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وفر التقدم التكنولوجي يف مجال التمويل حصول العمالء عىل أفضل و أرسع الخيارات بأحدث
املعامالت املالية .حيث إن العمالء قادرين عىل تنفيذ املعامالت املالية و غري املالية من خالل
شبكة االنرتنت والخدمات املرصفية عرب الهاتف النقال من أي مكان يف العامل .و مع وجود مزيد من
اإلزدهار يف صناعة التمويل اإلسالمي ،فإن التكنولوجيا أصبحت محفزا رئيسيا لألعامل يف املستقبل.
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التكنولوجيا املالية ( )FinTechيف التمويل اإلسالمي
اتّسعت التكنولوجيا الرقمية لتشمل املزيد من
االبتكار يف القطاع املايل ،عىل غرار محو األمية
املالية والتعليم والخدمات املرصفية لألفراد،
واالستثامرات .لقد منت صناعة التكنولوجيا املالية
بشكل كبري منذ سنة  .2011ففي العام املنرصم
( ،)2015شهدت صناعة التكنولوجيا املالية تدفق
مبلغ  16.5مليار دوالر أمرييك ،مع نسبة متويل
منت بـنسبة  22.2يف املئة عاما بعد عام.
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حد هذه الساعة ،هناك ما يزيد عن
إىل ّ
مؤسسة للتمويل اإلسالمي موزّعة عىل حوايل
 75دولة حول العامل  ،شملت خدماتها سوق

600

تطور املعامالت املالية  -البنوك التقليدية واإلسالمية

تكنولوجيا ،تط ّورت البنوك التقليدية عرب م ّر السنني يف إدارتها
لخدمات املصارف وتوزيع املنتجات ،إذ أضحت الخدمات
مم
املرصفية تُدار عرب الهاتف الج ّوال من خالل شبكة اإلنرتنت ّ
مكّن عمالء املصارف من إنجاز معامالتهم املالية وغري املالية
من أي مكان .أ ّما فيام يتعلق مبصارف الوسائط االجتامعية،
فإنّه قد أتيح للمستهلكني التفاعل عرب اإلنرتنت أو إقامة
اجتامع مع مدارء العالقات عرب تقنية االتصاالت املوحدة قبل
اتخاذ أي قرار بشأن اختيار املنتجات أو الخدمات املناسبة
التي تقدمها هذه املصارف.
باالنتقال إىل البنوك اإلسالمية ،ع ّول هذا القطاع الناشئ أساسا
عىل إستالم الودائع وخطط متويل التجزئة حتى منتصف
سنة  ،1990ليتط ّور إىل نظام مايل متكامل .دفع التّق ّدم
التكنولوجي بكثري من البنوك اإلسالمية إىل طرح خدمات
للعمالء عرب قنوات رقمية .إالّ أ ّن كثريا من العمالء يف بعض

الصريفة مرورا بالتكافل ووصوال إىل أسواق رأس
قدم املستم ّر لخدمات
املال .فبالتزامن مع ال ّت ّ
التمويل اإلسالمي ،فإنّ التكنولوجيا أصبحت
محفّزا رئيسيا ملستقبل األعامل .فحاجة مؤسسات
التمويل اإلسالمي ،صاحبة املنتجات املتوافقة مع
الرشيعة اإلسالمية ،إىل نظام مرصيف متخصص ذو
ماسة إذ من شأنها
صبغة إسالمية تعترب حاجة ّ
تسهيل وتحديث العمليات املرصفية املتوافقة مع
الرشيعة اإلسالمية ،مبا ميكّن البنوك من توسيع
رقعة عملياتها ملواجهة التنافس ّية العاملية ،منو
حصتها السوقية ،الحفاظ عىل والء عمالئها ،و
أهم األهداف.
لتعزيز ربح ّيتها ،إذ هو من ّ
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الدول التي تعمل فيها البنوك اإلسالمية ،يفضلون هيكلية
موجودات األصول الثابتة عىل أي قنوات أخرى.
عىل الرغم من أ ّن بعض الخدمات األساسية مثل التحقق
من الحساب والتحويالت أصبحت تُق َّدم عرب اإلنرتنت ،إالّ أ ّن
هذه املصارف ال تزال تعمل يف ضوء تطوير تقديم الخدمات
التفاعلية واملتطورة عرب شبكة اإلنرتنت والهاتف املحمول.
يف اآلونة األخرية ،ت ّم توسيع نطاق صناعة التمويل اإلسالمي
لدخول مناطق منو جديدة ،من بني هذه التطورات :دعم
مشاريع التنمية البيئية واألخالقية والصديقة للبيئة؛ لتمكني
إدارة املخاطر الدولية من خالل أدوات التحوط الرشعية يف
زيادة األعامل التجارية الحالل دولياً؛ باإلضافة إىل تعزيز إدارة
السيولة ورأس املال للمؤسسات املالية اإلسالمية مبا يتامىش
واملتطلبات التنظيمية الجديدة ،عىل سبيل املثال معايري بازل.3
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“مشاركة مركز ديب املايل العاملي يف اجتامع دولة اإلمارات العربية املتحدة مع لوكسمبورغ حول التمويل اإلسالمي”FINTECH ،
يس يب آي فاينانشال ( 12مارس )2016
إرسا
تعزيز التمويل اإلسالمي عن طريق التكنولوجيا .توفري حلول “ ITSوورلد فاينانس ( 3مارس )2014
إرسا
إرسا
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استخدام التكنولوجيا املالية يف مجموعة مختارة من
الواليات القضائية للتمويل اإلسالمي

يف الواليات القضائية الرئيسة للتمويل اإلسالمي مثل ماليزيا،
وكجزء من االبتكار املستم ّر يف منتجات التمويل اإلسالمي،
أطلقت ماليزيا مؤخرا منصة حساب االستثامر  IAPالذي من
املتوقع أن يصبح قناة متعددة العمالت لربط االقتصادات
املنصة من
اإلقليمية والعاملية عرب الحدود .ت ّم تطوير
ّ
قبل وحدة مملوكة بالكامل لرشكة  ،Raeedوهي منصة
حساب إستثامر متكاملة تضم العديد من مؤسسات التمويل
اإلسالمية .عىل غرار العديد من منصات التكنولوجيا املالية
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اﳌﺸﺎرﻳﻊ
)ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ(
• ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﳌﴫﰲ اﻟﺤﺎﱄ

• اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻫﻲ اﻟﴩﻛﺎت و
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐرية
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت
ﻣﺒﺘﻜﺮة وﺟﺪﻳﺪة ﻳﻮﺟﺪ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ و
اﻻﺳﺘﻤ ﺮار.

منصة
مثل التمويل الجامعي ومنصات اإلقراض ،تس ّهل ّ
حساب االستثامر  IAPاالستثامر املبارش من قبل املستثمرين
يف مشاريع قابلة للحياة من اختيارهم .إالّ أ ّن عامل التمييز
الرئييس ملنصة حساب اإلستثامر  IAPهو تلكم األدوار التي
تقوم بها مؤسسات التمويل اإلسالمية .توفر منصة حساب
اإلستثامر للمستثمرين إمكانية الوصول املبارش إىل مجموعة
واسعة من الفرص االستثامرية ،والرشكات ،باإلضافة إىل
البنوك اإلسالمية مع وجود مصادر جديدة للتمويل.
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اليات منصة حساب اإلستثامر IAP
ﺗﻮﻓري اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

• اﻟﺪور اﳌﻤﻴﺰ اﻟﺬي
ﻳﻠﻌﺒﻪ اﳌﴫف إﺳﻼﻣﻲ،
وذﻟﻚ متﺸﻴﺎ ﻣﻊ
واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻻﺋﺘامﻧﻴﺔ

ﺿﺦ أﻣﻮال ﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ

اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
)ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال(
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻓ ﺮاد واﻟﴩﻛﺎت
واﳌﺆﺳﺴﺎت

• اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ و
اﳌ ﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻋﲆ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ

• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻼءﻣﺔ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

املصدر “ :التكنولوجيا املالية يف التمويل اإلسالمي :ماليزيا تطلق منصة حساب االستثامر”islamicfinance.com ،

وبغض النظر عن ما ذكر سابقاً ،فإ ّن املنصة الرقمية املطروحة
ّ
عىل شبكة اإلنرتنت نجحت يف توفري وتيسري تداول مرابحة السلع
املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية يف السوق املاليزية .فقد أحرزت
بورصة ماليزيا مؤخرا عىل جائزة “أفضل وسيط للعمليات
اإلسالمية” قدمت الجائزة من قبل أخبار التمويل اإلسالمي IFN
وذلك ملنصتها يف بورصة سوق السلع املوجودة عىل االنرتنت يف
استطالع أخبار التمويل اإلسالمي السنوي ملقدمي الخدمات.
املنصة عىل اإلنرتنت (أونالين) من ّوا سنويّا
هذا ،وقد شهدت ّ
وقدره  178يف املائة ،و ذلك من سنة  2009إىل سنة  .2014يعود
وخاصة من دول
هذا ال ّنم ّو إىل زيادة القبول والطلب العامليّةّ ،
الرشق األوسط ومنطقة آسيا ،للمنتجات والخدمات املتوافقة
11

مع الرشيعة اإلسالمية ،مؤكد ًة قدرتها عىل توفري االحتياجات
املتزايدة للتمويل اإلسالمي عىل مستوى العامل.
باإلنتقال إىل دول مجلس التعاون الخليجي ،فقد شارك وفد
من مركز ديب املايل العاملي يف مجلس التعاون وتطوير املصارف
والتمويل اإلسالمي بني اإلمارات العربية املتحدة و لوكسمبورغ.
شملت هذه املشاركة عقد اتفاقيات مع خرباء الصناعة ملشاركة يف
تطورات مستقبل املصارف والتمويل اإلسالمي وتأثري التكنولوجيا
املالية عىل الصناعة .هذا ،وقد برز مركز ديب املايل العاملي كمنصة
لرتسيخ التمويل اإلسالمي والتكنولوجيا املالية .فبفضل الخدمات
الداعمة واملبتكرة ،نجح هذا املركز يف جذب العديد من رشكات
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“ 7التنكولوجيا املالية يف التمويل اإلسالمي .ماليزيا تطلق منصة حساب االستثامر ( 7 ) islamicfinance.com ،“(IAPمارس )2014
 8البنوك اإلسالمية تطلق منصة حساب االستثامر” ،ماليزيا دييل اكسربس ( 18فرباير )2016
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“ 11منصة التداول اإلسالمية بورصة تفوز بالجائزة ”.ستار أون الين –  27اكتوبر 2015
“ 12منصة التداول اإلسالمية بورصة تفوز بالجائزة ”.ستار أون الين –  27اكتوبر 2015
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التكنولوجيا املالية الذين يبحثون عن إثبات حضورهم يف مركز ديب
املايل العاملي ،مبا يشمل الرخص الحالية و املستقبلية .كام أطلق
مركز البضائع املشرتكة يف ديب ( )DMCCمنصة ملرابحة البضائع
التجارية ( )CMTPكإحدى مبادراته التي أسهمت يف نقل امللكية
املنصة
الكرتونيا عرب عملية التفويض التجاري .وفّرت هذه
ّ
حلوال متكاملة لصناعة التمويل اإلسالمي من خالل توفري خدمات
الكرتونية كاملة ملرابحة البضائع التجارية مبا يُسهم يف تحويل كاملٍ
للملكية باإلضافة إىل إستالم البضائع املخزنة محلياً بالتوافق مع
القانون املطبّق ومبا يتالئم وأحكام الرشيعة اإلسالمية .وبغض
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النظر عن املنصة يف مركز البضائع املشرتكة يف ديب ،فقد أطلقت ديب
أيضاً بالتعاون مع اإلمارات اإلسالمي واإلمارات لوساطة التمويل
اإلسالمي منصة ناسداك ديب للمرابحة كمنصة أونالين للتمويل
اإلسالمي .تستخدم املنصة شهادات تتوافق وأحكام الرشيعة
اإلسالمية مبنية عىل استثامرات الوكالة ،تط ّورت كأصول أساس ّية
ل ُج ِّل العمليات املالية .يتم من خالل املنصة ،املوجودة أونالين،
تزويد العمالء والزبائن بتمويل نقدي من قبل كل من املصارف
اإلسالمية ،النوافذ اإلسالمية ،ورشكات التمويل اإلسالمي بطريقة
فعالة،رسيعةومرونة.
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مزايا منصة ناسداك ديب للمرابحة
ﺳﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ وﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻮارق

منﻮذج ﻣﺠﺮب
ﻣﻊ وﺟﻮد ﻛﻔﺎءة
ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﺎﺳﺪاك ديب
)ﻣﻨﺼﺔ اﳌ ﺮاﺑﺤﺔ(

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ
ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﴩﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

وﺟﻮد ﻟﻔﺌﺎت
اﻷﺻﻮل اﳌﺮﻧﺔ
وﻏري اﳌﻘﻴﺪة

املصدر :ناسداك ديب

يف تركيا ،أطلقت مجموعة الحلول املتكاملة العاملية
( )ETHIX:ITSمجموعة من املنتجات املالية التي توفر حلوال
متكاملة وشاملة للمصارف اإلسالمية وذلك عىل نطاق واسع
باعتبارها من أفضل الحلول التقنية انتشارا ً ومرونة وقابلية
للتطوير يف جميع أنحاء العامل .هذا وقد مكّنت ETHIX
املصارف اإلسالمية من تحسني الكفاءة التشغيلية وخفض تكلفة
امللكية يف مجاالت محددة مع تعظيم فرصها للنمو وفقا ملبادئ
وأحكام الرشيعة اإلسالمية .كام وفّرت  ETHIXنظاما متكامال
21

22

وشامال للمؤسسات املالية والبنوك لتقديم منتجات متوافقة
مع الرشيعة اإلسالمية .مت ّيزت معايري  ETHIXمبطابقتها
متاماً لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
( )AAOIFIومعايري املحاسبة الدولية ( .)IASباعتبارها
وحدة قامئة الذات ،فإنّه من السهل دمج وتقديم الدعم الكامل
من خالل الوظائف املحاسبية املتكاملة مع معالجة التدفق
املبارش ( )STPالتي بنيت عىل منصة  SOAومنوذج خدمات
اإلنرتنت .تقدم  ETHIXمخزونا كامال من منتجات ووظائف
23

24
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اإلبتكار و التكنولوجيا يف
التمويل اإلسالمي

MALAYSIA
WORLD’S ISLAMIC FINANCE
MARKETPLACE

مح ّددة لصناعة التمويل اإلسالمي لكل من الخدمات املرصفية
األساسيّة ،لقنوات التوزيع ،للتمويل التجاري ،لتشغيل الفرع
بشكل أيل ،لتقديم الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت ،للتقارير
الشاملة باإلضافة إىل الخدمات املرصفية األخرى.
يف أماكن أخرى يف اململكة املتحدة ،قامت العديد من البنوك
اإلسالمية باستخدام السلع املتداولة كبضائعهم يف بورصة لندن
للمعادن  .LMEكام أحرز مركز ( ،)Path Solutionsالذي
يتخذ من اململكة املتحدة مقرا له والذي يعترب مز ّودا عامليا
للربمجيات التي تقدم خدمات لصناعة املالية االسالمية ،جائزة
أفضل مزود للتكنولوجيا اإلسالمية من قبل أخبار التمويل
اإلسالمي  IFNيف استطالعهم لعام  .2015هذا ،وقد تم
منح باث سوليوشنز “جائزة أفضل مزود تكنولوجيا إسالمي”
26

27
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الفرص املحتملة للتمويل اإلسالمي

من خالل العديد من التطورات التكنولوجية ،تتقاسم البنوك
اإلسالمية والتقليدية مختلف املشاعر اإليجابية .وكام أ ّن
الجيل املستقبيل آخذ يف الصعود ،فإ ّن الفرصة سانحة للبنوك
اإلسالمية لالستفادة من هذا التقدم التكنولوجي وتحقيق

للعام الثامن عىل التوايل .ويرجع ذلك أساسا إىل جذبها القوي
لعدد كبري من العمالء الحاليني يف منطقة الرشق األوسط ،دول
مجلس التعاون الخليجي ،آسيا ،واملحيط الهادئ .مؤخرا،
وقعت باث سوليوشنز اتفاقية مع البنك التونيس :بنك وفاق
الدويل ( )WIBتهدف إىل تطبيق نظام املصارف واالستثامرات
اإلسالمي الجديد املتّبع من قبل باث سوليوشنز .إن تطبيق
النظام املرصيف اإلسالمي الجديد من باث سوليوشنز يبرش
بحقبة جديدة يف تحديث عمليات املرصفية اإلسالمية ،حيث
أن النظام الجديد يستخدم أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا و
التي من شأنها دعم خطة بنك وفاق التونيس  WIBيف توفري
مجموعة من الخدمات املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية
للعمالء بطريقة ف ّعالة.
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االحتياجات املتزايدة لهذا الجيل .ستكون االبتكارات
التكنولوجية املحفز الرئييس للخدمات املالية يف املستقبل
ملواجهة املنافسة العاملية ،منو الحصة السوقية ،ولتعزيز
الربح ,وهو األه ّم.

التطورات التكنولوجية املحددة للبنوك اإلسالمية
ﺳﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ وﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻮارق

منﻮذج ﻣﺠﺮب ﻣﻊ
وﺟﻮد ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﺎﺳﺪاك ديب
)ﻣﻨﺼﺔ اﳌ ﺮاﺑﺤﺔ(

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ
ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

وﺟﻮد ﻟﻔﺌﺎت اﻷﺻﻮل
اﳌﺮﻧﺔ وﻏري اﳌﻘﻴﺪة

املصدر :إرسا

 26التكنولوجيا تعزز التمويل اإلسالمي .إنها توفر حلول “وورلد فاينانس ( 3مارس )2014
“ 27ديب تتحدى لندن مبنصة التمويل اإلسالمي” ،رويرتز ( 2أبريل )2014
http://www.pathsolutions.com 28
http://www.pathsolutions.com 29
http://www.pathsolutions.com 30
http://www.pathsolutions.com 31
http://www.pathsolutions.com 32

4

www.mifc.com

إخالء مسئولية مسئولية

تعود ملكية حقوق الطبع والنرش وأية حقوق أخرى يف اختيار وتنسيق وترتيب وتعزيز املعلومات الواردة يف هذا املنشور إىل بنك نيجارا ماليزيا .ال يجوز تعديل أو إعادة صياغة أو نرش أو نقل أي
جزء من هذا املنشور دون الحصول عىل إذن خطي مسبق من بنك نيجارا ماليزيا وصاحب حقوق الطبع والنرش ذات الصلة.
وعىل الرغم من أنه تم بذل كل جهد ممكن للتحقق من دقة واكتامل هذا املنشور ،إال أن بنك نيجارا ماليزيا ال يقر بأية مسؤولية عن أي خطأ أو سهو قد يوجد يف هذا املنشور .واملعلومات
املنشورة هنا تم تحديثها فقط حتى تاريخ وقت طباعة املنشور ،وال تعد شاملة وميكن تحديثها من آن آلخر عىل املوقع االلكرتوينwww.mifc.com:
هذا ويقدر بنك نيجارا ماليزيا أي ردود أفعال أو اقرتاحات لتحسني املنشور.
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