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 ص: لخم

 تباتو ،على المستوى الرسمي القت رواًجا واسًعا التي الناشئة تقنياتالأبرز  البلوكتشين واحدةً منتعّد 

أن ها لالقطاعات التي يمكن  أبرز مختلفة، ومنالقطاعات الالستفادة منها في في اتنافس ت الدول والحكومات

وصياغة ، ةبتوثيق المعامالت المدنيَّ  المعنيَّةوغيره من القطاعات  ،العْدلي التوثيق قطاع  ، التقنيةهذه  تستفيد من

  .الحكوميةوثائق الو ،السجالت الرسمية

 الشريعة اإلسالميةاهتمام مدى و ،المحرراتو اتالتوثيق قضيةالضوء على  ط  لتسل  الدراسة جاءت وقد 

  .لمجالهذا اومدى االستفادة منها في  ،تكنولوجيا بلوكتشين وخصائصها التقنيةل مفصل   مع عرض  ، بأمرها

وثائق في حماية ال الشبكاتتلك  التأكيد على أهمية :إليها الدراسة توصلتالنتائج التي  أبرزوكان من 

عة  كفاءتها بعد أن أثبتت  ،والمحررات الرسمية  ،على المستوى التقني في حفظ البيانات بصورة  ال مركزية  موزَّ

الحكومات  ، األمر الذي يحتم علىوبكتل  متسلسلة وفق مباديء تشفيرية معينة، يصعب معها التزوير أو التالعب

ل اكقطاع الملكية وتسجيل العقارات، وقطاعات األحو ؛التوثيق المختلفة في قطاعات ضرورة االستفادة منها

المدنية المختصة بإصدار وثائق الهويات الوطنية واإلقامات وجوازات السفر وشهادات الميالد ووثائق 

الزواج...وغيرها، وقطاعات الشهر العقاري ومكاتب العدل، ومؤسسات التعليم الجامعية المختصة بإصدار 

 ها عن وجود وثائق وسجالت رسمية.الشهادات األكاديمية ...وغير ذلك من القطاعات التي ال تخلو طبيعة أعمال

 .جرائم التزوير ،المحررات الرسمية ،ليالتوثيق العدْ  ،بلوكتشين الكلمات المفتاحية:
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Blockchain technology and its impact on documenting civil 

transactions and protecting official editors 

 

 

Abstract: 

Block Chain technology is one of the most important technologies that has been 

widely accepted by states and governments, so that today everyone is competing to 

benefit from it in different fields. 

One of the most important fields that can benefit greatly from this technology 

is "documentation" Related to documenting civil transactions, financial contracts, 

government records, and official documents, which have great importance in 

preserving rights, protecting them from forgery, and protecting them from 

corruption and damage. 

This new technology allows all foundations and agencies concerned with 

document registration to perform that task in a Safe and reliable manner, and with 

technologies based on encryption principles, which are difficult to forge. 

We wanted in this study to focus on this new technology, and to explain its 

importance in the field of documentation, government records and official 

documents, and its impact on combating corruption and forgery crimes. 

Keywords: Blockchain, Documentation, Official documents, Forgery Crimes. 
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 :ـةمقدمال

 وبعد.، أجمعين وأصحابهرب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وآله الحمد هلل 

التي (، Blockchainالتقنيات الناشئة في هذا العصر، تقنية البلوك تشين أو سالسل الكتل ) أهم فإن من

مات  أهم  تعّد واحدةً من  تلك  ،نالقرفي هذا  يالعالماالقتصاد  ل صورة  ك  ستشالثورة الصناعية الرابعة التي  مقو 

الدول والحكومات عبر العالم، والتي القت من القبول الرسمي  و ،والمؤسساتالتي لفتت أنظار الهيئات  التقنية  

واج  ال  ؛ ورواج  من قبول   -ا في ظهور تلك التكنولوجياالتي كانت سببً  -ما لم تالق ه  العمالت  المشفرة  دولي  والرَّ

ات من قبل الحكومات والهيئ البالغ   التحذير  ب -أحيانا-المقترن  الشديد  في الوقت الذي شهدنا فيه الحذر  إنه ف

العمالت لك تبشأن التعامل بوالبنوك المركزيَّة عبر العالم،  ،ةة الرسميّ الماليَّ  والمؤسسات   والتشريعية التنظيمية

من العمالت ( وغيرهما Ethereumوإيثيريوم ) (Bitcoin)أمثال بتكوين ( Crypto Currencies) المشفرة

اة   بينما كان الموقف الرسميُّ من هذه ف -اها جهاٌت مركزيةٌ وال تدعمها حكوماٌت وال دولٌ تتبنَّ التي ال  المعمَّ

و أ وهي تكنولوجيا سالسل الكتل -التي وقفت خلف هذه العمالت التقنية   أنَّ  إال العمالت على هذا النحو،

ة قد تمَّ قبولها على نطاق  واسع  من قبل المؤسسات الرسميَّ  - (Blockchain)السجالت المجمَّعة تكنولوجيا 

العالم، حتى باتت الدول والحكومات اليوم  تتنافس من أجل االستفادة من تلك التقنية في  حولوغير الرسمية 

ين اليوم  يتوقعون لهذه التقنية وعلى جميع المستويات ،شتى القطاعات ن أ، األمر الذي جعل كثيًرا من المختص 

ت غي ر من صورة العالم في السنوات القليلة القادمة تغييًرا يشبه ما أحدثته شبكة  اإلنترنت في العالم من تغيير، 

منذ ظهورها في الثلث األخير من القرن الماضي وحتى  -اإلنترنت نا شاهٌد على مدى ما أحدثته شبكةفجميع  

 صحية أوال القطاعاتفي سواء  ،القطاعاتختلف في شتى المجاالت وممن تغيير  في صورة العالم  -اآلن

ل أو التجارية صناعيةالقتصادية أو االثقافية أو التعليمية أو ال ي العقود ف تلك الشبكة   تأو غيرها، حتى شكَّ

 .ع ر فت باسم "الثورة الصناعية الثالثة" واالقتصاد   في عالم المال  ثورةً الماضية 

الصناعية  "الثورة وهيجديدة  يعيش العالم  اليوم  ثورةً اقتصاديةً  الصناعية الثالثة، على غرار تلك الثورة

"الثورة بعنوان ( في كتابه Klaus Schwabأشار إليها االقتصاديُّ األلمانيُّ "كالوس شواب" )التي  ،الرابعة"

قال في مقدمته: الذي م، و6102المنتدى االقتصادي العالمي في عام  المنشور على منصةالصناعية الرابعة" 

"إن ما أ ْعت ب ره الثورة  الصناعية  الرابعة  ال يشبه أيَّ شيء  شهدته البشرية  من قبل"
تقنية أشار فيه إلى  وقد، (1)

لة لهذه الثورة االقتصادية (Blockchainالبلوك تشين ) مر ، األفي المستقبل كواحدة  من أهم التقنيات المشك 

إلى اتخاذ  -الخليج العربيالمملكة العربية السعودية وغيرها من دول السيما - من الدول العربيةالذي دفع العديد 

ة   حكومة  االتي تسعى إليه تبني تلك التكنولوجيا في عمليات التحول الرقمي والحوكمة الذكيةفي  خطوات  جادَّ

 ، 6101العربية السعودية وفق رؤيتها  المملكة

                                        
 م.6102ط. المنتدى االقتصادي العالمي سنة  7( الثورة الصناعية الرابعة، كالوس شواب ص 1)

The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab, World Economic Forum, 2016, 

page7. 
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البلوك  م ستثري تقنية  6162ه بحلول عام كشف وزير االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة أنحيث 

 -بحسب تقرير منتدى االقتصاد العالمي -قوام ه تسعة تريليونات دوالرعالميًّا ( اقتصاًدا Blockchainتشين )

هذا بحلول  امليار دوالرً  651سيبلغ  شين"تالسعودية من اقتصاد تقنيات "البلوك المملكة العربية وأن نصيب 

 .(1)م6162عام  -العام نفسه

 جال  م في المستقبل، أن تستفيد من هذه التقنية لها ولعلَّ من أهم التطبيقات والمجاالت التي يمكن

 التي ،سميةوالوثائق الر ،السجالت الحكوميةو ،ةوالعقود الماليَّ  ،المتعلق بتوثيق المعامالت المدنية" ات"التوثيق

وحمايتها من التالعب والضياع، وصونها عن اآلثار  عليها حفظ الحقوق وصيانتها من الجحود والتزوير،يقوم 

والجهات  لجميع المؤسسات الجديدة   هذه التقنية   حيث تتيح   المترتبة على عدم توثيقها من الخصومات والنزاعات،

لى مبادىء ع تعتمد   وبتقنيات   ،وموثوقة   بصورة  آمنة   بأداء تلك المهمة أن تقوم   ر التسجيل والتوثيق  المعنيَّة بأم

لك ت، فأردنا في ت السنونأو الضياع مهما طال الزمان وبعدالعبث أو التالعب  معه التشفير الذي يستحيل  

العْدليَّة  يقاتمجال التوثمدى االستفادة منها في  أن نبي نو تكنولوجيا الجديدة،سلط الضوء على تلك الأن نالدراسة 

 .ومدى أثرها في مكافحة الفساد وجرائم التزوير ،والتسجيالت الحكومية والرسميَّة

 مشكلة الدراسة:

تعّد الوثائق والمستندات الرسمية من أهم وسائل اإلثبات المعتمد عليها في كثير من المعامالت، والتي 

من أهم المشكالت التي تهدد سالمة هذه الوثائق  ه، لكناآلن التي نعيشها المجتمعات المدنيةاقتضتها طبيعة 

السجالت ب المبني على التالعب المالّي واإلداريّ  فسادوالالتزوير المتعلقة ب تلك الجرائموصحتها لالحتجاج، 

لبلوك ا)تكنولوجيا عتماد على االالدعوة إلى من خالل  ةي لتلك المشكل، وتحاول الدراسة التصد  والمستندات

 التزوير.وفساد مكافحة ال وبيان مدى االستفادة منها فيفي مجال التوثيقات العْدليَّة والتسجيالت الرسميَّة،  (تشين

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إلى عدة أمور مهمة، منها ما يلي:

في  مدى االستفادة منهابيان الحديثة، و في مجال التقنية والتكنولوجياالجديدة مواكبة التطورات : أوال

 المجاالت المختلفة.

 لمعامالتطبيعة اعن قريب  وما تقدمه من تقنيات متطورة ستغير الثورة الصناعية الرابعة  مواكبة: ثانيا

 .وصورتها

( كالبتكوين ونظائرها، وبين تكنولوجيا بلوك Cryptocurrenciesالتفرقة بين العمالت المشفرة ): ثالثا

ين.Blockchainتشين )  ( التي القت رواًجا واسًعا في أوساط المختص 

 

                                        
، أحمد بايوني، مقال بجريدة خطوة جديدة في التحول الرقمي في السعودية ،«شينبلوك »تقنية الـ ( ينظر: 1)

 م على الرابط:0/5/6161م، تم االطالع عليه بتاريخ 6102يوليو  01 الثالثاء-االقتصادية السعودية

https://www.aleqt.com/2018/07/10/article_1417386.html  
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قليدية من النظم الت اهوتحويل  ، ةالرْسميَّ صورة السجالت و العْدلي الدعوة إلى تطوير أعمال التوثيق: رابعا

 .لحديثةا إلى النظم الحديثة التي فرضتها متطلبات العصر وتقنياته ،المركزيةالمعتمدة على األرشفة والسجالت 

 االستفادة من التقنيات الحديثة في مكافحة الفساد وجرائم التزوير.: خامسا

صد التي تحقق المقاالناشئة  بيان مدى اتساع الشريعة اإلسالمية لكل  ما هو جديٌد من التقنيات: سادسا

 . لحفظهاالتي جاءت الشريعة اإلسالمية  الشرعية

 منهج الدراسة:

اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي التطبيقي؛ حيث اهتمَّ الباحثون ببيان ماهية هذه التكنولوجيا 

ل لخصائصها وآلية عملها، ثم بيان مدى تطبيقها في جانب توثيق المعامالت المدنية  الناشئة، والتوصيف المفصَّ

 والمحررات الرسمية. 

 الدراسات السابقة:

على  األكاديمين باهتمام كثير  من الباحثينمنذ ظهورها ( Blockchainسالسل الكتل )حظيت تكنولوجيا 

ن ت من إمكانية االعتماد عخصائص تقنية متمي زة،  تتمتع به منلما نظرا ؛ اختالف تخصصاتهم العلمية ليها مكَّ

وسيط، وإمكانية  ( دون الحاجة إلى طرف  ثالث  Peer to Peerفي تنفيذ المعامالت عن طريق الند للند )

تغني عن الطرق التقليدية في الحفظ  االعتماد عليها في حفظ البيانات والسجالت بصورة المركزية موزعة  

ن هذه إلى البحث في إمكانية االستفادة م -علمية مختلفة في تخصصات   -ا من الباحثيندفع بعضً مما واألرشفة، 

 من الدراسات األكاديمية، منها: هم، فظهرت لنا مجموعةٌ اتالتقنية في مجال تخصص

اح ميدانية، د. سيد عبد الفت دراسة-الرقميةعلى تحسين التقارير المالية  Blockchainأثر خصائص  -0

 العدد-الشيخكفر  جامعة-التجارة كلية-المعاصرةوهي دراسة نشرت بمجلة الدراسات التجارية سيد، 

ا الباحث على أثر تطبيق تقنية وهي دراسة محاسبية ركَّز فيهم، 6102 ديسمبر-الثامن

Blockchain  في مجال تحسين التقارير المالية الرقمية وفق نظام ال مركزي يمنع من التدخل

 بدال من الطرق التقليدية. البشري،

في البيئة المحاسبية  Blockchainدراسة تحليلية ألثر فاعلية استخدام تكنولوجيا سالسل الثقة  -6

وانعكاسها على قطاعات األعمال المختلفة، د. منى حسن أبو المعاطي الشرقاوي، دراسة منشورة 

ذه م، وه6102 أبريل-0 عدد-60 مجلد-شمسعين  جامعة-التجارة كلية-المحاسبيبمجلة الفكر 

اسبية، والتعرف على في البيئة المح Blockchainعلى االستفادة من تقنية  تركز-كسابقتها-الدراسة

 وأفضلية تطبيقه. Blockchainالتغييرات التي طرأت على اإلطار المحاسبي القائم على تكنولوجيا 

ة عبد هللا الحسن السفري، وهي دراسة منشوراستخدام سلسلة الكتل في حفظ حقوق الملكية الفكرية،  -0

-فلسطين-ونشر األبحاثلمجلة العربية للعلوم لبمجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية والقانونية التابعة 

 الحديث على ما تمتلكه وهي دراسة ركز فيها الباحث م،6161مايو  01-5 العدد-4 المجلد

 والمعوقات مجال حفظ حقوق الملكية الفكرية، وأهم القيود في حلول من Blockchainتقنية

 الفكرية. الملكية ضمن والنشر الطبع حقوق مجال في الكتل سلسلة لتقنية الهيكلية
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االسالمية، زاهرة بني عامر، آالء تحسين، وهي  المالية في وتطبيقاتها البلوكشين تقنية استكشاف -4

م، للوقوف فيها على طبيعة عمل تقنية البلوك تشين ومدى 6102ورقة بحثية منشورة في مارس 

 االستفادة منها في مجال المالية اإلسالمية.

لى بيان أثر تلك التقنية الناشئة على القطاعات والمجاالت المختلفة، كلٌّ بحسب تسارع الباحثون إ وهكذا

والمحررات الرسمية، وبيان مدى االستفادة تخصصه، ونحن في هذه الدراسة نركز على مجال التوثيق العْدلي 

إلداري االمالي و من هذه التقنية في حماية تلك الوثائق من التالعب، ومدى االستفادة منها في مكافحة الفساد

 وجرائم التزوير المتعلقة بالمستندات والمحررات.

 خطة الدراسة:

عن أهمية الموضوع وأهدافه الحديث فيها فتلك الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة، أما المقدمة  قسمت

 وأسباب اختياره، وأما الفصالن فقد جاءا على النحو التالي:

 .ةالسعوديألنظمة بين الفقه اإلسالمي وا المدنيةتوثيق المعامالت األول:  الفصل

 مباحث: ثالثة وفيه

 .اتاإلثباتو الدعاوي في التوثيق وأهميتهالتعريف بالمبحث األول: 

 عبر العصور. والعناية بهتاريخ التوثيق المبحث الثاني: 

 .مواجهته وُسبُلالتزوير في الوثائق والمحررات الرسمي ة المبحث الثالث: 

 .والتزوير ومكافحة الفساد ( وأثرها في توثيق المعامالت(Blockchainالفصل الثاني: تقنية 

 :مباحث ثالثةوفيه 

 ( وتاريخ ظهورها.Blockchainاألول: التعريف بتقنية سالسل الكتل ) المبحث

 . وتسجيل البيانات: خصائص )البلوك تشين( ودوُرها في توثيق المعامالت الثاني المبحث

 .الدولغيرها من في المملكة العربية السعودية و (البلوك تشين)تطبيقات : الثالث المبحث

-هللاو، ثم جاءت بعد ذلك الخاتمة، وتحدثنا فيها عن أهم النتائج والتوصيات، ومراجع البحث ومصادره

 أن يضع فيها النفع والقبول. نسأل-تعالى

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-4-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  رابعوالنشر العلمي | اإلصدار الالمجلة األكاديمية لألبحاث 

 
 

 

 
www.ajrsp.com                                                                                    113 

ISSN: 2706-6495 

 

 الفصل األول  

 الفقه اإلسالمي واألنظمة السعوديةتوثيق المعامالت المدنية بين 

 المبحث األول

 التعريف بالتوثيق وأهميته في الدعاوي واإلثباتات

 التوثيق في اللغة: 

وصار  اشتدَّ و إذا صل ب   ،وثاقةً  : وث ق  الشيء  فيقالكام، حْ اإل  المتانة  واللغة ليدلَّ على  فييطلق لفظ التوثيق 

، إذا  ت  قْ ث  ، وتقول: أوْ واْئتمنت ه عليه إذا اعتمدت   ، وتقول: وث ْقت  بالشيء ثقةً،محكًما ، فهو إحكاٌم (1)أحكمت هاألمر 

 عند أهل اللغة.للشيء  وتقويةٌ له 

 التوثيق في اصطالح العلماء:

: إثبات  هيطلق عندهم ويراد  بإذ  ؛اللغويينال يخرج تعريف التوثيق في اصطالح العلماء عن تعريفه عند  

العقود إثبات التصرفات و "نظام   بأنه: عند الفقهاء والقانونيين ف  ر  ع  فصحة  الشيء  وصالحيت ه لالحتجاج به، 

في أوراق أو دفاتر أو أية وسيلة أخرى يصح بها االحتجاج  ،وااللتزامات األخرى بالشروط الشرعية، كتابةً 

 بِٱۡلَعۡدلِ ﴿: -تعالى-اشتقاقًا من قول هللا، وكان ي ْعرف  قديًما باسم "العدالة" (2)شرًعا"
البقرة: ) ﴾َوۡليَۡكتُب ب ۡينَُكۡم َكاتُِبُۢ

وظيفةً دينيةً وواليةً شرعيّةً مندرجةً تحت الوالية العظمى التي يقل د ها اإلمام لمن  العدالة  هذه وكانت ،(626

واحدةً من  هـ(212)ت  -رحمه هللا -ابن خلدون، وقد عدَّها ليقوم بوظيفة التوثيق العْدلي بين الناس رآه كفًؤا

فة قال: "حقيقة  هذه الوظيووعرفها بأنها: "وظيفةٌ دينيةٌ تابعةٌ للقضاء، ومن مواد تصريفه"،  ،الخطط الدينية

ْتبًا ف اًل عند اإلشهاد، وأداًء عند التنازع، وك   يالقيام  عن إذن القاضي بالشهادة  بين الناس فيما لهم وعليهم؛ تحمُّ

السجالت ؛ ت ْحف ظ  به حقوق  الناس  وأمالك هم وديون هم وسائر  معامالتهم"
(3) .  

 التوثيق في النظام السعودي:

إثبات الحق  على وجه  يصحُّ  تكفل  التي  اإلجراءات   بأنه: "مجموعة   التوثيق  في النظام السعودي فر  ع  

ف ، بينما ع  (4)"به وفقًا ألحكام النظام االحتجاج   ب   وهو الشخص   -العدل   كاتب  النظام  رَّ  األمر من قبل ولي   المنصَّ

 على وظيفة كاتب عدل، تأهياًل شرعيا، معينٌ  مؤهلٌ  حكوميٌّ  بأنه: "موظفٌ  -التوثيق العْدلي للقيام بوظيفة

 أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود واإلقرارات"،  

                                        
م؛ المصباح المنير 0220هـ 0410ط. عالم الكتب، الطبعة األولى  0/014( ينظر: كتاب األفعال، البن القطاع 1)

  د.ت. -بيروت-مادة )و ث ق( ط. المكتبة العلمية 6/247في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي 

ر، المجلة د( أهمية دور التوثيق العدلي واآلثار المترتبة عليه في المنازعات القضائية، عبد المجيد محمد عبد القا2)

  .26ص -م6106نوفمبر -6عدد -وزارة العدل-القضائية

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن ( تاريخ ابن خلدون المسمى: 3)

  ، تحقيق: خليل شحادة.م 0222 هـ0412الثانية  الطبعة-بيروت-الفكردار ط.  0/621 بن خلدون، الاألكبر

هـ 02/00/0440( وتاريخ 024"نظام  التوثيق " الصادر في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم )م/( 4)

  المادة األولى.-
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بأنه: "من يقوم بأعمال التوثيق  -كمهنة   له بمزاولة أعمال التوثيقالمرخَّص  الشخص  وهو  -ف الموث ق  وعرَّ 

، أو هو "من ي ْعهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها، (1)أحكام النظام" وفق   بموجب رخصة صادرة  

 .(2)بموجب رخصة صادرة من الوزارة وفق أحكام الئحة الموث قين وأعمالهم"

  :الشرعية التوثيق كِعْلٍم من العلوم

أو  ،"أو "علم الشروط "التوثيق"علم باسم:  منذ زمن  بعيد   والسجالت الوثائقبأمر الذي يهتمُّ  علم  ال ف  ر  ع  

فه العلماء  بأنه العلم الذيقد و"علم الشروط والسجالت"،  ات إثبات العقود والتصرف في كيفية   يبحث  " عرَّ

"هو  وقيل: ،(3)به" االحتجاج  يصحُّ وااللتزامات ونحوها في الحجج والسجالت والمكاتبات التي تتم على وجه  

ه عند ب علٌم باحٌث عن كيفية ثبت  األحكام  الثابتة  عند القاضي في الكتب والسجالت على وجه  يصحُّ االحتجاج  

 رحمه هللا -كما ذكر الحجوي -وفروعه اإلسالمي العلم من مستتبعات علم الفقه وهذا، (4)انقضاء شهود  الحال"

 ؛تناوله فقهاء المسلمين عبر العصور بالضبط والتأصيلوقد  ،(5)هـ( في "الفكر السامي"0072)ت  -تعالى

تحت اسم "كتاب الشروط" ذكروا فيه أحكام هذا العلم وضوابطه  مصنفاتهم الفقهية فخصَّصوا له بابًا مستقاّلً في

نيف ، وربما أفردوه بالبحث والتصوشروط القائمين عليه من المثقين وكتاب العدل وجميع ما يتعلق به من أحكام

  الراغبين في تعلمه، علًما يطلب  من قبل الدَّارسين بل وجعلوه، (6)مستقلة  و خاصة  في مصنفات  

 

                                        
  ( المصدر السابق.1)

( المادة األولى من "الئحة الموثقين وأعمالهم" في المملكة العربية السعودية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 2)

 هـ.00/0/0441( وتاريخ 0067)

( التوثيق العدلي بين الطموحات واإلكراهات، أحمد بومكوتي، ورقة علمية مقدمة لمؤتمر: توثيق التصرفات 3)

امعة القاضي ج-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية-العقارية

   .007م، ص 6115فبراير سنة -مراكش-عياض

 م.6116هـ 0460الطبعة األولى -ط. دار ابن حزم 464( أبجد العلوم، صديق بن حسن القنوجي ص 4)

-بيروت-ط. دار الكتب العلمية 0/675( الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، محمد بن الحسن الحجوي 5)

  م.0225هـ 0402الطبعة األولى 

ط" عند الحنفية كما في آخر السير الكبير لمحمد بن الحسن، وكما ( ينظر على سبيل المثال: ينظر كتاب "الشرو6)

في آخر كتاب المبسوط للسرخسي، وأحكام كاتب الوثائق عند ابن فرحون في التبصرة ]تبصرة الحكام في أصول 

م[، وقد ذكر 0222هـ 0412الطبعة األولى -القاهرة-ط. مكتبة الكليات األزهرية 0/626األقضية ومناهج األحكام 

وذكروا فيها أصول هذا العلم لكن على وجه  "،كتب الوثائقفي مقدمته سبب تأليفه، ومنه أن علماء المذهب ألفوا "

  واإليجاز.  االقتصار 

ع مطبعة شركة طب-: رسالة األساليب الجلية في التوثيقات الشرعية، للشيخ عبد القادر معروف الكردي-أيضا-وينظر

فائق والمنهل الرائق والمعنى الالئق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، ألبي العباس هـ، المنهاج ال0001سنة -التمدن

  م.6115هـ 0462الطبعة األولى -دبي-الونشريسي ط. دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث
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عليه  ما يترتبألهمية هذا العلم وا نظرً وذلك  ين؛ن  جماعةٌ من الفقهاء المتق   ن  افي كل  زم بتدريسهحيث قام 

حتى  ،الذي يعتّد به في الشريعة اإلسالمية ها على الوجه  من حفظ وسائل اإلثبات في الدعاوي القضائية، وضبط  

من آكد العلوم، وأعظمها  "اعلم بأنَّ علم الشروط في "المبسوط":( هـ421 )ت -رحمه هللا -السرخسي اإلمام قال

اب  في أمر بالكت -صلى هللا عليه وسلم -أمر بالكتاب في المعامالت، ... ورسول  هللا -تعالى -صنعةً؛ فإن هللا

ل ه المعاملة   بينه وبين من عام 
إلى يومنا هذا،  -صلى هللا عليه وسلم -،... والناس تعاملوه من لدن رسول هللا(1)

هـ( 722)ت  -رحمه هللا -ابن فرحون امتدحقد و، (2)وال يتوصل إلى ذلك إال بعلم الشَّْرط، فكان من آكد  العلوم"

بين من القائمين على هذه الوظيفية، والمنتصبين لها من في "تبصرة الحكام" بل الوالة ق كتاب العْدل  المنصَّ

منيفة، تحتوي على ضبط أمور الناس  عاليةٌ  وبضاعةٌ  ،شريفةٌ  جليلةٌ  صناعةٌ  هي: "-رحمه هللا -والحكام، فقال

الناس وتعطلت  لضاعت حقوق   ؛ إذ لوال التوثيق  (3)على القوانين الشرعية، وحفظ دماء المسلمين وأموالهم"

يكفي في شرف تلك الصناعة ، واألعراض، وفسد أمر العباد والبالدالدماء ومصالحهم، واستبيحت األموال و

وما  -لمصلى هللا عليه وس -يمنذ زمن النبانتصبوا لها وقاموا بها  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا أن صحابة  

يأبو الحسن حتى قال  تاله، : "كفى بعلم -وهو من فقهاء المالكية المغاربة -هـ(701)ت  -رحمه هللا -ابن بر 

ى هللا عليه صل -ة يكتبونها على عهد النبيالوثائق شرفًا وفخًرا انتحال أكابر التابعين لها، وقد كان الصحاب

كتب الصلح يوم الحديبية  -رضي هللا عنه -وغيره أن علي بن أبي طالب (4)وبعده، وفي صحيح مسلم -وسلم

 .(5)"-صلى هللا عليه وسلم -بين يدي النبي

 أهمية التوثيق:

المبنيَّة على توثيق المعامالت الفوائد المقاصد الشرعية ومن  جملةً -هللا رحمه-السرخسيعدَّد اإلمام 

 :(6) يليفيما  يمكن تلخيصهاالتي و ،والسجالت

                                        
ول ى محمد رسهذا ما اشتر: -هللا عليه وسلم صلى-النبيكتب لي " :قال أنه عن العداء بن خالد( ومن ذلك حديث 1)

ي " ]ذكره البخاري فوال غائلةٌ  وال خبثةٌ  ال داءٌ  المسلم   المسلم   بيع   ،العداء بن خالد من-وسلمهللا عليه  صلى-هللا

البيوع  ، وأخرجه الترمذي في سننه في أبوابباب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا/ عصحيحه معلقا في كتاب: البيو

هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه ، وقال: "باب ما جاء في كتابة الشروط/ باب: -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي

  "[.إال من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث

   م.0220هـ 0404-تبيرو-ط. دار المعرفة 01/022،027( المبسوط 2)

الطبعة األولى -القاهرة-ط. مكتبة الكليات األزهرية 0/626( تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام 3)

  م 0222هـ 0412

( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب، كتاب: الجهاد والسير/ باب: صلح الحديبية في 4)

  الحديبية.

لفائق والمنهل الرائق والمعنى الالئق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، ألبي العباس الونشريسي ص ( المنهاج ا5)

06.  

  .01/022( ينظر: المبسوط للسرخسي 6)
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الذي هو واحٌد من المقاصد الشرعية الخمس  الشارع في حفظ المال مقصد   التوثيقات العْدليَّة تحق ق   :أوال

 ،الحقوق وتصان من التالعب والتزوير بالتوثيق تحفظ  إذ  ؛حفظها الذي جاءت الشريعة اإلسالمية من أجل

 .والتلف والضياع ،والجحود والنسيان

مين ألن الوثيقة تصير حكًما بين المتخاصالناس؛ بين  وتقليل الخصومات : رفع المنازعة واالرتيابثانيا

ًدا أْ و  بضرورة االحتكام إليها  -صلى هللا عليه وسلم -ومرجًعا لهم في الخصومات والنزاعات، فقد قضى النبي

، وأهم البي نات هي الوثائق (1)"من ادَّعى: "البي نة  على -صلى هللا عليه وسلم -وتسكينًا للفتنة، فقال ،للخالف

هـ( عن أهمية 022)ت  -رحمه هللا -، قال اإلمام محمد بن الحسن الشيبانيوالسجالت والمحررات الرسمية

حد  من الفريقين يحتاج  إلى نسخة  تكون  في يده، حتى إذا توثيق المعامالت والشروط بالكتابة: "وألن كلَّ وا

ه واحتجَّ به على الفريق اآلخر، ثم المقصود به التوثق  ، رجع إلى ما في يد  نازعه الفريق  اآلخر  في شرط 

، وإليه وقعت اإلشارة في  واالحتياط، فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه، ويتحرز فيه من طعن  كل  طاعن 

ُه  َواَل يَۡأبَ ﴿: -تعالى -قوله ، ومعلوٌم أن ما علمه هللا يكون صوابا (626البقرة : ) ﴾َكاتٌِب أَن يَۡكتَُب َكَما َعل َمهُ ٱلل 

 .(2)مجمعاً عليه، فينبغي أن ي ْكت ب  على وجه  ال يكون ألحد  فيه طعٌن"

التحرز بالتوثيق عن العقود الفاسدة؛ ألن المتعاملين ربما ال يهتديان إلى األسباب المفسدة للعقد حتى  :ثالثا

 يتحرزا عنها، فيحملهما كاتب العدل على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب لهما المعاملة.

 زمنفترة  من البعد قد يشتبه على المتعاملين عن المعامالت إذا تطاول الزمان، إذ  : رفع االرتيابرابعا

فإذا رجعا إلى الكتاب ال يبقى لواحد منهما ريبة، وكذلك بعد موتهما تقع الريبة  ،األجل ومقدار   ،البدل مقدار  

فعند  ،ون األمانة على وجههاعلى ما ظهر من عادة أكثر الناس في أنهم ال يؤدُّ  بناءً  ؛منهما واحد   كل   لوارث  

ابة بعد أمره بتوثيق المعامالت بالكت –إذ قال  -تعالى -، وصدق هللابينهم ال تبقى الريبة الرجوع إلى الكتاب  

اْ ﴿: -واإلشهاد ٰٓ أاَل  تَۡرتَابُوٰٓ َدِة َوأَۡدنَىَٰ َهَٰ ِ َوأَۡقَوُم لِلش  لُِكۡم أَۡقَسطُ ِعنَد ٱلل 
َٰ
 .(626البقرة: ) ﴾َذ

 

من ضروريات الحياة التي ال تستقيم األمور إال بها،  فإن الوثيقة في عصرنا أضحت ضرورةً  وبالجملة.

، فضال عن أن توثيق المحررات لدى الجهات الرسمية، يكسبها حجيةً وال تنضبط المعامالت إال من خاللها

قانونيةً غير قابلة للنزاع ما لم يثبت تزويرها، األمر الذي يحقق السلم واالستقرار االجتماعي واالقتصادي 

 ات. داخل المجتمع

 

 

                                        
اب أصل ب( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كتاب: القسامة/باب: 1)

 .ث بأيمان المدعىالقسامة والبداية فيها مع اللو

م، تحقيق: 0227هـ 0407الطبعة األولى -بيروت-ط. دار الكتب العلمية 5/20( السير الكبير، محمد بن الحسن 2)

   محمد حسن إسماعيل.
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 المبحث الثاني

 عبر العصور والعناية بهتاريخ التوثيق 

قد و ،يستهان بهاومنزلةً قضائيةً ال  ،اجتماعيةً شرعيةً، وأهميةً يحتلُّ التوثيق  على مر  العصور مكانةً 

ٰٓأَ ﴿: -جلَّ وعال -آية المداينة، حيث قال القرآن الكريم في به في -تعالى -هللا هذه من أمره اكتسب مكانت   يَن يََٰ ِِ يهَها ٱل 

َسم ًّى فَٱۡكتُبُوهُه َوۡليَۡكتُب ب ۡينَُكۡم َكاتُِبُۢ بِٱۡلَعۡدِله  ٰٓ أََجٍل مه ْا إَِذا تََدايَنتُم بَِدۡيٍن إِلَىَٰ ٱۡستَۡشِهُدواْ وَ : -تعالى -إلى قوله ... َءاَمنُوٰٓ

َجاِلُكۡم   واإلشهاد  المعامالتالعقود وبكتابة المداينات و الكريمة   فأمرت اآلية   ،(626البقرة: ) ﴾َشِهيَدۡيِن ِمن رِّ

وإن كان في اآلية  واألمر  ، وماتوالخص اتعن النزاعلها ا عليها؛ توثيقًا لها من الجحود واإلنكار، وصونً 

حمله على  -رحمهم هللا -السلف جمًعا من فقهاء ، إال أن(1)والندب على االستحباباألئمة األربعة محمواًل عند 

جلبا لمنافعه، ودرًءا للمفاسد المترتبة وذلك ؛ (2)، فيما قلَّ وجلَّ حقٌّ الزٌم، وفرٌض واجبٌ  التوثيق   وا:قالفالوجوب 

، قال -رحمهم هللا -الظاهرية فقهاءمذهب (، وهـ001 )ت -رحمه هللا -وهو قول ابن جرير الطبري ،على تركه

تب ك مسمى باكتتاب   أمر المتداينين إلى أجل   -وجلعز  -ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك عندنا: أن هللا

 ادٌ بأنه إرش الزم، إال أن تقوم حجةٌ  فرضٌ  هللا   أن يكتب ذلك بينهم بالعدل، وأمر   الدين بينهم، وأمر الكاتب  

 .(4)في "المحلى" هـ(452)ت  -رحمه هللا -قال ابن حزم ، وكذا (3)وندب"

ٌد بين الندب   ه وليُّ اإليجاب، وقد يوجب   وأوأيًّا كان الخالف في المسألة، فإن حكم التوثيق عند الفقهاء مترد 

رات إذا اقتضت المصلحة  إيجاب ه، كما هو الحال   ؛األمر من باب السياسة  ،اليوم  في كثير  من العقود والمحرَّ

 حتى اآلن، -صلى هللا عليه وسلم -لنبياألمة على هذه التوثيقات منذ زمن ا قد جرى عمل  لو

ا إلى في بئر، فاختصمن ففي الصحيحين عن األشعث بن قيس أنه قال: "كان بيني وبين رجل  خصومةٌ  

واإلثبات عند  وسائل التوثيق (، واإلشهاد هو أحد  5، فقال: شاهداك أو يمينه")-صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا

 ،ةليَّ ب  بن الحارث المزني معادن الق   أقطع بالل  " -صلى هللا عليه وسلم -وفي الحديث أن النبي ،الخصومات

                                        
ط. دار إحياء التراث  6/612، أحكام القرآن، للجصاص 5/26( شرح السير الكبير، محمد بن الحسن الشيباني 1)

 6/672ـ، تحقيق: محمد صادق قمحاوي؛ المقدمات الممهدات، ألبي الوليد ابن رشد ه0415سنة -بيروت-العربي

م، تحقيق: محمد حجي، األم؛ لإلمام الشافعي 0222هـ 0412الطبعة األولى -بيروت-ط. دار الغرب اإلسالمي

ط.  4/612م؛ المغني شرح مختصر الخرقي، البن قدامة 0221هـ 0401سنة -بيروت-ط. دار المعرفة 0/22،22

  م.0222هـ 0022سنة -مكتبة القاهرة

هـ 0461الطبعة األولى -بيروت-ط. مؤسسة الرسالة 2/47( جامع البيان في تأويل القرآن، البن جرير الطبري 2)

الطبعة الثانية -بيروت-ط. دار الكتب العلمية 0/607م، تحقيق: أحمد شاكر؛ أحكام القرآن، إلكيا الهراسي 6111

 محمد علي.هـ، تحقيق: موسى 0415

   .2/50( تفسير الطبري 3)

  د.ت. -بيروت-ط. دار الفكر 2/050( المحلى باآلثار، البن حزم 4)

( أخرجه البخاري في صحيحيه، كتاب: الشهادات/ باب: اليمين على المدَّعى عليه، ومسلم في صحيحه، كتاب: 5)

  األيمان/ باب: وعيد من اقتطع حق.
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 العقارية فيالحقوق ت لحفظ ب  ت  ل وثيقة ك  نها أو، وكتب له وثيقةً بذلك، عرفت بأ( 1)..."هاريَّ وْ ها وغ  يَّ سلْ ج  

به هوذة: أال نقرئك كتابًا كتبن خالد بن  ء  وفي الحديث عن عبد المجيد بن وهب أنه قال: قال لي العدا ،(2)اإلسالم

صلى هللا عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، فأخرج لي كتابًا فإذا فيه: "هذا ما اشترى العداء بن خالد -لي رسول هللا 

 يع  ة، بثاشترى منه عبًدا أو أمة، ال داء، وال غائلة، وال خب -صلى هللا عليه وسلم-بن هوذة من محمد رسول هللا 

، (4)في العهد النبوي" التوثيق : "هذا مثاٌل لصناعة  (هـ0072 )ت -رحمه هللا -قال الحجوي ،(3)للمسلم" المسلم  

هم لبعض   -رضوان هللا عليهم -كان الصحابةكذا و هم على بع، يكتبون عقودهم، ويكتب بعض  ض ، وي ْشهد  بعض 

بن اليمان، والزبير بن العوام، وعلي بن أبي طالب، ومعاوية  حذيفة   اب الوثائق من الصحابةوكان من بين كتَّ 

فصار األمر عندهم  -رضوان هللا عليهم -ونالتابعجاء ، و(5)وغيرهم كثير -رضي هللا عنهم -بن أبي سفيان

ير   وردحتى  ،على هذا الحال ي رض -أن خارجة بن زيد بن ثابت، وطلحة بن عبد هللا بن عوف في كتب الس 

واريث إلى قولهما، ويقسمان الم ي الناس  ان، وينته  ي  ي ْستْفت   ، وكانافي زمانهمامن فقهاء التابعين كانا  -هللا عنهم

حت البلدان، ، ثم إنه لما اتسع العمران، وفت(6)بين أهل الدور والنخل واألموال، ويكتبان الوثائق بين الناس

خطةً دينيةً وواليةً شرعيَّةً في الدولة  صار التوثيق   -، وانتشر الجحود والنكرانوكثرت معامالت الناس

ت كتب الطبقات والتاريخ بأسماء كثير  من الفقهاء الذين  اإلسالمية على اختالف عصورها وأزمانها، حتى عجَّ

بوا فيها تولَّوا هذه الوظيفة    ة، من قبل الوال ون ص 

المتوفي  -رحمه هللا -( أن محمد ابن لبابةهـ544 )ت -رحمه هللا -ففي "ترتيب المدارك" للقاضي عياض

المالكي، وأنه تولَّى "خطة الوثائق" وظلَّ متقل ًدا لها إلى أن  من حفاظ أهل زمانه للمذهبكان هـ( 001سنة )

 ،(7)مات

                                        
معادن القبلية: بفتح قاف وباء، نسبة كتاب: الخراج /باب: في إقطاع األرضين، و( أخرجه أبو داود في سننه، 1)

سيها: بفتح جيم وسكون الم، نسبة إلى جلس بمعنى المرتفع. وغوريها: لْ ج  و ،إلى قبل: وهي موضع بين الحرمين

  .ما انخفضبفتح غين معجمة وسكون واو، نسبة إلى غور بمعنى المنخفض، والمراد: أعطاه ما ارتفع منها و

  . 002( التوثيق العدلي بين الطموحات واإلكراهات ص 2)

أخرجه ، وإذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا( الحديث ذكره البخاري في صحيحه معلقا، كتاب: البيوع/ باب: 3)

  بسنده الترمذي في سننه، في أبواب البيوع/ باب: ما جاء في كتابة الشروط. 

  .0/675تاريخ الفقه اإلسالمي ( الفكر السامي في 4)

-المغرب-( اإلطار الشرعي والقانوني للتوثيق العدلي والقيود الواردة عليه، سعيد بونوار، مجلة المناهج القانونية5)

  . 20م، ص 6110سنة -4،0عدد 

لثانية الطبعة ا-بيروت-ط. دار الكتاب العربي 2/040( تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبي 6)

  م، تحقيق: عمر عبد السالم التدمري. 0220هـ 0400

-ط. دار الكتب العلمية 26-6/21( ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، للقاضي عياض 7)

  م، تحقيق: محمد سالم هاشم. 0222هـ 0402الطبعة األولى -بيروت
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خطة " هـ( تولَّى021أن عبد هللا بن قاسم بن محمد القرطبي المتوفى سنة ) (1)األندلس"علماء في "تاريخ و 

ها أبو عبد هللا ابن الحذاء المالكي المتوفي سنة ) ،(2)بعد أبيه قاسم بن محمد "الوثائق ، قال هـ(402وكذا توالَّ

ه السلطان  خطة الوثائق والشورى والقضاء بغير  جهة ، كإشبيلية وبجانة" ، وهكذا كان أمر (3)عياض: "والَّ

ه ابن خلدون الدولة اإلسالمية، التوثيق في كل  عصور من ضمن الواليات الدينية التي  -كما ذكرنا -حتى عدَّ

 في شأنها؛ باعتبارها مندرجةً ضمن مهام  اإلمامة العظمى بأمرها، أو التفويض   القيام  األمر  يجب على ولي  

(: "إذا رأى السلطان  في النظر هـ261 )ت -رحمه هللا -القرطبي ابن المناصف القاضي ، قالللدولة اإلسالمية

ْوث وق  به في الدين والمعرفة؛ لقصور غيره عن ذلك لك فهو سائٌغ حسٌن بذ -للمسلمين قصر  الوثائق  على م 

، (5)"ي أصح الوجهينأن ي عي ن  من يكتب الوثائق ف -أي للحاكم -: "وله-رحمه هللا -وقال ابن السبكي،  (4)الشرط"

 د  برسم الكاغ   شيءٌ من بيت المال  ل  ع  جْ أن ي   -أي للحاكم -(: "وينبغيهـ261 )ت -رحمه هللا -وقال ابن قدامة

 والشاهد   ه،حكم   الحاكم   ر  ك  ذ  والسجالت؛ ألنه من المصالح؛ فإنه يحفظ به الوثائق، وي   فيه المحاضر   ب  ت  كْ الذي ي  

كشهادت     التوثيق في المملكة العربية السعودية:.(6)"على من رجع عليه ه، ويرجع بالدَّر 

ض  السلطان من يقوم بها؛ صيانةً  ظّل أمر التوثيق  على مر  العصور وظيفةً دينيةً وواليةً شرعيَّةً يفو 

وكلةً إلى م في الدول اإلسالمية الحديثة   التوثيق   صارت مهامُّ  إلى أن للحقوق، وحفظًا لوسائل اإلثبات والبينات،

توثيق ال أمر   آل  فاألنظمة والقوانين، العديد من وضبطت جزئياتها بإصدار  ،نظَّمت أحكامهاالتي  ،وزارات العدل  

ن البلدان في مصر وغيرها ميقابله  نظاٌم للتوثيق العْدلي ووه ،ل"دْ الع   اب  تَّ ك  إلى "  في المملكة العربية السعودية

 -منذ زمن   -لتوثيق العْدلي في المملكةالمنظمة ل صدرت األحكام  و، (7)"والتوثيق ر  هْ نظام الشَّ "باسم ما يعرف 

هـ الموافق  1372/01/01بتاريخفي المملكة "نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي" الصادر  ضمن

الصكوك  صدار  منها: "إالتي و ، واختصاصاتهالعدل  صالحيات كاتبعلى  نصَّ  والذيـ، م61/12/0256

المتعلقة باإلقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيما شرعيا وفق مذهب اإلمام أحمد، إال ما نصت عليه 

 ،مخصوص   التعليمات واألوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب  

                                        
م، 0222هـ 0412الطبعة الثانية -القاهرة-مكتبة الخانجي ط. 0/620( تاريخ علماء األندلس، البن الفرضي 1)

  تحقيق: السيد عزت العطار. 

  (.6/012هـ )ينظر: ترتيب المدارك 050، المتوفي سنة قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن يسار( هو 2)

  .6/010( ترتيب المدارك 3)

د.ت، تحقيق: -الطبعة األولى-العراق-اإلعالموزارة ط.  652ص بن األزرق ، البدائع السلك في طبائع الملك( 4)

  د. علي سامي النشار.

هـ، تحقيق: 0400الطبعة الثانية -ط. هجر للطباعة والنشر 7/012، تاج الدين السبكي طبقات الشافعية الكبرى( 5)

  د. محمود الطناحي، د. عبد الفتاح الحلو.

  .01/27( المغني 6)

الجمعية -ريع في المملكة العربية السعودية، علي محمد سالم، مجلة مصر المعاصرة( ينظر: نظام القضاء والتش7)

  وما بعدها. 60ص -م0252أكتوبر -622عدد -51مج -المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع
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در مؤخًرا "نظام ثم ص ،( 1)"ة بجانب توقيعهوالتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدائرة الرسميَّ  

ليعيد تنظيم مهمة "التوثيق العْدلي" هـ، 02/00/0440( وتاريخ 024الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ التوثيق"

واألحكام الخاصة بكتاب العدل وغيرهم من الموث قين ومأذوني األنكحة المكلَّفين بتوثيق عقود النكاح بموجب 

ت األنظمة  ، الرخص الصادرة لهم وفق أحكام النظام سمية  على  ونصَّ رات الرَّ  والسجالت   والوثائق   أن هذه المحرَّ

خر آدون طلب انضمام أي نوع  ة بذاتها، تها القانونية والنظاميَّ يَّ ، تكتسب حجالحكوميةالصادرة عن الجهات 

نصت حيث  ،(2)إال بادعاء تزويرها فقط تجَّ بها عليهحْ من ي  غير قابلة للطعن فيها من قبل  وأنها ،إليهامن البينات 

الموافق  هـ02/2/0462( بتاريخ 72رقم )م/ بالمرسوم الملكي من "نظام القضاء" الصادر (الثمانون)المادة 

بموجب االختصاص المنصوص عليه في المادة  -عن كتاب العدل الصادرة   على أن "األوراق   م0/01/6117

ضافية، إ تكون لها قوة اإلثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بال بينة   -)الرابعة والسبعين( من هذ النظام

نصَّ ا م تأسيًسا على مخالفتها لمقتضى األصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها"، كفيها إالَّ  وال يجوز الطعن  

حيث هـ، 66/0/0405( وتاريخ 0الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ المرافعات الشرعية نظام  ه على األمر ذات  

 في األوراق الرسمية إال بادعاء التزوير،  ل الطعن  ب  قْ "ال ي   على أنه( منه 040المادة )نصت 

ف  ،ا فيها ما يخالف الشريعة اإلسالمية"ما لم يكن مذكورً   واألوراق   ه المحررات  ذات   النظام  كما عرَّ

ما تمَّ على يديه أو ما تلقاه من  بخدمة عامة   مكلفٌ  عام أو شخصٌ  فيها موظفٌ  ت  ب  ثْ ة بأنها تلك: "التي ي  الرسميَّ 

   .(3)وفي حدود سلطته واختصاصه" ،ا لألوضاع النظاميةذوي الشأن، وذلك طبقً 

 المبحث الثالث

 هالرسمي ة وُسبُل مواجهتِ  التزوير في الوثائق والمحررات

مضاءات اإلفي  وأاألختام في  ا في الكتابة أوإمَّ  - ةالرسمي والمستندات اترفي المحرَّ  تغييرٌ التزوير هو 

رفته وقد ع، بالغير ضرر   حداث  إل الحقيقة   تعّمد قلب  ه ا من شأن  تغييرً  -في الطوابع أو العالمات أو الرموزأو 

 لحقيقة  تغيير  ل بأنه: "كلُّ  -األولى من "النظام الجزائي لجرائم التزوير" في المملكة العربية السعودية المادة  

ر   -حدث بسوء نية -بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام قصًدا لالستعمال فيما يحميه النظام من محرَّ

 أو خاتم  أو عالمة  أو طابع ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر  مادي أو معنوي أو اجتماعي ألي  

 ،ي المحررات الرسمية على صور  عدة، ويقع هذا التزوير ف(4)شخص ذي صفة  طبيعية أو اعتبارية"

                                        
  في المملكة العربية السعودية.   تركيز مسؤوليات القضاء الشرعيمن نظام  072( المادة 1)

ور المحررات الرسمية في إثبات الملكية، أحمد عبد هللا البركاتي، بحث منشور بمجلة العلوم االقتصادية ( ينظر: د2)

وما بعدها، شروط الموثق  060ص -م6102يناير -0ع -6مج -غزة-المركز القومي للبحوث-واإلدارية والقانونية

رنة باألنظمة العدلية السعودية، د. أحمد دراسة مقا-وأحكام المحررات التي يصدرها في الئحة الموثقين وأعمالهم

وما  672ص -هـ0402ربيع اآلخر -العدد العاشر-الجمعية العلمية القضائية السعودية-بن عبد العزيز بن شبيب

 بعدها.

  هـ. 66/0/0405( وتاريخ 0( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/002( المادة )3)

( بتاريخ 00لى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ( المادة األو4)
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كتابة  تقليد  والرسمية  كامل  للورقة   عن تقليد   الناشيءالتزوير ك تزويرا كليًّا؛ يكون ما تارةً فوأشكال  مختلفة؛  

 لكن طرأ، في أصلها تكون الورقة صحيحةً  جزئيًّا، كأن ايكون تزويرً  تارة ماالغير أو إمضائه أو ختمه، و

يًاما تارةً و ضافة،اإلأو  المحو طريق من عليهاالتزوير  فالتزوير المادي ، (1)يكون التزوير معنويًّا وليس ماد 

ة، بأن حقيقيَّ الواقعة ال في صورة   مزورة   واقعة   جعل  فمن صوره التزوير المعنوي  كما مرَّ من صور، وأما

ن  بالورقة وق   جامعية أو  أو شهادة   شهادة ميالد أو وفاة  إصدار ومنه والواقع؛  على خالف الحقيقة   ع  يكون المدوَّ

ما لو تسمَّى شخٌص باسم شخص  آخر انتحال شخصية الغير في المستند، ككمزورة، و زواج أو طالق   وثيقة  

 -في حين أن التعاقد كان على عقد إيجار بيع   شخص  على عقد   وكما لو تّم توقيع  رسمي أو غير رسمي،  في عقد  

 ، (2)المتعددةصور التزوير  ، أو نحو ذلك من-مثال

رة الجرائمجريمة  من الرسمية والمستندات ويعد التزوير في المحررات  عات سلم المجتمتهدد  التي الخط 

ئات والمؤسسات الهيو التعامل بين األفراد واستقرارها؛ ألن المستندات والوثائق الرسمية هي وسيلة  

داٌر لسيادة وإه ،بأمن المجتمع واستقرارهالتالعب فيها تالعٌب ف، مع بعضها البعض بل وبين الدول، والحكومات

إلرهاب ، كاالكبرىمن الجرائم  لغيرهوباٌب  وإخالٌل بمبدأ الثقة الالزم الستقرار المعامالت، النظم والقوانين،

ن أجل وم ا وغيرها من الجرائم التي ترتكب بهويَّات  ووثائق مزورة،واالغتياالت والتجارات المحرمة دوليًّ 

، وأوضح أنها عقوبةٌ تعزيريةٌ مرّدها إلى في هذه الجريمة   العقوبة   -عبر عصوره -ذلك شدَّد الفقه اإلسالمي

، فقال الماورديورؤيته بحسب ما أوقعته الجريمة من ضرر  تقدير الحاكم   -رحمه هللا -، وبحسب حال كل  جان 

ر قومٌ ( في "األحكام السلطانية": "هـ451 )ت ه وإن زوَّ ر فيه  -أي طابع السلطان -على طاب ع  و  ز  كان الم 

ب ْهر ج على طابع الدراهم والدنانير، فإن ق   قًّا من وجهين:  ن التزوير  ر  كالم  ْست ح  ، كان اإلنكار  عليه والتأديب  م  شٍّ بغ 

ل م  ر  كْ أحدهما: في حق  السلطنة من جهة التزوير، والثاني: من جهة الشرع في الغش، وهو أغلظ النُّ  ين، وإن س 

ْلط نة خاصة" ، تفرد باإلنكار؛ لحق  السَّ شٍّ التزوير  من غ 
(3) ، 

                                        
  هـ. 02/6/0405

( التزوير المادي هو: إحداث تحريف في المستند مما يشك ل تغييًرا يدركه الحّس، سواء أكان بزيادة أم بحذف أم 1)

زوير ر المادي ال يقع إال بعد تحرير المستند، أما التبتعديل مستند موجود في األصل أو بإنشاء مستند جديد، فالتزوي

المعنوي فيقع أثناء إنشاء المستند بتغيير الحقيقة في موضوع المستندات أو ظروفها )ينظر: جرائم التزوير، د. 

أكتوبر  -014عدد  -62مج  -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية -يوسف غضبان خير الدين، مجلة األمن والحياة

 -وما بعدها، المسؤولية الجنائية للموثق والعدل عن تزوير المحررات، د. نور الدين العمراني 04ص  -م6117

  (.    026،020ص  -م6112سنة  -0ع  -مجلة األمالك

، 004، 000( طرق اإلثبات الشرعية، الشيخ أحمد بك إبراهيم، المستشار واصل عالء الدين أحمد إبراهيم ص 2)

، جرائم التزوير، د. يوسف غضبان خير الدين ص -القاهرة-شر وتوزيع المكتبة األزهرية للتراثن-الطبعة الرابعة

جامعة نايف العربية -مجلة األمن والحياة-وما بعدها، جريمة تزوير المحرر الرسمي، د. باسم رمزي دياب 04

  .   57،52ص -م6101سبتمبر -041ع -62مج -للعلوم األمنية

  د.ت.-القاهرة-ط. دار الحديث 022والواليات الدينية، للماوردي ص  ( األحكام السلطانية3)
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 إحداث  ه ب وإن لم يقترنحتى أن مجرد التزوير في الوثائق الرسمية موجٌب للعقوبة والتعزير  -رحمه هللا -فبيَّن

 لعقوبة،ا فاعل ه فاستحقّ  ته،الطساعتداٌء على السلطان و حق   في التزوير جنايةٌ مجرد  ألنغشٍّ وضرر  بالغير؛ 

الخطوط  كتابة  الصكوك  و التعزير   من موجبات  قولهم: " -رحمهم هللا -في الفتاوي الهندية عند فقهاء الحنفيةجاء و

ر، وهذا ما فعله قاضي الجماعة -أحيانا -في تلك الجريمة التعزير   وصل  ، وقد (1)بالتزوير"  إلى قطع يد  المزو 

 .(2)اشتهر أمره بالتدليس في الوثائق ( برجل  هـ022 )ت -رحمه هللا -محمد بن بشير   بقرطبة أبو عبد هللا

درت فأص ه،جهًدا في مكافحة التزوير وجرائم   -كغيرها من الدول -ولم تأل  المملكة  العربية  السعودية   هذا.

؛ هـ0021/ 00/ 62( وتاريخ 004مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) نظام   منذ وقت  مبكر  

غاء هذا بعد سنوات  بإل لمواجهة الجرائم المتعلقة بالتزوير وتحديد العقوبات المرتبة عليها، ثم قامت المملكة  

/  6/  02( بتاريخ  00النظام واستبداله بالنظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م/

م؛ الستيعاب كثير  من الوقائع المستجدة والجرائم الحديثة التي لم يستوعبها 60/06/6100هـ الموافق 0405

النظام السابق، كالتزوير في الشهادات الجامعية، وأوراق اإلجابة واالختبارات، حيث نصت المادة الخامسة 

 ي أوراق إجابات االختبارات الدراسية، عشرة من النظام على أن: "كّل مختصٍّ زّور ف

أو بيانات رْصد  نتائجها، يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة ال تزيد على ستين ألف لاير، 

وغير ذلك من صور التزوير الحديثة، كما أنشأت حكومة المملكة العديد من أو بإحدى هاتين العقوبتين"، 

ميع جعلى الرغم من لخاصة بمكافحة التزوير وجرائمه على مستوى البالد، لكنه اإلدارات والهيئات الرقابية ا

لم يزل موجوًدا ومنتشًرا، ولم ة التزوير في الوثائق والمحررات واألوراق الرسميَّ  إال أن المبذولة،الجهود تلك 

يكمن  -ظرنامن وجهة ن -ذلك، ولعلَّ السبب األبرز في تزويرجرائم التزل المحاكم تعجُّ بآالف القضايا المتعلقة ب

رات المكتوبة، ومعلوٌم أن لم تزل في آلية التوثيق التي   الكتابةبنظام التوثيق تعتمد على األوراق والمحرَّ

رين أمر التزوير والتالعبواألوراق  كما أن طريقة حفظ السجالت والوثائق المركزية قد تساعد  ،يسه ل  للمزو 

ن جهةً واحدةً ما أو أناًسا معينين هم من يمتلكون وحدهم حّق الوصول إلى تلك على هذا التالعب والتزوير؛ أل

الوثائق والسجالت دون غيرهم، األمر الذي يسهل للمتالعبين إجراء أية تعديالت أو تغييرات على هذه الوثائق 

 (Blockchain) شينإلى كتابة هذا البحث إلبراز أهمية تكنولوجيا البلوك ت بشدة األمر الذي دفعنا والسجالت،

 اهفي مجال التوثيق وحماية المحررات والمعامالت المدنية والتجارية من التزوير والتالعب، وإبراز دور

 .-إذن هللاب في الفصل التاليعنها كما سيتضح من خالل الحديث  -وجرائم التزوير مكافحة الفسادفي الرقابي 

 

 

                                        
-ط. دار الفكر 6/022( الفتاوي الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، جماعة من علماء الهند 1)

  م.0220هـ 0400-بيروت

ط. عمادة البحث العلمي بالجامعة  6/222( نظام حكم األمويين ورسومهم في األندلس، سالم بن عبد هللا الخلف 2)

  م.6110هـ 0464الطبعة األولى -المملكة العربية السعودية-اإلسالمية
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 الفصل الثاني

 والتزوير ومكافحة الفسادوأثرها في توثيق المعامالت  BlockChain))تقنية 

 المبحث األول

 ( وتاريخ ظهورهاBlockChainالتعريف بتقنية سالسل الكتل )

في مجال  الشبكات يعدُّ أهمَّ اختراع  ( هي نوٌع جديٌد من BlockChainالبلوك تشين ) تكنولوجيا

قاعدة بيانات المركزية لجميع المعامالت أو عن  عبارةٌ ، وهي (1)شبكة اإلنترنتظهور االتصاالت اآلن بعد 

للبيانات  واسعٌ إلكتروني  سجلٌّ فهي ، (2)األحداث الرقمية التي تمَّ تنفيذها ومشاركتها بين األطراف المشاركة

ت والمعامالت ع )ي، والسجالَّ ( على شبكة distributed ledgerستخدم تقنيات التشفير لبناء دفتر سجالت  موزَّ

ل ة طرف   ولكل   يتيح لكل مستخدم  اإلنترنت،  ل من هذا السج خاصة   يتحصل على نسخة  أن  من األطراف المسج 

 تشفيرية ة  ها ببعض بصوربعض   على هيئة سالسل متصلة  والصفقات المعامالت  جميع   توثيق   يتمُّ من خالله الذي

تكنولوجيا قاعدة بيانات موزعة ال يمكن عرفت هذه التقنية بأنها: "وقد  ،(3)مطلقا بالتزوير أو التالعبال تسمح 

التالعب بها، ويمكن استخدامها لتخزين أي نوع من البيانات، بما في ذلك المعامالت المالية، بما من شأنه أن 

المتصلة نظام  شبكي يتيح  لمجموعة من الحواسيب بارة عن "فهي ع ،(4)يوفر الثقة في بيئة غير جديرة بالثقة"

إنشاء سجل دفتري إلكتروني للتحقق من البيانات والتعامالت، والمصادقة عليها، وحفظها في سلسلة طويلة من 

البيانات المشفرة المخزنة في ماليين األجهزة المشتركة في الشبكة، ويسمح لألطراف بإدخال المعلومات والتأكد 

 ،المسجلة، وفي كل مرة يتم إضافة بيانات أو معلوماتوامتالك نفس النسخة من البيانات والمعلومات  منها،

التأكد والتحقق من صحتها قبل إضافتها، عن طريق إجماع جميع األجهزة المتصلة على صحة تلك البيانات،  يتمُّ 

                                        
يا وريادة للتكنولوج ، تقرير فني نشره مركز سوتاردا-ما وراء البيتكوين-( ينظر: تكنولوجيا البلوك تشين1)

، 0تأليف: مايكل كروسبي، وآخرون، ص -الواليات المتحدة األمريكية-التابع لجامعة بركلي بكاليفورنيا-األعمال

 م.6105أكتوبر  02نشر 

BlockChain Technology - Beyond Bitcoin , Michael Crosby, Nachiappan, Pradhan 

Pattanayak, Sanjeev Verma, Vignesh Kalyanaraman, Sutardja Center for 

Entrepreneurship and Technology, Berkeley University of California, October 16, 

2015, p.0.    

  ( المرجع السابق.2)

 مركز المستقبل لألبحاث-( البلوك تشين: الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة، إيهاب خليفة3)

، اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين 7-0ص -م6102مارس  61-0العدد -أبو ظبي-والدراسات المتقدمة

(Blockchainفي دول الخليج، د. فاطمة السبيعي )-يوليو -مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة

  . 4ص -م6102

راشد آل مكتوم بالشراكة مع المكتب اإلقليمي للدول ( استشراف مستقبل المعرفة، تقرير أعدته مؤسسة محمد بن 4)

  .00ص-دبي-العربية/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، طبعة الغرير للطباعة والنشر

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-4-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  رابعوالنشر العلمي | اإلصدار الالمجلة األكاديمية لألبحاث 

 
 

 

 
www.ajrsp.com                                                                                    124 

ISSN: 2706-6495 

 

 .(1)ال يمكن التالعب به أو التعديل عليه" بحيث يتحصل لنا في النهاية سجلٌّ علنيٌّ مشفٌر وآمنٌ 

لديها القدرة على إحداث ثورة في العالم الرقمي في مختلف  "البلوك تشين" ويرى المختصون أن

ى تعتمد عل جميع معامالتنا اليوم   إذ من المعلوم أن ؛تعتمد على إلغاء دور المركزية في المعامالت القطاعات

جميع بياناتنا على  تلك الجهة بها يتم من خاللها إجراء المعامالت، ومن ثمَّ اطاّلع   موثوق   مركزية   سلطة  

لى سبيل ع -، فمزودي خدمات البريد اإللكترونيمع قابلية االختراق والتزوير واحتكارها الكامل لها ومعلوماتنا

الجهة الوسيطة، وجميع من خالل تلك أية رسالة إلكترونية من طرف  إلى طرف  ثان  إال  ال يمكن إرسال   -المثال

من شخص  آلخر عن طريقها بيانات  ةإيصال أيال يمكن  -ف أنواعهاعلى اختال -وسائل التواصل االجتماعي

 – يمكن الفالمالية والتجارية، اإلدارية والمعامالت جميع بوساطة الشركات المالكة لها، وكذا الحال في إال 

 وال يمكن المؤسسات المالية،والبنوك وساطة آخر إال من خالل  شخص  إلى  شخصمن  تحويل أموال   -مثال

لملكية من تة لإال بعد التأكد من صحة العقود والوثائق المثب  آخر عقارية من شخص  إلى شخص   نقل ملكية   كذلك

وال يمكن التأكد من صحة أية وثيقة رسمية   ،خالل مؤسسات الشهر العقاري ومكاتب العدل والهيئات المختصة

، لقد ناآل حال جميع المعامالت التي نقوم بهاوهكذا  إال بالرجوع إلى الجهة المركزية المصدرة لتلك الوثيقة...

في ظل  وضع  غير  آمن  في العالم الرقمي بسبب االعتماد على تلك الكيانات  اليوم   أننا نعيش رأى البعض  

العب لالختراق والت ألمن  وخصوصية  بياناتنا وأصولنا الرقمية، والقابلة   الوسيطة واألطراف الثالثة المهددة  

من نقل  نمك  ت   التي (BlockChain) "البلوك تشين" شبكاتجاءت فكرة ومن هنا ، أي متالعب من والتزوير

بين األطراف والسجالت الرسمية  األصول الرقميةاألموال ووتحويل  ،المعامالتجميع وإجراء  ،البيانات

أو وسيطة  مؤسسات  دون االعتماد على (، Peer to Peerعن طريق النّد للنّد )المتعاملة بصورة مباشرة 

مكاتب و مؤسسات التسجيل والشهر العقاريفمن خالل تلك الشبكات يمكن لنا أن نستغني عن  أطراف  ثالثة،

من أجل توثيق األصول العقارية والماليَّة والتأكد من ملكيتها  تالتي تتوسط أطراف المعامال العدل والتوثيق

مكاتب المحاماة التي تعمل كوسيط  خاللها إلغاء وساطة يمكن من ، والخاصة بها وسالمة الصكوك والسجالت

، مقابل الحصول على أجرة المحاماة اومتابعة تنفيذه اوشروطه اد بنصوصهولكتابة العق ؛بين أطراف التعاقد

مكاتب السمسرة التي تتوسط عمليات البيع والشراء لتتحصل على نسبة من ثمن المبيع... إلى غير ذلك ذا وك

ها من المؤسسات  الوسيطة التي هدفت تلك التقنية  إلى إلغاء دور ها؛ والحلول  محلَّها، حيث تتولَّى هذه التقنية  بنفس 

هم بعًضا غالبا؛ وتصير هذه التكنولوجيا  القيام  بدور  الوسيط  الموثوق   به بين أطراف المعاملة الذين يجهل بعض 

د عليه في التأكد   من سالمة المعاملة وصحتها، وتوثيقها في الشبكة، وإشهاد جميعبمثابة الضامن الثقة الذي ي ْعت م 

ها إلى سلسلة الوثائق والمعامالت المخزنة داخل السلسلة لين في الشبكة على تلك المعاملة، وضم  ، (2)المسج 

                                        
، ورقة علمية 0امر، آالء تحسين ص ( استكشاف تقنية البلوكشين وتطبيقاتها في المالية اإلسالمية، زاهرة بني ع1)

  م.6102منشورة في مارس 

، اتجاهات تطبيق 4ينظر: البلوك تشين: الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة، إيهاب خليفة ص ( 2)

  .2،7( في دول الخليج، د. فاطمة السبيعي ص Blockchainتقنية البلوكشين )
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من  كثير  ل الرئيسية   تقنية ستكون البوابة  تلك الاألمر الذي جعل كثيًرا من الخبراء والمختصين يجزمون بأن 

هي  تكون، وسالتي نعيش في ظلها اليوم ، وأنها ستحدث ثورةً في أنظمة  العمل التقليديةالمتعددةتطبيقات ال

عامالت حيث ستغير من طبيعة الم؛ في السنوات القادمة الجهاز العصبي للمعامالت اإللكترونية الحديثة بمثابة

 قواعد بيانات مركزية يديرها الطرف الثالث، ستقوم في  من أن تكون بيانات التعامالت مسجلةً فبداًل وصورتها، 

بعد  لكذوأجهزة الحاسوب المتصلة بها،  شبكات "البلوك تشين" بتخزين تلك البيانات بشكل متكرر في كل  

 . (1)قبل تخزينها التحقق من صحة المعامالت والبيانات

 :البلوك تشينتاريخ ظهور 

التي أطلقت ( Bitcoinم، وهي عملة بيتكوين )6112جميعنا يعلم بالعملة المشفرة التي ظهرت في عام 

" الذي نشر Satoshi Nakamotoعلى يد شخص  مجهول  يحمل اسما مستعارا، وهو "ساتوشي ناكاموتو" "

أي:  "Bitcoin: A peer- to- peer electronic cash system"ورقةً بحثيةً عبر اإلنترنت بعنوان: 

"، أسَّس فيها طريقةً إلنشاء  عملة  إلكترونية  تعتمد في نظام الدفع  "البيتكوين: نظام مالي إلكتروني من الند  للند 

لقد القت ، (2)( مباشرةً دون الحاجة إلى توسيط طرف ثالث في المعاملةpeer-to -peerعلى مبدأ الند  للنّد )

، وتوالت على إثرها كثيٌر من العمالت الرقمية المشفرة التي المؤيدين للفكرةعند كثير  من فكرته هذه رواًجا 

( هي القلب التكنولوجي BlockChain"البلوك تشين" ) تكنولوجيا بلغت اآلالف من العمالت، وقد كانت

 ، كما كانت هي األساس التكنولوجي(Bitcoinوالعمود الفقري الذي اعتمد عليه عمل هذه العملة المشفرة )

( التي أطلقت على منصة بلوك تشين Etherلغيرها من العمالت التي ظهرت بعدها كعملة "اإليثر" )

لهذه العمالت أن تعمل بدون هذه التكنولوجيا مطلقا ؛ إذ ال يمكن م6105في عام  (Ethereum) "اإليثيريوم"

التي تعتبر بمثابة البنية  التحتيَّة لهذه العمالت
(3)  . 

من إشكاالت  شرعيَّة  واقتصادية  وأمنيَّة ، جعلت  (Bitcoin)ثارته تلك العمالت المشفرة وعلى الرغم مما أ

كثيًرا من الدول والحكومات والهيئات التنظيمية المالية والبنوك المركزية في معظم دول العالم تقف  منها موقف  

الحذر والعداء؛ نظرا لما تنطوي عليه من العديد من المخاطر  على مستوى األفراد والّدول، وما ينتج عنها من 

"البلوك تشين"  على الرغم من ذلك، إالَّ أن تكنولوجيا -(4)ضرار  بالسياسات النقدية والماليَّة للحكوماتإ

(BlockChain) قد تمَّ قبوله ا على نطاق  واسع  من قبل الدول والحكومات،  -التي وقفت خلف هذه العمالت

                                        
-42ة السن-يتالكو-( البلوك تشين والمعامالت الرقمية الصحية، د. ضاري عادل الحويل، مقال بجريدة القبس1)

  .2ص -م6102يناير  02الجمعة -02100العدد 

 م.6106، سنة 60( خطط العملة االفتراضية، تقرير صادر عن البنك المركزي األوروبي، ص 2)

 Virtual Currency schemes , European Central Bank, 2012, page 21.  

 .00، استشراف مستقبل المعرفة ص0ال واإلدارة، ص ( البلوك تشين: الثورة التكنولوجية القادمة في عالم الم3)

( ينظر في ذلك: العمالت االفتراضية المشفرة، ماهيتها، خصائصها، تكييفاتها الفقهية، د. أحمد سعد البرعي، 4)

  م.6102أكتوبر سنة -02العدد -بحث منشور بمجلة دار اإلفتاء المصرية
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ت بمثابة الثورة التكنولوجية القادمة التي ستغي ر  صو  من رة  العالم في المستقبل، حتى سارعت كثيرٌ واعت ب ر 

 .وتعزيز  االستفادة منها في مجاالت  متعددةالدول والحكومات اآلن إلى البحث في إيجاد  تطبيقات  مختلفة  لها، 

 الثاني المبحث

 توثيق المعامالت وتسجيل البياناتخصائص البلوك تشين ودوُرها في 

كأول مرة في تحويل العمالت الرقمية )بتكوين( بين األطراف  (البلوك تشين)تمَّ استخدام تكنولوجيا 

 تسمح بنقل أصل العملة دون إنفاق   جهة مركزية ثالثة، وبطريقة   ة  المتعاملة مباشرة دون الحاجة إلى توسيط أيّ 

ذه ه اعتمد تطبيق  ا بالتزوير أو التالعب، وقد مزدوج، وبسرعة  فائقة  وطريقة  آمنة  وموثوقة  ال تسمح مطلقً 

حسابًا رقميًّا  -ويتعامل بها بالبيع والشراء والتحويل (بتكوين) كل  شخص  يريد  أن يمتلك عملة   الفكرة على إنشاء  

( يتمُّ من خاللها حفظ رصيد البتكوين المملوك  له، وإدارة هذا الرصيد وإجراء E- wallet) (إلكترونية )محفظةً 

أو  على جهاز الحاسب اآللي تثبيتهبرنامج إلكتروني يتمُّ  عبارة عنالتعامالت عليه، وهذه المحفظة  الرقمية 

 األرقام والحروف يتمُّ توليد شفرة  معيَّنة مكونة  من مجموعة  من التثبيتالهاتف الذكي للشخص، وبمجرد 

يَّْين في عملية التشفير الغير متناظر )المفتاح العام و المفتاح الخاص(،  ل  المفتاحين األساس  العشوائية التي تشك 

من الرموز المشفرة التي يحتفظ بها الشخص من أجل التوقيع الرقمّي والسماح  فالمفتاح الخاص هو مجموعةٌ 

لتي امشفرة الرقام األرموز والرظة  الغير، والمفتاح العام هو مجموعة بخروج البتكوين من محفظت ه إلى محف

وهو العنوان الذي ستتاح  ،(Wallet Addressتسمى بـ: "عنوان المحفظة" )تعّد بمثابة هوية المستخدم، و

ي يعطيه الذ رقم الحساب البنكي يشبه في ذلكمعرفت ه لجميع المستخدمين، ليتمَّ التحويل  عليه من قبل اآلخرين، 

ه وليد  مباشرةً فور ت -لمن يتعامل معه من أجل تحويل النقود التقليدية عليه، وهذا العنوان يتمُّ ربطه المستخدم  

 تلقائيًّا ربطها تمُّ ها إالَّ ويتنصيب   ما من محفظة  إلكترونية يتمُّ إذ بمنصة بلوك تشين البتكوين؛  -تلقائية بطريقة  

يظهر عنوان المحفظة وما يحويه من رصيد  وما جرى عليه من عمليات و(، بلوك تشين البتكوين)بمنصة 

لبنكي أشبه برقم الحساب الجميع المستخدمين داخل المنصة، فعنوان المحفظة المربوط بمنصة البلوك تشين 

ه العميل  لآلخرين من أجل استقبال النقود منهم على حسابه، لكن الفارق الجوهري بين هذا العنوان  الذي يتيح 

وبين الحساب البنكي، أن الحسابات البنكية ال يمكن  ألحد  غير  أصحابها معرفة  ما تحويه من األرصدة البنكية، 

بيانات ال جميع   حفظ   كما أنه يتمُّ وال معرفة ما تمَّ عليها من عمليات  بالسحب أو اإليداع أو التحويل أو نحو ذلك، 

ه أو Serverة مركزية  على خادوم )بصور والعمليات المتعلقة بالحسابات البنكية ( مركزيٍّ خاصٍّ بالبنك نفس 

بالبنك المركزي في البالد، لكنَّ األمر يختلف  تماما مع البتكوين ومنصة )البلوك تشين( الخاصة بها، فعناوين 

ين د خل المنصة، االمحافظ في البتكوين جميع ها مسجلةٌ في قاعدة بيانات )البلوك تشين( ومرئيَّةٌ لجميع المستخدم 

من ظ المحاف جميععلى ما تحويه أن يطَّلع  -من أي  مكان  من العالم -بحيث يستطيع أيُّ مستخدم  داخل السلسلة

ومقدار  ،المحافظعلى هذه  تْ جميع العمليات والتحويالت التي تمَّ  من العمالت المشفرة، وأن يطلع على أرصدة  

هذه العناوين  أنب مع العلملكن ما دخل إليها من عملة وما خرج منها، والمصدر الذي آلت إليه تلك العمالت، 

 باألسماء الحقيقية ألصحابها،  (البلوك تشين)ال تظهر على منصة 
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بط  رْ فالعناوين في سلسلة )البلوك تشين( ال ت   -كما ذكرنا -مشفرة  وأرقام رموز  وإنما تظهر في صورة

م  معيَّن بمستخد 
(1).  

 ،دة  وما تحويه من أرص والحسابات، العناوينبتلك  المتعلقةبيانات الطريقة حفظ ومن ناحية  أخرى فإن 

( على Decentralizedوما جرى عليها من عمليات ، يتمُّ داخل سلسلة )البلوك تشين( بطريقة غير مركزية )

ل في جهازه الخاص  على نسخة  عكس ما ذكرناه في الحسابات البنكية؛ إذ  كلُّ مستخدم  داخل سلسلة الكتل يتحصَّ

كاملة  من هذه السلسلة وما تحويه من بيانات ومعلومات، وكل عمليَّة تتم داخل السلسلة، تظهر على الفور على 

لين في السلسلة، ولذلك سميت )البلوك تشين( بـ: تكنولوجيا "دفتر األ تاذ سأجهزة جميع األشخاص المسج 

ع" ) ( ألنها عبارة عن قاعدة بيانات وسلسلة سجالت مؤرشفة distributed ledger technologyالموزَّ

زعة على جميع أجهزة الكمبيوتر المشتركة في هذه السلسلة، وهي ال شك مالييٌن  ة وموَّ تكنولوجيًّا بطريقة مشفَّر 

السلسلة أو التالعب فيها، أو محوها، أو إتالفها،  من األجهزة حول العالم، األمر الذي يستحيل  معه اختراق هذه

يلزمه اختراق ماليين األجهزة المشتركة في السلسلة حول العالم، وهو أمٌر من  -(Hacker) -ألنَّ المختر ق

 ، األمر الذي أكسب هذه السلسلة ثقة  كثير  من الجهات الحكومية والمؤسسات عبر العالم.(2)الصعب حدوثه

وثيق المعامالت وتسجيلها داخل هذه السلسلة والتأكد من صحتها قبل تسجيلها في السلسة، أما عن كيفية ت

فتعتمد  فكرت ه في عملة )البيتكوين( على أن جميع "البتكوين" الموجودة في العالم مسجلةٌ على هذه السلسلة في 

المفتوحة في العالم من أجل التعامل صورة أكواد  رقميَّة مشفَّرة )تمثيٌل رقميٌّ للعملة(، وكذا جميع  الحسابات 

بهذه العملة )عناوين المحافظ(، مسجلةٌ هي األخرى على هذه السلسلة، وبالتالي فجميع  العمليات والصفقات 

التي ستتم بهذه العملة من حساب  لحساب  آخر حول العالم، ستكون هي األخرى مسجلةً على السلسلة، فجميع 

العالم، وجميع  المعامالت التي تتمُّ بين هذه العناوين تصبح محفوظةً في هذه  عناوين المحافظ  الموجودة  في

، كلُّ كتلة  تحتوي على قائمة  من العمليات، باإلضافة إلى التوقيع الرقمي  السلسلة في سجالت  على شكل  كتل 

رية معينة، خوازميات تشفي)الهاش( الذي يربطها بالكتلة السابقة، وهكذا يتمُّ ربط كل كتلة  بسابقتها باستخدام 

 حتى ال يستطيع أحٌد التالعب في عملية  من العمليات؛ ألن التالعب في أي عملية بعد تسجيلها في هذه السلسلة،

 

                                        
ن القومي، إعداد مجموعة من الباحثين التابعين لمؤسسة األبحاث ( ينظر: تداعيات العملة االفتراضية على األم1)

الواليات المتحدة - RAND، نشر مؤسسة 00،06وآخرون، ص جوشوا بارون، : RANDوالتطوير )راند( 

 .42،42م، العمالت االفتراضية المشفرة، د. أحمد سعد البرعي ص 6105نشر سنة -كاليفورنيا-األمريكية

م، إتقان البيتكوين، 6106وما بعدها، نشر سنة  60لى تعدين البيتكوين، ديفيد ستيري، ص : مقدمة إ-أيضا-وينظر

 .-الواليات المتحدة األمريكية-م6101ط. سنة  01-7ألندرياس أنتونوبولس، ص 

Introduction to Bitcoin Mining, David R. Sterry, 2012, page no. 10-1, Mastering 

Bitcoin, Andreas M. Antonopoulos , page no. 7-10 , Printed in the United States of 

America, Published by O’Reilly Media,2010. 

  .5( البلوك تشين: الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة، ص 2)
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يستلزم تغيير سالسل كاملة من العمليات التي أصبحت مرئية ومخزنة في جميع الحواسيب المتصلة بالنظام  

 . (1)عبر العالم

ونوبنفس هذه الطريقة، رأى  أنه من الممكن االعتماد على سلسلة "البلوك تشين" في إنتاج   المختصُّ

تطبيقات  أخرى عديدة غير تطبيقات العمالت االفتراضية، وهي تطبيقاٌت تمتدُّ لتشمل جميع القطاعات، سواء 

ات، والتي من المتوقَّع أن تتغيَّر كانت قطاعات اقتصادية أو أمنية أو طبية أو تعليمية أو غيرها من القطاع

صورت ها في السنوات القادمة بسبب هذه التقنية تغييًرا جزريًّا، فمن الممكن من خالل تلك التقنية أن تعمل 

ة  ءات براوحقوق فكرية، وسيارات، وعقارات، من الحكومات على تمثيل األصول الماليَّة والممتلكات  الخاصَّ

أكواد  رقمية  يتمُّ رفع ها على منصة البلوك تشين، وربط هذه األصول بمالكيها من  اختراع... الخ(  في صورة  

خالل حسابات  مشفَّرة  ومحافظ رقميَّة، وإتاحة التعامل عليها بالبيع والشراء واإلجارة والرهن وغيرها من 

، بنفس الطريقة التي يتم التعا  مل بها على العمالتالمعامالت من خالل تلك المنصة، عن طريق الند للند 

في  -أيضا -، كما يمكن االستفادة منها، وهو األمر الذي يجري تنفيذه اآلن في بعض  من دول العالم(2)المشفرة

تعتمد على إلغاء  (Decentralizedال مركزية ) بطريقة   معامالت  بيانات وتوثيق السجالت وما تحويه من 

وأرشفة  تاتوثيقال ل بالطرق التقليدية؛ إذ من المعلوم أن مجالالمؤسسات الوسيطة المركزية التي ما زالت تعم

اآلن داخل المؤسسات والقطاعات بصورة  مركزية  حتى إنما يتم في جميع القطاعات،  والبياناتالسجالت 

(Centralized بمعنى أن جهةً واحدةً هي التي تملك هذه السجالت وتحتفظ بها بمعرفتها، إما في صورة ،)

دفاتر وسجالت ورقية مؤرشفة، أو في صورة بيانات إلكترونية مخزنة على أجهزة الحواسيب والخواديم 

 ملك حقَّ ( الخاصة بتلك الجهة، مما يجعلها عرضةً للتزوير والتالعب من أي شخص  يServersالمركزية )

المالي واإلداري داخل المؤسسات، وهذا األمر هو ما هدفت  مدخاًل للفساد  يجعلها إلى هذه السجالت، و الوصول  

( Chainsمات )ل العمليات والمعلوت  وك   السجالت   تقنية )البلوك تشين( إلى معالجت ه؛ حيث تتبنَّى التقنية  توثيق  

نسخةً من هذه  على امتالك جميع المشتركين في السلسلة   (، تعتمدDecentralizedبصورة غير مركزية )

السجالت؛ إذ يمكن ألي  شخص  في العالم أن يقوم بتحميل السلسلة واالطالع عليها والمشاركة فيها من خالل  

(، حيث يتاح لجميع Nodجهازه الحاسوبي الذي يسمى في تقنية )البلوك تشين( باسم "العقدة" أو "النقطة" )

 ،(3)( داخل السلسلة أن تمتلك نسخةً منها دون وجود ما يسمى بالنسخة األصليةNodsالنقاط )

                                        
 .0، ص -ما وراء البيتكوين-( ينظر: تكنولوجيا البلوك تشين1)

BlockChain Technology - Beyond Bitcoin, p.0 . 

 . 60( الثورة الصناعية الرابعة، كالوس شواب ص 2)

The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab, page 23.   

، البلوك تشين: الثورة التكنولوجية القادمة في 7( استكشاف تقنية البلوكشين وتطبيقاتها في المالية اإلسالمية ص 3)

دراسة ميدانية ص -على تحسين التقارير المالية الرقمية Blockchain، أثر خصائص 0ص  عالم المال واإلدارة،

020. 
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دُّ من أهم  عناصر األمان التي تحظى بها هذه التقنية الناشئة، ومن أهم  أدوات   وال شك أن هذا األمر ي ع 

اد؛ وذلك مكافحة الفسمكافحة الفساد والتدليس والتزوير والتالعب التي يمكن أن تعتمد عليها الحكومات في 

ب   بالسجالت يلزمه في ظل  هذه التقنية أن يخترق أجهزة جميع األفراد المستخدمين للسلسلة حول  ألن المتالع 

أن يستفاد من تلك التقنية في مجال التعليم  -أيضا -، ومن الممكن(1)-كما ذكرنا -العالم، وهو أمٌر يستحيل حدوثه

ة السجالت األكاديمية للطالب، إذ من الممكن أن يتمَّ رفع  جميع السجالت وتوثيق الشهادات الجامعية وأرشف

األكاديمية على  منصة بلوك تشين خاصة يشترك فيها جميع الجامعات حول العالم، األمر الذي يسه ل على 

 نالجامعات في شتى دول العالم رؤيتها والتحقق من صحتها، بحيث إذا ما أراد شخٌص االلتحاق بجامعة  م

ته  الجامعات، يمكن للجامعة المنقول  إليها الدخول  بسهولة  على المنصة والتأكد من صحة  شهاداته وسجالَّ

الرسمية ودراساته العلمية دون الحاجة إلى طباعة السجالت وتوثيقها باألختام، كما هو الحال في الطريقة 

ط فعل بعض الجامعات في المنطقة العربية بربالتقليدية التي ال يؤمن معها التزوير والتالعب، وقد بدأت بال

للمحاكم ومكاتب العدل والشهر العقاري  -أيضا -، كما يمكن( 2)سجالتها األكاديمية بمنصات البلوك تشين

أن ترفع جميع الوثائق الخاصة بها على تلك منصات بلوك تشين خاصة  -وغيرها من الهيئات المعنيَّة بالتوثيق

ح لهم بالدخول على المنصة االطالع على هذه السجالت والتحقق منها في أي بها، بحيث يتاح لجميع  المصرَّ

وقت، واألمر يمتد ليشمل جميع الوثائق والمستندات الرسمية، كوثائق الزواج والطالق والهوية الوطنية 

إلدالء ا ورخص القيادة ورخص تسيير المركبات وتسجيل الملكيات والعقارات... الخ، بل يمتّد ليشمل طريقة

بالصوت االنتخابي؛ ليتّم عن طريق منصة البلوك تشين بدال عن الطرق التقليدية، إلى غير تلك التطبيقات 

، ومن المتوقع في السنوات القليلة القادمة (3)العديدة التي بدأ استخدامها بالفعل من قبل بعض الدول والحكومات

 Decenttralizedالتطبيقات الالمركزية ) اتجاه جميع الدول والحكومات إلى االعتماد على تلك

Applications في جميع القطاعات المختلفة، حيث ستتغيَّر معها كليَّةً صورة  المعامالت الحياتيَّة التي نجريها )

ل إلى صورة  مؤتمة  ومشفَّرة  ال ي ْحتاج معها إلى تدخل أي  وسيط  بشري أو  اآلن بصورتها التقليديَّة، لتتحوَّ

 .(4)مؤسسي

 

 

                                        
  .2، 0( ينظر: البلوك تشين: الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة، ص 1)

    .           00،06( في دول الخليج، د. فاطمة السبيعي ص Blockchain( ينظر: اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين )2)

، ثورة المعرفة، طالل أبو غزالة 4( ينظر: البلوك تشين: الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة، ص 3)

في  (Blockchainاتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين )، األردن-عمان-م6102وما بعدها، الطبعة األولى  20ص 

             . 2دول الخليج، د. فاطمة السبيعي ص 

-( ينظر: الالمركزية المستقبلية: حدود االستفادة من تطبيقات البلوك تشين، حلقة نقاشية من سلسلة نقاش المستقبل4)

  .  72ص -م6102أبريل  65-أبو ظبي-مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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كما يمكن االستفادة من هذه التقنية في توثيق العمليات اإلدارية المعقدة، كالسجالت الخاصة بمتابعة 

ا، بدًءا من تحميلها وحتى تفريغه الحموالت والبضائع التي تحملهاتتبع خطوط سير الحاويات والشاحنات و

بطريقة ال تسمح مطلقا بالغش أو التزوير أو الفساد المالي واإلداري؛ إذ يمكن بكل سهولة رفع بيانات الحاوية 

منذ انطالقها على سلسلة كتل البلوك تشين، لتتشكَّل أول كتلة أصلية تحتوي على كامل البيانات الخاصة 

وفق مبادىء تشفيرية معينة بإنشاء الهاش المميز لهذه الكتلة والذي سيتم من خالله بالحاوية، وتقوم آلية الهاش 

ربط بقية البلوكات في السلسلة بعضها ببعض، وعندما تمر الشاحنة بنقطة الوصول األولى ويتم تنزيل بعض 

ينة من تفريغ السف الحمولة، يتم إنشاء كتلة جديدة تحتوي على كامل البيانات، وهكذا في كل المراحل حتى تنتهي

كامل حمولتها، لتتشكل بذلك على شبكة البلوك تشين سلسلة من الكتل المترابطة بعضها ببعض بطريقة مشفرة 

ال يمكن تغييرها وال تعديلها، وبطريقة مرئية لجميع األطراف المشتركة في السلسلة، ومخزنة على جميع 

مراقبة ، وة مهمة في مكافحة الفساد والتالعب بالسجالت( داخل السلسلة، وهذه طريقة تقنيNoodsاألجهزة أو )

، كما يمكن االعتماد عليها في (1)جميع العمليات والتاكد من سالمتها، والتصدي لمحاوالت الغش والتزوير

إنشاء سالسل التوريد، وتخزين تاريخ وبيانات أي منتج من المنشأ وحتى المشتري بشكل آمن وموثوق ومشفر 

  .(2)التالعب فيهال يمكن 

مكَّنت  أنها الرقمي كما أنه من أهم الخصائص التي جعلت من هذه التقنية تقنيةً ثوريَّةً في مجال االتصال

من نقل أصول الملفات بين أطراف المعاملة دون القدرة على نسخها واالحتفاظ بها، وهذا ما يميزها عن شبكة 

ونقل ها  -اعلى اختالف أنواعه -تداول الملفاتالعقود الماضية على  اإلنترنت، فإذا كانت اإلنترنت قد ساعدتنا في

ين حول العالم م  لكن ما كان يحدث  دائًما في عملية نقل الملفات عبر اإلنترنت هو نسٌخ للملفات،  ،بين المستخد 

ل،  عندالملف  وإرسال  صورة  منها إلى الطرف اآلخر مع االحتفاظ بأصل    -ضاأي -منهواالحتفاظ بنسخة  المرس 

مة أو المالكة للتطبيقات والبرامج المستخد مة في عملية نقل الملفات،  عند الشركات التكنولوجية الوسيطة المصم 

ر اإلنترنت من عب الرقميةل  الملفات وعمل على نقل أصت شبكات )البلوك تشين( أنها تكنولوجيالكنَّ الجديد في 

يحّول  ملفًّا يحتوي على أكواد  مشفرة  تمث ل  قيمةً نقديَّةً معينة، وليكن  طرف  إلى طرف، فمثاًل: إذا أراد شخٌص أن

له ا لشخص  آخر عن طريق البلوك تشين، فإن التقنية تعمل على نقل  أصل  المائة  مائة دوالر، وأراد أن يحو 

ل، دوالر وتحويلها إلى الطرف اآلخر من دون نسخ  أو إنفاق  مزدوج أو احتفاظ  بنسخة  عند  الطرف المرس 

فكأنه أعطى له المائة دوالر مناولةً )يًدا بيد(، وهذا هو األمر الذي لفت األنظار إلى هذه التقنية، معتبرين إياها 

الثورة  القادمة  في المستقبل في باب العقود والمعامالت ونقل الملكيات واألموال واألسهم والسندات وأصول 

 .(3)ال تقبل النسخ أو التكراراألشياء الثابتة والمتحركة والتي 

                                        
 .5التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة، ص ( البلوك تشين: الثورة 1)

وحدة -خطوة جادة لتحقيق الريادة، تقرير صادر عن مركز سمت للدراسات-( السعودية واقتصاديات المستقبل2)

  . 06م، ص 6102مايو  67االثنين -6101دراسات رؤية 

، شبكات البلوك تشين الخاصة تقدم 0ارة، ص ( البلوك تشين: الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلد3)
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 المبحث الثالث

 الدول وغيرها منتطبيقات )البلوك تشين( في المملكة العربية السعودية 

منها، وظهور  متعددة   منذ ظهورها إلى إصدار أجيال   (بلوك تشين)المتزايد بتكنولوجيا  أدَّى االهتمام  

قتصر على نطاق العمالت قد ا( BlockChain 1.0تطبيقات جديدة لها، فإذا كان الجيل األول للبلوك تشين ) 

( BlockChain 2.0فإن الجيل الثاني من هذه التقنية ) -المشفرة وتحويلها بين األطراف المسجلين في الشبكة

في جميع األصول   قد مكَّن من تمثيل   -م6105م في عا (بلوك تشين اإليثيريوم)والذي ظهر بظهور منصة 

ها من شخص وتحويل هاة عليها، وإمكانية نقلة، ومن ثمَّ إمكانية إجراء المعامالت والعقود الذكيَّ صورة  رقميَّ 

بنفس الطريقة التي يتمُّ التعامل بها على العمالت المشفرة في الجيل األول،  ،البلوك تشين اتمنص عبر آلخر

 إلى ىسعلحكومات التي تسعى إلى وسائل اإلدارة والحوكمة الذكية أن تلمكَّنت  تحّول بالغة األهمية نقطةذه وه

هم الفكرية واألس اتوالمركبات والملكي اتكالعقار -األصول المالية التي تنطوي على ملكيةجميع تخزين 

 يةالتفاصيل التعاقدمرفق معها كامل  ،خاصة بلوك تشينمنصات في  -من األصول المملوكة والنقود وغيرها

 ع  واعتماد ذلك كنظام متب ،المخولين باقتناء ملكيةاألشخاص و وهويات المالكين لها، الخاصة بهذه الممتلكات،

ويتّم إصدار هذه الرموز  ،(1)ونقلها بين األطراف عن طريق العقود الذكية تسجيل وإدارة حقوق الملكيةفي 

زية  موثوق  بها خاضعة لرقابة الدولة، بحيث تكون هذه الرموز الرقمية بمثابة الرقمية من قبل سلطة  مرك

ثم ظهرت ، (2)المحررات التقليديةالمستندات وق واور"شهادة أصالة" افتراضية يصعب تزويرها مقارنة باأل

وهو الجيل الذي يدعم استخدام هذه  (BlockChain 3.0تطبيقات الجيل الثالث من البلوك تشين ) بعد ذلك

، والذي مكَّن من استخدام (3)المختلفة وغير الحكومية التقنية في قطاعات الدولة المختلفة، والمؤسسات الحكومية

 هذه التقنية في توثيق جميع السجالت والوثائق الرسمية في الدولة.

 

                                        
ص -م04/10/6102األحد -01222العدد -41السنة -لندن-وعوًدا لمفهوم إنترنت األشياء، مقال بصحيفة العرب

07  .  

  .20( ثورة المعرفة ص 1)

ورقة  وآخرون( الذكاء االصطناعي والعقد الذكي والمصرفية اإلسالمية، سيتي روحيا رحيم، جوليانا أبو بكر، 2)

ص -م6102سنة -6عدد -04مجلد -والتعليمالكندي للعلوم  المركز-علمية منشورة بمجلة العلوم االجتماعية األسيوية

277. 

Artificial Intelligence, Smart Contract and Islamic Finance, Siti Rohaya Mat Rahim, 

Zam Zuriyati Mohamad, Juliana Abu Bakar, and others,  Asian Social Science; Vol. 

14, No. 2, (2018),  Published by Canadian Center of Science and Education, page 877.  

، 021،027دراسة ميدانية ص -على تحسين التقارير المالية الرقمية Blockchain( ينظر: أثر خصائص 3)

عمال، هدى بن محمد، ابتسام طوبال، بحث منشور بمجلة تكنولوجيا البلوك تشين وتطبيقاتها الممكنة في قطاع األ

 .45، 44م، ص 6161سنة -0عدد -7مجلد -6قسنطينة -جامعة عبد الحميد مهري-دراسات اقتصادية
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وإزاء هذه التطورات المستمرة في تطبيقات البلوك تشين، تسارعت العديد من الدول والحكومات إلى 

 -منذ سنوات -( Hondurasحكومة  هندوراس )فتمكَّنت االستفادة منها في تطوير كثير  من وسائلها التقليدية، 

هي  (جزيرة مان)ارات، وكانت في التعامل مع سندات ملكية األراضي والعق البلوك تشين على من االعتماد

كما تمكنت حكومة أستونيا منذ وقت  مبك ر من ظهور هذه ، (1)األخرى تختبر استخدامها في تسجيل الشركات

م أكد البرلمان األوروبي على 6102، وفي عام (2)التقنية من استخدامها في تخزين السجالت الطبية للمواطنين

 -منها ووضع إطار تنظيمي لها، وأوصى مجلس اللّوردات في بريطانيا أهمية تلك التقنية وضرورة االستفادة

حة والمواصالت والتمويل  تشين البلوك باستكشاف التطبيقات الممكنة لتنقية -منذ فترة في كل  ما يتعلق بالص 

 ، وكذلك حال كثير  من بلدان العالم.(3)وأمن المعلومات ومسائل الهجرة وخالفها

م بيانا أكدت فيه رؤيتها ألن تكون 6102فقد أصدرت حكومة دبي في عام العربية  أما على نطاق الدول

أول حكومة تعمل على منصات البلوك تشين من خالل مشروع يهدف إلى نقل جميع الوثائق الحكومية إلى 

ميَّة قبتأسيس المجلس العالمي للتعامالت الر نفسهعام القامت في ، و(4)م 6161منصة البلوك تشين بحلول عام 

بهدف بحث التطبيقات المستقبلية للبلوك تشين، وتنظيم التعامالت عبر منصاتها المختلفة، ونقل جميع المعامالت 

األمر الذي أدى إلى نشوء العديد من الشركات المتخصصة في دولة اإلمارات  المنصات،الحكومية إلى تلك 

العقود  ا، وتطوير التطبيقات المختلفة لها، كتطبيقاتالعاملة في مجال استخدام تكنولوجيا البلوك تشين وتطويره

كما أعلنت بلدية  ،(5)الذكية، وتداول األصول الرقمية، وتوثيق المعامالت والسجالت وغير ذلك من التطبيقات

ومن المتوقع ، (6)دبي ودائرة دبي لألراضي واألمالك عن توجهها إلى استخدام تقنية البلوك تشين في تعامالتها

على تلك التقنية في مجاالت عديدة في الدولة، منها تأشيرات الدخول واإلقامة، والرخص  االعتماد   أن يتم

ة، وقطاعات أخرى عديدالمهنية، ودفع الفواتير، وعمليات الملكية، والمواصالت، والقطاع الطبي، والتمويل، 

هذه التقنية في القطاعات المذكورة، وقد أشارت الدراسات المبدئية المعدَّة من قبل الدولة إلى أن استخدام 

                                        
 . 60( الثورة الصناعية الرابعة، كالوس شواب ص 1)

The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab, page 23.  

في البيئة المحاسبية وانعكاسها على  BlockChainثر فاعلية استخدام تكنولوجيا سالسل الثقة ( دراسة تحليلية أل2)

امعة ج-كلية التجارة-قطاعات األعمال المختلفة، د. منى حسن أبو المعاطي، بحث منشور بمجلة الفكر المحاسبي

  . 02ص -م6102أبريل -0عدد -60مج -عين شمس

مارس  2-، غيث بن صالح المحروقي، مقالة بجريدة الوطن العمانيةة البلوك تشينإطاللةٌ نحو  فجر  جديد تقني( 3)

 رابط المقالة: –م 02/2/6161م، تم االطالع عليها بتاريخ 6161

 http://alwatan.com/details/376134     

  .02( المرجع السابق ص 4)

  .06( في دول الخليج، د. فاطمة السبيعي ص Blockchainطبيق تقنية البلوكشين )( اتجاهات ت5)

دراسة مقارنة، د. أنس محمد عبد الغفار سالمة، بحث منشور بمجلة -( إثبات التعاقد عبر تقنية البلوك تشين6)

  .20ص -م6161سنة -6ع -5مج -الجزائر-جامعة زيان عاشور بالجلفة-العلوم القانونية واالجتماعية
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وفي مجال التعليم قامت الجامعة البريطانية في دبي منذ  ،(1)( مليون ساعة عمل سنويًا65سيختصر أكثر من )

م باالعتماد على البلوك تشين في إصدارات الشهادات الجامعية، بهدف التسهيل على الخريجين 6102عام 

األخرى عملية التحقق والتدقيق الكامل لبيانات الشهادة، عن طريق مسح وجهات العمل والمؤسسات التعليمية 

( ليتم ظهور كل المعلومات والبيانات Digital certificateالكود الموجود بالشهادة من خالل رابط خاص )

القوانين كما لجأت دولة البحرين مؤخرا إلى سن  بعض ، (2)المطلوب تصديقها والمخزنة على شبكة البلوك تشين

م القانون رقم 6102الداعمة للعقود الذكية ونقل األصول الرقمية عبر منصات البلوك تشين، فأصدرت في عام 

شين قانوني الستخدام البلوك ت ( بشأن السجالت اإللكترونية القابلة للتداول، هدفت منه إلى تأسيس إطار  54)

وذلك بعد صدور  ،(3)العالم تصدر مثل هذا القانونفي مجال العقود والمعامالت، لتكون بذلك أول دولة في 

 -وفي مصرم، 6107الصادر في عام  للتحويل ةالقابلاإللكترونية  السجالت بشأن قانون األونسيترال النموذجي

 التي كانت محور مناقشات منتدى شباب العالم المؤسسات الحكومية والمالية بهذه التقنية الناشئة تهتمُّ  -أيضا

م، والتي تعتزم الحكومة المصرية على تنفيذها في 6102ي مصر في نسخته الثالثة في عام الذي عقد ف

 م.6161التعامالت ابتداًء من العام 

 من بحزمة ( محملةً 6101السعودية  فيها مشاريع )رؤية وأما في المملكة العربية السعودية فقد جاءت

هذه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة واالستفادة منها في بناء اقتصاد  التي ترك ز على على اإلصالحات

 ؛طت لالستفادة منها في مجاالت متعددةوخطَّ  ،(4)، ومن أهمها تقنيات الذكاء االصطناعي والبلوك تشينالمستقبل

 ادات الزواجكتسجيل وأرشفة سالسل الشحن والتوريد، وحفظ كلمات المرور، وإصدار رخص القيادة، وشه

، وتوثيق المعامالت االقتصادية، وأرشفة السجالت األكاديمية والشهادات الدراسية وإدارة األمالك واألصول

، وقد قامت في ضوء ذلك عديٌد من (5)الخاصة بالطالب، لضمان عدم إجراء أي تعديل عليها أو تزوير فيها

م تقنية البلوك تشين في تعامالتها، ففي مجال التعليالجهات الحكومية في المملكة باتخاذ خطوات  جادة لتبني 

التعليمية مثل جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بإصدار شهادات رقمية تعتمد  قامت بعض المؤسسات

شراكات مع  -جامعة طيبةوهي شركة تابعة ل -شركة وادي طيبةكما عقدت  ،(6)على تكنولوجيا البلوك تشين

ادقة في إصدار وتوثيق ومص (البلوك تشين) تكنولوجيا بهدف االعتماد على متخصصة شركات تكنولوجية

للتحقق من المعامالت و الشهادات  (Digital Education Certificateالشهادات األكاديمية الرقمية )

                                        
، غيث بن صالح المحروقي، مقالة بجريدة الوطن العمانية )مرجع إطاللةٌ نحو  فجر  جديد تقنية البلوك تشين( 1)

  سابق(. 

  .00، 06( في دول الخليج، د. فاطمة السبيعي ص Blockchain( اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين )2)

  .06( المرجع السابق ص 3)

  . 6خطوات جادة لتحقيق الريادة ص -لمستقبل( السعودية واقتصاديات ا4)

  وما بعدها. 06( المرجع السابق ص 5)

  .04خطوات جادة لتحقيق الريادة ص -( السعودية واقتصاديات المستقبل6)
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، وعلى مستوى المعامالت المالية ( 1)األكاديمية ومنع تزويرها، وسهولة مشاركتها مع الجهات المختلفة

كانت مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( من أوائل البنوك المركزية التي بادرت بتجربة واالقتصادية، فقد 

م إلى شبكة البلوك تشين 6102عام  منذانضمت استخدام تقنية سلسلة الكتل في الحواالت المالية، حيث 

(Ripple Netالستخدام تقنيات البلو )وتماشيا (2)ك تشين في تنفيذ عمليات التحويل الخارجية بين المصارف ،

مع هذه الرؤية قام بنك الراجحي بتنفيذ أول حوالة مصرفية باستخدام البلوك تشين من مقره الرئيسي في 

مؤخًرا  على  )البنك المركزي السعودي( ، كما اعتمدت مؤسسة النقد )ساما((3)الرياض مع أحد فروعه باألردن

وفي مجال ، (4)وضخ السيولة النقدية إليها في الحواالت المالية مع البنوك المحلية )BlockChain (تقنية 

التجارة الدولية وقطاع التوريد والشحن كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي استخدمت 

السعودية من أوائل الجمارك في المنطقة التي طبقت تكنولوجيا البلوك تشين في هذا القطاع، وكانت الجمارك 

 -م6102من مايو  06في  -نظام البلوك تشين في عملها الجمركي، وفي مجال الشحن والتفريغ أطلقت بالفعل

أول شحنة باعتماد تقنية )البلوك تشين( من ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وصواًل إلى ميناء روتردام، 

ي أمن ل إجراءات الشحن، وإتاحة االطالع على تلك المراحل لجميع المعنيين، دون تدخل لتوثيق كامل مراح

ان وضم ،تأمين سالمة حركة التبادل التجاريويسهم في تعزيز التعاون الدولي،  األمر الذيطرف خارجي، 

بمؤسسة  م( عقدت أكاديمية مسك6161، وفي شهر مارس الماضي )عام (5)موثوقية سالسل اإلمداد العالمية

قاشا حول ن -األمير محمد بن سلمان بالتعاون مع تقنية المعلومات في )أرامكو( ومؤسسة النقد العربي السعودي

ونحن  ،(6)تقنية البلوك تشين ومدى االستفادة منها في إدارة األعمال التجارية ودعم االتفاقيات وتدقيق الوثائق

 ن هذه التقنية في مجال التوثيقات وحفظ السجالت وتخزين البياناتنا من تعزيز االستفادة محكومات   تزيدنأمل أن 

  يسهل التعامل عليها والتحقق من صحتها ومصادقتها، وترميز الملكيات العقارية واألصول المالية بما

                                        
منشورة  ،اتفاقية جديدة لتوثيق الشهادات األكاديمية عبر تكنولوجيا البلوكشين…في السعودية( مقالة بعنوان: 1)

 م.0/01/6161م، تم االطالع عليها بتاريخ 6161يناير  64بتاريخ -دي طيبةعلى موقع وا

  .04خطوات جادة لتحقيق الريادة ص -( السعودية واقتصاديات المستقبل2)

  .00( في دول الخليج ص Blockchain( اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين )3)

في الحواالت المالية مع البنوك  (Blockchain) الكتلمؤسسة النقد تستخدم تقنية سلسلة ( ينظر: مقالة بعنوان: 4)

  م.2/2/6161، منشورة على الموقع الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ المحلية

-اديةجريدة االقتص-، فهد الطاللفي التجارة العالمية« البلوك تشين»المملكة أول دولة تستخدم ( مقال بعنوان: 5)

 م على الموقع:0/01/6161م، تم االطالع عليه بتاريخ 6102سبتمبر  02األربعاء -السعودية

https://www.aleqt.com/2019/09/18/article_1678171.html  

مارس  02االثنين -، جريدة الوطن أون الينمسك تبحث تقنية البلوك تشين في إدارة األعمال( مقالة بعنوان: 6)

 م على الرابط التالي:6161/ 0/01م، تم االطالع عليها بتاريخ 6161

   https://www.alwatan.com.sa/article/1040012 
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، بما يتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية التي تحث على االستفادة من يجعلها بمأمن  عن التالعب والتزويرو

ة وصياناألموال وما يتعلق بها من حقوق، كل  ما هو جديد  فيما يحقق لها مقاصد ها الشرعية، ومعلوم أن حفظ 

 األنساب وما تستلزمه من إجراءات  توثيقية من أهم المقاصد الشرعية.

 

 :ـةالخاتم

 وبعد.الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، 

 ففي ختام تلك الدراسة نؤكد على بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها، وهي:

: قضية التوثيق من القضايا المهمة التي أولتها الشريعة اإلسالمية عنايتها؛ نظًرا لما يترتب عليها من أوال

 الحقوق وحمايتها من الجحود واإلنكار والتزوير والنسيان.حفظ 

: اهتمَّ فقهاء المسلمين عبر األزمنة المختلفة بعلم التوثيق أو علم الشروط والسجالت، فرتبوا أحكامه ثانيا

 وضبطوا أصوله ومسائله، بما يحقق الغاية من هذا العلم على أكمل وجه.

حفظ و العْدلي والسالطين عبر التاريخ اإلسالمي بأمر التوثيق : اهتمت الدول والحكومات والوالةثالثا

جعلوها واليةً دينيةً وخطةً حكومية، يعين فيها أهل الكفاءة من الفقهاء والعلماء حتى ، والسجالت الوثائق

 ، حتى يقوموا بهذه الوالية على أكمل وجه.الضابطين العالمين بأحكام التوثيق وشروطه وضوابطه

المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول جهوًدا ضخمة بهدف االرتقاء بالتوثيق العْدلي، : بذلت رابعا

 وحماية المستندات والمحررات الرسمية، ومكافحة جرائم التزوير الواقعة عليها.

: على الرغم من الجهود المبذولة في حماية الوثائق والسجالت والمستندات والرسمية من التالعب خامسا

وير، إال أن كثيرا من جرائم التزوير ما زالت موجودة حتى اآلن، والسبب في ذلك هو نظام التوثيق والتز

 رق واألختام وغيرها من الوسائل التقليدية.التقليدي المعتمد على الو

مما يسهل عملية الفساد والتزوير والتالعب بالوثائق والسجالت، هو نظام حفظ وأرشفة هذه  :سادسا

السجالت الذي لم يزل حتى اآلن يعتمد على المركزية، بمعنى أن جهةً واحدةً أو أشخاًصا معيَّنين هم من 

غيرهم، األمر الذي  يمتلكون وحدهم حّق الوصول إلى تلك الوثائق والسجالت، ألنها ال توجد نسخ منها عند

 .يسهل للمتالعبين إجراء أية تعديالت أو تغييرات على هذه الوثائق والسجالت

بشدة إلى  فعناتد-التوثيق: هذه المركزية في األرشفة والحفظ، واالعتماد على الوسائل التقليدية في سابعا

أو سالسل  بلوك تشين تقنية-شك ندو-التقنياتضرورة االعتماد على التقنيات الحديثة في التوثيق، وأهم هذه 

      الكتل.

: ضرورة التفرقة بين العمالت المشفرة غير المدعومة دوليًّا، وبين تكنولوجيا بلوك تشين التي من ثامنا

 خاللها يتم التعامل ببعض هذه العمالت.

السجالت  ن: أثبتت تكنولوجيا بلوك تشين كفاءتها على المستوى التقني في حفظ البيانات وتخزيتاسعا

؛ نظًرا لما تتمتع به من خصائص تقنية تعتمد على حفظ السجالت وحماية المعامالت من التزوير والتالعب

عة  وبكتل  متسلسلة وفق مباديء تشفيرية معينة، يصعب معها التزوير أو التالعب.  بصورة  ال مركزية  موزَّ
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 اهتمامها-المتحدةبية كدولة اإلمارات العربية البلدان العر وبعض-السعودية: أولت المملكة العربية عاشرا

 منذ سنوات  بهذه التقنية الناشئة، وقررت االستفادة منها في قطاعات ومجاالت مختلفة.

فإننا نؤكد على أنه ما زال الطريق طوياًل أمام الحكومات من أجل التوظيف األمثل لهذه  .الختاموفي 

التكنولوجيا، واستخدامها في قطاعات حيوية في البالد، والتي من بينها قطاع الملكية وتسجيل العقارات، 

السفر وشهادات  وقطاعات األحوال المدنية المختصة بإصدار وثائق الهويات الوطنية واإلقامات وجوازات

الميالد ووثائق الزواج... وغيرها، وقطاعات الشهر العقاري ومكاتب العدل المختصة بتسجيل العقود 

والمعامالت، ومؤسسات التعليم الجامعية المختصة بإصدار الشهادات األكاديمية ...وغير ذلك من القطاعات 

ماد ن االعتعال غنى لجميع تلك القطاعات إذ التي ال تخلو طبيعة أعمالها عن وجود وثائق وسجالت رسمية، 

الثورة التكنولوجية التي ستفرض نفسها على جميع القطاعات على تلك التقنية إن عاجاًل أو آجاًل؛ باعتبارها 

 عن ركب التطور ومسايرة التقدم. في السنوات القليلة القادمة، وإال سنتأخر كثيًرا

 :شكر

ية بجامعة حائل بالمملكة العرب والتقدير إلى عمادة البحث العلمينتوجه في ختام تلك الدراسة بالشكر 

 .(Rg-191187على دعمها لهذه الدراسة تحت رقم ) السعودية

 

 :المراجع 

 القرآن الكريم. -

 م.6116هـ 0460األولى  الطبعة-حزمهـ(، ط. دار ابن 0017أبجد العلوم، صديق بن حسن القنوجي )ت -

البحرين  مركز-السبيعي( في دول الخليج، د. فاطمة Blockchain) اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين -

 م.  6102 يوليو-والطاقةللدراسات االستراتيجية والدولية 

مقارنة، د. أنس محمد عبد الغفار سالمة، بحث منشور بمجلة  دراسة-تشينإثبات التعاقد عبر تقنية البلوك  -

 م. 6161 سنة-6 ع-5 مج-الجزائر-بالجلفةزيان عاشور  جامعة-واالجتماعيةالعلوم القانونية 

يد، ، د. سيد عبد الفتاح س-ميدانية دراسة-الرقميةعلى تحسين التقارير المالية  Blockchainأثر خصائص  -

 م.6102 ديسمبر-الثامن العدد-الشيخكفر  جامعة-التجارة كلية-المعاصرةمجلة الدراسات التجارية 

  د.ت.-القاهرة-الحديثهـ(، ط. دار 451اإلمام الماوردي )ت  األحكام السلطانية والواليات الدينية، -

 الطبعة-بيروت-العلميةهـ(، تحقيق: موسى محمد علي، ط. دار الكتب 514أحكام القرآن، إلكيا الهراسي )ت  -

 هـ.0415الثانية 

هـ(، تحقيق: محمد صادق قمحاوي، ط. دار إحياء التراث 071أحكام القرآن، أبو بكر الجصاص )ت  -

 هـ.0415 سنة-بيروت-بيالعر

استشراف مستقبل المعرفة، تقرير أعدته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالشراكة مع المكتب اإلقليمي  -

 . -دبي-والنشرللدول العربية/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، طبعة الغرير للطباعة 

لمية بني عامر، آالء تحسين، ورقة عاستكشاف تقنية البلوكشين وتطبيقاتها في المالية اإلسالمية، زاهرة  -
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 م. 6102منشورة في مارس 

-نونيةالقااإلطار الشرعي والقانوني للتوثيق العدلي والقيود الواردة عليه، سعيد بونوار، مجلة المناهج  -

 م.  6110 سنة-4،0 عدد-المغرب

 م.0221هـ 0401 سنة-بيروت-المعرفةهـ(، ط. دار 614األم، لإلمام الشافعي )ت  -

أهمية دور التوثيق العدلي واآلثار المترتبة عليه في المنازعات القضائية، عبد المجيد محمد عبد القادر،  -

 م. 6106 نوفمبر-6 عدد-العدل وزارة-القضائيةالمجلة 

-اإلعالمهـ(، تحقيق: د. علي سامي النشار، ط. وزارة 222بدائع السلك في طبائع الملك، ابن األزرق )ت  -

  د.ت.-ألولىا الطبعة-العراق

 السنة-الكويت-القبسالبلوك تشين والمعامالت الرقمية الصحية، د. ضاري عادل الحويل، مقال بجريدة  -

 م. 6102يناير  02 الجمعة-02100 العدد-42

بحاث المستقبل لأل مركز-خليفةالبلوك تشين: الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة، إيهاب  -

 م. 6102مارس  61-0 العدد-ظبي أبو-المتقدمةوالدراسات 

تاريخ ابن خلدون المسمى: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  -

هـ 0412الثانية  الطبعة-بيروت-الفكرهـ(، تحقيق: خليل شحادة، ط. دار 212األكبر، البن خلدون )ت 

 م.  0222

هـ(، تحقيق: عمر عبد السالم التدمري، 742شاهير واألعالم، اإلمام الذهبي )ت تاريخ اإلسالم ووفيات الم -

 م.  0220هـ 0400الثانية  الطبعة-بيروت-العربيط. دار الكتاب 

-القاهرة-الخانجيهـ(، تحقيق: السيد عزت العطار، ط. مكتبة 410تاريخ علماء األندلس، ابن الفرضي )ت  -

 م.  0222هـ 0412الثانية  الطبعة

-األزهريةهـ(، ط. مكتبة الكليات 722صرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون )ت تب -

 م.0222هـ 0412األولى  الطبعة-القاهرة

تداعيات العملة االفتراضية على األمن القومي، إعداد مجموعة من الباحثين التابعين لمؤسسة األبحاث  -

المتحدة  الواليات- RANDنشر مؤسسة  خرون،وآ: جوشوا بارون، RANDوالتطوير )راند( 

 م. 6105سنة  نشر-كاليفورنيا-األمريكية

هـ(، تحقيق: محمد 544ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، القاضي عياض )ت -

 م.  0222هـ 0402األولى  الطبعة-بيروت-العلميةسالم هاشم، ط. دار الكتب 

ور بن محمد، ابتسام طوبال، بحث منش األعمال، هدىبيقاتها الممكنة في قطاع تكنولوجيا البلوك تشين وتط -

 م.6161 سنة-0 عدد-7 مجلد-6 قسنطينة-مهريعبد الحميد  جامعة-اقتصاديةبمجلة دراسات 

التوثيق العدلي بين الطموحات واإلكراهات، أحمد بومكوتي، ورقة علمية مقدمة لمؤتمر: توثيق التصرفات  -

 جامعة-اعيةواالجتمالعلوم القانونية واالقتصادية  كلية-والعقاريةالدراسات القانونية المدنية  مركز-العقارية

 م.  6115سنة  فبراير-مراكش-عياضالقاضي 
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 .            األردن-عمان-م6102ثورة المعرفة، طالل أبو غزالة، الطبعة األولى  -

-الرسالةهـ(، تحقيق: أحمد شاكر، ط. مؤسسة 001جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري )ت  -

 م. 6111هـ 0461األولى  الطبعة-بيروت

 مج-يةاألمننايف العربية للعلوم  جامعة-والحياةجرائم التزوير، د. يوسف غضبان خير الدين، مجلة األمن  -

 .     -م6117 أكتوبر-014 عدد-62

نايف العربية للعلوم  جامعة-والحياةاألمن  مجلة-ديابمة تزوير المحرر الرسمي، د. باسم رمزي جري -

 م.    6101 سبتمبر-041 عدد-62 مجلد-األمنية

في البيئة المحاسبية وانعكاسها  BlockChainدراسة تحليلية ألثر فاعلية استخدام تكنولوجيا سالسل الثقة  -

 ةكلي-المحاسبي. منى حسن أبو المعاطي، بحث منشور بمجلة الفكر على قطاعات األعمال المختلفة، د

 م.  6102 أبريل-0 عدد-60 مجلد-شمسعين  جامعة-التجارة

دور المحررات الرسمية في إثبات الملكية، أحمد عبد هللا البركاتي، بحث منشور بمجلة العلوم االقتصادية  -

 م.6102 يناير-0 عدد-6 دمجل-غزة-للبحوثالقومي  المركز-والقانونيةواإلدارية 

-اتللدراسجادة لتحقيق الريادة، تقرير صادر عن مركز سمت  خطوة-المستقبلالسعودية واقتصاديات  -

 م.  6102مايو  67 االثنين-6101دراسات رؤية  وحدة

-بيروت-العلميةهـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط. دار الكتب 452السنن الكبرى، اإلمام البيهقي )ت  -

 هـ.0464الثالثة  عةالطب

 د.ت.-صيدا-العصريةالدين عبد الحميد، ط. المكتبة  محييهـ(، تحقيق: محمد 675السنن، ألبي داود )ت  -

-العلميةهـ(، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، ط. دار الكتب 022السير الكبير، محمد بن الحسن الشيباني )ت  -

   م.0227هـ 0407األولى  الطبعة-بيروت

مقارنة باألنظمة  دراسة-وأعمالهمشروط الموثق وأحكام المحررات التي يصدرها في الئحة الموثقين  -

 ربيع-لعاشرا العدد-السعوديةالعلمية القضائية  الجمعية-شبيبالعدلية السعودية، د. أحمد بن عبد العزيز بن 

 هـ.0402اآلخر 

مد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياء التراث هـ(، تحقيق: مح620صحيح مسلم، اإلمام مسلم بن الحجاج )ت  -

  د.ت.-بيروت-العربي

 الطبعة-بيروت-كثيرهـ(، تحقيق: مصطفى البغا، ط. دار ابن 652صحيح البخاري، اإلمام البخاري )ت  -

 هـ.0417الثالثة 

، د. عبد الفتاح الحلو، هـ(، تحقيق: د. محمود الطناحي770ت السبكي )طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين  -

 هـ. 0400الثانية  الطبعة-والنشرط. هجر للطباعة 

طرق اإلثبات الشرعية، الشيخ أحمد بك إبراهيم، المستشار واصل عالء الدين أحمد إبراهيم، الطبعة  -

 .-القاهرة-للتراثوتوزيع المكتبة األزهرية  نشر-الرابعة

، تكييفاتها الفقهية، د. أحمد سعد البرعي، بحث منشور العمالت االفتراضية المشفرة، ماهيتها، خصائصها -
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 م. 6102سنة  أكتوبر-02 العدد-المصريةبمجلة دار اإلفتاء 

-وتبير-الفكرالفتاوي الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، جماعة من علماء الهند، ط. دار  -

 م. 0220هـ 0400

-العلميةهـ(، ط. دار الكتب 0072ت الحجوي )محمد بن الحسن الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي،  -

 م. 0225هـ 0402األولى  الطبعة-بيروت

 م. 0220هـ 0410هـ(، ط. عالم الكتب، الطبعة األولى 505كتاب األفعال، ابن القطاع )ت  -

-لمستقبلا الالمركزية المستقبلية: حدود االستفادة من تطبيقات البلوك تشين، حلقة نقاشية من سلسلة نقاش -

 م.   6102أبريل  65-ظبي أبو-المتقدمةالمستقبل لألبحاث والدراسات  مركز

( وتاريخ 0067الئحة الموثقين وأعمالهم في المملكة العربية السعودية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم ) -

 هـ.00/0/0441

  م. 0220هـ 0404-بيروت-المعرفةهـ(، ط. دار 421المبسوط، إلمام السرخسي )ت  -

   د.ت.-بيروت-الفكرهـ(، ط. دار 452المحلى باآلثار، ابن حزم )ت  -

 سنة-0 ع-األمالك مجلة-العمرانيالمسؤولية الجنائية للموثق والعدل عن تزوير المحررات، د. نور الدين  -

 م.6112

-بيروت-العلميةهـ(، ط. المكتبة 771المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي )ت  -

   د.ت.

 م. 0222هـ 0022 سنة-القاهرةهـ(، ط. مكتبة 261المغني شرح مختصر الخرقي، ابن قدامة )ت  -

-اإلسالميهـ(، تحقيق: محمد حجي، ط. دار الغرب 561المقدمات الممهدات، ألبي الوليد ابن رشد )ت  -

 م.0222هـ 0412األولى  الطبعة-بيروت

والمعنى الالئق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، ألبي العباس الونشريسي )ت المنهاج الفائق والمنهل الرائق  -

 م. 6115هـ 0462األولى  الطبعة-دبي-التراثهـ(، ط. دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء 204

في الحواالت المالية مع البنوك المحلية،  (BLOCKCHAIN) مؤسسة النقد تستخدم تقنية سلسلة الكتل -

 م. 2/2/6161رة على الموقع الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ مقالة منشو

( وتاريخ 024نظام  التوثيق " الصادر في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم )م/ -

 هـ.02/00/0440

 هـ.  02/6/0405( بتاريخ 00النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  -

 عيةالجم-المعاصرةظام القضاء والتشريع في المملكة العربية السعودية، علي محمد سالم، مجلة مصر ن -

 م. 0252 أكتوبر-622 عدد-51 مج-والتشريعالمصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء 

 هـ.  66/0/0405( وتاريخ 0نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ -

 يات القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية.   نظام تركيز مسؤول -

نظام حكم األمويين ورسومهم في األندلس، سالم بن عبد هللا الخلف، ط. عمادة البحث العلمي بالجامعة  -
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 م.6110هـ 0464األولى  الطبعة-السعوديةالعربية  المملكة-اإلسالمية

 المقاالت:

 2-يةالعمانإطاللةٌ نحو  فجر  جديد تقنية البلوك تشين، غيث بن صالح المحروقي، مقالة بجريدة الوطن  -

المقالة: رابط  –م 02/2/6161م، تم االطالع عليها بتاريخ 6161مارس 

http://alwatan.com/details/376134    

ية، أحمد بايوني، مقال بجريدة خطوة جديدة في التحول الرقمي في السعود «  ..شينبلوك »تقنية الـ  -

م على الرابط: 0/5/6161م، تم االطالع عليه بتاريخ 6102يوليو  01 الثالثاء-السعوديةاالقتصادية 

https://www.aleqt.com/2018/07/10/article_1417386.html  

-41 السنة-لندن-العربشبكات البلوك تشين الخاصة تقدم وعوًدا لمفهوم إنترنت األشياء، مقال بصحيفة  -

 م.04/10/6102 األحد-01222 العدد

اتفاقية جديدة لتوثيق الشهادات األكاديمية عبر تكنولوجيا البلوكشين، مقالة منشورة على …في السعودية -

 م.0/01/6161م، تم االطالع عليها بتاريخ 6161يناير  64 بتاريخ-طيبةموقع وادي 

م، تم 6161مارس  02 االثنين-الينريدة الوطن أون مسك تبحث تقنية البلوك تشين في إدارة األعمال، ج -

التالي: م على الرابط 6161/ 0/01االطالع عليها بتاريخ 

https://www.alwatan.com.sa/article/1040012 

-لسعوديةا-االقتصادية جريدة-الطاللفي التجارة العالمية، فهد « البلوك تشين»المملكة أول دولة تستخدم  -

م على الموقع: 0/01/6161م، تم االطالع عليه بتاريخ 6102سبتمبر  02 األربعاء

https://www.aleqt.com/2019/09/18/article_1678171.html  

 المراجع األجنبية:

- Artificial Intelligence, Smart Contract and Islamic Finance, Siti Rohaya Mat 

Rahim, Zam Zuriyati Mohamad, Juliana Abu Bakar, and others,  Asian Social 

Science; Vol. 14, No. 2, (2018),Published by Canadian Center of Science and 

Education. 

الذكاء االصطناعي والعقد الذكي والمصرفية اإلسالمية، سيتي روحيا رحيم، جوليانا أبو بكر، وآخرون  -

-6 عدد-04 مجلد-والتعليمالكندي للعلوم  كزالمر-األسيويةورقة علمية منشورة بمجلة العلوم االجتماعية 

 .م6102 سنة

- BlockChain Technology - Beyond Bitcoin , Michael Crosby, Nachiappan, 

Pradhan Pattanayak, Sanjeev Verma, Vignesh Kalyanaraman, Sutardja Center 

for Entrepreneurship and Technology, Berkeley University of California, 

October 16, 2015. 
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-ألعمالا، تقرير فني نشره مركز سوتاردا للتكنولوجيا وريادة -وراء البيتكوين ما-تشينتكنولوجيا البلوك  -

 02ر : مايكل كروسبي، وآخرون، نشتأليف-األمريكيةالمتحدة  الواليات-بكاليفورنيالجامعة بركلي  التابع

 م.6105أكتوبر 

- Introduction to Bitcoin Mining, David R. Sterry, 2012. 

 .م6106مقدمة إلى تعدين البيتكوين، ديفيد ستيري، نشر سنة  -

- Mastering Bitcoin, Andreas M. Antonopoulos, Printed in the United States of 

America, Published by O’Reilly Media, 2010. 

 .-المتحدة األمريكية الواليات-م6101إتقان البيتكوين، ألندرياس أنتونوبولس، ط. سنة  -

- The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab, World Economic Forum, 

2016. 

 م.6102المنتدى االقتصادي العالمي سنة  ،الثورة الصناعية الرابعة، كالوس شواب -

-  Virtual Currency schemes, European Central Bank, 2012. 

 م.6106االفتراضية، تقرير صادر عن البنك المركزي األوروبي، سنة خطط العملة  -
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