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 ص:ـملخ
شهدت الصناعة المالٌة ثورة فً مجاالت 
االبتكارات المالٌة؛ تسّببت فً حدوث أزمات 

 !اقتصادٌة
تعراض واقع هدفت هذه الورقة إلى اس

وتحدٌات وإستراتٌجٌات االبتكار المالً فً 
 البنوك اإلسالمٌة.

 منتجات تطوٌروخلصت إلى ضرورة 
ٌّز إسالمٌة مالٌة  الشرعٌة بالمصداقٌة تتم

 محاكاة عن وتبتعد االقتصادٌة، والكفاءة
 .التقلٌدٌة المنتجات

Abstract : 
 

The financial industry has seen a 

revolution in the areas of financial 

innovations; which caused economic 

crises! 

This paper aims to review the realities, 

challenges and strategies for financial 

innovation in Islamic banks. 

It ends by the need to develop Islamic 

financial products; which are based on 

Charia credibility and economic 

efficiency, and away from the traditional 

emulation products. 

 
 تمهٌـد
ٌِّز ما إن  التً هً إلٌها والحاجة هذه المنتجات مزاٌا منتجاتها؛ ألن هو صناعة أيّ  ٌُم
د د الطلب ُتحدِّ  مثالا  النحاسٌة األوانً فصناعة. صناعتها استدامة علٌها؛ ومن ثّم ُتحدِّ

 كثٌر فً ٌُستخدم النحاس وبعدما أصبح للزٌنة غالباا، ُتستخدم أصبحت أن بعد بدأت تندثر
 من التً األوانً من نشأت صناعة هناك إن بل األخرى؛ المتطورة الصناعات نم

 صناعة اندثار إلى أدى مما أخرى؛ مكونات من كجزء النحاس على تشتمل أن الممكن
 أخرى! صناعات لصالح النحاسٌة األوانً

نحو  ه عالمً متنام  توجّ  فً ظلاإلسالمٌة  المالٌة المنتجات على الطلب وقد تزاٌد
التعدي ر ور  با والغ  الرِّ  تستبعدالتً  اإلسالمٌةالمتوافق مع المعامالت األخالقً ستثمار اال

 ...التعامل مع المنتجات الضارة بالمجتمع وتجتنبالناس،  أموال على
 لعمالءا مصحوب بوعً؛ فإن ذلك إقبال كبٌر على المنتجات الشرعٌة حالٌاا  وإذا ُوجد

عن التفاصٌل  ٌسألون بل "؛إسالمً"منتج ٌقال إنه  على أيّ  ٌُقبلونال الذٌن أصبحوا 
ولهذا فإن التحدٌات المتعلقة بالمنافسة فً البٌئة المصرفٌة  .وكٌفٌة موافقته للشرٌعة

استثمارٌة متطورة  وأسالٌبادخارٌة  أوعٌة ابتكار اإلسالمٌة على البنوك تفرض العالمٌة
الشرعٌة والكفاءة  السالمةجمع بٌن مع مراعاة ال ،للعمالء األساسٌة االحتٌاجات لبًت

 وإمكانٌة التطبٌق. االقتصادٌة
 والمجًء التجدٌد، إلى الحاجة بمرحلة ٌنتهً منتج لكل زمنً عمر هناك ولّما كان

أخرى؛  مرة العمالء علٌها ٌُقبل جدٌدة وحاجة جدٌداا  بعداا  المنتج لهذا تجعل جدٌدة بفكرة
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لبنك اإلسالمً إلسالمً للبحوث والتدرٌب التابع لفرٌق من الباحثٌن فً المعهد افقد قام 
؛ بحٌث ٌمكن من الكتب الشرعٌةصٌغة فقهٌة  00..1أكثر من  باستخراجللتنمٌة 

 تطوٌرها إلى منتجات مالٌة إسالمٌة وفقاا للمفهوم الحدٌث.
 توافر ٌتطلب اإلسالمٌة البنوك فً Financial Innovation المالً االبتكار إن

 متعاملٌن على تشتمل أصبحت تنافسٌة ظل سوق فً العملٌة؛ هذه ضبطت إستراتٌجٌات
 "مركز البدٌلة! وسوف ٌعمل والمنتجات األصٌلة المنتجات بٌن التمٌٌز على القدرة لدٌهم

راا من ِقبل المجلس العام للبنوك والمؤسسات  المالٌة المنتجات اإلسالمٌة" الذي أُسِّس مؤخَّ
 ما ٌلً:المالٌة اإلسالمٌة على تحقٌق 

 البٌئة وإٌجاد وتسجٌلها وتنمٌطها اإلسالمٌة، المالٌة المنتجات جودة تحسٌن -
 واألفراد اإلسالمٌة المالٌة للمؤسسات والتطوٌر واإلبداع البحوث لتحفٌز المناسبة
 فٌها؛ العاملٌن

 التً البحوث نحو وتوجٌههم المجال، هذا فً الباحثٌن بٌن تنافسً جوّ  إٌجاد -
النظرٌة؛  البحوث فً واإلفراط التقلٌد عن وتبتعد المالٌة المنتجات طوٌروت بابتكار تهتم
 حقوقهم؛ لهم ٌحفظ وحماٌة تسجٌل نظام خالل من وذلك
 االبتكارٌة القدرات تحسٌن الصناعة، هذه قطاع داخل التطوٌر ثقافة نشر -

 درةالمبا إلى باإلضافة المجال، هذا فً الفردٌة الجهود ودعم الخبرات تبادل وتسهٌل
 جدٌدة؛ منتجات وتصمٌم التطوٌر فرص باستكشاف

 المستوى على واستخدامها تطبٌقها وآثار نتائج وتقوٌم القائمة، المنتجات دراسة -
دة وآلٌات معاٌٌر ووضع والكلً، الفردي  وتسجٌلها؛ المنتجات هذه لتصنٌف محدَّ
 والقبول افٌةوالشف المعٌارٌة ٌُحقِّق بما وتقنٌنها المالٌة المنتجات عقود تنمٌط -
 .ودولٌاا  إقلٌمٌاا  لها العام

 التالٌة: المحاور معالجة إلى البحثٌة الورقة هذه وتهدف
 اإلسالمٌة؛ واالبتكارات المالٌة للمنتجات النظرٌة أوالً: المواصفات 
 اإلسالمٌة؛ المالٌة تطوٌـر المنتجات وتحدٌـات ثانٌاً: واقـع 

 اإلسالمٌة ر المالً فً البنوكلالبتكا المستقبلٌة ثالثاً: اإلستراتٌجٌة. 
 المقترحات الهامة.عرض عدد من وفً ختام هذه الورقة تم 

 

 اإلسالمية واالبتكارات المالية للمنتجات النظرية أوالً: المواصفات
 مفهوم المنتجات واالبتكارات المالٌة اإلسالمٌة -1

 فً وهً ها،لعمالئ المالٌة المؤسسات تقدمها التً "الخدمات هً المالٌة المنتجات
 خدمة، المقابل فً وُتقدم المالٌة، للمؤسسة بالنسبة للربح تهدف معاوضة عقود الحقٌقة
 الجانب تتجاوز فهً أهدافها المنتجات ُتحقِّق لكً لكن. للعمالء منفعة، أو عٌن شكل على

 ومحاولة احتٌاجاته على والتعرف العمٌل ومتابعة التسوٌق لتشمل التعاقد فً القانونً
 فإن اإلسالمٌة للمؤسسات وبالنسبة .ومصالحها المؤسسة حقوق وبٌن بٌنها اءمةالمو

 .1الشرعٌة" الضوابط هو آخر جانباا  تستوفً أن ٌجب المنتجات
 المعاملة اختالف حٌث من التقلٌدي نظٌره عن اإلسالمً المالً المنتج وٌختلف

 األول أما مادٌة، الغمب إقراض على ٌعتمد الربحٌة، فالثانً واحتساب المنتج وتركٌبة
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أن المنتج المالً اإلسالمً ٌتمٌز باإلبداع كما  .للعمٌل وبٌعه أصل شراء على فٌرتكز
وٌحل الكثٌر من المشكالت وله طرٌقة عمل محّددة، وٌتم إخضاعه للتقنٌة من خالل 

ح خصائص المنتج المالً اإلسالمً. ٌُوضِّ  األجهزة والبرمجٌات. والشكل التالً 
 ص المنتج المالً اإلسالمًخصائ :1شكل

 
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة والهٌئة  المصدر: عز الدٌن خوجة، "المصرفٌة اإلسالمٌة"،

 .46، ص: 0992، اإلسالمٌة العالمٌة لالقتصاد والتموٌل

 
مجموعة األنشطة التً " فً الصناعة المالٌة اإلسالمٌة إلى االبتكار المالً وٌشٌر

 والصٌاغة مبتكرة، مالٌة وآلٌات ألدوات والتنفٌذ والتطوٌر، تتضمن عملٌات التصمٌم،
 بذلك ، وهو2الحنٌف" الشرع موجهات إطار فً ذلك كل التموٌل، لمشاكل إبداعٌة لحلول
 العناصر التالٌة: ٌتضّمن

 االئتمان؛ بطاقات مثل: جدٌدة، مالٌة أدوات ابتكار -
 قائمة، ألعمال اإلجرائٌة التكالٌف تخفٌض شأنها من جدٌدة تموٌلٌة آلٌات ابتكار -
 العالمٌة والتجارة اإللكترونٌة؛ الشبكة خالل من التبادل مثل:

 إعداد أو الدٌون، أو السٌولة إدارة مثل: التموٌلٌة، لإلدارة جدٌدة حلول ابتكار -
ٌّنة لمشروعات تموٌلٌة صٌغ  بالمشروع؛ المحٌطة الظروف تالئم مع
فً األدوات أو العملٌات التموٌلٌة موافقة للشرٌعة  اتاالبتكارأن تكون  -

 اإلسالمٌة؛ بحٌث تكون محّل اتفاق قدر اإلمكان.
 

 هذا ٌكون أن بدّ  ال بل السائد؛ عن االختالف مجّرد لٌس المقصود واالبتكار
ٌّزاا  االختالف  أن بدّ  فال ولذا. والمثالٌة الكفاءة من أفضل لمستوى تحقٌقه درجة إلى متم

 السائدة واآللٌات األدوات تستطٌع ال ما ُتحقِّق المبتكرة التموٌلٌة اآللٌة أو األداة تكون

 .تحقٌقه
وتتمٌز االبتكارات المالٌة اإلسالمٌة بمجموعة من الخصائص عن االبتكارات المالٌة 
التقلٌدٌة، فهً تجمع بٌن الكفاءة االقتصادٌة والمصداقٌة الشرعٌة، وهما خاصٌتان 
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جهة؛ وتضمنان استفادة جمٌع األطراف من جهة أخرى، هذا فً الوقت مترابطتان من 
ٌَّد بأّي قٌد فً حدوث األزمات  الذي تتسبب فٌه االبتكارات المالٌة التقلٌدٌة التً ال تتق

 المالٌة من خالل انهٌار البورصات وإفالس الشركات!

 
 مصادر المنتجات واالبتكارات المالٌة اإلسالمٌة -2

 ما وهو المالٌة، واألدوات للمنتجات خصباا  مجاالا  اإلسالمً فقهًال التراث ٌُمثِّل
 تلك المصادر الفقهٌة فرصاا  تفتح أن المتوّقع ومن اإلسالمً، المال صناعة إلٌه تحتاج
 .اإلسالمٌة البنوك أمام أوسع وآفاقاا 

ٌّن لنا بشًء من التتبُّع أن "الشرٌعة اإلسالمٌة تضّمنت األسس الضرورٌة لقٌام  وٌتب
ٌّنت األسس التً ٌمكن أن  الهندسة المالٌة. فهً قد شّجعت على االبتكار وحّثت علٌه، وب

ٌُحقِّق المصالح المرجّوة"  . وٌمكن3من خاللها توجٌه وترشٌد عملٌة االبتكار المالً بما 
 النصوص التالٌة: خالل من التارٌخ اإلسالمً فً االبتكار المالً صور توضٌح
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 ار المالً فً ظل الحضارة اإلسالمٌة: صور من االبتك1جدول 
ٌُستدل من ضوابط االبتكار المالً النص  ما 

 سّنة اإلسالم فً سن   من":  النبً حدٌث
 ٌوم إلى بها عمل من وأجر أجرها فله حسنة

 سن   ومن. شٌئاً  أجورهم من ذلك ٌنقص ال القٌامة،
 عمل من ووزر وزرها فعلٌه سٌئة سّنة اإلسالم فً
" شٌئاً  أوزارهم من ٌنقص ال القٌامة، ٌوم إلى بها

 .]رواه مسلم[

 المختلفة للمشكالت الحلول وإٌجاد لالبتكار الدعوة -
مصلحة  فً كانت طالما المالٌة وغٌر المالٌة

 المجتمع؛

 من هً مواصلته وضرورة لالجتهاد الدعوة -
ٌّمة اإلسالمٌة الموجهات  التجدٌد إلى تدعو التً الق
 المنافسة ومن ثمَّ  داء،األ لحسن ضماناا  باستمرار
 غٌره فً وأٌضاا  المالٌة الخدمات سوق فً بإٌجابٌة

 للمجتمع؛ الحٌاتٌة المسائل من
 المشروع، غٌر الضار االبتكار خطورة إلى التنبٌه -
 من أوزار مثل الحالة هذه فً الشخص ٌتحمل إذ

 تبعه؛
 ارتباط: المعروفة االقتصادٌة القاعدة اإلشارة إلى -

 أكبر؛ المحتمل العائد كان فكلما رة،بالمخاط العائد
 االبتكار فضل أن وكما. أكبر المحتملة الخسارة كانت
 .الضار االبتكار وزر فكذلك كبٌر؛ النافع

 أن أراد عندما المازنً  لبالل النبً  توجٌه
 ال تفعل،له: " فقال الرديء، بالتمر الجٌد التمر ٌبادل
]متفق  "اً بجنٌ بالدراهم واشتر الجمع بالدراهم بع

 علٌه[.

 الحاجات تلبً عن حلول البحث ألهمٌة اإلشارة -
 الشرعٌة؛ باألحكام إخالل دون االقتصادٌة

 الحلول، هذه بتفصٌل اإلسالمٌة الشرٌعة تأت لم -
 المعامالت من ٌحل ال ما بتفصٌل وإنما جاءت

 المعامالت فً قاعدة أن األصل مع ٌتفق وهذا. المالٌة
 اا شرعٌ اا حكم أو اا نص عارض ما إال الِحّل والجواز

 ثابتاا؛
بل  االبتكار، دائرة تحصر لم اإلسالمٌة الشرٌعة  -

ٌّقت بالعكس فقد  دائرة وأبقت دائرة الممنوع، ض
 والتجدٌد. االبتكار فً البشري للجهد متاحة المشروع

 الشٌبانً الحسن بن ما أجاب به اإلمام محمد
شخص  قال إذا: التالٌة للحالة مخرج عن ئلسُ  حٌن
 منك اشترٌه وأنا -مثالا - العقار هذا اشترِ : آلخر

 نم   منه ٌشترٌه اشتراه أال إن وخشً فٌه، وأُرِبحك
 العق ار ٌشتري أن "المخرج: اإلمام فقال. الشراء طلب

 لم فإن صاحبه، على ٌعرضه ثم له، الشرط مع خٌار

 .المبٌع" وردّ  العقد فسخ ٌشتره
– صاحبه غبر إن أرأٌت: الشٌبانً لإلمام فقٌل

 مدة الخٌار ٌكون له أن فً -الشراء طلب م ن
 خٌار مع ٌشتري أن "المخرج: فأجاب معلومة؟
 فسخ فإن صاحبه، خٌار مدة أكبر من لمدة الشرط
 اآلخر أن هو استطاع خٌاره مدة فً العقد صاحبه
 خٌار على الزائدة المدة من بقً فٌما العقد ٌفسخ

 صاحبه".

 هً هندسة شار إلٌهاالم المخارج أو الحلول إن -
 مبتكرة حلول وهً للمصطلح الحدٌث بالمعنى مالٌة

 تلك خالل األفراد تواجه التً كانت المالٌة للمشكالت
 .هذا ٌومنا إلى الحلول هذه وُتستخدم بل الفترة؛

 ؛00-02؛ 01-09قندوز، مرجع سابق، ص:  الكرٌم المصدر: راجع: عبد

 .10-11؛ 0، مرجع سابق، ص: "اإلسالمً المنهج فً نظرات: ةالمالٌ الهندسة صناعة" السوٌلم، سامً

 

 

 مشروع علمً للمنتجات واالبتكارات المالٌة اإلسالمٌة -3
 اإلسالمً للبنك التابع والتدرٌب للبحوث اإلسالمً المعهد قام تقرٌباا؛ ثالثة أعوام منذ
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 14 من مالٌاا  منتجاا  1.357 استخراج من متخصص تمّكن علمً فرٌق بتكلٌف للتنمٌة

 على ٌحتوي مجلداا  71 بدراسة خالله وقام األربعة، المذاهب من أصٌالا  فقهٌاا  مرجعاا 

 .4صفحة 350000
 المنتجات من كبٌراا  عدداا  الباحثون المعنٌون أن به قام الذي األولً المسح كشف
 على إلى الحرص أدى ما وهذا نفسها، األهمٌة من بالدرجة تكون ال قد واألدوات
 المصادر كل من المنتجات المالً، واستخراج للمنتج الموضوعٌة بالضوابط االلتزام

 إلٌها الحاجة تبدو التً واألدوات المنتجات واإلبقاء على التكرار، تجّنب مع المتوافرة
 منتجاا. 1.357 إلى 3.000 من المالٌة المنتجات عدد قلّص مما غٌرها؛ من نسبٌاا  أكبر

 بالمنتج الوصول أجل متكاملة من بداٌة خطة عملالعلمً فً ال للمشروع وقد ُوضع
 ثم الفقهٌة، الدراسة ثم المصدر، من( جنت  المُ ) النص باستخراج تبدأ النهائٌة، مراحله إلى

 الصناعة فً منه اإلفادة ومدى للواقع المنتج مطابقة وأخٌراا  للمنتج، االقتصادي التحلٌل
 المنتج محتوى ُتلخص استرشادٌة عناصر تتضمن المراحل وهذه. اإلسالمٌة المالٌة
 :فٌما ٌلً وتتمثل ومضمونهما، المالٌة واألداة
 بجملة وبٌانه وتوضٌحه المختارة، المصادر من المستخرج المنتج اسم اختٌار -
 مضمون المنتج؛ عن تكشف مفٌدة مركزة
 الفقهٌة المدارس فً ورد بما ومقارنته المصدر فً الوارد المنتج حكم بٌان -

 األخرى؛
 المنتج، فً الداخلة والعقود المنتج، من االقتصادي والهدف للحكم، التعلٌل ذكر -

 .الصلة ذات األخرى والمنتجات
 قبل الحالً شكله فً المشروع بإظهار عّجلت العوامل من عدداا  هناك أن غٌر
 ما ٌلً: العوامل هذه ومن السابق، التصور وفق مراحله جمٌع من االنتهاء

 علٌه؛ طوٌل وقت بمرور وعالمشر تقادم من التخوف -
 بشكل العمل المشروع العمل؛ حٌث تطلّب منه فرٌق الزم الذي الوقت ضٌق -
 كاملٌن؛ لمدة عامٌن مستمر
 فً لإلسهام اإلسالمٌة المالٌة بالمنتجات والمهتمٌن الباحثٌن أمام المجال فتح -

 من فٌه ٌقع قد ما وتجّنب المشروع تطوٌر مالحظاتهم بهدف من واالستفادة المشروع،
 .قصور

م ال الراهنة بصورته وإذا كان هذا المشروع  المالٌة للصناعة جاهزة منتجات ٌقدِّ
 فإن قٌمته العلمٌة تكمن فً كونه: اإلسالمٌة؛

 المصادر من المالٌة بالمعامالت الخاصة المسائل بتتّبع اهتم الذي تارٌخٌاا  األّول .أ 
 مصنفاا  ٌُعتبر فهو المالٌة؛ والعقود تالمنتجا من تتضمنه ما واستخراج المختلفة الفقهٌة
 لما وذلك اإلسالمٌة؛ للحضارة االقتصادي والتارٌخ اإلسالمً الفقه مصنفات فً جدٌداا 
 والتطبٌق؛ منه األخذ ٌسهل بحٌث اإلسالمً والفقه التارٌخ من عملٌة نماذج من ٌُوفِّره

 فً سة المالٌةالهند وإدارات والمختصٌن الباحثٌن ٌساعد ومرجعاا  مصدراا  ٌُعدّ  .ب 
حقق الصناعة تفٌد مالٌة وأدوات منتجات تطوٌر على اإلسالمٌة البنوك ًا  األهداف وُت

 اإلسالمً؛ التموٌل أدوات فً اإلسالمٌة الشرٌعة مقاصد وتراعً المنشودة
 الحاصل والتطور التجدد تواكب جدٌدة منتجات وتطوٌر لبناء ثرٌة خلفٌة ٌوفِّر .ج 
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 وأسسه؛ أصولهب احتفاظه مع الصناعة هذه فً
 مواكبة بضرورة الكثٌرون فٌه ٌدعو الذي الوقت فً المشروع هذا ٌأتً .د 

 االقتصاد تحّول فرض فقد فٌه، حدث الذي الكبٌر للتطور والتموٌل اإلسالمً االقتصاد
 ضرورة واالنتشار والمنافسة، مرحلة التطبٌق إلى التأسٌس مرحلة من اإلسالمً
 المحافظة مع النمو على القدرة اإلسالمٌة للبنوك توفِّر جدٌدة منتجات بناء فً االستمرار

 المستقلة. وشخصٌتها هوٌتها على
 وكذلك المالٌة" "المنتجات لعبارة والمصطلحً العلمً التحدٌد وقد ُتطرح مسألة

 أن المنتج اعتبار استقّر هذا المشروع على وقد لغموضهما، وذلك المالٌة"؛ "األدوات
 معٌن هدف إلى الوصول أو محّددة مشكلة لحل اختٌاري "تصّرف ٌةالمال األداة أو المالً
 أنواع الشتماله إضافة عقود، عدة ٌتضمن أو واحد عقد على ٌقتصر قد مالٌة بوسٌلة

 .المختلفة" التصرفات
 

 اإلسالمية المالية تطوير المنتجات وتحديـات ثانياً: واقـع
 واقع تطوٌر المنتجات المالٌة اإلسالمٌة: -1

 االهتمام مقدار أن إال االقتصاد؛ فً المالٌة اإلسالمٌة المنتجات أهمٌة من بالرغم
األهمٌة؛ وذلك  تلك مع مطلقاا  ٌتناسب ال أهدافها وتحقٌق بتطوٌرها والعناٌة بدراستها

 5لالعتبارات التالٌة:
المالٌة  للمنتجات والتطوٌر للبحث المخصص حجم اإلنفاق :مخصصات التطوٌر .أ 

 المؤسسات هذه بربحٌة مقارنة ؛معدوماا  ٌكون ٌكاد اإلسالمٌة نوكالب لدى اإلسالمٌة
 المالً؛ وأدائها

متخصصة  إدارات تنشئ التً اإلسالمٌة البنوك من عدد قلٌل :اإلداري التنظٌم .ب 
ع المالٌة اإلسالمٌة، المنتجات فً تطوٌر همة هذه وتتوزَّ  الهٌئات بٌن الغالب فً الم 
 للبنك؛ المختلفة اتواإلدار التسوٌق وإدارة الشرعٌة

 الخطط فً المنتجات لتطوٌر واضح غٌاب : هناكاألهمٌة اإلستراتٌجٌة .ج 
 اإلسالمٌة؛ البنوك مسٌرة تحكم التً والرؤٌة اإلستراتٌجٌة

م :الواقع العملً .د   باستمرار! المنتجات من الكثٌر اإلسالمٌة البنوك ُتقدِّ
 تحدٌات تطوٌر المنتجات المالٌة اإلسالمٌة: -2

 اإلسالمٌة؛على المنتجات المالٌة  ودولٌاا  وإقلٌمٌاا  الطلب محلٌاا  زاٌدمن تعلى الرغم 
بٌن الطلب  حدث خلالا أفإنه لم ٌرافق ذلك تطور متكافئ على مستوى العرض، وهذا ما 

فً منتجات شبه تقلٌدٌة  محصورةلمنتجات التموٌلٌة واالستثمارٌة التً بقٌت اوعرض 
من حٌث  المتعاملٌن أمامعوائق  أحٌاناا ل شكِّ لم تُ  إن، الءللعماجات الحقٌقٌة تٌحاال تلبًال 

 .وارتفاع تكلفتها إجراءاتهاتعقٌداتها وكثرة 
 المالٌة المنتجات هٌكلة على فٌه المبالغ االعتماد من اإلسالمٌة المالٌة الصناعة تعانً
 عُتبرتوإذا اُ . اإلسالمٌة المالٌة المؤسسات فً تطبٌقها أجل من شرعٌة هٌكلة التقلٌدٌة

 ذاتها إثبات إلى تسعى كانت الصناعة التً انطالق بداٌة فً مقبولة الممارسات هذه
 اإلسالمٌة نجد البنوك اآلن أن المقبول العالمٌة؛ فمن غٌر المالٌة المنظومة من كجزء
 التقلٌدٌة. المالٌة للمنتجات الشرعٌة الهٌكلة فً تبالغ



 ...................................................................................د. عبد اؾحؾيم غربـي..........االبتؽـار اؾؿاؾـي ػـي اؾبــوك اإلسالؿيـة: واؼـع وآػـاق

(0990) 90العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر          222 

 االبتكار متطلبات من ٌضاعف أن شأنه من المالٌة الصناعة تشهده الذي إن التطور
ٌَّز حتى المالً  ولذلك. آلخر حٌن من النسبً االستقرار من بنوع العام المحٌط وإن تم

 ال التً المالٌة للمنتجات شرعٌة بدائل بإٌجاد مطالبة المالٌة اإلسالمٌة فإن الصناعة
 جانب ، إلىsecuritizationالتورٌق  وعملٌات كالمشتقات الشرعٌة، الضوابط مع تنسجم

 المؤسسات معظم بها تتعامل التً المالٌة المحاسبٌة والعقود المعاٌٌر توحٌد ضرورة
 .6اإلسالمٌة البنوك على المالٌة اآلثار للعولمة أبرز ٌُمثِّل ما وهذا. اإلسالمٌة المالٌة

ولعل من أبرز التحدٌات القائمة على مستوى الخدمات والمنتجات فً البنوك 
 :7ما ٌلً اإلسالمٌة

توجٌه معظم العملٌات المصرفٌة نحو التموٌل المحّدد العائد )البٌوع  .أ 
واإلجارات(، ولٌس االستثمار القائم على المشاركة فً الربح والخسارة؛ األمر الذي 

 ٌؤدي إلى عدم تحقٌق األهداف التنموٌة؛
اذج، االختالف بٌن البنوك اإلسالمٌة فً استخدام المنتج الواحد )العقود، النم .ب 

اإلجراءات، آلٌات التنفٌذ، الضوابط، الشفافٌة والتوثٌق الكامل لهذه المنتجات(؛ األمر 
 الذي ٌؤدي إلى عدم فهم المتعاملٌن للصناعة المالٌة اإلسالمٌة؛

عدم توافر بٌئة مناسبة الستحداث منتجات جدٌدة مشتقة أو مبتكرة، واالقتصار  .ج 
تجات شاذة تخالف اإلجماع؛ األمر الذي على عدد محدود من المنتجات أو ابتكار من

ٌؤدي إلى التسرع فً طرح المنتجات دون وجود مرجعٌة للصناعة تقوم بضبط عملٌة 
 التطوٌر وحماٌتها وتوجٌهها وإدارتها بالشكل الذي ٌبتعد بها عن االنفرادٌة؛

محاكاة البنوك التقلٌدٌة فً تحدٌد تكلفة عملٌات التموٌل وذلك باالسترشاد  .د 
سعر الفائدة؛ األمر الذي ٌؤدي إلى تنامً عدم ثقة العمالء وفقدان البنوك بمؤشر 

ٌّز أو استقاللٌة، وٌطرح أهمٌة إٌجاد مؤشر ربحٌة بدٌل عن سعر  اإلسالمٌة ألّي تم
 الفائدة لقٌاس عائد عملٌات التموٌل؛

 واالستجابة التحدي رفع على مضى أّي وقت من أكثر مطالبة اإلسالمٌة البنوك .ه 
 أفرزتها التً المشتقات بدٌلة لحزمة ومالٌة مصرفٌة منتجات بتطوٌر العمالء لرغبات
د؛ فإن البحث اإلنسان وحاجات التوقف ٌعرف ال ولّما كان التطور. المالٌة العولمة  تتجدَّ

ل البدائل عن  .8اإلسالمٌة المالٌة الصناعة تواجهه الذي التحدي لبّ  ٌُشكِّ
 
 
 

 مٌة بٌن النظرٌة والتطبٌقاإلسال المالٌة: المنتجات 0شكل
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 .41المصدر: عز الدٌن خوجة، مرجع سابق، ص: 

 

 مشكالت تطوٌر المنتجات المالٌة اإلسالمٌة:  -3
مت الهٌئة اإلسالمٌة العالمٌة لالقتصاد والتموٌل بالتعاون مع المجلس العام نظّ  

ذهنً بأسلوب العصف الحلقة نقاش  2007عام  للبنوك والمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة

التطوٌر  مدٌريمجموعة من بمشاركة حول: "تطوٌر المنتجات المالٌة اإلسالمٌة" 
الممارسات ؛ حٌث تمت مناقشة بالبنوك والخبراء الشرعٌٌن واالقتصادٌٌن والمهتمٌن

من  وتحسٌنها المنتجات تطوٌر آلٌاتالمتبعة فً تطوٌر المنتجات المالٌة اإلسالمٌة، و
 التالٌة: بر مراحل عملٌة تطوٌر المنتجعالشرعٌة والفنٌة  الناحٌة

 تطوٌر عملٌة إلى ككل المؤسسة فٌها تنظر التً الكٌفٌة: المؤسسة ثقافة .أ 
 فً تغرسها التً الثقافة ضوء فً العملٌة تلك مع فٌها تتعامل التً والكٌفٌة المنتجات،

 .بٌنهم تعمٌمها إلى وتسعى موظفٌها نفوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة أمام تطوٌر المنتجات المالٌة اإلسالمٌة المتعلقة بثقافة المؤسسةالمشكالت ال :0جدول 
 الفنٌة-الشرعٌة المشكالت رـمشكالت التطوٌ
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 تطوٌر مع للمواءمة البشرٌة الموارد تطوٌر عدم 
 المنتجات؛

 له والتحفٌز والتطوٌر اإلبداع على التركٌز عدم 
 العلٌا؛ اإلدارات من به واالهتمام

 المالٌة والمخصصات زناتالموا كفاٌة عدم 
 والتطوٌر؛ للبحوث

 عدم بسبب والرٌادة االبتكار ملكة وجود عدم 
 والمجتمع التعلٌم طبٌعة وبسبب المنتج حماٌة وجود

 العربً؛

 الربح فً البنوك وحصر الرؤٌة فً النظر قصور 
 السرٌع؛

 المؤسسات فً التطوٌر إدارات إٌجاد فً قصور 
 المالٌة؛

 وانسجامها ومرونتها دارٌةاإل الهٌكلٌة فً قصور 
 التطوٌر؛ عملٌات مع للمواءمة األخرى اإلدارات مع

 ناضجة عمل وخطط واضحة رؤٌة وجود عدم 
 التطوٌر؛ وإدارات لعملٌات

 تطوٌر وإدارة المنتج تطوٌر بٌن خلط وجود 
 واالختصاصات؛ المفاهٌم فً وضوح وعدم المنتج

 إلى والمٌول البنك أفراد بجهود القناعة غٌاب 
 تكالٌفها؛ ارتفاع مع والمنافسة التقلٌد

 للتطوٌر؛ معٌارٌة أنماط ٌوجد ال 

 انسٌاب وهً المتعلمة المنظمة ثقافة ضعف 
 الهٌكل فً االتجاهات كافة فً وتدفقها المعلومات

 .وتوظٌفها للبنك التنظٌمً

  ضعف القناعة الشرعٌة بالحلول االقتصادٌة
 اإلسالمٌة؛

 أشخاص  عدم وجود لجنة علٌا تشتمل على
 شرعٌٌن ولها صالحٌات فً التطوٌر؛

  ضعف استشعار هّم االقتصاد اإلسالمً من جمٌع
 أعضاء البنك؛

  ضعف التأهٌل الفنً للشرعٌٌن وضعف التأهٌل
 الشرعً للموظفٌن؛

 ضعف التطوٌر للمنتجات األصٌلة؛ 
 استٌراد المنتجات اإلسالمٌة من هٌئات تقلٌدٌة؛ 
 الجدٌدة؛ تهمٌش الدور الشرعً فً المنتجات 
  الجهل بثراء الشرٌعة بالمنتجات المالٌة المناسبة

 للتطوٌر؛
 .ضعف استقاللٌة الهٌئات الشرعٌة 

المجلس العام للبنوك المصدر: راجع: تقرٌر حول جلسة العصف الذهنً، "تطوٌر المنتجات المالٌة اإلسالمٌة"، 

 .2؛ 5-6، ص: 0992، تصاد والتموٌلوالمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة والهٌئة اإلسالمٌة العالمٌة لالق

 
 الحالٌٌن العمالء مع التواصل فٌها ٌتم التً الكٌفٌة: العمالء احتٌاجات تحدٌد .ب 

 منتجات خالل من االحتٌاجات تلك لتلبٌة تمهٌداا  احتٌاجاتهم؛ تلّمس أجل من والمستهدفٌن
 .جدٌدة إسالمٌة مالٌة
 
 
 
 
 
 
 
 

المثعلقة بثحديد احثياجات  منتجات المالٌة اإلسالمٌةالمشكالت القائمة أمام تطوٌر ال :3جدول 
 العمالء

 الفنٌة-الشرعٌة المشكالت رـمشكالت التطوٌ
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 العمالء؛ احتٌاجات لتحدٌد بحوث وجود عدم 

 إجراء عند التركٌز بمجموعات فقط االهتمام 
 البحوث؛

 من تبدأ فهً المنتجات ابتكار فً االنعكاس 
 الغٌر من وتبدأ عمالءال احتٌاجات من تبدأ وال األعلى
 ابتكاراا؛ الذات من تبدأ وال تقلٌداا 

 العمالء؛ مع االجتماعً المسح غٌاب 

 احتٌاجاتهم؛ لمعرفة العمالء مع التواصل ضعف 

 للتطوٌر؛ معٌارٌة أنماط توجد ال 

 تطوٌر عند الشرٌعة مقاصد مراعاة عدم 
 اإلسالمٌة؛ المالٌة المنتجات

 حتكار؛اال نتٌجة بالعمٌل المباالة عدم 

 البنوك  تجبر المحضة المالٌة العمالء طلبات
 التقلٌدٌة؛ البنوك محاكاة على اإلسالمٌة

 اإلسالمً؛ المالً العمل فً العمٌل ثقافة ضعف 

 جٌد؛ غٌر استغالالا  العمٌل احتٌاجات استغالل 

 ورضاء العمالء حاجات بٌن التفرٌق عدم 
 العمالء؛

 تجات.للمن االحتٌاجات تحدٌد عملٌات توثٌق عدم 

 للعمالء؛ الشرعً التثقٌف ضعف 

 تفاصٌل على اإلطالع من العمٌل تمكٌن ضعف 
 الشرعٌة؛ الفتوى

 للعمالء، الشرعٌة لالحتٌاجات بحث وجود عدم 
 لدٌهم؛ القلق مواطن وتلمُّس

 بحوث عملٌات فً الشرعٌٌن وجود ضعف 
 السوق؛

 للعمٌل؛ المعلومة نقل فً األمانة عدم 

 احتٌاجات لمعرفة لٌمةس بحثٌة منهجٌات توجد ال 
 السوق؛

 بحوث نتائج على الشرعٌٌن إطالع ضعف 
 .السوق

 .2-2؛ 5المصدر: راجع: تقرٌر حول جلسة العصف الذهنً، مرجع سابق، ص: 
 

 البٌئة معطٌات بٌن التفاعل إحداث فٌها ٌتم التً الكٌفٌة: المنتج إستراتٌجٌة .ج 
 بٌئتها معطٌات مع المؤسسة فٌها عملت التً( والسوقٌة والتشرٌعٌة التنظٌمٌة) الخارجٌة
 السوق واحتٌاجات التطوٌر عملٌة تقتضٌه لما الواضحة الرؤٌة ضوء فً الداخلٌة،
 .الشرعٌة والمقاصد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنثج : المشكالت القائمة أمام تطوٌر المنتجات المالٌة اإلسالمٌة المتعلقة بإستراتٌجٌة6جدول 

 الفنٌة-رعٌةالشالمشكالت  رـمشكالت التطوٌ
 التقلٌدٌة؛ المنتجات محاكاة 

 وعدم بالمنتجات، المتعلقة القوانٌن وضوح عدم 
 ذلك؛ تضبط مرجعٌة وجود

 للمنتج؛ المستقبلٌة الرؤٌة وضوح عدم 

 الشرعٌة؛ البشرٌة الكفاءات فً والنوع الكم نقص 

 وعدم للمنتج الصورٌة السالمة على التركٌز 
 والمقاصدٌة؛ الحقٌقٌة بالسالمة االهتمام

 الشرعٌة؛ السالمة حسب المنتجات ترتٌب عدم 
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 منتجات لمحفظة إستراتٌجً تصور ٌوجد ال 
 البنك؛

 البنك؛ منتجات بٌن التوازن وجود عدم 

 هدافاأل على األجل قصٌرة األهداف تحقٌق غلبة 
 الكلٌة؛ والمقاصد البعٌدة

 المنتجات؛ تطوٌر تخدم ال التنظٌمٌة العامة البٌئة 

 محفظة بناء فً المستقبل استشراف عدم 
 المنتجات؛

 المنتجات مع ٌتعارض بما المنتج طرح توقٌت 

 .األخرى

 مالٌة؛ منتجات تصمٌم فً المرحلٌة غٌاب 

 السلٌم الشرعً المنتج تواجه التً العقبات كثرة 
 وخارجها؛ البنك داخل

 والمهنٌة؛ الشرعٌة بالمعاٌٌر االلتزام ضعف 

 فً ًالجماع االجتهاد قرارات مراعاة عدم 
جامع  الفقهٌة؛ الم 

 المستقبلٌة والرؤٌة اإلستراتٌجً التخطٌط ضعف 
 والبنك؛ للصناعة الشرعٌة الهٌئات ِقبل من

 المنتج إٌقاف فً لدورها الهٌئة ممارسة ضعف 

 .إطالقه بعد المخالف

 .2؛ 4-5المصدر: راجع: تقرٌر حول جلسة العصف الذهنً، مرجع سابق، ص: 
 

 ٌتم التً والوسائل والطرائق األسالٌب: أفضلها اختٌارو المنتجات أفكار تولٌد .د 
 أفضلها انتقاء ثمّ  ومن الجدٌدة؛ المالٌة المنتجات حول األفكار تولٌد فً استخدامها

 .حقٌقٌة منتجات إلى لتطوٌرها
 : المشكالت القائمة أمام تطوٌر المنتجات المالٌة اإلسالمٌة5جدول 

 ٌار أفضلهاالمتعلقة بتولٌد أفكار المنتجات واخت

 الفنٌة-الشرعٌةالمشكالت  رـمشكالت التطوٌ
 التطوٌر؛ عن الٌومٌة باألعمال االنشغال 

 التفكٌر وأدوات األفكار تولٌد آلٌة غٌاب 
 اإلبداعً؛

 فً والجدٌدة الخارجٌة الطاقات توظٌف ضعف 
 المنتجات؛ تطوٌر

 تحصر استبٌانات أو دورٌة مسوحات وجود عدم 
 التطوٌر؛ عملٌة فً منها فادةلالست العمالء احتٌاجات

 أفكار لمعرفة دورٌة مسوحات وجود عدم 
 المؤسسة؛ موظفً وارتباطات

 واالبتكارٌة اإلبداعٌة البٌئة وجود ضعف 
 للتطوٌر؛

 انسٌاب وهً المتعلمة المنظمة ثقافة ضعف 
 وتوظٌفها؛ المعلومات

 والرٌادة؛ األدبٌة الشجاعة ضعف 

 المالٌة المؤسسات فً الفشل من الخوف ظاهرة 

 .اإلسالمٌة

 المنتجات تولٌد فً الشرعٌة الهٌئات دور تهمٌش 
 المالٌة؛

 المنتجات تطوٌر فً الشرعٌٌن مشاركة ضعف 
 المالٌة؛

 الشرعٌة للمنظومة المتكاملة البٌئة نقص. 

 .2؛ 4المصدر: راجع: تقرٌر حول جلسة العصف الذهنً، مرجع سابق، ص: 

 علٌها التوافق تم التً الفكرة تصمٌم افٌه ٌتم التً الكٌفٌة: المنتج تصمٌم .ه 
 المنتج تفاصٌل تحدٌد فٌها ٌتم التً والكٌفٌة النضوج، من أعلى مستوى إلى وتطوٌرها
 والشرعٌة القانونٌة وسماته تنفٌذه وسٌاسات وإجراءات تصمٌمه فً المستخدمة والمواد

 .والتكنولوجٌة
 الٌة اإلسالمٌة المتعلقة بتصمٌم المنتجالمشكالت القائمة أمام تطوٌر المنتجات الم  :4جدول 

 الفنٌة-الشرعٌةالمشكالت  رـمشكالت التطوٌ
 التنازع بٌن الهٌئات فً تصمٌم المنتج )الفنٌة– 

 الشرعٌة(؛
  نقص وجود األدلة اإلجرائٌة لعملٌة تصمٌم المنتج

 متأخرة مراحل فً الشرعٌٌن المختصٌن إشراك 
 التصمٌم؛ عملٌة من

 الهٌئات الشرعٌة إشراك فً اآللٌة وضوح عدم 
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 فً أكثر المؤسسات المالٌة اإلسالمٌة؛
  ن إ–عدم االلتزام الكامل باألدلة اإلجرائٌة

 ؛-ُوجدت
 البطء أو االستعجال فً تصمٌم المنتج؛ 
  العجز عن تصمٌم المنتج تقنٌاا أو ارتفاع تكلفته

 التقنٌة؛
  عدم إمكانٌة استٌعاب الموارد التقنٌة فً البنك

 لتصمٌم المنتج؛
  ضعف التنسٌق بٌن الهٌئات الفنٌة والهٌئات

 الشرعٌة؛
  ضعف الدراسات الشرعٌة فً المؤسسات المالٌة

 مٌة؛اإلسال
 فً ُتستخدم التً األجنبٌة الوثائق ترجمة ضعف 

 .المنتج تصمٌم

 اضطرابها؛ أو

 تطوٌر لعملٌة المساندة الشرعٌة الكفاءات نقص 
 المنتج؛

 فرٌق ضمن شرعً متخصص وجود عدم 
 التطوٌر؛ إلدارة وفنٌاا  إدارٌاا  ٌتبع لتطوٌرا

 النواحً من أكثر اإلجرائٌة النواحً على التركٌز 
 .واالقتصادٌة المقاصدٌة

 .2-4المصدر: راجع: تقرٌر حول جلسة العصف الذهنً، مرجع سابق، ص: 
 

 والتحضٌرات السوق، فً المنتج إطالق فٌها ٌتم التً الكٌفٌة: المنتج إطالق .و 

 .المنتج على أولٌة واختبارات وتروٌجٌة تسوٌقٌة إجراءات من العملٌة هذه ٌلقب الالزمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المشكالت القائمة أمام تطوٌر المنتجات المالٌة اإلسالمٌة المتعلقة بإطالق المنتج2جدول 
 الفنٌة-الشرعٌةالمشكالت  رـمشكالت التطوٌ

 للمنتج؛ األولً النموذج اختبار ضعف 

 بالجوانب والموظفٌن هورالجم تعرٌف عدم 
 للمنتج؛ والفنٌة الشرعٌة

 المنتجات لتطبٌق الكافً التدرٌب ٌوجد ال 
 الجدٌدة؛

 للمنتج؛ الموظفٌن لدى التسوٌقٌة المهارات ضعف 

 المعاٌٌر على التسوٌقً الهدف تحقٌق غلبة 
 الشرعٌة؛ والضوابط

 للمنتج؛ الراجعة التغذٌة ضعف 

 المنتج إلطالق السلٌم التخطٌط عدم. 

 النواحً فً للمنتج الهٌئة إجازة استخدام سوء 
 التسوٌقٌة؛

 تفاصٌل على اإلطالع من العمٌل تمكٌن نقص 
 الشرعٌة؛ الفتوى

 بعد التسوٌقٌة النواحً فً الشرعٌة الهٌئات تحٌٌد 
 والمواد التسوٌقٌة المواد تدقٌق السٌما المنتج، إطالق

 الدعائٌة؛

 على ٌةوالخارج الداخلٌة الشرعٌة الرقابة ضعف 
 المنتج؛ تطبٌق

 بعد المنتج تطبٌق على الشرعً التدرٌب ضعف 
 إطالقه؛

 إطالقه؛ بعد بالمنتج العمالء توعٌة ضعف 
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 إٌقاف فً لحقها الشرعٌة الهٌئة ممارسة ضعف 
 إشكاالت وجود حالة فً إعالمٌاا  منه والتحذٌر المنتج

 .علٌه شرعٌة

 .0-2جع سابق، ص: المصدر: راجع: تقرٌر حول جلسة العصف الذهنً، مر

 
 لالبتكار المالي في البنوك اإلسالمية المستقبلية ثالثاً: اإلستراتيجية

 مناهج االبتكار المالً فً البنوك اإلسالمٌة: -1
 المصرفٌة اإلدارات بها تهتم التً المجاالت أهم من ٌُعتبر المالً إذا كان االبتكار

 من األهم فإن المصرفٌة؛ السوق فً فعال بشكل متواجداا  البنك باعتباره ٌجعل ؛9الناجحة
 االبتكار عملٌة تضبط وهادفة واضحة إستراتٌجٌات اإلسالمٌة البنوك لدى تكون أن ذلك

 .النظرٌة والتطبٌق العملً األهداف بٌن المالً وُتجّنبها التناقض
د تبعاا للطرق الممكن  وٌمكن أن ٌكون لالبتكار المالً عدة مداخل، وهً تتعدَّ

ن ِقبل البنوك اإلسالمٌة؛ لكنها فً الغالب ال تخرج عن أحد المنهجٌن استخدامها م
 10التالٌٌن:

 واقع فً ممارسة األكثر األسلوب هو التقلٌدٌة: للمنتجات منهج المحاكاة .أ 
 المنتج من المطلوبة النتٌجة تحدٌد سلفاا  ٌتم أن الٌوم، وٌعنً المالٌة اإلسالمٌة الصناعة

التقلٌدي. ودون األخذ فً  المنتج ٌُحقِّقها التً نفسها نتٌجةعادة ال وهً المالً اإلسالمً،
 بشأنها وصدر الجدل من الكثٌر أثارت التً المنتجات لهذه الشرعً الحكم االعتبار
عٌة؛ قرارات جم  المالٌة التقلٌدٌة.  للمنتجات والتقلٌد المحاكاة على قائم هذا المنهج فإن م 
 الكثٌر تتطلب ال المنتجات؛ حٌث تطوٌر فً رعةوالس السهولة مزاٌاه من أبرز وإذا كان

 السوق فً الرائجة المنتجات متابعة مجرد بل والتطوٌر؛ البحث فً والوقت الجهد من
 السلع؛ فإن سلبٌاته كثٌرة منها: توسٌط خالل من وتقلٌدها

 من اقتصادٌة قٌمة وال لها حقٌقة ال شكلٌة قٌود مجّرد الشرعٌة تصبح الضوابط -
 شك وٌجعلها محل المالٌة اإلسالمٌة، بالمنتجات العمالء قناعة ٌُضعف ما اوهذ ورائها،
 أيّ  ُتحقِّق ال هً إذ البنوك اإلسالمٌة، أمام وعائقاا  عبئاا  بل ستصبح تلك الضوابط ورٌبة؛
البنوك  ُتحمِّل أن الحالة هذه فً الطبٌعً ومن إضافٌة. تكلفة مجّرد بل مضافة؛ قٌمة

 النهاٌة فً المقلَّدة المالٌة اإلسالمٌة المنتجات لتكون العمٌل، على التكلفة هذه اإلسالمٌة
 نفسها؛ النتٌجة ُتحقِّق أنها مع التقلٌدٌة، المنتجات من كلفة أكثر

 معالجة وتحاول المالٌة التقلٌدٌة الصناعة تناسب التقلٌدٌة المنتجات لما كانت -
 وهذا للمشكالت نفسها، تعرضال تستلزم المنتجات هذه محاكاة فإن وأزماتها؛ مشكالتها

المالٌة  الصناعة تصبح بحٌث التقلٌدٌة المنتجات من المزٌد محاكاة ٌستلزم بدوره
 الصناعة منها تعانً التً واألزمات المشكالت ذات من تعانً النهاٌة فً اإلسالمٌة
 التقلٌدٌة؛

 ةالقائم والمنتجات األدوات من متكاملة منظومة من جزء التقلٌدي هو المنتج -
دة، ورؤٌة فلسفة على  الصناعة ٌقود وأساسها، المنظومة هذه جوهر تقلٌد ومحاولة محدَّ

 بأن ٌجعلها مهّددة ما وهو وعناصرها، المنظومة أدوات سائر لمحاكاة المالٌة اإلسالمٌة
 المشكالت كل فإن وبذلك. التقلٌدٌة للصناعة بالجملة تابعة وتصبح شخصٌتها تفقد

. اإلسالمٌة الصناعة إلى بدورها ستنتقل التقلٌدٌة الصناعة منها تعانً واألزمات التً
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 العالم منها ٌعانً التً لألزمات المالٌة الحلّ  هو اإلسالمً التموٌل ٌكون أن من وبدالا 
 األزمات! لهذه وانعكاس صدى مجرد سوف ٌصبح الٌوم،
مها التً المنتجات جمٌع أن سبق ما ٌعنً ال -  غٌر قلٌدٌةالمالٌة الت الصناعة ُتقدِّ
 التموٌل فلسفة مع ٌتالءم ما اقتباس بٌن ٌنبغً التمٌٌز اإلسالمً؛ ولكن للتموٌل مناسبة

 التقلٌدٌة. المنظومة علٌه تقوم الذي األساس ومحاكاة ومبادئه، اإلسالمً
 عن البحث هو :اإلسالمٌة المنتجات لتطوٌر واالبتكار منهج األصالة .ب 

 لها؛ األمر الذي المناسبة المنتجات تصمٌم على والعمل للعمالء الفعلٌة االحتٌاجات
 ٌتطلب ما ٌلً:

 والفنٌة التقنٌة األسالٌب تطوٌر على والعمل العمالء الحتٌاجات مستمرة دراسة -
 لها؛ وذلك لضمان الكفاءة االقتصادٌة للمنتجات المالٌة اإلسالمٌة؛ الالزمة

هندسة المالٌة وضع أسس واضحة لصناعة هندسة مالٌة إسالمٌة مستقلة عن ال -
 التقلٌدٌة؛

المحافظة على أصالة الصناعة المالٌة اإلسالمٌة، والسماح لها باالستفادة من  -
 منتجات الصناعة المالٌة التقلٌدٌة، مادامت تفً بمتطلبات المصداقٌة الشرعٌة؛

ٌؤدي إلى استكمال المنظومة المعرفٌة لالقتصاد اإلسالمً ومواكبته للتطورات  -
 وم المالٌة؛الحاصلة فً العل

 أكثر المقابل فً لكنه والمحاكاة؛ التقلٌد من كلفة أكثر المنهج هذا أن شك ال -
 ذلك بعد ثم المنتج، تطبٌق بداٌة فً مرتفعة غالباا  تكون إنتاجٌة )التكلفة وأكثر جدوى

د التً الجادة الخطط تنخفض(؛ لذلك ٌنبغً وضع  المالٌة اإلسالمٌة الصناعة مسار ُتحدِّ
 الخطة هذه تطبٌق ٌتم ثم واالبتكار، األصالة منهج إلى والمحاكاة التقلٌد منهج عن بعٌداا 

 للبنوك اإلسالمٌة السنوٌة المٌزانٌة من مثالا % 5 نسبة تخصٌص ٌتم بحٌث تدرٌجٌاا؛

 .دورٌاا  األداء وتقوٌم النتائج مراجعة ٌتم أن على الجدٌدة، المنتجات لتطوٌر
 لبنوك اإلسالمٌة:إستراتٌجٌات االبتكار المالً فً ا -2

 اإلسالمٌة البنوك على ٌنبغً التً الهامة اإلستراتٌجٌات بعض نستعرض فٌما ٌلً
 :11المالً االبتكار عملٌة فً بها االهتمام

ن ٌرى بأن الفقهً: الخالف من الخروج إستراتٌجٌة .أ  المنتجات  تطوٌر هناك م 
 ُتعتبر نفسه الوقت أنه فًكما  الفقهاء، خالف إلى ٌستند اإلسالمٌة واالبتكارات المالٌة

 فتاوى على الشرٌعة علماء اتفاق عدم هً اإلسالمٌة البنوك تواجه التً المشكلة
 الفقه فً الظواهر اإلٌجابٌة إحدى ٌُعتبر الفقهً اإلسالمٌة. وإذا كان الخالف المنتجات

 االبتكارات بخصوص اإلسالمٌة البنوك لدى اإلستراتٌجٌات أهم اإلسالمً؛ فإن من
عٌة العالمٌة؛ ألن  تكون أن للعمالء تطرحها التً المالٌة منتجاتوال جم  وفقاا للقرارات الم 

حتى  المستجّدة؛ للفتاوى اإلستراتٌجً الهدف هو الفقهاء بٌن والتنسٌق الجماعً االجتهاد
 المخالفٌن على الردّ  فً جهودها وتوفٌر لدى البنوك اإلسالمٌة العمالء قاعدة ٌتم توسٌع

 المبتكرة؛ المالٌة والبدائل الحلول جهود إلى
ٌّز إستراتٌجٌة .ب   المالٌة ال ٌكفً أن ٌكون لالبتكاراتاالقتصادٌة:  الكفاءة فً التم
ٌّن؛ فقهً تكٌٌف اإلسالمٌة البنوك بها تقوم التً  كفاءة ذات تكون أن ٌجب بل مع

 فوارق جودو وعدم المنافسة ألن التقلٌدٌة؛ المالٌة بالمبتكرات مقارنة عالٌة اقتصادٌة
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 الطلب تجعل عام بشكل المالٌة المؤسسات تطرحها التً المالٌة المنتجات بٌن جوهرٌة
 العالٌة السوق بمخاطر تتسم النمطٌة المنتجات هذه أن أي جداا؛ مرناا  المنتجات هذه على

 البنوك فً المالٌة االبتكارات على ٌجب وكذلك السوق، فً تغٌر أليّ  لحساسٌتها
 والبطالة التضخم مثل: السلبٌة االقتصادٌة اآلثار زٌادة فً المساعدة تجنبت أن اإلسالمٌة

 الثروة؛ توزٌع وسوء
 السٌاسات تهدف الحكومٌة: والتشرٌعات السٌاسات مع االتفاق إستراتٌجٌة .ج 

ن هما: هدفٌن إلى تحقٌق الحكومٌة والتشرٌعات ٌْ  رئٌس
 اة؛الحٌ مجاالت شتى فً والمجتمع الفرد مصلحة : تحقٌقاألول -
 الفرد. مصلحة مع متطابقة المجتمع مصلحة : جعلالثانً -

 التأكد المالٌة للمبتكرات إعدادها عند اإلسالمٌة البنوك على ٌجب بناءا على ذلك؛ فإنه
األخذ فً  دون الفردٌة المصلحة تحقٌق ألن الهدفٌن؛ هذٌن إطار عن تخرج لن أنها من

 ومضر؛ سلٌم غٌر ٌطتخط ذاته بحدّ  هو المجتمع على االعتبار أثرها
ٌّز إستراتٌجٌة .د   قطاعٌن من اإلسالمً االقتصاد ٌتكونالمجتمع:  خدمة فً التم

ن: ٌْ  على ٌجب لذلك األخروٌة؛ المنفعة تعظٌم إلى خٌري ٌهدف وقطاع نفعً، قطاع رئٌس
 األفكار من من خالل االستفادة الحاجة، هذه تلبً مالٌة مبتكرات طرح اإلسالمٌة البنوك
 الواقع، على وتطبٌقها الفقهٌة المصادر فً والصدقات والوقف الزكاة مباحث فً الواردة
 متمٌزة اإلسالمٌة البنوك تكون وبذلك الوقف؛ على والنظارة الزكاة صنادٌق إدارة مثل:
 الروحٌة. لحاجاته تلبٌة فٌه ألن الجانب هذا فً المجتمع خدمة فً
 مستقبل االبتكار المالً فً البنوك اإلسالمٌة: -3

 فإن تقلٌدٌة؛ لمنتجات الشرعٌة الهٌكلة عملٌات من علٌه هو ما على الحال بقً ما ذاإ
 ٌتقارب نقطة إلى لٌصل سٌنحدر( شرعٌة أنها بحكم) اإلسالمٌة المالٌة المنتجات مستوى

الصناعة المالٌة اإلسالمٌة أمام ثالثة مشاهد  وستكون التقلٌدٌة. الخدمات مستوى مع فٌها
 :ملة فً المستقبل المنظور)سٌنارٌوهات( محت

 تتبناها أن ٌجب ٌتمثل فً اإلستراتٌجٌة التً :(األقوى احتماالً األول ) المشهد .أ 
 المستقبل فً تتحول أن استدامتها؛ فالمطلوب منها لتحقٌق اإلسالمٌة الصناعة المالٌة

 للمنتجات الشرعٌة الفقهٌة الصٌغ من اإلستراتٌجً المخزون استغالل إلى العاجل
 الصناعة هوٌة على تحافظ حتى واالبتكار؛ التطوٌر األصٌلة فً عملٌات مٌةاإلسال

 وُتلّبً احتٌاجات السوق وُتسهم فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة؛
 اإلسالمٌة المالٌة المنتجات تتشابه ٌتمثل فً أن (:األقل احتماالً المشهد الثانً ) .ب 

 دعم على حتماا  سٌعمل أمر وهو قلٌدٌة،الت المالٌة المنتجاتبعض  مع كبٌراا  تشابهاا 
 على ٌعمل كما تماماا  صناعتها، واستدامة مستوٌاتها ورفع التقلٌدٌة المالٌة المنتجات
 ومنتجاتها؛ اإلسالمٌة المالٌة الصناعة ومزاٌا خصوصٌة إضعاف

 اإلسالمٌة المالٌة المنتجات اندثار فً ٌتمثل (:األضعف احتماالً ) المشهد الثالث .ج 
م أصٌلة منتجات تطوٌر دمع نتٌجة  المنتجات الستفادة ونتٌجة الصناعة، استدامة تدعِّ
 من المنتجات جمٌع فستصبح لمنتجاتها؛ الشرعٌة الهٌكلة عملٌات من التقلٌدٌة المالٌة
 التقلٌدٌة. الصناعة نتاج

 :3شكل 
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 الكوٌت، ،قبسال جرٌدة ،"التقلٌدي المنتج تقلٌد فً المبالغة حذار"المصدر: ناصر الزٌادات، 

 .64: ص ،0919110992

 
المالٌة اإلسالمٌة قد وضع خطة مستقبلٌة  المجلس العام للبنوك والمؤسساتوكان 
التسجٌل وتطوٌر المنتجات"، ورسالة هذا المركز هً: "إٌجاد البٌئة  مركزإلنشاء "

ات المناسبة لدعم عملٌات البحوث والتطوٌر، وتحفٌز جوانب اإلبداع واالبتكار للمنتج
المالٌة اإلسالمٌة المتوافقة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة واحتٌاجات العمالء، وإٌجاد آلٌة 

 .12مناسبة لحماٌة تلك المنتجات"
وتتحّدد األهداف األساسٌة لهذا المركز فً خمسة مجاالت رئٌسة تلخصها كلمة 

 " وهً: ثقة، بحوث، تطوٌر، اعتماد، تسجٌل؛ حٌث:ثبتات"
لى بناء ودعم الثقة لدى المؤسسات المالٌة واألفراد؛ بحٌث : العمل عثقة )ث( -

تبادر البنوك اإلسالمٌة وتكثِّف جهودها االبتكارٌة فً بٌئة محفِّزة وحامٌة لحقوق 
م إلٌهم  أصحابها، كما ٌتأكد العمالء من مهنٌة الخدمات المالٌة اإلسالمٌة التً ُتقدَّ

 وسالمتها الفنٌة والشرعٌة؛
جّو تنافسً بٌن الباحثٌن وتوجٌههم نحو البحوث التً تهتم : إٌجاد بحوث )ب( -

بابتكار وتطوٌر المنتجات المالٌة وتبتعد عن التقلٌد واإلفراط فً البحوث النظرٌة، وذلك 
 من خالل نظام تسجٌل وحماٌة ٌحفظ لهم حقوقهم؛

: نشر ثقافة التطوٌر داخل صناعة الخدمات المالٌة اإلسالمٌة تطوٌر )ت( -
درات االبتكارٌة، وتسهٌل تبادل الخبرات، ودعم الجهود الفردٌة فً هذا وتحسٌن الق

 المجال، باإلضافة إلى المبادرة باستكشاف فرص التطوٌر وتصمٌم منتجات جدٌدة؛
دة العتماد وتسجٌل وترخٌص المنتجات الجدٌدة، اعتماد )ا( - : وضع آلٌات محدَّ

غة نظام إجراءات اإلٌداع، وٌشمل ذلك توفٌر اإلمكانات المادٌة والبشرٌة، وصٌا
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 والفحص، والنشر، واالعتراض، والترخٌص؛
: القٌام بإدارة حقوق الملكٌة المعتمدة بدءاا من عملٌات التسجٌل إلى تسجٌل )ت( -

متابعة دعاوى اإللغاء ودعاوى التعدي، وكذلك تقصً التجاوزات وكشف المخالفات 
 ومساءلة المعتدٌن ومتابعتهم بالطرق المناسبة.

 شعار أوصى المؤتمر العالمً السابع لالقتصاد اإلسالمً، تحت 2008عام  وفً

 اقتصادٌة لقضاٌا وتطبٌقات حلول: اإلسالمً االقتصاد فً البحث من عاماا  ثالثون"
 13ما ٌلً:؛ ، بشأن المنتجات المالٌة اإلسالمٌة"معاصرة

 لرقابةا وهٌئات التموٌلٌة، والمؤسسات البحثٌة، المراكز جهود تكاتف "ضرورة -
جامع الشرعٌة،  االحتٌاجات ُتلّبً جدٌدة إسالمٌة مالٌة منتجات لتصمٌم الفقهٌة والم 

المقاصد  مع ومتوافقة المالٌة األسواق فً المختلفة االقتصادٌة للفئات الحالٌة والمستجّدة
 الشرعٌة"؛ والضوابط

جامع "دعوة -  مزٌد لىإ الجماعً لالجتهاد متقّدمة مؤسسات باعتبارها الفقهٌة الم 
 المعامالت ذلك فً بما المعاصرة، االقتصادٌة والمشكالت بالقضاٌا االهتمام من

 المالٌة اإلسالمٌة". والمنتجات
 

 خاتمـة
 ألن أنواعها؛ اختالف على البنوك فً والتطوٌر لإلبداع ماّسة هناك حاجة أن ال شك

 المحلٌة البنوك ا بٌنفٌم حاداا  تنافساا  تشهد أسواق فً والبقاء الدٌمومة عوامل من ذلك
 ما وكل والهندسة واإلبداع للتطوٌر ملّحة كما أن هناك حاجة .الدولٌة و/أو المصارف

 الصناعة مستوى وعلى اإلسالمٌة البنوك مستوى على المترادفات تلك تحت ٌندرج
 ككل.

 والخارجٌة؛ وخاصة الداخلٌة المعوقات من الكثٌر ٌعانً اإلسالمٌة البنوك إن واقع
مقارنة بصٌغ  المداٌنات أسلوب علٌها غلب التً المنتجات المالٌة بقضٌة ٌتعلق فٌما

 هذا تعالج سوف التً هً المالٌة والهندسة المالً إستراتٌجٌة االبتكار المشاركات، ولعل
 لُتحقِّق مختلفة بطرق الحالٌة التموٌل عقود صٌاغة إعادة باعتبارها تهدف إلى الوضع؛
 .االقتصادٌة والكفاءة المصرفً للعمل الواقعٌة والظروف شرعٌةال المقاصد بٌن التوازن

ٌّن لنا بأن البنوك اإلسالمٌة فً حاجة إلى تدعٌم االستثمار فً رأس المال  لقد تب
 االبتكاري، وذلك على النحو التالً:

ضرورة استغالل المخزون اإلستراتٌجً من الصٌغ الفقهٌة الشرعٌة للمنتجات  -2
 حاجات من والفتاوى باعتبارها صادرة األسئلة كتب بخاصةاإلسالمٌة األصٌلة؛ و

 للواقع؛ ومالمستها الجمهور
مالٌة  مواردالعمل على إٌجاد الحوافز واالهتمام من اإلدارات العلٌا وتخصٌص  -2

ٌُسهم فً رفع مستوى كافٌة للبحوث والتطوٌر  فً مجال المنتجات واألدوات المالٌة؛ مما 
 البنوك اإلسالمٌة؛فً ة المالٌة والهندسعمل إدارات التطوٌر 

 المالٌة اإلسالمٌة المنتجات بتطبٌق ٌقوم الذي أهمٌة تأهٌل رأس المال البشري -2
برسالة العمل المصرفً  مقتنعون موظفون هناك ٌكون أن ال بدّ  وتنفٌذها؛ حٌث

 المالئم؛ الوجه على المنتجات هذه لتطبٌق وفنٌاا  مهنٌاا  وقادرون اإلسالمً
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اإلسالمٌة؛ حتى ال  المالٌة والخدمات للمنتجات الفكرٌة الملكٌة حماٌة ضرورة -2
 ومنها تطوٌر إبداع، إلى تحتاج التً المجاالت فً العلمً البحث تراجع إلى ٌؤدي ذلك
 اإلسالمٌة؛ المالٌة المنتجات

 وسائل من باعتبارها المالٌة اإلسالمٌة، الخاصة بالمنتجات المؤشرات أهمٌة إٌجاد -2
د أن مكنٌ التً التغٌٌر  اإلسالمٌة؛ للمنتجات جدٌداا  مساراا  ُتحدِّ

 نوع هناك ٌكون بحٌث اإلسالمٌة البنوك إستراتٌجٌة بٌن تحالفات العمل على بناء -2
له بنك كل إلٌه وصل مما واالستفادة الجهود توحٌد من اآلخر؛ بما ٌؤدي إلى  البنك لٌكمِّ

 التطوٌر واالبتكار؛ عملٌة تفعٌل
واالبتكارات المالٌة اإلسالمٌة المستند إلى ثالثٌة المصداقٌة  تعزٌز تطوٌر المنتجات -2

 الشرعٌة والكفاءة االقتصادٌة الكلٌة والمالءمة العملٌة؛
 ضرورة البعد عن محاكاة المنتجات المالٌة التقلٌدٌة. -2
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