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عن المجلة..

اإلسالمية،  والصريفة  االقتصاد  جماالت  يف  البحوث  بنرش  تعنى  حمكمة  دولية  علمية  جملة 
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- انجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والصريفة اإلسالمية، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  من  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني حمليًا وعامليًا للتحكيم والنرش يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. ٭
املتسمة  ٭ العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  ٭ الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمية  الصريفة  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  ٭ سجال  تكون  بحيث  للمجلة  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

info@mashurajournal.com            http://www.mashurajournal.com 



• د.  خالد إبراهيم السليطي
املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف - كتارا )قطر(

• أ. د.  عائشة يوسف املناعي 
مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات املسلمني يف 

احلضارة - جامعة حمد بن خليفة )قطر(

• أ. د. إبراهيم عبد اهلل األنصاري
قطر  بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  كلية  عميد 

)قطر(

• أ. د. عبد اهلل الزبير عبد الرحمن
املصارف  على  الشرعية  للرقابة  العليا  الهيئة  رئيس 
اإلسالمي  الفقه  مجمع  رئيس  ونائب  املالية  واملؤسسات 

)السودان(

• أ.د. عياض بن نامي السلمي
البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود  التميز  مدير مركز 

اإلسالمية )السعودية(

• د. العياشي الصادق فداد
كبير الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع 

للبنك اإلسالمي للتنمية - جـدة )اجلزائر(

• أ. د. علي محمد الصوا
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة اإلسالمي 

)األردن(

• د. خالد العبد القادر
عميد كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة قطر )قطر(

• أ. د. صالح قادر كرمي الزنكي
الشريعة  كلية  يف  اإلسالمية  الدراسات  قسم  رئيس 

والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر )العراق(

• د. عصام خلف العنزي
عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة الكويت )الكويت(

• أ. د عبد الرحمن يسري احمد
الدراسات  كلية  يف  اإلسالمي  والتمويل  االقتصاد  أستاذ 

اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة – قطر )مصر(

• د. مراد بوضاية
عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة قطر )اجلزائر(

• د. أسامة قيس الدريعي
العضو املنتدب الرئيس التنفيذي  شركة بيت املشورة )قطر(

• أ. د.  محمد أكرم آلل الدين
املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية-إسرا 

)ماليزيا(

• أ. د. عبد الودود السعودي
الشريعة  كلية  يف  وأصوله  الفقه  قسم  يف  مشارك  أستاذ 
والقانون بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية )بروناي(

• د. فؤاد حميد الدليمي
رئيس مجموعة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت املشورة 

لالستشارات املالية )العراق(

• د. أحمد بن عبد العزيز الشثري
أستاذ مساعد يف كلية إدارة األعمال بجامعة األمير سطام 

بن عبد العزيز )السعودية(

• د. إبراهيم حسن محمد جّمال
والبحوث  الدراسات  ومدير  الوطنية،  اجلامعة  يف  محاضر 

لدى بيت املشورة لالستشارات املالية )اليمن(

ية الهيئة االستشار

أ. محــمـد نفــيل محـبـوبأ. محمد مصلح الدين مصعب
فـريــق التحــريــر

رئيس التحرير

مدير التحرير

نائب رئيس التحرير

نائب مدير التحرير

 د. خالد بن إبراهيم السليطي

د. فـــؤاد حميــد الـدليـمي

 د. أســامة قيـس الدريعــي

د. إبــراهيـم حســن جّمــال

ير هيئة التحر



نبذة عن الجهة المصدرة
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توطئــة:
بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية غري ربحية تأسست عام 2007 م، 
وتعد األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات 

املالية اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية



13

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

رؤيتنا:
أن نكون رشكة رائدة عامليًا يف تقديم االستشارات الرشعية والتدقيق والتطوير والتدريب يف 

جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
املالية اإلسالمية، ومتابعة تطبيقها بأعىل  املتعلقة بالصناعة  نرش املفاهيم والقواعد واألحكام 

معايري اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها. ٭
اإلسالمية  ٭ املالية  الصناعة  يف  النمو  تواكب  إسالمية  مالية  منتجات  وتطوير  استحداث 

وتدعيم وضعها التنافيس.
اهليئات  ٭ جمال  يف  وعمليًا  علميًا  مؤهلة  كوادر  إلعداد  البرشي  العنرص  يف  االستثامر 

االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. ٭
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. ٭



قواعد النشر
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: شروط النشر العامة :
ً

أوال
1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلنجليزية، سواء أكانت بحوًثا أصيلة، أم 

تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروضًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
مت للنرّش يف جملة أخرى،  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ

ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش .

4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس 
التحرير .

العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل  الباحث باألمانة  5ـ يف حال ثبوت إخالل 
املجالت املتعاونة.

6 - تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

: شروط النشر الخاصة:
ً
ثانيا

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ- اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علميًا وفكريًا .

ب- الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج- معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د- مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل :

أ- سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب- مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .

ج- الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
العريب  امللخصان:  ذلك  يف  العادي )A4( بام  القطع  من  صفحة   )30( عن  البحث  صفحات  عدد  تزيد  ال  أن  3ـ 

واالنجليزي، وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :

أ- البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12(، ونوع اخلط.
)Traditional Arabic(

ب- أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10( ونوع اخلط.
)Times New Roman(

بلغة  يتجاوز كل واحد منهام )300( كلمة  أن ال  العربية واالنجليزية؛ عىل  باللغتني:  البحث بملخصني  يرفق  5ـ 
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني: توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .

6ـ ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 
عىل النحو اآليت :

السابقة )إن  البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات  املقدمة وتشمل: موضوع  أ- 
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وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية .
ب- متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .

ج-  احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د-  اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(.

هـ ـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
7 ـ تكون طريقة التوثيق كاآليت:

أ- البحوث باللغة االنجليزية يتم اتباع منهج )APA( يف التوثيق.
ب- البحوث باللغة العربية يكون منهج التوثيق كاآليت:

- ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف،االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

- ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه،اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن 
آخر من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج- إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .

هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و- الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل :

ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم 
ترقياًم متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .

ـ تدرج اجلداول يف املتن وترقم ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها، أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل 
اجلدول .

ا: سير البحوث
ً
ثالث

.)info@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه .
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل . ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
النرش  بأّي وسيلة من وسائل  النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه  فإّن كافة حقوق  للنرش،  البحث  إذا تم قبول  ـ 

الورقية أو اإللكرتونية، إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما 
بعد:

فيرسنا أن نقدم لكم العدد الثامن من »جملة بيت املشورة« والذي حوى يف طياته بحوًثا 
متميزة تتعلق بمستجدات االقتصاد والتمويل اإلسالمي ومتطلباته يف الفكر والتوجيه 
الرشعي املؤصل كالعمالت الرقمية، وإرشادات التعامل مع العقار، وجتربة املؤسسات 
املالية وسبل تنميتها وتطويرها، والوقف وتفعيل دوره التنموي من خالل صيغ مبتكرة 

وأطر نظرية جديدة.

إن من سعة الترشيع اإلسالمي استيعابه جلميع تفاصيل ومستجدات احلياة اإلنسانية؛ 
وجمال املال واالقتصاد يعترب من أعظم وأرسع البيئات توسًعا وتطوًرا، وهذا ما يستدعي 
املقيدة  األفكار  استصحاب  دائرة  من  واخلروج  االبتكاري،  التفكري  قاعدة  توسيع 
وترددها  العلمية  البحوث  انحسار  إىل  أدت  والتي  العلمي،  البحث  حركة  النطالقة 
والتمويل  االقتصاد  جمال  يف  االسترشافية  الدراسات  وندرة  والنقل،  التكرار  إطار  يف 

اإلسالمي. 

إن االنتقال إىل مرحلة الدراسات املستقبلية يتطلب مزيًدا من الدعم والتوجيه من قبل 
بتجديد  املشورة«  بيت  »جملة  تسعد  هنا  ومن  واملؤسسات،  واجلامعات  البحث  مراكز 
والتمويل  االقتصاد  جمال  يف  اإلبداعي  البحث  من  ملزيد  واملختصني  للباحثني  دعوهتا 
املالية  مسرية  تطوير  يف  العلمي  ونتاجهم  الباحثني  جهود  تسهم  أن  آملني  اإلسالمي، 

اإلسالمية وريادة االقتصاد اإلسالمي.

وتِعد املجلة السادة الباحثني واملختصني بمزيد من التطوير واالرتقاء سواء عىل الصعيد 
العلمي أو التقني، فهذا هو املنهج الذي التزمت به، ورشفت بشهادة كثري من الباحثني 

واملختصني هلا بذلك.

نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

ير المجلة هيئة تحر



الدراسات والبحوث
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 دور الّصيرفة اإلسالمية في الشمول المالي والمصرفي

االقتصادات العربية نموذًجا

د. عبد الحليـم عمـار غربـي

أستاذ مشارك في جامعـة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية- السعودية

م البحث للنشر في 18/ 2017/6م، واعتمد للنشر في 10/10 /2017م(
ّ
)سل

الملخص:

فرص  لتحسني  الفّعالة  السياسات  أفضل  حتليل  إىل  البحثية  الورقة  هذه  هتدف 
الفئات املحرومة من اخلدمات يف احلصول عىل املنتجات املالية اإلسالمية املالئمة 
واستخدامها يف االقتصادات العربية. كام تستخدم هذه الورقة قواعد وإرشادات 
اهليئات الدولية واإلقليمية املعنّية بقضايا الشمول املايل واملرصيف، مثل: جمموعة 
اإلسالمي،  التعاون  ومنّظمة  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ومنّظمة  العرشين، 
والبنك الدويل، والبنك اإلسالمي للتنمية، وصندوق النقد العريب؛ حيث تستند 
م  إىل املعايري واملامرسات الدولية الفضىل وفًقا لظروف الدول املختلفة. ختاًما؛ تقدِّ
عام  كدليل  العربية  االقتصادات  يف  السياسات  لصانعي  اقرتاحات  الورقة  هذه 
لإلجراءات األكثر تأثرًيا يف أغلب الدول ويف أغلب األوقات؛ من أجل صياغة 
اإلسرتاتيجية املالئمة للتمويل اإلسالمي الذي يتجاوز الشمول املايل إىل الشمول 

االجتامعي.
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الكلمات المفتاحية: الشمول املايل، االستبعاد املايل، االنتشار املرصيف، البِنية 

التحتية املالية، محاية املستهلك املايل، التعليم املايل، التثقيف املايل )حمو األمية 
املالية(، التمويل اإلسالمي، االقتصادات العربية.
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Role of Islamic Banking in Banking
and Financial Inclusion: Model of Arab Economies

Dr. Abdelhalim Ammar Gherbi
Associate Professor at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University-Saudi Arabia

Abstract:
This paper aims to analyze the most effective policies for improving access to 

and usage of appropriate Islamic financial products by the underserved in the 

Arab economies.

This paper also uses the rules and guidelines of international and regional 

bodies on issues of financial and banking inclusion, such as the G-20, the 

Organisation for Economic Co-operation and Development, the Organization 

for Islamic Cooperation, the World Bank, the Islamic Development Bank and 

the Arab Monetary Fund; where they are based on international standards and 

best practices in accordance with the circumstances of different countries.

Finally, the paper presents suggestions for the policymakers in Arab economies 

as a general guide on what could be most effective in most of the countries, 

most of the time, in order to formulate the appropriate strategy for Islamic 

finance that goes beyond financial inclusion to end up with social inclusion.

Keywords: Financial Inclusion, Financial Exclusion, Banking Outreach, 

Financial Infrastructure, Financial Consumer Protection, Financial 

Education, Financial Literacy, Islamic Finance, Arab Economies.
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المقدمة

العربية  لالقتصادات  جديًدا  إسرتاتيجيًّا  هدًفا  واملرصيف  املايل  الشمول  ل  يشكِّ
والنزاهة  املايل  االستقرار  بني  الّتكامل  حتقيق  أجل  من  لدهيا،  الرقابية  واجلهات 
املايل  الشمول  ق  إذ حيقِّ املالية للمستهلك، وكّلها أهداف مطلوبة.  املالية واحلامية 
واملرصيف سهولة الوصول إىل التمويل جلميع األرس والرشكات، وإجياد مؤسسات 
سليمة تقودها قواعد تنظيمية ورقابية واعية، وضامن االستدامة املالية واملؤّسسية 
مي اخلدمات واملنتجات  للمؤسسات املالية واملرصفية، وتوفري بيئة تنافسية بني مقدِّ

املالية لتقديم وإتاحة البدائل أمام العمالء.
املاضية  السنوات  خالل  الّصادرة  االقتصادية  والّتحليالت  الّتقارير  أن  واحلقيقة 
املالية واملرصفية العربية،  التي تواجه القطاعات  التحّديات  أشارت إىل عدد من 
وتعوق فرص وصول العمالء للتمويل واخلدمات املالية واملرصفية واستخدامها. 

وتتمّثل أبرز تلك التحّديات فيام ييل)1(:
ن من  - عدم تطّور البِنية الّتحتية للقطاعات املالية العربية بالقدر الذي ُيمكِّ

زيادة فرص النّفاذ للتمويل، ويتمّثل أمّهها يف وجود نظم كفؤة لالستعالم 
االئتامين وتسجيل الرهونات وضامن حقوق الّدائنني؛

العربية،  - واملرصفية  املالية  املؤسسات  بني  التنافسية  مستويات  َضعف 
وارتفاع نسب الرتّكز االئتامين سواء عىل صعيد التمويل املقّدم لألفراد أو 

الرشكات؛
االقتصادات  - الصغرية يف  للمرشوعات  غياب تصنيف مايل وقانوين حمّدد 

العربية؛ حيث أّدى ذلك إىل تقليل الّشفافية يف نشاط قطاع التمويل األصغر 
وتقييد قدرته عىل تعبئة املوارد املالية الالزمة لعملياته املختلفة من خالل 

استقطاب األموال أو االقرتاض؛
بطء تطّور املؤسسات املالية غري املرصفية بام يؤدي إىل تزايد االعتامد عىل  -

)1( راجع: صندوق النقد العريب، »التقرير االقتصادي العريب املوّحد«، الدائرة االقتصادية والفنية، أبو ظبي، ع32، 2012.
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لسّد  مالئمة  تكون  ال  األجل  قصرية  موارد  يوفِّر  الذي  املرصيف  االئتامن 
االحتياجات الّتمويلية املتوسطة والطويلة األجل لألفراد والرشكات.

ات الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية كمجموعة،  كام أن تدينِّ مؤرشِّ
باملقارنة مع جمموعات دولية مشاهبة من حيث مستويات الّدخل، أبرز احلاجة 
لتعزيز الشمولية املالية يف االقتصادات العربية، والسيام يف االقتصادات األقّل 
دخاًل واألكثر سكاًنا؛ ملِا لذلك من أثر إجيايب يف التنمية االقتصادية واالجتامعية 

املستديمة.
الوطني  املستوى  عىل  إسرتاتيجية  وضع  العربية  االقتصادات  معظم  وحتاول 

لتوسيع الشمول املايل واملرصيف، ويتطّلب ذلك مخس ركائز أساسية هي:
واملنتجات  - اخلدمات  عىل  والّطلب  العرض  جانبي  بني  الفجوة  دراسة 

املالية لتكون نقطة االنطالق يف صياغة األهداف املستقبلية للشمول املايل 
واملرصيف؛

توفري بِنية مالية حتتية قوية، من خالل تعزيز االنتشار اجلغرايف للمؤسسات  -
من  شاملة،  بيانات  قواعد  وتوفري  والّتسوية،  الّدفع  نظم  وتطوير  املالية، 
خالل تفعيل دور رشكات االستعالم االئتامين، وتوفري بيئة قانونية مالئمة 

تدعم الشمول املايل واملرصيف؛
واملنتجات  - اخلدمات  تطوير  خالل  من  املالية  واملنتجات  اخلدمات  إتاحة 

املالية لتلبية احتياجات كاّفة فئات املجتمع، وابتكار منتجات مالية جديدة؛
وشفافية،  - بعدالة  العمالء  ملعاملة  رقابية  تعليامت  بوضع  املستهلك  محاية 

وإنشاء آلية للّتعامل مع شكاواهم، وتوفري املعلومات الكافية واخلدمات 
االستشارية هلم؛

تعزيز وتطوير منظومة الّتعليم والتثقيف املايل من خالل إعداد إسرتاتيجية  -
ز الوعي واملعرفة املالية لدى خمتلف رشائح  وطنية للتعليم والتثقيف املايل تعزِّ

املجتمع، وخاّصة الشباب والنساء واملرشوعات الصغرية واملتوسطة.
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التي  واملهارات  واإلمكانات  السلطات  املركزية  البنوك  لدى  تكون  ما  وعادة 
املايل  للشمول  فّعالة  وطنية  إسرتاتيجيات  نحو  العملية  بتنسيق  هلا  تسمح 
املتعلِّقة  الّرغم من أهنا ليست دائاًم مسؤولة عن مجيع اجلوانب  واملرصيف، عىل 

بسياسات الشمول املايل.
ويمكن أن تقوم البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية بدور مهّم يف حتسني 

مستويات الشمول املايل واملرصيف؛ وذلك من خالل:
وضع قواعد وأنظمة قانونية هدفها تسهيل إجراءات املعامالت املرصفية  -

لضامن  والّطلب  العرض  جانبي  عىل  العقبات  وتذليل  أشكاهلا،  بكاّفة 
وصول اخلدمات املالية ملستخدميها؛

العمل عىل تقنني القنوات غري الرسمية وإخضاعها لرقابة وإرشاف البنوك  -
املركزية؛

وكالء  - مثل:  التقليدية  املالية  للخدمات  بديلة  قنوات  إتاحة  عىل  املوافقة 
اخلدمات املرصفية واملالية Branchless Banking باستخدام اهلاتف املحمول 

والعمليات املرصفية اإللكرتونية؛
لون  - يفضِّ الذين  للعمالء  خدمة  اإلسالمي  التمويل  تشجيع  عىل  العمل 

املعامالت املرصفية املتوافقة مع الرشيعة؛
االئتامين  - االستعالم  مكاتب  إنشاء  خالل  من  املالية  التحتية  البِنية  حتسني 

وتطوير نظم املدفوعات والّتسويات والوساطة املالية؛
حتفيز القطاع املايل واملرصيف عىل نرش الثقافة املالية واملرصفية. -

مشكلة البحث

جتيء هذه الورقة البحثية لتثري الّتساؤلني الّتاليني:
يف  اخلدمات  من  املحرومة  الفئات  فرص  لتحسني  الواعدة  احللول  أكثر  ما 
املالية اإلسالمية املالئمة واستخدامها؟ وهل تستطيع  املنتجات  احلصول عىل 
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القطاعات  لكل  واملرصيف  املايل  الشمول  زيادة  اإلسالمية  املالية  املؤسسات 
املستهدفة يف االقتصادات العربية؟

أهداف البحث

بناًء عىل اإلشكالية السابقة، يمكن حتديد أهداف البحث عىل النّحو التايل:
ف عىل أبعاد الشمول املايل واملرصيف ومتطّلباته من منظور إسالمي؛ - التعرُّ
إبراز الّدور املحوري الذي يمكن أن تقوم به املؤسسات املالية اإلسالمية  -

يف ترسيع الشمول املايل واملرصيف؛ من خالل سّد فجوات العرض والّطلب 
عىل املنتجات املالية يف االقتصادات العربية؛

التمويل اإلسالمي  - املايل واملرصيف من خالل  آليات تطوير الشمول  إبراز 
بقضايا  املعنّية  واإلقليمية  الدولية  اهليئات  وإرشادات  قواعد  إىل  استناًدا 
اهتاممات  حماور  من  أساسيًّا  حموًرا  لتكون  هبا  واالرتقاء  املايل،  الشمول 

صانعي السياسات االقتصادية واملالية واملرصفية.

أهمية البحث

تتبنّي أمهية هذا املوضوع يف النقاط اآلتية:
الذي أصبح شعار  - املايل واملرصيف  بالشمول  الرقابية  اهتامم اجلهات  تزايد 

العديد من البنوك املركزية ووزارات املالية يف االقتصادات النامية واألسواق 
النّاشئة؛ حيث توجد إسرتاتيجيات وطنية وأهداف كّمية رصحية للشمول 

املايل واملرصيف لدى أكثر من 60 اقتصاًدا عىل مستوى العامل؛
منه  - يتطّلب  الذي  العريب  املايل املرصيف  القطاع  تواجه  يات كبرية  بروز حتدِّ

واألمّية  والبطالة  املدقع  الفقر  عن  النّاجتة  املشكالت  مواجهة  يف  اإلسهام 
وتثقيف  املايل  االستبعاد  معاجلة  طريق  عن  النّمو،  معداّلت  وانخفاض 
املالية  النّظم  إىل  الشامل  للوصول  أمامهم  الفرصة  وإتاحة  ماليًّا  الناس 
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الرسمية؛
املالية  - عالقة  تتناول  التي  التطبيقية  والدراسات  العلمية  البحوث  ندرة 

اإلسالمية بالشمول املايل واملرصيف؛ حيث توجد حاجة ماّسة لزيادة الوعي 
أن  الذي يمكن  املايل والّدور  الشمول  املتمثِّلة يف حتسني  التحّديات  بشأن 

يه املؤسسات املالية اإلسالمية يف حّل هذه القضايا. تؤدِّ

فرضية البحث

د من صّحة  يف ضوء إشكالية البحث وأهدافه؛ سوف تعمل هذه الورقة عىل التأكُّ
الفرضية التالية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الّصريفة اإلسالمية والشمول املايل  -
)وصول الفئات املستبعدة ماليًّا إىل اخلدمات املرصفية(.

منهج البحث

يعتمد البحث عىل املنهجني الوصفي واالستقرائي؛ وذلك من خالل الرجوع إىل 
الدراسة ثم حتليلها  باملشكلة موضوع  لة  الصِّ خمتلف األدبيات والتطبيقات ذات 

الستخالص النتائج والوصول إىل االقرتاحات.

وتتمّيز هذه الورقة البحثية باستخدام وسائل اإليضاح املختلفة )جداول وأشكال 
بيانية(؛ حتى تؤدي دورها يف عملية عرض املعلومات املطروحة.

خطة البحث

سوف ُنربز مرتكزات الشمولية املالية واملرصفية يف االقتصادات العربية والدور 
البحثية  الورقة  املالية اإلسالمية فيها؛ حيث ستعالج هذه  املحوري للمؤسسات 

املحاور التالية:
المبحث األول: دور الِبنية التحتية المالية في تعزيز الشمول المالي والمصرفي  -
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العربي؛

المالي  - الشمول  تعزيز  في  للعمالء  المالية  الحماية  دور  الثاني:  المبحث 

والمصرفي العربي؛

المالي  - الشمول  تعزيز  في  اإلسالمية  المالية  الخدمات  دور  الثالث:  المبحث 

والمصرفي العربي؛

المالي  - الشمول  تعزيز  في  المالي  والتعليم  التثقيف  دور  الرابع:  المبحث 

والمصرفي العربي.

تقديمها لصانعي  التي يمكن  النّتائج واالقرتاحات  أهّم  البحث بعرض  وينتهي 
السياسات النقدية واملالية واملرصفية يف االقتصادات العربية.

المبحث األول :

دور الِبنية التحتية المالية في تعزيز الشمول المالي والمصرفي العربي

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول : انتشار خدمات الِبنية التحتية المالية

العربية،  االقتصادات  يف  املايل  الشمول  أوضاع  قياس  يف  املهّمة  ات  املؤرشِّ من 
ف عىل انتشار خدمات البِنية التحتية للقطاع املايل واملرصيف، ويشمل ذلك  التعرُّ
POS، ونظم  البيع  ATM، ونقاط  انتشار الفروع املرصفية وأجهزة الرّصاف اآليل 
والعمليات   ،Settlement Systems الّتسوية  ونظم   ،Payment Systems الّدفع 
املرصفية اإللكرتونية E-Banking، والعمليات املالية باستخدام اهلواتف املحمولة 
االستعالم  ومكاتب  االئتامنية  املعلومات  توافر  جانب  إىل   ،Mobile Payments

 Movable Assets املنقولة  األصول  تسجيل  ونظم   ،Credit Bureaus االئتامين 
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نات البِنية التحتية الّسليمة للقطاع املايل. Registry، وغريها من مكوِّ

ويمثِّل توافر نظم فّعالة وكفؤة للبِنية التحتية للقطاع املايل، عاماًل مهامًّ ورئيًسا يف 
حتسني كفاءة وصول التمويل واخلدمات املالية واملرصفية إىل خمتلف فئات املجتمع 
واملناطق اجلغرافية. وحيتاج تطوير هذه النظم يف االقتصادات العربية للمزيد من 
نًا نسبيًّا قد حتّقق يف األعوام املاضية يف بعض  االهتامم واجلهود رغم أن هناك حتسُّ
ونقاط  اآليل  الرّصاف  أجهزة  وترابط  انتشار  التحتية عىل مستوى  بِنيتها  جوانب 
البيع ونظم الّدفع والتسوية، وبصورة أقّل فيام يتعّلق بنظم املعلومات االئتامنية، 
م يبدو أقّل عىل صعيد نظم اإلقراض املضمون )تسجيل  يف حني أن مستوى التقدُّ

الّرهونات( وحقوق الّدائنني ونظم اإلفالس)2(.

شكل 1: خدمات الِبنية التحتية المالية المساندة للشمول المالي والمصرفي

املصدر: من إعداد الباحث

)2( راجع: حممد يرس برنيه، توسيع فرص الوصول للتمويل واخلدمات املالية يف الدول العربية ودور املصارف املركزية، أمانة جملس حمافظي املصارف 
املركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العريب، أبو ظبي، 2012، ص: 23-31؛ )41-3.
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المطلب الثاني : انتشار الخدمات المالية الرقمية في االقتصادات العربية

املالية  التمويل واخلدمات  د تقنيات االتصاالت فرًصا لتحسني الوصول إىل  تولِّ
املحمول  اهلاتف  استخدام  انتشار  من  اإلفادة  خالل  من  وذلك  أقّل؛  بتكاليف 
حمدودية  مقابل  يف  املناطق  ملعظم  وتغطيته  شبكاته  وانتشار   Mobile Banking

التوّسع يف اخلدمات املرصفية وعدم وصوهلا إىل املناطق النائية. ومع ذلك فال يزال 
انتشار خدمات الصريفة عرب اهلاتف املحمول يف مراحلها األوىل يف االقتصادات 

العربية باملقارنة مع املجموعات اإلقليمية األخرى.
يكون  ملحوظ،  تزايد  يف  العامل  حول  النقدي  غري  الّسداد  معامالت  حجم  إن 
مدفوعًا باألنشطة التي تتّم يف األسواق الناشئة والنامية. ووفقًا لتقرير املدفوعات 
العاملية لعام 2016، فقد زاد حجم املعامالت غري النقدية عىل املستوى العاملي يف 
2014 بنسبة سنوية 8,9 % ليبلغ 387,3 مليار معاملة مرتفعًا من 282,1 مليار معاملة 

الصني(  )خاّصة  آسيا  رشق  منطقة  يف  الزيادة  هذه  معظم  وترتّكز   .2010 عام  يف 
بلغ  فقد  العربية  االقتصادات  النمو يف  معّدل  أما عن   ،%  31,5 بلغت  نمو  بنسبة 

.)3(% 12,3

وُتعدُّ برامج الّدفع اخلاّصة باحلكومة اإللكرتونية عنرًصا وحافًزا مهامًّ الستخدام 
آليات الّدفع غري النقدي يف االقتصادات التي يقرتن فيها نظام اإلدارة اإللكرتونية 

مة للّسداد غري النقدي. ببِنية أساسية متطّورة ومتقدِّ

إن  حيث  كبري؛  بشكل  النقدية  عىل  تعتمد  جمتمعات  العربية  املجتمعات  تزال  ال 
نسبة املعامالت غري النقدية Cashless للفرد الواحد هي األدنى بني املجموعات 
اإلقليمية)4(. ومن املمكن أن يتزايد الشمول املايل عىل املدى الطويل يف االقتصادات 

العربية عن طريق استخدام اخلدمات املالية الرقمية.

(3) See: Capgemini and BNP Paribas, World Payments Report 2016, 2016, p. 6.

(4) See: World Bank, Payment Systems Worldwide A Snapshot Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2010, Payment Systems 

Policy And Research, 2011; World Bank, Global Payment Systems Survey (GPSS), 2012, See Web Site: http://www.worldbank.org
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املحمول  اهلاتف  عرب  الّدفع  نظام  إنشاء  فكرة  أن  املسحية  الدراسات  ح  وتوضِّ
بدأت تأخذ أمهية كبرية لدى عدد من االقتصادات العربية باعتبار أن اخلدمات 
قام  وقد  لدهيا.  املايل  الشمول  مستوى  رفع  عىل  ستساعد  النظام  سيقدمها  التي 
عدد حمدود من االقتصادات العربية )كاألردن والسودان وقطر ومرص واملغرب( 
اإللكرتونية.  املرصفية  اخلدمات  تقديم  جوانب  لتنظيم  القانوين  اإلطار  بوضع 
وتنظِّم هذه القواعد القانونية والرقابية إطالق هذه اخلدمات كرشاكة بني البنوك 

ورشكات االتصاالت، بإرشاف ورقابة البنك املركزي.

تعزيز  يف  ورقابية  إرشافية  كجهات  املركزية  للبنوك  الرئيسة  املسؤولية  وتكمن 
املالية،  للخدمات  الوصول  ع  تشجِّ التي  القانونية  البيئة  إجياد  يف  املايل،  الشمول 
التقليدية  املرصفية  الفروع  خارج  من  اخلدمات  هذه  تقديم  يف  ع  بالتوسُّ وتسمح 
اخلدمات  لتقديم  الفرصة  احلديثة  التقنيات  وّفرت  فقد   .Branchless Banking

املحمولة  واهلواتف  البيع  ونقاط  اآليل  الرّصاف  أجهزة  عرب  واملرصفية  املالية 
والّتحويالت  واملدفوعات  اإليداع  خدمات  ذلك  ويشمل  الّتجزئة،  وحماّلت 
وسداد األقساط. وسُيْسهم تقديم اخلدمات املرصفية من خارج الفروع املرصفية 
يف خفض كلفة تقديم هذه اخلدمات من جهة، ووصوهلا لفئات أوسع يف املجتمع 

من جهة أخرى.
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فع عبر الهاتف المحمول في االقتصادات العربية
ّ

جدول 1: أوضاع نظم الد

االقتصاد

تواجد نظام دفع عرب 
املحمول

نوعية اإلدارة
اإلطار 
القانوين 

املنظِّم

التحويل 
من 

وحدات 
الزمن 

األثريي إىل 
نقود

دور/موقف 
البنك 
املركزي

املراحل 
الباقية

متوّقعنعم/ال

نعماألردن

رشكات 
االتصاالت دون 

تدّخل البنك 
املركزي

- لوائح 
تنظيم 
اخلدمة

- قانون 
املعامالت 
اإللكرتونية
- حتت بند 
التحويل 

اإللكرتوين 
لألموال

ال

ترك 
رشكات 
االتصال 

تقدم 
اخلدمة حلني 

جاهزية 
البنك 

املركزي 
والبنوك 
 12-9(

شهًرا(

يف املستقبل الالبحرين
النظام حيتاج الالقريب

إىل دراسة

زمن غري التونس
حمّدد

املرشوع قيد 
الدراسة

- إصدار 
القوانني 
واللوائح
- دعم 
الرقابة

- محاية 
القطاع 

املرصيف من 
املنافسة غري 

املتوازنة
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االقتصاد

تواجد نظام دفع عرب 
املحمول

نوعية اإلدارة
اإلطار 
القانوين 

املنظِّم

التحويل 
من 

وحدات 
الزمن 

األثريي إىل 
نقود

دور/موقف 
البنك 
املركزي

املراحل 
الباقية

متوّقعنعم/ال

يف أقرب الاجلزائر
النظام حيتاج الوقت

إىل دراسة

يف املستقبلالالسعودية
اخلدمة متوافرة 
ضمن خدمات 

البنوك
ال

النهج 
املتعلِّق 
باهلاتف 
املحمول 
يف طور 
الدراسة 
والبحث

جاري الالسودان
التجهيز له

مشرتك بني 
البنوك مع 
رشكات 

االتصاالت 
وحتت رقابة 

البنك املركزي

- قانون 
املعامالت 
اإللكرتونية
- الئحة 
اإلرشاف 
عىل نظم 

الّدفع

نعم 
واهلدف 

هو تسهيل 
األمر عىل 
املواطنني 
وسيتم 

إيقاف ذلك 
عند إطالق 

النظام

إصدار 
النقود 

اإللكرتونية 
والرقابة 

واإلرشاف

- اعتامد 
القانون

- اعتامد 
النظام

جاري السورية
الالتجهيز له

إصدار 
النقود 

اإللكرتونية

العمل عىل 
الرتتيبات 

الفنية 
والدراسات 

واإلطار 
التنظيمي 
والقانوين
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االقتصاد

تواجد نظام دفع عرب 
املحمول

نوعية اإلدارة
اإلطار 
القانوين 

املنظِّم

التحويل 
من 

وحدات 
الزمن 

األثريي إىل 
نقود

دور/موقف 
البنك 
املركزي

املراحل 
الباقية

متوّقعنعم/ال

املرشوع قيد يف املستقبلالُعامن
الدراسة

املرشوع قيد يف املستقبلالفلسطني
الدراسة

االشتغال 
عىل اإلطار 

القانوين 
والتعليامت 

التنفيذية

نعمقطر

مشرتك بني 
البنوك مع 
رشكات 

االتصاالت 
وحتت رقابة 

البنك املركزي

- أوامر 
تنظيم 
اخلدمة

- أوامر 
تصديق 
اخلدمات

اإلرشاف ال
والرقابة

جاري المرص
التجهيز له

مشرتك بني 
البنوك مع 
رشكات 

االتصاالت 
وحتت رقابة 

البنك املركزي

- قواعد 
حتويل 

األموال 
عرب اهلاتف 

املحمول

ال

منح 
الرّتخيص 

بالعمل 
واإلرشاف 

والرقابة

بدء العمل 
بالنظام

نعماملغرب

مشرتك بني 
البنوك مع 
رشكات 

االتصاالت 
وحتت رقابة 

البنك املركزي

املراقبةال

اليف املستقبلالموريتانيا
يف املستقبلالاليمن

عمل  ورقة  املطلوبة«،  والقواعد  األبعاد  املحمول:  اهلاتف  عرب  الدفع  »نظم  العريب،  النقد  صندوق  املصدر: 
اللجنة العربية لنظم الّدفع والتسوية، أبو ظبي، 2013، ص: 30-29.
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بــات دعــم الِبنيــة التحتيــة الماليــة اإلســالمية فــي 
ّ
المطلــب الثالــث : متطل

االقتصــادات العربيــة

يرى البنك الدويل أن اإلرساع يف تعميم اخلدمات املالية يتطّلب ما ييل)5(:
أنواًعا  - الشاملة  املالية  القطاعات  تضّم  المالية:  المؤسسات  تنّوع  تعزيز 

كثرية من املؤسسات املالية بخالف البنوك التجارية، مثل: البنوك الربيدية 
تطبِّق  التي  االئتامنية  التعاونية  واجلمعيات  األصغر  التمويل  ومؤسسات 
خلدمة  خمتلفة  جغرافية  مناطق  يف  نشاطها  ومتارس  متنّوعة  أعامل  نامذج 
وتنظيمي  قانوين  إطار  األمهية وجود  العمالء. ومن  عة من  متنوِّ قطاعات 
تالئم  رقابية  وقواعد  لوائح  ويطبِّق  عة  املتنوِّ املؤسسات  بدخول  يسمح 
العمالء  إىل  الوصول  أجل  من  وذلك  مؤسسة؛  بكل  املخاطر  مستويات 
ومن  التجارية.  البنوك  جانب  من  كاملة  خدمات  عىل  حيصلون  ال  الذين 
ز بيئة سليمة وتنافسية وفرصًا متكافئة  الرّضوري أيضًا وجود سياسات تعزِّ

مي اخلدمات؛ جلميع مقدِّ
التقليدية  - غير  المؤسسات  ودخول  المبتكرة  التقنيات  استخدام  تيسير 

من  كثري  يف  املبتكرون  اخلدمة  مو  مقدِّ يستغّل  التكنولوجيا:  على  القائمة 

التحتية،  والبِنية  القائمة،  العمالء  وشبكات  التكنولوجيا،  االقتصادات 
مالية  منتجات  وتقديم  املعامالت  تكلفة  خلفض  الّضخمة؛  والبيانات 
قانوين  إلطار  حاجة  فهناك  الّدخل.  حمدودي  العمالء  احتياجات  تناسب 
وتنظيمي واضح يتيح الفرصة أمام التقنيات واألطراف الفاعلة اجلديدة، 
إطار  خالل  من  االبتكار  عن  الناشئة  املخاطر  مواجهة  ذاته  الوقت  ويف 

تنظيمي يقوم عىل أساس »التجربة والتعّلم« Test and Learn؛

قنوات  - من  وغيرها  الوكالء  على  القائمة  المصرفية  القنوات  نطاق  توسيع 

(5) Douglas Randall and Jennifer Chien, “8 key approaches to accelerate financial inclusion”, World Bank, 2017, See Web Site: http://blogs.

worldbank.org
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التقليدية  الفروع  عىل  االعتامد  إن  المعقولة:  التكلفة  ذات  الخدمة  تقديم 

دون غريها يمثِّل عائًقا رئيًسا أمام الشمول املايل. ويمكن للقواعد التنظيمية 
أن تساعد عىل التغلُّب عىل هذه العقبة عن طريق الّسامح باستخدام قنوات 
مي  منخفضة التكلفة مثل: متاجر التجزئة املحلية التي تعمل كوكالء ملقدِّ
نطاق احلضور  إىل توسيع  يؤدِّي  بام  »الصغرية«؛  املالية والفروع  اخلدمات 
مي اخلدمات املالية بتكلفة معقولة، ويف الوقت ذاته توفري مزايا  الفعيل ملقدِّ

حقيقية للفئات التي تصل إليها اخلدمات؛

االستثمار في تكنولوجيا اإلشراف والرفع المالي لتعزيز الموارد المحدودة:  -

يكون  أن  يمكن  ال  جيِّدة  حتّوطية  لرقابة  خيضع  ال  الذي  املايل  القطاع  إن 
شاماًل؛ ممّا يعني أن هناك رضورة للرقابة القائمة عىل أساس املخاطر؛ حيث 
حتّولت اجلهات الرقابية يف عدد من االقتصادات إىل استخدام التكنولوجيا 
للمساعدة عىل رقمنة التقارير وإجراء التحليالت الرقابية، وهو ما ُيطلق 

عليه »التكنولوجيا التنظيمية« Regtech؛

تعزيز الِبنية التحتية المالية: يمثِّل تضارب املعلومات ونقص الّضامنات يف  -

اخلدمات  املحرومة عىل  الفئات  تواجه حصول  معوقات  األحوال  أغلب 
املالية، ويمكن زيادة فرص احلصول عىل اخلدمات املالية من خالل توسيع 
األصول  ذلك  يف  »بام  الّضامنات  وسجالت  االئتامنية  التقارير  نظام  نطاق 

املنقولة«، وحتسني كفاءة نظم مدفوعات الّتجزئة وطرق الوصول إليها.

كام يرى صندوق النقد العريب أن دعم البِنية التحتية املالية يف االقتصادات العربية 
يتطّلب ما ييل)6(:

من  - املايل؛  الشمول  مبدأ  يدعم  بام  مالئمة  قانونية  بيئة  توفري  تنظيمية:  بيئة 

خالل إصدار وتعديل األنظمة والّتعليامت والّلوائح؛

)6( صندوق النقد العريب، »نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل«، فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول املايل، أبو ظبي، 2017، ص: 3.
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فروع  - شبكة  يف  ع  التوسُّ خالل  من  اجلغرايف  االنتشار  تعزيز  االنتشار: 

مي  مي اخلدمات املالية، واالهتامم بإنشاء فروع أو مكاتب صغرية ملقدِّ مقدِّ
نقاط  إنشاء  إىل  باإلضافة  الصغر.  املتناهي  للتمويل  باألخّص  اخلدمات 
املرصيف،  اهلاتف  خدمات  البنوك،  وكالء  مثل:  املالية  للخدمات  وصول 
وغريها  املالية  واألوراق  التأمني  خدمات  اآللية،  الرّصافات  البيع،  نقاط 

وفقًا لقوانني الدولة؛

لتسهيل  - الوطنية  والتسوية  الّدفع  نظم  تطوير  والتسوية:  فع 
ّ

الد نظم  تطوير 

تنفيذ العمليات املالية وتسويتها بني املتعاملني يف املوعد املناسب؛ بام يضمن 
استمرار تقديم اخلدمات املالية؛

االستفادة من التطورات التكنولوجية: العمل عىل تطوير وحتسني االتِّصال  -

الرقمية  املالية  اخلدمات  تقديم  يف  ع  التوسُّ خالل  من  املعلومات  وتبادل 
املحمول؛ وذلك  اهلاتف  الّدفع عرب  Digital Financial Services، وكذلك 

لتيسري الوصول إىل اخلدمات املالية بتكلفة أقّل وفاعلية أعىل؛

االستعالم  - مكاتب  دور  تفعيل  عىل  العمل  شاملة:  بيانات  قواعد  توفير 

االئتامين، وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضّمن سجالت البيانات االئتامنية 
التارخيية لألفراد واملرشوعات الصغرية واملتوسطة، إضافة إىل قاعدة بيانات 
د من حصول  اذ ما يلزم من إجراءات للتأكُّ تسجيل األصول املنقولة، واختِّ
مي اخلدمات والعمالء عىل املعلومات التي حيتاجوهنا لضامن الّشفافية  مقدِّ

ومحاية حقوق كلٍّ منهم.
كام يشري البنك اإلسالمي للتنمية وجمموعة البنك الدويل إىل أن التمويل اإلسالمي 
ال يكون قادًرا عىل حتقيق الشمول املايل واملرصيف من دون توافر البيئة الّتمكينية 
الفقر  التمويل اإلسالمي حافًزا للحّد من  املناسبة. ومع ذلك، يمكن أن يصبح 
السياسات  جمال  يف  كافية  لية  تدخُّ إجراءات  وجود  مع  الشامل  الّرخاء  وتعزيز 



ايل 
ل امل

مو
لش

يف ا
مية 

سال
 اإل

ريفة
لّص

ور ا
د

ًجا
موذ

ية ن
عرب

ت ال
صادا

القت
- ا

رصيف 
وامل

97

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

االقتصادية واملالية وبِنية أساسية مالية متكينية؛ بناًء عىل أربع ركائز أساسية)7(:
إطار مؤّسيس وسياسات عامة؛ -
احلوكمة الرشيدة والقيادة اخلاضعة للمساءلة؛ -
ل املخاطر وريادة األعامل؛ - تشجيع االقتصاد القائم عىل املشاركة يف حتمُّ
تعميم اخلدمات املالية واالجتامعية للجميع. -

المبحث الثاني:

دور الحماية المالية للعمالء في تعزيز الشمول المالي والمصرفي العربي

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: مسؤولية البنوك المركزية في حماية المستهلك المالي

أمهية  واملرصفية  املالية  اخلدمات  )املستهلك/العميل( يف  اكتسب موضوع محاية 
كبرية من ِقبل املؤسسات املالية الدولية يف ضوء نمو وتطور القطاع املايل، وتعقيد 
اخلدمات  شهدته  الذي  ع  والتوسُّ للعمالء،  املقدّمة  املالية  واخلدمات  املنتجات 
املرصفية اإللكرتونية، وما قد يتعّرض له املستهلك من خماطر االحتيال أو سوء 
املالية واملرصفية؛  مي اخلدمات  املعاملة كنتيجة لعدم وجود رقابة كافية عىل مقدِّ
محاية  تكفل  التي  واإلجراءات  القوانني  مراجعة  يف  النّظر  استدعى  الذي  األمر 
حقوق املستهلك املايل ومنع الرّضر الذي قد يقع عليه جّراء تعامله بتلك املنتجات، 
وبخاّصة العميل الفرد باعتباره الّطرف األضعف يف العالقة التعاقدية مع البنوك 

واملؤسسات املالية.

(7) World Bank and Islamic Development Bank Group, Global Report on Islamic Finance: Islamic Finance - A Catalyst for Shared Prosperity?, 

World Bank, Washington DC, Islamic Development Bank Group, 2017, pp. 23-37.
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وقد سعت العديد من البنوك املركزية))( يف إطار عملها نحو تفعيل مفهوم الشفافية 
واإلفصاح يف املعامالت املالية واملرصفية، إىل العمل عىل توفري بيئة مناسبة حلفظ 
حقوق العمالء ومحاية البنوك واملؤسسات املالية من املخاطر التي قد تؤثِّر سلًبا يف 
عمل وسمعة املهنة املالية واملرصفية. وهتدف القوانني الّصادرة يف هذا الشأن إىل 
زيادة الثقة يف القطاع املرصيف واملايل؛ بغرض تعزيز مبدأ الشمول املايل؛ ومن ثّم 

االستقرار املايل.

المطلب الثاني : حماية المستهلك المالي في االقتصادات العربية

استناًدا إىل إحدى الدراسات االستقصائية يف عرشة اقتصادات عربية )البحرين، 
أن  تبنّي  اليمن(  موريتانيا،  املغرب،  مرص،  ليبيا،  لبنان،  قطر،  فلسطني،  تونس، 
يف  املستهلك  بحامية  املتعلِّقة  واملامرسات  اإلجراءات  لتطوير  كبرية  حاجة  هناك 
اخلدمات املالية واملرصفية، وذلك يف ظّل التطور والتنّوع الكبري يف اخلدمات املالية 
واملرصفية؛ والذي يقابله َضعف يف الوعي املايل واملرصيف. وقد تلّخصت النتائج 

فيام ييل)9(:
واإلعالنية  - الرتوجيية  احلمالت  العربية  املركزية  البنوك  أغلب  تراقب  ال 

للبنوك؛
ال تقوم البنوك يف عدد كبري من االقتصادات العربية باحلصول عىل موافقة  -

من  تتقاضاها  التي  والعموالت  الرسوم  بشأن  املركزي  البنك  من  مسبقة 
عمالئها؛

البنوك غري ملزمة يف العديد من االقتصادات العربية، بتقديم تقارير دورية  -
تّم  وما  وموضوعها،  املستحّقة  الشكاوى  عدد  تتضّمن  املركزية،  للبنوك 

))( اختلفت اآلراء حول مدى مسؤولية البنوك املركزية يف قضايا محاية املستهلك يف اخلدمات املالية واملرصفية. فهناك َمن يرى أهنا مسؤولية هيئات 
وجهات محاية املستهلك، وليست من مسؤوليات البنوك املركزية، ويرى آخرون أنه يف ظّل ما حتمله هذه القضايا من خماطر عىل النظام املايل واملرصيف؛ 
البنوك  النظر حول هذا األمر؛ فإن  الرقابية واإلرشافية هلا. وبغّض  املستهلك كجزء مهم من اإلجراءات  املركزية إدخال قضايا محاية  البنوك  فإن عىل 
املركزية معنّية بصفتها اجلهة الرقابية واإلرشافية عىل املؤسسات املرصفية، أن تعمل عىل قيادة اجلهود الوطنية لتطوير القواعد الالزمة لتوفري احلامية الكافية 

للعمالء يف اخلدمات املالية واملرصفية، إما بصفة مبارشة أو بالتعاون مع اجلهات واهليئات األخرى.
)9( راجع: صندوق النقد العريب، محاية املستهلك )العميل( يف اخلدمات املرصفية، اللجنة العربية للرقابة املرصفية، أبو ظبي، 2012، ص: 12-)1.
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واملوقف  ومتابعتها  شكوى  كل  موضوع  ملعاجلة  اإلجراءات  من  اذه  اختِّ
احلايل هلا؛

والوعي  - املايل  التعليم  وتعزيز  لنرش  وطنية  إسرتاتيجية  لوجود  احلاجة 
املرصيف لدى معظم االقتصادات العربية.

يف  اإلسالمية  واملرصفية  املالية  املنتجات  انتشار  تواجه  التي  العقبات  ولعّل 
االقتصادات العربية تتمّثل فيام ييل)10(:

التزام  - مدى  لتقييم  متجانسة  معايري  اعتامد  وعدم  الشفافية  إىل  االفتقار 
املؤسسات املالية بالرشيعة اإلسالمية؛ ممّا يؤدي إىل عدم قدرة األفراد عىل 

التمييز بني املؤسسات املالية املتوافقة مع الرشيعة واملؤسسات األخرى؛
نقص املعلومات والتدريب حول التمويل اإلسالمي؛ حيث مل يسمع سوى  -

واملغرب  ومرص  )اجلزائر  عربية  اقتصادات  مخسة  يف  البالغني  من   %  4(
وتونس واليمن( عن البنوك اإلسالمية؛

ممّا  - التقليدية؛  املالية  املنتجات  من  أعىل  اإلسالمية  املالية  املنتجات  تكلفة 
يقلِّل من جاذبيتها.

وُتعترب املبادئ العرشة الّصادرة عن جمموعة العرشين عام 2011 من أهم اجلهود 
املامرسات  بأفضل  واسرتشاًدا  املايل)11(.  املستهلك  بحامية  الّصلة  ذات  الّدولية 
محاية  متطّلبات  لتوفري  سعيها  إطار  يف  العربية  املركزية  للبنوك  يمكن  العاملية، 

املستهلك يف اخلدمات املالية واملرصفية، أن تقوم بام ييل:

(10) See: World Bank, Global Financial Development Report: Financial Inclusion, International Bank for Reconstruction and Development, 

Washington DC, 2014, p. 38; Asli Demirguc-Kunt et al, “Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal 

Financial Services among Muslim Adults”, Policy Research Working Paper, WPS6642, World Bank, Washington DC, October 2013, pp. 17; 40.

(11) G20/OECD, High-Level Principles on Financial Consumer Protection, 4 November 2011.



100

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

شكل 2: دور ومسؤوليات البنوك المركزية العربية في حماية المستهلك المالي

املصدر: من إعداد الباحث

اإلسالمية  المالية  الخدمات  مستهلكي  بات حماية 
ّ
متطل  : الثالث  المطلب 

في االقتصادات العربية

لقد ورد يف املبادئ الرئيسة لتحقيق الشمول املايل الّصادرة عن جمموعة العرشين 
املالية، ُيربز دور كّل من  اتِّباع منهج شامل حلامية مستهلكي اخلدمات  أنه ينبغي 
حيث  واضح؛  بشكل  والعمالء  املالية  واملنتجات  اخلدمات  مي  ومقدِّ احلكومة 
خماطر  زيادة  إىل  املالية  اخلدمات  دي  ومزوِّ اخلدمات  يف  واالبتكار  التطّور  يؤدِّي 
ض العمالء لالحتيال أو إساءة املعاملة أو وجود أخطاء برشية أو تقنية أثناء  تعرُّ
الرضوري وضع  من  فإنه  املشكالت  وملعاجلة هذه  واملنتجات،  اخلدمات  تقديم 
أسس عادلة وشفافة حلامية حقوق مستهلكي اخلدمات املالية؛ وذلك من خالل)12(:

توفري تعليامت تعمل عىل تعزيز الشفافية يف تسعري اخلدمات املالية؛ -

(12) Alliance for Financial Inclusion, G20 Principles for Innovative Financial Inclusion, Global Partnership for Financial Inclusion, April 

2011, p. 3.
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اخلدمات  - بمستهلكي  اخلاّصة  والنزاعات  الشكاوى  ملعاجلة  آلية  توفري 
واملنتجات املالية؛

اخلدمات  - مستهلكي  حقوق  محاية  عن  املسؤولة  اإلرشافية  اجلهة  حتديد 
املالية.

ويرى البنك الدويل أن اإلرساع يف تعميم اخلدمات املالية يتطّلب محاية العمالء 
مي اخلدمة؛ حيث  من االستغالل املحتمل ومعاملتهم معاملة عادلة من ِقبل مقدِّ
مو  مقدِّ د  يزوِّ أن  رضورة  عىل  للعمالء  املالية  للحامية  الّسليمة  املامرسات  د  تؤكِّ
خالل  من  املنتجات  وأحكام  رشوط  حول  واضحة  بمعلومات  العمالء  خدمة 
املنتجات، ومساعدة العمالء  نموذج موّحد؛ بغرض تسهيل املقارنة عند تسّوق 
عىل  وينبغي  املديونية،  يف  اإلفراط  خماطر  وجتنُّب  مدروسة،  قرارات  اخّتاذ  عىل 
آليات  وإتاحة  التعّسفية  املامرسات  تقيِّد  لوائح  تنفيذ  أيًضا  اإلرشافية  السلطات 

استيفاء احلقوق بسهولة)13(.
االقتصادات  يف  للمستهلك  املالية  احلامية  تعزيز  أن  العريب  النقد  صندوق  ويرى 

العربية يتطّلب ما ييل)14(:
إىل  - باإلضافة  وشّفافة،  عادلة  معاملة  عىل  العميل  حصول  عىل  التأكيد 

حصوله عىل اخلدمات واملنتجات املالية بكل ُيرس وسهولة وبتكلفة مناسبة 
وجودة عالية؛

مع  - العميل  تعامل  مراحل  مجيع  يف  والدقيقة  الالزمة  املعلومات  توفري 
مي اخلدمات املالية؛ من خالل اإلفصاح للعمالء عن البيانات بشفافية  مقدِّ
وبام يكفل اطِّالعهم عىل املزايا واملخاطر املتعلِّقة باملنتج ووضع آلية إلبقاء 
املنتجات  عىل  تطرأ  التي  والتغيريات  التحديثات  بكافة  علم  عىل  العمالء 

واخلدمات بصورة منتظمة؛
ومدى  - العمالء  احتياجات  عىل  بناًء  االستشارية  اخلدمات  توفري  إمكانية 

(13) See: Douglas Randall and Jennifer Chien, Op, Cit.; World Bank, “Good Practices for Financial Consumer Protection”, Working Paper, 

No. 70157, Washington DC, June 2012.
)14( صندوق النقد العريب، »نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل«، مرجع سابق، ص: 3-2.
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د املنتجات واخلدمات املقّدمة هلم؛ تعقُّ
تراعي  - مناسبة  ومحاية  رقابة  آليات  ووضع  املالية  العمالء  بيانات  محاية 

حقوقهم؛
أن تكون مستقّلة ونزهية  - العمالء، عىل  للتعامل مع شكاوى  آليات  توفري 

وخاضعة للمساءلة وفّعالة؛ وفًقا ألفضل املامرسات الدولية ويف التوقيت 
املناسب؛

املالية  - اخلدمات  من  املستفيدين  غري  وبخاّصة  العمالء  وتثقيف  توعية 
ومسؤولياهتم  حقوقهم  لفهم  مالًيا  املستهلك  محاية  بمبادئ  ميها  ومقدِّ

والوفاء بالتزاماهتم.
حقوق  محاية  أن  إىل  الدويل  البنك  وجمموعة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يشري  كام 
قاعدة  وتوسيع  املايل.  القطاع  لنمو  الرئيسة  العوامل  أهم  من  ُتعّد  املستثمرين 
أيًضا  يتّطلب  بل  فحسب؛  املناسبة  واألدوات  املنتجات  يتطّلب  ال  املستثمرين 
ضامًنا حلامية العمالء واملستثمرين. ونظًرا ألن قطاع املؤسسات املالية غري املرصفية 
خيضع لتنظيم أقّل رصامة، فقد تنشأ حاالت سوء إدارة تؤّدي إىل خسارة أصول 
املؤسسات  بعض  )200، أصبحت  عام  العاملية  املالية  األزمة  فبعد  املستثمرين. 
أو أعلنت  ُمعرِسة  املالية غري املرصفية، بام يف ذلك بعض املؤسسات اإلسالمية، 
املعلومات  الّسليم عن  اإلفصاح  إىل  احلاجة  اإلخفاقات  وأبرزت هذه  إفالسها. 
إىل  حيتاج  وهذا  واملخاطر،  بالعوائد  وعالقتها  العقود،  وأحكام  برشوط  املتعلِّقة 
ال  املستثمرين  حقوق  بَضعف  تتمّيز  التي  االقتصادات  ويف  تفصييل.  إفصاح 
فإن رشكات  ثّم  األجل؛ ومن  الطويل  املخّصصة لالستثامر  األموال  فيها  تتوافر 
التأجري التي تعتمد عىل التمويل الطويل األجل ستواجه قيوًدا عىل التمويل تعوق 

نمّوها)15(.
ص اجلدول التايل تطور خمتلف مؤسسات البِنية التحتية الدولية التي قامت  ويلخِّ

بدعم الصناعة املالية اإلسالمية خالل األعوام املاضية:

(15) World Bank and Islamic Development Bank Group, Op. Cit., p. 133.
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جدول 2: السمات البنيوية ومؤسسات الِبنية األساسية اإلسالمية

امت البنيوية مؤسسات البِنية األساسيةالسِّ

البِنية األساسية 
القانونية

· ديب، 	  )2004(  ،IICRCA التجاري  والتحكيم  للمصاحلة  الدويل  اإلسالمي  املركز 
اإلسالمي  التمويل  جمال  يف  النِّزاعات  لتسوية  بديل  )منرب  املتحدة  العربية  اإلمارات 

وفقًا للرشيعة اإلسالمية(

املعايري التنظيمية

· جملس اخلدمات املالية اإلسالمية IFSB، )2002( كواالملبور، ماليزيا )هيئة تتوىّل وضع 	
اإلسالمية  املال  والتكافل وأسواق رأس  اإلسالمية  املرصفية  تنظيم  أجل  املعايري من 

واإلرشاف عليها(
· العقود 	 صياغة  )تتوىّل  البحرين   )2002(  ،IIFM الدولية  اإلسالمية  املالية  السوق 

ألسواق رأس املال اإلسالمية ومتويل الرشكات والتمويل التجاري(

سامت متعلِّقة 
بالرشيعة 
اإلسالمية

· )ُيْصدر 	 السعودية  العربية  اململكة  جدة،   )1981(  ،IsFA اإلسالمي  الفقه  جَممع 
القرارات الرشعية بشأن القضايا املختلفة، بام يف ذلك التمويل اإلسالمي(

· البحرين 	  )1991(  ،AAOIFI املالية اإلسالمية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة 
)وضع معايري رشعية للتمويل اإلسالمي(

البِنية األساسية 
للسيولة

· ر املعامالت املرصفية اإلسالمية يف 	 مركز إدارة السيولة LMC، )2002( البحرين )يطوِّ
أسواق املال وأدوات السيولة(

· )ُيِعّد 	 ماليزيا  كواالملبور،   )2010(  ،IILM السيولة  إلدارة  اإلسالمي  الدويل  التعاون 
األدوات اإلسالمية قصرية األجل وإصدارها من أجل إدارة السيولة عرب احلدود(

البِنية األساسية 
للمعلومات

· البحرين 	  )1991(  ،AAOIFI املالية اإلسالمية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة 
)تضع معايري املحاسبة واملراجعة للتمويل اإلسالمي(

· التصنيفات 	 م  )تقدِّ البحرين   )2002(  ،IIRA للتصنيف  الدولية  اإلسالمية  الوكالة 
االئتامنية والرشعية(

املعرفة ورأس 
املال البرشي

· املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب IRTI، )1983( جدة، اململكة العربية السعودية 	
)يدعم البحوث والتدريب يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي(

· 	 )2013(  ،GIFDC الدويل  للبنك  التابع  اإلسالمي  التمويل  لتطوير  العاملي  املركز 
أجل  من  االستشارية  اخلدمات  وتقديم  والتدريب  البحوث  )جُيري  تركيا  اسطنبول، 

تنمية التمويل اإلسالمي(

مؤسسات التيسري

· ز التنمية 	 البنك اإلسالمي للتنمية IDB، )1975( جدة، اململكة العربية السعودية )ُيعزِّ
االقتصادية يف البلدان األعضاء، ونرش التمويل اإلسالمي(

· اد 	 املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية CIBAFI، )2001( البحرين )احتِّ
جتاري للمؤسسات املالية اإلسالمية لتعزيز أفضل املامرسات(

 COMCEC Coordination Office, National and Global Islamic Financial Architecture: Problems and :املصدر
.Possible Solutions for the OIC Member Countries, Ankara, October 2016, p. 30
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هو  املايل  املستهلك  حلامية  البنيوي  العنرص  أن  الّسابق  اجلدول  من  ُيالَحظ 
األضعف بالنسبة للقطاع املايل اإلسالمي. ويف حني يتعنّي عىل اهليئات التنظيمية 
تطبيق القوانني واللوائح املناسبة حلامية املستهلكني املاليني عىل املستوى الوطني؛ 
تفي  املستهلك  حلامية  توجيهية  مبادئ  وضع  يف  ستساعد  الدولية  املبادرات  فإن 
اخلدمات  جملس  يتعاون  أن  ويمكن  اإلسالمي،  املايل  للقطاع  املحّددة  امت  بالسِّ
املالية اإلسالمية مع املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية لبدء هذا 

املرشوع.

المبحث الثالث:

دور الخدمات المالية اإلسالمية في تعزيز الشمول المالي والمصرفي العربي

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول : االعتبارات الدينية الستخدام المنتجات والخدمات المالية

جذبت صناعة التمويل اإلسالمي يف األعوام األخرية اهتامم صانعي السياسات 
املايل؛  الشمول  نطاق  توسيع  خالهلا  من  يمكن  حمتملة  كقناة  واملالية  االقتصادية 
حيث ُيْسهم التمويل اإلسالمي يف تلبية احتياجات الرشكات واألفراد الذين ال 
يستخدمون حاليًا اخلدمات املالية التقليدية الرسمية ألسباب رشعية أو أخالقية 

أو مالية.
إذ  املجتمع؛  يف  الثروة  توزيع  إعادة  عملية  اإلسالمي  التمويل  أدوات  ل  وتسهِّ
مثل:  الثروات  توزيع  إلعادة  فريدة  أدوات  عىل  اإلسالمي  املايل  النظام  حيتوي 
أن حُتدث  األدوات  والقرض احلسن، ومن شأن هذه  والوقف  الزكاة والصدقة 
يف  املنخفض  الّدخل  أصحاب  الستهداف  املخاطر؛  تقاسم  أدوات  مع  تكاماًل 
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املجتمع)16(.
يف  املايل  والشمول  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  حالة  الاّلحق  اجلدول  ح  يوضِّ
 %  (5 التديُّن  درجة  تتجاوز  حيث  املسلمة؛  األغلبية  ذات  العربية  االقتصادات 
ين يف احلياة اليومية واملجتمع. يف هذه االقتصادات، وهو ما يعكس أمهية دور الدِّ

هناك تفاوت يف الرشائح السكانية املستبعدة مالًيا ألسباب دينية يف االقتصادات 
العربية، ومن هنا يمكن أن يؤدِّي التمويل اإلسالمي دوًرا يف استقطاب الفئات 

املحرومة إىل النظام املايل الرسمي.

مع  متوافقة  مالية  خدمات  م  تقدِّ التي  املالية  املؤسسات  عدد  فإن  ذلك،  ومع 
الرشيعة لكل 10 مليون بالغ، منخفٌض باستثناء عدد قليل من االقتصادات مثل: 
البحرين والكويت وقطر. وباملثل، فإن النّطاق اجلغرايف حمدوٌد أيًضا، فانخفاض 
لكل  الرشيعة  مع  متوافقة  مالية  م خدمات  يقدِّ اقتصاد  املالية يف  املؤسسات  عدد 
م  يقدِّ أن  اإلسالمي  التمويل  عىل  الّصعوبة  من  جيعل  مرّبع  كيلومرت   10.000

البديل هلذه الفئة السكانية املستبعدة ماليًّا.

(16) See: Abbas Mirakhor and Iqbal Zamir, “Financial Inclusion: Islamic Finance Perspective”, MPRA, Journal of Islamic Business and 

Management, Vol. 2, No. 1, 2012; Islamic Financial Services Board, Islamic Finance for Asia: Development, Prospects, and Inclusive Growth, 

Asian Development Bank & Islamic Financial Services Board, 2015.
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جدول 3: المؤسسات المالية اإلسالمية والشمول المالي )2011(

االقتصاد

املؤسسات املالية اإلسالميةالتديُّن والشمول املايل

التديُّن
)%(

أفراد 
بالغون 
لدهيم 

حساب يف 
مؤسسة 

مالية 
رسمية

)%، سن 
)15+

أفراد 
بالغون 
ليس 
لدهيم 

حساب 
ألسباب 

دينية
)%، سن 

)15+

أفراد 
بالغون 

ليس لدهيم 
حساب 
ألسباب 

دينية
)باآلالف، 
سن +15(

عدد 
املؤسسات 

املالية 
اإلسالمية

األصول 
اإلسالمية 

لكل 
شخص 

بالغ
)دوالر(

عدد 
املؤسسات 

املالية 
اإلسالمية 
لكل 10 
مليون بالغ

عدد 
املؤسسات 

املالية 
اإلسالمية 

لكل 
 10.000

كلم2

25,511,332961.53815,40,68غ. ماألردن

9159,73,284229.29833,52,63اإلمارات

9464,5003229.194301,6421,05البحرين

9332,226,81.4903723,70,19تونس

0,80,01غ. م9533,37,61.3302اجلزائر

9721,75,8200000جزر القمر

9812,322,81170000جيبويت

9346,424,12.540181.6859,20,08السعودية

936,94,58712910314,00,12السودان

8923,315,31.5604183,00,22سورية

31,08,93250000غ. مالصومال

8410,625,64.31014987,40,32العراق

14,40,10غ. م73,614,2783غ. مُعامن

9319,426,75029038,514,95فلسطني

9565,911,6641413.85186,512,08قطر

9186,82,671828.10287,210,10الكويت

12,43,91غ. م8737,07,61554لبنان

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مليبيا
979,72,91.480111461,90,11مرص

9739,126,83.8100000املغرب

9817,517,73121764,70,01موريتانيا

993,78,91.19081795,80,15اليمن

.175-World Bank, Global Financial Development Report: Financial Inclusion, Op. Cit., pp. 174 :املصدر
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المطلب الثاني : تعميم الخدمات المالية والمصرفية اإلسالمية

هذه  حتّولت  بل  فقط؛  اإلسالمية  الدول  عىل  تقترص  اإلسالمية  املرصفية  تُعد  مل 
للتطبيق  قابل  بديل  إىل  املتديِّنني  باملسلمني  خاّصة  أسواق  من  الناشئة  الصناعة 
بالنسبة ملستهلكي التمويل التقليدي؛ بغّض النظر عن معتقداهتم الدينية. إن نمو 
املرصفية اإلسالمية يف االقتصادات العربية، يمكن أن يساعد عىل تقليل الفجوة 
حتّقق  ثّم  ومن  املايل؛  الشمول  تعزيز  أهداف  ويدعم  التمويل،  عىل  احلصول  يف 

النمو االقتصادي احلقيقي.
التي بحثت يف االرتباط بني املرصفية االسالمية والشمول  وأشارت الدراسات 
املايل، إىل تأثري املرصفية اإلسالمية بالغ األمهية يف حمدودي الّدخل؛ حيث يمكن 
إىل  الرشيعة  مع  متوافقة  مؤسسات  وجود  مع  األصغر  التمويل  توافر  يؤدي  أن 
دعم الّتمويل املقّدم لرشحية من السكان ال يتوافر هلا إال قدر حمدود من اخلدمات 

املرصفية التقليدية، أو ال ترغب يف استخدام تلك اخلدمات ألسباب دينية.
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شكل 3: الحواجز المحتملة أمام الشمول المالي وحلول التمويل اإلسالمي

 Malaysia International Islamic Financial Centre, “Insights Global Financial Inclusion: :املصدر: راجع
 Islamic Finance Meets the Challenge”, Bank Negara Malaysia, 16 July 2014, p. 3, World Bank and

.Islamic Development Bank Group, Op. Cit., p. 60

تشري الدراسات املسحية)17( إىل أن اقتصادات منّظمة الّتعاون اإلسالمي OIC التي 
تشتمل االقتصادات العربية هي أقّل إتاحة للخدمات املالية وأقّل استخداًما هلا 

طات العاملية؛ وذلك لالعتبارات التالية: مقارنة باملتوسِّ
القانونية– ممّا حيّد من  - –بام يف ذلك احلقوق  أقّل تطّوًرا  املالية  التحتية  البِنية 

قدرة البنوك اإلسالمية عىل اختيار األرس واملرشوعات الصغرية واملتوسطة 

(17) Lorraine Ocampos, “Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion in the Muslim World?”, August 10, 2015, See Web Site: 

https://blog-montada.imf.org; Sami Ben Naceur et al, “Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion?”, IMF Working Paper, 

WP/15/31, International Monetary Fund, February 2015.
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ومتابعتها ومتويلها؛
اإلطار التنظيمي مالئم ملؤسسات التمويل التقليدية أكثر من اإلسالمية؛ -
االفتقار إىل املوارد البرشية املدّربة عىل األدوات املالية املتوافقة مع أحكام  -

ع برسعة أكرب يف إتاحة اخلدمات املالية. الرشيعة؛ ممّا حيول دون التوسُّ
مرصفية  حسابات  فتح  عن  االمتناع  أسباب  حول  الدويل  البنك  نتائج  وتشري 
البنـــوك،  الثقـــة يف  قّلة  5 % ألسباب عقائدية، و13 % بسبب  بنسبة  أبرزها: 
ُبعد املسافة،  الاّلزمة، و20 % بسبب  القدرة عىل توفري املستندات  و)1 % لعدم 
و23 % بسبب االعتامد عىل فرد من العائلة لديه حساب مرصيف، و25 % الرتفاع 

تكلفة اخلدمات املالية، و65 % بسبب انخفاض الّدخل.

واستناًدا إىل استطالع البنك الدويل فإن 90 % من البالغني املقيمني يف اقتصادات 
وقد  اليومية.  حياهتم  من  مهامًّ  جزًءا  ين  الدِّ يعتربون  اإلسالمي  الّتعاون  منّظمة 
يساعد ذلك يف تفسري سبب توافر حساب مايل ومرصيف لدى 25 % فقط منهم؛ 
بام يقّل عن املتوسط العاملي البالغ نحو 50 %. باإلضافة إىل أن 4 % ممّن ال يملكون 
حساًبا رسميًّا يف االقتصادات غري اإلسالمية يستشهدون بعوامــل دينية، مقارنة 

بـ 7 % يف اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي و12 % يف االقتصادات العربية.
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جدول 4: أسباب االستبعاد المالي في الدول

)الوحدة: %(

االقتصادات العاملالبيان
العربية

اقتصادات منظمة 
التعاون اإلسالمي

اقتصادات 
خارج منظمة 

التعاون 
اإلسالمي

50182557ملكية حساب في مؤسسة مالية رسمية

أسباب عدم ملكية حساب:

· 51274أسباب دينية	

· 2082319املسافة	

· 25212923التكلفة	

· 18102216نقص املستندات	

· 13101313قّلة الثقة	

· 65777561قّلة املال	

· 2391128فرد من العائلة لديه حساب	

 World Bank, The Global Financial Inclusion (Global Findex) Database, Washington راجع:  املصدر: 
 DC, See Web Site: http://www.worldbank.org/globalfindex; World Bank, Global Financial Development
 Report: Financial Inclusion, Op, Cit., p. 36; Muhamed Zulkhibri, “Islamic Finance, Financial Inclusion
 ,01-Policy and Financial Inclusion: Evidence from Muslim Countries”, IRTI Working Paper Series 1437

.January 6, 2016, p. 11
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المطلب الثالث : انتشار التمويل اإلسالمي األصغر في االقتصادات العربية

حتسني  يف  وإجيابيًّا  مهامًّ  دوًرا  متزايد  نحو  عىل  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  تؤدي 
الشمول املايل واملرصيف، ويمكن تطبيق آليات فّعالة لتعزيز الشمول املايل لألفراد 

واألرس التي تعاين من:
الوقف،  - والصدقات،  الزكاة،  الفقر(: عن طريق  املدقع )حتت خط  الفقر 

وتقاسم املخاطر اجلامعية؛
الوقف،  - الزكاة،  احلسن،  القرض  طريق  عن  الفقر(:  خط  )فوق  الفقر 

التمويل األصغر، التكافل األصغر؛
الّدعم  - وتقديم  السوق  عىل  القائمة  احللول  طريق  عن  املنخفض:  الّدخل 

للمرشوعات الصغرية واملتوسطة.
أن  تكشف  العربية  لالقتصادات  مرصيف  مسح  إليها  خلص  التي  النتائج  إن 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة ال حتصل إال عىل ) % من التمويل املرصيف))1(.
احلسن  والقرض  والصدقة  كالزكاة  الثروات  توزيع  إعادة  ملؤسسات  ويمكن 
تشري  حيث  املالية؛  اخلدمات  إىل  الوصول  حتسني  جهود  م  تدعِّ أن  والوقف 
لدهيا  التعاون اإلسالمي  اقتصادات عربية يف منظمة   9 ) من  أّن  إىل  التقديرات 
ما يكفي من حصيلة الزكاة للقضاء عىل الفقر ألولئك الذين حيصلون يوميًّا عىل 
أقّل من 1,5 دوالر أمريكي، وذلك بتقدير حصة الزكاة يف الناتج املحيل GDP إىل 

جانب املوارد الالزمة لدعم تقليل الفقر.

(18) Roberto Rocha et al, “The status of bank lending to SMEs in the Middle East and North Africa region: Results of a joint survey of the 

Union of Arab Bank and the World Bank”, Policy Research Working Paper, WPS5607, World Bank & The Union of Arab Banks, March 2011.
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 فجوة الفقر في عدد من االقتصادات العربية
ّ

جدول 5: تقييم الزكاة لسد

االقتصادم
نسبة الزكاة من 
الناتج املحيل 

اإلمجايل

عجز املوارد حتت 1,25 دوالر 
سنوّيًا كنسبة مئوية من الناتج 

املحيل اإلمجايل

هل غّطت 
الزكاة الفجوة؟

نعم1,770,01األردن1

نعم1,770,14اجلزائر2

3
جزر 
ال1,778,89القمر

نعم1,751,49جيبويت4

نعم1,390.02سورية5

نعم1,780,09العراق6

نعم1,900,04مرص7

نعم1,810,06املغرب8

نعم1,780,87اليمن9

 Mahmoud Mohieldin et al, “The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion :املصدر: راجع
 in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries”, Islamic Economic Studies, Islamic Research and

.Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, Vol. 20, No. 2, December 2012, p. 78

وبالّرغم من الّطلب الكبري عىل خدمات التمويل األصغر املتوافق مع الرشيعة يف 
االقتصادات العربية؛ فإن هذه اخلدمات ال تزال حمدودة. ومن شأن تطوير توسيع 
هذا النّوع من اخلدمات التمويلية أن ُيْسهم يف توسيع نطاق وصول اخلدمات املالية 
لرشحية كبرية من املجتمعات العربية؛ إذ تشري التـقديرات إىل أن حــوايل 35 % 
ل احلصول عىل  طة يف االقتصادات العربية، تفضِّ من املرشوعات الصغرية واملتوسِّ

الّتمويل واخلدمات املالية املتوافقة مع الرشيعة.



ايل 
ل امل

مو
لش

يف ا
مية 

سال
 اإل

ريفة
لّص

ور ا
د

ًجا
موذ

ية ن
عرب

ت ال
صادا

القت
- ا

رصيف 
وامل

113

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

جدول 6: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفضيل التمويل المتوافق مع 

يعة في عدد من االقتصادات العربية الشر

االقتصاد
استفادة املرشوعات الصغرية 

 واملتوسطة
)نسبة التمويل(

تفضيل املنتجات املتوافقة مع 
الرشيعة اإلسالمية )% من 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة(

12,525األردن

15,018تونس

2,090السعودية

5,035العراق

16,14لبنان

8,020مرص

24,054املغرب

20,337اليمن

.World Bank and Islamic Development Bank Group, Op. Cit., p. 127 :املصدر

نًا يف الشمول املايل واملرصيف خالل األعوام  وقد شهدت االقتصادات العربية حتسُّ
ل أهّم  املاضية، بام يف ذلك تغيريات يف األطر القانونية والتنظيمية التي كانت تشكِّ
الكثري من  املنطقة؛ حيث رّكزت  املالية يف  تواجه تعميم اخلدمات  التي  العقبات 

حه اجلدول التايل: التغيريات عىل التمويل األصغر كام يوضِّ
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جدول 7: األنظمة القانونية للتمويل األصغر في عدد من االقتصادات العربية

املنظِّمالتأمنيالتمويلاالدخارالقانوناالقتصادالسنة

املغرب1999

قانون رقم 18، 97 
املحدث يف 2004، 
2007، وأخريًا يف 

2013 رقم 41.12


بنك 

املغرب

سورية2007
مرسوم التمويل 
األصغر رقم 15

جملس 
النقد 

والتسليف

اليمن2009
قانون بنوك 

التمويل األصغر 
رقم 15



البنك 
املركزي 

اليمني

السودان2011
تعليامت رشكات 
التمويل األصغر

البنك 
املركزي 
السوداين

املرسوم رقم 117تونس2011

هيئة رقابة 
التمويل 
الصغري

املرسوم رقم 132فلسطني2011

سلطة 
النقد 

الفلسطينية

مرص2014
تنظيم التمويل 
املتناهي الصغر 

رقم 141


هيئة 
الرقابة 
املالية 
املرصية

األردن2015
نظام رشكات 

التمويل األصغر 
رقم 5



البنك 
األردين 
املركزي

 CGAP and AMF, “Financial Inclusion Measurement in the Arab World”, Working Paper, January :املصدر
.2017, p. 14
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اإلسالمية  المالية  والمنتجات  الخدمات  تطوير  بات 
ّ
متطل  : الرابع  المطلب 

في االقتصادات العربية

تطوير  تشجيع  يتطّلب  املالية  اخلدمات  تعميم  يف  اإلرساع  أن  الدويل  البنك  يرى 
من  املحرومة  الفئات  تواجه  حيث  التكلفة؛  ومنخفضة  مبتكرة  مالية  منتجات 
صانعي  عىل  ويتعنّي  معّينة،  مالية  احتياجات  ولدهيا  معّينة  معوقات  اخلدمات 
مثل:  مالئمة،  مالية  منتجات  تطوير  عىل  ع  تشجِّ تنظيمية  أطر  وضع  السياسات 
العمالء  احتياجات  تلبِّي  التي  األصغر  والتأمني  األساسية  املرصفية  احلسابات 
املحرومني من اخلدمات وحمدودي الّدخل. وينبغي أيًضا تشجيع تصميم املنتجات 
ز عىل العمالء وتتغّلب عىل املعوقات السلوكية وتزيد من حجم املنفعة)19(. التي تركِّ
ويرى صندوق النقد العريب أن َمهّمة تطوير اخلدمات واملنتجات املالية تقع عىل 

مي اخلدمات، أخًذا يف االعتبار ما ييل)20(: عاتق مقدِّ
اخلدمات  - تصميم  عند  املستهدفني  العمالء  ومتطّلبات  احتياجات  مراعاة 

منتجات  ابتكار  إىل  باإلضافة  هلا،  والتسويق  طرحها  قبل  هلم  واملنتجات 
مالية جديدة تعتمد عىل االدخار والتأمني ووسائل الّدفع وليس فقط عىل 

اإلقراض والتمويل؛
مي املنتجات واخلدمات املالية لتوفري املزيد  - الّتشجيع عىل املنافسة بني مقدِّ

من اخليارات للعمالء، ولتعزيز التنافسية بني املؤسسات املالية للحفاظ عىل 
ن العمالء من االختيار ما بني املنتجات  اخلدمات بجودة عالية، وبام يمكِّ

بسهولة وبتكاليف معقولة وبشفافية؛
وكذا  - العمالء  عىل  املفروضة  املرّبرة  غري  والعموالت  الرسوم  ختفيض 

اخلدمات املالية غري املناسبة التي تتّم مقابل قيام العمالء بدفع عموالت؛
مي اخلدمات أو  - مراعاة ظروف العمالء لدى التعامل معهم وعدم قيام مقدِّ

املقرضني باستغالل ظروفهم وإثقاهلم بالقروض؛

(19) Douglas Randall and Jennifer Chien, Op, Cit.
)20( صندوق النقد العريب، »نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل«، مرجع سابق، ص: 3.
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متطّلبات  - لتخفيف  القائمة  الّتعليامت  بمراجعة  الرقابية  اجلهات  قيام 
التمويل؛

صني يف هذا املجال. - مي اخلدمات املالية املتخصِّ إتاحة الّتدريب ملوّظفي مقدِّ
كام يشري البنك اإلسالمي للتنمية وجمموعة البنك الدويل إىل أن صناعة التمويل 
ل  حتمُّ يف  للمشاركة  مبتكرة  وخدمات  منتجات  طرح  إىل  حاجة  يف  اإلسالمي 
املخاطر، بداًل من حماكاة املنتجات التقليدية التي تنقل املخاطر إىل أطراف أخرى، 
هُتيمن  التي  املعامالت املرصفية  ع خارج نطاق  التوسُّ إىل  أيًضا  كام هي يف حاجة 

نات الصناعة املالية اإلسالمية؛ وذلك عىل النّحو التايل: حالًيا عىل مكوِّ

جدول 8: آليات معالجة قطاعات المالية اإلسالمية للشمول المالي

احللول اخلاصة بالشمول املايل واالجتامعيالقطاع

املرصيف
· أصحاب 	 ليشمل  إليه  والوصول  اإلسالمي  التمويل  عىل  احلصول  حجم  تعزيز 

الّدخل املنخفض؛
· تدعيم رأس املال البرشي للتمويل اإلسالمي؛	
· زيادة حمو األمية املالية اإلسالمية.	

أسواق رأس 
املال

· إدخال صكوك التجزئة لصغار املستثمرين؛	
· ختفيف رشوط إدراج الرشكات من أجل توفري جمموعة أكرب من األسهم لالستثامر.	

التكافل
· متكني املشاركني باستخدام التأمني التكافيل لالدخار واالستثامر؛	
· الّسامح بالتأمني التكافيل للعائلة والصحة واملحاصيل والثروة احليوانية واملمتلكات 	

عىل أساس النموذج التعاوين.

املؤسسات 
املالية غري 
املرصفية

· زيادة عدد وتنّوع املؤسسات املالية غري املرصفية اإلسالمية )الصناديق االستثامرية، 	
رشكات التمويل التأجريي، مؤسسات التمويل األصغر...(؛

· املالية 	 اخلدمات  تقديم  عىل  اإلسالمية  املرصفية  غري  املالية  املؤسسات  تشجيع 
القيود  بسبب  إسالمية  بنوك  إنشاء  فيها  يمكن  ال  التي  االقتصادات  يف  اإلسالمية 

القانونية والتنظيمية.

التمويل 
االجتامعي 
اإلسالمي

· والثقافية 	 الدينية  املعتقدات  عن  نامجة  رئيسة  كمشكلة  املايل  باالستبعاد  االعرتاف 
واألخالقية للفقراء؛

· اإلفادة من أدوات ومؤسسات إعادة توزيع الثروة والعمل اخلريي )القرض احلسن 	
والزكاة والصدقات واألوقاف(.

.World Bank and Islamic Development Bank Group, Op. Cit., pp. 3 - 9 ; 197- 199 :املصدر: راجع
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المبحث الرابع:

دور التثقيف المالي في تعزيز الشمول المالي والمصرفي العربي

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول : أهمية التثقيف المالي في االقتصادات العربية

من  أساسيًّا  عنرًصا  واملرصفية  املالية  بالقضايا  والرشكات  األفراد  وعي  ُيعترب 
عنارص نجاح الشمول املايل واملرصيف، ففي االقتصادات املتقّدمة التي يتمّتع فيها 
عىل  الرّتكيز  ينصّب  املالية  اخلدمات  عىل  احلصول  بإمكانية  السكان  من  الكثري 
توعية العمالء املحتملني باخّتاذ قرارات مالية سليمة؛ أما يف االقتصادات العربية 
يكون اهلدف من تعزيز الّتوعية بالقضايا املالية هو زيادة الوعي باخلدمات املتاحة 

والقدرة عىل استخدامها.
االهتامم  يمثِّل  حيث  املايل؛  للشمول  األساسية  الّدعائم  من  هو  املايل  والتثقيف 
محاية  وكذلك  املنتجات  من  واملزيد  العرض  بجانب  والرابط  الّطلب  بجانب 

املستهلك؛ من خالل تغيري املعتقدات اخلاطئة عن القطاع املايل الرسمي.
شكل 4: التثقيف المالي كأحد ركائز الشمول المالي

املالية كمحور أسايس يف منظومة الشمول  الثقافة  املصدر: حممد زكريا، »دور املعهد املرصيف املرصي يف نرش 
املايل«، يف منتدى الشمول املايل: التوّجه اإلسرتاتيجي لالستقرار املايل واالجتامعي، بالتعاون بني البنك املركزي 

املرصي واحتاد املصارف العربية، املعهد املرصيف املرصي، 2015، ص: 3.
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األمر  املايل؛  التثقيف  بقضايا  العربية  االقتصادات  ِقبل  من  متزايد  اهتامم  وهناك 
الذي يستدعي إرساء منظومات تعليمية وتوعوية شاملة تعمل عىل تعزيز وتطوير 
واملرشوعات  األفراد  يساعد  بام  املجتمع،  رشائح  كافة  لدى  الوعي  مستويات 
اذ  اختِّ عىل  بل  املالية؛  واخلدمات  للتمويل  الوصول  عىل  فقط  ليس  الصغرية 

القرارات املالية واالستثامرية السليمة يف كل ما يتعّلق بتعامالهتم املالية املختلفة.
وتتمّثل إحدى املبادرات يف إرساء أسبوع املال العاملي Global Money Week الذي 
ا تنظِّمه العديد من االقتصادات العربية، مثل:  أصبح منذ عام 2013 حدًثا سنويًّ
واليمن  وفلسطني  وتونس  املتحدة  العربية  واإلمارات  والسعودية  ولبنان  مرص 
والصومال واملغرب، وذلك من أجل نرش التثقيف املايل لدى األطفال والشباب.
)التابعة  للتنمية  األملانية  الوكالة  مع  بالتعاون  العريب  النقد  صندوق  أصدر  وقد 
أوضاع  حول  مشرتًكا  تقريًرا  االملانية(،  االقتصادي  والتعاون  التنمية  لوزارة 
وجهود االقتصادات العربية عىل صعيد االرتقاء بقضايا التثقيف والتوعية املالية، 
واخلدمات  للتمويل  املجتمع  فئات  خمتلف  وصول  فرص  تعزيز  إطار  يف  وذلك 

املالية، واالرتباط الوثيق لذلك بتحقيق التنمية املستديمة.

المطلب الثاني: االستطالع العالمي حول محو األمية المالية لوكالة ستاندرد آند بورز

 Poor’s & Standard »قامت وكالة »ستاندرد آند بورز خلدمات التصنيف االئتامين
بعمل استطالع حول حمو األمية املالية العاملية)21( عام 2014، بعد إجراء مقابالت 
أربعة  وفق  معرفتهم  اختبار  وتّم  دولة؛   14( يف  بالغ   150.000 من  أكثر  مع 
مفاهيم مالية أساسية: احلساب، والفائدة املرّكبة )االدخار(، والتضخم، وتنويع 
املخاطر )االستثامرات(؛ حيث يتّم اعتبار الشخص مثّقًفا ماليًّا يف حال أجاب عن 

3 أسئلة عىل األقّل من أصل 4 أسئلة، وجاءت نتائج االستطالع كام ييل:
ثلثي البالغني )66 %( يف العامل تنقصهم املعرفة املالية؛ ويمتلك نحو 34 %  -

(21) Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey (GFLS).
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من السكان البالغني يف العامل معرفة مالية مناسبة؛

العربية، ممّن يمتلكون معرفة مالية  - البالغني يف االقتصادات  نسبة السكان 
مناسبة، تصل إىل 30 %، وهذه النسبة أقّل من املتوسط العاملي؛

جاءت تونس يف املرتبة األوىل من حيث املعرفة املالية، والتي متّكــن فيها  -
45 % من البالغني من اإلجابة بشكل صحيح؛

بلغت نسبة حمو األمية املالية من إمجايل البالغني يف الكويت 44 %؛ مقارنة  -
بنسبة 40 % يف البحرين، و)3 % يف اإلمارات العربية املتحدة، و31 % يف 

اململكة العربية السعودية؛

العربية،  - الدول  اقتصادات  يف  املالية  املعرفة  معّدالت  يف  كبري  تباين  هناك 
وُتعّد الصومال واليمن من الدول ذات املعّدالت األدنى من املعرفة املالية 

يف العامل؛ حيث تبلغ 15 % و13 % عىل التوايل؛

5 % يف  - والنساء  الرجال  بني  املايل  الوعي  نسب  الفجوة يف  يف حني تصل 
العامل، فإهنا ترتفع إىل ) % بني اجلنسني عىل مستوى االقتصادات العربية؛

سّجلت دول جملس التعاون اخلليجي نسبة معرفة مالية بني الرجال 40 %  -
مقابل 36 % لدى النساء؛

سّجل متوّسط حمو األمية املالية للمرأة يف اإلمارات 4 % أعىل من الرجل. -

وال شك أن هذه البيانات ُتْسهم يف مساعدة صانعي القرار عىل إجياد طرق لتعزيز 
املعرفة املالية ومحاية املستهلك، واملساعدة يف فتح املجال أمام املزيد من الشمول 

املايل واملرصيف.
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جدول 9: نسبة َمن لديهم معرفة مالية وفق النتائج الرئيسة لمسح األمية العالمية

في االقتصادات العربية )2014(

كل االقتصاد
البالغني

ثالثة عىل األقل من أصل أربعة إجابات صحيحة )% البالغني(

نساءرجال

البالغون الذين 
يعيشون يف 

أغنى 60% من 
األرس

البالغون 
الذين 

يعيشون يف 
أفقر %40 
من األرس

السن
34-15

السن
54-35

السن
أكرب 
من 
55

16%20%28%24%23%22%25%24%األردن

43%38%39%36%40%41%37%38%اإلمارات

33%43%39%36%42%36%41%40%البحرين

39%43%48%39%48%38%51%45%تونس

34%24%36%29%36%28%38%33%اجلزائر

30%30%32%27%35%28%34%31%السعودية

15%19%24%22%20%20%22%21%السودان

13%18%15%11%18%15%15%15%الصومال

13%25%31%24%29%25%29%27%العراق

21%22%27%23%26%21%28%25%فلسطني

48%39%45%42%45%40%46%44%الكويت

38%40%50%44%45%39%50%44%لبنان

23%23%31%23%30%25%30%27%مرص

19%39%35%33%34%29%38%33%موريتانيا

9%10%16%7%17%8%18%13%اليمن

ط 26%26%34%27%32%26%34%30%املتوسِّ

 Habib Attia and Helen Engelhardt, “Financial Education Initiatives in the Arab Region: A املصدر: 
.Stocktaking Report”, Arab Monetary Fund & Deutsche Zusammenarbeit, 2017, p. 19
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المطلب الثالث : مؤشر ماستر كارد العالمية لمحو األمية المالية

عام  ُأجري  استطالع  إىل  املالية)22(  األمية  ملحو  العاملية  كارد  ماسرت  مؤرش  يستند 
بثقافتهم  آراء املشاركني حول ثالثة جوانب متعلِّقة  تّم استقصاء  2012؛ حيث 
االستثامرية،  ومعرفتهم  األموال،  إدارة  يف  األساسية  مهاراهتم  فيها  بام  املالية، 
األموال  إدارة  يف  األساسية  مهاراهتم  مستوى  لتحديد  وذلك  املايل؛  والتخطيط 
امليزانيات، واالدخار، واستخدام األرصدة االئتامنية استخدامًا  من حيث وضع 

مسؤوالً.
وسّجل املشاركون املرصيون أعىل نتيجة بني فئات املؤرش الثالث يف فئة اإلدارة 
واإلملام  امليزانيات  وضع  يف  خصوًصا  حاذقني  وكانوا   ،%  75 األساسية  املالية 
بالنفقات. وتلت النتيجة التي سّجلوها يف فئة اإلدارة املالية األساسية نتائج فئات 
التخطيط املايل 70 %، واالستثامر 54 %، وكانت نتيجة مرص اإلمجالية عىل املؤرش 
69 % أعىل من املستوى الكيل للرشق األوسط 61 %، تليها السعودية 62 %، ثم 

اإلمارات 61 %.

باالستثامر  املعرفة  اإلماراتيون يف جمال  املستهلكون  التي سّجلها  النتيجة  وكانت 
التخطيط  فئة  يف  نتيجتهم  كانت  كام   ،%  57 األوسط  الرشق  منطقة  يف  األعىل 
املايل 65 % أعىل من املتوسط الرشق أوسطي هلذه الفئة 64 %. ويف فئة االستثامر 
أظهر املستهلكون اإلماراتيون فهاًم جيًدا لكشوف حساباهتم املالية ومدى مالءمة 

املنتجات املالية الحتياجاهتم.

(22) The MasterCard Index of Financial Literacy.
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جدول 10: مؤشر ماستر كارد العالمية لمحو األمية المالية )2012(

الرتتيب
مؤرش حمو األمية املالية 

اإلمجايل

النتائج

فئات مؤرش حمو األمية املالية

اإلدارة املالية 
االستثامرالتخطيط املايلاألساسية

54%64%62%61%الرشق األوسط

54%70%75%69%مرص1

54%64%65%62%السعودية2

57%65%60%61%اإلمارات3

55%66%61%61%لبنان4

51%65%59%59%ُعامن5

51%63%57%58%الكويت6

55%57%55%56%قطر7

.Habib Attia and Helen Engelhardt, Op. Cit., p. 20 :املصدر

بات تعزيز المعرفة المالية اإلسالمية في االقتصادات العربية
ّ
المطلب الرابع : متطل

OECD بتعريف التعليم املايل عىل أنه  قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
»العملية التي يقوم األفراد من خالهلا بتحسني فهمهم للمنتجات واملفاهيم املالية؛ 
روا من خالل التعّلم و/أو املشورة املوضوعية مهاراهتم وثقتهم؛ ليصبحوا  وأن يطوِّ
اذ خيارات مستندة إىل معلومات أفضل،  أكثر وعيًا باملخاطر والفرص املالية، واختِّ
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أخرى  فّعالة  إجراءات  اذ  واختِّ املساعدة،  عىل  للحصول  يذهبون  أين  ومعرفة 
لتحسني رفاهيتهم املالية ومحايتهم«)23(. كام أقّرته مادة دراسية، وجزءًا من قياس 
أداء الّطلبة الذين بلغ سنهم 15 سنة ضمن برنامج التقييم العاملي ملهارات الّطلبة 

Programme for International Students Assessment (PISA).

وقد ورد يف املبادئ الرئيسة لتحقيق الشمول املايل الّصادرة عن جمموعة العرشين 
أنه لتمكني العمالء من حتقيق االستفادة املثىل من اخلدمات املالية؛ فإنه ال بّد من 

تطوير قدراهتم وثقافاهتم املالية ومتكني قدراهتم من خالل ما ييل)24(:
املنتجات  - عن  األساسية  املعلومات  فهم  عىل  القدرة  وهي  املالية:  الثقافة 

واخلدمات املالية؛
يتناسب  - املايل الذي  القرار  اذ  املالية: وهي متكني العمالء من اختِّ القدرات 

مع احتياجاهتم؛
آلية معاجلة الشكاوى: وهي القدرة عىل معاجلة شكاوى العمالء من خالل  -

آلية واضحة وآمنة.
الت األساسية لقوانني وأنظمة محاية حقوق العمالء؛ حيث  وُيعترب ذلك من املكمِّ
إن تطوير قدرات وثقافة العمالء املالية تساعد قوانني محاية حقوق العمالء عىل 

محاية حقوق مستهلكي اخلدمات املالية.
ويرى صندوق النقد العريب أن تعزيز املعرفة املالية يف االقتصادات العربية يتطّلب 

ما ييل)25(:
يتعنّي عىل كل دولة االهتامم بموضوع الّتثقيف والّتوعية املالية من خالل  -

والّتثقيف  الّتعليم  مستويات  لتعزيز  موّجهة  وطنية  إسرتاتيجية  إعداد 
املايل)26(، وتطوير هذه اإلسرتاتيجية من ِقبل عّدة جهات حكومية إىل جانب 
(23) See: OECD, Improving financial literacy: Analysis of issues and policies, OECD Publications, Paris, 2005; OECD/INFE, Financial 

Literacy and Inclusion: Results of OECD/INFE Survey Across Countries and by Gender, Financial Literacy & Education Russia Trust Fund, 

Paris, 2013.

(24) Alliance for Financial Inclusion, Op, Cit., p. 3.
)25( صندوق النقد العريب، »نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل«، مرجع سابق، ص: 3.

الوعي واملعرفة واملهارات واملواقف والسلوك الرضوري الختِّاذ قرارات مالية سليمة؛  بأنه مزيج من   Financial Literacy املايل  التثقيف  ُيعّرف   )26(
وذلك لتحقيق الرفاهية املالية لألفراد. ُيعّد التعليم املايل Financial Education هو العملية التي يتّم من خالهلا توفري املواد الالزمة لألفراد للوصول إىل 

التثقيف املايل؛ وذلك هبدف زيادة الوعي املايل والوصول إىل الرفاهية املالية لألفراد؛ أي أن التثقيف املايل هو نتيجة لعملية التعليم املايل.
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واملعرفة  الوعي  لتعزيز  وذلك  العالقة؛  ذات  واألطراف  اخلاص  القطاع 
املالية لدى املواطنني وخاّصة الفئات املستهدفة التي حتتاج إىل ذلك مثل: 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة والشباب والنساء؛
هيدف التثقيف املايل إىل إجياد نظام تعليم مايل متكامل، والوصول إىل جمتمع  -

مثّقف مالًيا يعمل عىل تعزيز وتطوير مستويات الوعي لدى كاّفة رشائح 
نه من فهم واستيعاب املنتجات واخلدمات  املجتمع، ويملك مهارات متكِّ
استثامرية  قرارات  اذ  اختِّ عىل  املواطنني  املايل  الّتثقيف  يساعد  حيث  املالية؛ 
درجات  بأدنى  املختلفة  املالية  بتعامالهتم  يتعّلق  فيام  ومدروسة  سليمة 

املخاطر؛
مي  - ومقدِّ املستهلكني  لدى  املتاحة  املعلومات  بني  التوازن  حتقيق  ينبغي 

قّلة  مراعاة  يتعنّي  حيث  اجلُدد؛  املستهلكني  وباألخّص  املالية،  اخلدمات 
حقوقهم  إدراك  عىل  ملساعدهتم  املالية  اخلدمات  استخدام  يف  خرباهتم 
ومسؤولياهتم، ويف أغلب األحيان يتّم توفري برامج توعية للمستهلك من 
اذ  اختِّ من  املستهلكني  متكني  تستهدف  التي  العاّمة  الّتوعية  محالت  خالل 

قرارات مالية تالئم احتياجاهتم.
كام دعا البنك اإلسالمي للتنمية وجمموعة البنك الدويل إىل تعزيز رأس املال البرشي 
وحمو األمية املالية يف التمويل اإلسالمي؛ حيث يمكن تعزيز رأس املال البرشي 
هلذه الصناعة من خالل إنشاء منصات للمعرفة املالية اإلسالمية ذات مصداقية 
من خالل الّتدريب املنتظم واحللقات الدراسية وورش العمل، وكذلك من خالل 
واملؤسسات  الصناعة  من  بدعم  اإلسالمي  التمويل  يف  اجلديدة  املعرفة  تطوير 
املالية اإلسالمية. ويمكن  الثقة يف استخدام اخلدمات  زيادة  األكاديمية. ويتعنّي 
زيادة الوعي العام من خالل تعزيز حمو األمية املالية اإلسالمية، بام يف ذلك معرفة 

املنتجات املالية األنسب ألغراض معّينة)27(.

(27) World Bank and Islamic Development Bank Group, Op. Cit., pp. 3; 72-73.



ايل 
ل امل

مو
لش

يف ا
مية 

سال
 اإل

ريفة
لّص

ور ا
د

ًجا
موذ

ية ن
عرب

ت ال
صادا

القت
- ا

رصيف 
وامل

125

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

الخاتمة

: نتائج البحث
ً

أوال

االقتصادات  يف  اإلسالمي  واملرصيف  املايل  للشمول  الّتحليلية  دراستنا  ختام  يف 
العربية؛ تأّكدت لنا نتائج ُمهّمة نستعرضها فيام ييل:

املايل واملرصيف اإلسالمي  - الشمول  إىل حتسني  العربية  االقتصادات  حاجة 
عن طريق تطوير البِنية التحتية اإللكرتونية؛ حيث ُيْسهم تقديم اخلدمات 
املالية الرقمية عن طريق الوكالء يف خفض تكلفتها ووصوهلا لفئات أوسع 

يف املجتمع؛

املتعلِّقة  - واملامرسات  اإلجراءات  تطوير  إىل  العربية  االقتصادات  حاجة 
يف  اإلسالمية،  املالية  اخلدمات  يف  املاليني/املستثمرين  املستهلكني  بحامية 

ظّل تطور املنتجات املالية وَضعف الوعي املايل واملرصيف اإلسالمي؛

حاجة االقتصادات العربية إىل استخدام املالية اإلسالمية التي تؤدِّي دوًرا  -
ًزا يف استقطاب األفراد واملرشوعات الصغرية املستبعدة ماليًّا إىل النظام  حمفِّ
واملرصفية  املالية  اخلدمات  استخدام  يف  ترغب  ال  والتي  الرسمي؛  املايل 

ألسباب دينية؛

واملرصفية  - املالية  بالقضايا  الّتوعية  تعزيز  إىل  العربية  االقتصادات  حاجة 
التي تستهدف زيادة الوعي باخلدمات املالية اإلسالمية املتاحة والقدرة عىل 
املنخفض، كام تستهدف توعية  املايل  املناطق ذات الشمول  استخدامها يف 
العمالء املحتملني باخّتاذ قرارات مالية سليمة يف املناطق ذات الشمول املايل 

املرتفع.
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 : اقتراحات البحث
ً
ثانيا

تأسيًسا عىل ما تقّدم يمكن طرح االقرتاحات الرئيسة الّتالية:

أولوية االرتقاء بنظم البِنية الّتحتية الّسليمة للقطاع املايل واملرصيف العريب؛  -
الّضامنات  FinTech، وحتسني نظم  املالية  بالتكنولوجيا  من خالل االهتامم 
وتنظيمي  قانوين  إطار  ووضع  الرشعية،  واحلوكمة  االئتامنية  واملعلومات 
للتمويل اإلسالمي باالستفادة من معايري اهليئات الّداعمة للصناعة املالية 

اإلسالمية؛

اإلسالمية؛  - واملرصفية  املالية  اخلدمات  مستهلكي  حقوق  محاية  تعزيز 
وإعداد  اإلسالمي،  التمويل  عقود  يف  الكامل  اإلفصاح  ضامن  خالل  من 
احلاليني  املالية  املؤسسات  مع  املتعاملني  وتعريف  والّتعليامت  السياسات 
وإجراءات  الشكاوى  تقديم  وآليات  وواجباهتم،  بحقوقهم  واملحتملني 

متابعتها ومعاجلتها؛

الرشيعة  - مع  متوافقة  مالية  منتجات  واإلبداع يف تصميم  االبتكار  تشجيع 
ومع احتياجات الفئات املستبعدة؛ من خالل تقديم خدمات ذات جاذبية 
ومزايا تنافسية مع املنتجات التقليدية من حيث الّتسعري، والشفافية، ووقت 

املعاجلة، والعبء عىل العميل؛

تقليص الفجوة يف الوعي والتثقيف املايل لدى فئات املجتمع املختلفة؛ من  -
املالية« ُتسهم يف مكافحة  الّتعليمية بمواد يف »الرتبية  املناهج  خالل تعزيز 
ية املالية واملرصفية، وترفع من مستوى فهم املعامالت املالية اإلسالمية،  األمِّ

اذ القرارات املالية واالستثامرية الّسليمة؛ ن من اختِّ ومتكِّ

تبنّي املنّظامت املالية واملرصفية اإلقليمية العربية إسرتاتيجية كاملة وواضحة  -
لتحسني الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية؛ من خالل العمل 
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عىل تعزيز الّتعاون بني البنوك املركزية واملؤسسات املالية اإلسالمية ومعاهد 
التدريب املايل بام ُيسهم يف الوصول الشامل للخدمات املالية اإلسالمية.

شكل 5: مرتكزات الشمول المالي والمصرفي اإلسالمي في االقتصادات العربية

املصدر: من إعداد الباحث
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