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Abstract
FinTech Financial Technology is a new wave of technology innovations occurring in
the financial services sector worldwide including Islamic finance, from artificial
intelligence to cryptocurrency, rapid developments in financial technology transform the
financial services landscape, creating opportunities and challenges for consumers,
service providers, and regulators alike. The development of financial technology raises
questions about its impact on the Islamic banking sector.
This paper examines the effects that financial technology can have on the Islamic
banking sector, by analyzing relevant literature and data from articles, websites and
official reports of regulators.
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أثر تطبيق التكنولوجيا املالية ( )Fin Techعلى قطاع املصارف اإلسالمية
بن مشيش حليمة -طالبة دكتوراه مالية واقتصاد إسالمي ،جامعة سطيف ،1اجلزائر
أ.قدوج محزة -أستاذ مساعد ،جامعة سطيف ،1اجلزائر

امللخص
التكنولوجيا ادلالية  FinTechىي موجة جديدة من االبتكارات التكنولوجية اليت ربدث يف قطاع اخلدمات ادلالية يف
مجيع أضلاء العامل دبا يف ذلك التمويل اإلسالمي ،من الذكاء االصطناعي إىل العملة ادلشفرة ،تعمل التطورات السريعة يف
فرصا وربدايت للمستهلكُت ومقدمي اخلدمات وادلنظمُت
التكنولوجيا ادلالية على ربويل مشهد اخلدمات ادلالية ،شلا ؼللق ً

على حد سواء ،ويطرح تطور التكنولوجيا ادلالية أسئلة حول أتثَتىا على قطاع ادلصارف اإلسالمية.

تبحث ىذه الورقة يف التأثَتات اليت مؽلكن للتكنولوجيا ادلالية إحداثها يف قطاع ادلصارف اإلسالمية ،وتستخدم ىذه الورقة
أحباث ادلكتبات من خالل ربليل األدبيات ذات الصلة ابدلوووع والبياتات من مقاالت ومواقع إلكًتونية وتقارير رمسية

للجهات ادلنظمة.
الكلمات املفتاحية :تكنولوجيا ،تكنولوجيا مالية ،مصارف إسالمية.

املدخل:
حقق قطاع ادلصارف اإلسالمية تطورا كبَتا وانتشارا واسعا يف العديد من دول العامل ،األمر الذي جعل من
ادلصارف اإلسالمية عمروة دلنافسة قوية مع ادلصارف التقليدية ،شلا دفع هبا إىل البحث بشكل دائم عن
حلول تساىم يف تطوير أدائها وربسُت خدماهتا.
ويمعترب التوجو ضلو تطبيق التكنولوجيا ادلالية ( )Fin Techأحدث احللول ،فهو عامل قوي يف تطوير عمل
ادلصارف اإلسالمية وربسُت قوهتا التنافسية وزايدة كفاءهتا ،من خالل ما تمقدمو التكنولوجيا ادلالية من
اخًتاعات وابتكارات تكنولوجية تمسهل التعامل مع الزابئن وتقلل تكاليف ادلعامالت ،وتقدم حلول مبتكرة
للتعامل مع شىت ادلشكالت ادلالية.

فكيف يُؤثر تطبيق التكنولوجيا املالية ( )Fin Techعلى قطاع املصارف اإلسالمية؟
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فرضية البحث :التكنولوجيا ادلالية سبثل فرصة لتوسع وانشار خدمات ادلصارف اإلسالمية يف أسواق
جديدة كما تمساىم يف رفع قاعدة العمالء ،من خالل التقنيات احلديثة اليت تمسهل اخلدمة ادلصرفية
وتمسرعها وتزيد من موثوقيتها ،غَت أن التكنولوجيا ادلالية أيضا ربمل معها هتديدات وربدايت لقطاع
ادلصارف اإلسالمية كمخاطر أمن ادلعلومات وسلاطر عدم االمتثال للشريعة اإلسالمية.

أمهية البحث :تظهر أعلية البحث من خالل تنامي أعلية التكنولوجيا ادلالية ( )Fin Techيف الساحة
العادلية ،دلا توفره للقطاع ادلايل وادلصريف من تقنيات مربسن جودة اخلدمات ادلالية وادلصرفية ادلقدمة ،وورورة
تبٍت ادلصارف اإلسالمية للتكنولوجيا ادلالية هبدف مواكبة التطورات الرقمية والتكنولوجية لالستفادة من
الفرص اليت تمقدمها شركات التكنولوجيا ادلالية.
أهداف البحث :يهدف البحث إىل تقييم اآلاثر ادلًتتبة عن تطبيق ادلصارف اإلسالمية للتكنولوجيا ادلالية
يف عملياهتا ومعامالهتا ،وتقدمي حلول ومقًتحات من شأهنا ربسُت وتطوير اآلاثر اإلغلابية والتقليل من
اآلاثر السلبية لتطبيق التكنولوجيا ادلالية يف قطاع ادلصارف اإلسالمية.
منهج البحث :يف دراستنا ىذه وبغية الوصول للنتائج ادلرجوة ،مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي،
كونو مالئما لإلجابة على إشكالية البحث ،وقد مت تقسيم البحث إىل أربعة أقسام:
أوال :حملة حول قطاع ادلصارف اإلسالمية
اثنيا :ماىية التكنولوجيا ادلالية ()Fin Tech
اثلثا :تطبيقات ادلصارف اإلسالمية للتكنولوجيا ادلالية
رابعا :اآلاثر اإلغلابية والسلبية للتكنولوجيا ادلالية على قطاع ادلصارف اإلسالمية
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أولا :حملة حول قطاع املصارف اإلسالمية
 -1نشأة املصارف اإلسالمية

ترجع فكرة إنشاء ادلصارف اإلسالمية إىل اجلزائر سنة  ،1928أين كتب الشيخ إبراىيم أبو اليقضان

3

مقالة متخصصة يف جريدة وادي ميزاب  29جوان  ،1929بعنوان "حاجة اجلزائر إىل مصرف أىلي"،
تدعو إىل أتسيس مصرف يقوم على مبادئ التمويل اإلسالمي ،ولقيت الدعوة استجابة قوية لدى رجال
األعمال يف اجلزائر ،ومت ووع قانون أساسي للبنك وتوفَت رأس ادلال الالزم لذلك ،ومت اختيار اسم لو وىو:
البنك اإلسالمي اجلزائري  ،لكن سلطات االحتالل الفرنسي ألغت ادلشروع ،دفاعا عن النظام الربوي الذي
كانت تتبعو( ،حدو )2019 ،وبعد خطوة أيب يقضان يف طرح مبادرة ادلصرف األىلي اإلسالمي برزت
اىتمامات بعض العلماء يف مناقشة ادلصرفية اإلسالمية ،ومن أمثلة ذلك ورقة دمحم محيد هللا عام ،1944
بعنوان" :مؤسسات القرض اخلالية من الفوائد" ،وكتاب أنور إقبال قريشي عام  ،1946بعنوان" :اإلسالم
ونظرية الفائدة" ،وورقة نعيم صديقي عام  ،1948بعنوان" :ادلصرفية بناء على ادلبادئ اإلسالمية".
وكتاابت ادلودودي مثل كتاب "الراب" وكتاب "اإلسالم والنظم االقتصادية ادلعاصرة" ،واليت أكد من خالذلا
أعلية وجود النظام االقتصادي وادلصريف اإلسالمي( .بلعباس)2013 ،
وقد كانت أول ذبربة لتنفيذ فكرة ادلصارف اإلسالمية يف منطقة ريفية يف ابكستان يف اخلمسينيات من
القرن ادلاوي ،من خالل إنشاء مؤسسة تقوم ابستقبال الودائع من الطبقات الغنية من أجل إقراوها إىل
ادلزارعُت احملتاجُت لألموال بدون عائد ،وبعدىا كانت التجربة الرائدة يف الريف ادلصري إلنشاء مصرف
إسالمي عام 1963م ،مث ذبربة بنك تاصر االجتماعي سنة 1971م ،مث أنشئ بنك ديب اإلسالمي
والبنك اإلسالمي للتنمية جبدة سنة 1975م ،ومت إنشاء العديد من ادلؤسسات الداعمة للمصارف
اإلسالمية ،مثل االرباد الدويل للبنوك اإلسالمية سنة 1977م جبدة ،وادلعهد الدويل للبنوك واالقتصاد
اإلسالمي سنة 1981م بقربص ،واذليئة العلها للفتوى والرقابة الشرعية سنة 1983م ،وانتشرت ادلصارف
اإلسالمية بشكل كبَت يف الدول اإلسالمية وازداد عددىا ،كما أن األزمة ادلالية العادلية 2008م كانت
منعطفا ابرزا يف مسَتة ادلصارف اإلسالمية فقد برز اىتمام الدول غَت اإلسالمية ابدلصارف اإلسالمية،
وظهر تسارع وتنافس يف تبٍت الصَتفة اإلسالمية ،األمر الذي انعكس بشكل واوح على ظلو أصول
3الشيخ إبراهيم بن عيسى محدي أبو اليقظان ( 5نوفمرب  30-1888مارس  (1973صحفي جزائري ،شاعر ،مؤرخ ،دارس اجتماعي ،عامل ابلشريعة
اإلسالمية ورائد من رواداحلركة اإلصالحية يف اجلزائر ،ترك إنتاجا وخما يقارب الستُت مؤلفا ما بُت رسالة وكتاب.
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الصَتفة اإلسالمية العادلية ،حيث بلغ  1.57ترليون دوالر أمريكي سنة 2018م ،دبجموع  505مؤسسة
تمقدم خدمات مصرفية إسالمية.

 -2تعريف املصارف اإلسالمية

منذ ظهور ادلصارف اإلسالمية يف شكلها ادلؤسسي عرفت من قبل العديد من الكتاب والباحثُت ادلهتمُت
هبذا اجملال ،من بُت التعريفات نذكر:
"مؤسسة مصرفية تلتزم يف مجيع معامالهتا ونشاطها االستثماري وإدارهتا جلميع أعماذلا ابلشريعة اإلسالمية
ومقاصدىا وكذلك أبىداف اجملتمع اإلسالمي داخليا وخارجيا"( .أمحد)2001 ،
"تعد البنوك اإلسالمية منظمات اقتصادية هتدف إىل تيسَت تداول األموال واستثمارىا يف ظل ادلبادئ
وادلقتضيات اإلسالمية ،وؽليزىا عن غَتىا من البنوك وادلؤسسات ادلالية استبعاد التعامل ابلفائدة أخذا أو
عطاءا ،وتوجيو اجلهود ضلو خدمة اجملتمع ،إىل جانب التزامها بتحقيق التكافل االجتماعي .وتعد البنوك
اإلسالمية من البنوك متعددة األغراض ،إذ تعمل على تقدمي خدماهتا يف كافة اجملاالت ما دامت تدور يف
دائرة احلالل .ويتكون جانب ادلوارد يف ميزانية ىذه البنوك من رأس ادلال إىل جانب الودائع اجلارية والودائع
مع التفويض ابالستثمار ،أما جانب االستخدام فيشمل العديد من اجملاالت من بينها التمويل ابالستثمار
يف جوانب ادلضاربة وادلشاركة وادلراحبة وادلتاجرة ،وإن كان ىناك من قروض فهي حسنة تقدم بال فوائد".
(ادلغريب و الشربيٍت)2004 ،
"مؤسسة مالية مصرفية تقوم بتجميع ادلوارد ادلالية وتوظيفها يف رلاالت زبدم االقتصاد الوطٍت وفق ووابط
ادلشروعية؛ هبدف ربقيق الربح؛ ذلا رسإىل إنسانية ذات بعد تنموي واجتماعي هتدف إىل توفَت منتجات
مالية ربوز على السالمة الشرعية"( .عبادة)2008 ،

 -3تطور قطاع املصارف اإلسالمية
يمعترب قطاع ادلصارف اإلسالمية اجلزء األكرب واألىم من قطاعات الصناعة ادلالية اإلسالمية ،حيث تنقسم
ىذه األخَتة إىل ثالثة قطاعات رئيسة :قطاع ادلصارف اإلسالمية ،قطاع التأمُت التكافلي ،قطاع السوق

ادلايل اإلسالمي (صكوك إسالمية ،صناديق االستثمار اإلسالمية) ،والشكل ادلوايل يمووح تقسيم قطاعات

الصناعة ادلالية اإلسالمية لسنة 2018م.

شكل رقم  1تقسيم قطاعات الصناعة ادلالية اإلسالمية لسنة 2018م (.)%
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1,30
2,80

التأمٌن التكافلً
صنادٌك االستثمار اإلسالمٌة
الصكون

24,20

المصارف اإلسالمٌة

71,70

ادلصدر(Financial Stability Board, 2019) :

يتضح جليا من خالل الشكل أعاله أن قطاع ادلصارف اإلسالمية ىو القطاع ادلهيمن يف الصناعة ادلالية
اإلسالمية بنسبة  ،71,70وذلك من خالل حصة أصولو واليت بلغت  1,57ترليون دوالر أمريكي
سنة 2018م ،وعدد ادلصارف اإلسالمية يف العامل والذي قمدر ب  505مؤسسة تقدم خدمات مصرفية

إسالمية.

يليو قطاع الصكوك اإلسالمية والذي قدر حجم أصولو سنة 2018م ب  530مليار دوالر أمريكي ،مث
قطاع صناديق االستثمار اإلسالمية حبجم أصول  61,5مليار دوالر ،وقطاع التأمُت التكافلي حبجم أصول
 27,7مليار دوالر أمريكي.
ومن خالل الشكل ادلوايل نرصد تطور إمجايل أصول ادلصارف اإلسالمية خالل الفًتة (2013م-
2018م)
شكل رقم  2تطور حجم إمجايل أصول ادلصارف اإلسالمية يف الفًتة (2013م2018-م) "ترليون دوالر"
2

1,57

1,55

1,49

1,49

1,47

2018

2017

2016

2015

2014

1,28

1,5
1
0,5
0

2013

املصدر :من إعداد الباحثُت ابالعتماد على تقارير رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية للسنوات ادلذكورة

أظهرت إحصائيات رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية أن نسبة ظلو أصول ادلصرفية اإلسالمية تنمو بشكل
بطيء يف السنوات األخَتة ابلرغم من االىتمام الكبَت ابلقطاع ،ويرجع ذلك للووع االقتصادي العام
للدول ادلطبقة للصَتفة اإلسالمية ،واليت تعتمد أغلبها على قطاع النفط ،لذا فإن تدىور أسعار النفط
والتأثَتات اليت خلفها على أسعار الصرف تؤشر بشكل واوح على كل القطاعات االقتصادية دبا فيها
ادلصارف اإلسالمية.
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وغلدر ابلذكر أن ادلصارف اإلسالمية تنتشر يف أكثر من  60دولة ،فيتوزع عليها أصول ادلصارف
اإلسالمية ( 1,57ترليون دوالر أمريكي سنة 2018م) بتفاوت ،فالبعض منها تعرف تواجد كبَت
للمصارف اإلسالمية وابلتايل حجم أصول مرتفع وبعضها اآلخر يتميز بقلة عدد ادلصارف اإلسالمية
وابلتلي اطلفاض حجم األصول.
ومن خالل الشكل التايل سنووح توزيع أصول ادلصارف اإلسالمية يف العامل ،األمر الذي مؽلكننا من معرفة

أىم األسواق ادلهيمنة على القطاع عادليا.

شكل رقم  3توزيع أصول ادلصارف اإلسالمية يف العامل سنة 2018م
32,1
20,2

1,7

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

1,3

1,9

1,9

2,6

6,2

6,3

10,8 9,8

35
30
25
20
15
10
5
0

املصدر :من إعداد الباحثُت ابالعتماد على تقرير استقرار اخلدمات ادلالية اإلسالمية .2019

فيما يتعلق بتوزيع أصول ادلصارف اإلسالمية على سلتلف دول العامل ،صلد أن أول مخس دول يف الصدارة
ىي :إيران ،وادلملكة العربية السعودية وماليزاي واإلمارات العربية ادلتحدة والكويت.
فنجد أن إيران حافظت على مكانتها التارؼلية كأكرب سوق للصَتفة اإلسالمية ،بنسبة  ،٪32.1تليها
ادلملكة العربية السعودية بنسبة  ،٪ 20.2وماليزاي بنسبة  ،٪ 10.8مث اإلمارات العربية ادلتحدة بنسبة
 ،٪ 9.8والكويت بنسبة .٪6.3
وتمعترب كل من قطر وتركيا وبنغالدش وأندونيسيا وابكستان والسودان والبحرين واألردن وسطنة عمان ومصر

وبروتاي ،أسواق واعدة يف الصَتفة اإلسالمية ،دلا تقوم بو من جهود يف سبيل تطوير وربسُت قطاع

ادلصارف اإلسالمية.
يمعد التمويل اإلسالمي وسيلة دلساعدة فئات العجز على ربقيق أىدافهم االستثمارية واالستهالكية يف إطار
ع ْقدي سليم ،ولكن ال يتوقف صلاحو ونفعو على رلرد السالمة الشرعية ،حيث تدخل متطلبات أخرى يف

زماننا مربوج ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بشكل عام وادلصارف اإلسالمية بشكل خاص لتحقيق أمور منها:
خفض التكاليف  ،cost reductionوالتميز يف تقدمي اخلدمات  ، differentiationواحملافظة على الزابئن
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واجتذاب زابئن جدد  ،customer retention and acquisitionوزايدة العائدات واألرابح improved
 ،revenueوالوصول إىل شرائح جديدة  ،new customer segmentsوتوفَت أمان أعلى improved
 securityوخصوصية أكرب  ،increased privacyوسرعة أعلى يف إصلاز ادلعامالت faster transactions
وجودة أعلى يف توفَت اخلدمات بشكل عام  ، better qualityوغَت ذلك من أسباب النجاح ،وال شك أن
التكنولوجيا اليوم ىي األداة الوحيدة اليت سبكن مستخدمها من الوصول للكفاءة ادلطلوبة والتميز ادلنشود.
(الشاطر م)2018 ،.

اثنيا :ماهية التكنولوجيا املالية ()Fin Tech

تتمثل كلمة التكنولوجيا ادلالية درلا بُت التكنولوجيا والتمويل ،وقد أثبت عامل التمويل ،وخاصة القطاع

ادلصريف أن لو أعلية كبَتة يف احلياة اليومية للناس يف مجيع أضلاء العامل .وقد عرفت اخلدمات ادلصرفية
الكالسيكية تغَتات كبَتة خالل القرن ادلاوي ،فالقطاع ادلصريف وادلايل أصبح يضم خدمات مالية مبتكرة
تاذبة عن استخدام التكنولوجيا ادلالية.
ويمعترب رلال التكنولوجيا ادلالية رلاال مبتكرا وتاشئا ومليئا ابلتحدايت ،وتوفر شركات التكنولوجيا ادلالية
فرصا جديدة إلعطاء السلطة للناس من خالل السماح ابلشفافية وتقليل التكاليف وتقليل
ً FinTech
الوسطاء  -واألىم من ذلك  -إاتحة الوصول إىل ادلعلومات.
تعريف التكنولوجيا املالية Fin Tech

-1

ؽلكن فهم التكنولوجيا ادلالية  FinTechمن خالل عرض بعض التعريفات ذلا:
"التكنولوجيا ادلطبقة على اخلدمات ادلالية ) (FinTechذلا أتثَت كبَت على حياتنا اليومية ،من تسهيل
ادلدفوعات للسلع واخلدمات إىل توفَت البنية التحتية الضرورية لتشغيل ادلؤسسات ادلالية يف العامل".
)(ERNEST&YOUNG, 2014

ويمعرفها رللس االستقرار ادلايل على أهنا :ابتكارات مالية ابستخدام التكنولوجيا مؽلكنها استحداث ظلاذج
عمل أو تطبيقات أو منتجات جديدة ذلا أثر مادي ملموس على األسواق وادلؤسسات ادلالية وعلى تقدمي
اخلدمات

ادلالية(Financial Stability Board, 2019) .

"يتم تعريف

FinTech

من الناحية النظرية كنوع جديد من اخلدمات ادلالية القائمة على أنواع ادلستخدمُت

ادلختلفُت لشركات تكنولوجيا ادلعلومات ،واليت يتم درلها مع تكنولوجيا ادلعلومات واخلدمات ادلالية األخرى
مثل التحويالت والدفع وإدارة األصول وما إىل ذلك ،تشمل
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الربامج ادلالية إىل بررلة نوع جديد من الربامج ادلالية اليت ؽلكن أن تؤثر على عملية التمويل أبكملها،
وابلتايل ،ؽلكن لشركة

FinTech

ربديثات اذلاتف احملمول".

ربسُت أداء اخلدمات ادلالية ونشر اخلدمات ادلالية جنبًا إىل جنب مع

)(Lee & Kim, 2015

"ىي خدمة مالية ،واليت تتدخل فيها التقنيات ادلبتكرة من أجل تلبية ادلتطلبات الرئيسية ادلتمثلة يف :الكفاءة
العالية ،خفض التكاليف ،ربسُت العمليات التجارية ،السرعة ،ادلرونة ،االبتكار ،كما يمستخدم مصطلح
شيوعا ،إىل الشركات الناشئة  -اليت تعمل كعوامل سبكُت
""FinTechلإلشارة إىل الشركات  -واألكثر ً

دلثل ىذه األنواع من

اخلدمات"(Zavolokina, Dolata, & Schwabe, 2016) .

"يمشَت ممصطلح
ابستخدام اذلاتف احملمول واالنًتنت"(LEE & TEO, 2015) .
FinTech

إىل اخلدمات ادلالية ادلبتكرة أو ادلنتجات ادلقدمة عرب التكنولوجيا ادلتقدمة

من خالل التعريفات ادلذكورة نستخلص أن التكنولوجيا ادلالية ىي دمج بُت مصطلحُت :تكنولوجيا
Technology

ومالية  ،Financeدبعٌت تطبيق التكنولوجيا يف اجملال ادلايل ،من خالل تقدمي رلموعة من

التقنيات التكنولوجية ادلتطورة يف رلاالت التمويل واخلدمات وادلنتجات ادلالية ادلختلفة.

 -2تقنيات التكنولوجيا املالية وبعض جمالت استخدامها:
ىناك رلاالت واستخدامات عديدة للتكنولوجيا ادلالية ،تشمل :الذكاء االصطناعي ،ربليل البياتات،
التمويل اجلماعي ،العمالت ادلشفرة ،ادلدفوعات ،التحويالت واحلواالت ،تكنولوجيا التأمُت ،العقود الذكية،
التكنولوجيا التنظيمية ،سلسلة الكتل (بلوكشُت).
وتتداخل تلك اجملاالت فيما بينها بشكل كبَت ،فالعقود الذكية قد تستخدم تقنية سلسلة الكتل وتنطوي
على ذكاء اصطناعي ،والذكاء االصطناعي قد يستخدم تقنية سلسلة الكتل ،والتكنولوجيا التنظيمية
وتكنولوجيا التأمُت يستفيدان كالعلا من الذكاء االصطناعي وىكذا.
وتمعد التقنيات ادلالية احلالية امتدادا لتقنيات سابقة ،مثل البطاقات االئتمانية يف اخلمسينات من القرن
العشرين ،مث الصراف اآليل يف الستينات فالتداول االكًتوين لألسهم يف السبعينات فاحلاسوابت ادلتقدمة يف

الثمانينات فادلصرفية االلكًتونية من خالل االنًتنت يف التسعينات ،غَت أن ثورة التقنيات ادلالية ارتبطت
ابنتشار االنًتنت وأجهزة اجلوال الذكية ،وىو ما جعل االبتكارات ادلالية تنمو بشكل متسارع مع بداية
األلفية الثالثة ،لتظهر مصطلحات كاحملفظة ادلتنقلة ( ،)Mobile Walletوتطبيقات الدفع وادلستشار اآليل
( ،)Robot Adisorوالتمويل اجلماعي ( ،)Crowdfundingومنصات اإلقراض ما بُت النظراء (
( .)Peer Lending Platformقندوز)2019 ،
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ومؽلكن إبراز أىم تقنيات التكنولوجيا ادلالية من خالل اجلدول ادلوايل
التقنية

جدول  1أهم التقنيات اليت تُقدمها التكنولوجيا املالية
املنتج /التطبيق

Peer-to-peer Lending

الدفع بال وسطاء
( التمويل/اإلقراض ند لند)
Crowed funding

التمويل اجلماعي
Blockchain

(تقنية سلسلة الكتل)

العمالت االفًتاوية ادلشفرة

العقود الذكية
()Smart Cotracts

)(Insur Tech

تكنولوجيا التأمني

إصدار نقود رقمية حكومية
حذف الوسطاء وتفادي مشاكل الثقة يف العقود
التقليدية

Robot advisors

استبدال االستشارات البشرية ابلتقنية

منصات الدفع الفوري

إجراء التحويالت ادلالية وإسبام ادلدفوعات بشكل
آين ودون احلاجة لوسيط

الذكاء الصطناعي
املدفوعات

دعم االبتكارات وادلشاريع الصغَتة ،والتخفيف
من قيود منح التمويالت

)Ethereum, Token

نقود رقمية

تكنولوجيا نظم

حذف الوسطاء

 Cryptocurrencies (Bitcoin,إصدار نقود من شركات خاصة
Digital currencies

AI

دور التقنية

(…)PayPal, Apple Pay

الذكاء االصطناعي
منصات الند للند

بناء رلموعات أكثر دقة عن فئات ادلخاطر
تسعَت ادلنتجات التأمينية أبكثر عدالة وتنافسية

()Peer to Peer
نظم ادلالحة ()GPS
)(RegTech

التكنولوجيا التنظيمية

)(Open Banking

اخلدمات املصرفية

العقود الذكية ،الذكاء االصطناعي،
سلسلة الكتل
علم التشفَت ،السحابية ،البصمات
احليوية ()Biometrics
واجهة بررلة التطبيقات ()API

توفر بررليات وتطبيقات على اذلاتف احملمول
تسمح لعمالء البنوك بتحكم أكرب يف بياتاهتم
ادلصرفية وقراراهتم ادلالية.

Business Intelligence
()Data visualization
Finance Analytics

دعم القرارات اإلدارية
دعم القرارات االستثمارية

املفتوحة

Data
& Visualization
Analysis

أسبتة ورقمنة قواعد مكافحة غسيل األموال
زايدة كفاءة التزام اخلدمات ادلالية وتقليل النفقات

املصدر( :الشاطر م( ،)2018 ،.قندوز)2019 ،
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أ -تقنية البلوكشني :Blockchain

يمشبو البلوكشُت دفًت األستاذ (ابدلصطلح احملاسيب) ،يمسجل ادلعامالت ادلالية ،مؼلزهنا يف كتل يتم االحتفاظ

هبا من قبل شركة من ماليُت من أجهزة الكمبيوتر ادلتصلة ابالنًتنت ،يتم ربديثها تلقائيا عن طريق خوارزمية

رايوية وأكواد مشفرة ،يصعب اخًتاق أو تعديل معلوماهتا ادلسجلة أبي حال ،ومؽلكن للبنوك استخدام
البلوكشُت جلعل ادلعامالت آمنة ،ومنخفضة التكلفة وأسرع( .قنطقجي ،)2017 ،
مسبثل تقنية البلوكشُت حجر األساس للعديد من االبتكارات ادلالية مثل العقود الذكية والعمالت ادلشفرة
وغَتىا ،فهي تعمل يف رلاالت مالية عديدة منها:
 يف رلال النقود:مسبكن التقنيات اجلديدة كالبلوكشُت  Blockchainمن إصدار نقود رقمية

Digital currencies

لصاحل

البنوك ادلركزية ،وىذا مشابو من حيث ادلبدأ لعمل العمالت االفًتاوية ادلشفرة ( Cryptocurrenciesوىي
عملة رقمية تستخدم فيها تقنيات التشفَت لتنظيم توليد وحدات العملة والتحقق من عملية النقل
األموال ،تعمل بشكل مستقل عن البنك

ادلركزي)2018) ،

(DinarStandard,لكنو ؼلتلف من حيث

إمكانية اإلصدار ادلقيدة ابلدولة ،وآلية عمل الشبكة اليت تعترب شبكة خاصة يف حالة تبٍت الدولة ذلا،
خبالف الشبكات العامة (كالبتكوين) والفرق بينها (شبكات العامة واخلاصة( كبَت ،ومن إغلابيات ىذه
التقنية توفَت الوقت والكلفة ادلتمثلة بتكاليف طباعة النقود واحملافظة عليها.
 يف رلال ربويل األموال واإلقراض:سبكن تقنية البلوكشُت أيضا من ربويل األموال وإقراوها بشكل سريع يفوق اآللية احلالية يف نواحي
السرعة ،واألمان ،والتكلفة ،والسهولة ،وسبكن من التخلص من الوسطاء التقليديُت والضوابط القانونية
ادلتزايدة لنقل األموال من خالل تطبيق ال  Peer-to-peer Lendingوالتمويل اجلماعي

Crowed

( ،fundingالشاطر)2018 ،
ويمعرف التمويل/اإلقراض ند لند على أهنا :خدمة قائمة على التكنولوجيا تربط الشركات مباشرة
ابدلستثمرين ،من خالل منصة على شبكة اإلنًتنت مقابل رسوم(DinarStandard, 2018) ،أما
التمويل اجلماعي فيتم من خالل توفَت منصة على االنًتنت ،مؽلكن للشركات الصغَتة والناشئة ورواد

األعمال من خالل ىذه ادلنصات احلصول على التمويل ادلايل الالزم دلشاريعهم والذي يكون من طرف

عدة مستثمرين( .زواويد و حجاج)2018 ،
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أما العقود الذكية فيمقصد هبا أسبتة عملية التعاقد ،حيث مسبكن من تنفيذ وأداء ورصد الوعود التعاقدية

بدون تدخل اإلنسان ،الشيء الذي يمساىم يف زبفيض تكاليف إدارة التجارة والتقليل من األخطاء
البشرية وسرعة إصلاز العقود وتوثيق أكثر أمنا ،وتتم ىذه العقود من خالل منصات إلكًتونية( .الشاطر

م)2018 ،.
ب-

الذكاء الصطناعي : AI

مؽلكن تعريف الذكاء االصطناعي بشكل مبسط على أنو النموذج التكنولوجي القادر على تكرار
التفكَت البشري ،واآلالت أو األنظمة الذكية اليت مؽلكنها أداء مهام معقدة عادة ما تتطلب ذكاء ،ومن

خالل الذكاء االصطناعي مؽلكن لنظام كمبيوتر ( أو الربامج احلاسوبية) اإلحساس والفهم والتصرف
والتعلم ،فتتمكن من ربليل وفهم ادلعلومات اليت تتلقاىا ،وازباذ إجراءات بناء على ىذا الفهم وربسُت
األداء من خالل التعلم شلا حدث( .قندوز)2019 ،
ويمستخدم الذكاء االصطناعي يف رلاالت مالية عديدة نذكرىا:
 -رلال اخلدمات ادلالية الشخصية:

ؽلكن الذكاء االصطناعي من توفَت مستشارين وسلططُت ماليُت لألفراد ،حيث تساعدىم يف ازباذ
القرارات ادلالية (االدخار ،االستثمار ،االنفاق )...وؽلكن للمستشار ادلايل اآليل القيام بتحليل السوق
مقابل األىداف ادلالية للمستخدم )الفرد( وزلفظتو الشخصية ،ويقدم لو توصيات استنادا إىل تلك
ادلعلومات والتحليالت.
 رلال التأمُت:الذكاء االصطناعي ابلتأمُت ىو أحد أشكال تكنولوجيا التأمُت( ،)InsurTechومؽلكن استخدامو من
خالل أسبتة عملية االكتتاب ،وىو ما يمساعدىا على الوصول دلعلومات أكثر وأدق وابلتايل ازباذ قرارات
دقيقة فيما يتعلق ابلتسعَت والتسويق.
 رلال اخلدمات ادلصرفية:مسبكن التكنولوجيا العمالء من استخدام اخلدمات ادلصرفية من خالل األوامر الصوتية والشاشات اليت
تعمل ابللمس ،حيث تقوم دبعاجلة االستعالمات لإلجابة عن األسئلة والعثور على ادلعلومات وربط
ادلستخدمُت ابلعديد من اخلدمات ادلصرفية ،شلا يمقلل اخلطأ البشري ويزيد من الكفاءة.
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 رلال التمويل:مؽلكن لتطبيقات الذكاء االصطناعي تطوير اخلطط واالسًتاتيجيات ادلالية من خالل البحث عن أفضل

فرص االستثمار ادلتاحة والقروض واألسعار والرسوم ،وتتبع مدى التقدم يف اإلصلاز وغَته( .قندوز،

)2019
ج-تكنولوجيا نظم املدفوعات:
تمعترب منصات وأنظمة الدفع من أكثر التقنيات ادلالية انتشارا واستخداما بعد منصات التمويل اجلماعي،
وىي تشمل دفع الفواتَت وربويل ادلدفوعات ،فقد حلت تطبيقات احملفظة االلكًتونية على اذلاتف احملمول
مكان النقود الورقية يف بعض ادلتاجر .فمن أىم اخلدمات اليت توفرىا منصات الدفع الفوري ىي ربويل
األموال والفوترة االلكًتونية وربصيل الفواتَت ،وتقدمي إقرارات االستالم الفورية ،وإجراء التحويالت ادلالية
وإسبام ادلدفوعات بشكل آين ،وإمكانية ربويل األموال مباشرة بُت األفراد عن طريق اذلواتف الذكية دون
احلاجة لتوسيط البنوك وال إىل أية بياتات مصرفية.
د-تكنولوجيا التأمني (:)InsurTech
تسعى تكنولوجيا التأمُت الستخدام التكنولوجيا (الذكاء االصطناعي ،البياتات الكبَتة( لتبسيط وربسُت
كفاءة صناعة التأمُت ،فشركات تكنولوجيا التأمُت مل تعد حباجة لوظيفة االكتواري (وىو الشخص الذي
ػلسب وػلدد أسعار التأمُت) حيث أصبحت تعتمد على استغالل األجهزة الذكية وأجهزة ربديد ادلواقع
( )GPSوقواعد البياتات الرقمية واللحظية يف ذبميع البياتات اخلاصة ابلعمالء وربليلها آليا عرب أنظمتها
االلكًتونية واستخدام الذكاء االصطناعي لتسعَت ادلنتجات التأمينية ادلختلفة وبطرق عادلة وتنافسية.
(قندوز)2019 ،
ه-التكنولوجيا التنظيمية (:)RegTech
ظهر ممصطلح التكنلوجيا التنظيمية لتوصيف االبتكار والتكنولوجيا الناشئة واليت تعمل على حل ادلشاكل
التنظيمية ادلعقدة ،وتعمل على توفَت تنظيم أكثر ذكاء وأقل تعقيدا يف جانب االمتثال للوائح التنظيمية،
فتمعترب لوائح االمتثال مثل ابزل ولوائح ربليل ومراجعة رأس ادلال الشامل ولوائح إدارة ادلخاطر ادلختلفة
ولوائح التحقق من اذلوية ومكافحة غسيل األموال ،معقدة ومكلفة للمؤسسات ادلالية وكانت من بُت
عوائق االبتكار بسبب تعقيدىا واستهالكها للوقت ،فقامت التكنولوجيا التنظيمية أبسبتة العمليات التنظيمية
واالمتثال ابستخدام الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل ،وزايدة أسبتة عملية ربديد ىوية العمالء لتقليل
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االحتيال وربسُت خدمة العمالء ،كما تستخدم التكنولوجيا التنظيمية تقنية البلوكشُت يف التحقق من صحة
ادلعامالت بشكل سريع بدال من مراقبتها من قبل الوسطاء بعد
وقد عقب إاين بوالري

Ian Polari

قائد مشًتك بشركة

وقوعها(pwc, 2017) .

KPMG

(شبكة دولية من شركات التدقيق

واالستشارات) على موووع التكنولوجيا التنظيمية أبن التعقيد والتكاليف وادلخاطر ادلتزايدة يف إدارة
مستمرا لصناعة اخلدمات ادلالية ،ومن خالل
ربداي
االلتزامات التنظيمية والقانونية على أساس عادلي ؽلثل ً
ً
تطبيق الذكاء االصطناعى والتعلم اآليل ،أصبحت البنوك العادلية واإلقليمية قادرة اآلن على الوصول إىل
دمج حلول

regtech

اليت ؽلكن أن تساعدىم على تقييم ومراقبة التزامات االمتثال اخلاصة هبم بشكل

أكثر دقة عرب أسواق متعددة يف وقت أقل وبثقة أكرب.
اخلدمات املصرفية

)(KPMG, 2019

املفتوحة ()Open Banking

تتمثل اخلدمات ادلصرفية ادلفتوحة يف مساح البنوك لطرف اثلث يتمثل عادة يف شركات متخصصة يف
التقنيات ادلالية ببناء تطبيقات وخدمات مبتكرة للمستهلكُت ابستخدام بياتات البنك ،تمسمى ىذه
التطبيقات :واجهات بررلة التطبيقات ( ،)Application Proramming Interface- APIsهتدف ىذه
الربرليات إىل ربقيق البنك دلزيد من الكفاءة والسرعة وادلوثوقية لصاحل العمالء.
و:Data Visualization & Analysis-

مسبكن التقنيات احلديثة من مجع البياتات وتصنيفها ومقارنتها وربليلها وتصويرىا بسرعة فائقة من خالل
برامج قواعد البياتات وبرامج التحليل والتصوير اإلحصائي البياين  ،Data Visualizationوابلتايل إمكانية
إصدار تقارير سليمة مسبكن من ازباذ قرارات أدق .وتمقدم ىذه التقنيات مساعدات يف رلال االستثمار
والتجارة ،ففي قطاع االستثمار تتمثل سبل الدعم :بتخفيض تكاليف عمليات دراسات اجلدوى وازباذ
القرارات االستثمارية عن طريق زبفيض تكاليف اجلمع والتحليل والتنبؤ ابستخدام احلاسوب .أما يف رلال
ادلبيعات والتجارة مسبكن اللوائح التجميعية من تلخيص الكثَت من البياتات تساعد يف ازباذ القرارات ادلتعلقة
ابدلبيعات واالنتاج والتسويق .كما تدعم التكنولوجيا ادلالية إدارة اإلنتاج والعمليات والتسويق واحملاسبة
وغَتىا( .الشاطر م)2018 ،.

528

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7(2); February 2020

اثلثا :تطبيقات املصارف اإلسالمية للتكنولوجيا املالية

نظرا للتطور السريع للتكنولوجيا ادلالية وأتثَتىا يف اجملال ادلصريف ،كان لزاما على ادلصارف اإلسالمية ىي
أيضا مواكبة ىذا التطور وتبٍت تقنيات التكنولوجيا ادلالية ادلختلفة ،على أن تنضبط ىذه األخَتة بضوابط
الشريعة اإلسالمية .مثال ذلك خدمات صرف العمالت اليت تقدمها بعض شركات التقنيات ادلالية ،حيث

ينبغي أن تضبط تلك ادلعامالت بضوابط عقد الصرف ،وكذلك احلال مثال لشركات تكنولوجيا التأمُت،
حيث غلب أن ربرص على توفَت خدمة التأمُت التكافلي ،وابلنسبة دلنصات التمويل اجلماعي واالقراض بُت
النظراء  ،Peer to Peerفإنو غلب أن تنضبط بضوابط التمويل اإلسالمي ومن ذلك منع الفائدة وىكذا.
(قندوز)2019 ،
وقد ظهرت صناعة التكنولوجيا ادلالية اإلسالمية بقوة منذ عام  ،2010ويمقدر عدد الشركات الناشئة يف
رلال التكنولوجيا ادلالية اإلسالمية ب  93شركة تاشئة سنة  ،2018منها  65شركة تمقدم خدمات
التمويل ند لند( ،)Peer to Peerو 14شركة تعمل وفق تقنية سلسلة الكتل (البلوكشُت) و 14شركة تعمل
)(DinarStandard, 2018

وفق ابقي تقنيات التكنولوجيا ادلالية
وتمعد الشراكات االسًتاتيجية بُت شركات التكنولوجيا ادلالية اإلسالمية وادلصارف اإلسالمية من أىم مظاىر
تطبيقات التكنولوجيا ادلالية يف رلال التمويل اإلسالمي(THE GLOBAL ISLAMIC FINTECH .
)REPORT, 2019

وغلدر ابلذكر أنو إىل غاية سنة  ،2016كانت معظم تطبيقات التقنيات ادلالية يف الصناعة ادلالية اإلسالمية
يف شكل منصات التمويل اجلماعي ( ،)Crowdfunding Platformبعدىا انتشرت تطبيقات أوسع،
(قندوز )2019 ،من أعلها:
-1

مصرف اهلالل اإلمارايت يُنفذ أول صفقة صكوك بتقنية البلوكشني ،ويُطلق تطبيق "أهال":

يتبع مصرف اذلالل اإلمارايت اسًتاتيجية التحول للصَتفة الرقمية من خالل االستثمار يف أحدث التقنيات،
وقد نفذ صفقة صكوك بقيمة  500مليون دوالر بتقنية البلوكشُت سنة  2017كأول مصرف إسالمي يف
العامل يستخدم ىذه التقنية إلعادة بيع وتسويق الصكوك اإلسالمية ،وقد جاءت ىذه ادلبادرة بفضل تعاون
فريق التحول الرقمي يف مصرف اذلالل مع شركة "جربل" للتكنولوجيا ادلالية ابإلمارات ،وسبت من خالل
منصات التكنولوجيا ادلالية بسوق أبوظيب العادلي ،وستقوم شركة "جربل" للتكنولوجيا ادلالية ابلتعاون مع
مصرف اذلالل بتسريع عملية التحول الرقمي وتبٍت تقنية سجالت التوزيع يف قطاع الصَتفة اإلسالمية .كما
أعلن ادلصرف عن طرح تطبيق "أىال" للهواتف الذكية والذي يمتيح للعمالء فتح حساابت توفَت مصرفية
بشكل فوري وبسيط ،كما ػلوي التطبيق على مكافآت دلستخدميو ،ويتوفر التطبيق ابللغتُت العربية
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واالصلليزية ويستخدم بصمة األصبع أو الوجو ،دبا يضمن تقدمي خدمات مصرفية رقمية سبنح أقصى درجات
األمن واحلماية دلعلومات وبياتات العمالء( .مصرف اذلالل)2019 ،
-2

افتتاح بنك البحرين اإلسالمي أول فرع رقمي متكامل:

أعلن بنك البحرين اإلسالمي عن االفتتاح الرمسي ألول فرع رقمي متكامل يوم  19مارس  ،2019ويمعد
ىذا الفرع الرقمي األول من نوعو يموفر منصة مصرفية للخدمة الذاتية مؽلكن من خالذلا طباعة دفًت
الشيكات واإلصدار الفوري لبطاقات اخلصم وفتح احلساابت وتقدمي للتمويالت وربديث البياتات
الشخصية للزابئن والتواصل مع موظف خدمات الزابئن عرب الفيديو للحصول على ادلساعدة ،وجدير
ابلذكر أن البنك قام يف عام  2017إبطالق تطبيق "اإلسالمي اإللكًتوين" والذي اشتمل على رلموعة
متنوعة من اخلدمات ادلصرفية الرقمية عرب االنًتنت واذلواتف الذكية والفيديو( .بنك البحرين اإلسالمي،
)2019
-3

شركة  IFINلتطوير خدمات التمويل اإلسالمي:

 IFINىي أول شركة تكنولوجيا مالية حبرينية ،مت أتسيسها ابلشراكة بُت شركة  IFAASلالستشارات
ادلالية اإلسالمية وخدمات الضمان وشركة  Path Solutionللحلول التكنولوجية سنة  ،2014حيث
تمقدم شركة
متناىية الصغر والصغَتة وادلتوسطة وابلشركات واذليئات احلكومية عن طريق منصة تسهل التمويل
IFIN

حل مبتكر يربط بُت ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية وذبار التجزئة وابدلشروعات

اإلسالمي الفوري للمشروعات متناىية الصغر والصغَتة وادلتوسطة وذبار التجزئة ،وإنشاء بيئة أساسية
للتمويل الفعال .وتمقدم منصة  IFINنوعُت من ادلنتجات وعلا :منتج تيسَت ومنتج تطوير.

منتج "تيسَت" :ىو حل لتجار التجزئة ،حيث يتم من خاللو ربط ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بشكل

مباشر مع ذبار التجزئة ،شلا يسمح للعمالء األفراد بتمويل ادلنتجات اليت يرغبون فيها بشكل فوري
بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويتيح لتجار التجزئة ادلتعددين بتقدمي منتجاهتم من خالل
ادلنصة.
أما منتج "تطوير" :فهو حل للمشروعات متناىية الصغر والصغَتة وادلتوسطة ،حيث يهدف ادلنتج إىل
مساعدة ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية على تزويد عمالء ادلشروعات متناىية الصغر والصغَتة وادلتوسطة
والشركات دبنتجات سبويل "سلسلة إمدادات" آلية وتسهيل ادلعامالت ادلتعددة فيما بُت األطراف
وتدعيم استمرارية وظلو
530

مشروعاهتم(IFIN, 2020) .

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020

Route Educational & Social Science Journal
-4

Volume 7(2); February 2020
منصة حساب الستثمار (:)The Investment Account Platform

قام البنك ادلركزي ادلاليزي إبطالق برتامج منصة حساب االستثمار ) (IAPوىي عبارة عن منصة
تضم عدة مصارف إسالمية وتعمل على توجيو األموال من ادلستثمرين لتمويل ادلشاريع ،حيث يتم ربط
الدائنُت وادلصارف وادلشاريع اليت تبحث عن سبويل من خالل برامج تقنية متطورة وذات كفاءة عالية،
ويمعترب ادلشروع دبثابة أول بنك-وسيط ماليزي يعتمد التكنولوجيا ادلالية بشكل كامل ويمقدم التمويل
للمشاريع الصغَتة وادلتوسطة ،ويضم ادلشروع ستة مصارف إسالمية ماليزية(IAP, 2017) .
-5

شركة ( )Path Solutionsمزود برجميات اخلدمات املصرفية اإلسالمية األساسية

ىي شركة زبدم القطاع ادلايل اإلسالمي يف رلال تطوير أنظمة وبرامج تكنولوجيا ادلعلومات ،وبشكل خاص
النظم ادلصرفية األساسية احلديثة وتوفَت احللول الربرلية ،أتسست سنة  1992ومقرىا الكويت ،لكن مل
يكن لدى الشركة أي اىتمام ابلتمويل اإلسالمي ،غَت أنو ومع إدراكها ادلبكر إلمكاتات التمويل اإلسالمي
بدأت الًتكيز على تقدمي احللول الربرلية والتكنولوجية ادلتطورة ذلذا القطاع ،فتقوم الشركة ببناء حلول
متكاملة للمصارف اإلسالمية ومصارف االستثمار وشركات التمويل ومؤسسات التمويل األصغر من
خالل منصة تتيحها للعمالء للحصول على الكثَت من ميزات ذكاء األعمال ادلتقدمة ،وميزات اخلدمات
ادلصرفية عرب اذلاتف النقال ،وتكنولوجيا وسائل التواصل االجتماعي .فالشركة تستخدم تقنيات التكنولوجيا
ادلالية كالذكاء االصطناعي وسلسلة الكتل وغَتىا ،وحبلول سنة  2017كانت الشركة هتيمن على ما يقرب
 %40من سوق مزودي الربرليات لقطاع اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية .وقد طورت شركة ( Path

 )Solutionsنظاما تقنيا جديدا لقطاع االستثمار لصاحل بيت التمويل الكوييت )Path iMal( 4ؽلكن
العمالء من متابعة حركة أمواذلم يف الصناديق واحملافظ االستثمارية عن بعد (عرب االنًتنت واذلاتف النقال)،
وؼلدم أعمال إدارة اخلزانة فيما يتعلق خبدمة التحويالت اخلارجية والتغَت يف أسعار العمالت ،فضال عن
توفَت حلول مرنة وعملية ومتطورة للعديد من أدوات االستثمار األخرى ،بشكل يليب احتياجات العمالء
ادلستثمرين ،وكذلك مديري احلساابت جبعلهم أكثر قراب من ادلستثمر ،ويوفر النظام حلوال ذات خصوصية
تتناسب وطبيعة العمل ادلصريف اإلسالمي( .قندوز)2019 ،
-6

الصكوك الذكية (الصكوك+العقود الذكية):

قامت شركة اندونيسية ( )Blossom Financeإبطالق مشروع الصكوك الذكية ( ،)Smart Sukukوىي
عبارة عن صكوك تعتمد على تقنية سلسلة الكتل (البلوكشُت) من خالل العقود الذكية ،حيث تقوم ىذه
العقود على رلموعة من القواعد ادلشفرة اليت ترتبط دبنظومة الكًتونية متطورة تقوم تلقائيا بعد تلقيها األوامر
4

بٌت التموٌل الكوٌتً "بٌتن" هو أول مصرف ٌعمل وفك أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة فً الكوٌت ،أسس سنة .7311
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بتطبيق بنود العقد فيما يتعلق ابدلدفوعات وربويل ادللكية ،ومؽلكن للمصارف اإلسالمية يف حال حاجتها
للسيولة أو سبويل مشروعات معينة إطالق صكوك ذكية يتم من خالذلا استقطاب األموال واحلصول على
التمويل الالزم من الصكوك الذكية،سيكون حبوزة ادلستثمر) ادلؤسسي أو الفرد) صك ذكي مقابل ادلبلغ
الذي دفعو ،وػلصل على مستحقاتو من األرابح وعوائد ادلشروعات بشكل آيل من خالل منظومة سلسلة
الكتل وذلك وفقا للعقد الذكي الذي مت بينو واجلهة ادلصدرة للصك( .قندوز)2019 ،
-7

منصة وقف

:WAQFE

 WAQFEىي منصة لتعبئة الودائع ،مت تصميمها لتقدمي حلول للمصارف اإلسالمية وادلؤسسات ادلالية
األخرى لبناء قاعدة عمالء سللصُت ،وجذب ودائع ذات آجال أطول ،وقد متّ إطالق موقع ادلنصة يف
البحرين يف ماي  2018من خالل إطالق منتج  Jazeelمن قبل رلموعة من ادلصارف اإلسالمية الرائدة
يف دول رللس التعاون اخلليجي وتركيا وماليزاي ،حيث تمقدم خدمة الوقف ذبربة رلتمعية رقمية متكاملة
للعمالء الذين يفتحون حساابت من خالل ادلنصة .وتموفر للمصارف اإلسالمية عمالء جاىزون رقميا
إليداع ودائعهم ،وبناء عالقات طويلة األمد مع قاعدة عمالء أكثر والء للمصرف.
وتشمل العروض على ادلنصة حساب توفَت رقمي متكامل وأدوات إدارة مالية شخصية وبرتامج مكافآت
وغَتىا من العروض ،وتعمل ىذه ادلنصة على بناء عالقة سلصصة بُت ادلصرف اإلسالمي والعمالء تستند
إىل بصمتهم الرقمية وشعورىم ابالنتماء إىل اجملتمع ،وابلتايل تصبح عالقة اإليداع خطوة طبيعية تاذبة عن
ىذه العالقة الشخصية ادلوثوقة ،وتعتزم ىذه ادلنصة االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي وربليل
البياتات(Waqfe, 2020) .
-8

الشراكة بني بنك العز اإلسالمي وشركة

:UBANQUITY

مت توقيع اتفاقية شراكة بُت بنك العز اإلسالمي العماين (وىو مصرف إسالمي عماين أتسس سنة
 ،)2012مع شركة ( UBANQUITY Systems Ldوىي شركة تكنولوجيا مالية رائدة يف توفَت احللول
الشاملة للبنوك وادلؤسسات ادلالية يف أيرلندا) ،هبدف ربقيق تطور وربسن يف اخلدمة ادلصرفية اليت يمقدمها
بنك العز اإلسالمي لعمالئو ،من خالل رلموعة متكاملة وغنية من احللول ادلصرفية اليت تموفرىا شركة
(DinarStandard, 2018) .UBANQUITY

-9

احتاد ألكو البحرين :ALGO Bahrain

يمعد ارباد ألكو البحرين أول ارباد على مستوى العامل للتكنولوجيا ادلالية اإلسالمية ،وقم مت ىذا االرباد من

خالل ثالث مصارف إسالمية رائدة وىي :رلموعة الربكة ادلصرفية ،وبيت التمويل الكوييت وبنك البحرين
للتنمية .ويهدف ىذا االرباد إىل تسريع عملية إغلاد حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،كما يهدف إىل استعادة ظلو الصناعة ادلصرفية اإلسالمية العادلية من خالل تعزيز الشمول ادلايل
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وخلق فرص عمل جديدة وتوجيو استثمارات جديدة إىل القطاعات االقتصادية احلرجة يف دول رللس
التعاون اخلليجي واألسواق الناشئة ،كما سيعمل ظلوذج "ألكو البحرين" على خفض تكلفة االبتكار ابلنسبة
للمصارف األعضاء مع تسريع قدرهتا ضلو السوق ،شلا يؤثر مباشرة على ربسُت رحبيتها وظلوىا( .زيد و
بودراع)2018 ،
ابإلوافة إىل ما ذمكر من تطبيقات للتكنولوجيا ادلالية يف ادلصارف اإلسالمية ،ىناك تطبيقات أخرى مت
التصريح هبا مثل(IFN, Q1 2019) :
 بنك اذلالل اإلسالمي أكمل استحداث برتامج ربويل البياتات Data Transformation،Programكجزء من إسًتاتيجية ادلصرف بتحقيق التطور الرقمي لعمليات ادلصرف ابلكامل،
حيث يعمل الربتامج على معاجلة مجيع التحدايت ادلتعلقة ابلبياتات واستخدام ادلعلومات ادلوثوقة
يف ازباذ القرارات ،ابستخدام التحليالت ادلتقدمة للحصول على ميزة تنافسية يف السوق؛
 بنك قطر اإلسالمي ( )QIBكشف عن ميزة تشفَت إلكًتونية مصرفية عرب اذلاتف احملمول ،منأجل تفعيل بطاقات اخلصم واالئتمان عرب االنًتنت بطريقة أسهل وأسرع ،كما قدم ادلصرف إصدارا
جديدا من بوابة اخلدمات ادلصرفية للشركات عرب االنًتنت للشركات وادلؤسسات الصغَتة
وادلتوسطة ،حيث سبت ترقية البوا بة وإوافة ميزات إوافية جديدة تتمثل يف شلر آمن للغاية لعمالء
الشركات يف مصرف قطر اإلسالمي إلدارة مجيع معامالهتم ادلصرفية التجارية اليومية.

رابع ا :اآلاثر اإلجيابية والسلبية للتكنولوجيا املالية على قطاع املصارف اإلسالمية

ال شك أن التكنولوجيا ادلالية تمقدم فرصا للقطاع ادلصريف غَت أهنا ربمل بعض التحدايت والتهديدات،
األمر الذي نلمسو يف كلمة ألقتها كريستُت الغارد 5خالل االجتماع السنوي لصندوق النقد الدويل ببايل
أندونيسيا " :2018ال شك أن التكنولوجيا ادلالية إبمكاهنا إطالق العنان للديناميكية االقتصادية واحلد من
الفقر ،وخاصة بتوفَت اخلدمات ادلالية حلوايل  1.7مليار نسمة ال يستفيدون من اخلدمات ادلصرفية ،ولكن
مرة أخرى ينبغي توخي احلذر يف التعامل معها حلماية االستقرار واألمان
-1

ادلاليُت" (الغارد)8102 ،

اآلاثر اإلجيابية للتكنولوجيا املالية على قطاع املصارف اإلسالمية (الفرص):

مؽلكن لقطاع ادلصارف اإلسالمية االستفادة من التكنولوجيا ادلالية يف عدة رلاالت نذكر منها:

(Miskam,

)Shahwahid, & Sholehuddin, 2018

5

كرٌستٌن الغارد :المدٌر العام لصندوق النمد الدولً.
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 ربسُت اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة وجعلها أكثر بساطة وأسرع وأكثر مالءمة للعمالء ،من خاللاالستفادة من احللول اليت تمقدمها تقنيات التكنولوجيا ادلالية؛

 إمكانية الوصول إىل أسواق جديدة والوصول إىل عمالء جدد؛ مؽلكن للتكنولوجيا ادلالية ادلساعدة يف ربسُت كفاءة األنظمة والعمليات مثل إدارة ادلخاطر والرقابةالشرعية.
-2

اآلاثر السلبية للتكنولوجيا املالية على قطاع املصارف اإلسالمية (التهديدات):

على الرغم من حقيقة أن التكنولوجيا ادلالية ذبلب العديد من الفرص لقطاع ادلصارف اإلسالمية ،إال
أهنا قد ربمل ربدايت وهتديدات للقطاع من الناحية التنظيمية والقانونية والشرعية ،نذكر منها:
 مؽلكن أن يمسبب االبتكار السريع الذي يدخل يف الصناعة ادلالية آاثرا سلبية إن مل يكن منظمابشكل صحيح ،وابلتايل ينبغي للسلطات التنظيمية واإلشرافية مواكبة التطورات وتطوير نظم الرقابة
دبا يتماشى والتحديثات اجلديدة؛
 سلاطر أمن ادلعلومات :واليت تنشأ عن سلاطر االنًتنت واذلجمات اإللكًتونية والقرصنة؛ تعقيد تقنيات التكنولوجيا ادلالية احلديثة وصعوبة درلها يف األنظمة احلالية ،ما يتطلب تكاليفونفقات إوافية؛
 سلاطر عدم االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية ،واليت قد تنشأ بسبب فشل جزء من نظامالتكنولوجيا ادلالية يف االمتثال دلتطلبات الشريعة اإلسالمية ،وابلتايل غلب على ادلستشارين وادلدقيُت
الشرعيُت ابدلصارف اإلسالمية أن يتعاملو مع ادلخاطر ادلرتبطة ابلنظام والتطبيقات؛
سلاطر غسيل األموال وسبويل األنشطة احملضورة ،حيث أحدثت التطورات التكنولوجية طرقا جديدة

-

للمنظمات اإلجرامية الكتساب أمواذلا ونقلها وإدارهتا واليت أصبحت شلكنة بفضل ابتكارات
منتجات وخدمات الدفع اجلديدة مثل أنظمة الدفع ادلستندة إىل اإلنًتنت والبطاقات ادلدفوعة
مسب ًقا والعمالت
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خامتة
آفاق التكنولوجيا ادلالية يف قطاع ادلصارف اإلسالمية مشرقة ،ويدعم ىذه احلركة اجلديدة يف التمويل
اإلسالمي تطور وانتشار اذلواتف الذكية واالنًتنت ،ولكن التحدايت اليت تواجهها كثَتة ،واحدة منها ىي
التنظيم فمن أجل أن تزدىر ىذه التكنولوجيا ادلالية يف قطاع ادلصارف اإلسالمية ،غلب على صانعي
السياسة توفَت التنظيم ادلناسب ،كما غلب الًتكيز على البحث والتطوير يف األوساط األكادؽلية
الستكشاف شلارسات التكنولوجيا ادلالية اليت تتناسب وطبيعة عمل ادلصارف اإلسالمية ،وربقق التوازن بُت
ادلمارسة والنظرية.

نتائج البحث:
 .1حىت تتمكن ادلصارف اإلسالمية من ادلنافسة على ادلستوى العادلي البد ذلا من اختيار منهج
االبتكار والتجديد وطرح أدوات مالية تناسب التقدم االقتصادي الذي يشهده العامل وقادرة على
أن تواجو مشاكلو التمويلية مع االلتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية؛
 .2التكنولوجيا ادلالية ىي مصدر احللول ادلبتكرة فيما ؼلص اخلدمات ادلالية اليت تقدمها ادلصارف
اإلسالمية؛
 .3ابلرغم شلا ربققو التكنولوجيا ادلالية وادلصرفية من فرص (آاثر اغلابية) متعددة زبدم القطاع ادلايل
وادلصريف بشكل كبَت ،إال أنو وجدت سلاطر مصاحبة النتشار ىذه التكنولوجيا مثل عدم رلارات
الرقابة الشرعية للتطورات التكنولوجية السريعة ،سلاطر أمن ادلعلومات ،وتعقد التقنيات التكنولوجية
احلديثة وارتفاع تكلفتها(آاثر سلبية).

توصيات البحث:
أ -ورورة االىتمام ابذلندسة ادلالية لتطوير أدوات ومنتجات التمويل اإلسالمي وانفتاحها على التكنولوجيا
ادلالية دبا ػلافظ على سالمتها الشرعية ويمعزز من دورىا يف العامل الرقمي؛

ب -العمل على أتسيس قاعدة معرفية وحبثية للمصارف اإلسالمية أينما وجدت ،مبنية على االلتزام
أبخالقيات وأحكام الشريعة اإلسالمية تتالءم وتنسجم مع مستجدات االقتصاد العادلي ،حىت ال تشهد
حالة من التباطؤ وعدم القدرة على التقدم دبا يوافق التغَتات السريعة يف االقتصاد العادلي ،ويكون ألدواهتا
التمويلية فاعلية يف ادلساعلة يف االستقرار االقتصادي العادلي؛
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 ورورة ربول قطاع ادلصارف اإلسالمية اىل ابتكار أدوات مالية جديدة تؤدي اىل تنويع األدوات-د
 هبدف ربقيق الكفاءة يف ادلنتجات ادلالية اإلسالمية وتطويرىا دبا يتالءم،التمويلية ووسائل إدارهتا
.واالحتياجات ادلالية ادلتنوعة وادلتجددة وإغلاد حلول دلشكالت التمويل غَت ادلعتمدة على أسعار الفائدة
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