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ABSTRACT
The study aims to analyze the environment of the banking
sector and to show the role of financial technology in a way that
enhances the financing formulas in Islamic banks and in line with
the provisions of Islamic Sharia, through data analysis of a sample
of Islamic banks in both countries for some variables, a
comparative economic analysis, and the descriptive analytical
approach was used in The analysis of the samples data was the first
bank: the Iraqi Islamic Bank for Investment and Development and
the second bank: Elaf Islamic Bank, in which some indicators were
taken from the annual financial list of each bank from the paid-in
capital and from the total money and credit facilities provided by
each bank, and it was shown through the difference table from In
terms of the number of branches operating inside and outside the
country between government banks and private private banks,
including Islamic banks.
The study concluded with the most important conclusions,
including the weakness in the technological infrastructure of the
banking sector in Iraq and the lack of encouragement and support to
introduce all technological developments from year to year, causing
weakness in this sector through the provision of financial and
banking services, as well as the low level of education in the
financial aspect for individuals and institutions from On the demand
side, as well as workers in the banking sector on the supply side.
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دور التكنولوجيا المالية في المصارف اإلسالمية العراق انموذجا دراسة تحميمية لممدة -0202

0202

حارث دمحم محمود

أ.م.د .خمف دمحم حمد

قسم االقتصاد /كمية االدارة واالقتصاد /جامعة تكريت_العراق.

الخالصة:

تيدف الدراسة الى تحميل بيئة القطاع المصرفي واظيار دور التكنموجيا المالية بما يعزز من صيغ

التمويل في المصارف اإلسالمية وبما ينسجم مع احكام الشريعة اإلسالمية ,وذلك من خالل تحميل البيانات لعينة

من المصارف اإلسالمية في كال البمدين لبعض المتغيرات تحميال اقتصاديا مقارناً  ,وقد أستعمل المنيج

الوصفي التحميمي في تحميل بيانات العينات فكان المصرف األول :المصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار

والتنمية والمصرف الثاني :مصرف ايالف اإلسالمي الذؼ تم اخذ بعض المؤشرات من القائمة المالية السنوية
الخاصة بكل مصرف من رأس المال المدفوع ومن اجمالي النقود والتسييالت االئتمانية التي يقدميا كل مصرف,

وبينت من خالل جدول الفرق من ناحية عدد الفروع العاممة داخل وخارج البمد بين المصارف الحكومية
والمصارف االىمية الخاصة  ,ومن ضمنيا المصارف اإلسالمية .

ولقد خمصت الدراسة الى اىم االستنتاجات منيا ضعف في البنية التحتية التكنموجية لمقطاع المصرفي في العراق

وعدم وجود التشجيع والدعم عمى ادخال التطورات التكنموجية كافة من سنة الى اخرػ احدث ضعفا في ىذا
القطاع من خالل تقديم الخدمات المالية والمصرفية وايضا مستوػ التثقيف المتدني في الجانب المالي لألفراد
والمؤسسات من ناحية الطمب وكذلك العاممين في القطاع المصرفي من جانب العرض.

الكممات الدالة :التكنولوجيا المالية ,المنتجات ,التمويل ,ضوابطو الشرعية ,المصارف االسالمية.
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المقدمة
إن ىناك آراء كثيرة حول سرعة تكنموجيا المعمومات ومنيا التكنموجيا المالية ,فالصناعة

اإلسالمية المصرفية في سباق مع الزمن لوضع منياج لالبتكارات المالية المتوافقة مع احكام
الشريعة اإلسالمية ويطور من أدائيا حتى ال نتفاجأ بحالة من الجمود وعدم القدرة عمى التقدم
ومجاراة ىذا التطور التكنولوجي المتسارع لقناعتنا إن أىمية التكنموجيا المالية ودورىا في االبتكار
واالبداع في عصرنا ىذا تكمن في سرعة وحجم التحوالت في االقتصاد العالمي واالنتقال الى

مراحل ان تاجية متطورة تمكنيا من القدرة التنافسية مع مثيالتيا وتحديد كفاءة منتجاتيا ومدػ
فعاليتيا في ايجاد حمول تمويمية ممتزمة بإحكام الشريعة اإلسالمية وانسجاميا مع المعايير
الشرعية التي تنظم أدائيا  ,وحتى ال يسود االعتقاد بأن االدوات المالية اإلسالمية المتبعة وجدت

كبديل لألدوات المالية التقميدية المعتمدة عمى سعر الفائدة ومحاكاتيا فقط  ,لكن حتى تكون قادرة
عمى تغطية اوجو التمويل كافة في االقتصاد الوطني عمييا عدم االكتفاء بطرح البديل بل يجب

أن تبادر الى وضع استراتيجية لالبتكار وتطوير القائم لدييا.

وليذا تم اختيار موضوع دور التكنموجيا المالية باعتبارىا من الموضوعات المعاصرة التي تكتسب
اىميتيا ومداىا من واقع حال االقتصاد المحمي والعالمي ,وقد قسمت البحث إلى مبحثين فكان:

المبحث األول  :اإلطار المفاىيمي لمتكنولوجيا المالية.

والمبحث الثاني :تحميل مؤشرات التكنولوجيا المالية في المصارف اإلسالمية في العراق لممدة

( .)0202-0202

وصمى هللا عمى سيدنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمم
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المبحث األول
اإلطار المفاىيمي لمتكنولوجيا المالية

المطمب األول :مفيوم التكنولوجيا المالية واىميتيا وتطورىا ومجاالتيا:

اوالً :مفيوم التكنولوجيا :يمكن تعريف التكنولوجيا بأنيا كافة التقنيات والميارات واألساليب
والعمميات التي تستخدم في انتاج البضائع أو الخدمات وايضا في الوصول إلى األىداف
المرسومة كالبحث العممي وغيره (.)1

أسيل شكل من أشكال التكنولوجيا ىو التطوير واستخدام األدوات الرئيسية  ,إن االكتشاف ما

قبل التاريخ لموصول الى طريقة لمتحكم في الحريق والثورة الحديثة في العصر الحجرؼ الجديد قد
ادػ الى زيادة الغذاء الموجود وساند في ابتكار العجمة االمر الذؼ جعل لإلنسان سيولة السفر

والتحكم في مجاالتيم االجتماعية.

ثانياً :مفيوم التكنموجية المالية :يتم تطبيق وصف التكنولوجيا المالية إلظيار مالمح التكنولوجيا
الحديثة التي تيدف لتحسين وتقديم واستخدام الخدمات المالية ,وفي جانبيا الجوىرؼ فأن

التكنولوجيا المالية تستخدم لمساعدة الشركات وأصحاب األعمال والمستيمكين عمى إدارة العمميات
المالية ليم وايضا عممياتيم اليومية التي يعيشونيا بشكل أىم من خالل استخدام البرامج

والخوارزميات التي تختص في استخداميا عمى أجيزة الكمبيوتر واليواتف الذكية بشكل

مستمر(.)2

كان يطمق عمى التكنموجية المالية قبل القرن الحادؼ والعشرين بـ ( التكنولوجيا المستخدمة) في
األنظمة الخمفية لممؤسسات المالية القائمة آنذاك ,وقد ادػ إلى تحول المزيد من الخدمات التي
توجيت نحو المستيمك  ,تعددت اآلن القطاعات في التكنولوجيا المالية والصناعات مثل التعميم

والخدمات المصرفية لألفراد وجمع األموال وادارة استثمارات الربحية وغير ربحية(.)3

لقد اختمفت آراء الباحثين حول مفيوم التكنولوجيا المالية وتحديده بشكل ثابت فقد قاموا بتعريفيا

كالً حسب الموضوع الذؼ يتطرق لو فقد عرفيا بعضيم عمى أنيا منظومة من الخدمات الية
الجديدة في آفاق المعمومات المالية كالتخطيط المالي واالستشارات المالية والدفوعات والتمويل

واالستثمارات ودعم العمميات التعاونية بين العمالء والبنوك كما يمكن تعريفيا عمى أنيا حقيبة

( )1زينب  ,الزىراء.412 ,2119 ,

(Rainer & et al,2018, 235)2

()3الموسوعة االقتصاديةhttps://www.arabiainc.com/kb
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واسعة من الخدمات االلكترونية التي تتميز بأنيا اكثر قبوالً وبأسعار معقولة وأقل من المعروفة
التي تخدم اصحاب الدخول المحدودة وتحسين الحياة المعيشية والحالة االقتصادية لدييم(.)1

وقد عرفيا عمى أنيا الخدمات المبتكرة والمنتجات المقدمة عبر التكنولوجيا مثل الياتف النقال

وتطبيق العمالت المشفرة كعممة ( البيتكوين ) و ( اليتكوين) كبديل لمعمالت التقميدية(.)2
وقد صرح مجمس االستقرار المالي

بخصوص التكنولوجيا المالية بأنيا ابتكار مدعوم

بالتكنولوجيا التي يمكن أن تؤدؼ الى نماذج وتطبيقات وعمميات ومنتجات تجارية جديدة تؤثر

بشكل مادؼ يرتبط بتوفير الخدمات المالية ,وتم التأكيد عمى أن مفيوم التكنولوجيا المالية توجو
نحو تقديم الخدمات المالية والمصرفية من خالل االبتكار التكنولوجي الحديث عن طريق قيادتو

ببرامج الحاسوب والخوارزميات(.)3

ونالحع بأن التعاريف المذكورة لمتكنولوجيا المالية قد ركزت عمى الخدمات المالية المبتكرة

واعتمادىا عمى التقنيات والخوارزميات واجيزة الكمبيوتر وبعضيم قد تركز مفيوميا عمى أىمية
تقديم الخدمات من حيث السرعة والسيولة وقمة التكاليف .ومن الجدير بالذكر لكي تحقق

التكنولوجيا المالية اىدافيا يجب عمييا تقديم خدمات مالية جديدة ومضمونة عبر منافذ المصارف
التي تستخدم التكنولوجيا المالية وايصاليا لجميع الجيات المستفيدة من ىذه الخدمات ذات الجودة
العالية والكفاءة المتقنة واالقل تكمفة واقل خطورة.
ثالثاً :أىمية التكنموجيا المالية:

أصبحت التكنموجيا المالية مركز اىتمام الدول بل وحازت عمى اىتمام الييئات العالمية وىو ما

جرػ في القمة العالمية لمحكومات التي تحدد كل سنة برنامج الحكومات مستقبالً باإلشارة الى
قابمية االستفادة من التكنولوجيا والحاجة إلى االبتكار في سبيل الحصول عمى الدعم لتطورىا

عالمياً واالنتفاع منيا ألبعد الحدود ,وتمتمك التكنولوجيا المالية المقدرة الحقيقية في تغيير شكل

الخدمات المالية وامكانية جعميا اسرع واقل تكمفة وتطبيقاً واماناً وشفافية ,وبالذات لمفئة الكبيرة من
الجالية السكانية التي ليس ليا تعامل مع الجياز المصرفي ,ومن وجية نظر أخرػ فإن التطور
السريع الحاصل في الخدمات المقدمة من التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة التي تعطي

الحمول المالية المبتكرة التي تتالئم وما تقدمو القطاعات المصرفية من خدمات ,وايضا تعمل
(.Haider, 2018, 2)1


البتكوين واليتكوين :ىي عمالت رقمية تمتاز بخاصية التشفير التي تضيف ليا درجة عالية من األمان

والحماية والتي تمنع التزوير او اجراء معامالت مكررة حيث تقوم عمى تقنية (البموك تشين) القادرة عمى توفير
سرية وموثوقية كبيرتين وىي شبكة الكترونية ال مركزية يستحيل مراقبتيا او اختراقيا.

(.Lee & Gin, 2015, 2)2
(. Ozli, 2018, 231)3
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عمى تسييل العمميات المصرفية  ,ومن التيديدات الخارجية التي يجب الحذر واالستعداد ليا

واجراء االمور االحت ارزية كافة والتي تضفي الى سالمة ونزاىة واستقرار القطاع المصرفي
والمالي ,وتتمثل التكنولوجيا المالية وتطبيقاتيا المتنوعة فرصة وتحدياً في نفس الوقت لممصارف
والمؤسسات المالية االخرػ( ,)1وتتركز أىمية التكنولوجيا المالية بفرض تحديات في الموازنة عمى

المنظمين والمشاركين في السوق بين العائد والخطر المحدق لالبتكارات المالية الحديثة لديمومة
بقائيم واستمرارىم في السوق()2ويبرز أيضا دور التكنولوجيا المالية من خالل تعزيزىا لمناتج
المحمي االجمالي عبر اضافة الشركات و األفراد امكانية الوصول الى جممة من األدوات المالية
كالنفقات اإلجمالية وزيادة حجم المعامالت المالية والتسييالت واالئتمانية( ,)3وفيما يمي نذكر أىم

االبتكارات لمتكنولوجيا المالية التي عززت من أىمية التكنولوجيا المالية(:)4

 )1الخدمات المالية المقدمة تساعد في تحسين جودتيا ونوعيتيا لكي تكون في اؼ وقت وفي اؼ
مكان اذ يتم التركيز عمى تقديم الخدمات المالية وايصاليا لمزبائن والمساىمة في زيادة فرص

البيع عبر الحدود ونقاط االتصال المتعددة القنوات الستخدام تمك الخدمات.

 )2تحمل التكنموجيا المالية في جعبتيا العديد من الخدمات المالية كعمميات التمويل الجماعي,
وحمول الدفع عبر الياتف ,وأدوات ادارة المحافع االستثمارية في األنترنت ,والتحويالت المالية

عبر الدول التي لم تتمكن المصارف التقميدية من ايصاليا او تقديميا الى العمالء .

 )3التغيير الذؼ تمعبو في شكل الخدمات المالية بشكل عام والمناىج واالليات التي تقدميا
الخدمات المصرفية لمزبائن بشكل خاص مما يضفي ليا السرعة واالمان واكثر شفافية وتقديما

لمخدمات.

 )4تساىم في الوصول الى ميزة تنافسية لممؤسسات المالية والشركات الناشئة في مجال
التكنولوجيا المالية  ,وكمما كانت ىذه المؤسسات اكثر تقدما من الناحية التكنولوجية اسيمت في

زيادة قدرتيا عمى المنافسة في المستويين االقميمي والدولي.

رابعاً :تطور التكنولوجيا المالية:

تعتبر التكنولوجيا المالية من الظواىر ليست بالحديثة او الجديدة  ,فالخدمات المصرفية المالية
تمتمك تاريخ طويل في سبيل احتواء التكنولوجيا ومن أىم المراحل التي مرت بيا التكنولوجيا
()5

الماليةىي

.

()1عالش.335-334 ,2119 ,

(.ArnerDuglas& et al, 2015, 1)2
( )3مصدر سابق.229 ,

( )4شحاتة.17 ,2119 ,

(. Internationalhttps://www.consumersinternational.org/media:Consumers)5
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أ -من 1866إلى  :1968في ىذه الفترة تم تشييد أول كابل عابر لممحيط األطمسي ,واختراع
جياز الصراف اآللي ,وقد تشكمت التكنولوجيا المالية من اجل ايجاد الفترة االولى من العولمة

المالية.

ب -من  1968إلى  :2118في ىذه الفترة بقيت السيطرة والييمنة عمى التكنولوجيا المالية داخل
قطاع صناعة الخدمات المالية التقميدية ,واستخداميا من اجل توفير المنتجات والخدمات المالية,

وايضا فأن ىذه المدة قد شيدت تقديم المدفوعات اإللكترونية ,أجيزة الصراف اآللي ,وأنظمة

المقاصة ,والخدمات المصرفية من خالل االنترنت.

ج -من  2118إلى وقتنا الحاضر :لقد ظيرت الشركات الناشئة الجديدة منذ حدوث األزمة
المالية العالمية ,التي ساعدت في تقديم المنتجات والخدمات المالية مباشرة إلى الناس والشركات
عامة.

وان ىذا االنتشار السريع في مختمف الدول التي يتم االستثمار فييا برؤوس اموال كبيرة في مجال

التكنولوجيا المالية  ,وايضا التطور في معدالت االستثمار فييا بشكل متسارع تعود لألسباب

اآلتية (:)1

 -1سيولة التعامل في التكنولوجيا المالية (الفينتك) مقارنة بالعالم التقميدؼ الذؼ يحبب التعامل
فيو عمى األقل فتح حسابات بنكية في الداخل والخارج.

 -2امكانية الوصول الى شرائح سكانية أوسع ,عن طريق العالم االفتراضي ومواقع التواصل
االجتماعي.

 -3ضالة التكمفة في التعامل في التكنولوجيا المالية وتسييل الوصول الى خدمات جيدة دون
دفع تكاليف كبيرة.

 -4التطور السريع الذؼ حدث في األدوات المالية واتساع مجال التعامل بالتكنولوجيات
المصرفية ,اضافة إلى التطور المتسارع في تقنيات الدفع االلكتروني.

ىناك عوامل عدة ساعدت في انتشار وتطور واستيعاب التكنولوجيا المالية وىي:

()2

أ -التطور التكنولوجي :ابرز ما يميز التكنولوجيا المالية ىو عدم ايجاد قيود وضعية من جانبيا
يمكن ان تعرقميا وقد ساىم التطور التكنولوجي في زيادة التقبل والتقدم في خمق امكانات جديدة

ليا قدرة عمى التأقمم وانخفاض تكمفة التكنولوجيا التي توصمت الى نسبة ( )%31في العشر
( )1عبد المطيف .7 ,2118 ,


الفينتك :وىو اختصار يشير في الحقيقة الى التكنموجيا المالية بدأ ىذا المفيوم في اعقاب ازمة الرىون العقارية

في سنة  2118التي تصاعد عمى اثرىا بشكل كبير الشركات الناشئة العاممة في التكنموجيا المالية ولذلك فقد
وتغيرىا.
اصبح الفينتك اختصا ار لثورة رقمية تكتسح الممارسات المصرفية القديمة ّ

( )2وىيبة  ,الزىراء.356-355 ,2119 ,
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سنوات االخيرة قد أسيم في تعزيز النمو والتطور ,فالتكنولوجيا الجديدة ليا القدرة عمى تحسين

مرونة عمل األنظمة المؤسسات .

مكن رواد االعمال والمؤسسين من البدء بمشاريع جديدة من خالل تيسير
ب -توافر التمويل :لقد ّ
الوصول لمتمويل  ,فقد بمغت اجمالي استثمارات رأس المال المخاطر بأجمالي  13,6مميار دوالر
عمى المستوػ العالمي في عام 2116م.

ج -تغير توقعات العمالء وتغير طمباتيم :ىنا يجب ايجاد الحمول من قبل الخدمات آلية من
خالل االبتكارات لألطراف الالعبين في ىذا المجال كشركات التكنولوجيا المالية ,فنسبة %63,1

من المستيمكين من انحاء العالم كافة ينجذبون عمى استخدام خدمات ومنتجات التكنولوجيا

المالية.

د -الدعم التنظيمي :السمطات التنظيمية والحكومات تخفض الحواجز امام مستثمرييا بالدعم
الذؼ تقدمو ليذه التكنولوجيا فيناك حكومات قد اعترفت بالدور الميم لشركات التكنولوجيا المالية
في تسييل واستكمال األدوار التقميدية لشركات الخدمات المالية ففي عام  2116اعمنت خمس

دول من تطوير برامج Sanbox



مختبرات تنظيمية في مستواىا.

الشكل ()1
حجم االستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية لممدة( )2114-2111



ىي بيئة تم انشاؤىا لتشغيل تطبيقات غير موثوقة وغير مصرح بيا بحيث ال يمكنيا الحاق اؼ ضرر بنظام

التشغيل االساسي وىو برنامج حماية ألنظمة الحاسوب الذؼ يوفر امانا ممتا اًز وتدبي اًر وقائياً بوجو التطبيقات

الضارة.
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يوضح الشكل رقم ( )1حجم االستثمارات في التكنموجيا المالية لخمس سنوات متتالية من 2111

الى  , 2114حيث يوضح أن امريكا الشمالية تتصدر القائمة بقيمة  32.36مميار دوالر ,ليأتي
بعدىا أوروبا بـ  9.9مميار دوالر  ,ثم بعد ذلك قارة آسيا بقيمة  6.67مميار دوالر  ,وفي نياية

القائمة تأتي امريكا الالتينية بقيمة  0.14مميار دوالر.

خامساً :خصائص التكنولوجيا المالية

التكنموجيا المالية مجموعة من المعارف والميارات واالساليب المالية والمصرفية والتكنولوجيا

بمفاىيميا المختمفة ليست ىدفاً بذاتيا إنما يتم استخداميا من قبل المصارف والمؤسسات المالية
لتحقيق اىدافيا وال يقتصر تطبيق التكنموجيا في اداء الخدمة المالية والمصرفية بل إلداء االعمال

االدارية ايضا( ,)1وتتميز التكنولوجيا المالية بعدد من الخصائص التي تتفرد بيا عن غيرىا من

القطاعات االخرػ من ناحية التكمفة والسرعة والشفافية في التعامل.
ويمكن إجماليا باآلتي:

 -1امكانية استخداميا لمتكنموجيا في الخدمات المالية ,مثل االستثمار في الشركات التي نشأت
حديثاً من خالل تطبيقيا التكنولوجيا لدمج المستثمرين بإصحاب الشركات.

 -2قياميا بتسييل عمل الخدمات البنكية والبنوك عن طريق االنترنت ,وتوفيرىا لموقت والجيد
لممستخدمين في كل ارجاء العالم.

 -3تمايزىا لمتعمم اآللي وتحميل السموك التنبؤؼ والتسويق المعتمد عمى البيانات المتوفرة,
وابتعادىا عن التخمن في اتخاذ الق اررات المالية وايضا تقوم بإرشاد االشخاص من التحسين في

طريقة انفاقيم االقتصادية المتوازنة ,وايضا تساعد المتعاممين لدييا من اتخاذ القرار الصائب

لالستثمار عن طريق اخذ كافة المعمومات والبيانات عن استثماراتيم اضافة الى ذلك قياميا

بإتاحة الفرص الجديدة في التجديد المالي(.)2

سادساً :مجاالت التكنموجيا المالية:

 -0ادارة الثروات :لقد قامت التكنولوجيا المالية بتغيير إدارة االموال حيث ترتكز الثروات اآللية
عمى ادارة األصول ذات التكاليف المنخفضة في مناطق قميمة المخاطر ,وىناك بعض الشركات

التي تقوم بتقديم االستشارة المباشرة لممستيمكين وغيرىم من خالل الياتف النقال ,ونالحع زيادة

االستشارة اآللية بشكل متزايد في الفترة األخيرة إلدارة الثروات عند حدوث األزمة المالية وتراجع
()3

الثقة في المؤسسات المالية الكبيرة
( ()1حرفوش.)731 ,2119 ,

(.)https://www.vapulus.com()2
(.Bennett, 2016, 15)3
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 -0التمويل واالقراض المالي :يعد من االقراض غير المصرفي الذؼ يقوم عمى التكنولوجيا
باتباعيا من خالل الوصول الى البيانات وحسابات متطورة ادت الى تمميك الشركات الجديدة

لمتنافس مع البنوك التقميدية عن طريق تقديميا لقروض تجذب المقترضين  ,وقيام ىذه الشركات
بمطابقة المقرضين والمقترضين.

 -3التأمين :مع ظيور التكنولوجيا المالية اصبح ىناك مخاطر ومخاوف من شركات التأمين,
أذ أن النسبة تصل الى  %21من مداخميا تدخل ضمن تمك المخاطر  ,ومع ظيور التأمين الي
اصبح ىناك قبول واسع ووعي أكثر ليذه التكنولوجيا(.)1

 -4سمسمة البموكات  :ومن ابرزىا العمالت اآللية المشفرة وتعتبر عمالت البتكوين واالسيم
والتحويالت المالية من أشيرىا ,حيث ال زالت تكنولوجيا سمسمة البموكات في بدايات تطبيقاتيا

الالمحدودة التي يتم استخداميا من خالل إتاحة الفرصة لمغرباء بالثقة مع بعضيم البعض دون
تدخل اؼ جيات رسمية من خالل سجل لمحسابات مفتوح ومشفر بشكل قوؼ(.)2

 -5المدفوعات الية :بين تطور التكنولوجيا واالعراف االجتماعية شيد ىذا النظام تحول كبير
في كيفية بدء المدفوعات وامكانية معالجتيا ,وبالذات مع انتشار اليواتف الذكية وظيور الدفع

عبر الياتف النقال وتكنولوجيا البموك تشين(  ,)Blockchainوبين ثالثة مجاالت عمى وجو
الخصوص وىي المدفوعات من شخص الى شخص ,ومعالجة بطاقة االئتمان وبطاقة الخصم
التسوية  ,ومدفوعات التجزئة في المتاجر(.)3

 -6الصيرفة الخضراء :قيام ىذه البنوك عمى العمل بإعادة خدماتيا بالنفع عمى البيئة سواء من

خالل تخفيض انبعاث الكربون من المستيمكين او البنوك وامكانية قيام المستيمك بتوفير الورق
واعادة النفع لمبيئة من الناحية المثمى ,ومن األمثمة عمى الصيرفة الخضراء الخدمات المصرفية

عبر شبكات االنترنت ,وتمعب التكنولوجيا المالية دو اًر ىاماً في التحسينات التشغيمية وتغيير
عادات الزبون(. )4

 -7الخدمات المصرفية :ينظر لمشركات الناشئة بوقت ليس بالبعيد في احضان التكنموجيا المالية
عمى أنيا عنصر ميدد لمبنوك ,وتمتمك قدرة عمى القيام بإضعاف والء عمالئيا بتوفير اكثر

لمخصوصية والشفافية والتجارب التي تجذبيم ,وبصورة وأخرػ فقد استجابت الصناعة المصرفية
لمتغيرات التي حصمت وامكانية ايجادىا الحمول المخصصة ليم وحماية جانبيا بالسوق ,وقد

( ()1جازية  ,دمحم.) 157 ,2119 ,

( ()2تقرير بيرفورت.)49 ,2116 ,
( )3مصدر سابق.7 ,2116 ,

(.Nishikant & Shraddha, 2016, 128)4
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قامت بتحديث األنظمة التابعة ليا لكي تكون عمى تواصل بالمستجدات الخاصة بنشاطاتيا من
خالل قبول ىذه التكنولوجيات واحتضانيا بعدما اشتدت حدة المنافسة في ىذا المجال.

ويمكن اجمال التكنولوجيا المالية في المجال المصرفي كاآلتي:)1( :

أ -التمويل الشخصي :تتم عممية رصد األنفاق ,واالدخار ,واالئتمان ,وبعض االلتزامات
الضريبية عن طريق الخدمات التقنية وتوفر قاعدة بيانات لمعميل.

ب -المدفوعات /المعامالت :لمتكنموجيا المالية القدرة عمى تقديم خدمات تحويل لمختمف القيم
وفي اؼ وقت وحجم من العالم من خالل الشركات ,فيي توفر االمن والدقة بتقنيات موزعة بناء

عمى العمالت المشفرة والسالسل التكتمية.

ج -االقراض :يتم استخدام ىذه التكنولوجيا في النظام االساسي لشرائح العمالء الوافدين حديثاً
والحاليين  ,بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بتحميل البيانات الكبرػ.

 -8مجاالت أخرى:

 -أسواق رأس المال :من الضرورؼ توفر اشكال مختمفة من الوساطة المالية المحتكرة من خالل

البنوك والشركات الوسيطة.

 : Business-to business(B2B) -لمتكنولوجيا المالية االجراءات الدقيقة التي تعمل من

خالليا عمى الوصول لمحمول الخدمية التكنولوجية وتتوجو لمشركات والمؤسسات المالية عمى وجو
الخصوص  ,كالبرامج المستعممة في العمميات المالية التي تقوم بدعم األمن المالي لمعمالء مثل

سمسمة الكتل.

Regtech -

التكنولوجيا التنظيمية:

تتخذ طريقيا من خالل استغالل التكنموجيا الجديدة

لتسييل وتحسين التوافق التنظيمي كتحميل البيانات الضخمة و ). Machine learning ( ML

سابعاً :منتجات التكنولوجيا المالية وخدماتيا المالية :

من الممكن استخدام التكنموجيا الحديثة من خالل الحد لعدد من القيود التي تعوق بعض

المنتجات المالية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة  ,وان ىذه القيود تتركز في منطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى التي تتسم بعدم توفر

المعمومات االئتمانية  ,ومحدودية المنافسة  ,والتكاليف المرتفعة إلقامة مثل تمك المشروعات.

ىناك مجاالت تدعم التكنموجيا المالية من ضمنيا االستعالم االئتماني لعدد من المشروعات

فالتكنولوجيا الجديدة كتحميل البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية تسيل جمع ومعالجة اعداد كبيرة

من البيانات التي تخص االداء االئتماني لممستيمكين وسموكيم مثل وسائل التواصل االجتماعي

والمعمومات السيكومترية وايصاالت مشتريات التجزئة  ,وتقدم تقنية البموك تشين تحسينات في
(()1مجمة دراسات اقتصادية .)355-354 ,2119 ,
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ادارة المعمومات ذات االتصال بسجالت الضمانات والممكية وضمان االمن والخصوصية

والشفافية في المنصات غير المركزية ذات المصدر المنفتح.

ولمتكنولوجيا المالية دور كبير في تعزيز التنافس بين مقدمي الخدمات المالية من خالل منصات

جديدة لممقترضين (اسواق المال) مقارنة بطاقات االئتمان ومنتجات التأمين والتأجير وغيرىا من
المنتجات المصرفية المتاحة  ,كما تعمل عمى انشاء منصات لمصيرفة المفتوحة التي تتيح
لمقدمي الخدمات امكانية لالطالع عمى بيانات عمالء البنوك من خالل الحصول عمى موافقتيم

لغرض تقديم منتجات تالئميم  ,ففي المممكة البريطانية المتحدة قد الزموا البنوك التسعة باالطالع
ألطراف خارجية عمى بيانات المشاريع لممساعدة في تعزيز قنوات االقتراض البديمة(.)1

التكنموجيا المالية ( الفينتك  )Fintechجاءت لنقل سوق الخدمات المالية وتعامالتيا المالية مع

مجاميع عدة من الخدمات الى طفرة واسعة وذلك من خالل خدمات مالية عدة تقدميا وىي

كاالتي:

()2

أ -االستثمار والتمويل :تعمل الفينتك عمى جذب مدخرات األفراد عن طريق التسييالت في

الخدمات التي تقدميا ,وايضا توفير منصات التمويل الجماعي لمشركات اما أن يكون عن طريق

االستثمار في رأس المال ,او عمى شكل قروض او من خالل التبرعات ,ومساعدة األفراد في

ادارة مدخراتيم عمى منصة االنترنت كل ىذا يتم عن طريق تقديم االستشارة لمعميل ومقترحات
بشكل منوع عن االستثمارات المالية وتحميل المخاطر .

ب -خدمات الدفع :وىي التفاعالت المصرفية االكثر تفاعال ومرونة التي تقدميا الفينتك لعمالء
عدة ,وتقوم بتجييز مجموعة من أساليب الدفع وكما يمي:

 -الدفع عن طريق الياتف النقال.

 التحويالت المالية الى الخارج بأقل تكمفة وتدني تكمفة التبادل الدولي لمنقود. -تبادل العمالت بدون تكمفة.

 تدفقات الدفع المتاحة لمتجارة االلكترونية مدارة بشكل دقيق ,وازالة المعوقات لعمميات الدفععبر االنترنت ,كوسائل الدفع المبتكرة.

 -تبسيط عمميات الدفع بين األفراد.

ج -الخدمات المصرفية الموجية لألفراد :وتتكون من الخدمات المصرفية البسيطة التي توجو
لألفراد عبر األنترنت ومن غير وجود اؼ شكل مادؼ لموكالة وبتكاليف منخفضة وخمق حمول

عدة لتسيير الميزانية وأدوات االدارة المالية الشخصية المنوعة.
(()1عمقمة وسائحي.)98-95 ,2118 ,
( ()2حرفوش.)731-729 ,2119 ,

533

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (10) section (2): 364-392

د -الخدمات الموجية لممصارف والشركات :تعمل التكنموجيا المالية ( الفينتك  ) Fintechعمى

تقديم العديد من الحمول لتحسين ادارة الشركات ,فمنيا التي تكون موجية لممصارف كتقنية

البموكات التي تطور الحمول باعتمادىا عمى تكنولوجيا البموكشين وىذا يتعمق بتسجيل المعامالت,

وايضا تقدم لمشركات حموالً مثل برامج معالجة المعمومات ,ادارة الضرائب ,ادارة المخاطر,

اجراءات التحكم في انظمة المعمومات(.)1

ه -الخدمات المقدمة لممصارف عمى أساس قاعدة كبيرة لممعطيات  :big dataتعمل عمى

جمع وتحميل قاعدة واسعة من البيانات لتحسين ادارة الشركات مع الزبون ( سموك الشراء,

االدخار ,الطرق الوظيفية لمزبون ,المالءة المالية) وايجاد الحمول الموجية لقطاع البنوك
والمصارف ,وتعمل في مجال األمن السبرياني , لكشف االحتيال في سموك المتعامل بشكل

مبكر  ,مثل تحديد المكان الجغرافي لميواتف الذكية او ارشفة البيانات والمعمومات الحساسة

وتقوم الفينتك بتحميل المخاطر وتسييل انشاء التقارير التنظيمية وتقديم ادوات تساعد عمى اتخاذ

الق اررات حول ادارة المحافع المالية.

المطمب الثاني :مفيوم التمويل ,أىميتو  ,وضوابطو في الشريعة اإلسالمية

أوالً :مفيوم التمويل :ىو اعطاء او امداد المال ويشمل المال كل الموجودات الحقيقية والمالية
من أراضي ومباني وأوراق مالية من أسيم وسندات والنقود بأنواعيا الخ  ,يعد مفيوم التمويل
مفيوماً حديثاً نسبياً حيث لم يظير في النظم االقتصادية القديمة  ,فقد كان يتم قضاء الحاجات

واشباعيا عن طريق اإلنتاج المباشر ,وبعد دخول الحياة االقتصادية في أوج تطورىا وتوفر
عوامل اإلنتاج الرئيسية بدأ ظيور حاجة ماسة لتمويل النشاط االقتصادؼ بتوفير رأس المال ,ففي

عصر الكنيسة التجأ المموك إلى االقتراض منيا مقابل ضمان ابقاء معادنيم النفيسة من
مجوىرات وتاج عرشيم ,ولقد اتجيت معظم الدول بالتعاقد مع المصارف لتمويل االحتياجات
المطموبة  ,ومع ايضاح المالمح لظيور الدولة القومية مما ادػ الى اتساع اعمال ىذه المصارف

بشكل صيرفات واستبدال العممة ومنح قروض طويمة وقصيرة األجل(.)2

ومع ظيور الثورة الصناعية التي ادت الى تراكم رأس المال وكثرة االبتكارات حتى اصبح التمويل

العامل الذؼ يحفز النمو االقتصادؼ من خالل المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم بتوفير
األموال الالزمة لقيام المشاريع الجديدة والنيوض بالعممية االنتاجية ,وقد تركز دور المؤسسات
( )1مصدر سابق.2119,


االمن السبرياني :وىو المجال الذؼ يقوم بالدفاع عن اجيزة الكمبيوتر والخوادم واالجيزة المحمولة واالنظمة

االلكترونية والشبكات والبيانات من اليجمات الخارجية  ,كما ويعرف ايضا بأمن تكنموجيا المعمومات او أمن

المعمومات االلكترونية.

( ()2خريس.)75 ,2112 ,
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والمصارف واألسواق المالية بعد اتساع دور التمويل ما بين القرن التاسع عشر وأوائل القرن
العشرين وايضا اتساع في اعماليا التمويمية حول تمويل النشاط االقتصادؼ والدراسات المالية

لدورىا النافع بالنمو والتنمية االقتصادية(.)1

ثانياً :أىمية التمويل:

تحرص جميع بمدان العالم عمى اتباع سياسة اقتصادية وتنموية لبمدانيا بالشكل الذؼ يحقق
الرفاىية لألفراد ,ولتحقيق ىذه السياسة يجب رسم المخططات العريضة لممشاريع التنموية ولكل

بمد حاجاتو وقدراتو التمويمية المحددة.

ومن البدييي أن المشروعات تتسم بالتنوع والتطور لذلك فإنيا بحاجة الى التمويل لكي يستمر
نموىا ونشاطيا باعتبار التمويل المغذؼ الميم في المشروعات ولوصول البمدان الى سياسة

التنموية الفعالة فان التمويل يعتبر لو دور كبير وذلك لألسباب التالية (:)2
 .1توفير رؤوس األموال التي تمزم إلنشاء المشاريع وىذا يتطمب عمييا :
 توفير مناصب عمل جديدة تحد من البطالة. -تحقيق التنمية االقتصادية لمبالد.

 -تحقيق األىداف المرسومة من قبل الحكومة.

 .2العمل عمى تحسين االوضاع المعيشية لإلفراد التي توصميم لمرفاىية وتشمل توفير (السكن,
والعمل ,والصحة  ,والتعميم ....الخ)

ثالث ًا :ضوابط التمويل اإلسالمية:

لقد بينت لنا الشريعة اإلسالمية الضوابط الالزمة لعمميات التمويل التي تيسر لنا التعامل في

حياتنا اليومية لضمان الصحة والحصول عمى االجر الكثير لصيانتيا وتحقيق مصالح العباد ,

والتمويل اإلسالمي لو ضوابط كان يكون بالحظر او االباحة او الوجوب في شتى المجاالت
والنوايا والصيغ  ,وكما قال تعالى في كتابو الكريم:

ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ ( ,)3الذؼ

ينص عمى اباحة البيع وتحريم الربى في المعامالت والربح ,وقد يكون الضابط من حيث الصدق
والوفاء وغيره من القيم التي تنم عمى اخالق المسمم عند ممارسة نشاطاتو االستثمارية ,ومن أىم

الضوابط في التمويل اإلسالمية كاالتي:

()1كبة.53 ,2118 ,

(.) /https://infotechaccountants.com/topic ()2
( ()3سورة البقرة.)275 :
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 -1الضوابط العقائدية :وىي ضوابط ثابتة قد اوجبت عمى كل مسمم أن يؤمن بيا ايمانا شديداً
باعتبارىا مبادغ ترسم سموك المستثمر عقائدياً وتحديدىا المنطمق الذؼ يبتدأ بو التمويل
واالستثمار في المشروعات  ,ومن المبادغ العقيدية ىي:

أ -مبدأ ممكية هللا المطمقة لممال :كل مال في يد المسمم ىي ممك هلل تعالى وأنو المالك الذؼ
يرجع لو كل شيء ,فبقائيا بيد اإلنسان ال يعني أن تخرج من ممكيتو ,ويمثل ىذا المبدأ الضمان

الحقيقي لممال الذؼ يدر بالفائدة واالنتفاع لممول والمستثمر بشكل خاص ,وعمى األمة بشكل

عام ,ويكون لممسمم المستثمر فارق بينو وبين المستثمرين االخرين باعتبار يكون ىميم الوحيد ىو
الربح اما عند المسمم فإن المبدأ في نشاطاتو ىو شرعية او عدم شرعية معامالتو وليذا فإن ىذا

المبدأ يصون ويحافع عمى سالمة منيجو في استثمار اموالو.

ب -مبدأ االستخالف في المال واإليمان بو :ىو تمميك المالك في االصل عز وجل شخصا حق
االنتفاع والتصرف في اموال قد سبق أن ممك جل وشأنو غير االنسان ولو الحق في أن ينتفع في

االموال ,وبمعنى اخر ىو أن يرد الخالق حق التصرف في االموال استيالكا واستثما ار من وكيل

وان يمنحيا حق الصالحية إلنسان اخر.

ومن االمور التي عمى المالك اتباعيا في اموالو عند تصرفو استيالكيا واستثماريا ىي:

 -حق مراعاتو لمحدود التي تحددت وان يكون مقصده إلرادة المالك في التصرف في االموال

استثما ار واستيالكا(.)1

 ضرورة اعتقاد وايمان المستثمر بإن االستخالف امر مؤقت وليس مدػ الحياة  ,لو كانتلبطل مبدأ االستخالف.
عكس ذلك
َ
 -وباعتبار المستثمر لممال وكيال او مستخمف عميو استثما ار واستيالكا فيوجب االستخالف

والوكالة أن يمتزم الوكيل بتوجييات الموكل  ,فال يجوز أن يتصرف في شيء حازه بدون حق

لممالك وان ال يخرج عن احكام وشروط التي نظمت لمتعامل

فييا(.)2

ج -اإليمان بمبدأ ممكية االنسان المقيدة لممال :يشير ىذا المبدأ الى انضباط والمدوامة عمى
التذكير لممستثمر والممول بأن امتالك االموال ليست باقية مدػ الحياة وال تنسب اليو فقط بل ىي

ممكية هللا المطمقة في الكون اجمعو وخاصة في المال ,وقيام ىذا المبدأ باعتبار ممكية الجماعات
و األفراد لألموال التي تحت سيطرتيم بأنيا ممكية مجازية  ,وىنا يجب أن ننظر بين نوعين

الممكية احداىا الممكية المطمقة ,والثانية الممكية المقيدة  ,فاألولى تأخذ صفة الديمومة واالخرػ

( ()1شاالػ .)27 ,1998 ,
( ()2عفيفي.)46 ,1995 ,
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مجازية  ,فالممكية الدائمة ترجع هلل تعالى الذؼ ال شريك لو فيي ال تتغير وال تنتقل وال تحول

وىذا يعبر عن نفي الممكية المطمقة لممال بيد االنسان.

د -اإليمان بمبدأ ابتغاء مرضاة هللا من االستثمار والتمويل :اإلنسان المسمم في العمل الذؼ
يمارسو في حياتو لو ىدفاً وغاية وعدم القيام بالعمل او قيامو يستند الى بالغاية واليدف منو,
وتصرفات المسمم ترتبط غاياتيا واىدافيا بالعقيدة الثابتة التي يتبعيا في االسالم  ,وليذا فإن ىذا
الضابط ال يقتصر عمى االستثمار والتمويل بل ضابطا لجميع االعمال التي يمارسيا المسمم في

حياتو  ,ويسعى االخير الى تحقيق ىذا المبدأ في استثمار اموالو فختياره لمنشاط االقتصادؼ الذؼ

يعطيو رضا هللا مع العمم أن ربحو سيكون منخفضاً  ,وابتعاده عن النشاطات االقتصادية غير

الشرعية التي تدر ربحا عالياً الذؼ يجمب سخط هللا وغضبو الن مقياس المسمم أن يقوم بموازنة
الخسارة والربح وما مقدارىما  ,وليذا فإن ىذا المبدأ يعطي لممسمم المستثمر والممول وقاية من

الوقوع في ما ال يرضي هللا ويتعدػ حدوده في نشاطاتو االستثمارية وغيرىا (.)1

 -0الضوابط االقتصادية  :وىي مجموعة المبادغ االقتصادية العامة التي يمتزم بيا المستثمر
المسمم لتحقيق مقاصد الشرع التي تتمثل في استمرار تداول المال وايضا في تحقيق الرفاىية

بكامميا الفردية والجماعية  ,وفي ما يأتي ضوابط عدة تتعمق في حفع المال وتنميتو في رحاب

االخذ بأولويات االقتصاد اإلسالمي عند استثمارىا(:)2

أ -االلتزام بمبدأ حسن التخطيط اثناء التمويل واالستثمار :قيام المسمم المستثمر بحسن التخطيط
في استثماره ألموالو وذلك من خالل احتواءه عمى مجال يستطيع االستثمار فيو بما يممك وليس
اكثر من ذلك ويجب أن يتصف بالخبرة الكافية والمعرفة العممية في المجال الذؼ يدخل فيو عند

االستثمار حتى ال يتكبد خسارة اموالو كميا.

ب -االلتزام بتوجيو استثمار المال لجميع المجاالت التي تصبو لحاجة المجتمع الييا لمتوصل

الى تحقيق التوازن في المجتمع االقتصادؼ اإلسالمي  ,اؼ ال يتجو االىتمام لالستثمار في
قطاع الزراعة فقط بل يتنوع بين القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية.

ج -امكانية مراعاة المنافع المستقبمية :لم تنحصر توجييات االسالم في رسم مستقبل االجيال
القادمة عمى توفير عائد لألجيال الحاضرة فقط انما الزم المسمم عند اختيار المشروعات التي

تكون اثارىا لمدػ بعيد الستفادة االجيال القادمة لما ذلك من اجر عظيم عند هللا لعباده وقد قال

(..) https://almuslimalmuaser.org)1
(()2العربي.)27-26 ,1986 ,
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رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  (( :إذا مات اإلنسان أنقطع عممو إال من ثالث ,صدقة جارية ,وعمم ينتفع بو ,

وولد صالح يدعو لو)) (.)1

د -االلتزام بمبدأ المفاضمة بين وسائل االستثمار :عمى المسمم المستثمر تفضيل اتباع وسائمو

االستثمارية بطرق مثمى ورشيدة وابتعاده عن الوسائل االستثمارية التي ال فائدة منيا وال تحقق لو
إال مصالح دنيوية  ,ولذلك عميو أن يكون لديو إلمام لمطرق الحديثة واالساليب الجديدة في

االستثمار التي تدر عوائد وارباح عالية  ,وال بد لممستثمر المسمم أن يمتزم بمبادغ ميمة ال تقل

أىمية عما ذكر سابقا عند استثماره لممال ومنيا ( :عدم الغرر ,عدم أكل اموال الناس بالباطل,
االخذ بقاعدة الغنم بالغرم ,واالخذ ايضا بقاعدة ال ضرر وال ضرار).
 -3الضوابط الخمقية:

وىي التي تضم مجموعة من المبادغ والقيم الثابتة لتوجيو الممول والمستثمر ,وعمى االخير
االلتزام بيا عند استثمارىما في االموال لمحفاظ عمى استدامة تنمية المال ودائمية تداولو وتحقيق

الرفاىية لمفرد والجماعة التي حث هللا لم يخمفو في االرض ألعمارىا  ,وتمثل ىذه الضوابط الدور
الكبير في توجيو المستثمر ألموالو بالشكل االكيد لتحقيق مقاصد الشريعة وأىدافيا من المعامالت
المالية عامة ,واالنشطة االستثمارية خاصة وليس من الغريب ربط ىذا الضابط من قبل االسالم

لمنشاط االستثمارؼ في كل االحوال لما ليا من أىمية في الواقع بغض النظر عن كمية العوائد

التي سوف تكون ,وىناك صفات عدة يجب أن يتحمى بيا المستثمر في اموالو

ومنيا(:)2

أ -االلتزام بمبدأ الصدق :عمى المسمم الحق االلتزام بصدق كالمو اثناء استثمار أموالو بيعاً أو
شراء ,فعند ادخال اموالو لتعامالتو التجارية في سبيل تنميتيا واستثمارىا فعميو االلتزام بالصدق

والحق سواء كان العائد المادؼ عميو ربحاً او خسارة  ,وأن يكون ىذا المبدأ مالزمو في كل
احوالو وفي كل االزمنة واالمكنة ,ومن المبادغ التي يجب أن يتصف المستثمر بيا ( :عدم

الغرر ,تجنب الثناء عمى السمعة ,عميو أن ال يخفي شيئاً من عيوبيا وصفاتيا ,وتجنب عدم
اخفاء وزنيا الحقيقي ,وأن يتكمم بسعرىا الحقيقي في السوق).

ب -االلتزام بمبدأ األمانة :يوجو ىذا المبدأ لممستثمر بإرجاع كل حق الى صاحبو زاد او نقص

وال يستمم اكثر من حقو من العمولة أو االجر او الثمن اثناء استثماره الموالو وان يتصف بوفائو

بعيوده وعقوده التي يبرميا من االخرين وان ال يخون فردا واحدا في البيع والشراء  ,فاألمانة
ىي عامود بقاء االنسان في االستثمار لما تبعثو من طمأنينة وراحة في نفوسيم .

( ()1صحيح ابن خزيمة ,بال سنة.)122 ,
( ()2القرضاوؼ.)273-272 ,1993 ,
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ج -االلتزام بمبدأ العدل :عمى االطراف في العممية االقتصادية واالستثمارية االلتزام بمبدأ العدل

وان ال يضر احد طرف اخر وان يكون الربح مناصفة وليس عمى حساب الثاني  ,وال أن يتم

استثمار االموال لتنميتيا عمى حساب تكبد الخسارة لغيره.
 -4الضوابط االجتماعية:

مجموعة من المبادغ االجتماعية التي فرض الشرع عمى المستثمر االلتزام بقواعدىا عند
االستثمار في اموالو لكي ال يؤدؼ ىذا االستثمار الى االضرار بالمجتمع االنساني في مقوماتو

الرئيسية  ,فمقد حث االسالم عمى اإلنصاف في توزيع الثروات بين افراد المجتمع ككل وازالة كل

ما يفرق بين الغني والفقير  ,وىذا يزرع في نفوس الفقراء االمان ويشعرون بأحقيتيم في اموال
االغنياء وكونيم احد افراد المجتمع (.)1

رابعاً  :مصادر التمويل

تعد مصادر التمويل التشكيمة التي تتحصل منيا المنشأة عمى األموال بغية تمويل استثماراتيا او

عممياتيا االستغاللية وتعتبر عممية او طريقة حصول المؤسسة عمى ما تحتاج اليو من اموال
لتمبي احتياجاتيا من اكبر انشغاالتيا ,وىذا يعود إلى ما تكتسبو من تأثير عمى مشاريعيا
()2

االستثمارية وعميو ىناك صنفان من التمويل

وكما يمي:

أ) التمويل الداخمي :وىو الذؼ يتكون من مجموعة من الموارد التي يسيل اخذىا بطريقة ذاتية
من غير الحاجة إلى االستعانة بالخارج  ,يعني مصدرىا قد نتج من االستغالل االمثل من
المؤسسة وبالخصوص تمثميا بالتمويل الذاتي.

ويتكون التمويل الداخمي من عدد من المصادر أىميا:

()3

 -1األرباح المحتجزة :إن ىدف كل مؤسسة ىو الوصول إلى اكبر قدر ممكن من االرباح في
تعامالتيا جميعيا  ,وىذه األرباح تقوم المؤسسات بتقسيميا وتجزئتيا إلى تقسيمات عدة فجزء

منيا يوزع إلى المساىمين والجزء اآلخر يتم االحتفاظ بو وىو ما يتم تسميتو باألرباح المحتجزة ,

ويمكن تعريفيا بأنيا :ذلك الجزء من حقوق الممكية التي تتحصل عميو المؤسسة من ممارسة
عممياتيا المربحة ويختص باألرباح المتبقية عند تجنب االحتياطات المختمف بيا وتوزيع المقرر

منيا.

وتتوقف المؤسسة عند لجوئيا لمتوزيع او االحتفاظ باألرباح عمى عدة عوامل منيا :

 -القواعد القانونية.

(()1العوضي.)21 ,1981 ,

( ()2فراح وعثماني.)9 ,2114 ,

( ()3بمكبير وآخرون.)46-43 ,2115 ,
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 -الحاجة إلى سداد الديون.

 الوضع االقتصادؼ بشكمو العام. -عمر المؤسسة.

 -طبيعة نشاط المؤسسة.

 -القيود في عقود الديون.

 -الموقف الضريبي ألصحاب االسيم.

 -2حصص اال ندثار :وىو الذؼ يساعد عمى اعادة تمويل استثمارات المؤسسات بأعتبارىا مورد
مالي وايضا ىو االلية المتبعة في توزيع التكاليف أؼ توزيع تكمفة االستثمار القابل لالندثار عمى
دورات مدة حياتو ,ويعرف ايضا التعبير المحاسبي لمخسارة التي ترتبط بقيمة االستثمارات التي
تطبق نتيجة لمرور الزمن وامكانية االعادة لتكوين االصول المستثمرة ,ويمكن تقسيم االندثار إلى

انواع عدة منيا:

 -االندثار العادؼ :وىو مشابو لمفيوم االستثمارات المادية اال في االراضي غير المنتجة والقيم

المعنوية.

 -االندثار غير العادؼ :وىو الذؼ يركز عمى االراضي المنتجة والقيم المعنوية التي ال تفقد من

قيمتيا في الحاالت العادية.

 -3المخصصات :وىي التي توجد لمجابية الخطر و االحداث المفاجئة بأنشطة المؤسسة ,والتي
يمكن المجوء الييا عند حصول

نقص في كفاية االرباح ,فعندئذ

والمخصصات الالزمة ضرورية لمطابقة الميزانية لمواقع(.)1

القيام باالندثارات

ومن انواعيا:

 مخصصات األعباء والخسائر مخصصات األعباء الموزعة عمى عدة سنوات. -مخصصات التقاعد االجبارية لممشتغمين.

 -4االحتياطات :وىي النسبة من أرباح الدورة التي ال تصنف لألموال الجماعية ويمثل احتياط
لمدورات القادمة .

ومن ىذه االحتياطات ما يمي:

 االحتياطات القانونية. االحتياطات التأسيسية. االحتياطات التنظيمية.( )1مصدر سابق.2115 ,
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 االحتياطات االختيارية. االحتياطات التعاقدية. -االحتياطات االخرػ.

ب) التمويل الخارجي :ويتكون من نوعين اساسيين ىما

 -0التمويل الخارجي المباشر :يتم اعتماد ىذا النوع من التمويل باالتصال المباشر بين
المقترضين والمقرضين من غير تدخل أؼ وسيط مالي بينيما وعن طريق اصدار مستخدمي

األموال وحدات العجز المالي الذين يمثمون اصل مالي في نفس الوقت لتدفق االوراق المالية
بصورة مباشرة لموحدات الفائض المالي لممقترضين  ,ويتعيد المدين ( المقترض) بدفع كمية من
المدفوعات لمدائن في المستقبل إلى حين استرداد صاحب االموال مدفوعاتو إضافة إلى عوائد
قيمة مقابل مخاطر التسميف  ,ويعتبر ىذا التمويل قناة يتم عن طريقيا انتقال األموال من والى

الوحدات المقرضة والوحدات المقترضة حيث تبادر الوحدات االنفاقية المقترضة العاجزة بطرح

االدوات المالية وبيعيا لموحدات المدخرة بالمباشر(.)1

ومن األدوات المالية لمتمويل الخارجي ىي األسيم والسندات:

أ -التمويل عن طريق األسيم :وىو عبارة عن صكوك قد تساوت قيمتيا وال تقبل التجزئة ,

وامكانية قابميتيا لمتداول بالطرق التجارية وتخص حقوق المساىمين في الشركات التي اشتركوا

في رؤوس امواليا وتتكون من (االسيم العادية  ,واالسيم الممتازة).

ب -السندات :وىو الصك المالي القابل لمتداول يتم تقديمو لممكتتب لقاء المبالغ التي أقرضيا
وتخويمو امكانية استعادة مبمغ القرض مع الفوائد عند مجيء تسديده(.)2

 -2التمويل الخارجي غير المباشر :يقوم ىذا النوع من التمويل عمى أمكانية انتقال االموال بين
الوحدات المدخرة والوحدات المقترضة العاجزة عن طريق تدخل الوسطاء الماليين كالبنوك

التجارية وجمعيات االدخار واالقتراض وشركات التأمين الخ  ,ولعل ابرز ما ادػ إلى ظيور او
نشوء ىذا النوع من التمويل ىي الصعوبات والمشاكل التي تقف بوجو المدخر والمقترض في

التمويل المباشر (.)3

( ()1السيد عمي  ,نزار .)89 ,2114 ,
(()2الزحيمي.)364 ,2112 ,
( )3المصدر نفسو.
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المبحث الثاني :تحميل مؤشرات التكنولوجيا المالية في المصارف اإلسالمية في
العراق لممدة ( )0202-0202

في ىذا المبحث سوف نبين مؤشرات التكنولوجيا المالية في المصارف اإلسالمية في العراق ولقد
اخترت من بين ما يقارب اربعة وعشرين مصرفا اسالميا في العراق مصرفين اثنين وىما

( المصرف العراقي اإلسالمي ,ومصرف ايالف اإلسالمي) وبيان العمل السنوؼ لكل مصرف
لمؤشرات معينة في التكنولوجيا المالية مثل (  -1الممتمكات والمعدات -2 .اجمالي النقود.

 -3نسبة االئتمان -4 .ايرادات العمميات المصرفية -5 .اجمالي الحسابات والودائع).

أوالً :تحميل أىم مؤشرات التكنولوجيا المالية في المصرف العراقي اإلسالمي :
سنتعرض في ىذا الجانب ألىم مؤشرات التكنولوجيا المالية في المصرف العراقي اإلسالمي
خالل المدة(  )2119-2111وكاآلتي:

يظير لنا من خالل الجدول  , -1-إن قوة العالقة بين المتغير المستقل (الممتمكات

والمعدات , )yوالمتغير التابع االول ( xاجمالي النقود لمعام , 2112كانت عالقة تامة ذات اتجاه

عكسي اؼ كمما تزداد نسبة الممتمكات والمعدات كمما أنخفض اجمالي النقود ,وكمما أرتفع

اجمالي النقود انخفضت نسبة الممتمكات والمعدات  ,في حين كانت العالقة لعام , 2113ايضاً
عالقة تامة ذات اتجاه عكسي  ,اؼ كمما تزداد نسبة المعدات والممتمكات كمما ينخفض اجمالي

النقود  ,وكذلك لألعوام  2114,2115والبالغ نسبة المعدات والممتمكات فييا ( )34.5,14.8
حيث كان االرتباط تام ذات اتجاه عكسي اؼ كمما يزداد نسبة المعدات والممتمكات تنخفض

اجمالي النقود .

في حين كانت العالقة بين نسب الممتمكات والمعدات  yونسبة االئتمان التعيدؼ  X2لمعام
 ,2112عالقة تامة ذات اتجاه عكسي اؼ كمما يزداد االنفاق باآلالت والمعدات كمما ينخفض
نسبة االئتمان التعيدؼ ,وكمما أرتفع نسبة االئتمان التعيدؼ انخفضت نسبة الممتمكات والمعدات

,في حين تظير قوة العالقة بين متغير الممتمكات والمعدات  yونسبة االئتمان التعيدؼ X2

لألعوام  2113,2114,2115ارتباط تام باتجاه عكسي  ,اؼ كمما يزداد التغير المستقل
(الممتمكات والمعدات ) كمما تنخفض نسبة المتغيرات التابعة ( االئتمان التعيدؼ لألعوام االنفة

الذكر).

ويظير لنا من خالل الجدول  -1-ان العالقة بين المتغير المستقل (الممتمكات والمعدات) y
والمتغير التابع (ايرادات العممية المصرفية  ,) X3لمعام ذات صورة تامة لعام  2112باتجاه

عكسي اؼ كمما تزداد نسبة الممتمكات والمعدات تنخفض نسبة االيرادات العممية المصرفية ,

وكمما تنخفض نسبة الممتمكات والمعدات  yكمما تزداد نسبة االيرادات العممية المصرفية , X3
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في حين تظير العالقة بين نفس المتغيرات لمعام  , 2113بصورة تامة وباتجاه طردؼ اؼ كمما
نزداد نسبة الممتمكات والمعدات كمما تزداد نسبة االيرادات لمعممية المصرفية ,وكمما تزداد نسبة
ايرادات لمعممية المصرفية كمما تزداد نسبة الممتمكات والمعدات  ,في حين نجد نوع العالقة بين

نفس المتغيرين (

,) X,Yلمعام , 2114عالقة تامة ذات طابع عكسي  ,اؼ كمما تزداد نسبة

الممتمكات والمعدات تنخفض نسبة االيرادات لمعممية المصرفية والعكس صحيح  ,كما تظير لنا

من خالل نفس المتغيرات لمعام  , 2115ان العالقة تامة بين نسبة الممتمكات والمعدات  ,ذات
طابع طردؼ اؼ كمما تزداد نسب االيرادات لمعممية المصرفية تزداد نسب الممتمكات والعكس
صحيح ,في حين تظير العالقة بين المتغير المستقل المتمثل بالممتمكات والمعدات مع المتغير

التابع اجمالي الحسابات والودائع حيث كانت لعام  2112عالقة تامة ذات طابع عكسي اؼ كمما
تزداد نسبة الممتمكات والمعدات تنخفض نسبة اجمالي الحسابات والودائع ,ولعكس صحيح ,في

حين اظير العالقة لعام  2113عالقة تامة ذات اتجاه طردؼ اؼ كمما تزداد نسبة الممتمكات
والمعدات تزداد ايضا نسبة اجمالي الحسابات والودائع  ,وكمما تزداد نسبة الودائع كمما تزداد
نسبة

والودائع

الممتمكات

,

في

لم

حين

(.)2111,2111,2116,2117,2118,2119

يظير

اؼ

تمثيل

لمسنوات

والمعدات  ,وىنا يمكننا القول ان العالقة العكسية تكون عالقة بين المتغيرات غير متوازنة  ,في

حين تكون العالقة الطردية عالقة متوازنة تدل عمى التوافق بين المتغير التابع والمتغير المستقل,

فبسبب الظروف السياسية واالقتصادية التي مر بيا العراق لسنوات من  2112الى  , 2115من

عمميات ارىابية خمقو اقتصاد غير متوازن  ,وكما في الجدول اآلتي:
تحميل

مؤشرات

السنوات

الممتمكات

اجمالي

Y

X1

( )0202 -0202
والمعدات

التكنولوجيا

النقود

معامل

جدول – -0

المالية

في

نسبة

االئتمان

معامل

االرتباط التعيدؼ
R

لمقطاعات
في

المصرف

اإلسالمي

ايرادات

العممية

االرتباط المصرفية

الجياز R

المصرفي

X3

معامل

العراقي
اجمالي

الحسابات

االرتباط والودائع
R

X4

لممدة

معامل

االرتباط
R

X2
2010

____

2.5

__

0.6

__

___

__

____

__

2011

___

5.0

__

5.9

___

___

__

____

__
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2112

29.4

7.5

1ع

8.5

1ع

27.1

1ع

14.4

1ع

2113

21.1

10.0

1ع

14.3

1ع

37.0

1ط

27.4

1ط

2114

34.5

12.4

1ع

20.4

1ع

20.8

1ع

24.4

1ع

2115

14.8

12.4

1ع

9.8

1ع

15.0

1ط

1.4

1ع

2116

_____

12.4

_

11.3

_

____

__

16.5

__

2117

____

12.4

_

7.3

_

___

__

16.7

__

2118

_____

12.4

_

7.5

_

____

__

____

__

2119

____

12.4

_

13.8

_

____

__

___

___

المصدر :البنك المركزي العراقي ,المصرف اإلسالمي العراقي ,التقارير السنوية لألعوام ( .)0202-0202

شكل -0-

مؤشرات التكنولوجيا المالية في المصرف اإلسالمي العراقي لممدة ( )0202 -0202

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول -0-

ثانياً :تحميل مؤشرات التكنموجيا المالية في مصرف ايالف اإلسالمي:

سنتناول في ىذه النقطة أىم مؤشرات التكنموجيا المالية لمصرف ايالف اإلسالمي خالل المدة

(  )2119-2111وكما يأتي:

يظير لنا من خالل الجدول ,-2-الخاص بمصرف ايالف اإلسالمي ,ان قوة العالقة بين

المتغير المستقل ( yالممتمكات والمعدات ) ,والمتغير التابع االول ( X1اجمالي النقود لمعام

, 2111كانت عالقة تامة ذات اتجاه طردؼ اؼ كمما تزداد نسبة الممتمكات والمعدات كمما ازداد

اجمالي النقود ,وكمما يزداد اجمالي النقود يزداد نسبة الممتمكات والمعدات ,في حين قوة العالقة
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كانت تامة وباتجاه عكسي لكل من السنوات ( )2111,2112,2113,2114اؼ كمما يزداد

متغير (الممتمكات والمعدات )كمما انخفض اجمالي النقود ,والعكس صحيح  ,في حين تتميز
العالقة لسنة  2115بانيا تامة وباتجاه طردؼ اؼ كمما تزداد اجمالي النقود كمما تزداد نسبة

الممتمكات والمعدات .

في حين تظير عالقة متغير الممتمكات والمعدات  yونسبة االئتمان التعيدؼ لمقطاعات في

الجياز المصرفي 2111 X2و 2111كانتا عالقة تامة وطردية اؼ كمما تزداد نسبة الممتمكات
والمعدات تزداد معيا نسبة االئتمان التعيدؼ لمقطاعات في الجياز المصرفي ,والعكس صحيح

في حين تكون العالقة 2112و2113و 2114عالقة عكسية تامة (بسبب االوضاع االمنية
والسياسية الغير مستقرة ) اؼ عندما تزداد نسبة الممتمكات والمعدات تنخفض نسبة االئتمان

التعيدؼ لممصرفي وكذلك عندما يزداد نسبة االتمان التعيدؼ المصرفي تنخفض نسبة الممتمكات

والمعدات  ,في حين تكون العالقة لعام  2115عالقة تامة باتجاه طردؼ اؼ كمما تزداد نسبة

الممتمكات والمعدات تزداد نسبة االئتمان التعيدؼ المصرفي .

فيما يتبين لنا من الجدول  - 2-الخاص بمصرف ايالف اإلسالمي ,العالقة بين المتغير
المستقل ( yالممتمكات والمعدات ) ,ومتغير ايرادات العمميات المصرفية  X3ان قوة العالقة بين

( )X3 ,yلعامي ( )2111,2111كانت عالقة تامة ذات اتجاه طردؼ اؼ كمما تزداد نسبة

الممتمكات والمعدات كمما تزداد ايرادات العمميات المصرفية ,وكمما أزدادت ايرادات العمميات

المصرفية أزدادت نسبة الممتمكات والمعدات ,في أن حين قوة العالقة كانت تامة وباتجاه عكسي
لكل من السنوات ( ) ,2114,2112كانتا باتجاه عكسي اؼ كمما يزداد متغير (الممتمكات
والمعدات ) كمما انخفض ايرادات العمميات المصرفية ,والعكس صحيح  ,في حين تميل العالقة

لعامي  2115,2113ألن تكون عالقة تامة وباتجاه طردؼ اؼ كمما تزداد ايرادات العمميات
المصرفية كممى تزداد نسبة الممتمكات والمعدات .

وظير لنا من خالل الجدول  -2-بأن متغير اجمالي الحسابات والودائع لمصرف ايالف
اإلسالمي ,لممتغيرين المستقل (الممتمكات والمعدات ,)yوالمتغير التابع (االيرادات المصرفية

 (X4لعام )) 2119,2111عالقة تامة وطردية اؼ كمما تزداد نسبة الممتمكات والمعدات تزداد
نسبة اجمالي الحسابات والودائع المصرفية ,وكمما تزداد نسبة الودائع المصرفية وتزداد نسبة
الممتمكات

والمعدات

,

في

حين

كانت

العالقة

تامة

باتجاه

عكسي

لمسنوات

( ,)2111,2112,2113,2114اؼ كمما تزداد نسبة الممتمكات والمعدات كمما انخفضت نسبة
اجمالي الحساب و الودائع المصرفية ,والعكس صحيح (وذلك بسبب عدم االستقرار الوضع

االمني والسياسي لتمك الفترة ) في حين كانت العالقة طردية تامة لسنة  , 2115اؼ كمما تزداد
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نسبة اجمالي الحساب المصرفي كمما يزداد نسبة الممتمكات والمعدات ,والعكس صحيح ),
والجدول اآلتي يوضح ما ذكر اعاله:

جدول -0-

العراقي لممدة

تحميل مؤشرات التكنولوجيا المالية في مصرف ايالف اإلسالمي

( )0202 -0202
السنوات الممتمكات
والمعدات

نسبة

اجمالي

معامل

النقود

االرتباط التعيدؼ

معامل

االئتمان

ايرادات

العمميات

معامل

اجمالي

الحسابات

االرتباط المصرفية االرتباط والودائع

لمقطاعات
X1
Y

في الجياز
المصرفي

R

X2

X3
R

X4
R

R

2010

5.4

7.4

1ط

29.0

1ط

16.8

1ط

5.6

ط1

2011

8.1

11.8

1ع

8.8

1ط

26.3

1ط

14.9

1ع

2012

36.9

12.8

1ع

1.8

1ع

16.4

1ع

12.4

1ع

2013

13.2

7.4

1ع

2.38
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شكل -3-

مؤشرات التكنولوجيا المالية في مصرف ايالف اإلسالمي لممدة ( )0202 -0202

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول .-0-
الخاتمة -1 :ضعف في البنية التحتية التكنولوجية لمقطاع المصرفي في العراق وعدم وجود

التشجيع والدعم عمى ادخال التطورات التكنولوجية كافة من سنة الى اخرػ احدث ضعفا في ىذا
القطاع من خالل تقديم الخدمات المالية والمصرفية  ,وايضا مستوػ التثقيف المتدني في الجانب
المالي لألفراد والمؤسسات من ناحية الطمب وكذلك العاممين في القطاع المصرفي من جانب

العرض  -2 .انعدام االبتكار في مختمف القطاعات في العراق ادػ الى ابتعاد
والمؤسسات الحكومية

األفراد

عن مواكبة ما يحصل من تطور عمى االصعدة جميعيا من انتاجية

وايرادات وتحسن المستوػ المعيشي لألفراد ..الخ.

 -3إن المصارف اإلسالمية تستند في تعامالتيا عمى االسس الشرعية من ناحية تقديم الخدمات

المالية والمصرفية واستغالليا الىم الصيغ التمويمية التي تدر عمييا بوارد اكبر واكثر ضمانة

لألفراد .

 -4تعتبر معظم المصارف اإلسالمية في العراق قطاعا مغمقاً عن الجميع وتستخدم بعض
الصيغ التمويمية بشكل متواضع وليس عمى نطاق واسع ,وابتعادىا عن استقطاب التكنولوجيا

المالية المعاصرة في البمدان االخرػ واالستفادة منيا في رفع االداء المصرفي باعتبارىا ذات
تأثير ميم في الوقت الحاضر في البمد.
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