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ممخص
 فقد،نسعى من خالل ىذه الدراسة إلى ابراز أىمية االبتكار المالي في تطوير الصناعة المصرفية االسالمية
أدى تطور المجتمعات في عصرنا الحاضر – عصر العولمة المالية والتطور التكنولوجي – إلى توسع رغبات
 مما جعل المؤسسات المالية والمصرفية االسالمية تتنافس،وحاجيات األفراد والشركات وزيادة متطمباتيا التمويمية

 وتوسيع،مع المؤسسات المالية والمصرفية التقميدية في االستجابة ليذه المتطمبات وتعمل عمى توفيرىا والوفاء بيا
 والعمل بصورة.أنشطتيا في ظل الطمب المتزايد عمى الخدمات المصرفية التمويمية واألرباح الكبيرة التي تحقييا

 من خالل تطوير الصناعة المالية والمصرفية االسالمية،مستمرة عمى تطوير امكانياتيا وقدراتيا التمويمية
واستحداث وابتكار خدمات ومنتجات مالية جديدة قصد المحافظة عمى تنافسيتيا واستم ارريتيا ومكانتيا السوقية
.أمام الصناعة المالية والمصرفية التقميدية

المؤسسات المالية

، المنتجات المالية، االبتكار المالي، الصناعة المصرفية اإلسالمية:الكممات المفتاحية
.اإلسالمية

Abstract
Throughout this study, we seek to highlight the importance of financial innovation in the
development of the Islamic banking industry. Since the development of societies in the present era the era of financial globalization and technological development - has expanded the desires and the
needs of individuals and companies, and increased their funding requirements which made Islamic
financial and banking institutions compete with other financial institutions and Conventional
banking in response to these requirements and working to provide and meet them. In addition to,
expand its activities in the light of the growing demand on financial banking services besides the
large profits they attain, and to continuously develop its financial capabilities through the
development of the Islamic financial, banking industry, the development and innovation of new
financial services, and products in order to maintain its competitiveness, continuity, and market
position vis-à-vis the traditional financial and banking industry.
Keywords: Islamic Banking Industry, Financial innovation, Financial products, Islamic Financial
Institutions

تمييد
في ظل تراجع سمعة المؤسسات المالية والمصارف التقميدية وفقدانيا لمصداقيتيا وثقتيا لدى الكثير من الزبائن
والمتعاممين االقتصاديين في العالم ،نتيجة األزمات المالية واالقتصادية التي عرفتيا العديد من الدول ال أرسمالية
وحاالت االنييار واإلفالس شيدتيا العديد من الشركات والمؤسسات المالية والمصارف العالمية الكبرى .أفسح

المجال أمام المؤسسات والمصارف االسالمية لعرض صناعتيا المصرفية وترويج منتجاتيا المالية لمنافسة
المؤسسات المالية والمصارف التقميدية .مما جعميا تكتسب مكانة مرموقة لدى األفراد والشركات في المجتمعات
اإلسالمية وغيرىا ،والتي تبحث عن وسائل وطرق تمويمية آمنة وأقل مخاطرة وبعيدة عن المعامالت المالية

الربوية المحرمة شرعا التي تقدميا المؤسسات المالية والمصارف التقميدية .مما يشكل فرصة سامحة لممؤسسات

والمصارف اإلسالمي ة لتوسيع نشاطاتيا وفروعيا وتطوير صناعتيا المالية والمصرفية ،من خالل التركيز عمى
اإلبداع واالبتكار المالي أو التمويمي ،وتطوير واستحداث وسائل وطرق وآليات تمويمية جديدة لمحفاظ عمى
تنافسيتيا ومكانتيا السوقية ،وكذا المساىمة في تطوير وازدىار مجتمعاتيا.

وعمى ىذا األساس يمكن طرح اإلشكالية التالية :إلى أي مدى يمكن أن يساىم االبتكار المالي في تطوير
الصناعة المصرفية اإلسالمية؟
 أىمية الدراسة:تستمد الدراسة أىميتيا من أىمية االبتكار المالي في تطوير الصناعة المالية والمصرفية اإلسالمية والتحديات
التي تواجييا في ظل المنافسة الشديدة والتطور الذي تشيده الصناعة المصرفية التقميدية ،لذا كان لزاما عمييا
ابتكار وتطوير منتجات مالية وأساليب وصيغ تمويمية لموفاء باحتياجات ومتطمبات زبائنيا وتطمعاتيم المستقبمية.
 أىداف الدراسة: التعرف عمى مناىج الصناعة المالية اإلسالمية ومقوماتيا؛ تحديد أىم الفروقات بين الصناعة المصرفية اإلسالمية والصناعة المصرفية التقميدية؛ معرفة أىم مراحل تطوير المنتجات المالية اإلسالمية؛ -معرفة معايير إعداد المنتجات المالية اإلسالمية؛

 -الوقوف عمى دور االبتكار المالي في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية.

 .Iالصناعة المصرفية اإلسالمية
 1.1مفيوم الصناعة المصرفية اإلسالمية
-الصناعة المصرفية أو ما يعرف باليندسة المالية ىي التطوير والتطبيق المبتكر لمنظرية المالية واألدوات

المالية إليجاد حمول لممشاكل المالية المعقدة والستغالل الفرص المالية(.)11

 -الصناعة المصرفية ىي عممية القيام أو تصميم أو تطوير أدوات مالية أو استحداث أدوات جديدة قصد

التغمب عمى مشاكل التمويل(.)10

 الصناعة المصرفية اإلسالمية ىي مجموعة األنشطة التي تتضمن عمميات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل مناألدوات والعمميات المالية المبتكرة ،باإلضافة إلى صياغة حمول إبداعية لمشاكل التمويل وفق أسس الشريعة
اإلسالمية(.)10
 0.1مناىج الصناعة المصرفية اإلسالمية
تنتيج الصناعة المصرفية اإلسالمية في ىندسة منتجاتيا المالية المنيجين التاليين(:)10
 -منيج المحاكاة :يستند ىذا المنيج إلى تحديد النتيجة المطموبة من منتج الصناعة المصرفية اإلسالمية ،وىي عادة

النتيجة نفسيا التي يحققيا المنتج المالي التقميدي.
 منيج األصالة واالبتكار :يستند ىذا المنيج إلى البحث عن االحتياجات الفعمية لمعمالء والعمل عمى تصميمالمنتجات المناسبة ليا ،شرط أن تكون متوافقة مع مبادئ الشرع اإلسالمي .وىذا المنيج يتطمب دراسة مستمرة
الحتياجات العمالء والعمل عمى تطوير األساليب التقنية والفنية الالزمة ليا ،وذلك لضمان الكفاءة االقتصادية
لممنتجات المالية ،كما يتطمب وضع أسس واضحة لصناعة ىندسة مالية إسالمية مستقمة عن اليندسة المالية
التقميدية.
 0.1مجاالت الصناعة المصرفية اإلسالمية
تتركز الصناعة المصرفية اإلسالمية عمى ثالث مجاالت أساسية ،ىي(:)10
 تقديم أدوات مالية مبتكرة :ويشمل ذلك األدوات المالية التي يتم تطويرىا بالدرجة األولى لموفاء باحتياجاتالمستثمرين من ناحية ،أو مقابمة االحتياجات المالية لمشركات الكبيرة من ناحية أخرى ،ومن أمثمة ذلك األدوات
المالية المبتكرة بأنواعيا المختمفة.

 تطوير أساليب مالية مستحدثة :تساىم ىذه األساليب الجديدة في تقميل تكاليف المعامالت المالية بشكلفعال ،وقد يأتي ىذا التطور إما نتيجة لتغيرات تشريعية أو تنظيمية ،أو نتيجة لتطورات تكنولوجية ،مثل :التعامل

اإللكتروني.

 -تقديم حمول مبتكرة لمواجية مشاكل تمويمية :وتشمل ىذه الحمول تقديم استراتيجيات مبتكرة إلدارة ىيكل

األصول وىيكل التمويل.
الشيل ركم ( :)20مجاالث الصناعت املاليت إلاسالميت
مجاالث الصناعت املاليت إلاسالميت
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املصدر :من إعداد الباخثين
 0.1مقومات الصناعة المصرفية اإلسالمية
تقوم الصناعة المصرفية اإلسالمية ،عمى القواعد التالية(:)10
 القيام بيندسة منتجات التمويل بما يحقق ىدف التمويل اإلسالمي؛ -التأكد من مشروعية المنظومة التعاقدية لمنتجات التمويل المستيدف تنفيذىا في المؤسسات المالية والمصرفية

اإلسالمية؛

 اإلنتاج أساساً لمقيمة المضافة التي يساىم بيا المنتج التمويمي االسالمي؛ -تخفيض التكاليف معيا ار لكفاءة منتجات اليندسة المصرفية اإلسالمية؛

 أن تكون ىندسة المنتجات المصرفية قائمة عمى اإلبداع وابتكار حمول جديدة لإلدارة التمويمية ،وليستاستنساخا لممتداول في النظم المالية والمصرفية التقميدية؛
 -المشاركة أساساً الستحقاق العائد (الربح)؛

 المشاركة العادلة في المخاطر أساساً إلدارة فعالة لمخاطر منتجات التمويل اإلسالمي؛ -تحقيق قاعدة التداول؛

 -تحقيق الكفاءة االقتصادية والمصداقية الشرعية.

الشيل ركم ( :)20كواعد وأسس الصناعت املاليت إلاسالميت
كواعد وأسس الصناعت املاليت إلاسالميت
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املصدر :من إعداد الباخثين
 0.1الفرق بين الصناعة المصرفية اإلسالمية والصناعة المصرفية التقميدية
بالرغم من اشتراك الصناعة المصرفية اإلسالمية والصناعة المصرفية التقميدية في الحاجة لالبتكار في ظل
وجود قيود تنظيمية ،إال أن االبتكار في الصناعة المصرفية اإلسالمية ليس مبر ار لتجاوز أحكام الشريعة

اإلسالمية ،ومنو يظير الفرق بين الصناعتين ،فيما يمي(:)10

الجدوٌ ركم ( :)20الفرق بين الصناعت املصرفيت إلاسالميت والصناعت املصرفيت التلليديت
املجاٌ

الصناعت املصرفيت إلاسالميت

الصناعت املصرفيت التلليديت

الالتزام
باالهضباط

الالتزام بأحكام وضوابط الشرَعة إلاسالمُة لدى
املسلمين في الصناعة املصرفُة إلاسالمُة ًحد من
املخالفات والاستخدامات الغير شرعُة للمنتجات املالُة.
الصناعة املصرفُة إلاسالمُة أكثر إحكاما وثوافلا مع
الطبُعة البشرٍة ،مما ًجعل الحفاظ عليها أٌسر من
الحفاظ ألاهغمة الوضعُة.
ثحلُم مصالح جمُع املتعاملين مما ًجعلهم أكثر رضا
وكناعة باملنتجات التي ثلدمها الصناعة املصرفُة
إلاسالمُة.

التعدي على ألاحكام و اللوائح اللاهوهُة ًؤدي إلى مخالفة
الاستخدامات الصحُحة للمنتجات املالُة بمجرد عهور فرصة
للربح.
الصناعة املصرفُة التللُدًة أكثر عرضة للخل والتناكض
والفشل ،مما ًجعل الحفاظ عليها أصعب من الحفاظ ألاحكام
واللواعد الشرعُة.
ال ثفرق بين املصالح الجزئُة و املصالح الكلُة أو العامة ،مما
ًؤدي الى التعارض بين مصالح مختلف املعاملين بمنتجات
الصناعة املصرفُة التللُدًة.

التوافم

جدليم مصالح
املتعاملين

املصدر :من إعداد الباخثين

 .IIالمنتجات المالية لمصناعة المصرفية اإلسالمية
 1.0مفيوم المنتجات المالية اإلسالمية
 المنتجات المالية ىي الخدمات التي تقدميا المؤسسات المالية لعمالئيا ،وىي في الحقيقة عقود معاوضةتيدف لمربح بالنسبة لممؤسسة المالية ،وتقدم في المقابل خدمة ،عمى شكل معين أو منفعة لمعمالء (.)10

 المنتج المالي أو األداة المالية يراد بو تصرف اختياري لحل مشكمة محددة أو الوصول إلى ىدف معينبوسيمة مالية

(.)10

ويتم التعبير عن المنتجات اإلسالمية بعدة مصطمحات ،منيا(:)11
 صيغ الصيرفة اإلسالمية :ويراد بيا اآلليات التي تعتمدىا المصارف اإلسالمية خالل أدائيا لعممياتيا. -صيغ االستثمار :ويراد بيا أدوات االستثمار وأساليب االستثمار المعتمدة في المصارف اإلسالمية.

 صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية :يراد بيا األدوات المالية التي تعتمدىا تمك المصارف في سبيلالحصول عمى األموال من المدخرين الراغبين في استثمار أمواليم من خالل ىذه المصارف .كذلك ىي األدوات
أو أساليب االستثمار التي تعتمدىا المصارف اإلسالمية في سبيل تمويل القطاعات اإلنتاجية أو االستيالكية.
 0.2خصائص المنتجات المالية اإلسالمية
تيدف الصناعة المصرفية اإلسالمية إلى إيجاد منتجات وأدوات مالية تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة
االقتصادية ،فالمصداقية الشرعية ىي األساس في كونيا إسالمية ،والكفاءة االقتصادية ىي األساس في قدرتيا
عمى تمبية االحتياجات االقتصادية ومنافسة أدوات الصناعة المصرفية التقميدية ،وعميو(:)11
 فالمصداقية :أن تكون المنتجات المالية اإلسالمية موافقة لمشرع بأكبر قدر ممكن ،وىذا يضمن الخروج منالخالف الفقيي قدر المستطاع ،إذ ليس اليدف من الصناعة المصرفية ترجيح أري فقيي عمى آخر ،وانما
التوصل إلى حمول مبتكرة تكون محل اتفاق قدر اإلمكان.
 أما الكفاءة االقتصادية :فالمقصود بيا تحقيق مقاصد المتعاممين بأقل قدر ممكن من التكاليف أو التعاقدية،فتسارع وتيرة الحياة االقتصادية المعاصرة والتقدم التقني في عالم االتصاالت والمعمومات ،يتطمب تطوير أساليب
التعامل االقتصادي إلى أقل حد ممكن من القيود وااللتزامات.

 0.2مراحل تطوير المنتجات المالية اإلسالمية
يمر تطوير المنتجات المالية اإلسالمية بالمراحل التالية(:)10
 المرحمة األولى ":ثقافة المصرف" :وىي الكيفية التي ينظر بيا المصرف اإلسالمي إلى عممية تطويرالمنتجات والثقافة والبيئة االبتكارية التي تغرسيا في نفوس موظفييا وتسعى إلى تعميميا بينيم.

 -المرحمة الثانية ":تحديد احتياجات العمالء" :حيث يتم في ىذه المرحمة التواصل مع العمالء الحاليين

والمستيدفين من أجل التعرف عمى احتياجاتيم تمييدا لتمبية ىذه االحتياجات من خالل ابتكار منتجات مالية

إسالمية جديدة.

 -المرحمة الثالثة ":إستراتيجية المنتج" :بوضع رؤية واضحة لما تقتضيو عممية التطوير واحتياجات السوق،

وذلك من خالل إحداث تفاعل بين البيئة الخارجية لممؤسسة المالية (التنظيمية ،التشريعية ،والسوقية) ومعطيات

البيئة الداخمية لممصرف اإلسالمي.

 -المرحمة الرابعة ":توليد أفكار المنتجات المالية" :واختيار أفضميا فيي األساليب والطرق والوسائل التي يتم

استخدميا في توليد األفكار حول المنتجات المالية الجديدة ،ومن ثم اختيار أفضميا لتحويميا إلى منتجات حقيقة.

 -المرحمة الخامسة ":تصميم المنتج المالي" :من خالل إيجاد القدرة الكافية عمى تحديد تفاصيل المنتج

والموارد المستخدمة في تصميمو واجراءات وسياسات تنفيذه ،وسماتو القانونية والتكنولوجية.

 -المرحمة السادسة ":إطالق المنتج المالي" :بدراسة الكيفية التي يتم من خالليا إطالق المنتج في السوق،

والتحضيرات الالزمة قبيل ىذه العممية من إجراءات تسويقية وترويجية واختبارات أولية عمى المنتج.
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إطالق المنتج
المالي

 0.2أنواع المنتجات المالية اإلسالمية
تنقسم المنتجات المالية اإلسالمية ،إلى:
 1.0.2المنتجات المالية القائمة عمى عقود البيوع واالجارة :وتنقسم إلى:
 المرابحة :وهي البيعُ بمثل الثمن مع زيادة ربح معموم ،أو البيع برأسمال معموم وربح معموم.)10(1 السمم :تسمح ىذه الصيغة لممصرف االسالمي بشراء سمعة معينة مؤجمة التسميم يتم دفع ثمنيا فورا ،حيثيستفيد المصرف من رخص سعرىا عند التعاقد مقارنة باألسعار الجارية في السوق ،ويحقق من وراء ذلك

ربحا.)10(2

يقوم المصرف من خاللو بتمويل صناعة أو بطمب مصنوع معين من الصانع ،ويسممو لمزبون
 االستصناعُ :الذي يحتاج ىذا المصنوع .ويحقق من وراء ذلك ربحا.)10(3
يقوم المصرف بشراء األصل الثابت المطموب ،وتأجير المنافع بناء عمى
 االجارة واالجارة المنتيية بالتمميكُ :طمب الزبون ،ومن ثم تؤجره لو اجارة تشغيمية منتيية بالتمميك مع الوعد بالبيع في نياية مدة عقد االجارة أو
خالليا حسب االتفاق المبرم عند العقد.)10(4

 0.0.2المنتجات المالية القائمة عمى المشاركة في األرباح :وتنقسم إلى:
 المشاركةُ :يقدم كل من البنك والعميل المال بنسب متساوية أو متفاوتو من أجل انشاء مشروع جديد أوالمساىمة في مشروع قائم ،بحيث يصبح كل واحد منيما ممتمكا لحصة في رأس المال ومستحقا لنصيبو من

الربح أو الخسارة.)10(5

 المضاربة :مثل :أن ُيقدم البنك المال ويسمى المضارب بمالو ،بينما يقدم الطرف األخر العمل ويسمىالمضارب بعممو ،بحيث يتم تحميل الخسارة المالية لصاحب رأس المال ،بينما يتحمل المضارب بعممو خسارة

جيده فقط ،أما األرباح فيتم تقسيميا وفق العقد المبرم ،وىذا ىو التطبيق الفعمي لمبدأ الغنم بالغرم.)10(6

 1لغالي بن ابراىيم ،أبعاد القرار التمويمي واالستثماري في البنوك االسالمية ،دار النفائس ،عمان ،2102 ،ص [ .10بتصرف]
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 0.0.2المنتجات المالية القائمة عمى األوراق المالية (الصكوك):
الصكوك :تمثل الصكوك حصة ممكية حامميا في جزء من األصل موضوع الصكوك.)10(7
 0.0.2المنتجات المالية التي تطرح لالكتتاب العام :وتنقسم إلى:)01(8
 شيادات االستثمار القابمة لمتداول :عبارة عن شيادات يصدرىا المصرف االسالمي وفقا لنظام المضاربةالشرعية مقابل أموال المستثمرين لتمويل المشرعات االستثمارية طويمة األجل ،وىي نوعين:

 شيادات االستثمار المخصصة :وتخصص حصيمتيا لالستثمار في مشروع معين ،أو نشاط اقتصادي
محدد ،أو صيغة استثمارية معينة بذاتيا.

 شيادات االستثمار العامة :وتخصص حصيمتيا لالستثمار في أنشطة البنك المتنوعة ،ومشاريعو
المتعددة ،وصيغة االستثمارية المختمفة.

 وثائق صناديق االستثمار :عبارة عن وثائق تصدرىا صناديق االستثمار في المصارف االسالمية مقابلالحصول عمى أموال المستثمرين وفق نظام المضاربة الشرعية ،وىي نوعين:

 وثائق إدارة :تمثل حصة المصرف في رأسمال صناديق االستثمار التي يؤسسيا .وتتيح لو حق االدارة،
واتخاذ الق اررات ،وغيرىا من التصرفات.

 وثائق مضاربة :تمثل حصة المستثمرين في رأسمال صناديق االستثمار التي يؤسسيا المصرف
االسالمي ،وال يكون ألصحابيا الحق في التدخل في إدارة ىذه الصناديق.

 أسيم شركات المساىمة :عبارة عن أسيم شركة المساىمة التي ينشئيا المصرف االسالمي مقابل الحصولعمى رأسمال الشركة ،وتتعدد اصدارات األسيم وفقا ألنشطة الشركة المصدرة المختمفة.

 - 43الغالي بن ابراىيم ،أبعاد القرار التمويمي واالستثماري في البنوك االسالمية ،دار النفائس ،عمان ،2102 ،ص .10
[بتصرف]
 - 41الصادق عبد الرحمان الغرياني ،أحكام المعامالت المالية في الفقو االسالمي ،منشورات الجامعة المفتوحة ،طرابمس،
 ،2112ص [ .18بتصرف]
 - 41الغالي بن ابراىيم ، ،مرجع سبق ذكره ،ص [ .18بتصرف]

 7وىبة الزحيمي ،المصارف االسالمية ،ىيئة الموسوعة العربية ،دمشق ،2112 ،ص [ .20بتصرف]
 8شياب أحمد العزيزي ،إدارة البنوك اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان ،2102 ،ص .10

 - 46قتيبة عبد الرحمان العاني ،التمويل ووظائفو في البنوك االسالمية والتجارية :دراسة مقارنة ،دار النفائس ،عمان،2102 ،
ص [ .021بتصرف]
 - 47محمود عبد الكريم ارشيد ،المدخل الشامل الى معامالت وعمميات المصارف االسالمية ،دار النفائس ،عمان ،2102 ،ص
[ .21بتصرف]
 - 48وىبة الزحيمي ،المصارف االسالمية ،ىيئة الموسوعة العربية ،دمشق ،2112 ،ص [ .20بتصرف]
 - 49شياب أحمد العزيزي ،إدارة البنوك اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان ،2102 ،ص .10
 – 02المرجع السابق ،ص ص .11-12
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املنتجاث املاليت اللائمت على

املنتجاث املاليت اللائمت على

املنتجاث املاليت اللائمت على

املنتجاث املاليت التي جعرح

علود البيوع و الاجارة

املشارهت في ألارباح

األوراق المالية

لالهتتاب العام

 املرابدت السلم الاستصناع الاجارة و الاجارة املنتهيتبالتمليً

 املشارهت -املضاربت

 -الصىون

 شهاداث الاستثمار اللابلتللتداوٌ
 وثائم صناديم الاستثمار -أسهم الشرواث املساهمت

املصدر :من إعداد الباخثين
 0.2معايير إعداد المنتجات المالية اإلسالمية
يقوم إعداد المنتجات المالية اإلسالمية وفق المعايير التالية(:)01
 تمبية حاجات العمالء بابتكار أدوات مالية جديدة تعزز الخدمات المالية المصرفية اإلسالمية؛ -مراعاة الجانب األخالقي ومقاصد التشريع االسالمي؛

 المصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية في تحقيق ىدف المتعاممين بمنتجات التمويل اإلسالمية. .IIIاالبتكار المالي في الصناعة المصرفية اإلسالمية
 1.0مفيوم االبتكار المالي
االبتكار المالي أو التمويمي ىو تصميم وتطوير أدوات وآليات تمويمية متميزة عن تمك األدوات واآلليات السائدة
من حيث المصداقية والكفاءة االقتصادية والمثالية والميزة التنافسية ،وصياغة حمول إبداعية معقولة لممشاكل

والتحديات واستغالل الفرص التمويمية ،كل ذلك في إطار المعايير والضوابط الشرعية(.)00
 0.0أىمية االبتكار المالي
تتمثل أىمية االبتكار المالي ،فيما يمي(:)00

 وجود بعض القيود والمعوقات القانونية االجتماعية والشرعية التي تستدعي الحاجة إلى تخطييا بوسائلمشروعة تمبي احتياجات الناس االقتصادية ،وتستوعب في الوقت ذاتو القواعد والمقاصد الشرعية؛

 -عصرنة المؤسسات المالية واعادة ىيكمة نفسيا لتكون مبدعة ومبتكرة ،الختراع آليات وابتكار منتجات مالية

إسالمية تكون رائدة ،خاصة أن المعامالت واالحتياجات المالية العصرية تتجدد وتتطور بشكل متسارع ،وأكثر
خطورة من قبل؛

 سرعة تغير األنظمة واألوضاع التشريعية لممعامالت المالية ،يجعل الحاجة إلى االبتكار والبحث عن الحمولالمالئمة ضرورة ممحة الستمرار عمل المؤسسات المالية اإلسالمية وقدرتيا عمى المنافسة في السوق؛

 وجود المؤسسات المالية التقميدية يفرض قد ار كبي ار من التحدي والمنافسة يدفع قدما نحو ضرورة إيجادمنتجات اقتصادية إسالمية مرنة قادرة عمى مواجية المنتجات المالية التقميدية ،ألن المنتجات بعد شيوعيا ومرور
الزمن عمييا تتحول بفعل التطور المتسارع من منتجات مزدىرة رائجة ومربحة إلى منتجات نمطية قديمة قميمة

الربحية.

 0.0أىداف االبتكار المالي
تتمثل أىداف االبتكار المالي ،فيما يمي(:)00
 ابتكار حمول إبداعية ذات كفاءة مثالية لمشاكل التمويل ،مثل تصميم أدوات إلدارة السيولة في جانبي العرضو الطمب ،أو أدوات لمتحوط ضد المخاطر ،أو استحداث أساليب الستغالل فرص أو موارد معطمة؛

 ابتكار آليات تمويمية ذات عوائد مقبولة ،وتكاليف متدنية ،وىو ما يعبر عنو بمصطمح (الكفاءة االقتصادية)؛ -ابتكار أدوات ومنتجات تتسم بالحداثة والجدة عمى حساب المتغيرات االقتصادية ،وعمى االحتياجات القائمة.

 0.0معوقات االبتكار المالي في الصناعة المصرفية اإلسالمية
يعرف االبتكار المالي في الصناعة المصرفية االسالمية مجموعة من المعوقات ،نذكر منيا(:)00
 -خضوع المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية لمعايير وضوابط ال تتفق مع طبيعة عمميا في الدول التي

تنشط فييا ،ومعاممتيا بنفس المعايير والضوابط المالية المطبقة عمى المؤسسات المالية والمصارف التقميدية،
وبالتالي قصور بعض القوانين عمى معالجة ميمة المصارف اإلسالمية في تحقيق متطمبات عمالئيا في تطبيق

صيغ التمويل الالربوية؛

 المنافسة الكبيرة من المصارف التقميدية ،ليس فقط فيما يخص مستوى جودة الخدمات التي تقدميا لعمالئيا،وانما في اقتحام البنوك التقميدية سوق الخدمات المصرفية اإلسالمية بفتح نوافذ إسالمية ،مما يفرض عمى

المصارف اإلسالمية ضرورة تحسين جودة الخدمات القائمة ،وابتكار صيغ ومنتجات مالية جديدة؛

 افتقار العديد من المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية إلى آليات وأدوات تكنولوجية حقيقية لتطويرخدماتيا وتحسين نوعيتيا ،وال يتسنى ليا ذلك إال بمسايرتيا لمتكنولوجيات الحديثة ،ومحاولة تقميص الفجوة

التكنولوجية بينيا وبين الصناعة المالية و المصرفية التقميدية ،خصوصا أن التسارع في التغيرات والتعقد في
االحتياجات المالية والمصرفية لألفراد والمؤسسات البد أن يصاحبو تسارع في التطوير والتحديث في النظم

والخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة؛
-

االفتقار إلى أسواق مالية ثانوية إسالمية التي تتداول األدوات المالية اإلسالمية ،خاصة أنو ال لممصارف

االسالمية ا لمجوء إلى األسواق المالية العالمية أو المؤسسات المصرفية التقميدية في حال نقص السيولة أو الرغبة
في توظيف فائض السيولة لدييا ،الختالف طبيعة عمميا عن طبيعة عمل المصارف اإلسالمية؛

 عدم وجود ىيئات رقابة شرعية في المستوى المطموب خاصة من الناحية التقنية ،إذ تفتقر العديد منالمصارف االسالمية لمخبرة بأمور المالية والمحاسبة والتدقيق ،مما يجعل الحكم من قبميم عمى أدوات وصيغ

التمويل وآليات العمل الجديدة في كثير من األحيان تشوبيا الكثير من الشكوك واالنتقادات ،مما يصعب التوصل

إلى فتوى شرعية موحدة.
 0.0آليات مواجية معوقات االبتكار المالي في الصناعة المصرفية اإلسالمية
يمكن مواجية معوقات االبتكار المالي في الصناعة المصرفية اإلسالمية من خالل انتياج مجموعة من اآلليات،

منيا(:)00

 اإلدارة السميمة لممخاطر عمى ضوء المعايير الدولية؛ -التكتل واالندماج؛

 إيجاد النظم القانونية والضريبية المناسبة؛ النظم اإلشرافية والرقابية المناسبة؛ -تطوير أسواق المال اإلسالمية؛

 التوعية الدولية بالصيرفة اإلسالمية؛ االستثمار في مجال األبحاث والتطوير. 0.0دور االبتكار المالي في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية

يمعب االبتكار المالي دو ار ميما في تطوير الصناعة المالية والمصرفية اإلسالمية من خالل التركيز عمى

مجموعة من العوامل ،منيا (:)00

 التميز في الكفاءة االقتصادية:المبتكرات المالية التي تقوم بإنتاجيا المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية ال يكفييا أن تكون ذات مصداقية

شرعية فقط ،وانما يجب أن تكون ذات كفاءة اقتصادية عالية مقارنة بالمبتكرات المالية التقميدية ،ألن المنافسة
وعدم وجود فوارق جوىرية بين التي تطرحيا المؤسسات المالية التقميدية بشكل عام ،تجعل الطمب عمى المنتجات
مرنا جدا ،كذلك يجب أن تتجنب ىذه المبتكرات زيادة اآلثار االقتصادية السمبية مثل :التضخم ،البطالة ،سوء

توزيع الثروة.
 التوافق بين السياسات والتشريعات الحكومية:إن أي دولة عند وضعيا لسياساتيا وتشريعاتيا تسعى إلى تحقيق ىدفين رئيسيين :األول تحقيق مصمحة الفرد
فرد ،وىو ما تسعى كل الشعوب
في شتى المجاالت ،والثاني جعل مصمحة المجتمع متطابقة مع مصمحة األ ا

واألمم إلى تحقيقو ،فوفق ىذه االستراتيجية البد أن تكون كل االبتكارات المالية تخدم ىذين اليدفين وتخرج عن
إطارىما ،فتحقيق مصمحة الفرد دون تحقيق مصمحة المجتمع تؤدي إلى اختالل في االقتصاد ،وبالتالي التخطيط

غير السميم.

 التميز في خدمة المجتمع:يتكون االقتصاد اإلسالمي من قطاعين رئيسيين قطاع نفعي وقطاع خيري ،فالقطاع النفعي ييدف إلى تعظيم
المنفعة وذلك من خالل األعمال الربحية فيو مشترك بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الرأسمالي .بينما القطاع

الخيري ييدف إلى تحقيق المنفعة األخروية ،وال غنى لممسمم عن ىذا اليدف .ليذا عمى المصارف اإلسالمية
طرح مبتكرات مالية تمبي ىذه الحاجة ،وتكون بذلك متميزة في خدمة المجتمعات اإلسالمية.

 البعد عن التركيب والتعقيد:مع زيادة التركيب والتعقيد يتم االبتعاد عن األصالة واالبتكار ،وتزداد التكاليف واإلجراءات ،فقد يؤدي التعقيد إلى

ا لدخول في معامالت تكون في عمقيا ضمن الممنوع ،فالصيغ الشرعية ال ينبغي تشويييا بالتركيب والتعقيد ،بل
البد أن تكون واضحة وسيمة.

 -الموازنة بين التفكير والتنفيذ:

ترتبط ىذه الموازنة بالتركيز عمى العامل البشري وادراك مدى أىميتو في اإلبداع واالبتكار في مجال الصناعة

المالية والمصرفية ،وعميو يجب االىتمام والتركيز عمى التركيبة البشرية لفرق البحث والتطوير ومدى تكامميا ،لما
تتميز بو البيئة المالية الحديثة من تعقيد ومخاطر ومنافسة شديدة بين المؤسسات المالية ،أي أن فرق البحث

والتطوير المتخصصة في االبتكار المالي تحتاج إلى ميارات فنية عالية ،كما تحتاج إلى ميارات فكرية مبدعة،
فالمفكر ال يعرف دائما كيف ينفذ أفكاره ،وعميو فالتوازن والتكامل بين المفكرين والتقنيين (المنفذين) يعد أم ار

حاسما لضمان نجاح االبتكار المالي في المؤسسات المالية والمصرفية االسالمية.

خالصة
يستند االبتكار المالي أو التمويمي في الصناعة المالية والمصرفية اإلسالمية إلى القواعد الكمية لمدين اإلسالمي

التي تشجع عمى اإلبداع و االبتكار في المعامالت المالية ضمن القواعد و اآلراء الفقيية الداعمة والمؤيدة

والمساندة لالشتياد ،والقاعدة الكمية التي تجعل األصل في المعامالت -اإلباحة والحل ،-وكذا المقاصد الكبرى
لمشريعة اإلسالمية التي تحث عمى حفظ المال وتنميتو وتثميره وحسن استخدامو وتدبيره .مما يجعل المؤسسات

المالية والمصرفية اإلسالمية تتحمل مسؤولية كبيرة في البحث عن الجديد واإلبداع واالبتكار في الخدمات
والمنتجات ال مالية التي تقدميا ،و العمل عمى تطويرىا إليجاد حمول لممشاكل التمويمية وتيسير حياة أفراد
المجتمعات وتمبية احتياجاتيم ورغباتيم وتصور واستباق رغباتيم وتطمعاتيم المستقبمية .والحفاظ مكانتيا السوقية

أمام المؤسسات المالية والمصرفية التقميدية.
النتائج:

 -تعتمد الصناعة المالية والمصرفية اإلسالمية في ىندسة منتجاتيا المالية عمى المحاكاة واألصالة واالبتكار؛

 تتركز الصناعة المالية اإلسالمية عمى ثالث مجاالت أساسية ،وىي تقديم أدوات مالية مبتكرة ،تطوير أساليبمالية مستحدثة ،وتقديم حمول مبتكرة لمواجية المشاكل التمويمية؛
 ليس اليدف من الصناعة المالية والمصرفية اإلسالمية ترجيح رأي فقيي عمى آخر ،وانما التوصل إلى حمولتمويمية مبتكرة تكون محل اتفاق واقال لدى الجميع؛
 ترتكز الصناعة المالية والمصرفية اإلسالمية عمى المصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية في تحقيق ىدفالمتعاممين بمنتجات التمويل اإلسالمية؛
 يساعد االبتكار المالي عمى عصرنة المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية واعادة ىيكمة نفسيا لتكونمبدعة ومبتكرة ،الختراع آليات وابتكار منتجات مالية إسالمية تكن رائدة ،خاصة أن المعامالت واالحتياجات
المالية العصرية تتجدد وتتطور بشكل متسارع ،وأكثر خطورة من قبل؛
 تطور المؤسسات المالية التقميدية وعصرنتيا لخدماتيا المالية والمصرفية يفرض قد ار كبي ار من التحديوالمنافسة عمى المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية مما يدفعيا قدما نحو ضرورة إيجاد منتجات مالية مرنة
قادرة عمى مواجية منتجات المؤسسات المالية التقميدية ،ألن المنتجات المالية بعد شيوعيا ومرور الزمن عمييا
تتحول بفعل التطور المتسارع من منتجات مالية مزدىرة رائجة ومربحة إلى منتجات مالية نمطية قديمة وقميمة
الربحية.
االقتراحات:
 إنشاء تكتالت بين المؤسسات والمصارف اإلسالمية ،واالندماج فيما بينيا لمواجية تيديدات ومنافسةالمؤسسات والمصارف التقميدية ،ومؤسسات التمويل الدولية التي تسيطر عمى حركة رؤوس األموال في العالم؛
 العمل عمى تطوير المؤسسات والمصارف اإلسالمية وعصرنة أسواق المال اإلسالمية؛ تكييف النظم القانونية والضريبية مع طبيعة االقتصاد المالي اإلسالمي؛ تطوير وحوكمة النظم اإلشرافية والرقابية في المؤسسات والمصارف اإلسالمية؛ نشر الوعي المصرفي اإلسالمي من خالل الممتقيات والندوات والمؤتمرات الدولية ،وانشاء معاىد متخصصةفي الصيرفة االسالمية في الدول الغربية؛
 تشجيع االستثمار العممي المعرفي لألبحاث والتطوير في مجال االبداع واالبتكار المالي قصد ابتكار منتجاتوأدوات مالية تتالئم مع متطمبات واحتياجات حياة اإلنسان المسمم في العصر الحاضر.

المصادر والمراجع:
 - 24مرضي العنزي ،فقو اليندسة المالية االسالمية :دراسة تأصيمية ،دار اآللوكة لمنشر ،الرياض ،2102 ،ص .21
 – 20المرجع السابق ،ص .21
 - 23عبد الكريم قندوز ،اليندسة المالية بين النظرية والتطبيق ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،بيروت ،2111 ،ص .080
 - 21عبد الكريم قندوز ،اليندسة المالية اإلسالمية ،مجمة االقتصاد اإلسالمي ،المجمد  ،21العدد  ،12جامعة الممك عبد
العزيز ،جدة ،2112 ،ص ص .11-12
 - 21يسري حسين خميفة ،العوامل المؤثرة عمى قرار تبني استخدام المشتقات المالية ،مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميـة ،جامعـة
اإلسكندرية ،اإلسكندرية  ،العدد  ،2009، 10ص .12
 - 26رائد نصري ،قواعد ىندسة المنتجات المالية اإلسالمية :دراسة تحميمية ،مجمة دراسات عموم الشريعة والقانون ،المجمد ،81
العدد  ،2108 ،10ص ص [ .12 -10بتصرف]
 - 27سامي السويمم ،صناعة اليندسة المالية :نظ ار في المنيج اإلسالمي ،مركز البحوث لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار،
الكويت ،2118 ،ص .00

 - 28شرين محمد سالم ،اليندسة المالية اإلسالمية :ضوابطيا الشرعية وأسسيا االقتصادية ،دار النفائس لمنشر والتوزيع،
عمان ،2108 ،ص .212
 - 29البنك اإلسالمي لمتنمية ،المنتجات واألدوات المالية في الفقو اإلسالمي ،المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،جدة،
 ،0110ص .02
 - 42شرين محمد سالم ،مرجع سبق ذكره ،ص .211
 - 44سامي السويمم ،مرجع سبق ذكره ،ص .02
 - 40شرين محمد سالم ،مرجع سبق ذكره  ،ص .211
 - 43الغالي بن ابراىيم ،أبعاد القرار التمويمي واالستثماري في البنوك االسالمية ،دار النفائس ،عمان ،2102 ،ص .10
[بتصرف]
 - 41الصادق عبد الرحمان الغرياني ،أحكام المعامالت المالية في الفقو االسالمي ،منشورات الجامعة المفتوحة ،طرابمس،
 ،2112ص [ .18بتصرف]
 - 41الغالي بن ابراىيم ، ،مرجع سبق ذكره ،ص [ .18بتصرف]
 - 46قتيبة عبد الرحمان العاني ،التمويل ووظائفو في البنوك االسالمية والتجارية :دراسة مقارنة ،دار النفائس ،عمان،2102 ،
ص [ .021بتصرف]
 - 47محمود عبد الكريم ارشيد ،المدخل الشامل الى معامالت وعمميات المصارف االسالمية ،دار النفائس ،عمان ،2102 ،ص
[ .21بتصرف]
 - 48وىبة الزحيمي ،المصارف االسالمية ،ىيئة الموسوعة العربية ،دمشق ،2112 ،ص [ .20بتصرف]
 - 49شياب أحمد العزيزي ،إدارة البنوك اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان ،2102 ،ص .10
 – 02المرجع السابق ،ص ص .11-12
 - 04رائد نصري ،قواعد ىندسة المنتجات المالية اإلسالمية :دراسة تحميمية ،مجمة دراسات عموم الشريعة والقانون ،المجمد ،81
العدد  ،2108 ،10ص [ .12بتصرف]
 - 00عمي محمد أحمد ،االبتكار في صيغ التمويل اإلسالمي ،مركز أبحاث فقو المعامالت اإلسالمية ،عمان ،2108 ،ص .02
 – 03المرجع السابق ،ص .01
 - 01المرجع السابق ،ص .02
 - 01بن ابراىيم الغالي ،دور االبتكار المالي في الصيرفة ،بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبيقات االبتكار
واليندسة المالية بين الصناعة المالية التقميدية والصناعة المالية اإلسالمية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،ماي  ،2108ص ص
[.42-29بتصرف]
 - 06محمد البتاجي ،التحديات التي تواجو العمل المصرفي اإلسالمي ،الرباط ،أفريل .2108
Voire : http://www.beltagi.com/ar/?p=118, date de consultation 20/02/2019, 22h21.

 - 07بن منصور موسى ،االبتكار المالي في المؤسسات المالية اإلسالمية بين األصالة والتقميد ،بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي
حول منتجات وتطبيقات االبتكار واليندسة المالية بين الصناعة المالية التقميدية والصناعة المالية اإلسالمية ،جامعة فرحات عباس،
سطيف ،ماي  ،2108ص ص [ .01-02بتصرف]

