنك إجراء تصويت على انتخاابت أو نقل  :لدور الوساطة نرتنتاإلدون استبدال 
تضح هذه اإلشكالية عند العلم أبن تو  .أموال دون اخلشية من إعادة نسخها أو سرقتها

وهذا  .الشركات املالية أنشأت شبكات خاصة جتنبا حلصول مثل هذه اإلشكالية الكبرية
دي من قابلية نسخ البياانت ومضاعفتها وتوزيعها هو ما جعل التقنيات السابقة غري التح

مما جعل وجود الطرف الثالث  ،صاحلة لنقل األصول كالنقود واألصوات االنتخابية وغريها
 وسيط ثقة أمرا ضروراي.بصفته عمل يي ذال

ة تقنيات جمتمعة غري تعمل تقنية البلوكشني من خالل عد آلية عمل "البلوكشني": اثلثا:
عمليات التحقق، و هي: التشفري،  ،جديدة

وآلية املصادقة على البياانت اجلديدة، وطريقة 
قواعد البياانت التشاركية يف توزيع البياانت 

 ؛على أعضاء الشبكة وفق ما يرغبه مؤسسوها
يف جمموعها تشكل البلوكشني. إن أي هذه و 

عملية تسجيل جديدة للبياانت حتدث على 

الدفرت اإللكرتوين املوزع، ويتم املصادقة عليها 
وختزينها من قبل األجهزة احلاسبوية املشرتكية 

وذلك بعد التأكد من كوهنا  ،يف إدارة الشبكة
موافقة للشروط املوضوعة من قبل املصممني الذي ُيلكون الشبكة وأسسوا طريقة عملها، 

 (2شكل )
 fundamentals/-businessblockchainhq.com/blockchainاملصدر:

https://businessblockchainhq.com/blockchain-fundamentals/
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ى الشبكة )سواء الشبكة العامة أو اخلاصة أو هذه النقاط احلاسوبية الكثرية املنتشرة علوتقوم 
هبذه العمليات، أما األنظمة احلالية فتخزن  Nodeشبكات االئتالف( واملسماة بــ النقاط= 

وهذا فارق جوهري يف آلية ختزين ( Serversبياانهتا على أجهزة مركزية خمتصة تعرف بـ )
نظمة املركزية والالمركزية واملوزعة ( الفرق بني األ2الشكل )يبني و  .البياانت بني النظامني

 ر حول طريقة املصادقة وختزين البياانت.ثلتوضيح أك
املوضحة يف الشكل عبارة عن أجهزة حاسوبية بقدرات عالية من  (Nodes) هذه النقاط

( حبسب حجم Light Nodes( و )Heavy Nodes)حيث التخزين واملعاجلة وتنقسم إىل 
وصالحياهتا، ومهمتها الرئيسة القيام بوظيفة التحقق من صحة  النقطة وقدراهتا يف الشبكة

منها: آلية اإلمجاع  ،الشبكة إلنفاذها بناء على قواعد وأصالة  العمليات اليت تتم يف هذه
مقابل مكافأة ما حيددها النظام )يف منوذج الشبكات العامة(، وتقوم هذه النقاط بتشفري كل 

بشكل تراتيب، كما متنع من التعديل عليها كما هو مبني يف  عملية وربطها مع العملية السابقة
من تتم وآلية ذلك  .الكتل )البلوكات( مع بعضها( الذي يوضح ارتباط 3الشكل رقم )

املستخدم للتعريف ابلعملية واملستخدم عرب  (Public key)خالل ما يعرف ابملفتاح العام 
وعملية التشفري  .لكه صاحب العملية فقطالذي ُيت (Private key)واملفتاح اخلاص  ،الشبكة

 ((Decryptionوفكه  ((Encryption، وتقوم ابلتشفري (ECC)هذه تتم عرب تقنية تسمى بـ 
لنقل البياانت بطريقة آمنة، وهي التقنية اليت تستخدمها اليوم معظم املؤسسات املالية حول 

 وسريتها.   العامل يف حفظ بياانهتا
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  (3شكل )
 .fundamentals/-businessblockchainhq.com/blockchainwwwاملصدر:                         

وتعمل )البلوكشني( يف الشبكات العامة املشهورة بشكل أساسي على فكرة تعرف ابلتوافق 
أي حماولة لتدمري النظام أو اخرتاقه أو بناء معلومات غري  ، حيث إذا حصليف بناء شبكتها

صحيحة فإن األوامر ذاتية التنفيذ تتبع أمر اإلمجاع الذي ينص على اتباع السلسلة األطول 
يوضح و  .من العمليات الناشئة عن حتقق مجيع نقاط الشبكة من العملية وموافقتهم عليها

 ( هذه القاعدة:4الشكل )

 

 (4الشكل )
 وانظر صور جوجل أيضا. fundamentals/-businessblockchainhq.com/blockchainاملصدر:     
 

https://businessblockchainhq.com/blockchain-fundamentals/
https://businessblockchainhq.com/blockchain-fundamentals/


 13  منير الشاطر /اإلسالميةالبلوكشين وتحديات المالية تقنية 
 

من أصالتها  1(Proof of work-Powعليها اجملموع يف التحقق )أي عملية ال يوافق  إن
ويعتربها شاذة فال يبين عليها ويعتمدها، متاما كما هو موضح يف  وصحتها ال يعتمدها النظام

( من عدم اتباع الوحدات )الكتل( الشاذة ابللون النهدي واتباع )الكتل( املعتمدة 4الشكل )
ابللون األسود )املعربة عن اتباع قاعدة اإلمجاع(، واألوامر ذاتية التنفيذ أو ما يعرف 

هي أمر قابل للربجمة على كل شبكة بلوكشني عامة أو خاصة مبا ابلربوتوكول ملعاجلة املعاملة 
أمر جيد إمجاال نظرا  وتباع اإلمجاع( هايناسب خصوصيات كل شبكة، ويف حالتنا هذه )

إذا مت التواطؤ من قبل  هنفسولكنه خطري يف الوقت  ،لتوزع القوى على عدد كبري من الناس
 .لفعل يف بعض التطبيقات النقدية كالبتكوينوهو ما حصل اب ،اجملموع على تغيري القواعد

 املشكالت اليت تواجه التقنية. وسنأيت على تفصيل أكثر هلذا يف مبحث

                                                           
أهنا طريقة ُيكن هو املهم  .(، وقد يتم ابتكار آليات أخرىProof of stackهناك آليات حتقق أخرى مت ابتكارها كــ ) 1

 أن تضاف إىل تقنية البلوكشني.
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 :1املطلب الثاين: أنواع سلسلة الثقة )البلوكشني( وخصائصها
 أوال: أنواع سلسلة الثقة "البلوكشني":

 :السلسلة اخلاصة -1

ما و اليت تعمل عليها تقنية البلوكشني  هانفسئ هي قاعدة بياانت تعمل وفق اآللية واملباد
زالت قيد التطوير، والفرق الوحيد بينها وبني سلسلة الكتل العامة أهنا تسمح خباصية التحكم 

عن طريق قواعد شخصية مركزية )املؤسس/املؤسسني( ابلدخول إىل الشبكة من خالل 
صبح بذلك العضو اجلديد وشروط وتعليمات اتفق عليها املؤسس أو جمموع املؤسسني، لي

وقد غفل الناس عن مزااي هذا النوع من  .لبقية األعضاء من حيث احلقوق والواجبات مساواي
أنواع التقنية نظرا لشيوع النوع اآلخر )السلسلة العامة ومن تطبيقاهتا البتكوين( اليت مل حتقق 

، ومن مزااي 2آخر والشرعية والقانونية كما بينت يف حبث االقتصاديةمتطلبات الكفاءة 
الشبكة اخلاصة: اخنفاض التكلفة املطلوبة حلفظ عمل الشبكة، ودرجة أمان أعلى، وسيطرة 

ن وهذا النوع من البلوكشني ُيك   .، وسرعة وسهولة يف تنفيذ العملياتأقوى، وخصوصية أكرب
 مستخدميه من: أمتتة العمليات، وزايدة األرابح للمسامهني، وخفض التكاليف اجلارية،

 واحتكار البياانت واحلفاظ على خصوصيتها عند احلاجة لذلك. 

                                                           
لمعرفة التفاصيل حول األنواع والخصائص،  -من كبار مطوري هذه التقنية عالميا- IBMالرجوع إلى موقع  تم 1

 ، وشروحاتهم.www.Ibm.com انظر: 

، 2018الشرعية، سرا العاملية للبحوث إجملة  العمالت االفرتاضية املشفرة: البتكوين منوذجا، كفاءةأمحد، منري ماهر،  2
 .ماليزاي

http://www.ibm.com/


 15  منير الشاطر /اإلسالميةالبلوكشين وتحديات المالية تقنية 
 

من املتخصصني يعترب البلوكشني شكال آخر لقواعد البياانت  اعددأن وجتدر اإلشارة إىل 
ومن األمثلة على هذه الشبكة املشروع  1بفارق متكينها لنقل األصول دون نسخ التشاركية

ليكون مم صو  (Linux)الذي ترعاه شركة  (Hyperledger Fabric)بـ الضخم الذي يعرف 
منصة لنقل األصول بشقيها الرقمية )الصوتيات، حقوق امللكية، براءات االخرتاع( وغري 

( عن طريق العقود الذكية بشفافية اتمة بني وغريها الرقمية )كاملباين، واملركبات، والسلع
ه يف قطاعات املال املشروع وما يسعى لتحقيق وملزيد توضيح عن ماهية .املستخدمني

 .2واألعمال يرجع للموقع الرمسي للمشروع يف احلاشية
 :السلسلة العامة -2

للتقنية، والفرق الوحيد بينها وبني سلسلة  هانفسقاعدة بياانت تعمل وفق اآللية واملبادئ 
الكتل اخلاصة سالفة الذكر أهنا مفتوحة للجميع من حيث القدرة على املشاركة، ومثاهلا 

الشهرية البتكوين، ومن سلبياهتا: أن مستوى األمان العملة االفرتاضية املشفرة  األشهر هو
فيها أقل، وهلا متطلبات تقنية مرتفعة من حيث األجهزة الكثرية ذات القدرات العالية حلفظ 
هذه الشبكة اليت تستهلك الكثري من الكهرابء، كما أهنا ال تراعي اخلصوصية ألهنا عامة 

 ؛يها أي راغب بذلك، ابإلضافة إىل أهنا أبطأ بكثري من الشبكات اخلاصةبطبيعتها يشارك ف
 كما أن هباقد وصلت بعض عمليات التحقق من البتكوين إىل ما يزيد عن عشرة دقائق،  ف

مشاكل قانونية كعدم القدرة على اسرتجاع ما فقد من التداول النقدي لوفاة املتداول أو 
طارئ عند املتداول  بسبب لقدرة على حجز األموال نسيان كلمة املرور، فضال عن عدم ا

ليست هناك سفه أو التعدي عند مرض املوت أو متويل ما يصح متويله وغري ذلك، و الك

                                                           
1 Narayanan, Arvind, Private blockchain is just a confusing name for a shared 

database, Stanford blogger, 2015 pp.1 retrieved from: www.freedom-to-thinker.com 

7/1/2017 
2  www.hyperledger.org  

http://www.freedom-to-thinker.com/
http://www.hyperledger.org/
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العمالت االفرتاضية املشفرة، وقد ارتبطت تقنية  ىحاليا شبكات مفتوحة ضخمة سو 
 اآلخرين لدى بعض )البلوكشني( هبذا النوع من الشبكات مما أدى إىل التغافل عن النوعني

 م.2017وسرعان ما مت تدارك هذا عام املستخدمني، 
 :(consortium blockchain)شبكات التحالف واالحتاد  -3

أهنا تدار من قبل يف توفر شبكة التحالف مزااي قريبة جدا من الشبكة اخلاصة، وختتلف عنها 
وذلك جيعلها  دة واحدة،جمموعة خمتارة من القادة، خبالف الشبكة اخلاصة اليت تدار من وح

نوعا مميزا للعمل املؤسسايت اجلماعي، نظرا لتوفريها مزااي متعددة: كاخلصوصية والتحكم 
على. ومن األمثلة على استخدام هذا النوع من األسرعة الوالتكاليف املنخفضة والسهولة و 

 70ثر من وهي جمموعة مكونة من أك ،(R30الثالثني ) ةالشبكات يف القطاع املايل: جمموع
 ،مؤسسة مالية ضخمة تستثمر حبثيا يف تقنية سلسلة الثقة واستخداماهتا يف قطاع التمويل

حيث قامت إبنشاء منصة برجميات مفتوحة تسمى  ،م2014ومقرها نيويورك وأسست عام 
(corda للتمكن من حتمل العمليات املالية املتزايدة حول العامل، وخباصة عمليات التسوية ،)

ال يصنف هذا العمل ضمن )البلوكشني( املختصني أن بعض إىل وجتدر اإلشارة  .وكبني البن
 خبالف التصريح الرمسي هلذه اجملموعة.

 مواضع التشابه واالتفاق بني سلسلة الثقة اخلاصة والعامة:
للند، وحيتفظ مجيع املشاركني بنسخ  ن بتقنية الندكالمها المركزي انتشاري ويعمال -

 من البياانت.
آلية التحقق بني يف ا يعمالن بربوتوكول يعمل وفق آلية اإلمجاع مع فارق كالمه -

 الشبكة العامة واخلاصة.
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كالمها يتصفان بعدم القدرة على االخرتاق والتغيري بدرجة عالية حىت لو وجدت  -
يف الشبكات  %51عناصر مشبوهة داخل الشبكة على أن ال تزيد عن نسبة 

 العامة.

 :املواضع ابإلضافة ملواضع االفرتاق وهنا جدول توضيحي هلذه
 (: الفروقات بني السالسل العامة واخلاصة وسالسل التحالفات عرب تقنية سلسلة الثقة.1جدول )

 السلسلة اخلاصة التحالف واالحتاد السلسلة العامة 

 موزعة مركزية متعددة موزعة درجة املركزية

أعداد حمدودة من املصرح  أي أحد املشاركون
 هلم

هة مركزية تتحكم ابلدخول ج
 واخلروج

 التأييد الذايت التأييد اجلماعي بروتكول للتأكد من العمل آلية العمل

 جهة مركزية املشاركون يتفاوضون اجلميع حيفظ البياانت حفظ البياانت

 ليست حباجة اختياري حباجة آلية التحفيز

 افية والتتبعالشف الكفاءة وختفيض التكاليف إنشاء ذايت أبرز الفوائد

 تدقيق التسوايت البنكية بتكوين تطبيقات عملية

  2-3 سعة احلمل
 مرة/اثنية

1000-1000  
 مرة/الثانية

- 

 Blockchain Laboratory, Research Institute of Chuancai securities co., Ltالمصدر: 
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 خصائص سلسلة الثقة )البلوكشني(:اثنيا: 
 المركزية توزيعية:  .1

على  تعتمد على جهة مركزية يف حفظ البياانت والتدقيق عليها ومعاجلتها ونقلها بل حيث ال
توزيع وذلك بسبب توزيع املخاطر.  على:األمان األاملميزات: درجة ومن  جمموعة متعاونة.

حيث من الصعوبة مبكان فقد هذه البياانت أو اخرتاقها والتعديل عليها.  املخاطر:
 طلب الشفافية، وإال عد يف السلبيات بال شك.وذلك فيما يت الشفافية:

سيطرة )وخباصة عند الهناك فقدان أن يف بعض احلاالت وليس مجيعها ومن السلبيات: 
حيث  منية:األخاطر املو خباصة مع تطور التكنولوجيا وإاتحتها بشكل أكرب. و  ،احلكومات(

حذف البياانت يعترب مزية يف ، فصعوبة ةألمنيلناحية اكل نقلة تكنولوجية خماطر تتعلق ابإن ل
 حال أردان ذلك ولكنه ال يعترب كذلك يف حال استلزم حذفها!

 برجمية مفتوحة املصدر:  .2

استخدامها واإلضافة أي شخص وهذا يعين أن أنظمة )البلوكشني( أنظمة مفتوحة يستطيع 
يهم الكثري وهو ما يوفر عل ،هذه التقنية يف أي تطبيق يريدونه استخداملناس لُيكن و عليها، 

مما  ،: دخول التقنية إىل جماالت كثرية وأبسعار منخفضةمرومن ميزات هذا األمن املال. 
قامت مؤخرا شركة أمازون إبنشاء قد يلغي احتكار بعض الشركات املهيمنة يف األسواق. و 

ن الراغبني من بناء ما يودون من أفكار عن مما مك   ،خدمات البلوكشني على موقعها
 .1طريقهم

 

                                                           
1 https://aws.amazon.com/blockchain/ retrieved: 11/10/2019 

https://aws.amazon.com/blockchain/
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 ري قابلة للتغيري والتعديل:غ .3

وهذا جيد يف عمليات  ،أنه حيفظ احلقوق يف حالة عدم إرادة تغيري ما سجل من املميزات:
عدم إمكانية احلذف  ومن السلبيات: ،التصويت وعمليات تسجيل ونقل امللكية مثال

 والتغيري يف حال إرادة ذلك، كاخلطأ يف النقل أو التوثيق.
 :متتاز ابلشفافية  .4

إمكانية اطالع اجلميع على املعلومة اليت يراد هلا أن تكون شفافة   اإلجيابيات: ومن
عدم إمكانية إخفاء املعلومة عن اآلخرين يف حال كانت  ومن السلبيات:كالتصويت مثال، 

املعلومة تتسم ابخلصوصية، وهذا خاص ابلشبكات العامة دون اخلاصة وحبسب القواعد 
غري، وأحياان ما تشكل هذه اخلاصية مشكلة أخالقية يف الشبكات الذاتية اليت ابتت قابلة للت

 العامة، ولكنها قد تكون مطلوبة لظروف وأسباب معينة.
 االستقاللية: .5

ومن مبعىن أن كل نقطة معاجلة من نقاط الشبكة مستقلة عن األخرى وغري متأثرة هبا. 
ة مركزية إذا استلزم األمر صعوبة سيطرة جه ومن السلبيات:والعدالة،  التكافؤ: مميزات هذا

 ذلك.
 الكفاءة:  .6
: هناك سرعة أكرب يف نقل البياانت مقارنة ابألنظمة احلالية، فاألخرية حتتاج السرعة -1

ه ميزة كبرية وخباصة لألصول النقدية، وهذ ،إىل تدقيق يدوي يف كثري من األحيان
من األنظمة فاملعاجلة تتم بسرعة أكرب بكثري  ؛تتفوق هبا على األنظمة احلالية
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 التقليدية وُيكن أخذ نظام املقاصة اإللكرتوين العادي مقارنة بنظام اإليثرييوم مثاال
 .على ذلك

االمتثال الذين  : من خالل أمتتة العمليات وعدم احلاجة ملوظفيتقليل التكلفة -2
يقومون أبعمال روتينية ُيكن أن يقوم احلاسوب هبا بسرعة ودقة أعلى. كما أهنا 

 ،أعماهلمتقلل من حركة املستهلكني إلجناز  (Biometric)ات التعرف جبانب تقني
 مما يقلل من التكاليف املرتافقة مع إجناز هذه األعمال ابلطرق التقليدية.

األمان: وهذا حصراي للشبكات اخلاصة من التقنية، حيث مل تثبت حىت اآلن عملية  -3
البنوك وأنظمتها اخرتاق هلا، يف حني ثبت العديد من حاالت القرصنة على 

 التشغيلية.
يف إدارة الشبكة  ينالتحكم: حيث متكن التقنية من حتكم أشخاص حمدود -4

ومما  .وعملياهتا، سواء من حيث التعقب أو التحقق من أصالة املعامالت ونفوذها
يساعد يف هذه املهمة أن حتديث البياانت على الشبكة يكون بشكل آين، وهو ما 

 ثة لألوضاع سواء ابلتدخل اإلنساين أو التقين.ثياحلتابعة من املُيكن 

 املطلب الثالث: جماالت وتطبيقات "البلوكشني":
البلوكشني لتطبيقات يف قطاعات عسكرية، وطبية، وتعليمية، وإعالمية، ومالية، تقنية تصلح 

ال تصلح لكثري من األمور والتطبيقات خبالف ما يروج كما أهنا ومواصالتية، وأخرى كثرية،  
 ومن التطبيقات العامة العملية هلذه التقنية ما يلي: .مزودو التقنية له

 أوال: التطبيقات العامة:
 :أمثلة على بعض التطبيقات العامة
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وذلك عن طريق إجراء العقود الذكية بني املنازل والشركات قطاع الطاقة:  -أ
 وحمطات توليد الطاقة الشمسية، حيث يتم خصم كمية الطاقة املستهلكة شهراي

وإرساهلا إىل املستهلك، وعليه خيصم تلقائيا املبلغ املطلوب من حساب 
املستهلك دون احلاجة إىل الذهاب إىل الشركة أو إجراء عمليات حتويل نقدية،  

 .1كما متكن من مبادلة الطاقة بني طرفني دون احلاجة لوسيط
إىل كل وذلك عن طريق إمكانية تتبع البضائع واتريخ وصوهلا قطاع التزويد:   -ب

اليت متكن من تبادل  Time stampingحمطة من خالل تقنية املصادقة الزمانية 
 .2األشياء إنرتنتوخباصة يف تطبيقات  ،هذه املعلومات بفاعلية

حيث متكن التقنية من حفظ سجالت الطلبة وعالماهتم  التعليم:  قطاع -ت
يم يف سالسل خاصة هم أثناء مرحلة التعلئواختباراهتم وأوراقهم الرمسية وسائر أدا

موصولة بني اجلهات املعنية عرب شبكات عامة ختدم استفسارات املوظفني 
واحلكومات وغري ذلك من املهتمني وأصحاب العالقة، مما يوفر عنصر الثقة يف 

ويزيد  جنازه وُينع من الغش والتزوير ويسرع يف عمليات التوظيفإأداء الطالب و 
 .3من كفاءة املؤسسات التعليمية

                                                           
1 Andoni, Merlinda & others, Blockchain technology in the energy sector: A systematic 

review of challenges and opportunities, journal of renewable and sustainable energy 

review, 2019, 143-174 
2  Blokdyk, Gerardus,  Blockchain and Supply Chain Management A Complete Guide - 

2019 Edition, electronic publishing, 2019 
3 Kuvshinov and Mostovoy, Disciplina: Blockchain for Education, (2018) retrieved from: 

https://teachmeplease.io/yellowpaper.pdf also look at: Camelleri & Grech, Blockchain in 

Education, JRC science for policy report, European commission, (2017)  pp 106-109 

https://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerardus+Blokdyk%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://teachmeplease.io/yellowpaper.pdf
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وذلك ابستخدام التقنية يف لعقود والتوثيق يف القطاع احلكومي واخلاص: ا -ث
توثيق العقود املختلفة واملصادقة عليها وحفظ البياانت، ومن االستخدامات 

 :، ومن األمثلة على ذلكاحلكومية
 توثيق العقود احلكومية يف خمتلف الوزارات والدوائر التابعة هلا. -1
)اهلوية، وجوازات السفر،  ـة البلوكشني: كحفظ البياانت الشخصية على منص -2

 .وسندات امللكية، وغريها(
 إمتام عمليات التصويت الداخلي واخلارجي عن طريق تقنية البلوشكني. -3
 محاية امللكية الفكرية. -4

 استخدام التقنية احملتملة يف القطاعات املختلفة. بض جماالتوما ذكر هو جمرد متثيل على 
 ملالية:اثنيا: بعض التطبيقات ا

cryptocurrenciesالنقود والعمالت االفرتاضية املشفرة  -1
1 

وســــيلة بصــــفتها عبــــارة عــــن أصــــول رقميــــة مصــــممة للعمــــل العمــــالت االفرتاضــــية املشــــفرة: 
للتبــادل، تســتخدم التشــفري لتــأمني معامالهتــا، والــتحكم يف إنشــاء وحــدات إضــافية، والتحقــق 

 غالبهـا مبنيـة علـى تقنيـة تسـمى بسلسـلة من نقل األصول والقيم بشكل غري نسخي، وهـي يف
، ويقـــــوم إبنتـــــاج هـــــذه العمـــــالت وكفالـــــة 2الثقـــــة تكفـــــل الشـــــفافية والســـــرعة والثقـــــة يف النقـــــل

                                                           
ا للمالية جملة إسر  للباحث أحباث ومراجعات علمية يف املوضوع، منها: كفاءة العمالت االفرتاضية املشفرة البتكوين منوذجا 1

جملة بيت املشورة، ونقد علمي لعبد الستار أبو غدة حول  ، والتوجيه الشرعي للتعامل ابلعمالت االفرتاضيةاإلسالمية
 ها لالستزادة.طنالعاملية، ينظر يف موا اإلسالميجملة اإلقتصاد  - العمالت االفرتاضية املشفرة

من أمهها اجملال اإلقتصادي  ،تطبيقات واعدة يف جماالت عديدة -اليت ما زالت قيد التطوير والتحسني-وهلذه التقنية  2
 واملايل.
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يف أوسـاط مهتمـة  اوقـد حققـت هـذه العمـالت قَبـوال عامـ .1استمراريتها جمتمع يعرف ابملنقبني
نصـف ترليـون دوالر، وهـي هبا حول العامل، حيث وصـل جممـوع قيمتهـا السـوقية إىل مـا يقـارب 

غري خاضعة للتنظيم أو لرقابة بنك مركزي، كما أهنا ال تعتـرب نقـودا قانونيـة، ويطلـق عليهـا اسـم 
، وال تسـتند قيمـة هـذه العمـالت إىل أصـول ملموسـة أو معـادن 2النقد البديل أو النقـد املكمـل

لتحقيـق أرابح ســريعة  نفيسـة، وغالـب النشـاط املعاصـر للمتـداولني هبــا يقـع يف حيـز املضـارابت
نتيجة اضطراب قيمتها وتقلبها العام ابجتاه االرتفـاع خـالل السـنوات الـثالث املاضـية، وخباصـة 

 .3بعد دخوهلا أسواق املشتقات املالية
وقيمـــة هـــذه العمـــالت اضـــطراب شـــديد، تتـــأثر ابلشـــائعات والتوقعـــات واألخبـــار واملضـــارابت 

حــىت اآلن حــىت ابت  ،ة، ومل يثبــت هلــا اســتقرار نســيبوالقــرارات مــن اهليئــات واملنظمــات الدوليــ
أو يف اخنفـاض يف القيمـة  التقلب وعدم االستقرار صفة مالزمة هلا، فهـي إمـا يف تضـخم شـديد 

ة اقتصــــاديكبــــري، وهــــو مــــا يشــــكل خطــــر إضــــاعة املــــال للمتعــــاملني هبــــا، ويســــبب مشــــكالت 
يــدعي أن هــذه  وهنــاك مــنيــا، مــع تنــامي الطلــب عليهــا عامل هنفســوقانونيــة وشــرعية يف الوقــت 

التقلبـــات مؤقتـــة ورهينـــة مبـــؤثرات معينـــة نتيجـــة عـــدم حوكمتهـــا وحلـــداثتها النســـبية يف األســـواق، 
ويتوقــع اســتقرارها النســيب بــزايدة التعامــل التجــاري هبــا تــدرجييا، متامــا كمــا حيــدث يف عمليــات 

هـــا حـــىت اآلن، وهـــي اإلصـــدار النقـــدي للعمـــالت الورقيـــة، وكـــل هـــذا حيتـــاج ألدلـــة مل نقـــف علي
 حمض ختمينات وتوقعات ال تسندها وقائع أو بياانت مالية.

 
                                                           

1 Vejacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies, Journal of Economy, 

Business and finance, 2017, pp 1-2 
قود بوصفها نا حىت تثبت شرعيتها احلقيقة الشرعية فينبغي أن يقر التعامل هبمن حيث وهذا من وجهة نظرهم، أما  2

 مساعدة.
3 Cheech & fry, Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into 

the fundamental value of Bitcoin, economic letter, 2015, pp 6-10 
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 العقود الذكية: -2

وهي عقود إلكرتونية آلية التنفيذ تعمل على أمتتة عمليات التعاقد، حيث متكن مستخدمها 
عن طريق الربجمة  ، وذلكنسانمن تنفيذ، وأداء، ورصد الوعود التعاقدية دون تدخل اإل

الذي يساهم يف ختفيض تكاليف إدارة التجارة والتقليل من  األمرنوعة آليا، للحاالت املت
مما يشكل  ،أكثر أماان وحوكمة اكما أهنا تعترب توثيق  .العقودالبشرية وسرعة إجناز  األخطاء

منها منصة  ،وتتم هذه العقود من خالل منصات كثرية .ثورة يف عامل العقود واالتفاقيات
 اإلسالميةاملصدر، وهلا تطبيقات يف قطاعات مالية كثرية كاملصارف يثرييوم املفتوحة اإل

 من أبرز عيوهبا:والتأمني واملدفوعات وغريها، وإن كانت ميزات هذه العقود واضحة إال أن 
صعوبة التغيري يف هذه العقود املنمطة عند احلاجة، وعدم استطاعة استيعاب احلاالت 

مما  ،االعتمادو اكبة للحاجة للربجمة وإعادة الصياغة الشاذة، وصعوبة التعديل الفوري للمو 
صعوبة اللجوء إىل القضاء يف طورها األول عند حصول نزاعات، إضافة إىل يستغرق وقتا، و 

 صبح كثري منها عقود إذعان.يوإمكانية التالعب هبا ونقل مركز القوة جتاه مربجميها ف
 يف جمال الدفوعات: -3

إلكرتوين ال حمالة، فإن استبدال التقنية احلالية بتقنية  ومبا أن واقع ومستقبل الدفوعات
البلوكشني يعترب أكثر أماان وكفاءة، وليس معىن هذا أنه سيكون ابلعمالت االفرتاضية املشفرة 

 ابلضرورة.
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 : يف جمال التسوايت -4

وهي من أوىل وأبرز تطبيقات البلوكشني، وقد قام بنك التسوايت الدويل إبصدار تقارير 
. وهو ما مت 1ة آللية عمل هذه التنقية يف هذا اجملال، وحض البنوك على استخدامهاتوضيحي
 ،أنشئ احتاد معروف هلذا الغرض وسبق بيانه وقدمنها سنغافورة، و  ،دول العامل بعضفعليا يف 

 .R30 consortiumوهو جمموعة   
 ساابت وإدارة اهلوية اإللكرتونية:احليف جمال فتح  -5

، وهي أكثر سرعة Biometricت التعرف على اهلوية الشخصية وذلك ابستخدام تقنيا
وأفضل كفاءة من الوسائل التقليدية املوجودة حاليا، وتستخدم يف ذلك تقنية البصمة، وتقنية 
التعرف على القزحية والوجه، والتحقق من الشخصية عن طريق الصوت، ابإلضافة إىل الرقم 

ُييل، ويتم كل ذلك عرب اهلاتف احملمول الذي واإلالسري واملطابقة على رقم اجلوال الرمسي 
ظ كما هو معلوم. ويسجل كل هذا على سلسلة الكتل لحو تتطور تقنياته بشكل كبري وم

وكل هذا خيفض التكاليف  ،)البلوكشني( مما جيعله غري قابل للتعديل أو احلذف أو التالعب
آاثر إجيابية كثرية على قطاع البيئة  مرهلذا األو  .ويلغي أو يقلل األعمال الروتينية إىل حد كبري

طمئنان الكامل وله حتدايت جيب أن تواجه كاخلوف من سرقة البياانت لعدم اال ،اإلقتصادو 
ابإلضافة ملشاكل متعلقة ابخلصوصية واملتاجرة ابلبياانت من قبل  ،من إمكانية قرصنة البياانت

التقنية يف القطاع املايل يف كثري جهات خاصة، وهو ما أخر عمليات التقنني الستخدام هذه 
 من الدول.

 

                                                           
1 Bank of International settlements, Distributed ledger technology in payment, clearing and 

settlement (an analytical framework), by committee of payment and market infrastructure, 

retrieved: https://www.bis.org/cpmi/publ/d157.pdf  

https://www.bis.org/cpmi/publ/d157.pdf
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 ختزين البياانت سحابيا: -6

ية من ختزين البياانت والعقود سحابيا أبمان أعلى نظرا لتشفريها احملكم،  نالتقهذه ستمكن 
كما ستتم مجيع العمليات سحابيا مما خيفف من الُكلف املرتبطة بعمليات التخزين وإدارة 

 يف املعاجلة وغري ذلك من املزااي، وهو التوجه العاملي اليوم. البياانت ويوفر سرعات أعلى
 تتبع املنتجات وإدارة سالسل تزويد املنتجات واخلدمات احلالل: -7

البلوكشني توفر تقنية الوصمة الزمنية مع حتديد األماكن دون إمكانية التالعب تقنية مبا أن 
جني احلالل املعتمدين وتعقب فإن ذلك يسهل كشف عملية التوريد من املنت ،ابملعلومات

 ،وقد نشأت شركات رايدية كثرية تقوم على فكرة تعقب املنتجات الغذائية وأصالتها .ذلك
وقطاع  اإلسالميعلى املعنيني بقطاع التسويق فإن ولذا  .1يف األردن Decapolisمنها شركة 

 ثر كفاءة.احلالل املبادرة ملثل هذا النوع من الشركات ودعم قطاع احلالل بشكل أك
 

                                                           
1Decapolis, https://decapolis.io/ accessed:10/6/2019 

https://decapolis.io/


 27  منير الشاطر /اإلسالميةالبلوكشين وتحديات المالية تقنية 
 

 املبحث الثاين
 املشكالت اليت تواجه تقنية البلوكشني

نعرض بعض املشكالت األمنية املطلب األول: ينقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب: يف 
نعرض مشكالت الكفاءة يف بعض التطبيقات  املطلب الثاين:اليت تواجهها التقنية، ويف 

 عرض بعض املشكالت القانونية وحتدايت اخلصوصية.ن املطلب الثالث:املالية والنقدية، ويف 
 املطلب األول: املشكالت األمنية اليت تواجهها التقنية:

 درجة أمان تقنية البلوكشني:
هذه من مسلمات خرباء التقنية واملالية، فعنصر و لكل تقنية ثغرات، ولكل أصول خماطر، 

ها، واملخاطر من حيث خيار اخلطر مرافق لسائر أنشطة السلوك اإلنساين وغري منفك عن
اقتحامها على صنفني: ما ركوهبا حممود ومقبول نظر ا لرجحان مصلحته على مفسدته يف 
العاجل واآلجل بعد أخذ النظر يف العوامل املرافقة، ومنها ما ركوبه مذموم مرفوض نظر ا 

يف  لرجحان مفسدته على مصلحته يف العاجل أو اآلجل أو يف كليهما مع اعتبار النظر
 العوامل األخرى.

هذا وختتلف التقادير حول الرجحان ابختالف النطاق املقيم ونظرات املقيمني وأدلتهم 
ومعايريهم، ومعلوم أنه كلما كانت اآلاثر الناجتة عن اخنفاض مستوى األمان يف تقنية ما أكرب 

األذى نصح اخلرباء ابالبتعاد عنها والعكس صحيح، ولكن إذا وصلت املخاطر إىل درجة 
املتعدي فيحكم عليها مصلحيا ابإللغاء حبكم حاكم ومبشورة أهل االختصاص. وتقنية 

فقد وجد  1ليست مبعزل عن هذه املخاطرفإهنا البلوكشني ابلرغم من درجة أماهنا العالية 
منها: سرقة اهلوية، والقرصنة، والنصب  ،ن عدد ا من املشكالت املرتافقة مع تطبيقهاو الباحث

                                                           
1 Xu, J. Jennifer, Are blockchains immune to all malicious attacks? Journal of financial 
innovations, springer, (2016) pg.6 
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ومشكالت السيطرة واالنقسام، وعدم وجود تنظيمات قانونية ومعايري دولية  والتضليل،
 لتطبيق التقنية، وغري ذلك مما سنعرض له ابختصار يقتضيه املقام.

  Attack %51. مشكلة السيطرة على الشبكة عن طريق هجوم األغلبية 1
 %51) جوم األغلبيةمن املشكالت األمنية الواردة على هذه التقنية أهنا عرضة ملا يعرف هب

attack)1 ومثاله ما حصل يف العمالت االفرتاضية املشفرة القائمة على تقنية البلوكشني ،
تقتضي طبيعة التنقيب والرتبح منها التجمع يف معامل تنقيبية خاصة أو عامة لرفع  إذ ،العامة

وأتخذ هذه املعامل  ،2الكفاءة التنقيبية وزايدة األرابح الناجتة عن عمليات اإلصدار واملصادقة
ابملقابل رسوما على االشرتاك معها، وهذا التجمع مع الوقت يؤدي إىل تضخم وسيطرة 

وقد حدثت  .ت احلجماقتصادايكفاءة عالية على الشبكة والتحكم هبا بفضل   يمعمل ما ذ
وهو ما عرف  ،م2014هذه السيطرة على سبيل املثال يف شبكة البتكوين العامة يف يناير/ 

من جمموع قوة  %51، عندما سيطر هذا املعمل على  Ghash.io Incidentثة جاش حباد
وكان إبمكانه تغيري قواعد آلية التنفيذ، ولكن سرعان ما مت تدارك هذا من قبل  ،التنقيب

جمتمع املنقبني خبروجهم الفوري من هذا املعمل إلعادة األمور إىل نصاهبا، ولكن يف حال 
يقاف وإ، يؤدي إىل مشكالت، منها: منع املنقبني من التنقيب حدث مثل هذا جمددا فإنه

 الصرف املزدوج.و ، عمليات التحقق من التعامالت
وكل هذا ممكن/حمتمل على املدى البعيد ويقود إىل مركزية خاصة خطرية، وهذا حيدث خباصة 

وأداء يف الشبكات العامة، فكل ما فيه حافز مرتفع للربح عن طريق التنقيب حلفظ الشبكة 

                                                           
1 Lin & liao, A survey of block-chain security issues and challenges, International journal of 

network security, 2017, p.656 
 .وذلك حصراي يف الشبكات العامة من سلسلة تقنية الثقة 2
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 ا، والعامل مل يشهد هذا اخلطر إال يف شبكة البتكوين اليت حصدت كثري 1عملياهتا معرض هلذا
هذا وإن مل  .ضاربني الذين يسيطرون على الشبكةمن األرابح نتيجة التذبذابت اهلائلة من امل

، ولذلك ةممكن اصل سيطرة فعلية حىت على مستوى الشبكات العامة حىت اآلن إال أهنحت
احلكومات واملؤسسات املالية إىل استخدام هذه التقنية على مستوى الشبكات اخلاصة  جلأت

 لتفادي هذا اخلطر وحصر من بيدهم السلطة يف عدد حمصور مراقب قانونيا.
 :مشكلة االنقسام. 2

 ني، وقد وقع هذا مرت2ومن املشكالت األخرى يف الشبكات العامة مشكلة االنقسام الذايت
نقسام يف الشبكات العامة إىل نوعني من حيث القوة: انقسام ال، وينقسم االمع البتكوين مث

يسفر االنقسام عن إنشاء  األول:، ففي Soft Forkوانقسام انعم  Hard Fork قوي 
تبقى  الثاين:سلسلة جديدة من البلوكشني ال تقبل التعامل مع السلسلة القدُية أبدا، ويف 

ينشأ اتفاق ذايت جديد بني اجملتمع يف عمليات التحقق  من البلوكشني ولكن هانفسالسلسلة 
 Nodesمن البلوكات يؤدي إىل تغيري يف عمليات القبول والبناء، فإن ما يعرف بـالنقاط 

اجلديدة تكون أقوى من القدُية يف عملية احلساب والتشفري نتيجة إعادة برجمتها مبا يتناسب 
إذ إن حدث هذا مع البتكوين والبتكوين كاش،  مع املطلوب وفق آلية اإلمجاع اجلديدة، وقد

األخري قوته احلسابية أكرب أبضعاف من األول مما ُينحه سرعة أعلى يف التحقق من 
العمليات، وأاي يكن األمر فاملقصود أن مع كل حتديث للربانمج وحصول توافق مجاعي 

يد، وهذا مما يضعف جديد )يشبه احتكار القلة إىل حد بعيد( ُيكن أن ينتج لدينا كيان جد

                                                           
وحينها  ،كون هناك طريقة ما لتنظيم هذا، ولكن آنذاك ستخرج العملة عن كوهنا المركزية وغري خاضعة للحكوماتتوقد  1

عامل هبا على حساب عمالت إلكرتونية تصدرها البنوك املركزية ولن يكون هناك جدوى من الت ،ستفقد أبرز خصائصها
 حول العامل استجابة ومواكبة للتغريات احلديثة.

 .657املرجع السابق ص   2
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أو يف أمن بياانهتا إذا   ،الشبكة العامة بشكل عام ويزيد من اضطراب قيمتها إذا كانت نقود ا
ويودي خبصيصة  ،ومنافع غري عادلة احيقق أرابحكما أنه كانت للتسجيل والتوثيق،  

 يف الالمركزية وما ينشأ عنها من امتيازات خبالف ما هو مظنون يف العقد العريف للداخلني
 هذه الشبكات الالمركزية.

 . مشكلة املنصات الداعمة:3
من أكرب املشكالت اليت تواجهها املنصات الداعمة أهنا عرضة لالخرتاق، نظرا ألهنا مبنية 
على تقنيات أخرى أقل أماان وقابلة للقرصنة، وابعتبار املنصات املتعامل مع البلوكشني فإن 

ويقول املروجون أن كل عمليات  .اليت متنحها التقنيةاخرتاقها هو اخرتاق خلصيصة األمان 
وخيالف ذاهتا لتقنية لاالخرتاق لعملة البتكوين حىت اآلن كانت اخرتاقا للمنصات الداعمة ال 

، ولكن من حيث 1طرق وأوجه القرصنة احملتملة هلا الذين حيصرونيف هذا بعض اخلرباء 
رق ما تعادل قيمته املليارات من . وقد سُ احملصلة يبقى هذا اخلطر موجودا ومعتربا وخطريا

العمالت االفرتاضية املشفرة من هذه املنصات بذريعة أهنا سرقت من األنظمة اليت تعمل مع 
وقد تكون السرقة من ذات املنصة الكتفائها النقدي والرغبة  ،البلوكشني ال ذات التقنية

 ابخلروج من السوق!
 . القرصنة:4

، حيث يصعب تغيري القواعد الذاتية إال بتواطؤ ما 2آلية اإلمجاع نةالقرص من حصول ومما حيد  
من الشبكة، وهذا فرضيا صعب احلصول ولكنه ممكن، خاصة يف الشبكات  %51يزيد عن 

يلجأ حينئذ للتنظيم القانوين من منع هذا و العامة. ومع إمكانيته يف الشبكات اخلاصة 

                                                           
1(coin central), https://coincentral.com/blockchain-hacks/, retrieved: 7/5/2018 
2 Xu, J. Jennifer, Are blockchains immune to all malicious attacks? Journal of financial 

innovations, springer, (2016) p.5 

https://coincentral.com/blockchain-hacks/
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ات بينية وميثاق شرف تنظيمي، ويرجع تقدير التصرف وجترُيه واعتبار آاثره الغية ابتفاق
 خطورة هذا إىل كل حالة حبسبها من قبل املختصني.

 املطلب الثاين: مشكالت الكفاءة يف بعض التطبيقات املالية والنقدية
أثبت التاريخ العملي عدم صالحيتها لكثري  فقدال تصلح تقنية البلوكشني لكل تطبيق مايل، 

لظهور مشكالت مرتافقة ليس هلا حلول حىت اآلن، وال يعين هذا من القطاعات والتطبيقات 
وقد نقل  .فقد تتطور التقنية ويتم إجياد حلول ملناطق الالكفاءة ،عدم صالحيتها الكلي

زال قيد التطوير. تالتقنية ال  هذه الباحث سابقا رأي خرباء منظمة املعايري الدولية أيزو أن
قع يف حيز التطبيقات النقدية ويف الشبكات وغالب ما رصده الباحث من مشكالت ي

نقله جمرد إثبات نوما  ،النتباهلفت اوسيتم تكريره يف كل موضع ل .العامة فلينبته هلذا القيد
 ومن املشكالت: .لوجود إشكاالت يف بعض التطبيقات

 أوال: التكاليف املرتفعة للتشغيل:
 ثرية )للمعاجلة واحلفظ(  ينتج عنها:وهذه خباصة يف الشبكات العامة، فهي حتتاج إىل نقاط ك

حيث تقدر كمية الكهرابء املستهلكة  تكاليف مرتفعة من استهالك الكهرابء: -1
 ،سنواي TWhتريا وات  32.56للمحافظة على استمرارية شبكة البتكوين بـــ 

وقد وصلت بعد جتديد النظر يف  .1وهذا رقم ضخم ،2016وذلك وفق بياانت 
وهي ما تزيد عن حاجة   ها،نفسوفق البياانت  2019م  عا  TWh 73البحث إىل 

 كهرابء دول أبسرها.
الناتج عن عملها لفرتات طويلة ملعاجلة أعداد هائلة استهالك األجهزة احلديثة:  -2

من البياانت وإجراء عمليات حسابية معقدة، وقد بدأت شركات متخصصة ببيع 
                                                           

1 https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption,  وهذا دراسة متخصصة عن كمية الكهرابء
 املستهلكة يف إنتاج البتكوين 

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
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سريعة التلف إذ عمرها أقل أجهزة خاصة هلذا الغرض، وهي أبسعار مرتفعة نسبيا و 
سنوات، وهذا إهدار كبري ملنتجات التقنية ال يتناسب مع املنافع املتحصلة  7من 

وابالستناد إىل موقع معين حبساب كلف التنقيب قدرت تنقيبات عام  .جراءها
مليار  3.8مليار دوالر وأرابح تنقيب تعادل  3.65لعملة البتكوين فقط  2019

 رتفعة نسبيا إىل جمموع املتداول النقدي من العملة.دوالر، وهذه تكلفة م
نظرا ألن ازدايد حجم الشبكة يعين زايدة يف احلاجة ألجهزة أقوى مع الوقت:  -3

متطلبات تشغيلها وابلتايل أجهزة أكثر وأقوى مع مرور الوقت، وخباصة مع ازدايد 
نوع من بلوكشني املتعاملني يف العمالت االفرتاضية املشفرة اليت تعمل وفق تقنية ال

الشبكات العامة، وكل هذا يقلل من كفاءة هذه الشبكات مقارنة بنظرياهتا من 
 شركات الوساطة املالية.

 اثنيا: التكاليف املرتفعة لالندماج:
تعترب التكاليف الناجتة عن إبدال األنظمة احلالية ابألنظمة املستقبلية مرتفعة، من حيث 

أسعار األنظمة املستقبلية، ابإلضافة إىل تكاليف صيانتها  خسارة األنظمة احلالية وارتفاع
حيث يعترب هذا كله  ،ومراقبتها ومتابعتها، وتدريب العاملني عليها لفهمها والتعامل معها

أحد العوائق لتبين األنظمة اجلديدة املبنية على تقنية سلسلة الثقة، وهو أحد ختوفات 
 املالية جتاه هذه التقنية. املؤسسات

 
 ثا: مشكالت يف التطبيقات النقدية:اثل

مثاال عملة البتكوين وما يشبهها يف طريقة العمل، حيث نالحظ ما يلي:  على ذلكولنأخذ 
والتكاليف الرأمسالية،  ،ارتفاع تكاليف احلفاظ على الشبكة من حيث صرف الكهراب
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لقانونية ومشكلة مصادرة منافع اإلصدار جلهات خاصة، واخلروج عن السيطرة املركزية ا
احملكومة بتفويض شعيب إىل مركزية منقبني ومربجمني وجهات خاصة، وصعوبة اسرتداد احلقوق 
يف حالة أخطاء التحويل، أو فقدان كلمة املرور، أو وفاة صاحب احلساب، أو احلجز 

ومن  .القانوين لسفه أو اقتصاص حق وغريه، وسنأيت على هذا مبزيد تفصيل الحقا
قرار يف القيمة النقدية هلذه العمالت، واالجتار ابلنقود واملضاربة عليها املشكالت عدم االست

وال يصح شرعا وال  ،لغاايت تربح يف حني أهنا ليست سلعة وإمنا أريد هلا أن تكون نقدا
جرا، ومن املشكالت عدم استخدامها يف املدفوعات نظرا الرتفاع  مصلحة أن تتخذ النقود مت  

يمة البتكوين الواحد إىل ما يزيد عن عشرين ألف دوالر، ومن كلف التحويل عند ارتفاع ق
وهناك مشكالت  .املشكالت عدم االستطاعة ابلتحكم يف كمية اإلصدار النقدي مستقبال

الربط ابلتقنية  أيضا ومن املشكالت .تقنية كاالنقسامات وإمكانية السيطرة وقد سبق شرحها
وهذا إن كان ال أبس به لكنه ال  ،ية متكاملةال سبيل الستخدام النقود دون منظومة تقنإذ 

 الستخدام النقد، وغري ذلك. وجوداي اينبغي أن يكون خيار 
 رابعا: مشكالت مؤقتة:

يعترب العنصر األهم يف محاية املمتلكات الشخصية يف األنظمة احلالية هو املالك، ففقدان 
يستطيع إيقاف العمليات النقدية  بطاقاته أو كلمة املرور ال يعين فقدان ممتلكاته وأمواله حيث

التقين عموما وهذه  اإلقتصادأما يف  .مبجرد التبليغ ابلفقدان عن طريق حضوره الشخصي
التقنية خصوصا فإن فقدان كلمة السر يعين فقدان املمتلكات، وخباصة أهنا مبنية على طريقة 

اابت خمتصة عاجلت الالمركزية، فمراجعة جهة ما مسؤولة متعذر، ومل يقف الباحث على كت
ولكن يبدو أن تطور علم التحقق من اهلوية ووصوله إىل درجة  ،هذه احلالة حال وقوعها

عالية من الدقة سيمكن من تفادي هذه املشكلة، حيث يصبح التأكد من الشخصية عبارة 
 .عن مزيج من البصمة ومسح قزحية العني والوجه والتعرف على الصوت بدال من الباسوورد
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ُييل يقلل فرص القرصنة يف أضيق حاالهتا إال منة مع أجهزة أخرى موثقة كاجلوال واإلواملزا
همة حبيث عن طريق اإلكراه، وُيكن أن يعاجل ذلك بوضع سقوف للتحويل أو العمليات امل

وهو ما يقدح يف فكرة الالمركزية جمددا.  ،ال تتم إال عرب جهة مركزية قانونية منظمة أيضا
ايل وابملعطيات املتوفرة يبقى الباسورد هبذه الطريقة مشكلة خطرية ولكن يف الوضع احل

 للشبكات العامة واخلاصة على سواء.
كما أن مشكلة اجلهل ابألمور التكنولوجية جيعل إحالل هذه التقنيات مكان الطرق املعتادة 

صة بشكل سريع متعذر ملا قد يرافقه من أذى شديد انتج عن سوء االستخدام، لذا فإن خال
همة منشورة عن البلوكشني يف جملة هارفرد بزنس ريفيو أن دخوهلا بكثافة مما توقعته دراسة 

إىل األسواق العاملية كما يروج له إعالميا مستبعد على األقل خالل العشر سنوات القادمة، 
ليت قد تتغري امع عدم اجلزم بذلك ألن التوقعات مبنية على البياانت واملعطيات املوجودة 

 .1رف مالظ
 املطلب الثالث: املشكالت القانونية ومشكلة اخلصوصية

 أوال: حتدايت احلوكمة:
من قبل اجملتمع الدويل  جيب التحضري إلدخال إطار نظري للحوكمة املبنية على هذه التقنية

لوضع حدود هلذه التقنية حلماية اجملتمعات، وذلك قبل االضطرار إىل التعديل حال دخوهلا 
نفيذ بشكل أكرب تفاداي للتكاليف املرتفعة لذلك آنذاك وخباصة يف األسواق إىل حيز الت

ومن التحدايت اليت تواجه القانونيني حاليا صعوبة املواكبة من حيث فهم دقائق هذه  2.املالية
التكنولوجيا، فأي كتابة للقانون حتما ستكون انقصة إذا مل حيط الكاتب ابملوضوع إحاطة 

                                                           
1  Lakhani and Marco, The truth about blockchain, Harvard business review, feb. 2017, 

pp 9-11 
2   Peach, Philipp, The governance of blockchain financial networks, the modern law review 

limited, 2017, pp. 1176-1177 
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وهم اآلن قلة قليلة، يف  ،طلب على املتخصصني يف القانون التكنولوجيلا يرفعشاملة واعية، 
حني أن تطور التكنولوجيا وإدخال منتجاهتا يتم بشكل سريع، وهذا حتد كبري للقانونيني 

 واجملتمع والتكنولوجيني على سواء.
 اثنيا: احلاجة ملعامل قانونية خاصة ابالبتكارات املالية التقنية

طورات احلاصلة يف اجملال التقين وتطبيقاته وما يصلح منها وما ال يصلح وفق وذلك ملتابعة الت
على أن ال تكون هذه املعايري  اإلسالميةأسس ومعايري واضحة وعادلة وفق أحكام الشريعة 

والتعليمات قابلة للتفاسري املتعددة، وهذا حلماية مجيع األطراف بتنظيم هذه العمليات مبا 
األطراف دون حماابة طرف على آخر مع إعطاء فرص متكافئة للجميع يكفل العدالة جلميع 

 دون اإلخالل أو إعاقة قدرات اجملتمع واملطورين على االبتكار واإلبداع.
 اثلثا: مشكلة التوريث وآلية مصادرة األموال يف حالة السفه و)مسائل احلجر املايل(: 

يف التطبيقات النقدية لتقنية  تعترب أحد املشاكل الناجتة عن عدم وجود تنظيم مركزي
البلوكشني آلية التوريث املايل ومصادرة األموال أو إيقافها ألسباب قضائية، فهذا متعذر يف 
هذه الشبكات لعدم استطاعة تدخل طرف اثلث يف ذلك، وهذا حتد أمام اجلهات القانونية 

حث من األحباث إىل من السيطرة. ومل يتطرق أحد فيما وقف عليه البا اكبري   اويفقدها جزء
آلية معاجلة هذه املشكلة، وقد ينطبق هذا على بعض عمليات التوثيق والعقود وآلية التنفيذ 

 أيضا.
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 املبحث الثالث
 اإلسالميةواقع وحتدايت التقنية على قطاع املالية 

نستعرض: الواقع الدويل واإلقليمي لتبين  املطلب األولينقسم هذا املبحث إىل مطلبني، يف 
نعرض: أبرز التحدايت اليت تواجه قطاع املالية  املطلب الثاينلسلة الثقة )البلوكشني(، ويف س

 مع ذكر بعض احللول. اإلسالمية
 املطلب األول: واقع تقنية سلسلة الثقة عامليا 

 أوال: تغري مناذج األعمال وخماوف املؤسسات املالية
تغريها  حيث إنعمال املؤسسات املالية عامليا، للتكنولوجيا املالية أتثريات متزايدة على مناذج أ

 .هلا اوداعم مؤسسات مالية مزودة للخدمات واملنتجات إىل كوهنا ُمسهال اتدرجييا من كوهن
مسائل  طالتمبعزل عن هذه التغيريات العاملية اليت  اإلسالميةوليست املؤسسات املالية 

ات اجلديدة يف جمال تكنولوجيا التمويل جوهرية يف الكفاءة والفاعلية، ولعل من أبرز التقني
مؤسسة مالية أن يتم  1,308من عينة عاملية مكونة من  %77تقنية سلسلة الثقة اليت يتوقع 

 .1م2020تبنيها جزئيا أو كليا يف حدود عام 
إن هذه املعلومة تستوجب معرفة أعمق حول هذه التقنية وأتثرياهتا ومواكبتها فيما ُيكن أن 

، دون إمهال التقنيات احلديثة األخرى اليت هلا أتثريات اإلسالميةملؤسسات املالية تستفيد منه ا
( 5الشكل ) . ويوضحوفوائد كبرية أيضا على القطاع املايل وتعمل بتكامل مع هذه التقنية

 جماالت استثمار واهتمام الشركات املالية يف التقنية.
 

                                                           
1  Global Fintech Report, Redrawing lines: Fintech’s growing influence on financial 

services, PWC, 2017 retrieved online from: www.pwc.com  

http://www.pwc.com/
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سسات املالية املتعددة يف االستثمار يف التكنولوجيات احلديثة كتحليل البياانت والذكاء التقنيات املستجدة، ورغبات املؤ  برز( أ5الشكل )

 االصطناعي.
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 PwC Global FinTech Survey 2017املصدر: 

تشكيل تعاوانت  من املؤسسات املالية يتوقعون %82ذاهتا أن وتبني الدارسة اإلحصائية 
 %80أكثر من  حيث إنوحتالفات يف جمال التكنولوجيا املالية ملواجهة التحدايت القادمة، 

 من هذه املؤسسات يعتقدون أهنم يف خطر حقيقي.
 املؤسسات املالية:  اوأبرز هذه األخطار والتحدايت اليت تعىن هب
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 أمن املعلومات وخصوصيات ختزين البياانت. -
 حول القوانني والتنظيمات ومسائل احلوكمة.حالة عدم التأكد  -
التغريات يف منوذج األعمال ودخول رايديني جدد خبربات تقنية عالية إىل قطاع   -

 التمويل.
فارق التأهيل التكنولوجي من انحية املعرفة واملهارة بني اجلهات املزودة للخدمات   -

ندماج يف املرحلة ة مع اال، ابإلضافة للتكاليف املرتافقاالقتصاديةالتقنية واملؤسسات 
 القادمة.

هذه أبرز األخطاء والتحدايت وفق العينة املستجوبة، وسنعرض اآلن إىل مواقف الدول 
واملؤسسات الدولية جتاه هذه التقنية لتشكيل صورة أوضح حول زمخها يف األسواق العاملية 

 ل التغيريات القادمة.املالية، ابإلضافة ملا يفتحه هذه التعريف من أبواب ملعرفة أكرب حو 
 اثنيا: مواقف الدول واملؤسسات الدولية جتاه هذه التقنية:

 مواقف بعض الدول من تبين التقنية:
على تقنية  تطمح ديب أن تعمل حكومتها بشكل كامل بناء  : ذكيةإمارة ديب ال -1

سلسلة الثقة، وتقنيات الذكاء االصطناعي لتكون أول مدينة رايدية يف العامل يف هذا 
استخدام هذه  هبدفمليار درهم سنواي  5.5توفري بالصدد، وصرحت اإلمارة 

ميجا  114مليون ساعة عمل، وختفيض  25.1ما يزيد عن  لتوفريابإلضافة  ،التقنية
وتقول  .كسيد الكربون الناجم عن حركة الناس ألداء هذه املعامالتأطن من اثين 

وثيقة سنواي مما يعمل على حتقيق مليون  100ن التقنية ستؤمتت أكثر من إاإلمارة 
منها حتصيل أتشريات الدخول واإلقامة،  ،الكفاءة والفعالية والرايدة يف جماالت كثرية
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والرخص املهنية املختلفة، ودفع الفواتري، وعمليات تسجيل امللكية، وعمليات أخرى 
 .1يف قطاع املواصالت والقطاع الطيب وقطاع التمويل وغري ذلك

دينة مراكز أحباث متخصصة ملتابعة البحث والتطوير يف هذا اجملال سعيا منها وقد أنشأت امل
ومن هذه املؤسسات  ،2إلجياد مزيد من السبل لإلستفادة من )البلوكشني( يف جماالت خمتلفة

(Global Blockchain Councilال ،)من  امؤسسة حكومية وعدد 42ضم أكثر من ت يت
كمؤمتر دافوس يف  س أخرى انطلقت يف مؤمترات عاملية املؤسسات اخلاصة، كما أنشئت جمال

 .3(Global Blockchain Business Councilجملس )منها  ،سويسرا
أوصى جملس اللوردات الربيطاين ابستكشاف التطبيقات املمكنة لتقنية  :بريطانيا -2

سلسلة الثقة فيما يتعلق ابحلكومة، وخاصة يف جماالت تتعلق ابلصحة واملواصالت 
، ومت إنشاء اجلمعية الربيطانية لسلسلة 4مويل وأمن املعلومات واهلجرة وغري ذلكوالت

اليت تسعى لتبين  5(British Blockchain Associationم )2017الثقة يف 
واعتماد شامل للمؤسسات اخلاصة والعامة يف بريطانيا ابإلضافة للمساعدة يف جمال 

 هذه التقنية، وأصدرت اجلمعية أول البحث العلمي والتدريب والتطوير والتوعية يف
، وأصدر تقرير اهليئة االستشارية 6بية علمية حمكمة يف هذا اجملاليورو جملة 

                                                           
1  Smart dubai, www.samrtdubai.ae, retrieved: 2018 

والتديب املايل، وغري  ،التعليمو األوقاف، و الزكاة، و ستفادة من التقنية يف جماالت: االستثمار، يقرتح الباحث دراسة سبل اال 2
 ذلك.

3(Global blockchain business council), www.Gbbcouncil.org, retrieved: 2018  
4 Trendall, Sam, (2017) Think tanks call on government to invest in blockchain, 

retrieved from www.publictechnology.net on 8/1/2017, also look: www.reuters.com / 

Britain looking at blockchain for tracking taxpayer money, payment.  
5(British blockchain association,  www.britishblockchainassociation.com , retrieved: 

15/3/208 
6(journal specialized in Blockchain research technology),  www.ledgerjournal.org , 

retrieved: 15/3/208 

http://www.samrtdubai.ae/
http://www.gbbcouncil.org/
http://www.publictechnology.net/
http://www.reuters.com/
http://www.britishblockchainassociation.com/
http://www.ledgerjournal.org/
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التقين  اإلقتصادبرائسة وزير الدولة للثقافة و  العليا للحكومة الربيطانيةة التكنولوجي
صيال م توصية بتبين التقنية يف جماالت حكومية كثرية، ومشل التقرير تف2015عام 

عن الفوائد واملزااي والسلبيات واملخاطر احملتملة وغري ذلك من التفصيالت ذات 
 .1العالقة

ملعرفة كيفية  )البلوكشني(لدراسات تقنية  اسرتالية معهدأنشأت احلكومة األ أسرتاليا: -3
سرتاليا رائدة عامليا يف هذا أالتطبيق األمثل للتقنية يف القطاع احلكومي لتكون 

 ،3سرتاليا لتكون سوق األوراق املالية عندها مبنية على هذه التقنيةأسعى وت .2اجملال
إلنشاء معايري  ISO)ابإلضافة لتوجيهاهتا ودعمها املادي هليئة املعايري الدولية أيزو )

أعلنته اهليئة،  وفقا ملام 2020حوكمة للتقنية، وسيكون االنتهاء منها حبدود عام 
عضو  13خبري و 29يد التطوير مبشاركة أكثر من حيث هناك حاليا أربعة معايري ق

سرتاليا لالستفادة من هذه التنقية يف جمال التمويل خصوصا، ولذا أ، وتسعى 4امراقب
ومما يدل على اهتمام الدولة هبذا  .قررت أن تصدر عملة رقمية خاصة هبا أيضا

نها م ،سرتالياأ( عاملة يف Fintechشركة فينتك ) 400القطاع وجود أكثر من 
عبارة عن مشروعات صغرية لرايديني يعملون على هذه التقنية تطويرا وتطبيقا  100

 .5وفقا للتقرير احلكومي ذاته

                                                           
1 Distributed ledger technology: beyond block chain, report by the UK government chief 

scientific advisor (2015), retrieved from: www.gov.uk/government/system/upload 

retrieved: 15/3/208 
2 (Fintech Australian association), www.fintechaustralia.org.au, retrieved: 18/7/208 
3 (Singapore fintech news hub), www.fintechnew.sg, retrieved: 15/3/208 
4(international organization for standardization), www.iso.org, retrieved: 15/3/208  
5 Study into potential uses of blockchain technology, 2017. Retrieved from www.csiro.au . 

look also on the same website: Blockchain: what does the future hold for blockchain in 

Australia?  

http://www.gov.uk/government/system/upload
http://www.fintechaustralia.org.au/
http://www.fintechnew.sg/
http://www.iso.org/
http://www.csiro.au/
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( ابلتعاون مع احتاد البنوك MASتقود السلطات النقدية يف سنغافورة ):  سنغافورة -4
( إلجراء عمليات Blockchain Consortium( جتربة حتالف )ABSالسنغافوري )

كما أطلق البنك املركزي السنغافوري ثالثة    ،1البنكية عرب تقنية سلسلة الثقةالتسوية 
وهناك العديد من املبادرات  ،مناذج أولية للدفع ابستخدام تقنية )البلوكشني(

 .3دراسة تطبيقاهتا، وعدد من املعامل لتطوير التقنية و 2األخرى
ائمة أكرب عدد للشركات تتصدر الوالايت املتحدة قالوالايت املتحدة األمريكية:  -5

من جمموع الشركات  %39.8عامليا بنسبة  ،العاملة يف جمال تطوير )البلوكشني(
كما تقبلها االحتاد   حيث تقبلت اجلهات الرمسية هذه التقنية حبذر وأتن   ،حول العامل

 ,IBM مثلوتعترب أمريكا حمضن أكرب مطوري العامل هلذه التقنية  .يبيورو ال

Microsoft أن جمموعة من أكرب املصارف يف العامل تستخدم هذه التقنية ك ، كما
Goldman Sachs, Bank of America, Santander  وغريها، وتسعى السوق املالية

Nasdaq) احلكومة تعمل م، و 2018( الستخدام تقنية )البلوكشني( يف عملياهتا عام
 ية يف الوقت الراهن.الفيدرالية على إصدار قوانني وتعليمات وتنظيمات هلذه التقن

الدول األخرى اليت بدأت بتطبيق تقنية البلوكشني يف خمتلف القطاعات من لعشرات ا وهناك
 احلكومية.

 
 
 

                                                           
1  (Monetary authority of Singapore), www.mas.gov.sg, retrieved: 15/3/208 
2  Why Singapore should embrace blockchain technology soon, retrieved from: 

www.sbr.com.sg (Singapore business review) 
3 https://www.coindesk.com/r3-launches-blockchain-lab-singapore/ 

http://www.mas.gov.sg/
http://www.sbr.com.sg/
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 مواقف املؤسسات الدولية من هذه التقنية:
ل صندوق النقد الدويل هذه التقنية وحث األعضاء على تقب  صندوق النقد الدويل:  -1

 صندوق . ونص  1خاصة يف جمال اإلصدار النقدياالستثمار فيها واالستفادة منها، و 
على أن التكنولوجيات اجلديدة حتسن من الثقة واألمان واخلصوصية والكفاءة  النقد

وتقدم خدمات أفضل للمستهلكني )العمالء(، ابإلضافة إىل التشديد على ضرورة 
التعاون الدويل بني املؤسسات ملواجهة املخاطر والتحدايت اليت تفرضها هذه 

 التكنولوجيات على أرض الواقع.
عقدت منظمة التجارة العاملية ابلتعاون مع عدد من منظمة التجارة العاملية:  -2

 International Chamber of)املؤسسات الدولية كمجلس التجارة الدويل 

Commerce) شركة أي يب أم  ، مثلومطوري تقنية البلوكشنيIBM  يف جنيف
ادة من البلوكشني يف تطوير وحتفيز التبادل م ندوة لتحديد سبل االستف2017

أن التبادل التجاري العاملي يف تقلص نتيجة انكفاء الدول  إشارهتا إىلالتجاري، بعد 
ينبغي االستفادة من هذه أنه ، و 2هتاقتصادايعلى ذاهتا يف سياسات محائية ال

 التقنيات لتعزيز التبادل التجاري العاملي بني الدول.
تعمل املنظمة حاليا على استصدار تعليمات حلوكمة للحوكمة:  املنظمة الدولية -3

خطة العمل تبني إهناء املشروع تبين و  2017وقد بدأت هبا عام  ،التقنية وتنميطها

                                                           
1 www.imf.org / publication - (International monetary fund). look also: Dong he and others, 

Fintech and Financial Services: Initial Considerations, IMF, (2017), pp 15-20 

2 (International chamber of commerce)  https://iccwbo.org/media-wall/news-

speeches/panel-considers-ways-boosting-trade-blockchain-ai/, retrieved: 11/1/2017 

http://www.imf.org/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/panel-considers-ways-boosting-trade-blockchain-ai/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/panel-considers-ways-boosting-trade-blockchain-ai/
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 ISO/TC 307 Standardization of DLTبـاملشروع  مس يو م 2020 قبل

1technology . 

 ق العاملية:اثلثا: حجم االستثمار يف تقنية سلسلة الثقة يف األسوا
د الشركات االستثمارية يف هذا اجملال يتنامى حجم االستثمار يف تنقية البلوكشني سنواي، وجت

: خفض التكاليف يف جمال 2ختفيضا كبريا يف التكاليف، من ذلك توقعات نسبية كالتايل
 .%50  واالمتثال بــ ، ويف جمال املصادقة%70، ويف جمال التقارير بـ %50العمليات بنسبة 

وهو ما دعى كربايت الدول حول العامل ابلتوصية بتطبيق هذه التقنية يف القطاع احلكومي كما 
، كما أن عددا ضخما من البنوك حول العامل عقد اتفاقيات مع شركات مطورة 3ابقاسذكران 

نا هلذه التقنية، ومت إدخاهلا يف جماالت كثرية كالطاقة والتعليم وسالسل التزويد والبنوك. ويعني
 حجم هذا التنامي حتديدا.

4ci S Techوالشكل أدانه يوضح حجم هذا التنامي وفق تقرير موقع البحث العلمي

Research م 2016، الذي ينص على أن حجم السوق للمستخدمني النهائيني كان عام
 مليار دوالر. 4.3م إىل 2022أن يرتفع عام  مليون دوالر، يف حني يتوقع 212قرابة 

 

 

                                                           
1(international organization of standardization),  

https://www.iso.org/committee/6266604.html, retrieved: 15/4/2018 
2(Accenture), https://www.accenture.com/my-en/insight-banking-on-blockchain , retrieved: 

15/4/2018 
 ومن هذه الدول بريطانيا كما يف التقرير التايل:  3

Distributed ledger technology: beyond block chain, report by the UK government chief 

scientific advisor (2015), retrieved from:www.gov.uk/government/system/upload 
4 https://www.techsciresearch.com/report/global-blockchain-market/1462.html  

https://www.iso.org/committee/6266604.html
https://www.accenture.com/my-en/insight-banking-on-blockchain
http://www.gov.uk/government/system/upload
https://www.techsciresearch.com/report/global-blockchain-market/1462.html
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 (6لشكل )ا

 
 TechSci Research, 2017املصدر: 

يف حني ختتلف النسب لكل من املزودين واحلكومات واخلرباء كما هو موضح يف الشكل 
 ( التايل:7)

 (7شكل )

 

 TechSci Research, 2017املصدر:   
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أن  جندبعد الرجوع إىل عدة مصادر  ، إال أنهم2017وتتشابه األرقام الفعلية حىت عام 
 .1مدرج يف احلاشية ولف من مصدر إىل آخر، ومن هذه املراجع ما هالتقديرات ختت

 اإلسالميللتقنية على قطاع التمويل  االقتصاديةاملطلب الثاين: التحدايت والتأثريات 
 : 2أوال: تغري منوذج األعمال

املثال  على سبيل ُيكن تبسيط هذه الفكرة ابلنظر إىل أمثلة من الواقع املعاصر، حيث نشاهد
لشرحية أكرب من الناس، ظهرت  GPSوتقنية ال  نرتنتاإلمع تطور اهلواتف اجلوالة وتوافر أنه 

ابتكارات غريت مناذج أعمال بعض الشركات بتغيري طريقة تقدمي اخلدمات ويف نوعية القيمة 
املضافة املقدمة إىل الزابئن؛ مما أدى إىل اإلضرار ابلعديد من الشركات اليت تتبع مناذج أعمال 

مثال بتوفري  Grab، وجراب Uberيدية يف تقدمي اخلدمات، فقد قامت شركات كأوبر تقل
 حول العامل دون امتالك أسطول من املركبات عن طريق استغالل نيخدمات التوصيل للمالي

تقنيات التواصل! وقامت شركة أمازون كذلك ببيع مليارات البضائع دون امتالك كامل هلذه 
وتوافر وسائل الدفع اإللكرتوين عرب نطاق  نرتنتاإلل منصات البضائع واملتاجر من خال

أوسع حول العامل، وأصبحت شركة فيسبوك أكرب شركة إعالن يف العامل دون أوراق ومراكز 
. وهذه احلاالت التغيريية اهليكلية يطلق عليها يف علم اإلدارة بــ )االبتكار 3وهكذا إعالمية!

                                                           
1 https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-size/ 

- https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/blockchain-technology.asp 

- https://www.wiseguyreports.com/enquiry/2485160-blockchain-market-forecasts-

from-2017-to-2022 

- http://www.nbc-2.com/story/37320689/blockchain-market-2018-global-industry-

analysis-size-share-growth-trends-and-forecast-2022 
 .تغري ابلكاملو  ليس أن البنوك ال ُيكنها التأقلم ولكن النظام تزعزع.2
وهذه الشركات الكربى اآلن مهددة من قبل هذه التقنيات ألن منوذجها احتكاري، معتمد على مجع البياانت ومعاجلتها  3

ها املوجه عن طريق خدمات إما إعالنية أو توصيلية أو بيعية، وهو ما جاءت إمكاانت البلوكشني مث احتكارها وإعادة نشر 
 بنقضه عن طريق متكني العمليات ندا لند.

https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-size/
https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/blockchain-technology.asp
https://www.wiseguyreports.com/enquiry/2485160-blockchain-market-forecasts-from-2017-to-2022
https://www.wiseguyreports.com/enquiry/2485160-blockchain-market-forecasts-from-2017-to-2022
http://www.nbc-2.com/story/37320689/blockchain-market-2018-global-industry-analysis-size-share-growth-trends-and-forecast-2022
http://www.nbc-2.com/story/37320689/blockchain-market-2018-global-industry-analysis-size-share-growth-trends-and-forecast-2022
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أما  .ل جذري يف طريقة أداء األعمال وتقدمي اخلدماتو  ومعناه املبسط: نقل وحت ،املزعزع(
اإلداري العلمي فإن  منوذج األعمال يعين: خطة الشركة يف اكتساب األموال، أو:  ابملفهوم 

وُيكنك استصحاب األمثلة السابقة لكشف  .1الشركة على أجرمقابله افرتاض ما حتصل 
، وال يزعم 2املالية على أصحاب املصاحل خطورة تغيري منوذج األعمال عند البنوك واملؤسسات

منها الذكاء  ،فالتقنيات املؤثرة كثرية جدا ؛أحد أن التغيري ألجل تقنية )البلوشكني( فحسب
االصطناعي والبياانت الضخمة وآليات التعرف على الذات.. إخل، ولكن تقنية )البلوكشني( 

ونقل األموال واألصول دون  على تغيري جذري يف تبسيط عملية حتويلتعمل موضوع البحث 
وما ينشأ عن ذلك من إلغاء الرتبح من الوساطة املالية مبفهومها  ،حاجة رئيسة لطرف اثلث

نقل القيم، وإقراض القيم، ومبادلة و ختزين القيم، و القائم على: استقبال القيم،  ومنوذجها احلايل
 ومن هذه التغيريات: .القيم )صرافة(، عن طريق منوذج مركزي

 :نيا: دخول منافسني جدداث
نظرا حلساسية ما تقوم به املؤسسات املالية فإن التنظيمات والقوانني للدخول يف السوق 

مزود بصفته صارمة وصعبة حبيث ال متكن إال طبقة معينة من االستفادة من هذا القطاع )
وسوء توزيع للخدمة( ابإلضافة إىل أهنا حتمي هذا القطاع بقوة أيضا، ويف هذا من االحتكار 

حصائيات إىل أن معدل فشل ومما يدلل على ذلك إشارة بعض اإل .الثروة ما هو معلوم
مقارنة مبعدل فشل املطاعم  1/1000= 3البنوك يف السنوات الثالث األوىل يف أمريكا مثال

                                                           
1  (Harvard business review), https://hbr.org/2015/01/what-is-a-business-model  وفقا لبيرت دركر  

2  According to Deloitte report (2015) named: “banking business model of the future” by 

Kobler, Schotman and Bucherer. “Banking is undergoing significant change and all current 

business models are under scrutiny, digitalization is the most significant of several 

universal trends and disruptive new entrants may fundamentally change the competitive 

environment”. 
يصعب احلصول عليها، مما جيعل  قد بياانت أو دراسات متعلقة ابملوضوع يف الدول العربية، أو ليس هناكمع األسف  3

حصاءات دقيقة عن جل ما يرغب الباحث الوصول إليه، ومع قولنا إت ببياانت الدول الغربية اليت تقدم جل االستشهادا

https://hbr.org/2015/01/what-is-a-business-model
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ولكن هذا األمر اختلف بعد أتسيس الدول ملعامل  .1%60ويصل إىل  ها،نفساملدة يف 
ي يسمح للمشاركة بشكل أكرب يف جيويل وتغري التنظيمات القانونية بشكل تدر تكنولوجيا التم

أقل بكثري  أصبحتالقطاع املايل، وهلذا انعكاسات مهمة يف مسار هذا اجملال، فالتكاليف 
مما يزيد من املنافسة ويقلل األسعار ويرفع الكفاءة وحيسن من مستوى  لدخول السوق،

 وهذه تغريات جوهرية وال شك.اخلدمات املقدمة إىل العمالء، 
 اثلثا: زايدة كفاءة املؤسسات املالية:

وذلك عن طريق ختفيف تكاليف احلوكمة بشكل جذري؛ حيث ال حتتاج الشركات إىل 
أعداد كبرية من املوظفني ألغراض املطابقة والتدقيق نظرا ألمتتة العمليات بشكل كامل، 

   ،2إىل الفورية وبدقة أعلى من العمل البشري فالعمليات توثق ويتم التأكد منها بشكل قريب
حيث ينتهي استغالل الوكيل  ،كما أن مشكلة العميل األصيل حتل أيضا بشكل ملموس

لألصيل نظرا لعدم متكن ذلك من قبله نظرا لشفافية املعلومات وعدم إمكان التالعب هبا أو 
خرى ألن ثقل القوة أبو ممكن من جهة مزودي التقنية بطريقة أ غري أنهالتعديل عليها، 

ومما يزيد من الكفاءة أيضا ختفيض تكاليف البريوقراطيات املوجودة يف  .ميهلإواملعرفة انتقل 
معظم إن حيث  ،املؤسسات بتقليل عدد املوظفني الذين ال ُيتلكون مهارات فكرية

از املهام، التسرحيات ستكون يف املهارات البسيطة. وهذه التغيريات ابجململ تزيد من سرعة إجن
وختفض التكاليف، وتعطي دقة يف األداء، ومتكن من االستفادة من البياانت بشكل أكثر 
فاعلية، كما أهنا ستكمن مما يعرف ابالشتمال املايل وهو تقدمي خدمات إىل شرائح كبرية 

                                                                                                                                                    

حصائيات إال أنه مع ظاهرة العوملة املتنامية وتشابه األمور وخباصة يف القطاع املايل، فإهنا معربة إىل حد ما خبصوصية هذه اإل
 .التنويه بهعما يريد الباحث 

1 https://www.huffingtonpost.com/2010/03/19/how-to-start-your-own-ban_n_497261.html  
2 voshmigir, Disrupting governance with blockchains and smart contracts, OHN WILEY & 

SONS, 2017, PP 4-6 

https://www.huffingtonpost.com/2010/03/19/how-to-start-your-own-ban_n_497261.html
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وذلك عن طريق  ،حول العامل ممن مل يسبق هلم التسجيل والتعامل مع املؤسسات املالية
أمام العمالة وضغوطا جتاه التطور التقين بشكل  األمان، ولكنها بال شك تضع حتدايتقنيات 

 غري مسبوق. 
وأتثر بعض القطاعات  اإلسالميةرابعا: تغري املهارات الالزمة للعمل يف املؤسسات املالية 

 املساندة:
ومن لقطاعات يف متطلبات البقاء فيها على املستوى التعليمي واملهاري،  اتواجه الصناعة تغري 

مكوانته من أساتذة وطلبة وخطط ومناهج  ومجيعقطاع التعليم اليت تطاهلا التغيريات املساندة 
 دراسية:
 القطاع التعليمي والتدرييب: -1

تقريرا  (Association for financial professionals AFP)أصدرت مجيعة اخلرباء املاليني 
ل حول العامل يعتقدون أن هذه التقنية يتضمن إحصائية تنص على أن نصف خرباء التموي

 منحصائية عينة اإلمشلت ستغري وظائفهم وستغري طريقة وآلية العمل الذي يقومون به، و 
من اخلرباء فقط يعتقد أن املؤسسات اليت يعملون  %11أن  وخلصت إىل، امالي اخبري  279

ري جاهزة ومهيئة يعتقدون أن هذه املؤسسات غ %36فيها جاهزة هلذه التحدايت، يف حني 
 .1من العينة ليس لديهم خطط مستقبلية ملواجهة هذا التغيري القادم %51هلذه التغيريات و

وهذه األرقام وغريها مما يوحي ابلتغيريات اجلديدة تطلب حتديث املناهج الدراسية وحذف 
بعض املواد وإدخال أخرى وإعادة أتهيل املدرسني واستقطاب خرباء التقنية والعناية 
بتكنولوجيا التمويل وتقنيات الذكاء االصطناعي، ابإلضافة للفهم املعمق يف االختصاص 

 وتوجيه الطلبة حنو الرايدة واالبتكار يف التحضري للتحدايت القادمة.

                                                           
1 www.afponline.org / 2017 AFP Survey, (online pdf)  

http://www.afponline.org/
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 املستوى املؤسسايت )احلكومي والبنكي(: -2

اء سرتاتيجية توظيفها للكفاءات، وحترص على استقطاب خرب إعلى املؤسسات أن تغري من 
التقنية الذي ُيتلكون املعرفة املالية املعمقة، ومن املهم تشكيل تعاوانت واتفاقيات بني 
املؤسسات املرتابطة ملواجهة التحدايت والعمل على زايدة الكفاءة، كما أن التدريب املستمر 

جدا للمواكبة، وعلى املؤسسات أن تستثمر يف هذه  اهام اوتطوير قدرات املوظفني ابت أمر 
قنيات لتطوير أعماهلا قبل أن ختسر حصتها يف السوق بتوجه الناس إىل مزودين أفضل الت

للخدمات نتيجة اإلقبال على اجلديد وترك التقليدي، خباصة إذا كان اجلديد خبيارات أفضل 
 وأرخص.

 املستوى الفردي: -3
اجلديدة تطوير مهاراته وقدراته التقنية، مبعرفة آلية عمل التقنيات  ى املعلمعلاملعلم:  .أ

وكيفية استثمارها األمثل يف اجملال املايل ورصد اجملاالت اليت تؤثر عليها هذه التقنية 
إيقاف تدريس الطرق القدُية مع دخول اجلديدة أيضا وطرق التعامل معها، وعليه 

ومن املهم أيضا أن يطور نفسه يف مادة التكنولوجيا املالية حبضور  .حيز التنفيذ
 ل وتعلم بعض الربجميات املتخصصة يف ذكاء األعمال.دورات يف هذا اجملا

واملعرفة  ياإلقتصادعليه اجلمع يف دراسته بني التعليم التقين والتعليم الطالب:  .ب
يطلب منه التعامل مع الربجميات احلديثة ومعرفة آلية  ينبغي أن هحيث إنالشرعية، 

يذ واعتماد املؤسسات لك نظرا لتزايد دخوهلا حيز التنفذعملها وجماالت تطبيقها؛ و 
استثمار هذه التقنيات يف أعمال مالية  يتقناملالية عليها شيئا فشيئ ا، كما ينبغي أن 

رايدية من خالل إتقان مادة التكنولوجيا املالية جبانب لغات الربجمة والتعامل مع 
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مصادر التقنية والتوسع يف هذا اجملال دون اإلخالل بتحصيل أصول ومبادئ 
واملواد ذات العالقة، فالتغيريات القادمة كبرية وتستلزم حتضريات  سالمياإلالتمويل 

 هلا حىت ال يصاب الطالب ابلصدمة املعرفية واملهاراية وينحدر إىل مستنقع البطالة.

 النتائج:
 توصل الباحث إىل ما يلي:

طال تو تعترب تقنية سلسلة الثقة أحد أبرز التقنيات احلديثة املؤثرة يف عاملنا اليوم،  -
 اإلسالميةتطبيقاهتا املمتدة قطاع التمويل وغريه، وينبغي على جمتمع الصناعة املالية 

ستفادة من هذه التقنية فيما تتيحه من تطبيقات، مع حماولة التغلب على اال
 ،التحدايت واملخاطر الناشئة عن استعماهلا نظرا حلداثة التقنية وتطورها املتسمر

 االختصاص.ويكون ذلك ابلشراكة مع أهل 
تعترب املواكبة على الصعيد التعليمي والتدرييب التوعوي أوىل اخلطوات الواجبة  -

للمواكبة، وهناك ضرورة ماسة لعمل مجاعي من قبل خرباء التكنولوجيا مع خرباء 
التمويل يف فريق واحد للمسارعة بتطبيق هذه التقنية يف اجملاالت اليت تزيد من كفاءة 

 .اإلسالميةاملالية  العمليات يف املؤسسات
تعترب شبكة سلسلة الثقة اخلاصة وشبكات التحالف حاليا األكثر أماان وفاعلية  -

وتوافقا مع املتطلبات القانونية والتنظيمية، وينبغي املسارعة إىل االستفادة من املزااي 
 اليت متنحها جملتمع الصناعة املالية، خبالف الشبكات العامة لسلسلة الثقة اليت أثبتت

نذكر منها العمالت االفرتاضية  ،عدم كفاءهتا وجدواها يف كثري من التطبيقات
 املشفرة.



 51  منير الشاطر /اإلسالميةالبلوكشين وتحديات المالية تقنية 
 

  اإلسالميةُيكن االستفادة من هذه التقنية يف كثري من املنتجات واخلدمات املالية  -
كعقود املراحبة لآلمر ابلشراء واالستصناع املوازي واملضاربة وعمليات املقاصة 

عقود الذكية بشكل تلقائي، ولعمليات مجع الزكاة وتوثيق والشهادة عليها وإجراء ال
 األوقاف.

يف جمال املال واألعمال  اإلسالميةتتوافق خمرجات هذه التقنية مع مقاصد الشريعة  -
أداة للعمل إبحسان وإتقان، وبفاعلية وسرعة وشفافية فيما تستلزمه بصفتها 

افة الختصار التكاليف الشفافية، مع التسهيل على الناس يف اإلجراءات، ابإلض
واجلهود وحتسني األوضاع البيئية الناجتة عن احلد من التحركات اليت ُيكن أن 

 يستعاض عنها ابلتقنية.
ينشأ عن هذه التقنية مستجدات حباجة لبحث شرعي كقيام آلية التوثيق مقام  -

لى واألخطاء املالية هل هي ع ،لتزامالشاهد العدل، وحدود مسؤولية اإلخفاق يف اال
مزود التقنية أم املؤسسة املالية، وحدود اإلفصاح عن اهلوية والسمات ومتلك 

 البياانت وأمنها، وغري ذلك من املسائل.

 التوصيات:
ترمجة أبرز الكتب املتعلقة بتكنولوجيا التمويل والكتب املميزة املتعلقة بكل تقنية  -

 ،البياانت الضخمة والذكاء االصطناعي، وحتليل ،كتقنية سلسلة الثقة  ة،دعلى ح  
ني وتقنيني لتحسني اقتصاديوغري ذلك إىل اللغة العربية من قبل متخصصني لغويني و 

فهم اجملتمع أبمهية هذه التقنيات وجماالت استخدامها والفرص واملخاطر الناشئة عن 
 ذلك.



 1دد، الع25 المجلد ة إسالمية،اقتصاديدراسات                                                              52
 

إنشاء مجعية عربية متخصصة يف تكنولوجيا التمويل ينبثق عنها معهد أو مجعية  -
تقنية سلسلة الثقة تصدر جملة علمية عربية حمكمة يف هذا اجملال، متخصصة يف 

ابإلضافة إىل إنشاء معهد تدريب وتطوير، ومؤمترات علمية، وشراكات بني 
 مؤسسات مالية وتكنولوجية عن طريق هذه اجلمعية املقرتحة.

استحداث ختصص جامعي يف تكنولوجيا التمويل وإدخال مواد دراسية متخصصة  -
سلسلة الثقة وغريها من التقنيات الواعدة وبيان دورها يف التمويل يف تقنية 
 اإلسالمييقوم هبذا كله أساتذة أكفاء جيمعون بني املعرفة يف التمويل و  ،اإلسالمي

 والتكنولوجيا احلديثة.
االستفادة من تقنية )البلوكشني( يف عمليات التسوية بني البنوك، وعمليات  -

مللكية، وتتبع سالسل التزويد، وتسجيل الواثئق، التصويت يف املؤسسات ونقل ا
 وغري ذلك من تطبيقاهتا املالية والتسجيلية اآلمنة.

استصدار معايري شرعية وأخرى أخالقية من جمالس احلوكمة لتنظيم عمل هذه  -
التقنيات واملطورين هلا، واالستفادة من معايري األيزو العاملية يف ذلك، والسعي 

ئل الناشئة عن التعامل هبذه التقنيات، لتقدُيها للمجامع الستقصاء وحصر املسا
 الفقهية العاملية.

البحث التفصيلي يف كيفية االستفادة من التقنية يف جمال العقود الذكية، وتسوية  -
 .اإلسالميااللتزامات ضمن ضوابط العمل املايل 



 53  منير الشاطر /اإلسالميةالبلوكشين وتحديات المالية تقنية 
 

 املراجع:
- Thorp, N. How society will be transformed by crypto-economics. 

Medium, (2015). 

- Nakamoto, Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 

System, Bitcoin.org , (2008). 

- Narayanan, Arvind, Private blockchain is just a confusing name 

for a shared database, Stanford blogger, (2015). 

- Kuvshinov and Mostovoy, Disciplina: Blockchain for Education, 

(2018). 

- Camelleri & Grech, Blockchain in Education, JRC science for 

policy report, European commission, (2017). 

- Vejacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies, Journal 

of Economy, Business and finance, (2017). 

- Cheech & fry, Speculative bubbles in Bitcoin markets? An 

empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin, 

economic letter, (2015). 

- Global Fintech Report, Redrawing lines: Fintech’s growing 

influence on financial services, PWC, (2017). 

- Trendall, Sam, Think tanks call on government to invest in 

blockchain Distributed ledger technology: beyond block chain, 

report by the UK government chief scientific advisor (2015).  

- Report by the UK government chief scientific advisor, Distributed 

ledger technology: beyond blockchain, published electronically 

(2015). 

- Lin & liao, A survey of block-chain security issues and 

challenges, International journal of network security, (2017). 

- Xu, J. Jennifer, Are blockchains immune to all malicious attacks? 

Journal of financial innovations, springer, (2016). 

- Lakhani and Marco, The truth about blockchain, Harvard business 

review, (2017). 



 1دد، الع25 المجلد ة إسالمية،اقتصاديدراسات                                                              54
 

- Peach, Philipp, The governance of blockchain financial networks, 

the modern law review limited, (2017). 

- Distributed ledger technology in payment, clearing and settlement 

(an analytical framework), by committee of payment and market 

infrastructure, bank of international settlements, (2017). 

- Singh, Vivek, Understand Blockchain Technology: Your quick 

guide to understand blockchain, Electronic publishing, (2018). 

- Andoni, Merlinda & others, Blockchain technology in the energy 

sector: A systematic review of challenges and opportunities, 

journal of renewable and sustainable energy review, (2019). 

- Blokdyk, Gerardus,  Blockchain and Supply Chain Management A 

Complete Guide - 2019 Edition, electronic publishing, (2019). 

 املواقع اإللكرتونية:
www.samrtdubai.ae  

www.Gbbcouncil.org   

www.publictechnology.net 

www.britishblockchainassociation.com  

www.ledgerjournal.org  

 www.gov.uk/government/system/upload 

 www.fintechaustralia.org.au 

www.fintechnew.sg  

www.iso.org  

www.mas.gov.sg  

www.sbr.com.sg 

https://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerardus+Blokdyk%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.samrtdubai.ae/
http://www.gbbcouncil.org/
http://www.publictechnology.net/
http://www.britishblockchainassociation.com/
http://www.ledgerjournal.org/
http://www.gov.uk/government/system/upload
http://www.fintechaustralia.org.au/
http://www.fintechnew.sg/
http://www.iso.org/
http://www.mas.gov.sg/
http://www.sbr.com.sg/


 55  منير الشاطر /اإلسالميةالبلوكشين وتحديات المالية تقنية 
 

-trade-boosting-ways-considers-speeches/panel-wall/news-https://iccwbo.org/media

ai/-blockchain 

https://www.iso.org/committee/6266604.html 

www.gov.uk/government/system/upload 

https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-size/ 

https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/blockchain-technology.asp 

https://www.wiseguyreports.com/enquiry/2485160-blockchain-market-forecasts-from-

2017-to-2022 

http://www.nbc-2.com/story/37320689/blockchain-market-2018-global-industry-analysis-

size-share-growth-trends-and-forecast-2022 

 www.pwc.com 

 www.csiro.au 

consumption-energy-https://digiconomist.net/bitcoin 

www.afponline.org 

www.hyperledger.org  

https://www.coindesk.com/r3-launches-blockchain-lab-singapore/ 

https://www.accenture.com/my-en/insight-banking-on-blockchain 

https://www.techsciresearch.com/report/global-blockchain-market/1462.html 
https://hbr.org/2015/01/what-is-a-business-model 

https://www.huffingtonpost.com/2010/03/19/how-to-start-your-own- 

www.imf.org 

https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/panel-considers-ways-boosting-trade-blockchain-ai/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/panel-considers-ways-boosting-trade-blockchain-ai/
https://www.iso.org/committee/6266604.html
http://www.gov.uk/government/system/upload
https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-size/
https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/blockchain-technology.asp
https://www.wiseguyreports.com/enquiry/2485160-blockchain-market-forecasts-from-2017-to-2022
https://www.wiseguyreports.com/enquiry/2485160-blockchain-market-forecasts-from-2017-to-2022
http://www.nbc-2.com/story/37320689/blockchain-market-2018-global-industry-analysis-size-share-growth-trends-and-forecast-2022
http://www.nbc-2.com/story/37320689/blockchain-market-2018-global-industry-analysis-size-share-growth-trends-and-forecast-2022
http://www.pwc.com/
http://www.csiro.au/
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
http://www.afponline.org/
http://www.hyperledger.org/
https://www.coindesk.com/r3-launches-blockchain-lab-singapore/
https://www.coindesk.com/r3-launches-blockchain-lab-singapore/
https://www.coindesk.com/r3-launches-blockchain-lab-singapore/
https://www.accenture.com/my-en/insight-banking-on-blockchain
https://www.techsciresearch.com/report/global-blockchain-market/1462.html
https://hbr.org/2015/01/what-is-a-business-model
https://www.huffingtonpost.com/2010/03/19/how-to-start-your-own-
http://www.imf.org/


 

  Crowdfundingاإلطار القانوين والتنظيمي للتمويل اجلماعي 
 اإلسالميلدعم التمويل  آليةيف اململكة املتحدة وفرنسا:  

 1بدرالدين براحلية د. 

 امللخص
على مجع أموال ضئيلة من جمموعة كبرية من  Crowdfundingيعتمد التمويل اجلماعي أو 

رأمسال خماطر، أعمال جتارية، قرض أو  بتمويل مشروعاألشخاص أو املؤسسات للقيام 
 حاجيات أخرى.

نرتنت خاصة، وهتدف إوسيلة تسمح ابملشاركة يف عملية متويل مجاعي عن طريق مواقع  فهي
إىل زايدة صالحيات املواطنني يف تسيري املرافق وتقليص الوسطاء املاليني مع تكريس ممارسة 

  .أكثر مسؤولية
اإلطار القانوين والتنظيمي للتمويل )أوال(،  ويل اجلماعيمفهوم التمتعاجل هذه الورقة: 

اإلطار القانوين والتنظيمي للتمويل اجلماعي يف فرنسا و اجلماعي يف اململكة املتحدة )اثنيا(، 
)رابعا(، وأخريا مقرتحات  اإلسالميةالتمويل اجلماعي يف ظل معايري اهليئات املالية و )اثلثا(، 

 إسالمي مقن ن(. متويل مجاعي)أو حنو  اإلسالميماعي لتنظيم وأتطري التمويل اجل
مع مراعاة خصوصية  عرب التمويل اجلماعيلتنظيم التمويل  واننييوصي البحث بسن  ق

 مبا يكفل محاية املستهلك وضمان املنافسة النزيهة. اإلسالميالتمويل 
 الكلمات املفتاحية:

 .احلقيقي إلقتصادا_  اإلسالميالقانون _ التمويل اجلماعي _ التمويل 
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Abstract : 
 

The Crowdfunding basis in the raising a small amounts of capital 

from a large number of individuals or organizations to finance a capital risk 

project, business or a personal loan, and other needs. It is a financing model 

with a particular internet platforms targets to develop the citizens’ 

participation in the management of the public services and devote a more 

responsible practice. 
This paper treats: The definition of crowdfunding (I), the legal 

and regulatory of crowdfunding in UK (II), the legal and regulatory of 

crowdfunding in Franc (III), the adaptability of the crowdfunding with the 

Islamic finance standards (VI), and finally, suggestions for the regulation of 

the Islamic crowdfunding (towards a regulated Islamic crowdfunding). 
The research recommends legislation to regulate the 

crowdfunding taking into account the specificity of the Islamic finance in 

order to ensure consumer protection and fair competition.    
Keywords: 
Law, Crowdfunding, Islamic finance, Real economy. 
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 مقدمة
السوق املايل لعبت األزمة املالية دورا ابرزا يف انتشار األدوات القائمة على تقليص اهلوة بني 

تكنولوجيا التكنولوجيا والتمويل يف ظهور احلقيقي، كما سامهت اجلسور بني  اإلقتصادو 
 .FinTechالتمويل 

والقروض  يل اجلماعيالتمو يف  2حيصرها البعض ،1متعد دةالتقنيات املالية خمرجات  حيث إنو 
واالتصاالت اهلاتفية،  نرتنتسائل الدفع عن طريق اإلدور و "، و Peer-to-Peerعن طريق "

على  3ونوالبىن التحتية للمشتقات وأدوات تسوية األوراق املالية، يف حني يقتصر آخر 
منصات التمويل واالستثمار، و أنظمة الدفع، و االبتكارات املتعلقة ابلعمالت الرقمية، 

إىل إضافة العمالت املشفرة وسلسلة الكتل،  4ويتوس ع آخرونحتليالت البياانت الضخمة، و 
 .6عقود الذكيةالذكاء االصطناعي والتعلم اآليل، والو ، 5أنظمة التجارة واالستشارة اآلليةو 
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2 Douglas W. Arner; Janos Barberis and Ross Buckley (2017), Fintech and Regtech in a 

nutshell and the future in Sandbox, (CFA Institute Research Foundation, Virginia, 2017). 
3 Chris Brumer (2017), Fintech and the innovation trilemma, Venderbilt Law and 

Economics Research, Paper n=o 11-23, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3054770 (15/01/2018, 12:35) 

4 FSB (2017), Financial Stability Implications from FinTech, 27 June 2017, p 08. 

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf (09/01/2019, 13:15). 
5 FINRA (2016), Report on Digital Investment Advice (March 2016) 

www.finra.org/sites/default/files/ digital-investment-advice-report.pdf (08/01/2019, 

11:01)  

Orçun Kaya (2017), Robo-advice - a true innovation in asset management, 

Deutsche Bank Research, (10/08/2017) 

https://www.dbresearch.de/PROD/RPS_DE-

PROD/PROD0000000000449125/Robo-%20advice_-

_a_true_innovation_in_asset_managemen.PDF (08/01/2019, 11:45) 
 بنود العقود.عبارة عن بروتوكوالت لمعامالت كمبيوترية تستخدم لتنفيذ  6

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3054770
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf
http://www.finra.org/sites/default/files/digital-investment-advice-report.pdf
https://www.dbresearch.de/PROD/RPS_DE-PROD/PROD0000000000449125/Robo-%20advice_-_a_true_innovation_in_asset_managemen.PDF
https://www.dbresearch.de/PROD/RPS_DE-PROD/PROD0000000000449125/Robo-%20advice_-_a_true_innovation_in_asset_managemen.PDF
https://www.dbresearch.de/PROD/RPS_DE-PROD/PROD0000000000449125/Robo-%20advice_-_a_true_innovation_in_asset_managemen.PDF
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رغم أن  ظهوره كان "، و FinTechاألكيد أن  التمويل  اجلماعي من أهم  عناصر "الفينتاك 
ثر تفاعل تداعيات األزمة إات القرن املاضي إال  أن  االهتمام هبذه التقنية برز خالل تسعين

مليار  0.5حيث ارتفع حجم التمويل عامليا من املالية العاملية والثورة التكنولوجية اهلائلة، 
 200، أي مبعدل أكرب من 2015مليار دوالر سنة  140إىل ما يقارب  2011دوالر سنة 

 90ما يعادل  عرب التمويل اجلماعي، ويتوقع البنك الدويل أن يصل التمويل 1ابملائة يف السنة
 .20202مليار دوالر خالل سنة 

، Start-up من خالل دعمه متويل الشركات الناشئة واملبتكرة  التمويل اجلماعيتظهر أمهية 
األزمة شركات املخاطر، الشركات العائلية، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، خاصة بعد أتثري 

املالية العاملية على منح القروض البنكية واهتزاز ثقة املستهلك فيها، فهو أداة حديثة لتوفري 
 التمويل غري البنكي بتكلفة منخفضة.

 Alternative نظام متويل بديالبصفتها التمويل اجلماعييهدف البحث إلبراز دور 

Finance ،ويتم فيه التحو ط من اخلطر  يقل ص من الضماانت املشرتطة يف القروض البنكية

                                                                                                                                                    
EBA, Glossary for financial innovation, 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2270404/Glossary+for+ 

Financial+Innovation.pdf (08/01/2019, 13:53) 
1 P. Raghavendra Rau, Law, trust, and the development of crowdfunding, p01 

https://ssrn.com/abstract =2989056  (15/07/2018, 10:39).  
2 Stefano Cascino, Maria Correia and Ane Tamayo, Does consumer protection enhance 

disclosure credibility in reward Crowdfunding? Annual conference of CCAF; Reimagining 

Alternative Finance: Global Perspectives Local Insights, 28 & 29 June 2018, Cambridge 

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-

finance/downloads/2018-af-conference/paper-cascino.pdf (22/07/2018, 11:37).  

https://eba.europa.eu/documents/10180/2270404/Glossary+for+%20Financial+Innovation.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2270404/Glossary+for+%20Financial+Innovation.pdf
https://ssrn.com/abstract%20=2989056
https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2018-af-conference/paper-cascino.pdf
https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2018-af-conference/paper-cascino.pdf
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، كما ُيث ل تنظيمه القانوين ومراقبته حتداي كبريا أمام (1)األخالقي عن طريق االلتزام ابإلفصاح
 .(3)وقطاع التأمني (2)اهليئات املشرفة على القطاع املايل

يف وضع األطر  - على املستوى العاملي –شرعت اهليئات املشرفة على القطاع املايل  قد
يف سياق تطوير وتنمية التمويل ، و 2014بداية سنة  للتمويل اجلماعينونية والتنظيمية القا

حبث البيئة املالئمة القتباس  اإلسالمية، حاول القائمون أيضا على الصناعة املالية اإلسالمي
حول استقرار الصناعة املالية  اإلسالميةهذا النوع من التمويل )تقرير جملس اخلدمات املالية 

خاصة أن هذه التقنية تسمح للمستثمرين بتقدمي  4(2018و 2017لسنة  سالميةاإل
 السيولة بعيدا عن قيود اهليئات املالية التقليدية.

ُيكن أن  إذعملية التقنني تساعد على منو  ظاهرة التمويل،  إن كانتوإذا مل يكن من الثابت 
ن ه قد يساعد على لكيلية حديثة، يكون التنظيم القانوين عائقا أمام انتشار أي ة عملية متو 

لذا كان اختياران لعنوان  .محاية املستهلك واملنافسة النزيهةو استقرار ودعم الصناعة املالية، 
البحث :" اإلطار القانوين والتنظيمي للتمويل اجلماعي يف اململكة املتحدة وفرنسا: آلية لدعم 

 ".اإلسالميالتمويل 

                                                           
(1) Ibid,.  
(2 IOSCO,IOSCO research report on financial technologies (Fintech), Madrid, February 

2017  https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf (23/07/2018, 

10:17). BCBS, Sound practices ; Implications of fintech developments for banks and bank 

supervisors, February 2018, https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf (23/07/2018, 

11:00)  
3 IAIS, Fintech develpments in the insurance industry,21/02/2017, Switzerland 2017 

https://www.iaisweb.org/page/news/other-papers-and-reports/file/65625/report-on-fintech-

developments-in-the-insurance-industry (23/07/2018, 10:30) 
4 IFSB, Islamic financial services industry; Stability report 2017, Kuala Lumpur, 2017. 

IFSB, Islamic financial services industry; Stability report 2018, Kuala Lumpur, 2018. 

https://www.ifsb.org (23/07/2018, 09:38) 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf
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(1)ويل اجلماعيتعترب الدراسات القانونية للتم
من  انشأهتداثة من الدراسات احلديثة ابلنظر حل 

، انهيك أن  ربط املوضوع اجهة، ومن جهة اثنية ترد د اهليئات املالية يف اعتماده وتنظيمه
يف حماولة لدعم هذا النوع من التمويل يعترب من الدراسات النادرة يف هذا  اإلسالميابلتمويل 

املوافق للشريعة  التمويل اجلماعيتوفرة حاولت حتديد طبيعة ، فمعظم الدراسات امل2اجملال
فإىل أي مدى ُيكن أن يساهم تقنني التمويل اجلماعي يف دعم التمويل . وعليه، 3اإلسالمية
 ؟اإلسالمي

                                                           
1Micic Igor, Crowdfunding: Overview of the industry, regulation and role of the 

crowdfunding in the venture start up, Anchor academic publishing, Hambourg, 2015. Jim 

Verdonic, Crowdfunding; opportunities and challenges, SECTEC, 2016. IOSCO,IOSCO 

research report on financial technologies (Fintech), Madrid, February 2017  

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf (23/07/2018, 10:17). 

BCBS, Sound practices ; Implications of fintech developments for banks and bank 

supervisors, February 2018, https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf (23/07/2018, 

11:00). IAIS, Fintech develpments in the insurance industry,21/02/2017, Switzerland 2017 

https://www.iaisweb.org/page/news/other-papers-and-reports/file/65625/report-on-fintech-

developments-in-the-insurance-industry (23/07/2018, 10:30). Andreas Enria, Fintech : 

regulatory challenges and open questions, Utrecht University, Netherlands, 08 May 2017 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1887024/Andrea+Enria+ 

+Lecture+on+FinTech+-+Utrecht+University.pdf (15/07/2018. 11:20).Tobias H. 

Troeger, regulation of crowdfunding in Germany, German National Reports on the 20th 

International Congress of Comparative Law (Martin Schmidt-Kessel ed., 2018. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3122987 (29/07/2018, 15:22)  
2 Umer Oseni and Nazim Ali, Fintech in Islamic finance : Theory and practice, Routledge, 

London, 2019. Nafis Alam, Lokesh Gupta and Abdolhossein Zameni. Fintech and Islamic 

finance digitalization, development, and discruption, Palgrave Macmillan, Switzerland, 

2019. Hazik Mohamed and Hassanian Ali. Blockchain, Fintech, and Islamic finance; 

Building the future in the new Islamic digital economy, Walter de Gruyter, Berlin, 2019. 

Iggi H. Achsien and Dien L. Purnamasari. Islamic Crowd-funding as the Next financial 

innovation in Islamic finance: Potential and anticipated regulation in Indonesia, European 

Journal of Islamic Finance, n=°05, 2016 

http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/1771 (28/07/2018, 14:15). 
3 Paolo Pietro Biancone and Silvana Secinaro. The equity crowdfunding italy: a model 

sharia compliant, European Journal of Islamic Finance, Italy, n°06, 2016 

http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/1797 (29/07/2018, 14:35). Aruba 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1887024/Andrea+Enria+%20+Lecture+on+FinTech+-+Utrecht+University.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1887024/Andrea+Enria+%20+Lecture+on+FinTech+-+Utrecht+University.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=387040
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=387040
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3122987
http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/1771
http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/1797
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سنعتمد يف اإلجابة على هذه اإلشكالية على املنهج التحليلي من خالل عرض اإلطار 
التمويل اجلماعي يف النظم القانونية القائمة، ومناقشتها على القانوين الذي مت من خالله قولبة 

، كما يعتمد البحث على الدراسة املقارنة بني اإلسالميةضوء املعايري الشرعية للهيئات املالية 
، وبني املنظومة الالتينية جمسدة يف اإلجنليزياملنظومة األجنلوساكسونية جمسدة يف القانون 

 ن خالل النقاط التالية:م وذلكالقانون الفرنسي، 
 .التمويل اجلماعيأوال. مفهوم التمويل اجلماعي أو 

 اثنيا. اإلطار القانوين والتنظيمي للتمويل اجلماعي يف اململكة املتحدة.
 اثلثا. اإلطار القانوين والتنظيمي للتمويل اجلماعي يف فرنسا.

 .ميةاإلسالرابعا. التمويل اجلماعي يف ظل معايري اهليئات املالية 
إسالمي  متويل مجاعي)أو حنو  اإلسالميمقرتحات لتنظيم وأتطري التمويل اجلماعي خامسا. 

 مقن ن(.
 

 1أوال. مفهوم التمويل اجلماعي
( ألول مر ة يف ا)وليس مفهوم امصطلح التمويل اجلماعيظهور  2ترجع بعض الدراسات

ما قام بعض الفنانني إبنشاء الوالايت املتحدة األمريكية خالل تسعينات القرن املاضي، عند
                                                                                                                                                    
Andaleeb and A.K Mishra. Equity crowdfunding in sharia compliant nations; an outlook in 

the Midle-East, Global journal of finance and management, n=°01, 2016 

https://www.ripublication.com/gjfm16/gjfmv8n1_09.pdf (29/07/2018, 14:45). Santo 

Imam Wahjono. Islamic crowdfunding: a comparative analytical study on Halal financing, 

Global conference on business and finance, Las Vegas, USA, January 2-5, 2017 
بدرالدين براحلية، استثمار الوقف العقاري من خالل الكراوفندينج في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  1

  (.Upcoming) 2019ديسمبر 3، العدد10حمة لخضر، الوادي، المجلد  جامعة
2 David M. Freedman and Matthew Nutting, A brief history of Crowdfunding, Chicago, 

November 5, 2015   https://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf 

(17/05/2019, 09:28)   

https://www.ripublication.com/gjfm16/gjfmv8n1_09.pdf
https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1931360
https://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf


 63  اإلطار القانوني والتنظيمي للتمويل الجماعي في بريطانيا وفرنسا/بدر الدين براحلية 

 

 

حتو ل فيما بعد ألداة متويلية يف  لكرتونية جلمع التربعات بغرض إجناز مشاريعهم الفنية،إمواقع 
جمال األعمال، خاصة بعد األزمة املالية العاملية اليت تعترب إحدى العوامل األساسية يف انتشار 

 .التمويل اجلماعي
منتجا مستحداث  اأدوات تقليدية، وهو ما جيعله ماعيالتمويل اجلتعترب العديد من أشكال 

أساسه منتجات قدُية مت  تطويرها مبا يتوافق والتقد م التكنولوجي احلديث، وهو ما مسح 
فعقد القران ، 1بوصوله إىل فئات كبرية من املستهلكني يف إطار ما يعرف بـ "االشتمال املايل"

ب(، التفاصيل يف شكال من التمويل اجلماعي )األع و ول د عديد األنوا  بني املال والتكنولوجيا
 أ(.التفاصيل يف وهو ما أد ى إىل صعوبة وضع تعريف حمد د له )

 :التمويل اجلماعيصعوبة تعريف  .أ
مرك ب من كلمتني: مجع أو حشد  Crowdfundingجنليزي إمصطلح لغة  التمويل اجلماعي

Crowd ومتويل ،Funding 2مهورأي مجع وحشد األموال من اجل. 
أبن ه:" طريقة ُيكن من خالهلا  اإلجنليزيةأم ا اصطالحا فعر فته سلطة اخلدمات املالية 

)منصات  نرتنتلألشخاص، املنظمات ورجال األعمال، مجع األموال عن طريق منصات اإل
وبذلك ر كز هذا التعريف  ،3( لتمويل أو إعادة متويل أنشطتهم ومؤسساهتم"التمويل اجلماعي

                                                           
1 Douglas W. Arner. The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm? 

University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047, UNSW 

Law Research Paper No. 2016-62 

https://hub.hku.hk/bitstream/10722/221450/1/Content.pdf (06/08/2018, 10:00) 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-fintech_en.pdf (20/07/2018, 

08:30) 
2 https://en.oxforddictionaries.com/definition/crowdfunding (17/05/2019, 08:35 
3 « Crowdfunding is a way in which people, organisations and businesses (including 

business start- ups) can raise money through online portals (crowdfunding platforms) to 

finance or re-finance their activities and enterprises »,  FCA, The FCA’s regulatory 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=524849
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676553##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676553##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676553##
https://hub.hku.hk/bitstream/10722/221450/1/Content.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-fintech_en.pdf
https://en.oxforddictionaries.com/definition/crowdfunding
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للقيام بعملية متويلية، وهو بذلك يعتمد على التعريف  نرتنتاألموال ابستخدام اإلعلى مجع 
قد  التمويل اجلماعيالضي ق لعملية التمويل اليت تقتصر على األنشطة التجارية، يف حني أن  

 يشمل أيضا األنشطة التربعية. 
عن طريق تمويل التمويل اجلماعي هو الكما عر ف يف املنظومة الفرنسية أبن : "التمويل 

أو اتجر، أو احلشد، أداة متويل بديلة انبعة من املمارسة العملية تتمث ل يف قيام مؤسسة، 
للحصول على جزء أو   إنرتنتخمرتع أو فنان ابلتوج ه للجمهور عن طريق منصة أو مقاول، 

أو منتج إنتاج أو املتاجرة أبموال، أو خدمة أو إنشاء، أو كل املال الضروري حلماية اخرتاع، 
 هذا التعريف حصر كلقد حاول ، و 1تنمية أنشطة جتارية موجودة أو سيتم إنشاؤها" وأثقايف 

التجارية منها وغري التجارية، وحصر  ،التمويل اجلماعيحاالت القيام ابلتمويل عن طريق 
 الفئات اليت ُيكن أن تقوم هبذه العملية، إال  أن ه يؤخذ عليه أن ه أقرب إىل الوصف منه إىل

 التعريف.   
على أن ه مجع أموال ضئيلة  التمويل اجلماعييف تعريف  2لذا يعتمد كثري من الباحثني

من جمموعة كبرية من األشخاص للقيام ابستثمار ما، أو منح قروض أو توفري احتياجات 
بشكل أساسي، لتوفري  نرتنتجلمهور، من خالل اإلعلى اأخرى، أي  أن ه ُيث ل عرضا عاما 

                                                                                                                                                    
approach to crowdfunding (and similar activities), CP13/13 Oct 2013 

https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp13-13.pdf (15/10/2019, 15:50) 
1 Voir; Piret Quentin. Le Crowdfunding et son potentiel de financement pour la création 

d’entreprises: analyse d’un point de vue notarial Faculté de droit et de criminologie, 

Université catholique de Louvain, 2015, p 05.  
2 Eleanor Kirby  and  Shane Worner. Crowd-funding: an infant industry growing fast, 

working paper IOSCO, Madrid, 2014,https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-

funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf (20/08/2018:12.35). See also; Estellés-

Arolas  & González-Ladrón-De-Guevara. Towards an integrated crowdsourcing definition, 

Journal of information science, n=°02, 2012 http://www.crowdsourcing-blog.org/wp-

content/uploads/2012/02/Towards-an-integrated-crowdsourcing-definition-

Estell%C3%A9s-Gonz%C3%A1lez.pdf  (25/08/2018, 23.22 
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املالية إم ا عن طريق القروض، املسامهة يف رأس املال، أو الترب ع أو مقابل شكل من  املوارد
 ويتضح أن هذه أشكال املكافأة و/ أو احلصول على حقوق التصويت ألغراض حمددة، 

 حماولة للتعريف من خالل حصر أشكال التمويل اجلماعي.
 التمويل اجلماعيأشكال التمويل اجلماعي أو  .ب

ل اجلماعي على مجع أموال ضئيلة من جمموعة كبرية من األشخاص للقيام يعتمد التموي
وعليه تكون العالقة بني ثالثة  .1منح قروض أو توفري احتياجات أخرىأو ابستثمار مغامر، 

 التمويل اجلماعيمزود خدمة و ، Project Owner أطرف: صاحب املشروع
Crowdfunding  Service  Provider ،واملستثمرInvestorمن خالل منصة أو  لك، وذ

هذه األخرية تتنوع حبسب طبيعة التمويل إىل و ، Crowdfunding Platformقاعدة متويل 
 :2أربعة أشكال

 : ختتص ابلتمويل ابلديون أو السندات )القروض(.Loan Platformقرض  منصة .1

: ختتص ابلتمويل ابملخاطرة أو حتمل Investment Platform منصة استثمار .2
 واخلسائر إلنشاء الشركات أو زايدة رأمساهلا، أو املشاريع مرتفعة املخاطر.األرابح 

: يعتمد على مسامهات Reward-Based Platformاملكافآت منصة قائمة على  .3
بسيطة من املشاركني يف مقابل احلصول على مكافآت عادة ما تكون انعكاسا 

 للمبلغ املساهم به.

                                                           
1 Eleanor Kirby  and  Shane Worner. Crowd-funding : an infant industry growing fast, 

working paper IOSCO, 2014, https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-

Infant-Industry-Growing-Fast.pdf (20/08/2018:12.35). See also; Estellés-Arolas  & 

González-Ladrón-De-Guevara. Towards an integrated crowdsourcing definition, Journal of 

information science, n=°02, 2012 http://www.crowdsourcing-blog.org/wp-

content/uploads/2012/02/Towards-an-integrated-crowdsourcing-definition-

Estell%C3%A9s-Gonz%C3%A1lez.pdf  (25/08/2018, 23.22)  
2 P. Raghavendra Rau, Ibid,.  
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يتحص ل املشاركون فيه إال  على عائد : ال Donation Platformاهلبات  منصة .4
 .1معنوي

منتجات فظهرت من صات هجينة جتمع بني أكثر من وظيفة متويلية  ةكما مت  الدمج بني عد
 هذه ، إال  أن  2واحدة، ابإلضافة إىل ابتكار منصات كراوفندينج خاصة ابألوراق املالية

 أمشل جماال وأوسع نطاقا. تبقتاملنصات األربع املذكورة 

ما  التمويل اجلماعياهليئات املالية على الصنف األول والثاين فقط من  ترك ز ابعتبار أهن 
يدخالن يف اختصاصها القانوين )اخلدمات املالية(، حيث ُيث ل الصنف األول القروض 
التقليدية، وما ُيي ز هذه الطريقة هو دخول األفراد يف سلسلة التعامل دون وجود الرقابة 

ا وسيلة حديثة لتوفري التمويل غري التقليدية امل عروفة على مؤسسات القرض واالئتمان، كما أهن 
 البنكي بتكلفة منخفضة.

يف حني ُيث ل الصنف الثاين مشاركات بغرض االستثمار يف جماالت ذات خماطر مرتفعة، أي 
تجارية الرجوع إىل فكرة "القرض مبغامرة" املعروف يف احلضارات القدُية ويف بعض القوانني ال

خيتص  فيما املعاصرة، أم ا الصنف الثالث فهو ُيث ل أدوات تربعية ذات عائد مادي بسيط، و 

                                                           
التمويل بي، أّما في الواليات المتحدة األمريكية فيطلق يورو لوهذا هو المعمول به في المملكة المتحدة واالتحاد ا 1

 Marketplaceأو  اإلقراضاألخيرة فقط، في حين يعرف الصنف األول بسوق  على األصناف الثالثة الجماعي

Lending. 
2 Douglas Cumming, Sofia Johan and Yelin Zhang. The role of Due Diligence in 

Crowdfunding platforms, Journal of Banking and finance, V108, November 2019, p17 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426619302365 (15/10/2019, 

07:15). USA Securities and Exchange comission. Regulation Crowdfunding, USA, 

https://www.sec.gov/smallbusiness/exemptofferings/regcrowdfunding (15/10/2019, 

07:28) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426619302365
https://www.sec.gov/smallbusiness/exemptofferings/regcrowdfunding
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الصنف األخري جبانب الصدقات والتربعات، وهي من أقدم أدوات التمويل يف النظم 
 السماوية والقوانني الوضعية.

: اإلسالمي التمويل اجلماعيالتمييز بني أربع أشكال من  1وقد حاول بعض الباحثني
يشمل و  Charity-Based Crowdfundingالقائم على الصدقات  التمويل اجلماعيو 

الصدقات والزكاة واألعمال اخلريية والوقف )يقابل الصنف الرابع من التقسيم السابق(، 
يتم من خالل و  Reward-Based Crowdfundingالقائم على املكافآت  التمويل اجلماعي

واملتوسطة من خالل اجلمهور يف شكل ترب ع مع إمكانية إعطاء  متويل املؤسسات الصغرية
القائم على القرض  التمويل اجلماعيو بعض اجلوائز للجمهور )يقابل الصنف الثالث(، 

Lending-Based Crowdfunding شمل التمويل عن طريق املضاربة أو املراحبة )يقابل وت
 Equity-Based Crowdfundingهم القائم على األس التمويل اجلماعيو الصنف األول(، 

يتم من خالله املشاركة يف الربح واخلسارة يف شركة أو مشروع استثماري وفق صيغيت املضاربة و 
 .2أو املشاركة )يقابل الصنف الثاين(

 أم ا من حيث اجلانب القانوين، فيمكن التمييز بني موقفني يف تنظيم التمويل اجلماعي: 
 اوضع تقنني خاص وترك هذا النوع من التمويل خاضعبعض األنظمة عمدت إىل عدم  -

 .3 راب الشرقية(و للقواعد املعمول هبا )بعض دول أو 

                                                           
1 Nafis Alam, Lokesh Gupta and Abdolhossein Zameni. Op cit, pp 72-74. 
2 Ibid,. 
3Osborne Clarcke. Review of crowfunding regulation and market developments for RES 

project financing in the EU, Germany, September 2017 

http://www.crowdfundres.eu/wp-content/uploads/2017/10/Overview-on-the-

legislation.pdf (20/07/2018, 09:15) 

http://www.crowdfundres.eu/wp-content/uploads/2017/10/Overview-on-the-legislation.pdf
http://www.crowdfundres.eu/wp-content/uploads/2017/10/Overview-on-the-legislation.pdf
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اب الغربية تقنينه وتنظيمه بشكل خاص، ومت  تقدمي مقرتح أمام الربملان يورو ارأتت دول  -
تفاق )مل يتم اال التشاور، غري أن ه مازال يف مرحلة التمويل اجلماعييب لتوحيد تنظيم يورو ال

عليه هنائيا حلد اآلن(، كما مت  نشر خطة عمل خاصة ابلتمويل التكنولوجي بتاريخ 
متتد إىل و يب، يورو لتحقيق مزيد من املنافسة واالبتكار يف القطاع املايل ال 08/03/2018

 اإلجنليزيةوسنركز فيما يلي على املنظومتني  .20191الثاين من سنة  الربعهناية 
 والفرنسية.

 
 اإلطار القانوين والتنظيمي للتمويل اجلماعي يف اململكة املتحدة اثنيا.

تعترب اململكة املتحدة من أكثر الدول منوا فيما يتعل ق ابلتمويل اجلماعي، حيث تعمل اململكة 
أ(، كما تعترب السلطات املالية التفاصيل يف املتحدة لتكون مركزا عامليا للتمويل البديل )

إىل فكرة املخترب  لتنتقل التمويل اجلماعييئات املسارعة يف تنظيم من أوىل اهل اإلجنليزية
 ب(. التفاصيل يف التنظيمي )

  للتمويل البديل؟ اعاملي ااململكة املتحدة مركز  .أ
مليار  5.6أكثر من  2016يف اململكة املتحدة منوا سريعا بلغ سنة  Fintech التقنية تشهد

ة ككل )ابستثناء اململكة املتحدة( يف بييورو ال ورو، يف حني بلغ حجمه على مستوى السوقي
 .2ورو فقطيمليار  02 هانفسالسنة 

                                                                                                                                                    
http://www.crowdfundres.eu/wp-content/uploads/2017/10/Overview-on-the-legislation.pdf 

 راجع في ذلك: بدرالدين براحلية، المرجع السابق. (09:15 ,20/07/2018)
 :  يوروبيفي ذلك خطة التمويل بالتكنولوجيا على مستوى االتحاد ال راجع  1

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-fintech_en.pdf 
(20/07/2018, 08:30) 
2 CCAF, Expanding horizons, the 3rd European alternative finance industry report, 

Cambridge, February 2018, p21 

http://www.crowdfundres.eu/wp-content/uploads/2017/10/Overview-on-the-legislation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-fintech_en.pdf
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حصائيات يف اململكة املتحدة إىل أن حجم التمويل البديل القائم على القروض تشري اإلو 
، وتعد ى التمويل القائم على 2016سرتليين سنة إمليار جنيه  1.23قد بلغ  P2Pالتجارية 

سرتليين ابلنسبة إمليار جنيه  1.15سرتليين، وإمليار جنيه  1.17 القروض االستهالكية
 2016مليون جنيه سنة  172لقروض امللكية، يف حني بلغ التمويل القائم على األسهم 

مليون  44، وبلغ التمويل القائم على املكافآت 2015مليون جنيه سنة  245مقارنة بـ 
 .1ويل القائم على أساس اهلباتمليون جنيه ابلنسبة للتم 40، و2016جنيه سنة 

مليون دوالر  88حوايل  2019سنة  التمويل اجلماعيوقد بلغت قيمة التعامالت يف 
مليون  121ابملائة، ومن املتوق ع أن يبلغ حجم التعامالت  14.1أمريكي مبعد ل منو  فاق 

 8000، وبلغ عدد الشركات املتخصصة يف هذا اجملال 2023دوالر أمريكي حبلول سنة 
التزال بعيدة عن  بذلك ابملائة مقارنة ابلسنوات السابقة، وهي 16.8شركة مبعد ل فاق 

مليون  5000الصني اليت متاثلها تقريبا من حيث عدد الشركات لكن حبجم تعامالت فاق 
 .20192دوالر أمريكي سنة 

 البديل لندن عاصمة للتمويلأن تصبح و  اعاملي ااململكة املتحدة مركز تبوء ولتجسيد فكرة 

Global Hub of Alternative Finance 2014منذ سنة  التمويل اجلماعي، فقد عرف 
: مبادرة ، منهاخمتلفة محلة تنظيم من طرف عديد اهليئات املالية الرمسية أبهداف ومسؤوليات

                                                                                                                                                    
https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-

finance/downloads/2018-ccaf-exp-horizons.pdf (26/07/2018, 09:10) 
1 CCAF, Entreenching innovation, the 4th Uk alternative finance industry report, 

Cambridge, December 2017,  

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-

finance/downloads/2017-12-21-ccaf-entrenching-innov.pdf (22/07/2018, 13:07) 

2 https://www.statista.com/outlook/335/156/crowdfunding/united-

kingdom#market-revenue (15/10/2019, 06 :53) 

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2017-12-21-ccaf-entrenching-innov.pdf
https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2017-12-21-ccaf-entrenching-innov.pdf
https://www.statista.com/outlook/335/156/crowdfunding/united-kingdom#market-revenue
https://www.statista.com/outlook/335/156/crowdfunding/united-kingdom#market-revenue
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برانمج البنك الربيطاين لالستثمار لدعم التمويل و جنلرتا لتسريع التمويل ابلتكنولوجيا، إبنك 
مبادرة و ، والرقمنةصندوق لندن لالستثمار املشرتك لدعم شركات التكنولوجيا و تكنولوجيا، ابل

، التمويل اجلماعيالكربى إبفريقيا عن طريق  اءقسم تنمية الدول لدعم الطاقة يف الصحر 
األكثر يظل  FCA اإلجنليزية املالية إال  أن  عمل سلطة الرقابة .وأعمال هيئات التطوير املايل

انطلقت من فكرة التنظيم القانوين إىل  وقد، 1ابلنظر الختصاصها األصيل يف هذا اجملال أمهية
 فكرة املخترب التنظيمي.

 : من التنظيم القانوين إىل املخترب التنظيمي FCAو التمويل اجلماعي .ب
ورقة استشارية جلمع اآلراء  2013يف أكتوبر  FCA اإلجنليزيةسلطة الرقابة املالية أصدرت 

خالل ابلقواعد املنظمة للعمليات دون اإل وذلكصة حول تنظيم التمويل اجلماعي، املخت
، ليتم  خالل 2000االستثمارية يف اململكة املتحدة كقانون اخلدمات والسوق املالية لسنة 

وضع التنظيمات اخلاصة ابلتمويل اجلماعي القائم على الديون أو  2014شهر مارس 
ا غري معنية ابلتمويل اجلماعي القائم على اهلبات أو اجلوائز أو األسهم، حيث رأت اهليئة أهن  

 .2لتحقيق قدر كاف حلماية املستهلك وتوفري مناخ تنافسي وذلكالقمار، 
مبوجب هذه التنظيمات أصبحت مزاولة هذا النشاط مرتبطة ابحلصول على ترخيص و 

بل نفاذ هذا القانون ، مع االعتماد على مرحلة انتقالية بشأن الشركات القائمة ق3مسبق

                                                           
1 CCAF, Guide to promoting financial and regulatory innovation; Insights from the uk, 

Cambridge, March 2018.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_da

ta/file/701847/UK_finanical___regulatory_innovation.pdf (20/07/2018, 11 :18) 
2 FCA, The FCA’s regulatory approach to crowdfunding over the internet, and the 

promotion of non-readily realisable securities by other media Feedback to CP13/13 and 

final rules, policy statment PS14/4. March 2014. 

https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps14-04.pdf (22/07/2018, 09:50) 
 : التمويل الجماعيشركات من أصبح يمكن التمييز بين نوعين  ،9/8/2019وبتاريخ  3

ض هي المنصات المتخصصة في القرو التي تحتاج لترخيص من الهيئة، و  التمويل الجماعيشركات  -

https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps14-04.pdf
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-Peer-to، كما أُلزمت منصات القروض 1/4/2017للحصول على ترخيص كلي إىل غاية 

Peer P2P سرتليين، وأن تلتزم منص ات إألف جنيه  50حبد أدىن من رأس املال يقد ر بـ
تعيني كيفية و بتحقيق شفافية تسمح للمستهلك اإلملام التام مبحل  العقد،  التمويل اجلماعي

تساب الفائدة )وإن كان ذلك من خالل تلك املمنوحة حلساابت التوفري واالدخار أم اح
إبراز املخاطر بشكل واضح، والسماح للمستهلك ابالنسحاب شريطة احرتام آجال و ال؟(، 

 .  1يوما املعمول هبا 14
تعلقة وعلى اعتبار أن التمويل يف منصات االستثمار عايل املخاطر، فإن  العروض املباشرة امل

بفرص استثمارية حمد دة جيب أن توج ه إىل فئات حمد دة من املستثمرين احملرتفني أو ذوي اخلربة 
خاص يف هذا النوع من األنشطة، أو املستثمرين الذي يؤكدون  دريبأو املتحصلني على ت

 توأك د .ابملائة من أصوهلم املالية القابلة لالستثمار 10على أن  نسبة استثماراهتم ال تتعد ى 
التزام الشركات ابإلفصاح عن املعلومات اخلاصة ابملشروع ونشر ضرورة على  يةالتنظيماجلهة 

يف حالة النزاع فيمكن للمستثمر الرجوع إىل مزود اخلدمة لتسوية  أم ا البياانت اخلاصة به،

                                                                                                                                                    

 واالستثمار.
التي ال تحتاج لترخيص من الهيئة، وهي المنصات المتخصصة في الهبات  التمويل الجماعيشركات  -

 https://www.fca.org.uk/firms/authorisation/when-required/crowdfundingوالتبرعات. 

(15/10/2019, 14:47) 
1 The summary of the regulation states:“The platform will need to provide an 

adequate pre-contract explanation of the proposed credit agreement including key 

risks to the borrower, and to undertake an assessment of the borrower’s 

creditworthiness. It will also need to provide a 14-day right of withdrawal to the 

borrower, similar to that under the CCA, and to comply with CONC rules on 

arrears, default and recovery” FCA, Call for input to the post-implementation 

review of the FCA’s crowdfunding rules, Madrid, July 2016 

https://www.fca.org.uk/publication/call-for-input/call-input-crowdfunding-

rules.pdf (22/07/2018, 12:25) 
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 Financialيمكن اللجوء إىل مركز خدمة التسوايت املالية فالنزاع، وإذا مل حيصل اتفاق، 

Ombudsman Service
1. 

الرتكيز على محاية املستهلك من خالل إلزام مزود خدمة التمويل اجلماعي  FCAحاولت 
 .2بوضع خطط بديلة يف حالة حدوث طارئ ابلنسبة لصاحب املشروع أو املستثمرين

ولتسهيل دخول شركات التمويل اجلماعي األجنبية إىل السوق املايل للمملكة املتحدة، 
 . 3دول عدةعدة اتفاقات مع السلطات املشرفة على القطاع املايل يف  AFCأبرمت 

بتاريخ  FCA، قد مت التمويل اجلماعيونتيجة للرتكيب املعق د الذي صارت عليه شركات 
لزام منص ات االستثمار بتقدمي معلومات واضحة ومب سطة مقرتحا إب 27/7/2018

من قبوهلم بتلك املخاطر، مع وضع حدود  للمستثمرين حول فرص وخماطر العملية، والتأك د
 .9/12/20194تطبيقها ابتداء من  وسيبدأملنصات التمويل القائمة على القروض، 

، يف سبيل تطوير التمويل ابلتكنولوجيا، خبلق فضاء آمن FCAقامت  هنفسويف الوقت 
Regulatory Sandbox قيود ملمارسة وجتربة أي خدمة أو ابتكار مايل دون التأث ر ابل

وىل الدول يف العامل اليت أخذت القانونية والتكاليف النامجة عن ذلك، حيث تعترب أجنلرتا أ
                                                           

1 Ibid,. 
2 8.6.6/ G (1):“Where it becomes clear that the course of action in CONC 8.6.5R is 

not producing effects in the customer’s best interests the firm should, where 

withdrawing from the debt management plan may be in the customer’s best 

interests, advise the customer of the possibility of withdrawing from the plan” 

FCA,  Interim feedback to the call for input to the post-implementation review of 

the FCA’s crowdfunding rules, feedback statement FS16/13, Dec 2016. 

https://www.fca.org.uk/publication/feedback/fs16-13.pdf (22/07/2018, 11:15) 
، كوريا 2016، هونغ كونغ ديسمبر 2016، الصين نوفمبر 2016 وماي سنغافورة، 2016ستراليا مارس أمثل في: وتت 3

 .  2017، اليابان مارس 2017 فبراير، كندا 2017 يوليوالجنوبية 
https://www.fca.org.uk/firms/innovate-innovation-hub (20/07/2018, 14:47) 
4 FCA, Loan-based and investment –based crowfunding platforms : Feed back to CP 18/20 

and final rules, policy statement PS19/14, Cambridge, June 2019 

https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps19-14.pdf (15/10/201, 07:40) 

https://www.fca.org.uk/publication/feedback/fs16-13.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/feedback/fs16-13.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/feedback/fs16-13.pdf
https://www.fca.org.uk/firms/innovate-innovation-hub
https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps19-14.pdf
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 هبذه التقنية.
تقوم فكرة املخترب التنظيمي على السماح لشركات األعمال أو الرايديني بفحص وإجراء 

رة االختبارات على خدمات ومنتجات مالية مبتكرة مطو رة من طرفهم دون إخضاعهم مباش
للمتطلبات التنظيمية والرقابية أو حتميلهم الكلف القانونية يف بداية مشوارهم، كما تسمح 
مبساعدهتم على الوصول إىل السوق احمللية يف أسرع وقت، وتقد م أيضا اإلرشاد الالزم 
للوصول لقنوات وحواضن تكنولوجية إبداعية للتمك ن من احلصول على الدعم والتمويل 

 . 1الالزمني
ن مث ُيكن للهيئات املالية أن تقوم بتنازالت قانونية )عمليا( مىت رأت أن  املنتج املايل وم

تعل ق منها حبماية املستهلك ومنح الرتخيص يخاصة ما و  ،املخترب يليب  املعايري املوضوعة
 ،النهائي لصاحب الفكرة للشروع يف تقدمي خدماته، وتكون هذه التنازالت احلل املناسب

 .2مشلت سلسة املنتجات املقدمة عائقا قانونيا مشرتكاخاصة إذا 
من خالل  للتمويل اجلماعيأي  أن  اململكة املتحدة أخذت مبنهجني متوازيني: التنظيم املؤقت 

أنشأت املخترب التنظيمي  هنفسملستهلك، ويف الوقت املنافسة ومحاية اوضع قواعد لتنظيم 
 عرقلة لالبتكار املايل. إلزالة العوائق القانونية والتنظيمية امل

 اثلثا. اإلطار القانوين والتنظيمي للتمويل اجلماعي يف فرنسا
ألن  املنظومة الفرنسية تتمي ز بفكرة الضبط من خالل التنظيم الذي حيد  من حرية نظرا 

التمويل النشاطات املالية مبوجب النصوص القانونية والتنظيمية املعمول هبا، فقد عرف تنظيم 
                                                           

1 Central Bank of Jordan, Fintech Regulatory Sandbox, Jordan 2016 

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=363 (06/08/2018, 15:28) 
2 Charlotte Hill. Inside The FCA’s Regulatory Sandbox, USA, September 2016 

https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2016/09/inside_the_fcas_-

regulatory_sandbox.pdf (06/08/2018, 17:47) 

http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=363
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مناقشات هامة )أ(، خلصت إىل وضع أساس قانوين وأحكام تنظيمية مقي دة  اجلماعي
 .للتمويل اجلماعي

 يف فرنسا التمويل اجلماعيمناقشات تنظيم  .أ

(1)تعترب مؤسسة 
Friendsclear   ل صدور قب أنشئتيف فرنسا  للتمويل اجلماعيأول من صة

القوانني املنظمة للتمويل اجلماعي، حيث مسح هلا القرض الفالحي الفرنسي ابستغالل شهادة 
أشهر من النشاط، مت توقيفه من  3اعتماده والبنية التحتية له لتطبيق هذا التمويل، ولكن بعد 

جة، حبجة احتوائه على خماطر عالية الدر  ACPRطرف سلطة املراقبة للحيطة واحلل الفرنسية  
 2200رغم أن  املؤسسة املعنية قد حد دت مبلغ استثمار أقصى لكل مستثمر ال يتجاوز 

ورو مع إعالم املستثمرين إبمكانية خسارة املبلغ )غنم وغرم(، واحتج ت اهليئة أبن  متويل ي
 .2املؤسسات ال ُيكن أن ُينح لألفراد ابعتباره امتيازا بنكيا

، أعلنت 3التمويل من خالل قانون الطاقات املتجددة قبل الشروع يف تطبيق هذا النوع من
حتضريها مشروع خاص ابلتمويل  14/2/2014واملالية الفرنسية بتاريخ  اإلقتصادوزارة 

أداة ملساعدة بوصفها  «Crowdfunding /Financement Participative »اجلماعي 

                                                           
(1)Après quelques années: Wiseed, Ulule, Kisskissbankbank, My Major Company, etc. 
2 Alexandra Oubrier, Finance participative, vers un cadre légal adapte, 

L’AGEFI, Paris, 2013 https://www.agefi.fr/financements-

marches/actualites/hebdo/20151210/finance-participative-vers-cadre-legal-

adapte-149858 (12/10/2019, 5:55) 
3 L'article L. 314-24 [nouveau] du code de l’énergie, la commission du 

développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement 

du territoire, adopté par l'assemblée nationale engagement de la procédure 

accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, N=°244, 

Sénat, Session ordinaire de 2014-2015, 21 janvier 2015. 

http://www.friendsclear.com/
https://www.agefi.fr/financements-marches/actualites/hebdo/20151210/finance-participative-vers-cadre-legal-adapte-149858
https://www.agefi.fr/financements-marches/actualites/hebdo/20151210/finance-participative-vers-cadre-legal-adapte-149858
https://www.agefi.fr/financements-marches/actualites/hebdo/20151210/finance-participative-vers-cadre-legal-adapte-149858
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لسوق املايل يف يف احلصول على التمويل، ووضع ا PMEاملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 -AMFرئيس سلطة السوق املالية  Gérard Rameixحسب  -احلقيقي  اإلقتصادخدمة 

 .1الثقة والشموليةو وفق ثالث قيم رئيسة: التجديد، 
 2، ويف رد ها على أحد األسئلة18/6/2013يف جلسة جملس الشيوخ املنعقدة بتاريخ 

أن  تطوير  ”Fleur Pellerin“ة واملتوسطة اعتربت الوزيرة املنتدبة املكلفة ابملؤسسات الصغري 
 التمويل اجلماعي أولوية ابلنسبة للحكومة لعدة أسباب:

 اإلقتصادالعودة إىل نظام التمويل اجلواري الذي يسمح للمواطن ابملشاركة يف تطوير  -
 واملؤسسات احمللية يف نطاق إقليمه.

للمصادر األخرى لتمويل  يعترب التمويل التشاركي مبختلف صيغه وسيلة بديلة ومكم لة -
، كما أن  األولوية ابلنسبة 3املؤسسات يف ظل القواعد االحرتازية املتطل بة وفق ابزل

للحكومة الفرنسية هو اجلانب التنظيمي وليس الضرييب، حيث تعمل على توفري أكرب 
 .3قدر ممكن من احلماية للمستثمرين

 .Très Petites Entreprises TPEدوره األساسي يف تطوير املؤسسات الصغرية جدا  -

أن  هذا التمويل البديل للقرض البنكي واالستثمار برأمسال املخاطر ليس  4يرىوهناك من 

                                                           
1 Pierre Moscovici et Fleur Pellerin, Faire de la France le pays pionnier du financement 

participatif, Communique de presse, 14/02/2014. www.economie.gouv.fr (23/02/2016) 
2 Question orale sans débat n° 0401S de M. Dominique Bailly (Nord - SOC), 

publiée dans le JO Sénat du 21/03/2013, p903.  
3 Réponse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 

l'économie numérique, publiée dans le JO Sénat du 19/06/2013, p 5901 www.sénat.fr 

(04/03/206) 
4 Hubert de Vauplane et Reid Feldman, les enjeux réglementaires du crowdfunding, 

http://lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat.html (11/04/ 2013)  

http://www.senat.fr/senateur/bailly_dominique11039m.html
http://lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat.html
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السماح  حيث إنحاليا ألن ه حيمل يف طياته خماطر قانونية،  ابيورو مناسبا ابلنسبة لفرنسا و 
املشاريع  تسمح ألعضائها بتقدمي عطاءات ألصحاب نرتنتابستعمال قواعد وأسس لإل

 الذين يقومون ابقرتاح مشاريع من خالل التمويل املقد م من املستثمرين يثري إشكاليتني:
العروض العامة للجمهور: حيث يستوجب إخضاع االكتتاب العام لشروط حمددة بدقة  -

وضع حد أقصى يسمح به إذ إن ، 1يبيورو يستوي يف هذه املسألة أعضاء االحتاد ال-
، كما يشك ل عدم قدرة املستثمر على االطالع على حساابت ألي مستثمر محاية له

 .2املشروع حتد  آخر يعيق هذا التمويل يف فرنسا

امتيازات األنشطة املصرفية: هذه التقنية تسمح للمستثمرين بتقدمي سيولة خارج املنظومة  -
األموال،  املصرفية، وبعيدا عن مراقبة اهليئات املالية املتخصصة، مم ا يفسح اجملال لتبييض

، يورومليار  200يقارب  Fintech التقنية املاليةخاصة أن حجم األصول املتداولة وفق 
 .3ورويمليار  400يف حني بلغت القروض البنكية 

  50عدم السماح ابالكتتاب العام إذا مل تبلغ نسبة االكتتاب Rameix Gérardلذا اقرتح 
أن ه يف حال جتاوز على ة التقليدية اليت تنص  ابملائة من رأس املال، كما ُيكن تعديل القاعد

يف السنة الواحدة   ابملائة 2العتبة دون الوصول إىل النسبة السابقة، فإن ه ال يتم شراء أكثر من 
 .4ابملائة 1وجعلها 

، فالعربة ابلنسبة لألنظمة اليت اأو دوهن بفائدةكما أن  هذا التمويل يسمح مبنح قروض 

                                                           
1 Directive du 2010/73/UE of the European parliament and of the council of 24 Novembre 

2010, Official Journal of the European Union, L327/1, 11.12.2010 https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0073&from=EN 

(16/10/2019, 22 :51) 
2 http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/financement (10/042013) 
3 Compte rendus de la commission des finances, 27/01/2016, www.senat.fr (24/02/2016) 
4 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20130701/fin.html (10/12/2015) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0073&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0073&from=EN
http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/financement
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20130701/fin.html
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ليل املضارابت يف أسواق املال اليت تعترب أحد أهم أسباب األزمة أخذت به يرتكز على تق
املؤرخ يف  2014/559رقم  رسوماملالية األخرية، لتستقر  املنظومة الفرنسية على امل

 للتمويل اجلماعياملتعلق ابلتمويل التشاركي الذي ُي ثل األساس التنظيمي  31/5/2014
 حاليا.

 يف فرنسا ويل اجلماعيللتماألحكام التنظيمية املقّيدة  .ب

املؤرخ يف  2014/559رقم  رسوميف فرنسا من خالل امل التمويل اجلماعيمت  تنظيم 
املتعلق ابلتمويل التشاركي، حيث عر ف املستشارون يف االستثمار اجلماعي  31/5/2014

م أشخاص معنوي  5ُيارسون بصفة دائمة مهنة مستشار يف االستثمار حسب الفقرة  ونأبهن 
رسوم، وتتم هذه املاملتعلقة بعروض األسهم والسندات احملددة مبوجب  321/1ادة من امل

حسب املواصفات اليت مت  ضبطها من طرف سلطة  نرتنتاألنشطة من خالل شبكات اإل
 .1األوراق املالية، ويتم تسجيلهم يف سجل خاص

ياب مجعيات كما اشرتط األمر أن تكون هذه املؤسسات معرتف هبا يف فرنسا، ويف حالة غ
مستشارين بصفة  نيمتخصصة، تدرس سلطة السوق املالية إمكانية إدارج أشخاص طبيعي

بعد دراسة تطابق املواصفات عليهم، ومدى قدرهتم على احرتام قواعد السلوك والقواعد 
 على األرضيات بتوفري حد  معني  من نيالقائم رسوم، كما ألزم هذا امل2التنظيمية املقررة

يتعل ق بكيفية التمويل وابملؤسسات املمولة لتحديد املخاطر من عملية التمويل املعلومات 
                                                           

1 Art. L. 547-1.-I du code monétaire et financier modifié par l'ordonnance n° 2014-

559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, JORF n°0125 du 

31/05/2014, p9075. 
2 L'article L. 547-3.-I. Ibid,. 
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لتحقيق حد  من االستقرار املايل، ومن ذلك معايري اختيار املشاريع وحتديد املسؤوليات 
 )املمو ل، صاحب املشروع، أرضية التمويل(.

االجتماعي  قتصادالاملتعل ق اب 31/7/2014املؤرخ يف  2014/856كما منح القانون رقم 
والتضامين للجمعيات اليت تنشأ للمسامهة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وإعطاء قروض 
غري مضمونة أن تنظم عمليات متويل مجاعي على املستوى احملل ي، وأن تقوم مبراقبة األموال 

 .1اليت مت  مجعها
املؤرخ  2014/1035قم وللحفاظ على امتياز البنوك يف جمال القروض فقد حد د املرسوم ر 

ورو يف  ي 1000احلد  األعلى املساهم به من طرف كل مقرض واملقد ر بـ  16/09/2014يف 
أم ا ابلنسبة للقروض دون فائدة فيجب أال  تتعد ى  .سنوات 6كل مشروع، وأال  تتعد ى مدت ه 

ذه احلالة لكل مساهم يف كل  مشروع، وأال  تتعد ى قيمة أي  مشروع يف ه يورو 4000قيمتها 
 .2يورومليون 

أن يكون الشخص الطبيعي الذي ُيارس هذه املهنة  رسومويف اجلانب البشري، اشرتط هذا امل
متحص ل على املستوى األول أو الثاين من الدراسات اجلامعية يف اختصاص البنوك، واملالية، 

، والعلوم الفيزايئية أو ، والتجارية، وعلوم التسيري، والقانون البنكي واملايلاالقتصاديةوالعلوم 
الرايضية، أو أن يكون له خربة عامني يف جمال التمويل اجلماعي، وعمليات القرض، 

                                                           
1 L'article 95 du loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et 

solidaire, déclare :" Les associations ayant pour objet de contribuer au financement des 

petites et moyennes entreprises et délivrant des prêts d'honneur, lorsqu'elles sont membres 

d'une fédération reconnue d'utilité publique, peuvent organiser, à l'échelle locale, le 

financement participatif de projets de création d'entreprises. Dans ce cas, elles exercent un 

contrôle sur l'affectation des fonds recueillis". 
2 L'article 01 du Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement 

participatif, JORF, 17/09/2014.  
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وخدمات الدفع، أو تكوين مهين يف القطاع البنكي، واملايل، ومتويل الشركات، وشركات 
 .1الدفع، واخلدمات االستثمارية

التمويل عرب زالة القيود املفروضة على التمويل وإ ةاملوحد ةبيورو األ ةويف إطار بناء السوق املالي
 يبورو أوتقليص املخاطر، مت تقدمي مقرتح  يبورو العابر للحدود بني الدول اإلحتاد األ اجلماعي
 وقدمن الصنف األول والثاين،  التمويل اجلماعيلتنظيم خدمات  8/3/2018بتاريخ 

أي أن ه ُوضع خصيصا للتمويل استبعد املقرتح التمويل االستهالكي من جمال التطبيق، 
ووفق هذا املقرتح يكفي ملمارسة هذه  .االستثماري املتعلق ابلشركات الصغرية والناشئة

حدى الدول املنضوية حتته، إاألنشطة على مستوى دول االحتاد احلصول على ترخيص من 
رتح، أي فكرة وال ُيكن للهيئات املالية االحتجاج بتنظيماهتا الداخلية يف مواجهة نصوص املق

 .2ورويب اجلواز األ

وخبصوص التمويل اجلماعي على أساس الديون أو القروض فيجب إبرام اتفاقية قرض بني 
وتقييم اجلدارة االئتمانية، أم ا  لتسهيل منح القروض لكصحاب املشاريع وذأعميل أو أكثر 

فيما خيص التمويل اجلماعي القائم على االستثمار، فإن  قابلية األوراق املالية للتحويل تعترب 
)محاية وهو هلنفسلغرض ولهمة للمستثمرين للسماح هلم ابخلروج من السوق، مضمانة 

، وأن تكون يورو 1000000املستثمرين( جيب أال يتعد ى أي عرض للتمويل اجلماعي مبلغ 
خدمة التمويل  و، ويلتزم مزود3املشاريع املقرتحة مدروسة ابحرتافية وبشفافية وبطريقة عادلة

                                                           
1 L'article R. 548-3.  
2  http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-113_en 

(16/07/2018. 16 :15)  
3  Articles :05, 02/02/D, 04/02. Ibid,.  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-113_en%20(16/07/2018
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-113_en%20(16/07/2018
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اجلماعي بتقدمي املعلومات والتحذيرات الالزمة للمستثمرين خاصة يف حالة كانت 
االستثمارات تنطوي على خماطر خمتلفة عن تلك اليت حتتويها االستثمارات التقليدية، 

 .1تنبيههم إن كانت هذه االستثمارات مناسبة هلمو 

هذه اخلدمة عن احلصول عن أي ة وديعة من اجلمهور إال  من خالل مؤسسة  وكما ُيتنع مزود
ولضمان احلياد ُيتنع على  .2ائتمان معرتف هبا يف األنظمة لضمان رقابة فعالة على املمو لني

افآت أو خصم أو مبالغ غري نقدية مقدمي خدمة التمويل اجلماعي احلصول على أية مك
لتوجيه املستثمرين حنو عرض معني على منصتهم أو منصة أخرى، كما ُيتنع عليهم املسامهة 

ألسباب ول .يف املشاريع املعروضة على منصاهتم لدرء تعارض املصاحل وضمان حوكمة سليمة
 .3بوظيفة املراقبة ابملائة من األسهم أو حقوق التصويت القيام 20ُينع على مالكي ذاهتا 

وألن  خدمات التمويل اجلماعي قد تكون أداة لتمويل اإلرهاب وغسيل األموال، جيب عند  
استيفاء شروط الرتخيص التأك د من شرط السمعة واالكتفاء بتقدمي خدمات من خالل  
 كياانت مرخ ص هلا ومستوفية ملتطلبات االحرتاز من غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، وابلتايل

ة بيورو األ جيب على مزود ي خدمة التمويل اجلماعي االنصياع لنصوص التعليمة
2015/849EU)( 4املتعلقة مبكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب. 

مرحلة جديدة،  لتمويل اجلماعيسالفة الذكر بدأ التمويل ابالتنظيمية بصدور األحكام 
قاعدة متويل مجاعي يف فرنسا،  86 مت تسجيل 2016فكانت النتيجة أن ه إىل غاية مارس 

                                                           
1  Article 15. Ibid,.  
2  Article 03/04. Ibid,.  
3  Article 07. Ibid,.  
4  Article 38/G.  
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، أم ا 1ذات طبيعة مزدوجة 4ومنها استثمارا تشاركيا،  27ومنها كانت يف شكل قرض،  55
 234مقارنة بـ  التمويل اجلماعيعن طريق  يورومليون  336فقد مت  مجع  2017يف سنة 

يل ابملائة منها( لتمو  90)أي  يورومليون  307، وقد مت ختصيص 2016سنة  يورو
 Start upجدا، ابإلضافة للمؤسسات الناشئة  ىالصغر املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 .2اجتماعي والتضاميناالقتصاد واملؤسسات ذات الطابع 
يف املنظومة الفرنكفونية،  لتمويل اجلماعيترجع كثرة القيود املفروضة على التمويل اب

احلصول على الودائع وتوفري  ث إنحيالصطدامها مبفهوم البنك حسب قوانني هذه األخرية، 
رغم وجود توجهات تشري إىل أن  القوانني قامت  وذلكوسائل الدفع وظيفة حصرية للبنوك، 

ا حاولت حتجيم إإبجراء تعديل على حصرية الوظيفة البنكية وليس  لغائه ابلكلية خاصة أهن 
املنتجات احلصرية  ، فهل تقدمي مزودي خدمة التمويل اجلماعي بعض3هذا النوع من التمويل

ا معي نا على الساحة هانفس للبنوك يعين تطبيق القواعد ؟ أي، هل بلوغ هذا التمويل حد 
نفسها العاملية سيجعل اهليئات املالية تفرض عليه شروط الرتخيص واالعتماد وأدوات الرقابة 
تقليداي املفروضة على البنوك؟ هل سيؤدي هذا التقييد إىل جعل التمويل اجلماعي متويال 

 أبدوات حديثة أم هو متويل بديل؟ 
 

                                                           
1 François Villeroy De Galhau, Construire le triangle de compatibilité de la finance 

numérique : innovations, stabilité, régulation. La stabilité financière à l’ère du numérique, 

Banque de France, revue de la stabilité financière, N° 20, Avril 2016, p09. 
2 Financement Participatif France, rapport d’activité 2017, p07 

http://financeparticipative.org/ (15/07/2018).  
3 Jérome Lasserre Capdeville. La réforme du crowdfunding en droit français: les aspects du 

droit bancaire. Revue générale du droit, études et réflexions 2015, n=°04. Matthieu 

Bertozzo. Le financement participatif: L’état du droit français, Revue générale du droit, 

études et réflexions 2015, n=°09 http://www.revuegeneraledudroit.eu (22/05/20186. 12:37). 

http://financeparticipative.org/
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 اإلسالميةرابعا. التمويل اجلماعي يف ظل معايري اهليئات املالية 
من الصنف الثاين )منصات االستثمار( القائمة على املشاركة  التمويل اجلماعيتعترب منصات 

، حيث مياإلساليف رأس املال من أهم املنتجات اليت ُيكن أن تساعد يف تطوير التمويل 
، مم ا يساعد على تقليل التكلفة، وزايدة حداثةتقد م عقود املضاربة واملشاركة بشكل أكثر 

 هامش الربح، انهيك عن جتاوز القيود املفروضة على البنوك يف جمال املشاركات.
القائمة على  اإلسالميأم ا ابلنسبة للصنف األول فيمكن استغالله يف ابب عقود التمويل 

حبي، يف حني ُيكن أن يدرج يف األصناف األخرى العقود والتصرفات التربعية، اهلامش الر 
بني هذه األدوات وقواعد أكرب ولتحقيق انسجام  ا.اثلث اقطاعبوصفه ابإلضافة إىل الوقف 

التفاصيل عليها ) اإلسالميةحناول إسقاط الضوابط الشرعية للهيئات املالية  اإلسالميالتمويل 
 ب(.التفصيل يف ذج من التطبيق العملي هلذه املنصات )أ(، مث  نستعرض منا

 
 

 اإلسالميةيف ظل معايري اهليئات املالية  للتمويل اجلماعيالضوابط الشرعية  .أ

، ُيكن أن نشرتط يف اعتبار التمويل اإلسالميةابلرجوع للمعايري املعتمدة لدى اهليئات املالية 
التالية: جتن ب  اإلسالميرتم أسس التمويل حيُ  أن اإلسالميةموافقا للشريعة  لتمويل اجلماعياب

 :1يلتزم ابلضوابط الشرعية التالية الراب، والغرر، والقمار، واملتاجرة يف احملرمات، وأن
 

                                                           
ملالية مت االعتماد يف وضع هذه الضوابط ابألساس على املعايري الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات ا  1

جملس اخلدمات املالية الصادرة عن . واملعايري الشرعية 2017، النسخة املعتمدة حىت نوفمرب AAIOFI اإلسالمية
 .2017لسنة  اإلسالمية، ابإلضافة إىل التقرير الصادر عن هذا األخري املتعل ق ابستقرار الصناعة املالية IFSB اإلسالمية
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 اإلسالميةاحرتام موضوع النشاط املمّول ملبادئ الشريعة  .1
ققة تسيري النشاط من طرف األغلبية احمليكون من املعمول به يف التمويل اجلماعي أن  

دون أن يكون لألقلية أتثري على قرارات الكيان املشكل، لذا جيب احرتام إرادة األطراف 
املتعاقدة واملستهلكني يف العملية التمويلية، ومن ذلك إرادهتم يف اختيار االستثمار 

وعلى اعتبار أن  منص ة التمويل تربم عقودا متسلسلة، فيجب أن يتم التذكري يف   .املمول
، ومن ذلك أال اإلسالميةاملشروع املمو ل أبحكام الشريعة يف ه جيب التقي د كل  مرة أن  

، أو األنشطة الالأخالقية كالكحول، 1يكون موضوعه املتاجرة يف العمالت مع النسيئة
 خل.إالقمار... 

كما جيب أن تلتزم األطراف املتعاقدة ابلتطهري يف حالة ما كان املشروع املستثمر فيه قد 
ما، وأن يكون موضوع التطهري مبوجب شرط يف العقود املربمة بني األطراف شابه شيء 

، كما جيب أن يتم اإلعالن للجمهور عن عمليات التطهري اليت قد 2وليس أمرا اختياراي
 اثر النامجة عن ذلك.يقوم هبا صاحب املشروع واآل

النشاط من  وعليه جيب أن يسمح للمستثمرين ابلتخارج يف حالة الرغبة يف التوقف عن
يكون التخارج ابلقيمة االمسية أو طرف املستهلك شريطة مراعاة أحكام الصرف وأال 
، وأال  يكون ذلك مقروان بشروط 3بضمان حد  معني  من األرابح مبوجب اتفاق مسبق

                                                           
، المعايير 31/5/2000المتعّلق بالمتاجرة في العمالت، الصادر بتاريخ  1الشرعي رقم أيوفي، المعيار  راجع:  1

 . 5، ص2010الشرعية، المنامة، البحرين، 
المتعّلق بتحّول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي، الصادر بتاريخ  06الشرعي رقم  أيوفي، المعيار راجع:  2

 . 63، المرجع السابق، ص16/5/2002
، المرجع 2/5/2005المتعّلق بالتمويل المصرفي المجمع، الصادر بتاريخ  24الشرعي رقم عيار أيوفي، الم راجع:  3

 . 341السابق، ص
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)رغم أن  ذلك مرتبط بوجود سوق اثنوية أو مستهلك  1تعسفية أو تقييم غري حقيقي
 بديل(. 

 اخلدمة يف اختيار املشاريع املمولة عدم تدّخل مزّود .2
 DAO Organisation Decentralisedاملنظمة الالمركزية املستقلة أو "الداو 

Autonomous "  نشاء وتنفيذ العقود إعبارة عن لغة ترميز برجمية خاصة تستعمل يف
، وعلى الرغم من أن  "الداو"  التمويل اجلماعيالذكية، وهي مستعملة بكثرة يف عقود 

ا ليست بشركة، فهي غري مسجلة، ك ليس هلا شخصية معنوية، وليس هلا و يان إال  أهن 
ن، فالقرارات تؤخذ ابألغلبية دون أتثري و فقط مسامه وإمناجملس إدارة أو جملس مديرين، 

من األقلية على التصويت، لكن لقبول أي مشروع للتمويل جيب أن يصو ت عليه على 
صوات، كما تستعمل "األلغوريتم" يف اختيار املشاريع، ابملائة من حاملي األ 20األقل 

مشاركة  ألهنا، التمويل اجلماعيوهو ما يثري مشكلة اجلهالة والغرر يف عقود 
حقوق التصرف ابسم الشركة تقريبا و خبصوصيات معينة: فالشركاء ال يعرفون بعضهم، 

 .   2منعدمة، ومسؤولية الشركاء من حيث املبدأ غري حمدودة
وتطبيقا  .يلتزم مزو د اخلدمة بعدم توجيه املستهلكني حنو مشاريع استثمارية معينة وعليه

ملبادئ احلوكمة ولتفادي تعارض املصاحل، ُيتنع على املزو د بشكل مباشر أو غري مباشر 
                                                                                                                                                    

.id/ 22, 2019ص:al of the European Union, L327/1, 11,12,2010 council of 24 Novembre 
 المي نحاول إسقاط الضوابط الشرعية للهيئات2010

، 15/03/2009، الصادر بتاريخ نترنتالمتعّلق بالتعامالت المالية باإل 38ي رقم الشرعأيوفي، المعيار  راجع:  1
 . 523المرجع السابق، ص

.id/ 22, 2019ص:al of the European Union, L327/1, 11,12,2010 council of 24 Novembre 
 المي نحاول إسقاط الضوابط الشرعية للهيئات2010

2 IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2017, op cit, pp 116,117. 
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 .   1مصاحل يف املشروع املمو لامتالك 
 

 ويل اجلماعيلتمجتّنب اجلهالة املفضية إىل الغرر الفاحش يف عقود التمويل اب .3
أو مع وجود جهالة يف شخص املتعاقد،  التمويل اجلماعيعرب يتم إبرام عقود التمويل 

أن  ارتباط اإلجياب ابلقبول جيب أن يكون واضحا يف هذه  أي، 2جهالة يف حمل العقد
وكل تصر ف يتضمن مبلغا أكثر من املبلغ األقصى احملد د مبوجب األنظمة  .العقود

جيااب، وعليه جيب أن يكون اإلجياب حمد دا من إوة للتعاقد وليس يكي ف على أن ه دع
 .3حيث حمل  العقد املتوق ع إبرامه، ومن حيث القيمة الواجب عدم جتاوزها

كما جيب أن تكون بنود العقود واضحة، ويتم اإلفصاح عنها بشكل كاف، وال يقبل 
كان العقد املربم مع تعديلها من طرف واحد إمنا يكون ذلك مبوافقة األطراف، وإذا  

غلبها كذلك(، فيسمح للطرف املذعن مراجعة اهليئات أاملستهلكني عقد إذعان )و 
 .4املختص ة لتعديل العقد

                                                           
الصادرة عن مجلس الخدمات المالية  اإلسالميفي هذا المبادئ اإلرشادية لضوابط االستثمار الجماعي  راجع  1

 .19، ص2009 يناير، كواالمبور، ماليزيا، اإلسالمية
، المرجع السابق، 2/10/2005بين العقود، الصادر بتاريخ المتعّلق بالجمع  25الشرعي رقم أيوفي، المعيار  راجع:  2

 . 348ص
.id/ 22.2019ص:al of the European Union ,L327/1, 11/12/2010 ,11,12,2010 council of 24 

November 2010 نحاول إسقاط الضوابط الشرعية للهيئات. 
3 IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2017, op cit, p122. 

، المرجع 15/3/2009، الصادر بتاريخ نترنتالمتعّلق بالتعامالت المالية باإل 38الشرعي رقم أيوفي، المعيار  راجع:  4
 .523السابق، ص
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   1جتّنب تركيب العقود املفضي للراب .4
يتضمن عقد التمويل بني الكرافنديج عدة عقود مركبة، فهناك عقد بني املستهلك 

بني هذا مث و املستثمرين ومزو د خدمة التمويل، وصاحب املشروع، وعقد بني املستثمر أ
فالعقد يف حقيقة األمر ثالثي األطراف، أي يتضمن  ؛األخري واملستهلك عقد آخر

 ثالثة عقود مرتابطة من حيث االلتزامات ونتيجة العقد.
 ؛وقد يتضمن عقد التمويل ابملكافآت راب مىت كان العقد قائما على فكرة القرض

قد يتحصل فيه املشاركون على مكافآت  التمويل اجلماعيأصناف  فالصنف الثالث من
 .(2كل قرض جر  نفعا فهو راب)جتعل من العقد يندرج يف ابب 

تتوج ه بعض املنص ات إىل اعتماد التعاقد ابلعينة يف حماولة منها لتعويض الصنف األول 
P2P يه جيب منع التعامل يف هذا اجملال، وعل اإلسالمية، وابلتايل إعادة سيناريو البنوك

تعتمد منص ات  ويف املقابل .التمويل اجلماعيابلصيغ املركبة املؤد ية للتعاقد ابلعينة يف 
تطب ق أحكام جيب أن أخرى على تشجيع املسامهني فيها من خالل اجلوائز، وعليه 

 .3من التمويلعلى هذا النوع  AAOIFIمن معايري  55املعيار الشرعي رقم 
 
 

                                                           
، المرجع 2/10/2005، الصادر بتاريخ نترنتالمتعّلق بالتعامالت المالية باإل 38الشرعي رقم أيوفي، المعيار  راجع:  1

 . 523بق، صالسا
.id/ 22.2019ص:al of the European Union ,L327/1 11/12/2010 council of 24 Novembre 

 <نحاول إسقاط الضوابط الشرعية للهيئات 2010
 .71ص، المرجع السابق، 19/5/2004المتعّلق بالقرض، الصادر بتاريخ  19الشرعي رقم المعيار  راجع  2
، 07/5/2016، المتعلق بالمسابقات والجوائز الصادر بتاريخ AAOIFIمن معايير  55المعيار الشرعي رقم  راجع  3

 .1284المرجع السابق، ص 



 87  اإلطار القانوني والتنظيمي للتمويل الجماعي في بريطانيا وفرنسا/بدر الدين براحلية 

 

 

   اإلسالمي للتمويل اجلماعييق العملي مناذج من التطب .ب

يف اجلانب العملي يف تطوير عديد املنتجات املالية  التمويل اجلماعياستخدمت تقنية 
1، ومن ذلك االستثمار الوقفياإلسالمية

وهو ما مسح بتوسيع جمال الرقابة بني املؤسسات  <
حتقيق مزيد من الثقة يف ,ال، الرمسية واجلمهور، تقليل التكلفة وحتقيق التسيري الرشيد لألمو 

املؤسسات املشرفة على األوقاف، كما مسح خبلق مناصب شغل وحتقيق العدالة االجتماعية 
 .2عوض االحتكار الرأمسايل للمشاريع

بصفتها  2013" املنشأة يف ماليزاي شهر ديسمرب Ethis Ventureومن قبيل ذلك منصة "
الناشئة، املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ساتمتويل املؤس بغرض سالميةإشركة استثمارية 

، وتقدم خدمة لتمويل اجلماعيإىل منصة خاصة اب 2016 فربايروالعقارات، لتتحول يف 
. كما قامت هذه األخرية إببرام اتفاقية 3إحدى اآلليات املستخدمة يف نشاطهالتكون الوقف 

 5/4/2018عة البنك بتاريخ للتنمية خالل امللتقى السنوي جملمو  اإلسالميشراكة مع البنك 
 World Waqfلألوقاف ؤسسة العامليةاملنشاء "إلتطوير قطاع التربعات، فتم  وذلكبتونس، 

                                                           
1 Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker, developing Waqf land through Crowdfunding-Waqf 

model (CWM): the case of Malaysia, Journal of Islamic Accounting and Business 

Research, V 09, Issue 03, 2012, p453. 

https://www.researchgate.net/publication/323936326_Developing_waqf_land_through_cro

wdfunding-waqf_model_CWM_the_case_of_Malaysia (30/01/2019, 10:55) 
2 Suhaili Alma amun, Waqf-Based Crowdfunding: A case study of Waqfworld.org, 

International Journal of Islamic Economics and Finance Research, Vol. 1, No. 1, 2018 

https://www.academia.edu/37200519/WAQF)BASED_CROWDFUNDING_A_C

ASE_STUDY_OF_WAQFWORLD.ORG 
3 DIEDC, Islamic Fintech Report 2018; Current landscpae and path forward, Dubai, 2018, 

p24. https://cdn.ethiscrowd.com/wp-content/uploads/2018/02/Ethis-UNGC-

Communications-on-Progress.pdf (30/01/2019, 19:07) 

https://www.researchgate.net/publication/323936326_Developing_waqf_land_through_crowdfunding-waqf_model_CWM_the_case_of_Malaysia
https://www.researchgate.net/publication/323936326_Developing_waqf_land_through_crowdfunding-waqf_model_CWM_the_case_of_Malaysia
https://www.academia.edu/37200519/WAQF)BASED_CROWDFUNDING_A_CASE_STUDY_OF_WAQFWORLD.ORG
https://www.academia.edu/37200519/WAQF)BASED_CROWDFUNDING_A_CASE_STUDY_OF_WAQFWORLD.ORG
https://cdn.ethiscrowd.com/wp-content/uploads/2018/02/Ethis-UNGC-Communications-on-Progress.pdf
https://cdn.ethiscrowd.com/wp-content/uploads/2018/02/Ethis-UNGC-Communications-on-Progress.pdf
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Foundation "  بتاريخ  التمويل اجلماعي من خاللأول منص ة عاملية لتطوير الوقف
3/8/20161. 

ابلتمويل  واملرتبطمع برانمج التنمية املستدامة املدع م من طرف البنك الدويل  وابلتزامن
 اإلسالميةاملالية  قنيةاملركز العاملي للت 2018أكتوبر يف أطلقت البحرين ، 2اإلسالمي

وهي عبارة عن منصة جتمع بني رجال األعمال واملبدعني والفاعلني ،  3GISFCواملستدامة  
 اإلسالميةتعمل على ربط وتشجيع املبادرات املتعل قة بتطوير املالية  اإلسالميةيف املالية 

عديد الوتعمل املنصة ابلشراكة مع  ."الفينتك"التقنية املاليةواستدامة هذه الصناعة من خالل 
"، Ethis Ventureتيس فونتريإمنصة "و كأيويف،   اإلسالميةاملؤسسات واهليئات املالية من 

 .4اإلسالميةالبنوك واملؤسسات املالية  من عديدالو 

، اإلسالمي التمويل اجلماعيمنصة خمتص ة يف  30ايل مت  إحصاء حو  2016 يوليويف شهر 
هي من النوع الرابع )منصات  اإلسالميةرغم أن  معظم املنصات القائمة حاليا يف الدول 

 .االستثماري التمويل اجلماعيمنصة من نوع  14اهلبات واملكافآت(، وال يوجد فيها سوى 
 التمويل اجلماعيعن طريق  اإلسالمييل وُيكن أن نعترب شركة "يلدرز" أول مزود خبدمة التمو 

، يف حني أن ه يف فرنسا مت  إنشاء 2017سنة  FCAابململكة املتحدة منذ اعتمادها من طرف 
وتعترب هذه األخرية من مؤسسي  .أول منصة متويل إسالمي نشطة حتت اسم "إيزي آب"

                                                           
1 https://www.crowdfundinsider.com/2018/04/131522-islamic-fintech-venture-firm-ethis-

ventures-announces-crowdfunding-partnership-with-the-islamic-development-bank/ 

(02/02/2019, 09:45) 
2http://documents.worldbank.org/curated/en/442091467999969424/pdf/WPS7266.

pdf (17/02/2019, 18:50) 

3 https://www.bahrainfintechbay.com/global-islamic (17/02/2019, 14:55) 

4 Ibid,. 

https://www.crowdfundinsider.com/2018/04/131522-islamic-fintech-venture-firm-ethis-ventures-announces-crowdfunding-partnership-with-the-islamic-development-bank/
https://www.crowdfundinsider.com/2018/04/131522-islamic-fintech-venture-firm-ethis-ventures-announces-crowdfunding-partnership-with-the-islamic-development-bank/
http://documents.worldbank.org/curated/en/442091467999969424/pdf/WPS7266.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/442091467999969424/pdf/WPS7266.pdf
https://www.bahrainfintechbay.com/global-islamic
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. وفيما 20161مارس يف شهر  Islamic Fintech Alliance ةاإلسالمي املالية التقنيةرابطة 
 يلي مقارنة بني املنصتني:

 
 منصة إيزي آب منصة يلدرز املعيار
 فرنسا / لوكسمبورغ جنلرتاإ الدولة

 2014مارس  2016ريل بأ اتريخ اإلنشاء
املوقع 

 االلكرتوين
https://www.yielders.co.uk https://easiup.fr 

مكوانت 
 الطاقم البشري

 .اإلسالميخمتص يف التمويل  -

 لكرتونية.خمتص يف اجلرائم اإل -

 خمتص يف القانون املايل. -

 خمتص يف اخلدمات املالية. -

 خمتص يف قطاع العقارات. -

املعلومات، التجارة  تقنيةخمتصني يف  -
 لكرتونية واملساعدة التقنية.اإل

خمتص يف التمويل  01 -
 .اإلسالمي

 جمهويل التخصص.  02 -

فصاح عن طبيعة اإل -طبيعة النشاط  اإلفصاح عن - التسويق 
                                                           

ى: تعزيز ، تعمل علاإلسالمي التمويل الجماعيمنصات خاصة  09 اإلسالميكنولوجي تتضّم رابطة التمويل ال  1
توسيع نطاق الشريعة و ، اإلسالميةالسالمة والثقة من خالل إنشاء وتطبيق المعايير المشتركة للتكنولوجيا المالية 

والتكنولوجيا المالية ذات األثر االجتماعي من خالل دعم شبكة من المبتكرين، والتواصل مع الجهات التنظيمية والفاعلين 
 .اعةلتقديم الرؤى حول تقّدم هذه الصن

https://www.crowdfundinsider.com/2016/04/83978-islamic-fintech-alliance-launched/ 

(07/08/2018, 13:57) 
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وااللتزام 
 ابإلفصاح

ي واملتوافق مع الشريعة قاألخال
 .اإلسالمية

 وجود مراقب شرعي. -

التحذير من خطر خسارة رأس املال  -
 مع إبراز أهم األسباب.

التنبيه على أن  االستثمارات طويلة  -
سنوات(، ومن  5-3األجل )

 الصعب اخلروج من املشروع.

 النشاط األخالقي.

ة شركة ذات مسؤولي -
حمدودة: وسيط يف التمويل 

 (.IFPالتسامهي )

حتذير صاحب املشروع من  -
 الرتاجع بعد مجع األموال.

 

االلتزام 
ابلقوانني 

 اجلزائية

ُيتنع على املقيمني يف بعض املناطق  -
 املسامهة يف التمويل. 

 ACPRختضع لقواعد  -
والسجل املوحد الوسطاء 

 ARIASاملاليني والتأمني 
أنواع التمويل 

 قدمامل

اخلاص ابألسهم التمويل اجلماعي  -
 )االستثماري(

التربعي  التمويل اجلماعي -
 )هبة(

 التمويل اجلماعي -
االستثماري )هبة مقابل 

 هبة( متوفر الحقا.
 التعليم. - االستثمار يف العقارات املشاريع املمول ة

 دعم اجلمعيات. -

 وحدة الشعب. -

التضامن واملسائل  -
 نسانية.اإل
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حقوق 
 غري املسامهني
 املالية

ال ُيكن للمستثمرين فرض الرقابة  -
وال ُيكنهم  SPVالكاملة على 

التصويت إال  وفق اتفاقية املسامهني 
 املربمة.

التنبيه على تغري  وضع األغلبية  -
ونسبة األرابح إبصدار أسهم 

 جديدة.

 غري مصر ح هبا.  -

حقوق 
 املسامهني املالية

 3األرابح توز ع شهراي أو كل  -
 أشهر.

يكون بعرض احلصة على  التخارج -
املنصة، و تساعد هذه األخرية يف 

 جياد املساهم البديل.إ

إىل  1ُيكن املسامهة من  -
 .يورو 2500

احلقوق تسدد فقط يف حالة وجود  - حقوق املنصة
 أرابح.

كل استثمار ممو ل يتحم ل رسوم  -
 ابملائة. 2.5أولية بنسبة 

ابملائة من إمجايل  10رسوم اإلدارة  -
 الدخل.

ملائة من صايف قيمة رأس املال اب 15 -
 إذا حتققت األرابح.

العموالت خمصصة لتحويل  -
 األموال ومصاريف اإلدارة.

ابملائة عمولة خاصة  6 -
ابملشاريع التسامهية 

 التمويل اجلماعي)
 االستثماري(.

ابملائة عمولة عن كل  3 -
 2000صندوق أكثر من 
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 اجنيه 50يتم نقل األسهم مقابل  -
 .ااسرتليني

 .يورو

ابملائة عمولة عن كل  4 -
 2000صندوق أقل من 

 .يورو

 لكرتوين للمنصتنيمن إجناز الباحث ابالعتماد على املوقع اإل :املصدر
املالحظ أن  املنصتني متي زات بنوع من الشفافية واإلفصاح فيما يتعل ق حبقوقهما املادية، أي 

التطبيق، أم ا فيما خيص  الرتكيبة  املصاريف اليت يتحم لها املسامهون واملستثمرون لقاء استخدام
البشرية فمنصة "يلدرز" كانت أكثر شفافية رغم أن  طبيعة املنصتني تتطل ب الوضوح لبعث 
الثقة لدى املتعامل، فهي مجعت بني التخصصات املطلوبة يف هذا النوع من النشاط: التمويل 

 ملعلومات.، واخلدمات املالية العقارية، والقانون وتكنولوجيا ااإلسالمي
على  اإلجنليزيةكما يظهر الفارق أيضا يف التعبري عن طبيعة املنص تني، حيث أك دت املنصة   

ا تتعامل وفق مبادئ الشريعة  وحتت رقابة خبري شرعي، يف حني اكتفت املنص ة  اإلسالميةأهن 
ورغم أن   .يف هذه املنظومة اإلسالميم ا يذك ران مبسرية التمويل  .الفرنسية ابلوصف األخالقي

ا مل تقم إبطالق  التمويل منصة "إيزي آب" كانت أسبق من حيث اتريخ اإلنشاء إال  أهن 
الترب عي، ومن  التمويل اجلماعياالستثماري حلد  اآلن، واكتفت ابالعتماد على  اجلماعي

 اجلدير ابلذكر أتثري البيئة على اختيار النشاط، فقطاع العقارات من أكثر اجملاالت رحبا يف
جنلرتا، يف حني ال زالت اجلالية املسلمة تعاين من اندماجها يف اجملتمع الفرنسي، وهو ما إ

 يفس ر طبيعة النشاطات املمو لة.
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إسالمي  متويل مجاعي)أو حنو  اإلسالمي التمويل اجلماعيخامسا. مقرتحات لتنظيم 
 مقّنن(

، وهذا اإلسالميلتمويل إىل ا تشر مشاريع القوانني واألنظمة السابقة مل أناجلدير ابلذكر 
عدم تكرار األخطاء السابقة عندما تعر ض مقرتحو تقنني التمويل  يرجع ألحد أمرين:

خلفية  وعدم وجود خلفيةيف بعض الدول ملواقف مضاد ة وانتقادات الذعة،  اإلسالمي
ا هي حركة تنافس بني الدول الغربية يف جلب األموال وتو و لتطبيق متويل إسالمي،  ظيفها إمن 

 .ىوالصغر  حمليا وتطوير املؤسسات املتوسطة والصغرية
التفاصسل ) اإلسالمي التمويل اجلماعيوابلتايل ظهرت احلاجة لتقنني التمويل اجلماعي أو 

أ(، مع مراعاة التنسيق لتحقيق املطابقة املزدوجة بني القواعد الشرعية والنصوص القانونية يف 
 (.بالتفاصيل يف يف عملية التنظيم )

 اإلسالمي التمويل اجلماعياحلاجة لتقنني  .أ

احلقيقي من خالل  قتصاداالالفجوة بني السوق املايل و  لتمويل اجلماعييقل ص التمويل اب
التخفيف من الوساطة املالية، ودعم املشاركة املباشرة للمسامهني يف إدارة املشاريع املمو لة،  

التقليدية وقواعد املنظمات املالية العاملية كما يسمح ابلتخل ص من أدوات الرقابة املركزية 
 الذي كثريا ما اصطدم هبذه العوائق. اإلسالمياالحرتازية، وهو ما يعترب أداة مناسبة للتمويل 

 2017 يونيوتقريران يف  IFSB اإلسالميةوهبذا الصدد صدر عن جملس اخلدمات املالية 
أكثر من محاية املستهلك  اإلسالميةية متعل قان أساسا ابستقرار الصناعة املال 2018 يونيو

، وقد رك زا على النقاط حمل التعاون املشرتك التقنية املاليةواملستثمر وتنظيم املنافسة يف جمال 
مع اهليئات الدولية املتخصصة: إدارة خماطر التشغيل املتعلقة ابلطرف الثالث مقد م اخلدمة، 
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 . 1لتمويل الكلي املتعلقة هبذه األنشطةوتقليص املخاطر السرباينية، ومراقبة خماطر ا

، التمويل اجلماعية بتنظيم الصنف األول والثاين من أصناف بيورو لقد اهتمت التشريعات اال
من  اإلسالميدون إعطاء األولوية لبقية األصناف ذات الطابع الترب عي، يف حني أن  التمويل 

ناف ابإلضافة لألصناف األخرى ُيكن أن يعطي أولوية هلذه األص التمويل اجلماعيخالل 
يعطي أمهية كربى  هنفسيهتم ابلطابع التجاري ويف الوقت  اإلسالمي قتصاداالعلى اعتبار أن  

تريليون دوالر  1تقارب  اإلسالميألنظمة التمويل الوقفية والتربعية، فسوق الوقف يف العامل 
 أمريكي.

، مما 2موع التمويل اجلماعي يف العاملابملائة من جم 96ُيثل التمويل اجلماعي ابلديون نسبة 
يفيد أن  هذا التمويل قد أيخذ شكل سندات أو قروض ربوية، وابلتايل ُيكن للتمويل 

أم ا  .االستفادة منه أكثر يف جانب أدوات رأمسال )األسهم( والعمليات اخلريية اإلسالمي
العقود القائمة على فيمكن استخدامها يف  P2Pعن طريق عملية  للتمويل اجلماعيابلنسبة 

)الوعد امللزم أو العينة(، غري  اإلسالميةاهلامش الثابت شريطة جتن ب الطريقة املت بعة يف البنوك 
التوكيل يف و الضمان، و كاستعمال املخازن،  أن  ذلك يتطل ب إجراءات وتدابري جديدة

التقليدية ابعتبار أن   يف املنظومة اإلسالمية، وهو ما كان ممتنعا على البنوك إخلالتسليم،.... 
 وظيفتها األصلية التعامل يف النقود.

التمويل حتقيق املطابقة املزدوجة بني القواعد الشرعية والنصوص القانونية يف تنظيم  .ب
من خالل التمويل اجلماعي من جهة، ومن جهة اثنية  اإلسالميلدعم التمويل  اجلماعي

                                                           
1 IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2018, op cit, p60. 
2 P. Raghavendra Rau, op cit, p04.  
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قانونية والتنظيمية، فمن الضروري حتقيق نوع من املطابقة مع النصوص واألحكام ال
 معاجلة النقاط التالية:

 تفعيل فكرة املضاربة من خالل دعم الشركات الناشئة  .1

ارتفعت املخاطرة وزادت فرص و من املعلوم أن ه كل ما قل  الوسطاء املاليني قل ت التكلفة 
البنكية، غري  ما يفض ل املستثمرون الصناديق االستثمارية على الودائع الربح، لذا غالبا

 من اخلطر األخالقي يف هذا النوع من االستثمارات. تزيدأن  مشكلة الوكالة 
هو حتم ل املخاطر النامجة عن التمويل املغامر ملشاريع  التمويل اجلماعيإن  أصل فكرة 

انشئة أو يف طور اإلجناز، ففكرة املضاربة تقوم أصال على املخاطر املبنية على 
ابلتخل ي عن فكرة اهلامش  اإلسالميةوعليه فتجن ب سيناريو البنوك  الدراسات العلمية،

والتوج ه حنو تفعيل  اإلسالميالثابت اليت بدأت تستخدم يف بعض منصات التمويل 
سيكون يف خدمة ودعم و  لتمويل اجلماعيعرب افكرة املضاربة أساس ظهور التمويل 

 .ابلتقنيةل يف شكل مستحدث يتمازج فيه التموي اإلسالميالتمويل 

 احرتام قواعد مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. .2
أداة مثلى لتبييض األموال و/أو متويل اإلرهاب حيث  لتمويل اجلماعيالتمويل اب يعترب

، وحفاظا على مسعة التمويل 1يسمح ابلنقل السريع اهلادئ وغري املراقب لألموال
لقواعد مكافحة تبييض  اإلسالمييل فمن األولوايت احرتام منص ات التمو  اإلسالمي

                                                           
1 Andreas Enria, Designing a regulatory and supervisory Radmap for Fintech, Copenhagen 

Business School, Copenhagen, 09 March 2018. 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2151635/Andrea+Enria%27s+ 

speech+on+FinTech+at+Copenhagen+Business+School+090318.pdf (15/07/2018. 12:00) 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2151635/Andrea+Enria%27s
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األموال ومتويل اإلرهاب اليت ختتلط يف املفهوم الغريب مع الصدقة واهلبة والوقف يف 
 .اإلسالمياملفهوم 

إىل أن   2018لسنة  IFSB اإلسالميةوقد أشار تقرير جملس اخلدمات املالية 
حة تبييض األموال اخلاصة مبكاف FATFجراءات الصادرة عن  فرقة التدخل املايل اإل

ومتويل اإلرهاب هي حمل عمل ودراسة من طرف اجمللس هبدف دعم استقرار املالية 
 .1اإلسالمية

 احرتام قواعد محاية املستهلكني )املستثمرين(: .3
ُيكن أن نرجع محاية املستهلك )املستثمر( يف التمويل اجلماعي إىل أمرين: حتقيق 

 رباين:يحتقيق األمن املعلومايت أو السواجب اإلعالم أو االلتزام ابإلعالم، و 
 اإللتزام ابإلعالم:  ✓

ابلنظر  وذلكتلعب محاية املستهلك أمهية كبرية يف االبتكارات املالية احلديثة، 
للمخاطر النامجة عن هذا النوع من األنشطة، فهي جتمع بني املخاطر املالية، 

عرب  طر الشرعية يف التمويلية، واملخاطر القانونية، ويضاف هلا املخاقنواملخاطر الت
 .اإلسالمي لتمويل اجلماعيا

متويال إسالميا أن يتضمن  التمويل اجلماعيعرب جلعل التمويل  2يقرتح البعض
 صيغيت املراحبة أو التورق، وأن تعر ف منصة التمويل للمستهلكني P2Pالتمويل 

قود إىل فكرة ، غري أن  ذلك قد ياإلسالميةابلشركات الراغبة يف التعامل ابلصيغ 
أقرب للتمويل التقليدي مقارنة  ةاإلسالمي التقنية املاليةالتور ق املنظ م، وهو ما جيعل 

يف هذه احلالة سيضيف  لتمويل اجلماعي، فالتمويل اباإلسالميابلتمويل البنكي 
                                                           

1 IFSB, Islamic financial services industry;Stability report 2018, op cit, p06.  
2 IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2017, op cit, p122. 
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خماطر شرعية إىل تلك املعروفة يف التمويل البنكي التقليدي )القبض والتمل ك 
 .وإلزامية الوعد(

إن  شراء املستهلكني لألصل أو السلعة حمل التعاقد بشكل غري مت فق عليه بينهم يثري 
شكالية امللكية املشرتكة وتفاصيل االتفاق الالحق على بيع األصل، لذا يتم وضع إ

ودون إجراء الحق على  تلقائياشرط يف منصة التمويل على أن  املستهلكني متفقون 
ليت تضعها منصة التمويل مع مشرتي السلعة أو بيع حمل العقد حسب البنود ا

 .1األصل
سواء فيما يتعل ق ببنود العقد املربم مع  ،لتزام مزو د خدمة بواجب اإلعالموجيب إ

املستهلكني أو أصحاب املشاريع، ويف هذه احلالة يلتزم أيضا إبعالم املستهلكني 
ألحكام الشريعة  مسامهني يف املشروع، ومبدى مطابقة املشروعبصفتهم حبقوقهم 
 .اإلسالمية

يعترب التنظيم القانوين للداوز حتد اي قانونيا أمام اهليئات املشرفة على القطاع املايل، و 
ابملالية جيعل املستهلك أكثر عرضة للمخاطر من جهة جهله  التقنيةفتداخل نظم 

 بتفاصيل اختيار املشاريع، وحقوقه يف التصويت، وتغري  نسب األغلبية.  
 رباين:ين الساألم ✓

أمن املعلومات أو األمن السربايين يعترب حتد ي يف ظل اعتماد هذه التقنية على 
رباين، سواء احلماية ضد القرصنة، وكذلك احلماية من يوالفضاء الس نرتنتاإل

ىل فرض إ يبيورو لذا تسعى دول االحتاد ال .لكرتويناإلشهار التضليلي والتحايل اإل
محاية املستهلك من خالل فرض الرتخيص قبل ممارسة  يث تتمحبنظام االعتماد، 

                                                           
1 Ibid,. p123. 
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هذا النوع من األنشطة، ويكون املستهلك على دراية ابألرضيات املرخ ص هلا من 
خالل بروتوكوالت معينة أو قائمة تنشر على مستوى هيئات اإلشراف والرقابة 

 املالية.
اليا على استقرار ؤث ر حتال  التقنية املاليةأن  2018لسنة  IFSBوقد أشار تقرير 

 اإلسالميضئيل مقارنة ابلتمويل  اعلى اعتبار أن  حجمه اإلسالميةالصناعة املالية 
)رغم التطور السريع الذي يشهده على املستوى العاملي(، ورك ز على حتدايت التنظيم 

وأتثريه على  IAISو IOSCOالقانوين اليت أشارت إليها التقارير الصادرة عن 
 اإلسالميةاجمللس يراقب تطور هذا القطاع رغم أن  نطاقه يف املالية املنافسة، لذا ف

 .1اتواضعالزال م

 العابر للحدود  التمويل اجلماعيتذليل العوائق أمام  .4

وتفعيل  لتمويل اجلماعيحاليا على توحيد قواعد التمويل اب يبيورو دول االحتاد ال تعمل
 .2اليةللخدمات امل يبيورو اجلواز ال ة أوبييورو الرخصة ال

حيتاج ملنظومة موح دة يف  اإلسالمي لتمويل اجلماعيعرب اومن ابب أوىل فالتمويل 
أو  اإلسالميةة، فإن  إنشاء الرخصة املالية بييورو ، فبمحاكاة املنظومة الاإلسالميةالدول 
بسبب سرعة -على األقل  للتمويل اجلماعيللمنتجات املالية أو  اإلسالمياجلواز 

 أمام اهليئات املالية الرمسية. ايحتد   يعترب -االنتشار
لدى الدول اليت تعرف منوا  اإلسالميكما أن  الرتكيز على نشر التمويل ابلكراوفنديج 

 . اإلسالميتكنولوجيا كدول جنوب شرق آسيا قد يساعد على دعم التمويل 
                                                           

1 IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2018, op cit, p06. 
2 Andreas R. Dombret, u-delà de la technologie : une réglementation et une supervision 

adéquates à l’ère des fintechs. La stabilité financière à l’ère du numérique, Banque de 

France, revue de la stabilité financière, N° 20, Avril 2016, p93. 
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 التمويل اجلماعيفكرة الرقابة الشرعية على  .5
مسألة مطابقة العمليات والعقود املربمة  اجلماعي التمويلعرب  اإلسالميالتمويل  يطرح

مكانية فرض رقابة إلكرتونية إ، ومدى اإلسالميةواملشاريع املنجزة ألحكام الشريعة 
على العقود واملشاريع املنجزة؟ أم هل سيتم وضع أجهزة رقابة شرعية متخصصة؟ ويف 

ىت ومن يقوم إباثرة ، ماإلسالميةحالة خرق أحد األطراف لاللتزام أبحكام الشريعة 
 اثر النامجة عنه؟ذلك؟ وما هي اآل
-Roboاالستشارة اآللية أو املستشارين اآلليني  إن  استحداث

conseillers‑advice/robots
على مستوى جلان الرقابة املالية من أكثر احللول  1

التمويل، لكن تبقى هذه األدوات غري كافية يف ظروف معينة تقنية املستخدمة يف 
ة فيما يتعل ق ابملؤسسات الناشئة، واحرتام سرية البياانت، مما يستوجب خاص

استحداث أنظمة قانونية حديثة للمراقبة، وقد تكون أكثر صعوبة إذا ارتبط ذلك 
 ، فهل من املمكن إنشاء املستشار الشرعي اآليل؟اإلسالميابلتمويل 

 اإلسالميفض منازعات التمويل اجلماعي  .6
هما يف استقرار أي صناعة مالية، فتحديد االختصاص مورا يلعب فض املنازعات د

أو بني املنص ة  لتمويل اجلماعيالقضائي حلل املنازعات اليت قد تطرأ بني املتعاملني اب
واهليئات الرقابية املالية من أولوايت الصناعة، فالقوانني تسمح للهيئات املالية بفرض 

د عدم احرتام األنظمة السارية عقوابت على مزودي خدمة التمويل اجلماعي عن

                                                           
1 Andreas Enria. Fintech: regulatory challenges and open questions, Utrecht University, 

Netherlands, 08 May 2017 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1887024/Andrea+Enria+ 

Lecture+on+FinTech+-+Utrecht+University.pdf (15/07/2018. 11:20) 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1887024/Andrea+Enria+%20Lecture+on+FinTech+-+Utrecht+University.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1887024/Andrea+Enria+%20Lecture+on+FinTech+-+Utrecht+University.pdf


 1دد، الع25 المجلد ة إسالمية،اقتصاديدراسات                                                              100
 

املفعول، ولذلك منح االختصاص للمحاكم للرقابة على هذه الصالحيات سواء 
لغائها، لكن هل للمحاكم العادية القدرة على النظر يف هذا إنقاصها أو زايدهتا أو إب

لفهم وتكييف منازعات  اآلليةها ديالنوع من التمويل؟ وإذا أمكنها ذلك، هل ل
 ؟اإلسالمي لتمويل اجلماعيالتمويل اب

يكون من خالل احرتام  التمويل اجلماعيعرب إن  توفري محاية املستهلك يف التمويل 
إرادة املستهلك وفرض االلتزام ابلتكييف القانوين للعقد املربم مع صاحب املشروع،  
كما يكون أيضا ابحرتام القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، كما أن  فكرة 

التمويل حتت تقنية لكرتوين وإنشاء جهاز موحد لفض املنازعات املتعلقة بكيم اإلالتح
للتنمية قد تكون من السبل الناجعة  اإلسالميأو البنك  اإلسالميرعاية منظمة املؤمتر 

 يف هذا اجملال.
 اخلامتة

واحرتام والفرنسية على ضرورة توفري بيئة تنافسية مناسبة،  اإلجنليزيةلقد اتفقت املنظومتني 
قواعد مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، كما اتفقتا أيضا على ضرورة احرتام قواعد 

، لكن األكيد أن   التمويل اجلماعياحلوكمة من خالل التقليص من تعارض املصاحل يف عقود 
 كلتا املنظومتني منحت األولوية حلماية املستهلك ابلنظر لطبيعة املنتجات املقد مة.

 اإلجنليزيةالحظنا املرونة يف امتصاص املنتجات املالية احلديثة يف املنظومة  هنفسوقت ويف ال
يف املنظومة  مقارنة ابلفرنسية، ففكرة االمتياز البنكي، وحصرية الوظيفة البنكية مل تطرح

ا أقصى لتمويل املشاريع على عكس املنظومة  .اإلجنليزية لذلك مل تضع هذه األخرية حد 
على القطاع البنكي بفرض قيمة  التمويل اجلماعييت حاولت التقليص من أتثري الفرنسية ال

حبماية املستهلك  اإلجنليزيةاهتمت املنظومة  هنفسقصوى لكل مشروع، لكن يف الوقت 
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االستثماري إال  لفئات معي نة وإبجراءات  التمويل اجلماعيوعدم السماح للمسامهة يف 
 حمددة.

والصكوك االستثمارية(، فإن ه ابلنسبة  اإلسالميبتقنني التمويل  وبنظرة استشرافية )مقارنة
لألنظمة ذات التوجه الفرنكفوين، فمن املتوقع احتجاجها ابحلصرية البنكية ومتويل اإلرهاب 
وتبييض األموال، غري أن  التجربة الفرنسية توحي أبن  التسابق حنو جلب األموال قد يكون له 

 األولوية.

من خالل تذليل  اإلسالميقد يكون داعما للتمويل  للتمويل اجلماعيانوين إن  التنظيم الق
موافقة  تقنيةالصعوابت والعوائق القانونية من خالل تطبيق وابتكار وجتربة أدوات مالية 

، اإلسالميالتحو ط ضد  املخاطر القانونية للتمويل  هنفس، ويف الوقت اإلسالميةللشريعة 
مع  التمويل اجلماعيعرب بوضع قواعد قانونية لتنظيم التمويل  وعليه نوصي بضرورة اإلسراع

 مبا يكفل محاية املستهلك وضمان املنافسة النزيهة. اإلسالميمراعاة خصوصية التمويل 
يرتكز  التمويل اجلماعي، وألن  اإلسالميلكن، وانهيك عن املخاطر املتأص لة يف التمويل 

أن خيلق خماطر إضافية؟ وكيف ُيكن التحوط من أساسا على التقنية ، فإىل أي مدى ُيكن 
لدى  Regulatory Sandboxهذه املخاطر؟ وهل ُيكن أن يكون إنشاء خمتربات تنظيمية 

إىل أي  و الفعلي؟  اإلسالمياهليئات املختصة احلل  املناسب لتوفري البيئة الالزمة لنمو التمويل 
يف  Multidisciplinary 1ات مدى ُيكن أن تساهم البحوث واملراكز متعد دة التخصص

 ؟ اإلسالمي قتصاداالتطوير 

                                                           
، ومن قبيل ذلك ولوجياالقانون، والتكنو ، قتصاداالو المختّصين في مجاالت: الفقه، من عديد البين هذه األخيرة مع تج  1

 FinTech ن، والشبكة متعددة التخصصات على مستوى الكلية اإلمبريالية بلندCCAFمركز كامبريدج للتمويل البديل 

Network  
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