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ملخـص البحـث
تناول هذه الدراســة التعريــف بالعمالت الرقميــة وأنواعها وأهم

خصائصها والتطــور الذي طرأ عليها حتى أصبحنــا نتحدث عن ظاهرة

العمالت الرقمية ،كام تطرقت الدراسة اىل املخاطر التي من املمكن أن تنتج

عن انتشارها أو التوسع يف إصدارها مما أثار جدال واسعا حول إحالل هذه
العمالت حمل العمالت املتداولة اآلن يف أنحاء العامل وهل هي أي العمالت
االفرتاضية تؤدي فعال وظائف النقــود املتعارف عليها ،لكن هناك ختوف

مــن بعض الباحثني واملهتمني هبذا النوع مــن العمالت أن يؤدي إىل خلق
بيئة لبعض اجلرائم مثل جرائم غسل األموال والتهرب الرضيبي باإلضافة
إىل جرائــم التزوير واالحتيال مما يتســبب يف إحلــاق األذى باقتصاديات

املجتمعات وفقدان الثقة بكل تعامل إلكرتوين ،وباملقابل تناولت الدراسة

العالقة بني هذه العمالت والتوســع يف التعامل مــع العقود الذكية والتي

أصبحت تســتخدم عىل نطاق واســع خاصة يف معظــم املعامالت املالية
واألنشــطة التجارية واالجتامعية ،واملعتمدة أساســا عىل تقنبة البلوكشني

ونظرا ألن العقود الذكية قد نشــأت باالرتباط بالعمالت
«ً » blockchain
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 فال يزال يتم تنفيذها يف الغالب يف قطاع اخلدمات املالية واملرصفية،الرقمية
 ويمكننا القول إن العقود الذكية عىل وشك أن تصبح،يف مجيع أنحاء العامل
.جز ًءا ال يتجزأ من جمتمعنا

، عمــات رقمية، نقــود الكرتونية، عقــود ذكية:كلــات مفتاحية
Abstract

عملة افرتاضية

This study focused on the definition of cryptocurrencies, the most
important characteristics of them, and their development that occurred
.in them until we are talking about the phenomenon of cryptocurrencies
Also, this study focused on the risks that could be caused by
cryptocurrencies spread or expansion in issuing them, which sparked
a wide debate about replacing these currencies with currencies that are
.now circulating around the world
However, some researchers and those interested in this type of
currency have fears from creating an environment of crimes such as
money laundering, tax evasion and crimes of fraud which harm the
economies of communities and loss of confidence in all electronic
.deals
In contrast, the study dealt with the relationship between these
currencies and the expansion of dealing with smart contracts, which
became widely used, especially in most financial transactions,
commercial, and social activities which are mainly based on
Blockchain. Smart contracts have arisen in connection with digital
currencies; they are still Implemented predominantly in the financial
and banking services sector around the world. We can say that smart
.contracts are about to become an integral part of our society
Keywords: Smart Contracts, Electronic Money, Digital Currencies,
.and Virtual Currencies
•

•

•
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تبنت الدراســة بحث العالقة بني ظاهرة العمــات الرقمية والعقود
الذكيــة يف الوقــت الذي تقــوم فيه منظــات األعامل بتطويــر منصات
وتطبيقات للعقود الذكية ،ويف وقتنا احلايل يمكن هلا أن تلعب دورا مهام يف
حفظ حقوق األطراف املتعاقدة من خالل قاعدة البيانات أو الشــبكة التي
يتم من خالهلا تنظيم وتنفيذ العقــد ،العقود الذكية هو نوع من التطبيقات
املعارصة التي تســتعمل الشبكة الالمركزية أو سلســلة الكتل املعروفة بــ
( )block chainوالتي هي من املعلوم أســاس العمــات الرقمية بصفة
عامة واملعنية بحفظها وتنظيم تداوهلا ،فاملبدأ الذي تقوم عليه العقود الذكية
هو أن الربامج تســتطيع أمتتة عملية التعاقد من حيث التنفيذ واألداء وكل
ما يتعلق بحيثيات العقد دون أي تدخل من العنرص البرشي ،مما يساهم يف
احلد من األخطاء إضافة إىل تقليل التكاليف التي نحتاجها يف حالة العقود
التقليدية أو الورقية ،وتتميز برسعة األداء واإلنجاز ،كام أهنا تســهم يف حل
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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بعض املشــاكل التي تعقد عىل مبدأ الثقة بني األطراف وجتنب اإلشكاالت
القانونية يف ذلك.
لقد أخذت العقــود الذكية بعدا أعمق عندما اقرتنت بالالمركزية
التي توفرها سلســلة الكتل ( ،)block chainحيث كانت تعرف ســابقا
بأهنا جمموعة من األوامر الربجمية التي تنفذ نفســها بنفســها وفق ًا ملجموعة
من التعليامت وضعها مؤسس الربنامج ،وهذ يقودنا إىل القول بأن للعقود
الذكيــة تطبيقات هائلة جد ًا قد تؤدي إىل كم هائل من التغيريات يف العديد
من منظامت األعامل ،وحتديدا تلك التي تعتمد عىل الوســاطة لتنفيذ أعامهلا
بمختلف أنواعها.
فالعقــود الذكية هي إذ ًا عبارة عن العقود التي ختضع ملجموعة من
القواعد ومعايري حمددة يتم تنفيذها من خالل برجمتها املسبقة وال حتتاج إىل
أي وس��يط ،أي دون تدخل طرف ثالث ،بمعن��ى هي تفامهات إلكرتونية
مكتوبة باســتخدام رمز إلكرتوين بواسطة احلاســوب ،كام يمكن اعتبارها
جمموعة من التعليامت تتم برجمتها إلكرتونيا وبتقنية متقدمة كام هو احلال يف
تقنية البلوكشني ،وهي مبني عىل أساس خوارزميات رياضية ،ويتضمن كل
املعلومات حول حقوق و واجبات األطراف ،بمعنى هي عبارة عن مل ّفات
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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وخمزنة كذلك بشكل آمن سواء ضمن األقراص اخلاصة
مش ّفرة بشكل آمن ّ
للتخزين أو جهاز احلاســوب ،وهذا اكثر أمانا من امللفات الورقية التي قد
تكون عرضة للضياع أو التلف مع الزمن ،مما يســاعد منظامت األعامل عىل
املحافظة عىل البيانات اخلاصة هبا بشكل يسهل رسعة الوصول إليها.
مشكلة الدراسة:
ونظر ًا لكون ظاهــرة العقود الذكية دخلت حديثــا لألعامل املرصفية
وبقية القطاعــات االقتصادية إضافة إىل النشــاط االجتامعي ،فإن هنالك
أســئلة كثرية حول هــذه الظاهرة ملعرفة مفهومها وطبيعــة اخلدمات التي
تؤدهيا وما هي أنواعها ،واملزايا التــي تتمتع هبا ،وهل لدهيا الكفاءة والثقة
التي يمكن أن تتمع هبــا العقود العادية وما هي العالقــة بينها أي العقود
الذكية والعمالت االفرتاضية التي ظهرت يف وقتنا هذا كظاهرة وأصبحت
حقيقة تســتوجب التوقف عندها ودراســة العالقة التنظيمية معها خاصة
عملة االثرييوم وعملة البتكوين
لذا فإن الدراسة تطرح األسئلة التالية:
 ما املقصود بالعمالت االفرتاضية؟ وما أنواعها وخصائصها؟الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 ما اآلثار واملخاطر من استخدام هذه العمالت؟ ما مفهوم العقود الذكية وطبيعتها وأنواعها؟ العالقة التي تربطها أي العقود الذكية بالعمالت االفرتاضيةأمهية الدراسة:
وقد ســامهت ثورة تكنولوجيــا املعلومات واالتصــاالت يف تطوير
نظــم جديدة للمعامالت وحفظ البيانات والتــرف هبا مالية وغري مالية
يف منظامت األعامل خاصة يف املؤسســات املاليــة املرصفية وغري املرصفية،
والتي ســامهت كذلك يف تطوير وســائط ومعامالت التجارة إاللكرتونية
التي توسعت بشــكل كبري منذ بدايات القرن العرشين خاصة يف موضوع
املعامالت التي تتم إلكرتونيا والتي تســمى بالعقــود الذكية ،ومن خالل
طرح وسائل مدفوعات بوســائل متطورة وحديثة ،حيث يتم يوميا وعىل
مســتوى العامل تداول مئــات املاليني من العمالت اإللكرتونية بواســطة
العقود الذكيــة ،خاصة مع بروز ظاهرة العمــات االفرتاضية أو الرقمية
مثل عملة البتكوين ،العملة االفرتاضيــة (البتكوين  )Bitcoinوالتي هي
من أكثــر العمالت االفرتاضية انتشــارا وقبوال ،كذلــك عملة األثرييوم
« »Ethereumوالتي تعترب أهم منصة لتنظيم وتنفيذ العقود الذكية.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل ما ييل:
 -1حتديد مفهوم العمالت االفرتاضية وخصائصها وكيفية التعامل هبا
واالستفادة من ميزاهتا.
 -2إمكانية استرشاف مســتقبلها يف التعامالت املالية ووسائل الدفع
من خالل العقود اإللكرتونية أو ما تسمى بالذكية.
 -3التعرف عىل العقود الذكية ،مفهومهــا ،أنواعها ،جماالت تطبيقها
وآلية عملها.
•

•

•

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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اوال :العمالت الرقمية
بدأت ظاهرة النقود اإللكرتونية ألول مرة عام 1918م وظهور خدمة
حتوبل األموال يف الواليات املتحدة األمريكية بواسطة التلغراف ،ويف عام
1952م أصدر بنــك فركلني األمريكي أول بطاقة دفع ســميت فيزا ،ثم
تبعه بنــك أمريكيا يف عام 1952م ،مع ظهور اإلنرتنــت تطور معها كافة
اخلدمات املرصفية ،والتي ال متســع الســتعراضها يف هذه الورقة البحثية
املحدودة ،أما بخصوص الشــكل اجلديد للنقود اإللكرتونية والتي أطلق
عليها النقود االفرتاضية أو الرقميــة فقد كانت البديات يف العام  2008م
عندما طرح شــخص أطلق عىل نفسه االســم الرمزي (ساتويش ناكاموتو
 )Satoshi Nakamotoللمــرة األوىل يف ورقــة بحثيــة ووصفهــا بأهنا
نظــام نقدي إلكــروين يعتمــد يف التعامــات املالية عىل مبــدأ التعامل
املبارش بــن املســتهلكني أو العمالء دون وجود وســيط وتم تســميتها
(بتكوين .)BITCOIN
ونظــر ًا لكون ظاهرة العمالت الرقميــة أو اإللكرتونية دخلت حديثا
لألعامل املرصفية ،فإن هنالك أسئلة كثرية حول هذه الظاهرة ملعرفة مفهوما
وطبيعة اخلدمات التي تؤدهيا وما هي أنواعها ،واملزايا التي تتمتع هبا؟ وهل
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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لدهيا الكفاءة والثقة التي يمكــن أن تتمتع هبا النقود العادية ،خاصة رسية
التعامل؟ ومن هي اجلهة التي تتوىل عملية تنظيم تداوهلا وإصدارها؟
هلذا فاننا ســوف نتناول أنــواع العمالت اإللكرتونيــة وتطورها إىل
العمالت الرقمية أو االفرتاضية وعىل النحو التايل:
 -1النقود االلكرتونية Electronic money

يتم إنشاء «النقود اإللكرتونية» عىل أساس الوحدات النقدية املتداولة،
ببساطة يمكن استبداهلا يف قطاعات معينة من االقتصاد ،ويمكن للمصدر
إصــدار كمية أكرب من «النقود اإللكرتونية» بدالً مــن النقود احلقيقية ،أي

العمــل وف ًقا ملبدأ االحتياطي الكرسي .ومع ذلك ،هذا ال يعني أن «النقود
اإللكرتونية» هي يف األســاس نوع جديد من املــال ،ألن هذه امليزة يمكن
أن تكون مالزمــة ألي بدائل نقدية .يمكننا القول إن «النقود اإللكرتونية»
احلديثة هي مرحلة طبيعية يف تطور وســائل الدفع .ومع ذلك ،فإن حداثة
«النقود اإللكرتونية» ليست سوى جانب فني« .النقود اإللكرتونية» ليست
ظاهرة معلومات .إهنا للعلم فقط املعلومات املتعلقة بحركة حقوق ملكية
الوحــدات النقدية احلقيقية .وتوفــر أدوات الدفع املســتخدمة يف تنظيم
املدفوعات غري النقدية معلومات متطابقة.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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يف النظم التي تنجز فيها املعامالت باســتخدام «النقود اإللكرتونية»،
تُســتخدم احلسابات املرصفية فقط عند إيداع األموال وسحبها من النظام،
مما يؤكد مرة أخــرى طبيعتها كبديل للنقد ،عىل غرار أي بديل نقدي آخر.
ال يمكن أن تكــون «النقود اإللكرتونية» أكثر موثوقيــة من الكيان الذي
أصدرها .أي بديل مايل يفرتض وجود وســيط ،أي الشــخص الذي قبل
االلتزام بتبادل املال بدي ً
ال عن املال احلقيقي .يف القرن التاســع عرش ،كرس
هؤالء دور الوســطاء للبنوك التــي تصدر أوراق نقدية يمكن اســتبداهلا
بالذهب .يف أيامنا هــذه ،أنظمة الدفع ،وإصدار «النقود اإللكرتونية» ،هم
الوسطاء املســؤولون عن تبادل النقود اإللكرتونية التي يصدروهنا مقابل
نقود حقيقية.
 -2النقود الرقمية :Digital currency
ُيمكن تعريف العملة الرقمية عيل أهنا شــكل من أشكال العمالت أو

وســائل تبادل املنفعة املختلفة والتي تقدم خصائص مماثلة للعمالت املادية
(الورقية والقطع املعدنية) ولكنها خمتلفة عنها يف أهنا رقمية أي أهنا ليســت
ملموســة .من ضمن خصائص العمالت الرقمية أهنا تســمح باملعامالت
الفورية ونقل امللكية مبارشة وبغري حدود ودون قيود.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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وتدعى أيضا العملة املشفرة أو العملة االفرتاضية أو العملة اإللكرتونية
أو حتى النقود اإللكرتونية ،وهي غري موجودة بأشكال فيزيائية ومادية ،بل
إهنا افرتاضية وتتواجد يف العامل االفرتايض أو فضاء اإلنرتنت فقط.
مفهوم العُملة اإللكرتونية:

يف املفهــوم اللغوي العملة «بضم العني» ،تعنــي أجر العامل أو رزق
العامل الذي يستحقه بعد تأدية عمل معني ومجعها عمالت ،أما يف املفهوم
االقتصــادي املعارص فهي تعني وحــدة التبادل التجاري بــن األفراد أو
بني الدول والتي تالقي قبوال عاما من اجلميع ،لتســوية دفع أثامن الســلع
واخلدمــات ،أما فيام يعني العمــات اإللكرتونية فهي وحــدات التبادل
التجاري اإللكرتونية وهي ُمشفرة غري مركزية تعمل بنظام التعامل املبارش
بني البائع واملشــري قبل مســتخدميها بدون أي سلطة مركزية أو وسطاء

لرشاء ســلع عينية أو رشاء منافع وبواســطة الوســائط اإللكرتونية مثل
احلاســب أو اهلاتف النقال وبقية األجهزة الذكيــة ،وقد ظهر مفهوم هذه
العمــات منذ القرن املايض للمرة األوىل ،ولكــن مل يدخل عامل املبادالت
التجارية إال منذ  10ســنوات تقريب ًا عىل اعتبار أنه عملة غري ورقية ،وغري
مركزيــة .أي أنه ال يتم صدور هذا النوع من العمالت من أي بنك مركزي
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

18

العمـالت الرقميـة وعـالقتها بالعقـود الذكيـة

أو أية جهة مالية دولية هلا مكانتها يف األســواق املالية العاملية ،ويتم إنتاجها
عــر برجميات وخوارزميــات معقدة ،ويمكننا القــول متكنت من نيل ثقة
بعض املؤسسات الدولية كوســيلة لتسوية املعامالت ،وبعض احلكومات
اعرتفــت مؤخر ًا بعملــة «البيتكوين» العملة اإللكرتونيــة الرقمية كعملة
رسمية ،وتقبل يف كافة املبادالت ،مثل سويرسا ،والتي اعتربت أول حكومة
تتعامل مع هذه العملة بشكل رسمي ومبارش يف عام ٢016م ،واليوم ،يتم
اســتخدام العمالت اإللكرتونية يف عمليات الســحب واإليداع عرب أكرب
مواقع اإلنرتنت العاملية.
عرفهــا البنك املركزي األورويب بأهنا« :خمزون
وبنا ًء عىل ذلك فقد قد َّ

إلكرتوين لقيمة نقدية عىل وسيلة تقنية ُيستخدم للقيام بمدفوعات ملتعهدين
غري من أصدرها ،دون احلاجة إىل وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة،

وتســتخدم كأداة حممولة مدفوعة مقدم ًا ،الدكتور عبدالستار أبو غدة قال
بأهنا “هي عمالت افرتاضية من شــخص إىل آخر ،يســتخدم فيها الرتميز
(التشفري) يمكن أن تنشأ وتتداول وختزن وتتبادل من خالل شبكة افرتاضية
ُعرفها اهليئة املرصفية
تقبل عملة الرتميز وتعتربها وســيلة للتبادل» ،كــا وت ّ

األوروبية ( )VBAبأهنا « متثيل رقمي للقيمة ال يصدر عن مرصف مركزي
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أو ســلطة عامة وال يرتبط بالرضورة بعملة (تقليدية) ،لكن يتم قبوهلا من
قبل األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني كوسيلة للتبادل ويمكن نقلها أو
ختزينها أو تداوهلا إلكرتوني ًا».
خصائص العمالت االلكرتونية:

للنقود اإللكرتونية أو االفرتاضية عدة خصائص جتعل منها عملة من
املمكن ان تكون مقبولة يف تسوية املعامالت سوا ًء بني األفراد أو بني الدول
يف موضوع التجارة اإللكرتونية ،وهنا نستعرض بعضا منها:
 - 1هي ال تصدر عن س��لطة نقدية أو بنك مرك��زي ،لذا فهي تعترب
نقود ًا خاصة ويتم تعدينها إلكرتونيا بواســطة سلسلة خوارزميات معقدة،
ممكن أن يقوم بذلك األفراد.
 - 2ال تأخذ أي حيــز يف احلمل وال متثل عبئا عىل حاملها كوهنا خمزنة
إلكرتوني ًا ومشفرة والتعامل هبا كذلك إلكرتوين.
 -3عملة غري حمسوســة ماديا بل هي عملة افرتاضية خمزنة عىل شبكة
اإلنرتنت وبتقنية عالية األمان مثل تقنية البلوكشني.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -4تعترب نقود عاليــة املخاطر مقارنة بالنقود املتعــارف عليها ،لعدم
وجود أصول مادية تعتمد عليها يف عملية اإلصدار .
 -5عدم استقرار سعر الرصف هلذه العملة فهو متغري ويمكن أن يتأثر
بأية عوامل اقتصادية داخلية كانت أم خارجية.
مزايا النقود اإللكرتونية:

حتدثنــا يف الفقرة الســابقة عن خصائص النقــود اإللكرتونية ورغم
العديد من املحاذير من اســتخدام أو التعامل هبــذه العمالت العتبارات
ضعف الرقابة عليها أو شــبه انعدامها من قبل السلطة النقدية واحتاملية أن
تســتخدم ألغراض قد ترض باالقتصاد الوطني مثــل التهرب الرضيبي أو
متويل اإلرهاب أو غسل األموال ،إال أن هلا عدة من املزايا:
 تكلفة تداوهلا بســيطة ورمزية :بمعنى حتويل العمالت اإللكرتونية(أي الرقمية) عرب شيكات اإلنرتنت أقل كلفة من حتويل العمالت التقليدية
املتبع يف النظام املرصيف التقليدي.
 متتاز كذلك بعامــل الرسعة يف إنجاز عمليات الدفع وحتويل النقوديف العمليات التجارية وبدون املرور بأي وســيط إلمتام عمليات الدفع أو
تسوية املعامالت.
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 متتاز بعنرص األمان كون البنوك التي تتعامل بالعمالت اإللكرتونيةتعتمد عىل تقنيات أكثر أمنا كام هو يف تقنية البلوكش�ين ،مما جيعل عمليات
دفع النقود اإللكرتونية أكثر أمان ًا.

 سهولة االس��تخدام يف التعامالت البنكية دون اللجوء لإلجراءاتالروتينية يف البنوك من ملئ االســتامرات واألوراق التي تفيض إىل احلاجة
لوقــت أكثر وتكلفة أكثر ،ويكفي أحيانا اســتخدام اهلاتــف النقال إلمتام
هذه اخلدمة.
 يمك��ن حتويلها أي العمالت اإللكرتونية م��ن مكان إىل آخر حولالعامل ويف أي وقت وبدون حدود.
 -1عملة البتكوين (:)Bitcoin

ظاهرة عملة البتكوين ( )Bitcoinيف إجاز عن مكوهنا الرئييس وميزاهتا
ثم توجهنا ملصارفنا اإلســامية ملعرفــة كيفية التعامل مع هــذه الظاهرة
االقتصاديــة وهذه العملة املثرية للجدل ,بام ينســجم مــع أحكام الرشيعة
اإلسالمية ورشوط النقد عند البيع أو الرشاء ،فمرجعيتنا يف ذلك كتاب اهلل
وســنة نبيه ﷺ ،واليوم نعود للكتابة حول هذه الظاهرة لبيان أهم املخاطر
التي قد تتسبب هبا هذه العملة ونحن نرى العديد من األنظمة االقتصادية
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ال زالــت تنظر إليها بعني احلذر والريبة خاصة وأهنا (جمهولة النســب) أي
عملة البتكوين إن جاز التعبري ،لعدم وجود أي جهة رســمية مسؤولة عن
إصدارها وال ختضع ألية قوانــن أو ترشيعات نقدية ألية دولة كانت ،من
هنا كان احلذر يف قبــول أو رفض التعامل هبا رســميا أضف إىل االرتفاع
اهلائل لســعر رصف الوحدة الواحدة منها حيث قاربت الـ  20أف دوالر
أمريكي ثم هبطت إىل حدود الـ  8آالف دوالر ،وهنا يكمن السؤال كيف
لعملة افرتاضية من قيمة بضع سنتات يف بداية ظهورها إىل ما هي عليه اآلن
من سعر خيايل؟
يقول اإلمــام املقريزي يف كتابه « شــذور العقود يف ذكــر النقود «إن
الرســول صل اهلل عليه وســلم أقر التعامل بالنقــود املتداولة قبل ظهور
الدعوة اإلســامية رشيطة أن يتم التعامل هبا «وزنــ ًا ال عدً ا» مع العلم أن
النقــود املتداولة يف تلك الفرتة كانت مســكوكة من الذهب والفضة ،وأن
اســتخدام أي معدن بخالف الذهب والفضة مثل النحاس أو احلديد وما
شابه ذلك سوف يؤدي إىل فقدان النقود لقيمتها.
فإذن ما هي عملة البتكوين؟ فالبتكوين ( )Bitcoinهي عملة افرتاضية
ومهية ليس هلا وجود مادي سوا ًء ورقي أو معدين ،تعتمد بشكل أسايس عىل
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مبدأ التشفري ،وال تصدر عن ســلطة نقدية ،أو بنك مركزي معني مما يعني
عدم وجود أي جهة رقابية أو إرشافية عليها ،كام اهنا ال متتلك رقام متسلسال
وال أي وســيلة أخرى كانت من أي نوع تتيح تتبع مــا أنفق للوصول إىل
البائع أو املشــري ،ظهرت يف مطلع العام  2009ويتم اســتخدامها فقط
عرب شــبكة األنرتنت لتسوية املشــريات أو حتويل العمالت ،وذلك عن
طريق انتقال «الكود» مبارشة من حمفظة املشرتي ملحفظة البائع ،وهي تشبه
احلساب البنكي ،فهو شخيص و رسي وآمن ،وكام احلساب البنكي خيتلف
حســب البنوك ولكن اهلدف واحد وهو حفظ الرصيد الشخيص من عملة
البتكوين ،ثم يعطيك رمز بتكوين اخلاص باملحفظة ،وهو عبارة عن جمموعة
مشفرة مكونة من حروف وأرقام وذلك لتستقبل عليها عملة البتكوين عند
رشاء هذه العملة ،فبمجــرد حصول البائع عىل «الكود» يعترب وثيقة ملكية
تتمتع بالرسية التامة وال يوجد ألي جهة كانت السلطة عليها ،فهي تذهب
من حســاب مستخدم إىل آخر بشكل فوري ودون وجود أي رسوم حتويل
ودون املرور عرب أي مرصف أو أي جهات وسيطة من أي نوع كان.
هناك عدة خماوف تبدهيا العديد من السلطات الرقابية يمكن لنا إجيازها
فيام ييل:
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 التخوف من أن تصبح هذه العملة وســيلة لغســل األموال يف ظلســهولة حتويلها إىل أي مكان يف العــامل دون أي رقابة أو جهة ترشف عىل
عملية التحويل هذه.
 تسهيل هجرة رؤوس األموال من موطنها إىل أماكن أخرى وبالتايلحرمــان االقتصاد الوطني من مســامهة هــذه األموال يف خطــط التنمية
االقتصادية واالستثامر يف بلداهنا.
 اخلوف من أن تكون هذه العملة وسيلة لنهب ثروات الدول الناميةلصالح قوى وعصابات دولية.
 التالعب يف ســعر الرصف للعمالت الوطنية والعاملية ،وذلك لعدموجود ســعر رصف ثابت ومســتقر هلذه العملة ،مما هيدد بتعرض العامل إىل
أزمة اقتصادية ومالية أشد قسوة من أزمة الـ .2008
أهم خماطر االستثامر يف عملة البيتكوين (:)Bitcoin

 -1عدم وجود جهة رسمية مؤسسة ترشف عليها:
ال يوجد أي جهة رسمية أو حكومية تنظم عملية التداول هبذه العملة،
وإنام أسســها مربمج ياباين باســم مســتعار ،وهو أمر مقلق وال يعطي أي
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ضامنات ،ومن املمكن أن حيظر التداول هبا يف أي حلظة ،وعندها ســتخرس
كل أموالك.
 -2تقلبات سعر الرصف مما قد يتسبب يف خسائر كبرية وغري متوقعة،
تتعــرض عملة البيتكوين ملخاطر تقلبات ســعر الرصف مقابل العمالت
العادية مثل الدوالر أو اليورو وما شابه ذلك وباقي العمالت األجنبية وال
يوجد أصول حقيقية ضامنة لقيمة هذه العملة وإنام تتغري قيمتها بحســب
حجم املتداولني هلا مما يعرضها ملخاطرة علية جدا تشبه املقامرة أو املضاربة
عىل األسهم يف السوق املايل.
 -3ممكــن أن تســتغل يف صفقــات مشــبوهة ،كذلــك إجيــاد بيئة
مناســبة لعمليــات النصــب واالحتيال وما شــابه ذلك ،يمكــن هلا أن
تؤثــر عىل موجودات البلــد من العملة الصعبة ،أو ســحب الدوالر ،من
البنوك املركزية».
 -2اإليثريوم (:)ETH
عملــة اإليثريوم هي ثــاين عملة مهمة بعد عملــة بيتكوين و يرمز هلا
يف منصــات التداول بـــ  ETHوهي عبــارة عن عملة مشــفرة اخرتعها

املربمج الرويس فيتاليــك بوتريين وبتعريف أكثر وضوح ًا فعملة اإليثريوم
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 Ethereumهي عبــارة عن منصة عقود ذكية متكن املطورين من إنشــاء
تطبيقــات غري مركزيــة  ،dappsوتتيح العقود الذكية تشــغيل التعليامت
الربجمية متا ًما كام هو مربمج دون أي احتامل للتوقف أو الرقابة أو االحتيال
أو تدخل الطرف الثالث ،هلذا تعترب عملة اإليثريوم هي عملة العقود الذكية

ويمكن أن يسهل تبادل األموال أو املحتوى أو املمتلكات أو املشاركات أو
أي يشء ذي قيمة.
 - 3الاليتكوين (:)LTC
تعترب عملــة الاليتكويــن ثالث أقوى عملــة رقمية بعــد البتكوين
واإليثريوم ،وهي مشــاهبة للبيتكوين يف العديد من اخلصائص ،ومع ذلك،
فإن هناك فارقني رئيســيني بني اليتكوين والبيتكوين :الرسعة والقيمة .يف
حني يســتغرق إنشــاء كتلة بتكوين  10دقائق ،فإن كتلة اليتكوين تتطلب
حوايل  2.5دقيقة إلنشــاء كتلة ـ وهو ما يعني أهنا أرسع بأربعة أضعاف.
وعــاوة عىل ذلك ،يســتقطب اليتكويــن العديد من املســتخدمني ألنه
يســتطيع إنتاج أربع أضعاف كمية البيتكوين ،ومع ذلك ،فإن اســتخدام
تشفري اليتكوين معقد للغاية ،باإلضافة إىل أن تعدين هذه العملة يف غالب
األحيان معقد أكثر من باقي العمالت الرقمية.
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 - 4ريبل (:)XRP
يمكن وصف الريبل بأنه اجليل القادم من ش��بكات الدفع ،يطلق اسم
الريبل ( )Rippleعىل ك ً
ال من العملة اإللكرتونية « »XRPوشــبكة الدفع
املفتوحــة املصدر والتي يتم عن طريقها نقل وحتويل العمالت .وهو عبارة
عن نظام مفتوح املصدر ،والذي يعترب ما زال يف املرحلة االختبارية ،والغرض
من عملة الريبل هو تقديم الوسيلة لألفراد ليتحرروا من متطلبات املحافظ
والشــبكات املالية ،واملقصــود هبا بطاقات اإلئتــان املرصفية وغريها من
الكيانات التي حتجم الوصول لألموال عن طريق حتصيل بعض املصاريف
اإلضافية عىل رســوم تبادل وحتويل العمــات والتأخريات ،حيث يمكن
اعتبارها شبكة تســوية عاملية مما جتعل حتويل أي عمالت سهلة للجميع يف
مجيع أنحاء العامل ،وبالتايل فهي تعمل بشــكل آمــن مع البنوك ،وتقدم هلم
طريقة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
 - 5بتكوين كاش (:)BCH
البتكويــن كاش ،هي عبــارة عن عملة إلكرتونية انشــقت عن عملة
البتكوين األصلية يف  ،2017وتسمى بتوأم البتكوين ،يرمز هلا بعدة رموز
منها.BCC,BCH, Bcash :
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وهي تعترب شــبيهة لعملة البتكوين احلقيقية ،وذلك ألهنا انشقت عنها
يف عملية حتديث براجمي للبتكوين« ،عملية اهلارد فورك  »Hard forkالذي
أدى إىل إنشــاء قاعدة جديدة غري متوافقة مع برجميات ســابقة ،دأبت عىل
إنشاء وإمســاك وإدارة البتكوين بصفة أساسية ،حيث أن هذه الكتل التي
تعمل حالي ًا عىل نظام البتكوين لن تكون متوافقة مع االصدار اجلديد الذي
سيحصل بعد «فورك» ،والذي ســيعترب املعامالت اجلديدة غري صحيحة،
لذلك جيب إنشــاء عقد جديــدة وبروتوكوالت تعديــن برجمية جديدة،
من األلــف إىل الياء ذات جمموعة من القواعد واســم جديــد كلي ًا وهي
«البتكوين كاش».
« - 2ليربا  »Libraعملة الفيسبوك الرقمية القادمة:
يشــهد االقتصاد العاملي تغيريات متســارعة وتطور مذهل خاصة يف
التكنولوجيا املالية ،وآخرها اإلعالن الصادر عن موقع التواصل االجتامعي
الفيسبوك عن نيته يف إصدار عملة رقمية باسم «ليبرا  ،»Libraوهذه ليست
املرة األوىل التي حياول فيها فيســبوك الدخول إىل عــامل العمالت الرقمية
فقبل حوايل العرش ســنوات أسس منظومة «ائتامن فيسبوك» ،حيث مكنت
مستخدمي الفيسبوك من تسوية مشرتياهتم باستخدام تطبيقات عىل وسائل
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التواصل االجتامعي أحدثت اهتامما كبريا من قبل مســتخدمي الفيسبوك،

وحتى ينجز مرشوعه هذا ُرصــد له بداية مبلغ مليار دوالر و ُقدم مرشوعا

إلنشاء مؤسسة حتت مسمى « »Libra Associationيكون مقرها يف مدينة
جنيف يف سويرسا بالتشارك مع  28رشكة من كربيات الرشكات العاملية من
بينها مساتر كارد ( )Mastercardوأوبر ( ،)uberمع التأكيد عىل أن عملته
الرقمية اجلديدة «ليربا» ســتخضع إلدارة مســتقلة ،وعن غطاء اإلصدار
تؤكد إدارة الفيسبوك بأهنا ســتكون مدعومة بأصول حقيقية ،ومن املتوقع
بأنه ســيتم ربطها بالعديد من العمالت العامليــة ،مثل الدوالر األمريكي
واليورو ،وســيجري دعمها من خالل «جمموعة مــن األصول منخفضة
التقلبات ،مثل الودائع املرصفيــة واألوراق املالية احلكومية قصرية األجل

بعمالت البنوك املركزية املستقرة» ،من أجل استقرار قيمتها وجعلها شك ً
ال

قاب ً
ال للتطبيق ،بحيث ستكون متاحة يف جمموعة تطبيقات الرشكة ،وكذلك
من خالل أجهزة الرصاف اآليل  ،ATMمما يوفر هلا عنرص األمان والثقة من
قبل املستخدمني ،ويوفر كذلك االســتقرار يف سعر الرصف ،عىل العكس
من عملة البيتكوين الرقمية عىل ســبيل املثال ،والتي ال تعتمد عىل أصول
حقيقية يف عملية إصدارها وال يوجد جهــة مركزية تنظم عملية اإلصدار
والرقابة عىل تداوهلا حيث يتــم تعدينها من خالل عمليات وخوارزميات
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

30

العمـالت الرقميـة وعـالقتها بالعقـود الذكيـة

معقـ�دة ،،إذ ًا هي عملة ومهية أي «البتكوين» ليس هلا وجود مادي ســوا ًء

ورقي أو معدين تعتمد بشــكل أسايس عىل مبادئ التشفري ،وال تصدر عن
ســلطة نقدية أو بنك مركــزي معني مما يعني عدم وجــود أي جهة رقابية
اوإرشافيــة عليها ،كام إهنا ال متتلك رقام متسلســا وال أي وســيلة أخرى
كانت من أي نوع تتيح تتبع ما أنفق للوصول إىل البائع أو املشرتي.
مســتخدمي الفيســبوك يف وقتنا هذا يقدر عددهم بحــوايل الـ 2.5
مليار مســتخدم حــول العــامل إضافة إىل مســتخدمي الـــ Instagram

و  Messengerو  ،"WhatsAppســيتاح هلــم إجــراء العمليات املالية
املختلفة وحتويل العمالت إىل العملة املشفرة.
وحول عنرص األم��ان يف هذه العملة املرتقبة «ليــرا  ،»Libraيعمل
فريق من الباحثني واملختصني يف إدارة الفيســبوك عىل إنشاء حمفظة رقمية

ِ
ِ
وتداول العملة اجلديدة
حفظ
باس ِم « »Calibraستمك ُن املســتخدمني من

باســتخدا ِم تطبيقــات  Messengerو WhatsAppوتكون هذه املحفظة
الرقمية اجلديدة موجودة داخل تطبيق ماسنجر وخدمة واتساب للمراسلة.
مع كل هذا ال زالت املعلومات التي ترشــح من إدارة الفيســبوك غري
كافية إلزالة الغموض حول مســتقبل هذه العملة وإمكانية منافســتها مع
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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العمالت الرقمية األخرى ،نأمل يف قادم األيام أن نتمكن من معرفة املزيد
عن هذه العملة يف ظل التسارع الرقمي الذي يشهده عاملنا اليوم.
التغي الرسيع يف التحوالت الرقمية العاملية فاننا نتســائل،
وإمام هذا ً

ماذا اعدت مصارفنا اإلسالمية للتعامل مع هذه الظاهرة االقتصادية وهذه
العمالت املثرية للجدل ,خاصة وان املاليني من املســلمني حول العامل هم
من مســتخدمي الفيســبوك ووســائل التواصل االجتامعي األخرى ،فال
بد مــن العودة ألحكام الرشيعة اإلســامية ورشوط النقــد عند البيع أو
الرشاء ،فمرجعيتنا يف ذلك كتاب اهلل وسنة نبيه ،لكن هذا ال يعفي الفقهاء
واملرشعني يف الصناعة املرصفية اإلســامية من الوقوف عند هذه الظاهرة
لبيان الغموض فيها وما هو مستقبلها ،ثم إجراء البحوث والدراسات التي
تنري لنا الطريق دائام نحو التطور واإلبداع.
مستقبل العمالت اإللكرتونية:

قد يكون من املبكر عىل أي باحث أو مراقب اقتصادي أن جيزم أو يدعي
التنبؤ بمســتقبل العمالت الرقمية يف الوقت الذي نرى فيه عدم اســتقرار
أســعار هذه العمالت الرقمية املشفرة بشــكل عام ،ويف ظل احتامالت أن
تكون بــا قيمة مرتفعة ،ولكننا ال أن نســتبعد كذلك أن تكون ذات قيمة
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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عالية يف يوم ما ،والســؤال الذي يطرح نفسه هل من املمكن أن تتخىل دول
العامل عن عمالهتا التقليدية مقابــل تبني عمالت أثر كلفة واكثر جهدا ،يف

الوقت الذي ال يود فيه ترشيعات حمددة للتعامل فيها بني الدول أو لتسوية

املدفوعــات ،ومن اجلائز أن تتبنى كل دولة وســيلة تكنولوجية خاصة هبا

وتعديــن عملة التي تشــاء ،لكن يف ظل هذه احلقائــق يمكن لنا أن بعض
التصورات اخلاصة بمستقبل هذه العمالت:

التصور األول :وضع األطر القانونية التي تساعد هذه العمالت أوسع

فئــات من املجتمع من خــال التعامل مع صناديق االســتثامر أو الضامن
االجتامعي وحواالت التقاعد يف حالة ما تسمح به األطر القانونية والرقابية

من إعطاء دور رقايب للدولة وهذا ممكن أن يعمل عىل استقطاب مستثمرين
جــدد ،يف الوقت الذي يرغب فيه البعض إىل ترك هذه العمالت مســتقلة

وعدم خضوعها ال قانونيا وال تنظيمي ًا للدولة.

التصور الثاين :من الرشوط الرئيســة للعملة هي القبول العام من كافة

أفراد املجتمع ،ومع استمرار التعامل هبذه العمالت والقبول اجلزئي هلا يف

املجتمع ممكن أن يؤدي تبني هذه العمالت رسميا من قبل السلطة النقدية

يف الدولة ،وهذا بكل تأكيد ســيعطي دور للســلطة النقديــة ممثلة بالبنك
املركزي يف قبول أو حتديد دور هلذه العملة.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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التصــور الثالث :وهو ظهــور املزيد من العمــات الرقمية مدعومة
باالعتامد عىل تقنية البلوك شــن سوف يعطي املزيد من املرونة للمتعاملني
هبذه العمالت يف القبول املبدئي هلا خاصة عندما تســعى املنظامت املصدرة
هلا للوصول اىل املســتخدمني هلذه العمالت وتلبية حاجاهتم من اخلدمات
بام يلبي طموحهم.
ويف ترصيح للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدويل ،كريستني الجارد،
«أن التكنولوجيــا املالية اجلديدة مثل العمــات الرقمية تؤدي إىل زعزعة
استقرار النظام املايل وجيب مراقبتها للحفاظ عىل استقراره» ،فمن املنطقي
ويف ظل التطور اهلائل للتجارة الدولية واملبادالت املالية بني دول العامل ،أن
ال يرتك النظام النقدي العاملي للفوىض الرقمية واســتخدام هذه العمالت
يف اجلرائم االقتصادية مثل غســل األموال ومتويل اإلرهاب ،وجتارة البرش
والسالح دون رقابة خاصة يف غياب منظومة ترشيعات خاصة بتداول هذه
العمالت الرقمية ،وهذا ال ينفي أن حقيقة وجودها أصبح أمرا واقع ًا ،وأن
قبوهلا أو رفضها يعتمد عىل وضع القوانني والترشيعات التي تنظم تداوهلا
والتعامل هبا كام أسلفنا.
•

•

•
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ثانيا :العقود الذكية
مفهوم العقود الذكية:

العقود الذكية هي عبارة عن العقود التي ختضع ملجموعة من القواعد
ومعايــر حمددة يتم تنفيذها مــن خالل برجمتها املســبقة وال حتتاج إىل أي
وسيط ،أي دون تدخل طرف ثالث ،بمعنى هي تفامهات إلكرتونية مكتوبة
باستخدام رمز الكرتوين بواسطة احلاســوب ،كام يمكن اعتبارها جمموعة
مــن التعليامت تتم برجمتها إلكرتونيا وبتقنيــة متقدمة كام هو احلال يف تقنية
البلوكشــن ،وهي مبني عىل أســاس خوارزميات رياضية ،ويتضمن كل

املعلومات حول حقوق و واجبات األطراف ،بمعنى هي عبارة عن مل ّفات

وخمزنة كذلك بشكل آمن سوا ًء ضمن االقراص اخلاصة
مش ّفرة بشكل آمن ّ
للتخزين أو جهاز احلاســوب ،وهذا أكثر أمانا من امللفات الورقية التي قد

تكون عرضة للضياع أو التلف مع الزمن ،مما يســاعد منظامت األعامل عىل
املحافظة عىل البيانات اخلاصة هبا بشكل يسهل رسعة الوصول إليها.
وتتــم عملية تنفيذ العقد عنــدم يتم حتقيق الــروط املتفق عليها يف
العقد ،وهتدف العقود الذكية إىل التخلص من وجود طرف ثالث قد يؤدي
إىل زيادة التكلفة والرسوم التي تستلزم عند تنفيذ العقد وهبذا تكون العقود
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الذكية قد عملت عىل التقليل من الرسوم املفروضة عىل عمليات التحويل
إذا كان العقد يتضمن حتويل األموال مثال أو بعض الرســوم عىل التنفيذ،
وتوفر كذلك إمكانية للتبادل اآلمن لألموال واألســهم واملمتلكات وأية
أصول أخرى دون تدخل أي وسيط أي طرف ثالث ،أي هي ذاتية التنفيذ.
بعض من تطبيقات العقود الذكية؟

كام هي عملية اســتخدام العقــود الذكية يف املعامــات الداخلية أو
املحلية فهي كذلك مهمة لتسوية املدفوعات الدولية من حواالت بنكية أو
اعتامدات مستندية يف التجارة الدولية حيث توفر عملية ائتامن أرسع وبذلك
توفر عىل الطرف املستفيد رسعة اســتالم أمواله واالستفادة منها يف توفري
السيولة له ،كام أن هلا أمهية يف امتثال املنتج للقواعد واملعايري الواردة يف بنود
العقد من حيث جودة البضاعة مثال والرشوط التي يستوجبها عقد التنفيذ،
ففي هذه احلالة أي عند خمالفة الرشوط يكون التزام بدفع غرامات مالية أو
اسرتجاع قيمة العقد حســب االتفاق ،كام متكن العقود الذكية املؤسسات
املالية أو أية منشــآت إنتاجية من االحتفاظ بسجالت للبيانات املالية أو أية
بيانات ختص املؤسسة أو املنشأة ،وهذا يوفر الوقت واجلهد هلذه املؤسسات
ويقلــل من تكلفة حفظ البيانات أو التدقيق ،كام متكنك من حرص املخزون
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لديك ومعرفة حركة الصادر منها واملتبقي يف املخزون ،ويمكن اســتخدام
هذا النوع من العقود الذكية يف عدة جماالت ونشــاطات اقتصادية من مالية
أو يف قطاع التأمني أو تســجيل أو نقل املمتلكات أو اإلقراض ،فعىل سبيل
املثــال يف جمال التأمني ،عربات أو أية أصول أخرى ممكن تأمينها فإن العقد
الذكي ممكن أن يكون مرجــع لنا باالحتفاظ بكافة الوثائق باألصل املؤمن
وســجل كامل بســتعرض اجلانب التارخيي والتدرج الزمني هلذا األصل
كام هو مثــا تأمني املركبات وبــكل التفاصيل التي متر هبــا املركبة خالل
فرتة التأمني وحيتفــظ بذلك يف ملف إلكرتوين خاص باملركبة ،إذا موضوع
العقــود الذكية قــد يغطي اجلزء األعظم من نشــاطنا االقتصادي ســوا ًء

سلعي أو خدمي.

والعقد الذكي يمكن له أن يعمل من تلقاء نفسه عندما يكون إعداده مع
عدد مــن عقود أخرى تنظم بحيث يعتمد تطبيقها عىل بعضها البعض ،أي
عندما ننتهي من إعداد عقد معني بنجاح ،تلقائيا ننتقل إىل بدء تشغيل العقد
الذي يليه ،بمعنى مجيــع العقود يف هذه احللقة تعتمد عىل بعضها بعض ًا أي
ال يمكن إعداد عقد دون تشــغيل العقد املكمل أو املرتبط تشغيله باآلخر،
وهذا فعليا يتم خاصة يف أنظمة العمالت الرقمية املختلفة ،حيث يتم حتديد
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مجيع القوانني مسب ًقا ويعود ذلك لكون الشبكة نفسها التي ينظم العقد من
خالهلا تعمل بشكل مستقل.
كيفية تنفيذ العقود الذكية:

ومن املهم لنا أن نعرف كيفية تنفيذ العقود من خالل سالســل الكتل
املختلفـ�ة (شـ�بكات البلوكشـين ،)blockchain ،حيث تنفــذ عىل عدة
شبكات لكن أمهها شبكة بلوكتشني االيثريوم ()Ethereum blockchain
حيث تعترب أهم ش��بكة لتنفيذ العقود الذكية ،وتنفذ العملية بأن يتم حتويل
األصــل أو العملة إىل الربنامج املخصص لذلك ،وبعد ذلك يتابع ويراقب
عمليــة تنفيذ وفاء رشوط العقد وااللتزام هبا ،فعىل ســبيل املثال يف عملية
بيع و رشاء املرشوبات الباردة أو الســاخنة من املاكنات املوزعة يف املراكز
التجارية فاملجرد وضعت النقود املحددة ســعر للوحدة الواجدة يف املكان
املخصص هلــا يف املاكنة حتصل عىل الســلعة املطلوبة بعــد حتديدها دون
تدخل أي وســيط أو طرف ثالث ويمكن هلا كذلك أن ترد لك ما يزيد من
النقود عن السعر املحدد ،وتأيت يف املرتبة الثانية شبكة بلوكتشني البيتكوين
( ،)Bitcoin blockchainواملعلوم عن هذه الشــبكة بأهنا تنفذ املعامالت
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باســتخدام عملة مشــفرة  ،Bitcoinحيث يســمح الربوتوكول اخلاص
هبا ولغة الربجمة بإنشــاء وتنفيذ عقود ذكية ،ومع ذلــك فإن العقود الذكية
ال يقترص اســتخدامها فقط يف موضوع العمالت الرقمية بل تستفيد منها
كافة القطاعات والنشــاطات االقتصادية واالجتامعيــة واخلدمية ،كام هو
يف التجارة االلكرتونية ونظام االنتخابات وقطاع الصحة والســياحة وما
إىل ذلك.
مزايا وخماطر العقود الذكية:

أوال املزايا:
هناك العديد من املزايا للعقود الذكيــة والتي جتعل منها أكثر قبوال يف
عملية التحول إىل العمليات الرقمية ومنها ما ييل:
 ميزة االســتقاللية وهي عدم احلاجة لوســيط بني املتعاقدين بمعنىعدم وجود طرف ثالث يف تنظيم العقد ،وتتوىل حسب الظام خوارزميات
خاصة بمتابعة التنفيذ والتقييم ملجرد بدء رسيان العقد.
 تتميز بمسـ�توى عايل من األمن واحلامية بفضل تقنية البلوكتشــاينوصعوبة اخرتاق البيانات وبالتاىل فإنه من الصعب رسقة أو فقدان أي من
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املستندات اخلاصة باملنظمة ،مما يمنع حدوث أي جتاوزات أو أي عمليات
تزوير أي توفري عنرص الثقة للمتعاملني.
 عملية التشــفري املعقدة التي يتم هبا برجمــة وحفظ العقود جيعل منالصعوبة جدا إن مل يكن من االستحالة اخرتاق هذه العقود.
 من املزايا املهمة كذلك هي عملية التوفري يف التكاليف التي يفرضهاوجود وســيط أو طرف ثالث مثل مرور العقد بواســطة كاتب العدل أو
الوكالء املفوضني واملستشــارين وما شــابه ذلك مما يستوجب حتمل تنفيذ
العقد لتكاليف أحيانا باهضة.
 الكفاءة يف اســتخدام الوقت ،وكام هو معروف فــإن نامذج العقودالتقليدية التي تعبؤ يدويا تعمل عىل تكدس األوراق واملستندات الواجب
االحتفاظ هبا مما يستوجب الكثري من الوقت للتنظيم وترتيب هذه األوراق
واملستندات ،بينام العقود الذكية حتفظ يف ملفات إلكرتونية وال حتتاج للوقت
أو مساحة ختزين يف املكاتب.
 من املزايا آمنة للعقود الذكية هو إمكانية االحتفاظ بعدة نسخ احتياطيةمع وجود التقنيات احلديثة واآلمنة مثل تقنية «البلوكشني .»blockchain
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ثانيا املخاطر:
أما فيام يتعلق بموضوع املخاطر فال شك أن هلا خماطرها كام هلا مزاياها
فمن هذه املخاطر:
 التعرض للفريوسات واهلجامت التي حتاول إتالف البيانات املخزنةيف جهاز احلاسوب.
 كشــف كافة العمليــات واملعامــات التي تنفذها املؤسســة أمامهيئة الرضائب.
 قــد تـتـعـــرض أحـيـانـــا لألخـطـــاء البرشيــة عنــد ملــئمعلومات العقد.
 كيفيــة إثبات أن رشوط العقد الذكية تنفــذ يف العامل احلقيقي خارجفضائها اإللكرتوين.
 كيفيــة التعامــل مــع بعــض الــروف الطارئــة يف العــاملاحلقيقــي مثــل بعــض الظــروف السياســية أو االجتامعيــة أو تغريات
مناخية وهكذا.
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أنواع العقود الذكية:

تقسم العقود الذكية إىل قسمني:
أوال :العقود الذكية احلتمية « »Deterministicوهي العقود التي يتم
فيها تنفيذ إجراءاهتا من توافر البيانات واملعلومات واســرجاعها لغرض
تنفيذ العقد الذكي وذلك من خالل تقنية البلوكشني.
ثانيا :العقود الذكية غري احلتمية « ،»non-deterministicوهي العقود
التي ال تعتمد يف بياناهتا عىل تقنية البلوكشني بمعنى ال توجد بيانات نسعى
السرتجاعها من خالل تقنية البلوكشني.
أما من حيث آلية إبرامها فيمكن تقسيم العقود الذكية إىل نوعني:
 -1عقود تتم بمجرد الضغط عىل أيقونة (مربع /مســتطيل) القبول
وتسمى (.)Icon Clicking
 -2أو عقــود تتــم بطباعــة العبــارة التــي تفيــد القبــول
(.)Type & Click
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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والشكل التايل يوضح نموذج العقد الذكي والشائع عىل شبكة األنرتنت

مكونات العقود الذكية:

من املنطقي حتى يكــون لدينا عقد مكتمل الصورة فال بد أن يكون له
عدة أطراف أو مكونات إن جاز التعبري تتمثل يف:
 -1الطــرف األول مصدر العقد أو منظــم العقد كأن يكون صاحب
ســلعة أو خدمــة كام هــو يف التجــارة اإللكرتونية وهو ما يمكــن لنا أن
نسميه املستفيد
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 -2الطرف الثاين وهو الطرف الذي يلتــزم مع الطرف األول بتوقيع
العقد ويلتزم برشوطه وممكن أن يكون متلقي السلعة أو اخلدمة.
 -3املكون الثالث وهو االتفــاق أو بمعنى هو القبول والرىض بكافة
تفاصيــل العقد أي جيــب أن يكون مجيع األطراف متفقــة عىل كل ما ورد
يف العقد(((.
 -4أن يتضمن العقد بنودا حمددة ،ومصطلحات واضحة ،وبلغة برجمة
مناسبة تنسجم مع طبيعة العقد الذكي.
املراحل اليت مير بها العقد:

حتى يكتمل العقد بشكله اإللكرتوين ويكون جاهزا للتطبيق فإنه يمر
بثالث مراحل:
 -1مرحلة الصياغــة :وهي املرحلة التي التي يتــم فيها حتديد صيغة

العقــد ووضع النموذج والرشوط الالزمة للعقــد ويكون ملزم ًا للطرفني
يف حالة االتفاق ثم حتدد مدة العقد والرشوط التي تســتوجب فسخ العقد
ومتى يمكن ذلك ،ومجيــع هذه البنود ختضع للمناقشــة واحلوار من قبل
إطراف العقد.
((( املصدر موقع  vapulusاإللكرتوين  -هنال ابراهيم.
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 -2مرحلة التفاوض :أما هذه املرحلة فهي تعطي احلق لكل طرف أن
يتفاوض مع اآلخر من أجل تعديل أو حذف بعض الرشوط التي قد يراها
أحد األشخاص غري مناسبة.
 -3مرحلة التنفيذ :وهي تعني بدخول العقد مرحلة التنفيذ بمعنى تم
جتــاوز موضوع الصياغة وموضوع التفاوض واآلن عىل مجيع األطراف أن
تلتزم بتنفيذ رشوط العقد إذا كان عىل تســليم بضاعة أوتنظيم خدمة معينة
وما شابه ذلك وحسب ما هو متفق عليه.
عالقة عملة االثرييوم بالعقود الذكية:
كيف يعمل األثرييوم :Ethereum

وحــول عالقة عملة األثرييــوم بالعقود الذكية فمــن املؤكد بأنه أي
اإلثريوم عبارة عن نظام ال مركزي يتمثل بسلسة حواسيب متصلة ببعضها
البعض حول العامل ،ويتم مــن خالهلا تنفيذ جمموعة من األوامر من خالل
تطبيقات خاصة هبا وفــق العقود الذكيــة  ،smart contractsوالتي هي
عبارة عن بروتوكوالت بطبيعتها تتشابه إىل حد ما مع عملية تنظيم العقود
التقليدية ومن حيث رشوط ومتطلبــات التنفيذ ،وتعتمد كذلك عىل تقنية
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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البلوكشــن  blockchainكام هــي بقية العمالت الرقميــة والقائمة عىل
سلسلة كتل وخوارزميات معقدة جدً ا وآمنة ،هلذا البلوكشني Blockchain

أيضا «عبارة عن نظام معلومايت رقمي ال مركزي يتم من خالل حواســيب
إلكرتونية مرتبطة ببعضها البعض ومنترشة يف كافة أنحاء العامل.
تعترب عملة اإليثريوم هي البيئة املناسبة واملفضلة للعقود الذكية معزولة
متا ًما ،أي أن الشفرة التي تعمل هبا هذه املنصة جتعل من غري املمكن الوصول
إىل الشبكة أو نظام امللفات املخزنة داخلها ،بام فيها العقود الذكية موضوع

احلديث ،وهي تعمل بشكل منفصل عىل شبكة البلوكتشني
•

•

•
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ال زلنــا بحاجة أكثر للتعمق يف دراســة العقــود الذكية يف ظل وجود
العمالت االفرتاضية ،ومما ال شــك فيه أن العقود الذكية وتقنية سالســل
الكتل البلوكشــن تعتــر بمثابة ثورة يف جمال التكنولوجيــا الرقمية ،فهي
حتقق اإلنجاز الرسيع والكفــاءة العالية وااللتــزام الكامل بتنفيذ رشوط
العقــد قبل االنتقال إىل مرحلــة أخرى من العقــد أو إىل عقد آخر يعتمد
عىل تنفيــذ األول وأحيانا يضاف عامل الزمن مــن ضمن رشوط التنفيذ،
فهي أيضا تتصف بالعدالة واملوازنــة يف تنفيذ رشوط العقد بني املتعاقدين
خاصة يف التعامــات التجارية ،هلذه فإنه من الواضــح أن العقود الذكية
أحدثت تغــر ًا هائــا يف االقتصادات املحليــة والعامليــة ،وخاصة عىل
صعيد التعامالت التجارية وبني الرشكات وكذلك بني قطاع املؤسســات
املــايل واملرصفية يف الوقــت الذي يمكن صياغتها عىل أي من الشــبكات
الرقمية أو تقنية كتل السالســل إال أن منصة اإليثرييوم تعترب األكثر كفاءة
لكوهنــا األكثر رسعة يف معاجلة البيانات ،ممــا يعني أن أمهية العقود الذكية
تكمــن يف تنفيد وأداء املعامالت التــي يتم تنفيذهــا وتوزيعها عىل تقنية
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سالســل الكتل «شــبكة بلوكتشــن» وبالتحديد منصة اإلثرييوم وبأهنا
آمنة وموثوقة.
مع كل هذ يبقى الكثري من األســئلة تتبادر إىل الذهن ،يف حالة نشوب
نزاع بشــأن هذه العقود هل نلجأ إىل القانون والقضــاء العادي للتحكيم
وفــض النزاع أم يتوجب وجــود مرجعيات رقمية تكــون مهيئة للتعامل
مع هكذا حاالت ،وكيف يمكن لتقنية سالســل الكتل «البلوكشــن» أن
تتعامل بفاعلية مع العقــود الذكية يف حالة غياب منصات قانونية للتدخل
يف حال نشوب النزاع عىل ســبيل املثال ،ومن األسئلة التي نتوقف عندها
يف عاملنــا املعارص وقد رأينا الثورة الرقمية جتتاح تقريبا مجيع مناحي حياتنا،
هل نحن عىل اســتعداد للتعامل مع العامل املعــريف اجلديد خاصة نحن يف
املجتمعات النامية ،نحن كمســتهلكني هلذه التكنولوجيا وليس كمنتجني
هلا ،عامل رقمي بكل تفاصيله ،عقود ذكية ،عمالت رقمية ،سالســل الكتل
«بلوكشني .»Blockchain

رأي الفقهاإلسالميورأي جممع الفقه اإلسالمي:

من املعلوم أن الدين اإلســامي هو لكل زمان ومــكان ،وأن مبادئ
الفقه اإلسالمي قادرة عىل استيعاب والتعامل مع كل ما هو جديد ،وطاملا
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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أن العقود هي لغــرض إثبات احلقوق واملحافظة عليها ،ولنا يف ذلك قدوة
رســول اهلل ﷺ حيث كان يتخذ خامتا نقش عليه عبارة «حممد رسول اهلل»
كان خيتــم به الكتــب املوجهة إىل املــوك واألمراء يف ذلــك الزمن((( ،كام
أجــاز مبدأ الوصيــة ،واالســتدالل بالكتابة كــا ورد يف احلديث النبوي
الرشيف «ماحق امرئ مســلم له يشء يويص فيه يبيت ليلتني إال ووصيته
مكتوبة عنده»(((.
جممــع الفقــه اإلســامي يف جلســته املنعقــدة يف الفــرة من 17
إىل  23شــعبان 1410هـــ املوافــق  14إىل 1990/3/20م؛ قــد
أيد هــذا التوجــه بموجــب قرار فيــا ييل بعض مــن نصوصــه الدالة
عىل القبول:
-1إذا تــم التعاقد بني غائبني ال جيمعهام مكان واحد وال يرى أحدمها
اآلخر معاينة وال يســمع كالمه ،وكانت وســيلة االتصال بينهام الكتابة أو
((( ابن القيم ،الطرق احلكمية  ،174/1فصل يف العمل يف السلطنة بالسياسة الرشعية ،ط.
دار البيان ،ن -بدون تاريخ.
((( البخــاري ،صحيح البخاري  ،2/4كتاب الوصايا ،باب الوصايا وقول النبي ﷺ ،رقم
احلديث  .2738مسلم ،صحيح مسلم  1249/3كتاب الوصية ،رقم احلديث 1627
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،ط .دار إحياء الرتاث العريب.
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الرسالة أو السفارة «الرسول» وينطبق ذلك عىل الربق والتلكس والفاكس
وشاشــات احلاســب اآليل «الكمبيوتر» ففي هذه احلالة ينعقد العقد عند
وصول اإلجياب إىل املوجه إليه وقبوله.
 -2إذا تم التعاقد بني طرفني يف وقت واحد ومها يف مكانني متباعدين؛
وينطبق هذا عىل اهلاتف والالســلكي ،فإن التعاقد بينهــا يعد تعاقد ًا بني
حارضين ،وتطبق عىل هذه احلالة األحــكام األصلية املقررة لدى الفقهاء
املشار إليها يف الديباجة.
التـوصـيــات:

 امام التطــور اهلائل والرسيع يف العامل الرقمــي فإننا نويص بإجراءاملزيد من البحث والدراســات يف جمال العقود الذكية والعمالت الرقمية
حتى ال نقف متفرجني عىل التغريات الرقمية يف العامل.
نتوجه إىل علامء األمة وفقهائها لتبيان الرأي الفقهي الرصيح خاصة من
العمالت الرقمية وجواز التعامل هبا وكذلك العقود الذكية ورشوط العقد
التي أقرها اإلسالم.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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حث كافة املؤسس��ات اإلنتاجية «ســلعية وخدمية» يف جمتمعاتنا عىل
تدريب وتطوير قدرات العنرص البرشي الداخل يف العملية اإلنتاجية حتى
يتمكن من التعامل مع التحول التكنولوجي الرقمي املتسارع.
التوجــه إىل جامعاتنــا واملعاهــد العليــا لتضمني اخلطط الدراســية
موضوعات عن العامل الرقمي اجلديد.
•
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 فايز حداد ،النقود إاللكرتونية ودورها يف رســم معامل السياســاتالنقدية املعارصة ،جملة املعرفة ،وزارة الثقافة ،اجلمهورية العربية الســورية،
س ( )،50ع ( ،)576شوال 1432هـ -أيلول 2011م ،ص .307 - 297
 الشــافعي ،حممد ( 19يونيو ،)2009 ,اآلث��ار النقدية واالقتصاديةواملالية للنقود اإللكرتونية ،بحث مقدم ملؤمتر األعامل املرصفية اإللكرتونية
بني الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية _ ديب
 د .أمح��د خالد البلويش :مقدمة عن «العق��ود الذكية» ،ندوة الربكةالتاســعة والثالثون  /جدة 9-8/رمضــان  1441/املوافق /14-13
مايو2019/
 د .عبدالستار أبوغدة :العقود الذكية والبنوك الرقمية والبلوكشني،ندوة الربكة التاســعة والثالثون  /جدة  9-8 /رمضان  1441/املوافق
 /14-13مايو2019/
 د .عيل أبو العز :التجارة اإللكرتونية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي،هيئة الرقابة الرشعية للبنك اإلسالمي األردين.
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  .غســان الطالب :مفهوم العمالت اإللكرتونية واملخاطر املحتملة،ورقة بحثيــة مقدمة إىل الندوة العلمية التي نظمها جممع الفقه اإلســامي
الدويل ،جدة ،للفرتة .2019/9/11 - 9
 ابــن القيم ،الطرق احلكمية  ،174/1فصل يف العمل يف الســلطنةبالسياسة الرشعية ،ط .دار البيان ،ن -بدون تاريخ.
 البخاري ،صحيح البخاري  ،2/4كتــاب الوصايا ،باب الوصايا،رقم احلديث  .2738مسلم ،صحيح مسلم  1249/3كتاب الوصية ،رقم
احلديث  1627عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،ط .دار إحياء الرتاث العريب.
 اعتمد الباحــث عىل العديد من املقاالت املنشــورة له يف الصحفاليومية األردنية يف هذا املجال ،كذلك عىل بعض املواقع اإللكرتونية.
Smart Contract Alliance of Chamber of Digital

-

Commerce, September 2008 Publication
Smart Contract Alliance of Chamber of Digital

-

Commerce, September 2008 Publication, Kevin T. McCarthy,
For the Defense, March 2018
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- Kevin T. McCarthy, For the Defense, March 2018 (ex.
The block of coding states “if Company B delivers 500
- widgets to Company A by December 1, 2017, at 5:00
pm ESD, then Company A delivers U$D 10,000 to
Company B.”)
-

Smart Contract Alliance of Chamber of Digital

Commerce, September 2008 Publication
- Ethereum. (2014). https://www.ethereum.org/ Fairfield,
J. (2014). Smart
contracts, Bitcoin bots, and consumer protection,
Washington and Lee Law

Review Online, 71(2):3550-.

Retrieved from
-

[Steve

Omohundro],

“Cryptocurrencies,

Smart

advisor:
Contracts,

Michał
and

Zając

Artificial

Intelligence”, AI MATTERS, VOLUME 1, ISSUE2,
Stanford
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- Glaser, Florian, et al. "Bitcoin-Asset or Currency?
Revealing Users' Hidden Intentions." Revealing Users'
Hidden Intentions, ECIS 2014.
- Dwi Wulandari(2016), Analysis of the Use of Electronic
Money in Efforts to Support the Less Cash Society,
International Finance and Banking, Vol. 3, No. 1.
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