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خدمات وأدوات التكنولوجيا املالية يف املصارف الإسالمية
هيوا أبوبكر عيل و بەلنی مصطفى رسول
لكية الدارة والقتصاد ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمی كوردس تان ،العراق.

املس تخلص -تس هتدف ادلراسة احلالية تسليط الضواء عىل واقع تطبيق التكنولوجيا
املالية دلى املصارف الإسالمية ،اإذ يكتسب هذا املوضوع أمهية تنبع من واقع التطورات
والابتاكرات املالية والتقنية اليت تشاهدها الساحة املالية العاملية ،وذكل عرب اإبراز خمتلف
التطبيقات للتكنولوجيا املالية واليت تعد من أبرزها أدوات التكنولوجيا املالية اليت ميكن
ان تكون مبثابة أداة للتحويل الرمقي ،فضالً عن عرض مجموعة من اخلدمات املالية من
التجارب يف حاةل تطبيق هذه التقنية عىل مس توى بعض املصارف الإسالمية .ومت
التوصل عرب ادلراسة هذه جملموعة من النتاجئ اكن من أبرزها :أن تبين املصارف الإسالمية
لس تخدام أدوات التكنولوجيا املالية مقارنة مع تبين نظريهتا التقليدية لهذه للدوات قد
يكون أمراً حمتياً ،ذلكل يتوجب عىل هذه املصارف مواكبة ما يتحقق من الابتاكرات
املالية بغية ضامن الاس مترار والتطور.
اللكامت ادلاةل -التكنولوجيا املالية ،أدوات الابتاكرات املالية وخدماهتا ،املصارف
الإسالمية.

 .1املقدمة
واجە العامل يف الوقت احلايل انتقال نوعي مضن الاقتصاد النقدي حنو الاقتصاد رمقي،
نتيجة خلدمات التكنولوجيا املالية ،واليت تس تطيع اإحداث تغيريات جذ رية يف قطاع
اخلدمات املالية ،اإذ تقدم اخلدمات للكثري من الفراد والرشاكت بطرائق تتصف بكوهنا
رسيعة ،سهةل ،وأقل تلكفة ،قياساً ابلوسائل التقليدية ،حيث تمتتع التكنولوجيا املالية
بقدرة حقيقية يف تغيري هيلك اخلدمات املالية ،إواماكنية جعلها تتصف بكوهنا أ رسع
وأرخص وأكرث أمنا وشفافية واكرث ااتحة ،خاصة لرشحية الزابئن اليت ل تتعامل مع
القطاع البنيك ،حيث ان رسعة التطور يف خدمات التكنولوجيا املالية والرشاكت الناش ئة
ميكن لها ان حتقق لك من توفري احللول املالية املبتكرة احملاكية ملا تقدمە القطاعات املرصفية
وكذكل تعمل عىل تبس يط العمليات املالية كام وتس تطيع أن تقدمي مسامهة كبرية يف
حتقيق الاس تقرار املايل ،فضالً عن أهنا تؤدي دوراً جوهرای يف صياغة املس تقبل
للمعامالت واخلدمات املس تقبلية .
وتعمل املصارف الإسالمية بوصفها احملرك الرئيس لقتصادایت ادلول الإسالمية،

وحفاظا عىل هذه املاكنة ،عىل مواكبة موجة التكنولوجيا املالية عرب اإعادة جتديد هيالكها
بناء عىل ما يتطلبە مواكبة هذا التطور ،حيث ان حتسنی أداهئا ابت يعد رضورة
القاعدية ً
ملحة ملواهجة املنافسة املفروضة من قبل رشاكت التكنولوجيا املالية ،اإذ من دون حتسنی
الرحبية وتطويرها ،فان مصري املصارف الإسالمية س يكون اىل الزوال.

المتهيد:
أولً :مشلكة البحث
حتاول مجيع املؤسسات املالية واملرصفية ومهنا الإسالمية اىل حتقيق عوائد جمزية عىل
أنشطهتا ومعلياهتا المتويلية والاسترامرية اليت تقدم اها ،وميكن التعبري عن مشلكة البحث
ابلسؤال اجلوهري اليت:
ما يه خدمات وأدوات التكنولوجيا املالية اليت اس تفادة مهنا املصارف الإسالمية؟
ول إالحاطة أكرث اهذا املوضوع س نحاول طرح الس ئةل الفرعية التالية:
 مايه التكنولوجيا املالية وقطاعات ختصصها؟ مايه خمتلف جمالت التكنولوجيا املالية يف املصارف الإسالمية؟اثنياً :أمهية البحث
تتجىل أمهية موضوع هذه ادلراسة يف أمهية توظيف قطاع التكنولوجيا املالية مبجالتە
اخملتلفة وما نتج عنە من قلب ملوازين القطاع املايل وما جاء بە من تقنيات حديثة.
يكتسب البحث أمهية من خالل تسليط الضوء عىل موضوع يف غاية المهية يف القطاع
املرصيف بصورة عامة واملصارف الإسالمية بصورة خاصة لكوهنا أصبحت املعيار اذلي
يس تعمل لنيل قدر أكرب من قدرة املنافسة السوقية من أجل جذب الزابئن لتوليد أرابح
أكرث.
اثلثاً :فرضيات البحث
اهدف فرضيات البحث الإجابة عىل التساؤل الرئييس والس ئةل الفرعية ،حاولنا
صياغة العديد من الفرضيات ،واليت نوحضها فامي ييل:
اس
 مايه مجموعة خدمات وأدوات التكنولوجيا املالية اليت تفادة مهنااملصارف الإسالمية.
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 مدى قدرة تفاعل القطاع املرصيف مع جوانب التكنولوجيا املالية منأجل تعظمی مردوديتە ورفع كفاءتە.
رابعاً :أهدف البحث
يمتثل الهدف الرئييس لهذا البحث يف التعرف عىل أثر توظيف التكنولوجيا املالية يف
حتسنی رحبية املصارف الإسالمية ،كام هيدف أيضاً اىل:
ـ التعرف عىل التكنولوجيا املالية وأدواهتا وخدماهتا ودورها يف دمع القطاع املرصيف.
ـ تسليط الضوء عىل املصارف الإسالمية ومايه حماوةل مسايرهتا الابتاكرات التكنولوجيا
املالية.
ـ التعرف عىل عوامل النجاح واملفاتيح الاساس ية لتوظيف التكنولوجيا املالية واملعوقات
اليت تواجە املصارف الإسالمية وتاثري ذكل عىل التكنولوجيا املالية عىل معل املصارف
الإسالمية.
خامساً :مهنج البحث
من أجل دراسة مشلكة البحث واختبار الفرضيات املعمتدة وللوصول اإىل الا هداف
املرجوة ،سيمت معاجلة املوضوع ابإ تباع املهنج الوصفي.
سادساً :هيلك البحث:
بغية التوصل اىل هدف البحث والتحقق من فرضياتە ،مت تقس ميە اىل ثالثة مباحث:
وتناول املبحث الاول ماهية التكنولوجيا املالية يف املصارف الاسالمية ،وخصص
املبحث الثاين دلراسة أدوات وخدمات التكنولوجيا املالية ،اما املبحث الثالث فقد
خصص دلور افاق الابتاكرات املالية الإسالمية ،ويف اخلتام سيمت التوصل اىل مجةل من
الاس تنتاجات والتوصيات ذات العالقة ابلبحث.
سابعاً :ادلراسات السابقة:
 .1دراسة (مقاليت والزواوي - )2021 ،أثر التكنولوجيا املالية عىل أداء البنوك
الامارات العربية املتحدة امنوذجاً.
اس هتدفت ادلراسة تسليط ال ضواء عىل مصطلح حديث يف جمال الاقتصاد واملمتثل
ابلتكنولوجيا املالية ،فضالً عن توضيح طبيعة العالقة بنی املصارف والرشاكت اخلاصة
ابلتكنولوجيا املالية ،اىل جانب اإعطاء صورة واحضة عن خمتلف ما حلق ابلعمل املرصيف
من تغريات يف ظل جمال التكنولوجيا املالية ،وقد اعمتدت ادلراسة عىل املهنج الوصفي
التحلييل ،فامي متثل جممتع ادلراسة ابلبنوك الإماراتية فامي اكنت العينة ممتثةل بعدد من
العاملنی وزابئن هذه البنوك ،ومن ابرز الاس تنتاجات اليت توصلت لها ادلراسة هو
اماكنية مساعدة انتشار اس تخدام التكنولوجيا املالية يف خروج الية تقدمي اخلدمات املالية
من حدود البنوك اىل حدود رشاكت ذات ختصص يف جمال التكنولوجيا املالية ،فض ًال
عن ان التكنولوجيا املايل قد ساعدت يف التاثري عىل حن ٍو اإجيايب عىل القطاع املايل وخاصة
يف دوةل الامارات العربية املتحدة ،واستناداً ملا س بق تويص ادلراسة بعدد من التوصيات
اكن من ابرزها رضورة مراجعة الامنذج اخلاصة ابلعامل بغية تلبية احتياجات املس هتلكنی
اجلديدة ،فضالً عن حتديد املواقع الرقمية بصورة اكرث حتديداً ووضوحاً ومنظمة بصورة
اكرب.
( .2عياش واخرون - )2020 ،دراسة حتليلية لواقع التكنولوجيا املالية يف البنوك
الإسالمية العربية  -تطبيقات البلوكتشنی منوذجاً -
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اس هتدفت ادلراسة تسليط الضواء عىل اس تخدام التكنولوجيا املالية يف املصارف
الإسالمية ،وقد اس تخدمت ادلراسة املهنج الوصفي التحلييل ،فامي متثل جممتع ادلراسة
وعينتە يف عدد من املصارف الإسالمية يف املنطقة العربية ،ومن ابرز ما توصلت هل
ادلراسة من اس تنتاجات يه انە ل ميكن التوسع يف الابتاكر والتطور عىل حساب
سالمة القطاعات املالية واملرصفية ومتانة معلها ،فضال عن حامية الزابئن ،كام ميكن ان
يكون تبين املصارف الإسالمية لهذه التقنية (البلوكشنی) خياراً يف الوقت احلايل ،كذكل
توصف املؤسسات املالية ذات الطابع الإساليم والعامةل مضن منطقة ادلول اخلليجية
بوصفها من اكرث اجلهات املقبةل عىل خدمات التكنولوجيات املالية ،اما ابرز ما قدمتە
هذه ادلراسة من توصيات يه وجوب زایدة مس توى ادلراسات والبحوث فامي يتعلق
بتقنية البلوكتشنی ،وعىل وجە اخلصوص من انحية اللغة العربية ،فضالً عن رضورة
احلفاظ عىل احلصة السوقية عرب عقد رشأاكت أكرب مع الرشاكت الناش ئة ذات التخصص
التكنولويج املايل .كذكل وجوب انشاء حاةل من التوازن بنی اخملاطر والتوهجات العاملية
ابجتاه الابتاكرات اخلاص ابلتكنولوجيا املالية.

املبحث الول
ماهية التكنولوجيا املالية يف املصارف الإسالمية
أولً :مفهوم التكنولوجيا املالية
أ -مفهوم التكنولوجيا
يُعد مصطلح التكنولوجيا من املصطلحات الواسعة اليت تتباين يف فهمها بنی الفراد
وامجلاعات ،ويمت اس تخداهما لإجناز املهام اخملتلفة يف احلياة اليومية ،ذلا يُمكن وصفها عىل
أهنا املنتجات ،واملعاجلات املُس تخدمة لتبس يط احلياة اليومية ،وتعين لكمة تكنولوجيا
واليت يُع راها البعض مس تعمال لكمة (التقنية) مكصطلح مرادف لها ،واساس مصدرها
الاصطاليح يعود لليوانن ،حيث تتالف من مقطعنی ،وهام " :تكنو " ،اليت تعين فن،
أو حرفة ،أو أداء  ،أما املقطع الثاين فهو" لوجيا " ،أي دراسة ،أو عمل ،وابلتايل فاإن
لكمة تكنولوجيا تعين عمل املقدرة عىل الداء ،أو التطبيق ،ويه عبارة عن مصدر املعرف ة
املكرسة لصناعة الدوات ،إواجراء املعاجلة ،واس تخراج املواد ،كام تُعد تطبيقاً للعلوم
املُس تخدمة حلل املشالكت ،ويُشار اإىل أن التكنولوجيا والعلوم بوصفهام موضوعان
خمتلفان عن بعضهام البعض ،ولكهنام يعمالن معاً لإجناز همام ُمعينة ،أو حل املشالكت،
ويُمكن تطبيق التكنولوجيا يف اكفة جمالت احلياة اليومية ،اإذ تُس تخدم يف العمل،
والاقتصاد ،والقطاع املرصيف ،والتصالت ،والنقل ،والتعلمی ،والتصنيع ،والتجارة،
وغريها من الاس تخدامات اليت تُفيد الإنسان اإذا مت اس تخداهما بشلك حصيح ،وترضه
اإذا مت اس تخداهما بشلك خاطئ (قشطي)6 ،2017 ،
ب -مفهوم املالية
يش تق مفهوم املالية لغوایً من لكمة املال ،حيث يقال يف اللغة لك ما متول ،وقد يطلق
البعض هذه التسمية عىل الفضة واذلهب وما سواهام ،مسي مالً لكون قلوب الناس
متيل اليە.
ويقول ابن منظور ان املال يعرف بكونە ما ملكتە من مجيع الش ياء ،واصهل مول،
ومجعها أموال( ..ابن منظور ،ج ) 223 ،1988، 13

JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v8n3y2022.pp48-56

جمةل جامعة التمنية البرشية

50

أما اصطالحاً :العمل اذلي يدرس القواعد املنظمة للنشاط املايل للهيئات العامة أو خاصة
ويه بصدد احلصول عىل املوارد الالزمة وانفاقها من اجل اش باع احلاجات العامة حتقيق ًا
لغراض الشخصية املعنوية أو اعتبارية الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية.
(جحازى)6،
ويوحض (العامري واحللو )13 ،2020،املالية باهنا مجموعة القواننی وال نظمة املالية اليت
تتبناها ادلوةل أو املنشا اهدف تنظمی وتطبيق الإنفاق والإيراد واملوازنة بيهنام.
 -1خصائص تكنولوجيا املالية
ميكن وضع أمه خصائص التكنولوجيا املالية يف النقاط التالية:
أ -الرسعة :تساعد الرشاكت اخملتصة ابلتكنولوجيا املالية عىل تنفيذ العمليات
املرصفية برسعة أعىل وذكل نتيجة لإماكنية تبس يط الإجراءات املتعلقة
ابملوافقة عىل القروض فضالً عن جعلها ذات كفاءة أعىل قياساً ابلنظام
املرصيف التقليدي( .مارمور.)71 ،2019،
ب -ختفيض التاكليف :تعمتد احللول املبتكرة واملقدمة من قبل الرشاكت غري
التقليدية حول اليات ادلفع عىل البنية التحتية احلالية ،واذلي يؤدي بدوره
اىل خفض التاكليف املتغرية ،حيث جيعل التحويالت الالكرتونية اقل تلكفة
قياساً ابلتحويالت التقليدية( .مارمور.)71 ،2019،
ت -مرونة الاس تعامل :يمت تصممی منتجات مبسطة وسهةل يف حتديد ما مطلوب
من عاملنی استناداً حلجم وساعات العمل اخلاصة اهم وذكل نتيجة لقيام
الرشاكت اخملتصة ابلتكنولوجيا املالية ابلرتكيب عىل طلبات املس تخدم نفسە.
(عبد العزيز)67 ،2017،
ث -القدرة عىل التخزين :الغاءها للرشفة الورقية واستبدالها ابلرشفة
الالكرتونية ،وذكل نتيجة ملرونهتا العالية يف حتقيق أداء اعىل ولقدرهتا عىل
تصحيح الخطاء بشلك أ رسع ،فضالً عن اإماكنية جتهزي البياانت لكرث من
هجة يف أن واحد( .قشطي) 8 ،2017،
د -تقريب املسافة املاكنية ومسافة طبقات الاجامتعية :من أبرز خصائص
التكنولوجيا املالية يه قدرهتا عىل تقليل سواء أاكنت املاكنية أو الاجامتعية،
فامي تس هتدف الرشاكت الناش ئة للتكنولوجيا املالية لك الفئات والطبقات،
فضالً عن تعزيزها لإماكنياهتا بصورة مس مترة عرب الرشأاكت إواعادة تصممی
املنتجات املقدمة للزابئن (العمالء) من ذوي ادلخول احملدودة ويف أي ماكن
اكن (بن علقمة وساحئي.)92 ،2018،
 -2تطور تكنولوجيا املالية
ان وجود التكنولوجيا املالية مل يايت من فراغ بقدر ما لها من جسل حافل من التارخي
والتطورات اليت سامهت بشلك او ابخر يف تبين التكنولوجيا وتوظيفها يف اجملالت
املالية ،وميكن توضيح ذكل عرب ثالث مراحل رئيسة ،ويه:
أ -املرحةل الوىل:
تمتثل بداایت انطالق  FinTechاإىل عام  1866حنی مت وضع أول اكبل عرب احمليط
الطليس بصورة انحجة ،فامي ظهر يف عام  1918ما يطلق عليە بـنظام  Fedwireواذلي
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يعترب اول نظام حتويل أموال اإلكرتوين ،مث مت تباعاً يف وقت لحق ،خالل فرتة
امخلس ينيات من القرن املايض ،تع ريف امجلهور ببطاقات الئامتن ،وجتسدت هذه الفرتة
بنی عايم  1866و .1967اذ رمغ ارتباطها ابلتكنولوجيا ومبس توایت قوية ،اإل أن اخلدمات
املالية بقت يف الغالب تناظرية)Bates, 2017, 5 ( .
ب -املرحةل الثانية:
تتجسد يف كوهنا مرحةل انتقالية شهدت التحول من اجملال التناظري اىل اجملال الرمقي،
واذلي جلب بدوره يف عام  1967اول ماكينة رصاف أيل من ابرلكزي ،وهو ما مثل بداية
التقنية املالية احلديثة ،حيث اخذت رمقنة املوارد املالية ابلزداید نتيجة للتطور
التكنولويج فامي يتعلق ابلتصالت واملعامالت ،حيث مت انشاء بورصة رمقية يف العامل
 ،SWIFTاإذ تاسست عام  1973واكن مقرها الرئييس يف بلجياك ووقد بدء نشاطها
عام  ،1977واذلي مثل بدوره بداية السواق املالية وبروتوكولت التصال املس تخدمة
حىت اليوم ،وتنهتيي هذه املرحةل حبدوث الزمة املالية العاملية يف عام ( 2008سهر
وجنود) 40 ،2020،
ت -املرحةل الثالثة:
ميثل العام  2008بداية انطالق املرحةل الثالثة من مراحل تطور التكنولوجيا املالية ،واليت
بدأت مع الزمة املالية ،حيث بدأ يف هذه املرحةل ظهور لعبون جدد فضالً عن عدم
الثقة يف اخلدمات املرصفية التقليدية ،اىل جانب ظهور الرشاكت الناش ئة اجلديدة ،اذ
بدأت الرشاكت التكنولوجية املعرويف يف تقدمي املنتجات واخلدمات املالية للك من
الرشاكت واملصارف والفراد ،فامي مت يف عام  ،2009تقدمي معةل البيتكوين للعامل متبوعة
بعدة معالت مشفرة أخرى ،وعىل الرمغ من ش يوع اس تخدام أهجزة المكبيوتر ،فقد ابتت
الهواتف النقاةل اذلكية متثل الوس يةل الساس ية للفراد للوصول اىل مواقع الويب ،ومن
مث اخلدمات املالية املتنوعة ،وقد ازداد ذكل وعىل حنو واسع مع ادخال لك من Google
 Walletو ( . Apple Payعبد الرحمی وتيل) 16 ،2019،
 -3أ مهية التكنولوجيا املالية
فامي يلخص أمهية التكنولوجيا املالية وفقاً ملا تقدمە من ابتاكرات وابداعات وكام ييل:
(حشاتة)17 ،2019،
ل
أ -تعمل عىل تغطية عدد كبري من اخلدمات املالية كعمليات ا متويل امجلاعي
والتحويالت املالية ادلولية ،فضالً عن ادلفوعات اليت تمت عرب الهاتف النقال
اذليك ،اىل جانب أدوات اإدارة احملفظة املالية عرب الانرتنت ،وهو ما جعزت
العديد من املؤسسات املرصفية عن تقدميە لعدد كبري من زابئهنا (معالهئا).
ب -تس هتدف تغيري هيلك اخلدمات املالية املقدمة وعىل حنو عام اىل جانب
تغيري مهنجية والية تقدميها للزابئن (العمالء) عىل حنو خاص ،بغية جعلها
أكرث رسعة واقل تلكفة وأكرث اماانً وااتح ًة.
ت -تعمل عىل حتسنی جودة ما يقدم من خدمات مالية لتكون متوفرة ومتاحة
يف أي وقت وماكن.
ث -تسامه يف مساعدة املؤسسات املالية ورشاكت التكنولوجيا املالية يف حتقيق
مزية تنافس ية.
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 -4أهداف التكنولوجيا املالية
ان وجود التكنولوجيا املالية انبعاً من وجود عدة اهداف تسعى اىل حتقيقها ،مجةل من
الهداف اليت تسعى اىل حتقيقها التكنولوجيا املالية ،ويه( :بن علقمة وساحئي،2018،
)93-92
أ -تلكفة أقل :تس هتدف التكنولوجيا املالية خفض التلكفة احلالية ،اذلي يسمح
بدوره لعدد أكرب من املس تخدمنی من الوصول للخدمات املالية وعىل حنو
خاص أولئك الافراد والرشاكت غري اخملدومنی مرصفياً.
ب -خصوصية أكرث :نتيجة لتصممی اخلدمات واملنتجات املتعلقة ابلتكنولوجيا
املالية استناداً لرغبات الزابئن (العمالء) فان للك مرصف حاجات تكون
خمتلفة عن غريه من املصارف.
ت -الرسعة :تعمتد منتجات وخدمات التكنولوجيا املالية يف اغلب الاوقات عىل
التكنولوجيا بغية تسهيل الإجراءات واجناز العمليات ،وهو ما يساعد سري
العمل عىل ان يكون بوترية أرسع عند تقدمي اخلدمات.
ث -الانتشار :ميكن ملنتجات وخدمات التكنولوجيا املالية أن تعرب احلدود
املاكنية ،اذ ميكن تقدمي اخلدمات للزابئن (العمالء) رمغ عدم انامتهئم لنفس
البقعة اجلغرافية.
د -املقارنة :متكن اخلدمات املقدمة عرب التكنولوجيا املالية وتساعد الزابئن يف
اجراء املقارانت حول خدمات العديد من الرشاكت واملؤسسات املالية
واملصارف من حيث مس توى اخلدمة وجودهتا ،فضالً عن الاسعار.
اثنياً :ماهية املصارف الإسالمية
ابتت املصارف الإسالمية متسمة ابلداء املمتزي ،حيث شهد القطاع املرصيف عرب
حقبة س بعينات القرن املايض العديد من التطورات والتغريات املتسارعة وامللحوظة،
عىل النحو اذلي ماكن املصارف من النوع هذا من التفوق وبصورة جديرة عىل اقراهنا
من املصارف التقليدية وابحلد اذلي جعل الخري مهنا ينشئ فروعاً خاصة للتعامالت
واملعامالت الإسالمية ،ويقوم معل املرصف الإساليم عىل أساس املبادئ املس متدة من
الرشيعة الإسالمية ،حيث يمتثل هذا املرصف بكونە احد املؤسسات املالية اليت تسهل
التقاء ما معروض وما مطلوب من أموال اعامتد ًا عىل جتميع الموال الزائدة عن حاجة
مالكهيا ،بغية استرامرها يف متويل الاخرين وفق مدد وعقود معينة ،ويتجسد املرصف
الإساليم يف الوقت احلارض بكونە حقيقة واحضة املعامل عىل ارض الواقع ليس فقط مضن
حياة الامة الإسالمية ،وامنا يف مجيع احناء العامل ،حيث تقدم عدة خدمات واليت تكون
جمازة رشعاً واليت تساعد يف منو الاسترامرات وحتقيق املشاركة احلقيقية يف حتمل ومواهجة
اخملاطر سواء أاكنت ابجتاه الرحب ام اخلسارة ،اذ ل تتعامل بصورة مس بقة مع نسب
اثبتة ،ذلكل تعترب هذه املصارف من امه اإجنازات الاقتصاد الإساليم واكربها جحامً.
وميكن وصف املرصف الإساليم بكونە مؤسسة مالية تنجز العامل املرصفية سواء
الاسترامرية ام المتويلية مضن أطر وأحاكم الرشيعة الإسالمية ،حيث تعمل املصارف
ذات الطبيعة الاسالمية باساليب متحررة من سعر الفائدة واذلي يسمى باسلوب
املشاركة يف الرحب واخلسارة عرب اس تعامل طرائق عدة للمتويل والاسترامر مثال ذكل
املضاربة والاسترامر مبارش واملتاجرة واملشاركة ،فضالً عن تقدميە لاكفة اخلدمات
املرصفية مضن اطر تستند عىل الرشائع الضامنة لالس تقرار املايل فضالً عن التمنية
الاقتصادية ،الامر اذلي يشري اإىل أن املصارف الإسالمية عند طرهحا لسلوب املشاركة
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بوصفە بديالً لنظمة الفوائد ،فهيي تعمل عىل تقمی تنظمی جديد عىل حنو فين واداري
لسواق النقد ومؤسسات المتويل ،فانە تقوم بنقل الاهامتم من جمال الإقراض اإىل جمال
الاسترامر ،ومن الرتكزي عىل ضامن المتويل اإىل تشجيع الادخار وحتفزي الاسترامر
ابملشاركة ،ومن اعامتدها دلور املرايب اإىل جتس يدها دلور املستمثر واملستشار
الاقتصادي( .احملمود) 11 ،2014،
ب
يعرف املرصف الإساليم بكونە مؤسسة مالية تقوم تجميع الموال وتوظيفها مضن
دائرة الرشيعة الإسالمية مبا خيدم اجملمتع وحيقق العداةل عند التوزيع ،ووضع املال يف مضن
مسار العمل الإساليم( .شاهنی) 117 ،2014،
فامي يشري نصت التفاقية اخلاصة ابإ نشاء الاحتاد ادلويل للبنوك الإسالمية يف فقرهتا
الوىل من املادة ( )5اىل تعريف املصارف الإسالمية ابهنا من املؤسسات املالية اليت
ينص قانون تاسيسها ونظاهما ادلاخيل عىل رصاحة الالزتام مببادئ الرشيعة الاسالمية
وعدم التعامل بصورة مس بقة ابلنس بة الثابتة سواء ابلخذ او العطاء( .اجلبوري،
)18 ،2014
 -1خصائص املصارف الإسالمية
تتوفر دلى املصارف الإسالمية عدة خصائص تتسم اها وتوحض طبيعهتا وما تمتزي بە
عن املصارف الخرى التقليدية ،ومن أبرز هذه اخلصائص يه:
أ -اخلاصية العقائدية (الالزتام باحاكم الرشيعة ل إالسالمية):
القواعد اليت تعمل املصارف الإسالمية من خاللها عىل تعديل واستبعاد لك معامالهتا
عن لك ما خيالف الرشيعة الإسالمية ،ويه( :كامل) 25 ،2012،
 قاعدة الغمن ابلغرم :أي أن احلق يف الرحب بقدر الاس تعداد لتحمل اخملاطر. الالزتام بقاعدة اخلراج ابلضامن :أي أن اذلي يضمن أصل اليشء جاز هل أنحيصل عىل ما تودل عنە من عائد.
 قاعدة الاس تخالف يف املال :املال مال هللا والبرش مس تخلفنی فيە ،ذلا اكنل بد عىل البرش أن يترصفوا يف هذا املال وفقا إلرادة مالكە وهو هللا عز
وجل.
ب -خاصية الشفافية يف التعامل واخلضوع للرقابة الرشعية
ت -خاصية املشاركة يف الرحب واخلسارة
ث -خاصية تعديل معل رأس املال (نقود) يف اجملمتع
د-

اخلاصية الاجامتعية

املبحث الثاين
خدمات وأدوات التكنولوجيا املالية
أصبحت التكنولوجيا املالية ثورة رمقية يف قطاع البنوك ،تشمل التحويالت املالية ،أ و
اإيداع الش ياكت من خالل الهواتف اذلكية ابس تخدام الانرتنيت ،كام تتيح تقنية اإماكنية
تقدمي طلب للحصول عىل ائامتن ،أو احلصول عىل رأس املال ،أو اإدارة الاسترامرات
اإلكرتونياً دون اللجوء اىل البنوك والرشاكت املالية بصورة مبارشة.
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أولً :أدوات وخدمات التكنولوجيا املالية
 -1أدوات التكنولوجيا املالية
أ -سلسةل الكتل Block Chain
فامي عرفت سلسةل الكتل باهنا يمت التحقق من رشوطها دون تدخل برشي ،ويه
أكرب جسل رمقي مفتوح يسمح بنقل أصل امللكية من طرف اإىل أخر يف الوقت نفسە
دون احلاجة اإىل وس يط ،مع حتقق درجة عالية من المان لعملية التحويل يف مواهجة
حماولت الغش أو التالعب ،ويشرتك يف هذا السجل مجيع الفراد حول العامل لكن ل
بد من التاكد من البياانت اليت يراد اإضافهتا لتقنية سلسةل الكتل قبل حفظها لهنا غري
قابةل للتعديل بعد احلفظ( .جنية.)61 ،2021،
ب -العمالت الرمقية واملشفرة
عرف العمالت الرمقية ( )Digital Currencyبكوهنا الموال املتداوةل عرب
الإنرتنت ،ولها مجيع خصائص الموال التقليدية ،وأقرب مثال لها بطاقات الئامتن واخلصم .
أما العمالت املشفرة ( )Cryptocurrencyفهيي أمناط متباينة من العمالت الرمقية
تعمتد عىل التشفري فتعترب ابلتايل من الصول املؤمنة جتاه الاخرتاق ،وأصبحت ابلفعل
تس تخدم كوس يةل للتبادل والتداول ،ومن الهداف الرئيس ية لعمةل التشفري هو جعل
تكل العمالت مامونة التداول ،وجيري اإنشاء وحتليل اخلوارزميات والربوتوكولت اليت
متنع تغيري ما تنطوي عليە من معلومات جراء تدخل طرف اثلث يف معرض تداولها بنی
أي طرفنی ،ول يتطلب التعامل اها أي معلومات خشصية أو التحقق من الهوية اإل أنە
يف املقابل ميكن تعقب لك معامةل تمت تقنيا ،ويس تطيع أ ي مس تخدم مشاهدة تداولت
العمةل املشفرة حيث حتفظ التداولت يف جسالت الكرتونية عامة ،ويربر املتعاملون
واملروجنی لها عدم خضوعها جلهة مركزية اهنا خاضعة لرقابة مجموع املتعاملنی ويفرتض عىل
رأهيم ان اجملموع ل يقبل اخلروج عىل القانون( .الرسطاوي) 7 ،2020،
ت -العقود اذلكية
يه بـرامج أو تعلاميت برجميـة قامئـة بـذاهتا تنفـذ تلقائيـا أحاكم وشـروط العقـد دون
احلاجة اإىل التدخل البرشي وميكن أن تتضمن العقود اذلكية مجيع املعلومات حول رشوط
العقـد وواجبـات وحقـوق الطـراف والرسـوم واكفـة العنارص اليت ينبغي وجودها يف
العقد ،حبيث يمت تنفيذ مجيع الإجراءات تلقائيا دون اللجوء خلدمات الوسطاء( .عياش
وأخرون.)318 ،2020،
ث -اذلاكء الاصطناعي
يسامه اذلاكء الاصطناعي يف تبس يط أداء العمليات واخلدمات املرصفية املقدمة للزابئن
بشلك كبري ،مما يساعد يف تعزيز وتطوير اخلدمات املرصفية اليت تقدهما البنوك لزابئهن ا
(املتعاملنی معها) ،حيث يسامه يف ترسيع العمليات املتعلقة حبصول الزبون عيل الئامتن
املطلوب هل ،فعوضاً من الانتظار أایم من أجل املراجعة ومعاجلة البياانت و اعطاء
الزبون املوافقة ابلقرض ،فسوف يصبح من خالل اذلاكء الاصطناعي مبقدور الزبون
حصوهل عيل القرض املطلوب خالل فرتة قصرية ،حيث يمت تقيمی الزبون لإعطاء املوافقة
هل او رفضها ،من خالل دقائق عيل احلاسب الايل وفقا ملا يقدمە اذلاكء الاصطناعي
(مارمور.)48 ،2019،
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 -2خدمات التكنولوجيا املالية
أ -خدمات الئامتن
وميكن عد الئامتن (مضن التكنولوجيا املالية) مبثابة أحد الابتاكرات اليت توسع نطاق
وصول الفاعلنی الاقتصادينی اإىل عرض الئامتن ،وهذا ما قد ينتج عنە زایدة يف جحم
الئامتن اللكي أو حتول بعض الفاعلنی الاقتصادينی يف حصوهلم عىل الئامتن من القنوات
التقليدية املمتثةل بشلك أسايس يف القروض املرصفية اإىل القنوات غري التقليدية املمتثةل
يف أسواق رأس املال (قندوز.)59 ،2019،
ب -خدمات الإيداع
ومن املهم أن حييط املرء علامً مبفهوم الودائع البنكية وما ينطوي علهيا من مضامنی
ومعان ،خاصة أهنا أحد احملراكت الساس ية لالقتصاد ،عالوة عىل أهنا خيار يلجا إاليە
كثري من أحصاب رؤوس الموال واملستمثرين ،حسب ظروف لك واحد مهنم.
(علواين.)1 ،2020،
ت -خدمات مجع رأس املال
تعرف خدمات مجع رأس املال بكوهنا متويل للمرشوع من خالل مجع مبالغ صغرية من
املال من عدد كبري من الشخاص ،وعادة ما يكون ذكل عرب الإنرتنت ،حيث يوصف
المتويل امجلاعي ابنە شلك من أشاكل المتويل البديل ويقصد ابلمتويل البديل القنوات
والعمليات والدوات املالية اليت ظهرت خارج نظام المتويل التقليدي اكلبنوك وأسواق
رأس املال ،غري أن معظم رشاكت التكنولوجيا املالية اليت تقدم خدمات الإقراض ل
تتحمل خماطرة القرض ول تتدخل يف تسعريه ،ومن مث فاإهنا تعترب وكيل مطابقة لتلبية
العرض والطلب يف ألية الإقراض والاقرتاض (مارمور.)70 ،2019،
ث -خدمات املدفوعات
تتجسد يف اخلدمات اليت توفرها بعض املصارف واملؤسسات املالية والرشاكت
الناش ئة عن طريق املواقع الإلكرتونية أو تطبيقات الهاتف احملمول للقيام بعمليات الرشاء
من املتاجر الإلكرتونية دون احلاجة للتنقل أو الإفصاح عن املعلومات البنكية للمس هتكل/
الزبون( .زواويد ونفيسة.)67 ،2018،
ج -خدمات املقاصة والتسوية
وميكن لتكنولوجيا سلسةل الكتل أن تس تخدم "كط ريقة أخرى لتسوية معليات ادلفع
بنی الطراف ،بعيدا عن نظام التحويل اخلاضع لـ (  )SWIFTوخمططات ادلفع الخرى،
حيث أن هذه التكنولوجيا ميكن أن متنح البنوك ختفيضا بنس بة  % 33يف تاكليف
تشغيلها يف معلية ادلفع ادلولية وتسمح للمقرضنی بتحويل الموال يف ثوان معدودة.
(بوعقل وحدوش)139-138 ،2019،
ح -خدمات اإدارة الاسترامرات والرثوات
اإن خدمة اإدارة الرثوات تتضمن لك من التخطيط املايل وادارة احملافظ الاسترامرية
وعدد من اخلدمات املالية اجملمعة للفراد الثرایء وأحصاب العامل الصغرية والرس اذلين
يرغبون يف مساعدة واستشارة مالية ،حيث يدعون خمتصنی معمتدين لإدارة ثرواهتم من
تنس يق خدمات بنكية وختطيط عقاري وموارد قانونية وادارة الرضاب املهنية والاسترامر،
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لكنە وبذكر املصارف حتل املؤسسات الناش ئة يف التكنولوجيا املالية حمل النشاطات
املرصفية وتنافس علهيا ابغتناهما لفرصة رشحية الفراد اذلين ل ميتلكون حساابت بنكي ة
وكذكل املغرتبنی والفراد ذو ادلخل املرتفع ابسترامر مدخراهتم( .سهري وجنود،2020،
)54
اثنياً :كيفية الاس تفادة من أدوات التكنولوجيا املالية
أثر تطور الاقتصاد الرمقي يف الفرتة املاضية عىل مجيع القطاعات ،مبا يف ذكل القطاع
املايل عامة ويف البنوك بشلك خاص لكوهنا حمراكت للمنو الاقتصادي يف مجيع قطاعات
الاقتصاد .يمت فرض طرق جديدة يف البنوك من خالل الانتقال اإىل الاقتصاد الرمقي،
هذه العملية ل ختلو من التعقيد ،مفن انحية يتسبب القطاع املايل والبنوك يف اإحداث
تغيريات هائةل يف طريقة معل الرشاكت واملؤسسات الاقتصادية الخرى ،ومن انحية
أخرى مير هذا القطاع بتغيريات جذ رية جتعل املفاهمی التقليدية للبنوك نفسها حباجة اإىل
اإعادة تعريف( .املقالين والزواوي) 34 ،2021،
تسهم التكنولوجيا املالية حاليا يف حتويل مشهد اخلدمات املالية .والتكنولوجيا املالية
ليست جديدة ،اإمنا مرت بعملية متواصةل من الابتاكر والتطور امتدت عىل مدار قرون.
ومع هذا ،فقد أدى التقدم التكنولويج الرسيع وتفضيل العمالء للقنوات الرمقية اإىل
تسهيل اعامتد مناذج معل جديدة ودخول رشاكت غري مالية أ رسع حركة (التصالت
والتكنولوجيا) يف املعادةل لتقدمي "خدمات ذات صةل ابلعامل املرصفية" اإىل العمالء يف
اجملالت الرئيس ية لعمل اجلهاز املرصيف ،مبا فهيا مدفوعات التجزئة وامجلةل ،وتقدمي
الئامتن ،وتعبئة رأس املال املسامه ،ابلإضافة اإىل البىن التحتية للسواق املالية ،وادارة
الرثوات والتامنی وتوفر التكنولوجيا املالية فرصا هائةل ،اكخنفاض التاكليف اليت يتحملها
العمالء ،وادلفع الفوري ،وتوفري مزيد من اخليارات  ،وتسهيل اخلدمات .ومن شان
التكنولوجيا املالية تسهيل فرص احلصول عىل المتويل للفراد وأحصاب الوحدات
الاقتصادية الصغرية واملتوسطة اذلين يفتقرون للخدمات املرصفية الاكفية ،ومن مث حتقيق
منو أعىل وأكرث احتواء مجليع رشاحئ الساكن .ويوسع احلكومات اس تخدام املنصات الرمقية
لرفع كفاءة العمليات احلكومية يف حتصيل الإيرادات وادلفع .وابإ ماكن البنوك الاعامتد عىل
الوسائل التكنولوجية يف رفع الكفاءة ،وتقوية اإدارة اخملاطر ،وتعزيز الامتثال للنظم
والقواعد( .يعقوب وأخرون)65-63 ،2021 ،
واشارت دراسة (كروش وأخرون ،)127-126 ،2020،أن التكنولوجيا املالية
تساعد عىل فتح فرص منو جديدة للصناعة املرصفية الإسالمية ،وذكل من خالل التنفيذ
ال رسع إواماكنية تتبع املعامالت بشلك أفضل.
 -1الشمول املايل
ابلطبع ل تكفي التكنولوجيا الرمقية مبفردها لزایدة الشمول املايل ولضامن اس تفادة
املتعاملنی من اخلدمات املالية الرمقية يلزم توفر نظام للمدفوعات عل درجة جيدة من
التطور وبنية حتتية مادية جيدة ولواحئ تنظميية مالمئة إواجراءات وقائية صارمة محلاية
املس هتلكنی ،ويلزم أيضا تصممی اخلدمات املالية حبيث تليب احتياجات الفئات احملرومة
مثل النساء والفقراء( .سهر وجنود)100 ،2020،
 -2خدمات مرصفية أفضل وأ كرث تفصيال
ختضع البنوك للتنظمی وتعرف كيفية تقدمي املنتجات اإىل سوق منظم ،ميكن لرشاكت
التكنولوجيا املالية مساعدة الصناعة البنكية عىل حتسنی عروضها التقليدية بعدة طرق .
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عىل سبيل املثال قد توفر البنوك ،مستشارين ألينی ملساعدة العمالء عىل التنقل يف عامل
الاسترامر وخلق جتربة أفضل مصممة خصيصا هلم كام ميكن للرشأاكت مع رشاكت
التكنولوجيا املالية أن ت زيد من كفاءة الرشاكت القامئة
 -3تاكليف معامالت أقل وخدمات مرصفية أرسع
ميكن للقامئنی عىل صناعة المتويل الإساليم الاس تفادة من الإماكنيات اليت تقدهما
التكنولوجيا املالية والابتاكرات الخرى لتعزيز خدماهتم وجاذبيهتم ،وميكن للتكنولوجيا
أيضا أن ختفض التاكليف ،مما يسمح ابإ عادة توزيع املوظفنی عىل معليات ذات قمية مضافة
أعىل( .كروش وأخرون)126 ،2020،
 -4معليات مرصفية حمس نة وأ كرث كفاءة
ميكن أن يساعد اس تخدام  blockchainيف تقليل تعرض الصناعة للمخاطر املتعلقة
بامان املعامالت أو رسقة الهوية ،وقد يؤدي ذكل أيضا اإىل تعطيل ط ريقة اإصدار
الصكوك إوادارهتا ،وتعمل تقنية blockchainعىل حل ثالث حتدایت تتعلق ابإ صدار
الصكوك إوادارهتا حبيث يكون ذكل ب( :كروش وأخرون) 126 ،2020،
أ.

تتبع ال صول الساس ية ،مما سيساعد املستمثرين عىل فهم اخملاطر املتعلقة
ابلصكوك بشلك أفضل يف حمافظهم الاسترام رية.

ب .تتبع التدفقات النقدية ،مما يساعد املصدرين عىل تنفيذ الإجراءات
التصحيحية الفورية اإذا اكن أحد الصول الساس ية ضعيف الداء.
ت .اإماكنية تتبع املستمثرين ،واليت ميكن أن تعمل مع بروتوكولت العقود اذلكي ة
عىل اإجياد حلول أ رسع وحىت خارج نطاق الزناعات املتعلقة ابلصكوك.
 -5التاثري الإجيايب احملمتل عىل الاس تقرار املايل بسبب املنافسة املزتايدة
قد يؤدي دخول رشاكت مالية جديدة تتنافس مع البنوك القامئة اإىل جتزئة سوق
اخلدمات البنكية وتقليل اخملاطر النظامية.
 -6التكنولوجيا التنظميية
ميكن أن تساعد  Fintechالصناعة املرصفية الاسالمية عىل توس يع مدى وصولها
والاس تفادة من رشاحئ العمالء اجلديدة املستبعدة ،عىل سبيل املثال ميكن حتقيق أفاق
منو جديدة من خالل توفري اخلدمات املرصفية عرب الهاتف احملمول للعمالء يف املناطق
النائية ،أو توفري منتجات مثل المتويل امجلاعي للسكن امليسور التلكفة أو املؤسسات
الصغرية واملتوسطة احلجم.
 -7حتسنی احلومكة:
ميكن أن تساعد التكنولوجيا التنظميية صناعة المتويل الإساليم بادوات أكرث قوة
لتحقيق الامتثال للنظمة ومتطلبات الرشيعة ،عىل افرتاض وجود معايري الرشيعة
املتفق علهيا ،كام ميكن أن تقلل من خماطر السمعة املتعلقة ابلنهتاك احملمتل ملتطلبات
الرشيعة وحترير علامء الرشيعة للرتكزي عىل الابتاكر ،اإضافة اإىل ذكل يعترب توفري بنية
حتتية مادية اكفية وتنفيذ الإطار الرقايب والتنظميي الالزم ،من املتطلبات الساس ية
للتكنولوجيا املالية لإثراء صناعة المتويل الإساليم( .كروش وأخرون) 137 ،2020،
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املبحث الثالث
افاق الابتاكرات املالية الإسالمية
أولً :واقع صناعة التكنولوجيا املالية يف العامل
للتكنولوجيا اترخي طويل ،اذ يه جزء ل يتجزأ من صناعة اخلدمات املالية ،حيث
سامهت ابتاكرات التقنيات املالية بشلك كبري يف جعل اخلدمات املالية أكرث أمتتة وكفاءة،
واس مترت يف التطور بدءاً من اإدخال بطاقات الئامتن يف امخلس ينيات ،وماكينة الرصاف
ال يل يف الس تينيات ،والتداول الإلكرتوين للسهم يف الس بعينيات ،وأهجزة المكبيوتر
املركزية وأنظمة حفظ السجالت يف الرامنينيات ،واخلدمات املرصفية والسمرسة عرب
الإنرتنت يف التسعينات ،فضالً عن ذكل وخالل هذه العقود امخلسة ،اكن املس هتلكون
يتبنون التقنيات دون التفكري اها كثرياً وبدل من الشعور ابلهتديد ،رحب الفاعلون يف
القطاعات املالية اهذه الابتاكرات اليت تمتتع بسجالت ممتازة يف مساعدة املؤسسات
املالية عىل تقدمي منتجاهتا وخدماهتا اىل الزابئن اذلين تزايدت طلباهتم للخدمات املالية
أكرث من أي وقت مىض ،ولقد أصبح الوقت الالزم لتسويق املنتجات واخلدمات اجلديدة
أقرص وميكن معاجلة مزيد من املعامالت يف وقت أقل بكثري ،ومع انتشار الإنرتنت عىل
نطاق واسع والهجزة احملموةل وخاصة الهواتف اذلكية ،أصبحت الابتاكرات أكرث كثافة
منذ عام  2000فصاعداً ،ومت تقدمي احملافظ املتنقةل وتطبيقات ادلفع واملستشارين اللينی
والمتويل امجلاعي ومنصات الإقراض من نظري اىل نظري (قندوز.)23 ،2019،
ولقد شهدت الاسترامرات العاملية يف قطاع التكنولوجيا املالية ارتفاعا ملحوظا ،وذكل
من  928مليون دولر عام  ،2008اإىل  4مليارات دولر عام  ،2013مث منت تكل
الاسترامرات اإىل  20مليار دولر عام ( 2015زينب والزهراء.)402 ،2019 ،
ولبد من الإشارة اىل ان جحم نشاط الرشاكت الناش ئة يف جمال التكنولوجيا املالية العاملي
قد ابت يف ارتفاع مس متر منذ س نة  2016اإىل غاية  ،2019فقد ارتفع رأس املال املستمثر
من  73.7مليار دولر اإىل 135.7مليار دولر س نة  ،2019ويعد هذا دليل عىل تزايد
الاهامتم اهذا اجملال ،أما بنس بة نشاط رأسامل اخملاطر حيث اكن س نة 22.9 2016
مليار دولر وتزايد يف س نة  2019اإىل  35.2مليار دولر لكن اخنفض مقارنة بس نة
 2018بقمية  45.1مليار دولر ،ويرحج ان تكون هذه الظاهرة دورية حيث يرتاجع
املستمثرون يف هناية املطاف للخطورة اليت ميكن أن يواجە وهنا من تكدس رأسامل
(سهري وجنود.)47 ،2020،
ومن املتوقع أن يسامه اذلاكء الاصطناعي بنحو  15.7تريليون دولر من الاقتصاد
العاملي عام  ،2030حيث تنقسم اإىل  6.6تريليون دولر واليت تايت من ارتفاع معدلت
الإنتاجية و 9.1تريليون دولر نتيجة زایدة الاس هتالك يف ضوء ارتفاع مس توى جودة
السلع املنتجة (احتاد مصارف العريب.)1، 2018،
اثنياً :أفاق التكنولوجيا املالية يف املصارف الإسالمية
تعمل البنوك الإسالمية عىل مواهجة التحدایت اليت تنش هئا الاسواق املالية العاملية
وعىل حنو خاص فامي يتعلق ابلبتاكرات املالية التكنولوجية املتسارعة ،اإذ تسعى العديد
من البنوك الإسالمية حنو تبين نظم اإلكرتونية متطورة بغية تسهيل اخلدمات املالية فض ًال
عن زایدة مس توى كفاءة وفاعلية اداء البنك الإساليم (بومود وأخرون.)343 ،2020 ،
ولقد ابت اعامتد الرمقنة يف صناعة المتويل الإساليم ياخذ ابلزتايد لك س نة ،اإذ تقد ر
قمية صناعة المتويل الإساليم مبا يقدر بـ  2.4تريليون دولر أمرييك خالل عام 2017
ومن المل واملتوقع أن تمنو مبا نسبتە  % 7.7أي مبعدل منو س نوي مركب يصل اإىل 3.8
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تريليون دولر أمرييك مع حلول عام  ،2023واىل جانب التطور اذلي شهدتە اخلدمات
البنكية وجمالت المتويل الإساليم فقد أصبحت التكنولوجيا مبثابة عامل متكنی رئيس
للخدمات املالية والتجارية مس تقبالً ،اإل أن هذا القطاع ورمغ عدم حداثتە فانە مل حيقق
اجلذب املتوقع لهامتم املنظمنی واملشاركنی يف الصناعة املالية الإسالمية واملس هتلكنی
عىل حد سواء اإل منذ عام  ،2014ويتضح عرب امجلع بنی المتويل الإساليم والابتاكر
املالية ،ظهور الابتاكرات املالية الإسالمية بوصفها نسخة اإسالمية من الابتاكرات
املالية ،ذلكل ابت المتويل الإساليم حباجة اإىل أداء دور أكرث فاعلية مضن هذا القطاع،
اإذ توفر الابتاكرات املالية الإسالمية لقطاع المتويل ا إلساليم وتقدم الفرصة لتكون أكرث
قابلية للتطبيق عىل املتعاملنی من امجلهور املسمل ،وقد شهدت الرشاكت الإسالمية
الناش ئة مضن جمال الابتاكرات والتكنولوجيا املالية تزايداً وتطوراً خالل عام ،2018
واكنت املؤسسات املعنية ابلبتاكرات املالية الإسالمية ذات تركزي عايل عىل جعل متويل
املس هتلكنی والعامل بصورة أكرث سهوةل ،واذلي احتوتە وتناولت س تة وس تون رشكة
انش ئة ،مع ااتحة فرصة الوصول اإىل السواق يف ذات الوقت للمستمثرين الرشاكت
والافراد ،اإذ قدرت مبا يقارب مئة رشكة اإىل غاية هناية فرباير يف عام  ،2018ونشطت
ما يقارب  % 70من هذه الرشاكت يف تقدمي اخلدمات املالية مثال ذكل (حتويل الموال،
والمتويل امجلاعي ،واخلدمات الرمقية املرصفية) ،و %30الخر ابت يعمل يف البنية
التحتية التقنية مثال ذكل (تكنولوجيا املعلومات ،واذلاكء الاصطناعي ،والروبواتت)،
وقد تركزت  %46من هذه الرشاكت يف قارة أس يا ،و %24مهنا يف قارة أورواب و%23
يف الرشق الوسط %78 .من مس تخديم البنوك يف منطقة اخلليج العريب يرغبون يف
حتسنی البنوك خلدماهتم الإلكرتونية عرب اعامتد املزيد من الربامج التقنية الرمقية ليتضمن
ذكل خدمات أكرث ،اإذ تشري الإحصائيات اىل أن  %40من برامج التكنولوجيا املالية
) (FinTechاملس تخدمة يف هذه ادلول يه ) (Payments Solutionsأي يه برامج
ادلفع الإلكرتوين (س بع.)263-260 ،2021 ،
ل
ً
وابلنس بة للبنوك الإسالمية ميكن لالبتاكرات املالية ان تشلك مفتاحا للنجاح وا متزي
لهذه البنوك ،اإذ رمغ مما حققتە من جناح متعدد عىل أرض الواقع فاإن هذه الابتاكرات
الرسيعة واملتطورة متثل وس يةل جديدة للنظام املرصيف هذا واذلي ميكن ان تساعده عىل
التع ريف بصورة اوسع مبنتجاتە وخدماتە وابلتايل ميثل رضورة ملحة وس ياسة اسرتاتيجية
لهذه البنوك (أمين وأمينة.)150-146 ،2018،
ورمغ ما س بق الاشارى اليە الا ان لبتاكر يف التكنولوجيا املالية يف قطاع اخلدمات
املالية الإسالمية مل يصل ذلروتە حىت الن ،عىل الرمغ من توافر الإماكنيات ،خاص ًة مع
توفر احملفزات القوية املوهجة حنو الاسترامرات املسؤوةل من قبل البنوك واملستمثرين اذلين
هيدفون للبحث عن طرائق بديةل لسترامر أمواهلم .ومنذ الزمة املالية العاملية ،اكتسب
خيار المتويل الإساليم رواجاً وليس حرصاً فقط يف ادلول اليت يتواجد فهيا عدد كبري
من الافراد املسلمنی يف الرشق الوسط وجنوب رشق أس يا وأفريقيا (أمين
وأمينة.)153-152 ،2018،

الاس تنتاجات والتوصيات
فامي يايت مجةل من الاس تنتاجات والتوصيات املقرتحة حلسن اس تغالل اس تخدام
الابتاكرات الناجتة عن التكنولوجيا املالية بغية تطوير مس تقبل اخلدمات املرصفية
الإسالمية ،ويه:
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أولً :الاس تنتاجات:
 -1مغ تعدد املزاای الناجتة عن التكنولوجيا املالية لعمل املؤسسات املالية ومهنا
املصارف الإسالمية وجتربة الزابئن ،الا ان التوسع يف الابتاكر ل ميكن ان يمت
عىل حساب سالمة القطاع املايل واملرصيف ومتانتە ،وكذكل عىل حساب
حامية الزابئن.
 -2يتوجب ان تدرك املصارف الإسالمية وبصورة رسيعة رضورة التعامل مع
اخلدمات والدوات التكنولوجيا املالية .
 -3ساعدت التقنيات املالية يف اعادة تعريف الطرائق املتبعة يف لك من خزن،
حفظ ،متول ،استرامر ،حتريك ،اإنفاق املال وحاميتە .فامي يتعلق مبس توى الفراد،
أما عىل مس توى املؤسسات والرشاكت ،فقد مت اجياد التغيريات اجلذ رية
والهيلكية يف مناذج العمل التقليدية ،وهو ما جعل الكثري من القطاعات التقليدية
الراخسة يف مواهجة ضغوطات وحتدایت كبرية.
 -4مت اس تعراض الكثري من أنواع أدوات التكنولوجيات املالية مضن ادلراسة
احلالية ،انطالقاً من تقنية سلسةل الكتل ،مروراً ابلعمالت الرمقية واملشفرة
والعقود اذلكية ومث اذلاكء الاصطناعي مع مجموعة من خدمات الابتاكرات املالية
كخدمات الئامتن والايداع ومجع رأس املال مع خدمات املدفوعات ومقاصة
والتسوية وأخرياً خبدمات اإدارة الاسترامرات والرثوات.
اثنياً :التوصيات
 -1يتوجب عىل املصارف والبنوك املركزية واجلهات الرقابية انشاء حاةل من التوازن
بنی جتنب اخملاطر والتوجە العاملي حنو ابتاكرات التكنولوجيا املالية والرمقية،
فضالً عن التاكد من عدم حتول الابتاكرات التكنولوجية اجلديدة اإىل أدوات
لالحتيال والقرصنة وتبيض الموال ،وعدم هتديدها لالس تقرار املايل ،وذكل
عرب احلفاظ عىل مس توى عالٍ من اإدارة اخملاطر ،ومعايري الرقابة وامحلاية.
 -2اماكنية استرامر ابتاكرات التكنولوجيا املالية احلديثة عىل غرار الـ
blockchainمضن س ياق تطوير اخلدمات املالية الإلكرتونية بغية تقليص
الطرائق التقليدية يف اس تخدام النقد.
- -3اإماكنية اإجراء امل زيد من البحوث وادلراسات فامي يتعلق بادوات وخدمات
التكنولوجيا املالية ،كذكل تويص ادلراسة احلالية بوجوب دراسة أدوات المتويل
الإسالمية املس تعمةل مضن هذا المنوذج وعىل حن ٍو خاص من اجلانب الفقهيي
ومدى متاش هيا وتوافقها مع الرشيعة الإسالمية.
 -4للمصارف واملؤسسات املالية الإسالمية القدرة عىل عقد الرشأاكت مع الرشاكت
الناش ئة اخملتصة يف جمال التكنولوجيا املالية ،اإذ من شا ن هذا الاجراء أ ن
يساعد املصارف يف احلفاظ عىل حصهتا السوقية ،وذكل من خالل تقدميها
ملنتجات مرصفية مبتكرة لزابئنهئا.
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