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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتصدر 
مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- انجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  عرب  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 لتحكيم ونرش بحوثهم 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  اإلسالمي  التمويل  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  ٭ سجاًل  املجلة  تكون  بحيث  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(

• 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(

• 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  واالقتصاد  االقتصاد  أستاذ 

االقتصادية والعلوم السياسية بجامعة اإلسكندرية )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. إبراهيم حسن محمد جّمال
والبحوث  الدراسات  ومدير  الوطنية،  اجلامعة  يف  محاضر 

لدى بيت املشورة لالستشارات املالية )اليمن(

ية الهيئة االستشار

 د. عمر يوسف عبابنه  د. إبراهيم حسن جّمال 
أ. محــمـد نفــيل محـبـوبأ. محمد مصلح الدين مصعب

فـريــق التحــريــر

مدير التحرير
د. فـــؤاد حميــد الـدليـمي

نائب رئيس التحريررئيس التحرير
 د. أســامة قيـس الدريعــي د. خالد بن إبراهيم السليطي

ير هيئة التحر



نبذة عن الجهة المصدرة
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مسامهة  رشكة  هي  املالية  لالستشارات  املشورة  بيت 
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
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رؤيتنا:
واإلدارية  والرشعية  املالية واالستشارية  االستشارات  تقديم  عامليًا يف  رائدة  نكون رشكة  أن 

والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

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

والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

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

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها. ٭
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عمومًا واإلسالمية عىل  ٭

وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال االستشارات  ٭ االستثامر يف 

املالية واهليئات 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 قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
7 ـ يتم اتباع منهج )MLA( يف توثيق البحوث كاآليت:

أ- 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(

ب- 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 .

 Roman( ز- يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية
.)Script

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:
فإن املعرفة اليوم تعددت أبواهبا وطرق الوصول إليها، ملَِا أحدثته ثورة التكنولوجيا واملعلومات 
من تطور رسيع عىل نطاق واسع يف شتى امليادين؛ ويف جملة بيت املشورة بإصدارها اإللكرتوين 

والورقي نتطلع إىل أن نكون رافدًا من روافد املعرفة يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
ويأيت العدد العارش من سلسلة أعداد جملة بيت املشورة ليضم يف ثناياه جمموعة من األبحاث 
العلمية الرصينة واألصيلة التي تناقش عددًا من قضايا االقتصاد والتمويل اإلسالمي وتتناول 
موضوعات متنوعة؛ منها ما يؤصل حلكم رشعي يتعلق بالديون الناشئة عن الوساطة املالية، 
ومنها ما يستقرئ كتابات االقتصاد اإلسالمي عن العهد النبوي، وكذلك تقييم جتارب تدريس 
املالية اإلسالمية يف فرنسا، إضافة إىل موضوعات هامة أخرى، وكل ذلك جاء بمنهجية علمية 
التي حتقق رؤيتها ورسالتها  العاملية  باملعايري  فيها  التزمت املجلة  رصينة وموضوعية معتمدة، 
التي خطتها لنفسها يف أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية وفق 

املعايري العاملية املعتمدة. 
واليوم نستمر بدعم مسرية البحث العلمي املتخصص يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي برعاية 
األكاديميني  واهتامم  واملتخصصني،  الباحثني  السادة  بإقبال  حظي  الذي  العلمي  املنرب  هذا 
متميزة من اخلرباء واألساتذة واملختصني ضمن هيئته االستشارية،  بنخبة  واملهنيني، ورشف 
من  الرصني  العلمي  للنرش  الدولية  املعايري  أعىل  حتقيق  عىل  املجلة  حرصت  ذلك  سبيل  ويف 
العاملية  البيانات  قواعد  أهم  من  جمموعة  يف  ومفهرس  متميز  علمي  نرش  منصة  توفري  خالل 
املرموقة، فباإلضافة إىل اشرتاكها يف القواعد العربية كدار املنظومة واملنهل ومعرفة، فقد دخلت 
 Ebsco, Crossref, كـ  العامليــة  البيانــات  قواعـــد  من  مهمة  جمموعة  املـشــورة  بيت  جملة 
Google Scholar, Research ID, J-Gate, DRJI، وال زالت تسعى لالنضامم إىل قواعد مهمة 

أخرى ضمن مسريهتا نحو هدفها املنشود.
ونتطلع إىل مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النرش العلمي وتوفري 
منصة علمية بأعىل املعايري العاملية لنسهم مع املخلصني من هذه األمة يف نرش وترسيخ مبادئ 

االقتصاد والتمويل اإلسالمي وإتاحتها للعلامء والباحثني يف عاملنا العريب واإلسالمي.

نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد

ير المجلة هيئة تحر
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فجوة الشمول المالي والمصرفي في االقتصادات العربية

مع إشارة خاّصة للقطاع المصرفي اإلسالمي العربي

د. عبد الحليـم عمـار غربـي

أستاذ األعمال المصرفية المشارك – جامعـة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، السعودية

م البحث للنشر في 1/ 2018/7م، واعتمد للنشر في 9/16 /2018م(
ّ
)سل

الملخص

من  واملرصيف  املايل  الشمول  مفهوم  استعراض  إىل  البحثية  الورقة  هذه  هتدف 
منظور البنوك املركزية العربية واهليئات اإلقليمية ذات العالقة، وحتديد احلواجز 
اخلدمات  شمولية  نطاق  توسيع  يف  كبري  م  تقدُّ حتقيق  دون  حتول  التي  والعقبات 

املالية اإلسالمية يف االقتصادات العربية.

عىل  الدويل  للبنك  العاملي  املايل  الشمول  بيانات  قاعدة  الورقة  هذه  تستخدم  كام 
يف  واملرصيف  املايل  الشمول  واقع  عىل  تفصييل  بشكل  للوقوف  ُقطري؛  أساس 
املالية  املنتجات  عىل  والّطلب  العرض  بني  الفجوة  وسّد  العربية،  االقتصادات 

واملرصفية.

م هذه الورقة اقرتاحات للبنوك املركزية العربية لوضع إسرتاتيجيات  ختامًا؛ تقدِّ
وطنية للشمول املايل واملرصيف هتدف إىل تعزيز مشاركة كاّفة الرّشائح السكانية يف 
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القطاع املايل الرسمي بصورة عادلة وشّفافة ومسؤولة.

الكلمات المفتاحية: الشمول املايل، االستبعاد املايل، القطاع املايل الشامل، قاعدة 

بيانات الشمول املايل العاملي، البنوك املركزية، االقتصادات العربية.
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Financial and Banking Inclusion Gap in the Arab Economies

With a Particular Reference to the Arab-Islamic Banking Sector

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

Abstract
This paper aims to review the concept of financial and banking inclusion from 

the perspective of the Arab Central Banks and the relevant regional bodies, 

and to identify the barriers and obstacles that prevent achieving great progress 

in expanding Islamic financial inclusion in the Arab economies.

This paper also uses the World Bank’s Global Financial Inclusion (Global 

Findex) database on a country basis; to find out in detail the reality of the 

banking and financial inclusion in Arab economies, bridging the gap between 

supply and demand for financial products.

Finally, the paper presents suggestions for the Arab Central Banks to develop 

national strategies for financial and banking inclusion that aims at enhancing 

the participation of all segments of population in the formal financial sector in 

a fair, transparent and responsible manner.

Keywords: Financial Inclusion, Financial Exclusion, Inclusive Financial 

Sector, Global Financial Inclusion (Global Findex) Database, Central Banks, 

Arab Economies.
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المقدمة

والنمو  املايل  االستقرار  حتقيق  يف  مهاّمً  دورًا  واملرصيف  املايل  الشمول  يؤدِّي 
يف  ورشائحه  املجتمع  فئات  كاّفة  إدماج  خالل  من  وذلك  للدول؛  االقتصادي 
النظام املايل الّرسمي ومحاية حقوقهم مالّيًا، وإتاحة التمويل للمرشوعات الصغرية 
عًا  تنوُّ يتمّيز وجود قطاع مايل شامل بقاعدة ودائع جتزئة أكثر  واملتوسطة؛ حيث 
ن من تنّوع حمفظة قروض العمالء )بخالف  تؤدِّي إىل زيادة االستقرار، كام حيسِّ
عدم  خماطر  من  ويقلِّل  النظامية،  املخاطر  ختفيف  ثّم  ومن  الكبار(؛  املقرتضني 
االستقرار السيايس واالجتامعي، ولديه القدرة عىل تعزيز االستقرار االقتصادي، 

وهو عنرص أساس من عنارص االستقرار املايل.

التي  العاملية  املسحية  الدراسات  من  العديد  بإجراء  الدويل  البنك  جمموعة  تقوم 
بيانات شاملة ونظرة مستقبلية تساعد يف تعميم اخلدمات  هتدف للحصول عىل 
املالية واملرصفية. وُتعّد قاعدة بيانات مؤرشِّ الشمول املايل الّصادرة عن جمموعة 
يف  االقتصادات  جهود  لتقييم  مهاّمً  مصدرًا   Global Findex واملساّمة  الدويل  البنك 
حتسني مستويات الشمول املايل كل 3 سنوات، فقد صدرت يف نسختها األوىل عام 
 ،)1(  2014 2015 لتشمل بيانات عام  الثانية منها يف عام  2011، وتّم إصدار النّسخة 

 Findex م قاعدة وتبعها اإلصدار الثالث يف عام 2018 ليشمل بيانات 2017 )2(. وتقدِّ
بأهّم  واملرتبط  العامل  حول  األفراد)3(  سلوك  تدرس  التي  ات  املؤرشِّ من  جمموعة 

األنشطة املالية كاالقرتاض واالّدخار وسداد املدفوعات وإدارة املخاطر املالية.

البالغني  واستخدام  وصول  كيفية  الدويل،  للبنك  املايل  الشمول  مؤرشِّ  ويقيس 
العربية. وقد ال  االقتصادات  144 دولة، ويشمل ذلك مجيع  املالية يف  للخدمات 
(1) Demirguc-Kunt, Asli et al, “The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World”, Policy 
Research Working Paper, WPS7255, World Bank, Washington DC, April 2015.
(2) Demirguc-Kunt, Asli et al, “The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution”, 
World Bank, Washington DC, 2018.

ات أخرى ملسح الوصول املايل لصندوق النقد الدويل Financial Access Survey الذي يستند إىل البيانات التي جتمعها البنوك املركزية  )3( توجد مؤرشِّ
مي اخلدمات املالية، ومسح الرشكات للبنك الدويل World Bank Enterprise Survey الذي جيمع بيانات عن استخدام الرشكات للخدمات املالية. من مقدِّ
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يمكن إجراء املسوحات يف بعض االقتصادات بسبب االضطرابات السياسية أو 
القيود احلكومية أو املخاوف املتعلِّقة بجودة البيانات.

جدول 1: تطور شمول اخلدمات املالية واملرصفية يف العامل )2011 - 2017(

201120142017البيان

السكان البالغون يف العامل ممّن لدهيم 
69%62%51%حساب مرصيف

1,7 مليار2 مليار2,5 مليارشخص بالغ غري متعامل مع البنوك

االقتصادات العربية املستثناة من 
Global Findex قاعدة بيانات

ليبيا واملغرب

ليبيا واملغرب 
وُجزر القمر 

وجيبويت وسورية 
وُعامن وقطر

ُجزر القمر وجيبويت 
وسورية وُعامن وقطر 
والسودان والصومال 

واليمن

املصدر: من إعداد الباحث

متزايدًا  اهتاممًا  األخرية  األعوام  يف  العربية  االقتصادات  بعض  أظهرت  لقد 
بموضوع الشمول املايل واملرصيف، ولكن من دون وجود إسرتاتيجيات وبرامج 
تعزيز  قضايا  تزال  ال  حيث  احلاالت؛  أغلب  يف  الغرض  هلذا  وشاملة  واضحة 
الشمول املايل ُتعترب ثانوية باملقارنة مع قضايا أخرى مثل: االستقرار املايل. وغالبًا 

ما كان الّتعامل مع هذه املوضوعات عىل أهنا جوانب اجتامعية بحتة.

إن االقتصادات العربية عادة ما يتّم تصنيفها وفقًا ألوضاع قطاعها املايل واملرصيف 
إىل ثالث جمموعات رئيسة عىل النّحو التايل:



يل 2019 م العدد )10(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

30

جدول 2 : تصنيف أوضاع القطاع املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية

اخلصائصاالقتصادالتصنيفاملجموعة

األوىل
دول جملس 

التعاون اخلليجي

اإلمارات، البحرين، 
السعودية، ُعامن، 

قطر، الكويت

أمكن للقطاع املرصيف االستفادة من 
ارتفاع الّدخل من الّصادرات النفطية، 

رة واالنفتاح عىل اخلارج  والسياسة املتحرِّ
التي اّتبعتها هذه الدول، وتيسري تقديم 
رة  االئتامن واخلدمات املرصفية املتطوِّ

بالّتناسب مع مستويات الّدخل يف هذه 
االقتصادات.

الثانية
الدول النفطية 

األخرى

اجلزائر، السودان، 
ليبيا، موريتانيا، 

اليمن

اه يف هذه االقتصادات نحو  يغلب االجتِّ
هيمنة القطاع العام عىل القطاع املرصيف 
كنسبة للناتج املحيل اإلمجايل، كذلك ال 

يزال تقديم اخلدمات املرصفية وقيام 
رًا. البنوك بدور الوساطة أقّل تطوُّ

الثالثة
جمموعة الدول 

غري النفطية

األردن، تونس، 
لبنان، مرص، 

املغرب...

عة ذات موارد  ُتعترب اقتصادات متنوِّ
مالية متواضعة، وتتمّتع هذه املجموعة 

بمستوى تطور وعمق مايل مقبول مقارنة 
بالدول متوسطة الّدخل يف العامل.

املصدر: راجع: زروق، مجال الدين وآخرون، أوضاع القطاع املرصيف يف الدول العربية وحتديات األزمة املالية العاملية، 
الدائرة االقتصادية والفنية، صندوق النقد العريب، أبو ظبي، سبتمرب 2009، ص: 2.

مشكلة البحث

جتيء هذه الورقة البحثية لتثري الّتساؤلني الّتاليني:

العربية؟  - االقتصادات  يف  واملرصيف  املايل  الشمول  فجوة  سّد  يمكن  كيف 
وهل هي مشكلة عرض أم طلب عىل اخلدمات واملنتجات املالية واملرصفية 

اإلسالمية؟
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بناًء عىل اإلشكالية السابقة، يمكن حتديد أهداف البحث عىل النّحو التايل:

املركزية  - البنوك  منظور  من  واملرصيف  املايل  الشمول  مفهوم  عىل  ف  التعرُّ
العربية، واهليئات املالية واملرصفية اإلقليمية العربية املعنّية بالشمول املايل؛

توثيق البيانات الُقطرية للشمول املايل العريب باستخدام املؤرشِّ العاملي لتعميم  -
اخلدمات املالية Findex، ومتابعة تطّور الفجوة بني جانبي العرض والّطلب 
3 سنوات؛ حيث سيتّم حتديث املجموعة  يف االقتصادات العربية تباعًا كل 

الكاملة للبيانات مّرة أخرى عام 2020، ولعّلها تكون متاحة عام 2021؛

إبراز الّدور املحوري الذي يمكن أن تقوم به البنوك املركزية العربية والبنوك  -
قيادة  خالل  من  واملرصيف؛  املايل  الشمول  ترسيع  يف  العربية  اإلسالمية 

اسرتاتيجيات وطنية لتعميم اخلدمات املالية يف االقتصادات العربية.

أهمية البحث

تتبنّي أمهية هذا املوضوع يف النقاط اآلتية:

يكتسب موضوع الشمول املايل واملرصيف أمهية كبرية يف العامل بعدما كشفت  -
األزمة املالية العاملية عن خلل هيكيل يف النظام املايل واملرصيف العاملي، ومدى 
احلاجة للّربط بني الشمول املايل وحتقيق االستقرار النقدي ومعايري النزاهة 

املالية، ومحاية املستهلك من بعض ممارسات األسواق املالية؛

حيظى تعزيز الشمول املايل واملرصيف بأمهية إضافية لدى احلكومات العربية  -
رات السياسية واالقتصادية  واجلهات الرقابية لدهيا؛ ألن األحداث والتطوُّ
لتطوير  الكبرية  احلاجة  أبرزت  العربية  املنطقة  شهدهتا  التي  واالجتامعية 
مشكالت  مواجهة  عىل  يساعد  شموالً  أكثر  اقتصادّيًا  نمّوًا  ق  حتقِّ برامج 

البطالة والفقر واالستبعاد املايل؛
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أخذت السلطات التنظيمية يف اقتصادات العامل والسيام البنوك املركزية، عىل  -
عاتقها قيادة عملية بناء اسرتاتيجيات وطنية للشمول املايل واملرصيف، بسبب 
توافر اإلمكانات املادية والفنية لدهيا، وإن كان ذلك يف غالب األحيان دون 
تكليٍف أو تفويٍض واضٍح هلا يف هذا الشأن، وعيًا منها بالّدور الذي يمكن 

أن تقوم به يف إنجاز مهاّمها األساسية.

فرضية البحث

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

يؤثِّر العرض والّطلب معًا يف تطّور حجم الفجوة بني الوصول واستخدام  -
املنتجات واخلدمات املالية واملرصفية يف االقتصادات العربية.

منهج البحث

إىل  الرجوع  خالل  من  وذلك  واملقارن؛  الوصفي  املنهجني  عىل  البحث  يعتمد 
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

االقتصادات  يف  الرسمية  واملرصفية  املالية  اخلدمات  تعميم  واقع  ُنربز  سوف 
العربية والدور املحوري للبنوك اإلسالمية والبنوك املركزية فيها؛ حيث ستعالج 

هذه الورقة البحثية املحاور التالية:
المبحث األول: مفهوم الشمول المالي من وجهة نظر البنوك المركزية العربية؛

المبحث الثاني: واقع الشمول المالي والمصرفي في االقتصادات العربية؛
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مع إ المبحث الثالث: دور البنوك المركزية العربية في تعزيز الشمول المالي والمصرفي؛

المبحث الرابع: دور البنوك اإلسالمية العربية في تعزيز الشمول المالي والمصرفي.

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

المبحث األول: مفهوم الشمول المالي من وجهة نظر البنوك المركزية العربية

وفيه مطلبان:

المطلب األول: الشمول المالي والمصرفي من منظور بعض الهيئات اإلقليمية العربية

الشمول  العربية  الدول  املايل)4( يف  الشمول  لتعزيز  اإلقليمي  العمل  فريق  ف  ُيعرِّ
كافة  واستخدام  إتاحة  املايل  بالشمول  »ُيقصد  التايل:  النّحو  عىل  واملرصيف  املايل 
اخلدمات املالية من خمتلف فئات املجتمع بمؤسساته وأفراده من خالل القنوات 
والتحويل،  الّدفع  وخدمات  املرصفية،  التوفري  حسابات  ذلك  يف  بام  الرسمية، 
وبأسعار  مالءمة  أكثر  مالية  خدمات  وابتكار  واالئتامن،  والتمويل  والتأمني، 
اخلدمات  مستهلكي  حقوق  محاية  املايل،  الشمول  مفهوم  يتضمن  كام  تنافسية. 
تفادي  بغرض  سليم،  بشكل  ومدخراهتم  أمواهلم  إدارة  عىل  وتشجيعهم  املالية 
الرقابة  التي ال ختضع جلهات  القنوات والوسائل غري الرسمية  البعض إىل  جلوء 

واإلرشاف، وتعتمد يف غالب األحيان أسعار مرتفعة«)5(.

ويشري الشمول املايل من وجهة نظر مشرتكة بني صندوق النقد العريب واملجموعة 
)6( إىل »احلالة التي يكون فيها األفراد )بام يف   CGAP االستشارية ملساعدة الفقراء 
قدرة  لدهيم  الصغرية(،  ذلك  يف  )بام  والرشكات  املنخفض(،  الّدخل  ذوي  ذلك 

)4( ينبثق هذا الفريق عن جملس حمافظي البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضّم يف عضويته املديرين واملسؤولني املعنّيني بقضايا الشمول املايل 
لدى تلك البنوك واملؤسسات، باإلضافة إىل صندوق النقد العريب.

)5( صندوق النقد العريب، نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل، فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول املايل، أبو ظبي، 2017، ص: 1.
(6) The Consultative Group to Assist the Poor.
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احلصول عىل )واالستفادة من( جمموعة كاملة من جودة اخلدمات املالية الرسمية 
)املدفوعات والتحويالت واالدخار واالئتامن والتأمني( املقّدمة بطريقة مسؤولة 
مي اخلدمات العاملة يف بيئة تنظيمية  عة من مقدِّ ومستديمة من ِقبل جمموعة متنوِّ

وقانونية مناسبة«)7(.

ومن وجهة نظر احتاد املصارف العربية فإن الشمول املايل واملرصيف »مفهوم هيدف 
إىل تعميم املنتجات واخلدمات املالية واملرصفية بتكاليف معقولة عىل العدد األكرب 
الّدخل  ذوي  من  املهّمشة  املجتمع  فئات  خصوصًا  واملؤسسات،  األفراد،  من 
مالئمة  مالية  خدمات  وابتكار  الرسمية  القنوات  خالل  من  وذلك  املحدود، 
وبتكاليف منافسة وعادلة؛ لتفادي جلوء تلك الفئات إىل القنوات والوسائل غري 

الرسمية مرتفعة التكاليف والتي ال ختضع للرقابة واإلرشاف«))(.

المطلب الثاني: الشمول المالي والمصرفي من منظور بعض البنوك المركزية العربية

املركزية  البنوك  معظم  لدى  واملرصيف  املايل  للشمول  رسمية  تعاريف  توجد  ال 
العربية. وقد بدأ عدد منها يف السنوات األخرية بإصدار تقارير لالستقرار املايل، 
وأدّلة حلامية عمالء املؤسسات املالية واملرصفية، برز فيها مصطلح الشمول املايل 

واملرصيف.

ُيتاح  التي  »احلالة  بأنه:  املايل  الشمول  عّرف  األردين  املركزي  البنك  أن  ونجد 
واملّدخرات  القروض  خدمات  إىل  الوصول  العمل  سّن  يف  البالغني  جلميع  فيها 
واملدفوعات والتأمني من مؤسسات مالية رسمية بشكل مريح ومسؤول وبكلفة 
معقولة مع استدامة عمل مؤسسات تقديم اخلدمة املالية، وبحيث تكون النتيجة 
إتاحة خدمات مالية رسمية للعمالء املستبعدين واملحرومني من اخلدمات املالية 

(7) CGAP and AMF, “Financial Inclusion Measurement in the Arab World”, Working Paper, January 2017, p. 3.

))( إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية، الشمول املايل يف املنطقة العربية يف أدنى مستوياته عاملّيًا، جملة احتاد املصارف 
العربية، بريوت، ع 436، مارس 2017، ص: 12.
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بدالً من اخليارات غري الرسمية املتاحة أمامهم؛ حيث إن اخليارات غري الرسمية 
التي يلجأ إليها األشخاص غري القادرين تقوم بفرض رشوط تعّسفية عىل العمالء؛ 
ممّا يؤدِّي إىل زيادة املشاكل املالية للفئة املحرومة من الوصول إىل اخلدمات املالية 

الرسمية«))(.

ف مؤسسة النقد العريب السعودي الشمول املايل بأنه: »حصول فئات املجتمع  وتعرِّ
األعامل  وأصحاب  املنخفضة،  الرواتب  وأصحاب  الضعيفة  كالفئات  املختلفة 
الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر عىل اخلدمات واملنتجات املالية املالئمة التي 

حيتاجوهنا بكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة«)10(.

استخدام  وصول  »تعزيز  بأنه:  املايل  الشمول  الفلسطينية  النقد  سلطة  ف  تعرِّ كام 
للخدمات  الدخل،  وحمدودة  املهّمشة  الفئات  يشمل  بام  املجتمع،  فئات  كافة 
عادل  بشكل  هلم  م  تقدِّ بحيث  احتياجاهتم؛  مع  تتناسب  التي  املالية  واملنتجات 

وشفاف وبتكاليف معقولة«)11(.

الشمول  بأن  العراقي  املركزي  والبنك  الكويتي  املركزي  البنك  من  كلٌّ  ويرى 
إتاحة  تستهدف  التي  والسياسات  اإلجراءات  »جمموعة  يعني:  واملرصيف  املايل 
اخلدمات املالية واملرصفية لكافة فئات املجتمع، بام يف ذلك تلك الفئات من ذوي 
االحتياجات اخلاّصة، وذات الّدخل املحدود أو الّضعيف، وأصحاب الوظائف 
واألعامل اخلدمية واحلرفية البسيطة، وأصحاب األعامل متناهية الصغر والصغرية 
وتّتسم  وظروفهم  احتياجاهتم  تتطّلبه  ما  وفق  تكون  أن  مراعاة  مع  واملتوسطة، 

بالعدالة والشفافية. ويف هذا الشأن يتعنّي عىل البنوك ما ييل:

وضع برامج سنوية لتحقيق أهداف الشمول املايل واملرصيف، مع وجود آليات  -
عها لتشمل  تسمح بمتابعة تنفيذ هذه الربامج، وحرص املستفيدين منها وتنوُّ

))( البنك املركزي األردين، تقرير االستقرار املايل 2015، دائرة االستقرار املايل، 2016، ص: ).
)10( مؤسسة النقد العريب السعودي، مبادئ محاية عمالء املصارف، إدارة محاية العمالء، 2013، ص: 5.

)11( سلطة النقد الفلسطينية، نرشة املرساة املرصفية، ع4، ديسمرب 2014، ص: 5.
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مع  املتعاملني  دائرة  توسيع  ق  املحتملني، وبام حيقِّ العمالء  فئات عديدة من 
وحدات اجلهاز املرصيف؛

بذل مزيد من اجلهود يف دراسة احتياجات الفئات التي ال تتعامل مع البنوك  -
اذ خطوات جاّدة نحو تسهيل حصوهلم عىل احتياجاهتم وفق أساليب  واختِّ

آمنة وميرّسة هلم؛

فإنه  - املايل واملرصيف؛  للشمول  وبراجمها  أنشطتها  بتخطيط  البنوك  قيام  لدى 
يتعنّي عليها انتهاج أساليب مناسبة جلذب الفئات غري املعتادة عىل الّتعامل 
الّضعيفة(  الّدخول  وأصحاب  اخلاّصة،  االحتياجات  ذوي  )مثال:  معها 
رفع  عىل  وتشجيعها  الفئات،  هلذه  ه  التوجُّ نحو  إجيابية  إجراءات  توفري  مع 
خاّصة  عديدة،  جماالت  يف  التطّورات  من  واالستفادة  الّتعامالت  مستوى 

التكنولوجية«)12(.

ينحرص  أن  جيب  ال  املايل  الشمول  ألن  »نظرًا  أنه  املركزي  املغرب  بنك  ويرى 
املغرب  بنك  فإن  البنكي؛  القطاع  يف  إدماجها  الواجب  للساكنة  كّمي  مفهوم  يف 
العاملي  ]التحالف   AFI - Alliance for Financial Inclusion منّظمة:  مع  بالّتعاون 
ات تسمح بقياس أحسن ملستوى  للشمول املايل[ يعتزم وضع جمموعة من املؤرشِّ
تقارير  وضع  هبدف  املالية  واملنتوجات  اخلدمات  وجودة  )الّصريفة(  االستبناك 

Reports يف هذا الشأن«)13(.

املايل  الشمول  مفهوم  بشأن  املختلفة  النظر  وجهات  استعراض  خالل  ومن 
واملرصيف؛ فإنه قد ختتلف مفاهيم الشمول املايل شكاًل من هيئة ألخرى ومن بنك 

مركزي آلخر، وإن كانت تّتفق يف األبعاد األربعة التالية:

خدمات  - توافر  املالية:  واخلدمات  املنتجات  إىل(  )الوصول  عىل  احلصول 
)12( بنك الكويت املركزي، دليل محاية العمالء، 2015، ص: 16-17؛ البنك املركزي العراقي، دليل محاية املستهلك، 2017، ص: )1.

)13( اجلواهري، عبد اللطيف، ورقة حول جتربة بنك املغرب يف جمال تعزيز الولوج إىل اخلدمات املالية )الشمول املايل(، جملس حمافظي املصارف املركزية 
ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العريب، 2012، ص: 15-14.



يل 2019 م العدد )10(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

37

ربية
 الع

ات
صاد

القت
يف ا

رصيف 
 وامل

ملايل
ول ا

شم
وة ال

فج
ريب

 الع
المي

إلس
يف ا

رص
ع امل

قطا
ة لل

اّص
ة خ

شار
مع إ

ل التكاليف؛ مالية رسمية ومنّظمة، وقرب املسافة، والقدرة عىل حتمُّ

استخدام املنتجات واخلدمات املالية: االنتظام والتكرار ومدة االستخدام؛ -

جودة اخلدمات واملنتجات املالية: اخلدمات مصّممة الحتياجات العمالء،  -
وجتزئة اخلدمات من أجل تطويرها جلميع فئات املجتمع؛

الرفاهية املالية: إدارة األموال بشكل فّعال، والتخطيط للمستقبل والّتعامل  -
آمنة  بطريقة  األفراد  معيشة  مستوى  حتسني  ثّم  ومن  املالية؛  الّضائقة  مع 

ومستديمة.

شكل 1: أبعاد الشمول املايل واملرصيف

املصدر: من إعداد الباحث
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بناًء عىل ما سبق؛ فإنه يتّم فهم الشمول املايل واملرصيف من حيث إتاحة اخلدمات 
واملنتجات املالية )الوصول الواسع( بام يمثِّل جانب العرض، واستخدامها وهو 
ق الرفاه املايل للمستهلك،  جانب الّطلب، وجودة تلك اخلدمات واملنتجات بام حيقِّ

وبام يدمج جانبي العرض والّطلب.

المبحث الثاني: واقع الشمول المالي والمصرفي في االقتصادات العربية

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: الشمول المالي وخدمات اإليداع في االقتصادات العربية

 للمجموعات اإلقليمية
ً
ر ملكية الحسابات وفقا

ِّ
1 - مؤش

69 % من سكان العامل  ُتظهر قاعدة بيانات الشمول املايل لدى البنك الدويل، أن 
ومرصفية  مالية  ملؤسسات  النّفاذ  أو  الوصول  لدهيم  يتوافر  سنة(   15  +( البالغني 
البنوك  فيها  بام  ومرصفية،  مالية  مؤسسات  يف  حسابات  يمتلكون  أي  رسمية؛ 
وفقًا  وذلك  االئتامن،  ادات  واحتِّ الربيد  ومكاتب  الصغري  التمويل  ومؤسسات 
للبيانات املتاحة عن عام 2017. وباملقارنة، فإن هذه النسبة تصل إىل 37 % فقط عىل 
صعيد االقتصادات العربية كمجموعة)14(. وُتعترب هذه النسبة، األدنى بني خمتلف 
املنطقة  سكان  من   %  63 نحو  أن  ذلك  ويعني  األخرى.  اإلقليمية  املجموعات 
رسمية.  ومرصفية  مالية  ملؤسسات  الوصول  لدهيم  يتوافر  ال  البالغني  العربية 

ط العاملي. وباملثل، فإن احلصول عىل االئتامن الرسمي بلغ نحو ُربع املتوسِّ

)14( تشمل االقتصادات العربية مجيع البلدان األعضاء يف صندوق النقد العريب )22 دولة(، وهي دول جملس التعاون اخلليجي )البحرين والكويت وسلطنة ُعامن 
وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة( واجلزائر وجزر القمر وجيبويت ومرص والعراق واألردن ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وفلسطني 
والصومال والسودان وسورية وتونس واليمن. ويقيس مؤرش الشمول املايل للبنك الدويل، كيفية وصول واستخدام البالغني للخدمات املالية يف 144 بلدًا، ويشمل 
2011، متزامنة مع أوقات االضطرابات يف العديد من البلدان العربية. وال تتوافر  Global Findex يف عام  ذلك مجيع الدول العربية. فقد ُأجريت أول مسوحات 
البيانات لكل االقتصادات العربية يف األعوام 2011 و2014 و2017، مع تغطية 21 بلدًا كحّد أقىص يف عامي 2011 و2014 )استثناء ليبيا(، و11 بلدًا فقط 
2014 و2017 )جزر القمر  2011 فيام خيص االقتصادات التي ال تتوافر بشأهنا أّي بيانات من عامي  البيانات. وسيقترص التحليل عىل بيانات عام  م مجيع  ُيقدِّ

وجيبويت وسورية وُعامن وقطر(.
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جدول 3: احلسابات لدى مؤسسات مالية رسمية )السن 15 سنة فأكثر(، حسب املنطقة

املنطقة
نسبة البالغني الذين لدهيم 

حسابات مرصفية رسمية )%(
نسبة البالغني الذين لدهيم قروض 
شخصية من مؤسسة مرصفية )%(

201120142017201120142017

 اقتصادات الّدخل املرتفع
20%18%14%95%94%90%منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

15%15%10%81%78%69%أوربا وآسيا الوسطى

11%11%9%74%72%60%رشق آسيا واملحيط اهلادي

11%11%9%69%62%51%العامل

9%10%8%65%58%43%اقتصادات الّدخل املتوّسط

10%12%8%55%52%39%أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

7%7%8%58%42%29%اقتصادات الّدخل املنخفض

7%6%5%43%34%23%إفريقيا جنوب الصحراء

3%4%3%37%30%22%االقتصادات العربية

World Bank, Global Financial Inclusion, Findex Database, See Web Site: http://www. :املصدر: راجع
worldbank.org/globalfindex

ر ملكية الحسابات في مؤسسات مالية
ِّ

2 - مؤش

ُتظهر إحصاءات قاعدة بيانات الشمول املايل لدى البنك الدويل، أن هناك زيادة 
ملحوظة يف ملكية احلسابات يف مؤسسات مالية ومرصفية للذكور واإلناث بني 
عامي 2011 و 2017 يف معظم االقتصادات العربية ما عدا اجلزائر ولبنان. ففي عام 
العربية  2017، كانت نسبة ملكية احلسابات مرتفعة بشكل ملحوظ يف اإلمارات 

 ،% و80   ،% و83   ،%  88 بحوايل  والسعودية  والكويت،  والبحريـن،  املتحـدة، 
الّتوايل. يف املقابل، سّجل الشمول املايل نسبًا منخفضة يف موريتانيا،  و72 % عىل 
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والعراق، وفلسطني بحوايل 21 %، و23 %، و25 % عىل الّتوايل.

وقد يعود سبب استمرار فجوة ملكية احلسابات بحسب اجلنس إىل امتالك الذكور 
وتظهر  العربية.  االقتصادات  غالبية  تقريبًا يف  النساء  متتلكه  ما  حسابات ضعف 
والسودان،  واجلزائر،  األردن،  يف  بارز  بشكل  اجلنسني  بني  القائمة  الفجوة  هذه 

وفلسطني، واملغرب، واليمن.
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جدول 4: نسبة األفراد الذين يمتلكون حسابات مرصفية أو مالية من جمموع السكان 
البالغني يف االقتصادات العربية

االقتصادم
إناثذكوركّل البالغني

201120142017201120142017201120142017

25,524,642,533,733,356,317,415,526,6األردن1

59,783,288,268,890,092,747,267,776,4اإلمارات2

64,581,982,679,090,286,348,866,775,4البحرين3

20,728,4غ. م34,245,7غ. م27,336,9غ. متونس4

33,350,542,846,160,956,320,440,129,3اجلزائر5

غ. مغ. م17,9غ. مغ. م25,7غ. مغ. م21,7جزر القمر6

غ. مغ. م8,8غ. مغ. م16,6غ. مغ. م12,3جيبويت7

46,469,471,772,775,380,515,261,158,2السعودية8

غ. م4,410,0غ. م9,420,2غ. م6,915,3السودان9

غ. مغ. م19,6غ. مغ. م26,8غ. مغ. م23,3سورية10

غ. م33,7غ. مغ. م43,6غ. مغ. م38,7غ. مالصومال11

10,611,022,713,514,625,87,57,419,5العراق12

غ. مغ. م63,5غ. مغ. م83,7غ. مغ. م73,6ُعامن13

19,424,225,028,727,334,410,221,215,9فلسطني14

غ. مغ. م61,6غ. مغ. م68,6غ. مغ. م65,9قطر15

86,872,979,892,779,383,379,664,073,5الكويت16

37,046,944,849,462,456,725,932,932,9لبنان17

59,6غ. مغ. م70,7غ. مغ. م65,7غ. مغ. مليبيا18

9,713,732,812,818,838,76,59,327,0مرص19

16,8غ. مغ. م41,5غ. مغ. م28,6غ. مغ. ماملغرب20

17,520,420,923,324,826,312,121,015,5موريتانيا21

غ. م1,11,7غ. م6,411,4غ. م3,76,4اليمن22

World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :املصدر
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خل
ّ

 لمستوى الد
ً
ر ملكية الحسابات وفقا

ِّ
3 - مؤش

ُتظهر البيانات أن هناك تفاوتًا يف نسب الشمول املايل لألفراد لدى االقتصادات 
العربية، عىل صعيد مستوى الّدخل؛ حيث ارتفعت ملكية احلسابات لدى األفراد 
% من  األقّل دخاًل )40 % من السكان البالغني( ولدى األفراد األعىل دخاًل )60 
السكان البالغني( يف االقتصادات العربية بشكل كبري منذ عام 2011؛ حيث كانت 
ملكية احلسابات ألغنى 60 % من السكان أعىل بكثري من ملكية احلسابات ألفقر 
رشائح املجتمع يف مجيع االقتصادات العربية. ويف عام 2017، امتلك أقّل من 13 % 
من السكان األقّل دخاًل يف فلسطني، وموريتانيا حسابًا. من جهة أخرى، امتلك 
حوايل 80 % من السكان األقّل دخاًل يف البحرين واإلمارات العربية املتحدة حسابًا 

يف مؤسسة مالية يف العام 2017.

الوصول  ونسبة  دخاًل  األعىل  للسكان  الوصول  نسبة  بني  الفرق  هذا  ويصل 
للسكان األقّل دخاًل، أقصاه بني االقتصادات العربية لدى تونس 26,5 %، ذلك 
تونس  للسكان األعىل دخاًل يف  املالية واملرصفية  للمؤسسات  الوصول  نسبة  أن 

تبلغ حوايل 47,5 %، فيام تصل هذه النسبة للسكان األقّل دخاًل فيها إىل 21 %.
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ع نسب األفراد الذين يمتلكون حسابات مرصفية أو مالية وفقًا ملستوى الدخل  جدول 5: توزُّ
يف االقتصادات العربية 2017

االقتصادم
60 % من السكان األعىل دخاًل40 % من السكان األقّل دخاًل

201120142017201120142017

13,116,332,933,130,148,9األردن1

52,977,783,064,588,091,7اإلمارات2

66,181,075,863,282,687,1البحرين3

35,847,5غ. م14,821,0غ. متونس4

23,137,035,040,559,548,0اجلزائر5

غ. مغ. م28,1غ. مغ. م10,6جزر القمر6
غ. مغ. م16,6غ. مغ. م5,7جيبويت7
32,864,864,654,972,976,4السعودية8

غ. م8,820,4غ. م3,97,5السودان9
غ. مغ. م22,8غ. مغ. م23,8سورية10
غ. م46,2غ. مغ. م27,4غ. مالصومال11
6,78,418,713,412,325,3العراق12

غ. مغ. م79,0غ. مغ. م66,0ُعامن13
8,015,612,026,930,033,7فلسطني14

غ. مغ. م76,8غ. مغ. م54,1قطر15
84,063,770,888,479,185,8الكويت16

18,028,429,949,859,354,6لبنان17

70,6غ. مغ. م58,3غ. مغ. مليبيا18

4,75,520,312,919,941,1مرص19

34,9غ. مغ. م19,3غ. مغ. ماملغرب20

6,112,012,824,530,126,2موريتانيا21

غ. م5,48,4غ. م0,73,5اليمن22

World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :املصدر
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 لمستوى الشمول
ً
ر ملكية الحسابات وفقا

ِّ
4 - مؤش

تتفاوت نسبة ملكية احلسابات لألفراد بشكل كبري فيام بني االقتصادات العربية، 
وحتديدًا بني اقتصادات جملس التعاون اخلليجي )األعىل دخاًل( وبقية االقتصادات 

العربية.

ونظرًا إىل الفروقات الواسعة بني االقتصادات العربية فيام خيّص الشمول املايل؛ 
فإنه يمكن تصنيفها إىل ثالث جمموعات عىل النّحو التايل)15(:

املجموعة األوىل: تشمل اقتصادات جملس التعاون اخلليجي السّتة باإلضافة إىل 
ليبيا، وهي اقتصادات ذات معّدالت شمول مايل مرتفعة؛ حيث تفوق نسبة ملكية 
ط العاملي البالغ 62 % عام 2014 و69 % عام  احلسابات يف هذه االقتصادات املتوسِّ

2017؛

املجموعة الثانية: تشمل كاًل من لبنان واألردن وفلسطني ومرص والصومال  -
اقتصادات  وهي  واملغرب(،  وتونس  )اجلزائر  العريب  املغرب  واقتصادات 

ذات معّدالت شمول مايل متوّسطة ترتاوح بني 25 % - 45 %؛

املجموعة الثالثة: تتضّمن كاًل من سورية والعراق وجزر القمر وموريتانيا  -
والسودان وجيبويت واليمن، وهي اقتصادات ذات معّدالت شمول مايل أقّل 

من أو يساوي 23 %، وهو متوّسط دول إفريقيا جنوب الصحراء عام 2011.

)15( راجع: إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية، الشمول املايل يف املنطقة العربية يف أدنى مستوياته عاملّيًا، مرجع سابق، 
CGAP and AMF, Op. Cit., p. 3 ص: 12؛
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جدول 6: ملكية احلسابات يف مؤسسات مالية كنسبة من البالغني وفقًا ملستوى معّدل 
الشمول يف االقتصادات العربية 2017

اإلناثالذكوركّل البالغنياالقتصاد
دول ذات معّدالت شمول مايل مرتفعة

88,292,776,4اإلمارات

82,686,375,4البحرين

79,883,373,5الكويت
73,683,763,5ُعامن*

71,780,558,2السعودية
65,968,661,6قطر*

65,770,759,6ليبيا

دول ذات معّدالت شمول مايل متوسطة
44,856,732,9لبنان

42,856,329,3اجلزائر

42,556,326,6األردن
38,743,633,7الصومال**

36,945,728,4تونس

32,838,727,0مرص

28,641,516,8املغرب

25,034,415,9فلسطني

دول ذات معّدالت شمول مايل منخفضة
23,326,819,6سورية*

22,725,819,5العراق
21,725,717,9جزر القمر*

20,926,315,5موريتانيا
15,320,210,0السودان**

12,316,68,8جيبويت*
6,411,41,7اليمن**

World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :املصدر

* بيانات 2011، ** بيانات 2014
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 لمستوى األعمار
ً
ر ملكية الحسابات وفقا

ِّ
5 - مؤش

ل فئة الشباب نسبة عالية من املجتمعات العربية؛ لكنها تواجه عوائق رئيسة  تشكِّ
حتول دون استفادهتم من اخلدمات املالية واملرصفية. فمن املتعارف عليه أن املؤرشِّ 
املعتَمد لقياس نسبة الشمول املايل هو ملكية احلسابات يف مؤسسات مالية رسمية 
الشباب يف االقتصادات  15 عامًا. ولكن غالبية  الـ  البالغني فوق سن  كنسبة من 
العربية ال يتمّتعون باستقاللية مالية قبل عمر الـ 25، كام أن الشــباب دون سـّن 
الـ 18 ال يمكنهم فتح حسابات مرصفية خاصة هبم وإدارهتا)16(؛ األمر الذي ُيفرسِّ 
تدينِّ معّدالت الشمول املايل يف معظم االقتصادات العربية باستثناء دول اخلليج. 
بشكل  العربية  االقتصادات  يف  احلسابات  ملكية  مؤرشِّ  ارتفاع  البيانات  ُتظهر 

ملحوظ عندما حُيسب كنسبة من البالغني فوق سن الـ 25 عامًا.

24 سنة، هي األقّل حّظًا يف  إىل   15 الشباب من  فئة  أن  ُتظهر  املقارنة  البيانات  إن 
الوصول أو النّفاذ إىل املؤسسات املالية واملرصفية يف االقتصادات العربية باملقارنة 
مع الفئات العمرية فوق 25 سنة. ويظهر هذا الّتفاوت يف مجيع االقتصادات العربية، 
وإن كان أكثر وضوحًا يف حالة األردن واجلزائر وجزر القمر وفلسطني ومرص، 

فيام يكون هذا التفاوت حمدودًا نسبّيًا يف قطر والكويت والصومال والسودان.

)16( جتدر اإلشارة إىل أن بعض االقتصادات العربية ال تسمح أنظمتها القانونية ملن هم دون الثامنة عرشة سنة بفتح حسابات مرصفية.
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جدول 7: ملكية احلسابات كنسبة من البالغني فوق سن الـ 15 والـ 25 يف االقتصادات العربية 2017

االقتصادم
ملكية احلسابات كنسبة 
من البالغني فوق سن الـ 

15 عامًا

ملكية احلسابات كنسبة 
من البالغني فوق سن الـ 

25 عامًا

42,551,3األردن1

88,290,7اإلمارات2

82,685,5البحرين3

36,940,0تونس4

42,848,7اجلزائر5

21,729,0جزر القمر*6

12,315,9جيبويت*7

71,776,0السعودية8

15,317,0السودان**9

23,323,7سورية*10

38,737,2الصومال**11

22,725,9العراق12

73,676,5ُعامن*13

25,033,1فلسطني14

65,966,4قطر*15

79,881,3الكويت16

44,850,2لبنان17

65,770,5ليبيا18

32,839,7مرص19

28,632,7املغرب20

20,924,9موريتانيا21

6,49,0اليمن**22

World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :املصدر

* بيانات 2011، ** بيانات 2014



يل 2019 م العدد )10(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

48

المطلب الثاني: الشمول المالي وخدمات التمويل في االقتصادات العربية

ر التمويل الرسمي في االقتصادات العربية
ِّ

1 - مؤش

املقرتضني من  نسبة   Global Findex املايل  الشمول  قياس  ُتظهر إحصاءات دراسة 
يف  مالية  مؤسسات  من  االقرتاض  نسبة  أن  والواضح  رسمية،  مالية  مؤسسات 
العريب  املغرب  دول  يف  وبخاّصة  عام،  بشكل  منخفضة  تزال  ال  العربية  املنطقة 
كاملغرب واجلزائر، ويف االقتصادات العربية األقّل نموًا كاليمن والصومال، فيام 
هي مرتفعة يف اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، واألردن، ولبنان، والكويت.

املقرتضني  نسبة  تزيد  اليمن،  باستثناء  العربية  االقتصادات  مجيع  يف  أن  وُيالَحظ 
الوصول  تعانني  النساء  أن  اىل  يشري  قد  ممّا  اإلناث؛  املقرتضني  نسبة  الذكور عىل 
إىل القنوات املالية الرسمية واالستبعاد املايل أكثر من الرجال؛ ومن ثّم تفتقرن إىل 

األدوات املالية األساسية الاّلزمة لتمّلك األصول والّتمكني االقتصادي.

وبالّرغم من حاجة حمدودي الّدخل إىل االستدانة أكثر هبدف التعليم، والعالج، 
من   %  60( دخاًل  األعىل  األفراد  أن  ُيظهر  الاّلحق  اجلدول  فإن  واالستهالك؛ 
دخــاًل  األقّل  األفراد  من  أكثر  رسمية  مالية  مؤسسات  من  يقرتضون  السكان( 
)40 % من السكان( يف مجيع االقتصادات العربية، ولعّل ذلك يعود إىل املخاطر 
املرتفعة املرتبطة بافتقار املقرتضني األقّل دخاًل إىل الّضامنات احلقيقية كاألرايض 

والعقارات يف حال التخّلف عن الّسداد.
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جدول 8: نسبة البالغني الذين اقرتضوا من البنوك التجارية أو من املؤسسات املالية يف العام 2017

أغنى 60%أفقر 40%إناثذكوركّل البالغنياالقتصادم

16,618,814,215,617,3األردن1

18,920,215,514,122,0اإلمارات2

16,820,79,216,017,4البحرين3

8,512,15,03,711,7تونس4

3,03,82,22,23,5اجلزائر5

7,28,65,82,59,9جزر القمر*6

غ. مغ. م4,55,33,8جيبويت*7

11,215,05,410,511,7السعودية8

4,25,03,42,55,3السودان**9

13,114,711,512,114,0سورية*10

2,02,71,41,52,4الصومال**11

2,83,12,41,43,7العراق12

9,212,26,28,99,3ُعامن*13

5,27,52,92,86,7فلسطني14

12,614,29,88,615,7قطر*15

16,517,015,59,521,1الكويت16

16,620,412,815,417,4لبنان17

4,77,41,44,34,9ليبيا18

6,38,14,66,16,4مرص19

2,63,71,61,93,0املغرب20

7,58,76,35,38,9موريتانيا21

0,40,40,40,00,7اليمن**22

World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :املصدر

* بيانات 2011، ** بيانات 2014
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ر َمصدر القروض في االقتصادات العربية
ِّ

2 - مؤش

ًا مهاّمً ملستوى الشمول املايل وكفاءة املؤسسات املالية  ُيعّد مصدر القروض مؤرشِّ

نسبة  الاّلحق  اجلدول  يف  املايل  الشمول  بيانات  وُتظهر  ما،  اقتصاد  يف  الرسمية 

الرسمي يف  مالية رسمية، مقابل االقرتاض غري  املقرتضني من مؤسسة  البالغني 

االقتصادات العربية؛ حيث إن االقرتاض من األصدقاء واألقارب يمثِّل املصدر 

الرشكات  يليه  العربية،  االقتصادات  يف  لألفراد  االئتامن  عىل  للحصول  األول 

ومرصفية  مالية  مؤسسات  عرب  التمويل  ثم   ،Retail Stores التجارية  واملؤسسات 

رسمية.

ومن الاّلفت أن يف مجيع االقتصادات العربية باستثناء لبنان، اقرتض معظم البالغني 

من أفراد العائلة واألصدقاء، وهذا مؤرشِّ عىل أوجه القصور يف املؤسسات املالية 

العراق،  يف  األعىل  العائلة  أو  األصدقاء  من  االقرتاض  نسبة  وكانت  الرسمية. 

وليبيا، ومرص، واألدنى يف لبنان، واملغرب، واجلزائر. أّما اإلقراض غري الرسمي 

األردن،  يف  واألدنى  وسورية،  والسعودية،  العراق،  يف  األعىل  فكان  اخلاص 

كان  الرسمية  املالية  املؤسسات  من  االقرتاض  أن  حني  يف  والسودان؛  واجلزائر، 

والكويت،  ولبنان،  واألردن،  والبحرين،  املتحدة،  العربية  اإلمارات  يف  األعىل 

واألدنى يف املغرب، والعراق، واجلزائر.

ومرصفية  مالية  مؤسسات  من  املقّدم  االئتامن  أو  القروض  مستوى  وعىل  هذا 

رسمية، يمثِّل املصدر األول للحصول عىل التمويل بالنسبة لألفراد فقط يف لبنان.
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جدول ): نسبة االقرتاض بحسب مصدر التمويل يف االقتصادات العربية )2011 - 2017(

االقتصادم
اإلقراض غري الرسمي املؤسسات املالية الرسمية

العائلة/األصدقاءاخلاص

201120142017201120142017201120142017

26,117,431,0غ. م4,513,616,61,41,1األردن1

23,528,525,7غ. م10,815,418,92,35,9اإلمارات2

20,736,432,9غ. م21,921,316,811,213,3البحرين3

16,131,7غ. مغ. م3,3غ. م8,08,5غ. متونس4

24,813,218,6غ. م1,52,23,01,61,5اجلزائر5

غ. مغ. م25,3غ. مغ. م1,7غ. مغ. م7,2جزر القمر6
غ. مغ. م18,3غ. مغ. م4,8غ. مغ. م4,5جيبويت7
26,237,333,5غ. م2,112,211,210,418,3السعودية8

غ. م47,438,0غ. م11,11,6غ. م1,84,2السودان9
غ. مغ. م20,1غ. مغ. م16,9غ. مغ. م13,1سورية10
غ. م40,7غ. مغ. م9,3غ. مغ. م2,0غ. مالصومال11
41,548,252,1غ. م8,04,22,88,519,8العراق12

غ. مغ. م33,1غ. مغ. م6,6غ. مغ. م9,2ُعامن13
41,825,719,6غ. م4,14,25,27,58,5فلسطني14

غ. مغ. م30,6غ. مغ. م8,9غ. مغ. م12,6قطر15
18,330,221,0غ. م20,814,116,52,512,0الكويت16

12,012,913,4غ. م11,315,616,62,24,4لبنان17

44,2غ. مغ. مغ. مغ. مغ. م4,7غ. مغ. مليبيا18

25,321,538,0غ. م3,76,36,31,72,5مرص19

18,0غ. مغ. مغ. مغ. مغ. م2,6غ. مغ. ماملغرب20

34,529,830,9غ. م7,97,77,510,95,1موريتانيا21

غ. م45,551,7غ. م7,815,0غ. م0,90,4اليمن22

World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :املصدر
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ر التمويل الصغير في االقتصادات العربية
ِّ

3 - مؤش

ال خيتلف األمر بالنسبة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة، عن األفراد يف الوصول 
أو النّفاذ للتمويل واخلدمات املالية يف االقتصادات العربية. فإحصاءات الشمول 
املايل ُتظهر أن اجلزء األكرب من املرشوعات املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر 
يف االقتصادات العربية )MSMEs()17( ال يتوافر هلا إمكانية احلصول عىل التمويل 

واخلدمات املالية واملرصفية األخرى.

ويبنيِّ اجلدول الاّلحق عدد املرشوعات الصغرية واملتوسطة الرسمية وغري الرسمية 
التي ال حتصل عىل خدمات مالية ومرصفية واملبالغ املقّدرة للفجوة التمويلية يف 
خمتلف املناطق. وعىل الّرغم من أن الفجوة التمويلية لقطاع املرشوعات الصغرية 
استعداد  عىل  ليست  البنوك  فإن  العربية؛  االقتصادات  يف  ضخمة  واملتوسطة 
العالية،  املخاطر  ذلك  يف  بام  تواجهها،  التي  املختلفة  للعقبات  نظرًا  لتمويلها 

وارتفاع تكاليف التشغيل، واألنظمة القانونية الّضعيفة.

(17) MSMEs: Micro, Small, and Medium Enterprises.
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جدول 10: فجوات متويل قطاع املرشوعات الصغرية واملتوسطة، حسب املنطقة )2011(

املنطقة

إمجايل عدد 
املرشوعات 

الصغرية 
واملتوسطة 

)مليون(

عدد 
املرشوعات 

غري 
املستفيدة 
)مليون(

إمجايل عدد 
املرشوعات 

الصغرية 
واملتوسطة 

الرسمية )مليون(

عدد 
املرشوعات 
الرسمية غري 

املستفيدة 
)مليون(

فجوة االئتامن 
للمرشوعات 

الصغرية 
واملتوسطة 

الرسمية )مليار 
دوالر(

رشق آسيا واملحيط 
150-18892128180اهلادي

أوربا وآسيا 
150-201032190الوسطى

أمريكا الالتينية 
210 - 522732250والبحر الكاريبي

260 - 211021320االقتصادات العربية

10-78362120جنوب آسيا

إفريقيا جنوب 
70 - 40224390الصحراء

املصدر: راجع:

Stein, Peer et al, Closing the Credit Gap for Formal and Informal Micro, Small, and Medium Enterprises, 
International Finance Corporation, Washington DC, 2013, pp. 8;15.

املقّدم  لالئتامن  بالنسبة   2014 و   2011 الفرتة  يف  العربية  االقتصادات  احتّلت  لقد 
من القطاع املايل، املرتبة األخــرية بني خمتلف املجمــوعات اإلقليـمية األخرى 
بنسبة 39 % و 43 % )من الناتج املحيل اإلمجايل( عىل الّتوايل، ويف عام 2016 بلغت 
جنوب  وإفريقيا  الالتينية  أمريكا  )قبل  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من   %  60 النسبة 
الصحراء(؛ ما يعكس احلاجة إىل توسيع نطاق الشمول املايل، وتقديم متويل أكثر 
االقتصادية  التنمية  يف  املهم  دورها  إىل  نظرًا  واملتوسطة؛  الصغرية  للمرشوعات 
وتوليد فرص العمل. وُيعّد الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية رشطًا 

أساسّيًا ملواجهة حتّديات الفقر والبطالة.
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جدول 11: االئتامن املحيل املقّدم من القطاع املايل )كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلمجايل(، حسب املنطقة

201120142016املنطقة

148,2%138,4%130,0%رشق آسيا واملحيط اهلادي

144,8%141,9%138,8%منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

129,0%122,2%116,1%العامل

94,5%95,4%102,6%أوربا وآسيا الوسطى

60,3%43,4%39,2%االقتصادات العربية

49,5%50,8%43,8%أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

45,5%45,2%50,3%إفريقيا جنوب الصحراء

املصدر:
World Bank, World Development Indicators, See Web Site:  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=FS.AST.PRVT.GD.ZS&country=

مستديمة  تنمية  هو  املايل  الشمول  اسرتاتيجيات  أساس  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
لقطاع التمويل املتناهي الصغر. لذلك؛ فإن إمكانية احلصول عىل خدمات مالية 
رسمية، بام يف ذلك التمويل املتناهي الصغر، ومتويل املرشوعات اجلديدة، يمكن 
املناطق  يف  وبخاّصة  السكان،  من  والفقرية  املخدومة  غري  القطاعات  يساعد  أن 
الفوارق بني  اقتصادية شاملة، وخيفِّف من حّدة  ز تنمية  الريفية؛ األمر الذي يعزِّ
األرياف واملدن، ويولِّد فرص عمل منتجة للشباب العريب الذي ُتقّدر نسبة بطالته 

بنحو 29 %.
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شكل 2: التحديات الرئيسة التي تواجه املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف االقتصادات العربية

املصدر: عبد الرمحن بن عبد اهلل احلميدي، »واقع وسياسات تعزيز الشمول املايل للمرشوعات الصغرية واملتوسطة يف 
الدول العربية: دور السلطات اإلرشافية«، مؤمتر الشمول املايل للمرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية: دور 

البنوك ومؤسسات الضامن، القاهرة، 11 مايو 2016، ص: 6.

ز  وال شّك أن حتسني قدرة الشباب العريب عىل استخدام النظام املايل الرسمي ستعزِّ
قدرهتم عىل بدء أعامهلم اخلاّصة، واالستثامر يف التعليم، ومتلُّك عقار. لكن اجلدول 
الاّلحق ُيظهر أن نسبة البالغني الذين اقرتضوا لبدء أو إدارة أو توسيع مرشوع، 
تبقى منخفضة يف عدد من االقتصادات العربية؛ لذلك يتطّلب من البنوك العربية 
ع يف متويل املرشوعات املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر هبدف توسيع  التوسُّ

الشمول املايل واملرصيف.



يل 2019 م العدد )10(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

56

جدول 12: نسبة البالغني الذين اقرتضوا املال لغرض جتاري أو تعليمي أو عقاري يف االقتصادات العربية

االقتصادم
االقرتاض لغرض عقارياالقرتاض لغرض تعليمياالقرتاض لغرض جتاري

201420172014201720142017

14,914,2غ. م2,814,24,1األردن1

16,418,0غ. م6,118,09,9اإلمارات2

23,525,2غ. م9,825,214,1البحرين3

10,78,0غ. م4,68,04,8تونس4

3,94,7غ. م4,04,74,0اجلزائر5

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مجزر القمر6

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مجيبويت7

14,115,2غ. م5,615,27,3السعودية8

غ. م2,4غ. م10,2غ. م6,7السودان9

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مسورية10

غ. م2,4غ. م10,8غ. م13,9الصومال11

6,24,1غ. م9,94,110,8العراق12

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مُعامن13

4,75,4غ. م2,45,45,9فلسطني14

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مقطر15

16,714,6غ. م6,714,68,9الكويت16

18,012,8غ. م5,912,83,4لبنان17

4,9غ. مغ. مغ. م4,9غ. مليبيا18

6,23,9غ. م2,43,99,2مرص19

2,8غ. مغ. مغ. م2,8غ. ماملغرب20

8,35,5غ. م8,25,58,4موريتانيا21

غ. م0,6غ. م3,7غ. م3,9اليمن22

World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :املصدر
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ر التمويل العقاري في االقتصادات العربية
ِّ

4 - مؤش

العائد  ذات  لألفراد،  املقّدمة  املالية  اخلدمات  أبرز  من  العقاري  التمويل  ُيعترب 
االقتصادي واالجتامعي املرتفع؛ نظرًا لكون قطاع اإلسكان والعقارات ُيعترب من 
أرسع القطاعات نموًا، كام أنه ُيْسهم بشكل رئيس يف توليد النّاتج املحيل يف عدد 
من االقتصادات العربية، إضافة إىل أن تسهيل الوصول هلذه اخلدمات ُيْسهم يف 

تعزيز االستقرار االجتامعي.

االقتصادات  سكان  من  كبريًا  عددًا  أن  إال  القطاع  هلذا  املتزايدة  األمهية  ورغم 
مؤرشات  إن  حيث  املالئم؛  العقاري  للتمويل  النفاذ  بفرصة  يتمّتع  ال  العربية 
)البحرين،  قليل منها  العربية يف متويل اإلسكان مقترصة عىل عدد  االقتصادات 
اإلمارات، السعودية، الكويت، األردن، لبنان( مقارنة باقتصادات أخرى )مثلام 
هو احلال يف الصومال والسودان واليمن( وفقًا ملِا ُتظهره إحصاءات قاعدة بيانات 

الشمول املايل لدى البنك الدويل يف اجلدول الّسابق.

املهّمة  زات  املحفِّ من  عدد  بوجود  العقاري،  التمويل  عىل  الّطلب  جانب  يتمّيز 
يف  االرتفاع  نحو  العقاري  التمويل  خدمات  عىل  الّطلب  بمستويات  تدفع  التي 
االقتصادات العربية؛ وذلك بالنّظر إىل املتغرّيات الديموغرافية كارتفاع معّدالت 
اه  واجتِّ السكان،  إمجايل  إىل  الشباب  السكان يف سّن  السكاين ونسبة رشحية  النّمو 
بمستويات  املتعلِّقة  دات  واملحدِّ االنخفاض،  نحو  األرسة  أفراد  عدد  متوسط 
ن )نسبة سكان املدن الكربى إىل إمجايل السكان(، واجّتاه السكان  التحّض والتمدُّ
االقتصاد  ببيئة  تتعّلق  أخرى  دات  حمدِّ إىل  إضافة  العقاري،  التملُّك  تفضيل  إىل 
الكيل املواتية لنمو أنشطة القطاع يف بعض االقتصادات العربية )ارتفاع مستويات 

دخل الفرد فيها وتراجع معّدالت التضخم وأسعار الفائدة طويلة األجل())1(.

العرض(  )جانب  التمويل  من  النّوع  هذا  تواجه  التي  التحّديات  أبرز  وتتمّثل 

))1( راجع: صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوّحد، الدائرة االقتصادية والفنية، أبو ظبي، ع 32، 2012، ص: 233-230.
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عدم  بسبب  الّدخل  حمدودي  إقراض  عن  الرسمية  املالية  املؤسسات  إحجام  يف 
امتالكهم للّضامنات الكافية للحصول عىل التمويل، أو عدم مقدرهتم عىل الّسداد 

املنتظم ألقساط القرض.

المطلب الثالث: الشمول المالي وخدمات االدخار والتأمين في االقتصادات العربية

ر خدمات االدخار في االقتصادات العربية
ِّ

1 - مؤش

هناك تفاوٌت يف خدمات االّدخار فيام بني االقتصادات العربية؛ حيث تصل هذه 
النسبة )األفراد البالغني املّدخرين يف حسابات مالية ومرصفية رسمية خالل فرتة 
1 % فقط ولدى جيبويت والصومال  اليمن والعراق بنحو  12 شهرًا( أدناها لدى 

بنحو 3 %، فيام تتجاوز هذه النسبة 25 % لدى كل من اإلمارات والبحرين وقطر 
وسائل  يف  املّدخرين  األفراد  نسبة  تتجاوز  البيانات  هلذه  ووفقًا  هذا،  والكويت. 
املّدخرين يف حسابات رسمية،  األفراد  نسبة هؤالء  كبري  بشكل  أخرى  وقنوات 
القنوات  أن االدخار حيدث خارج  العربية؛ ممّا يشري إىل  لدى مجيع االقتصادات 

الرسمية.
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جدول 13: نسبة البالغني الذين قاموا باالدِّخار لدى مؤسسات مالية رسمية والذين اّدخروا 
املال يف االقتصادات العربية 2017

 االدخار يفاالقتصادم
حسابات مالية ومرصفية رسمية

 ادخار نقدي
خالل 12 شهرًا املاضية

10,145,2األردن1

28,756,8اإلمارات2

30,754,9البحرين3

18,339,4تونس4

11,438,7اجلزائر5

10,829,3جزر القمر*6

3,416,2جيبويت*7

14,344,2السعودية8

7,541,3السودان**9

5,148,3سورية*10

2,837,2الصومال**11

1,631,0العراق12

22,657,6ُعامن*13

6,026,9فلسطني14

25,456,3قطر*15

26,647,1الكويت16

21,251,8لبنان17

17,161,3ليبيا18

6,230,6مرص19

6,321,4املغرب20

9,141,7موريتانيا21

0,920,6اليمن**22

World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :املصدر

* بيانات 2011، ** بيانات 2014
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ر خدمات التأمين في االقتصادات العربية
ِّ

2 - مؤش

إن البيانات العاملية حول الوصول إىل اخلدمات التأمينية حمدودة حاليًا؛ ألن املوضوع 
Findex )البنك الدويل(، وعادة ما ال يتّم اإلبالغ عن البيانات يف  ال يغّطيه مسح 
مسح FAS))1( )صندوق النقد الدويل(. ويرجع ذلك إىل حمدودية مشاركة البنوك 
وزارات  إلرشاف  ختضع  البلدان  معظم  يف  التأمني  خدمات  إن  حيث  املركزية؛ 
الّرغم من  التنظيمية غري املرصفية. وعىل  اهليئات  أو  املالية أو وزارات االقتصاد 
من  عدد  كشف  فقد  املوضوع؛  هذا  حول  املايل  الشمول  إحصاءات  توافر  عدم 
العربية،  االقتصادات  يف  التأمني  خلدمات  حمدود  شمول  وجود  الدراسات)20( 

السيام بالنسبة للسكان ذوي الّدخل املنخفض.

المطلب الرابع: تقييم فجوة الشمولية المالية والمصرفية في االقتصادات العربية

لب على الخدمات المالية
ّ

1 - حجم الفجوة بين العرض والط

عىل  كلٌّ  العربية  االقتصادات  أن  املايل  الشمول  مؤرشات  معظم  أظهرت  لقد 
حدة متفاوتة فيام بينها، كام حتتّل كمجموعة مرتبة أدنى بني املناطق واملجموعات 
العربية  االقتصادات  لنسبة كبرية من سكان  يتوافر  اإلقليمية األخرى؛ حيث ال 
البالغني وللمرشوعات الصغرية واملتوّسطة فرص الوصول واستخدام اخلدمات 

املالية واملرصفية الرسمية.
اخلدمات  لتعميم  العاملي  املؤرش  من  املتاحة  للبيانات  الّتحليل  نتائج  وتعكس 
املالية أن انخفاض الشمول املايل يف االقتصادات العربية يشري إىل طلب كبري غري 
ح أن كثريًا ممّن ال يملكون حسابات  ملبَّى عىل اخلدمات املالية واملرصفية، وتوضِّ
بشكل  األموال  اقرتاضهم  إىل  بالنّظر  وذلك  اقتصاديًا،  ناشطون  أفراد  مرصفية 

(19) FAS: Financial Access Survey.

)20( راجع: برنيه، حممد يرس، توسيع فرص الوصول للتمويل واخلدمات املالية يف الدول العربية ودور املصارف املركزية، أمانة جملس حمافظي املصارف 
CGAP and AMF, Op. Cit., p. 5 املركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العريب، 2012، ص: 17-19؛



يل 2019 م العدد )10(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

61

ربية
 الع

ات
صاد

القت
يف ا

رصيف 
 وامل

ملايل
ول ا

شم
وة ال

فج
ريب

 الع
المي

إلس
يف ا

رص
ع امل

قطا
ة لل

اّص
ة خ

شار
مع إ

لدهيم  الذين  األفراد  نسبة  كثريًا  يفوق  بشكل  األموال  وادِّخارهم  رسمي،  غري 
األفراد  امتالك  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  رسمية.  مؤسسات  يف  ادخار  حسابات 
حلسابات يف مؤسسات مالية، ال يعني بالّضورة توافر أو حصول هؤالء األفراد 
عىل اخلدمات املالية املختلفة مثل: خدمات االدخار أو التمويل وخدمات الّدفع 
وخدمات التأمني. فقد تكون تلك احلسابات غري نشطة )راكدة( Dormant أو أهنا 

ال تتيح ألصحاهبا إمكانية احلصول عىل خدمات مالية خمتلفة.

ويبدو أن ذلك راجع إىل أن جانب العرض وانخفاض مستوى اخلدمات املالية 
مع  يتواءم  ال  قد  االئتامين،  الّصعيد  عىل  أو  احلسابات  ملكية  صعيد  عىل  سواء 

احتياجات املستخدمني، كام يمكن أن يكون بسبب ضعف البِنية الّتحتية.

بغرض  أموال  أّي  اّدخروا  من  نسبة  أن  واملرصيف  املايل  الشمول  بيانات  كشفت 
والسودان  والسعودية  واجلزائر  تونس  من  كلِّ  يف  قائم  مرشوع  توسيع  أو  البدء 
والصومال والعراق وليبيا ومرص واملغرب وموريتانيا؛ تتجاوز نسبة من اقرتض 
منهم بغرض إنشاء مرشوع أو توسعته؛ ما يعكس فجوة يف عدد الراغبني يف بدء 
هذا  ويصل  فيها.  للبدء  التمويل  عىل  احلصول  عىل  والقادرين  املرشوعات  هذه 
الفرق بني نسبة االدخار ونسبة االقرتاض، أقصاه بني االقتصادات العربية لدى 
ليبيا 24,1 %، ذلك أن نسبة االدخار لبدء/توسيع مرشوع يف ليبيا تبلغ 29 %، فيام 
تصل فيها نسبة االقرتاض للغرض ذاته إىل 4,9 %. كام ُيظهر اجلدول الاّلحق أن 
األفراد األعىل دخاًل )60 % من السكان( يقرتضون ألغراض استثامرية أكثر من 

األفراد األقّل دخاًل )40 % من السكان( يف أغلب االقتصادات العربية.
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جدول 14: نسبة البالغني الذين قاموا باالدِّخار واقرتاض املال لبدء أو توسيع مرشوع قائم
يف االقتصادات العربية 2017

االقتصادم
 ادخار

بغرض إنشاء/
توسيع مرشوع

 اقرتاض
بغرض إنشاء/
توسيع مرشوع

 اقرتاض أفقر %40
بغرض إنشاء/
توسيع مرشوع

 اقرتاض أغنى %60
بغرض إنشاء/
توسيع مرشوع

7,414,214,514,0األردن1

16,818,010,523,1اإلمارات2

16,324,224,026,0البحرين3

11,08,03,610,9تونس4

13,84,73,05,8اجلزائر5

غ. مغ. مغ. مغ. مجزر القمر6
غ. مغ. مغ. مغ. مجيبويت7
16,115,212,017,3السعودية8

13,06,74,08,6السودان*9

غ. مغ. مغ. مغ. مسورية10
15,213,916,312,4الصومال*11

11,24,11,36,0العراق12

غ. مغ. مغ. مغ. مُعامن13
3,25,44,75,9فلسطني14

غ. مغ. مغ. مغ. مقطر15

10,114,68,918,3الكويت16

8,812,810,814,2لبنان17

29,04,95,44,6ليبيا18

4,53,94,03,8مرص19

3,22,81,93,5املغرب20

17,65,52,97,2موريتانيا21

3,63,94,13,8اليمن*22

World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :املصدر

* بيانات 2014
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مي اخلدمات املالية أمامهم  لقد توّصلت إحدى الدراسات التطبيقية)21( إىل أن مقدِّ
فرصة لتلبية طلٍب كبري يف االقتصادات العربية التي تعيش فيها األرس األقّل دخاًل 
لألموال،  وإقراض لآلخرين، وحتويل  واقرتاض،  توفري،  من  نشطة،  مالية  حياة 
الرسمية. ففي حني  املالية واملرصفية  القليل منها فقط يستخدم اخلدمات  ولكن 
استنادًا  وذلك  مناسب؛  غري  و/أو  حمدودًا  العرض  يبقى  موجود،  الّطلب  أن 

لالعتبارات التالية:
الرئيس  - د  املزوِّ الربيدية  الشبكات  ُتعترب  العربية،  االقتصادات  بعض  يف 

الواسع  اجلغرايف  انتشارها  بسبب  السيام  واملدفوعات،  االدخار  خلدمات 
النطاق؛ ولكنها ال متلك أنشطة إقراض؛

غري  - املالية  واملؤسسات  والبنوك،  األصغر،  التمويل  مؤسسات  ُتعترب 
التي  الرئيسة  اجلهات  هي   )22(  NGOs احلكومية  غري  واملؤسسات  املرصفية، 
الصغرية.  واملرشوعات  املنخفض  الّدخل  ذات  األرس  إىل  القروض  م  تقدِّ
يف  األصغر  التمويل  مؤسسات  تندرج  العربية،  االقتصادات  بعض  ويف 
نطاق إرشاف البنك املركزي، ويمكن اإلبالغ عن بياناهتا إىل مسح إمكانية 
IMF-FAS، عىل الرغم من أن بيانات جانب العرض  احلصول عىل التمويل 

هلذا القطاع حمدودة؛
ال تزال املشاركة املبارشة للبنوك التجارية نادرة، كام هو احلال عىل املستوى  -

دًا مهاّمً  العاملي. ويف بعض االقتصادات العربية، ُتعترب البنوك احلكومية مورِّ
للخدمات املالية لألرس ذات الّدخل املنخفض واملرشوعات الصغرية.

يف  العربية  االقتصادات  يف  املايل  الشمول  لقياس  األساسية  ات  املؤرشِّ بّينت  لقد 
املالية وجود فجوة كبرية بني الوصول  جانبي الوصول واالستخدام للمنتجات 
للمنتجات واستخدامها؛ حيث مل تتجاوز نسبة البالغني الذين يملكون حسابات 

(21) CGAP and AMF, Op. Cit., p. 12.

(22) NGOs: Non-Governmental Organizations.
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2017، بينام مل تتجاوز نسبة الذين يمتلكون  2011 و  37 % يف الفرتة  إيداع مرصفية 
حسابات تسهيالت مرصفية 4 % خالل الفرتة نفسها، ويمكن عزّو سبب وجود 
السياسية  األمور  بخالف  الرئيسة  العوامل  من  جمموعة  إىل  الكبرية  الفجوة  هذه 
واالقتصادية؛ فإن تديّن مستويات الوعي والثقافة املالية وعدم مالءمة املنتجات 
بيئة  توافر  وعدم  أسعارها،  وارتفاع  املجتمع  الحتياجات  املعروضة  واخلدمات 
حلامية  ومبادئ  املنتجات  وأحكام  رشوط  عن  واإلفصاح  الشفافية  من  مناسبة 
فجوة  لوجود  جوهرية  أسبابًا  ُيعترب  ذلك  كّل  املنتجات،  هذه  مستهلكي  حقوق 

واضحة يف جانبي العرض والّطلب عىل املنتجات املالية واملرصفية.

جدول 15: نسبة السكان البالغني يف االقتصادات العربية املتوافرة هلم حسابات مرصفية وتسهيالت ائتامنية

201120142017املؤرشِّ

37%30%22%حسابات مرصفية

3%4%3%تسهيالت ائتامنية

املصدر: من إعداد الباحث

لب على الخدمات المالية
ّ

 الفجوة بين العرض والط
ّ

2 - سد

ال تزال هناك العديد من الفرص املتاحة التي يمكنها أن ُتْسهم يف حتسني وصول 
العربية من  االقتصادات  األفراد واملرشوعات يف  أكرب من  لعدد  املالية  اخلدمات 

خالل تعزيز الشمول املايل بجانبيه)23(:
التوّسع يف اخلدمات  - تعزيزه من خالل  يتّم  املالية:  جانب عرض اخلدمات 

تعزيز  يف  ُتْسهم  التي  املالية  التحويالت  من  املزيد  وجذب  املبتكرة،  املالية 
الشمول املايل؛

)23( راجع: خليل، أمحد فؤاد، آليات الشمول املايل: نحو الوصول للخدمات املالية، جملة الدراسات املالية واملرصفية، املعهد العريب للدراسات املالية 
واملرصفية، عاّمن، مج 23، ع3، 2015، ص: 10-9.
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جانب الّطلب عىل اخلدمات املالية: يتّم تعزيزه من خالل تبنّي اسرتاتيجيات  -
ق معاجلة قضية نقص املعلومات وتذليل العديد  وطنية للتثقيف املايل، بام حيقِّ
باملرشوعات  يتعّلق  فيام  النقص-وخاّصة  هذا  عىل  املرتتِّبة  الّصعوبات  من 
الرسمي  غري  القطاع  دمج  يف  إجيايب  أثر  من  له  وما  واملتوسطة-  الصغرية 

ضمن القطاع الرسمي وتيسري احلصول عىل التمويل املطلوب.

جدول 16: تطوير اسرتاتيجيات وطنية للشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية

مدى توافر إسرتاتيجية وطنية أو خطة لتعزيز الشمول املايل واملرصيفاالقتصاد

تّم تشكيل جلنة إلعداد وتطبيق اسرتاتيجية وطنية للشمول املايل واملرصيف.األردن

يتّم اإلعداد حاليًا لوضع اسرتاتيجية وطنية للشمول املايل واملرصيف.تونس

جيري العمل عىل تطوير اسرتاتيجية للشمول املايل واملرصيف.السودان

جيري إعداد االسرتاتيجية الوطنية للتثقيف املايل.فلسطني

الكويت
تتوافر خطط لتعزيز الشمول املايل لدى عدة جهات، ومنها ما تضّمنته تعليامت 

دليل محاية العمالء الّصادر من بنك الكويت املركزي نحو أمهية وضع برامج سنوية 
لتحقيق أهداف الشمول املايل واملرصيف.

إطالق اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل واملرصيف؛ والتي تتضّمن جانبًا لبنان
صًا بالشمول املايل للمرشوعات الصغرية واملتوسطة. متخصِّ

جيري إعداد االسرتاتيجية الوطنية للتثقيف املايل.مرص

تتوافر اسرتاتيجية للتنمية املتكاملة للقطاع املايل الوطني.املغرب

تتوافر اسرتاتيجية للشمول املايل واملرصيف.موريتانيا

املصدر: صندوق النقد العريب، »بيئة أعامل املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية: الوضع الراهن 
والتحديات«، الدائرة االقتصادية والفنية، أبو ظبي، 2017، ص: 29.
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من  العديد  تضافر  العربية  االقتصادات  يف  املايل  الشمول  فجوة  سّد  ويتطّلب 
اسرتاتيجيات  تبنّي  خالل  من  املختلفة  ومؤسساهتا  الدولة  مستوى  عىل  اجلهود 
متكاملة وفاعلة للشمول املايل ودعم عملية الّتثقيف والتعليم املايل، مع هتيئة البيئة 
املواتية لضامن حقوق مستهلكي اخلدمات املالية بوضع الّضوابط الالزمة حلامية 
املالية  واخلدمات  للتمويل  الوصول  فرص  حتسني  يف  ُيْسهم  بام  املايل؛  املستهلك 
العدالة  حتقيق  يف  واإلسهام  االقتصادي  واالستقرار  النمو  فرص  حتسني  هبدف 

االجتامعية ومكافحة الفقر.

بتعزيز  املايل  االستقرار  عىل  احلفاظ  تستهدف  العربية  املركزية  البنوك  كانت  ومّلا 
املايل)24(  للشمول  الوطنية  تطبيق االسرتاتيجية  نتائج  فإن  املايل؛  الشمول  أهداف 
ستؤدي إىل احلفاظ عىل توازن معقول يف جانبي األصول واخلصوم للمؤسسات 

املالية واملرصفية.

شكل 3: اإلطار العام لالسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل يف االقتصادات العربية

املصدر: البنك املركزي األردين، »وثيقة االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل 2018-2020«، 2017، ص: 9.

)24( قد تستغرق عملية بناء وتطبيق االسرتاتيجية حوايل 10 سنوات، منها سنتني لبناء االسرتاتيجية، و5 سنوات لتنفيذ االسرتاتيجية عىل القطاعات 
املالية الواقعة حتت إرشاف البنك املركزي وهيئة السوق املالية، ويليها 3 سنوات لتطبيقها عىل كافة القطاعات االقتصادية األخرى. وعليه فإن قياس أثر 

االسرتاتيجية حيتاج إىل 10 سنوات من حلظة بنائها إىل تطبيقها عىل كافة القطاعات االقتصادية.
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مع إ المبحث الثالث: دور البنوك المركزية العربية

في تعزيز الشمول المالي والمصرفي

وفيه مطلبان:

المطلب األول: الدور التقليدي للبنوك المركزية العربية

يتمّثل الدور التقليدي الرئيس الذي يقوم به البنك املركزي يف غالبية االقتصادات، 
يف العمل عىل إرساء سياسة نقدية سليمة ذات فاعلية عالية يف حتقيق االستقرار 
النقدي الداخيل، واستقرار املستوى العام لألسعار، إىل جانب االستقرار اخلارجي 
املتمثِّل يف استقرار سعر الرّصف، ويرتّكز الدور الرقايب للبنوك املركزية حول توفري 

البيئة املرصفية املناسبة، وضامن سالمة األوضاع املرصفية)25(.

وتنّص معايري جلنة بازل للرقابة املرصفية عىل أن اهلدف األول للرقابة املرصفية هو 
تعزيز أمن وسالمة البنوك والنظام املرصيف. وإذا ُأسندت للسلطة الرقابية املرصفية 
تتعارض معه؛ حيث  للهدف األويل وال  تابعة  فإهنا ستكون  أوسع؛  مسؤوليات 
يمكن أن ُيسند إىل السلطة الرقابية املرصفية يف بعض االقتصادات مسؤوليات: 

محاية املودعني، االستقرار املايل، محاية العمالء، الشمول املايل)26(.

وبعد مسح كافة أهداف البنوك املركزية العربية، يّتضح أن أغلبها يرتبط باالستقرار 
السعري واملايل، وإصدار العملة، واستقرارها، وبناء السياسة النقدية، واملسؤولية 
الكيل، وال  النمو، واالقتصاد  للّربط مع  قليلة  إشارات  االئتامن، مع  عن سياسة 

يظهر »الشمول املايل« فيها. عىل النّحو الذي ُيربزه اجلدول التايل:

)25( الشاذيل، أمحد شفيق، اإلطار العام لالستقرار املايل ودور البنوك املركزية يف حتقيقه، صندوق النقد العريب، 2014، ص: 49.
(26) Basel Committee on Banking Supervision, Core Principles for Effective Banking Supervision, Bank for International 

Settlements (BIS), September 2012, pp. 4 - 5 ; 21.
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جدول 17: أهداف البنوك املركزية العربية
األهدافالبنك املركزي العريبم

األردن1

إصدار وتنظيم العملة، احلفاظ عىل االستقرار النقدي، ضامن قابلية حتويل العملة، 
إدارة احتياطات البنوك، تعزيز سالمة اجلهاز املرصيف، تقوية املراكز املالية، إدارة نظام 

املدفوعات الوطني، إدارة االحتياطي، بيئة مرصفية مالئمة لالدخار واالستثامر )قانون 
البنك املركزي الّصادر عام 1959(

اإلمارات2

إصدار النقد، تثبيت النقد، توجيه سياسة االئتامن ألغراض اقتصادية وحتقيق نمو 
متوازن، تنظيم املهنة املرصفية، مرصف احلكومة، تقديم املشورة املالية والنقدية للحكومة، 
االحتفاظ باالحتياطي، بنك للبنوك العاملة بالدولة، الوكيل املايل للحكومة لدى صندوق 

النقد الدويل واملؤسسات املالية األخرى )قانون رقم 10 االحتادي لعام 1980(

البحرين3
رسم وتنفيذ السياسة النقدية االئتامنية وتقديم خدمات مالية للحكومة والقطاع املايل، 

تطوير القطاع املايل، محاية املودعني وتعزيز املركز املايل، إصدار العملة، ومنح الرتاخيص 
املرصفية )قانون مرصف البحرين املركزي واملؤسسات املالية لعام 2006(

تونس4
إدارة السياسة النقدية، مراقبة التداول النقدي وإدارة نظم الّدفع، الرقابة عىل مؤسسات 
القرض، احلفاظ عىل استقرار اجلهاز املايل وسالمته )قانون البنك املركزي التونيس عدد 

90 لعام 1958 املعّدل بالقانون عدد 26 لعام 2006، والقانون عدد 69 لعام 2007(

اجلزائر5
االستقرار الداخيل واخلارجي للنقد، ضبط التداول النقدي، مراقبة توزيع القروض، 

إدارة االلتزامات املالية جتاه اخلارج، ضبط سوق الرّصف، سالمة النظام املرصيف )القانون 
10/90 املعّدل باألمر رقم 11/03 لعام 2003(

جزر القمر6
حتديد وتنفيذ السياسة النقدية، ضامن استقرار العملة، اإلرشاف والرقابة عىل األنشطة 

املرصفية واملالية، دعم السياسة االقتصادية للحكومة )قانون البنك املركزي الّصادر عام 
)2010

ضامن استقرار العملة الوطنية، وضامن حسن أداء النظام املرصيف واملايل )القانون رقم جيبويت7
)118/6L/11/AN

السعودية8
بنك احلكومة، سّك وإصدار العملة واملحافظة عىل قيمتها، إدارة االحتياطي، إدارة 
السياسة النقدية واستقرار األسعار وسعر الرصف، تشجيع نمو القطاع املايل، مراقبة 

البنوك وأجهزة الوساطة املالية )قانون إنشاء مؤسسة النقد العريب السعودي عام 1952(

السودان9

إصدار العملة وتنظيمها واإلرشاف عليها، إصدار السياسة النقدية والتمويلية بالتنسيق 
ق أهداف االقتصاد الوطني، تنظيم العمل املرصيف لصالح االقتصاد  مع وزير املالية بام حيقِّ

الوطني، االستقرار االقتصادي واستقرار سعر الرّصف، بنك للحكومة ومستشار مايل هلا، 
اإلرشاف عىل النظام املرصيف وفقًا للرشيعة اإلسالمية )قانون بنك السودان لعام 2002(

العمل عىل استقرار ودمج وزيادة كفاءة نظم املدفوعات املالية لتقرير األداء االقتصادي سورية10
الكيل األمثل )قانون التأسيس عام 1953(

الصومال11
االستقرار النقدي، املحافظة عىل القيمة اخلارجية والداخلية للشلن الصومايل، تعزيز 

االئتامن هبدف حتقيق نمو متوازن، واإلسهام يف احلدود املسموحة للبنك، يف السياسات 
املالية واالقتصادية للبلد )القانون رقم 6 لعام 1968(

املحافظة عىل استقرار األسعار، تنفيذ السياسة النقدية، إدارة االحتياطي، إصدار وإدارة العراق12
العملة، تنظيم القطاع املرصيف )القانون الّصادر يف 6 مارس 2004(
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مع إ األهدافالبنك املركزي العريبم

ُعامن13
إصدار العملة، واحلفاظ عىل القيمة املحلية والدولية للعملة، واإلرشاف عىل البنوك، 

بنك احلكومة ومستشارها يف الشؤون االقتصادية املحلية والدولية )قانون البنك املركزي 
الّصادر يف 2014(

فلسطني14

ممارسة سلطة إصدار النقد واملشاركات، تنظيم األنشطة املرصفية واإلرشاف عليها، 
إعداد ونرش ميزان املدفوعات، توفري سيولة للبنوك وفق القانون، السياسة النقدية، 

تقديم املشورة املالية واالقتصادية للسلطة، الوكيل املايل للسلطة داخل وخارج فلسطني، 
املحافظة عىل جهاز مرصيف فّعال، تنظيم االئتامن الالزم للنمو االقتصادي، العمل كبنك 

للبنوك املرّخصة ومراقبتها، تنظيم أنشطة الوساطة املالية، القيام بأّي أعامل أخرى ُيعهد هبا 
لسلطة النقد )القانون رقم 2 لعام 1997(

قطر15

املحافظة عىل قيمة العملة واالستقرار النقدي، جهة مالية تنظيمية ورقابة إرشافية عليا، إجياد 
قطاع خدمات مالية يّتصف بالشفافية واالستقرار واحلوكمة، تعزيز الثقة بالدولة كمركز 

مايل، ضامن تطوير قطاع اخلدمات املرصفية بام يواكب أهداف التنمية الشاملة، استقرار قيمة 
العملة، واستقرار األسعار، واالستقرار املايل واملرصيف )القانون 13 لعام 2012(

الكويت16
إصدار العملة، تأمني ثبات النقد الكويتي، توجيه سياسات االئتامن ألغراض اقتصادية 

واجتامعية وزيادة الّدخل، مراقبة اجلهاز املرصيف، بنك احلكومة، املشورة املالية للحكومة 
)قانون رقم 32 لعام 1969(

لبنان17
املحافظة عىل االستقرار النقدي االقتصادي، املحافظة عىل سالمة النظام املرصيف، تطوير 

األسواق املالية، تطوير وتنمية نظم املدفوعات، تنمية وتطوير نظم التحويالت، تنمية 
وتطوير نظم التسويات )القانون رقم 13513 لعام 1963(

ليبيا18

إصدار النقد واملحافظة عىل استقراره داخليًا وخارجيًا، إدارة االحتياجات، تنظيم 
السياسة النقدية، تنظيم السياسة االئتامنية يف ظّل السياسة العاّمة للدولة، حتقيق أهداف 

استقرار األسعار وسالمة النظام املرصيف، إدارة السيولة النقدية، تنظيم الرّصف األجنبي، 
تقديم املشورة للدولة يف السياسة االقتصادية )القانون رقم 1 لعام 2005 املعّدل بالقانون 

رقم 46 لعام 2012(

مرص19

حتقيق استقرار األسعار وضامن سالمة اجلهاز املرصيف، صياغة وتنفيذ السياسة النقدية 
واالستثامرية، إصدار النقد، الرقابة املرصفية، إدارة االحتياطي، تنظيم سوق الرّصف 

األجنبي، اإلرشاف عىل ميزان املدفوعات، حرص ومتابعة املديونية اخلارجية للحكومة 
والقطاع اخلاص )القانون رقم 88 لعام 2003(

املغرب20

إصدار العملة، السياسة النقدية واستقرار األسعار، استقرار العملة والقابلية للتحويل، 
نرش اإلحصاءات املرتبطة بالعملة واالئتامن، توفري احتياطي الرّصف العمومي، ضامن 

عمل النظام املرصيف واإلرشاف عليه، مراقبة وسالمة نظم األداء وسالمة املعايري )القانون 
رقم 76.03 لعام 2005(

احلفاظ عىل استقرار األسعار، وعدم اإلخالل هبدف استقرار األسعار، واستقرار النظام املايل، واإلسهام موريتانيا21
يف تنفيذ السياسات االقتصادية العامة املحّددة من ِقبل احلكومة )القانون رقم 004/2007(

اليمن22
حتقيق استقرار األسعار، رسم السياسة النقدية، وحتديد وإدارة سعر الرّصف، الرّتخيص 

للبنوك واملؤسسات املالية، حيازة وإدارة االحتياطي للدولة، تبسيط إجراءات نظم الّدفع، 
باع النظم املحاسبية املرصفية )القانون رقم 14 لعام 2000( مستشار مايل للحكومة، اتِّ

املصدر: راجع: املواقع اإللكرتونية للبنوك املركزية يف الدول العربية؛ الكواز، أمحد، »النمو الشامل«، جرس التنمية، املعهد 
العريب للتخطيط، الكويت، ع 129، سبتمرب 2016، ص: 14.
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المطلب الثاني: الدور الجديد للبنوك المركزية العربية

كبرية  بصورة  معنّية  العربية  النقد  ومؤسسات  املركزية  البنوك  أن  الواضح  من 
االقتصادات  يف  املايل  الشمول  لتحسني  الوطنية  اجلهود  قيادة  يف  ومبارشة 
جزء  عىل  ورقابية  إرشافية  كجهات  بمسؤولياهتا  ذلك  يرتبط  حيث  العربية)27(؛ 
نات القطاع املايل واملرصيف))2(، كام يرتبط بدورها كطرف مشارك يف  كبري من مكوِّ
النظام املايل ومسؤولياهتا الرئيسة يف التنسيق مع السلطات اإلرشافية األخرى يف 

رسم وإدارة سياسات القطاع املايل عىل املستوى املحيّل والّدويل.

1 - دور البنوك المركزية كسلطة إشرافية ورقابية

ترتكز اجلهود اإلرشافية والرقابية للبنوك املركزية عىل محاية النظام املايل واملرصيف 
الوفاء  عىل  واملرصفية  املالية  املؤسسات  قدرة  من  باستمرار  د  والتأكُّ ككل، 
أو مسؤولية جديدة هلذه اجلهود  ُبعد  بالتزاماهتا جتاه عمالئها. ومن شأن إضافة 
التعامل معها.  ات جديدة يتعنّي  ترتبط بتحسني الشمول املايل، أن يضيف متغريِّ
مني ُجدد أو خمتلفني للخدمات املالية واملرصفية، وأدوات  مثل: التعامل مع مقدِّ

ومنتجات وقنوات جديدة لتقديم هذه اخلدمات، وأنامط جديدة من املتعاملني.
وإرشافية  ورقابية  تنظيمية  سلطات  بصفتها  دة  متعدِّ وظائف  املركزية  للبنوك  إن 
عىل القطاع املايل واملرصيف، يمكن من خالهلا أن تؤثِّر يف تعزيز الشمول املايل، ومن 

هذه الوظائف واملسؤوليات ما ييل:
توفري البيئة القانونية لإلرساع من وترية الوصول للخدمات املالية؛ -
العمل عىل تشجيع إنشاء وتطوير قنوات بديلة للخدمات املالية التقليدية؛ -
تطوير وتفعيل أنظمة مكافحة غسل األموال؛ -

)27( راجع: مصطفى، رساج الدين عثامن، دور البنوك املركزية واحتادات البنوك يف حتسني الشمول املايل، يف منتدى الشمول املايل: التوّجه االسرتاتيجي 
لالستقرار املايل واالجتامعي، اخلرطوم، 23-24 فرباير 2015؛ برنيه، مرجع سابق، ص: 55-46.

نات رئيسة هي: املؤسسات )البنوك ورشكات التأمني ورشكات األوراق املالية واملؤسسات املالية غري املرصفية(،  ))2( يتكّون القطاع املايل من ثالثة مكوِّ
والتسوية  املدفوعات  ونظم  والرقابية،  والتنظيمية  القانونية  )األطر  التحتية  والبِنية  النقد(،  وأسواق  والسندات،  األسهم  )أسواق  املالية  واألسواق 

واملقاصة، ونظم املحاسبة(.
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متابعة حتسني البِنية الّتحتية املالية؛ -
توفري محاية املستهلك واملتعاملني يف اخلدمات املرصفية؛ -
حتفيز القطاع املايل عىل نرش الثقافة املالية. -

ق لسياسات القطاع المالي 2 - دور البنوك المركزية كمنسِّ

أصبحت العديد من البنوك املركزية يف العامل تؤدِّي دورًا قيادّيًا يف اسرتاتيجيات 
التحليالت  وتقديم  واإلحصاءات  البيانات  مجع  خالل  من  املايل؛  الشمول 
البيانات  سواء  املالية،  واخلدمات  للتمويل  الوصول  ات  مؤرشِّ بتطور  املتعلِّقة 
املتعلِّقة  أو  خدماهتا(  وتوافر  املالية  املؤسسات  )انتشار  العرض  بجانب  املتعلِّقة 
بجانب الّطلب )احتياجات ونوعية اخلدمات املطلوبة من األفراد والرشكات(. 
التنسيق مع السلطات اإلرشافية  البنوك متارس دورًا قيادّيًا يف  كام أصبحت هذه 
االتصاالت،  رشكات  املالية،  السوق  هيئة  املالية،  )وزارة  األخرى  واألطراف 

شبكات اهلاتف املحمول( بشأن السياسات واإلجراءات املّتخذة.

3 - دور البنوك المركزية كطرف مشارك في الجهود الدولية واإلقليمية

ق البنوك املركزية مع املؤسسات اإلقليمية واهليئات الدولية))2( املعنّية بقضايا  ُتنسِّ
الشمول املايل؛ غري أن حضور ومشاركة االقتصادات العربية ال يزال ضعيفًا يف 
التجّمعات الدولية املعنّية بتحسني مستويات الشمول املايل واملرصيف. وسيساعد 
تعزيز تواجد السلطات واملؤسسات العربية يف هذه التجّمعات، من اإلفادة من 
جتارب وخربات اآلخرين يف هذا الشأن، إىل جانب ما قد يوفِّره ذلك من فرصة 
للحصول عىل الّدعم الفني عىل صعيد تصميم خطط واسرتاتيجية تعزيز الشمول 

املايل واملرصيف.
إنشاء  يستدعي  األمر  فإن  فّعالة؛  وطنية  اسرتاتيجية  وبناء  تطوير  عملية  ولتعزيز 

)BCBS(، جلنة  املرصفية  للرقابة  بازل  )FSB(، جلنة  املايل  االستقرار  مثل: جملس  املركزية،  بالبنوك  وثيق  ارتباط  الدولية هي عىل  املؤسسات  ))2( هذه 
الودائع  الّدولية لضامني  اجلمعية   ،)FATF( اإلرهاب  األموال ومتويل  ملكافحة غسل  املايل  العمل  )CPMI(، جمموعة  للسوق  الّتحتية  والبِنية  املدفوعات 

.)IOSCO( املنّظمة الّدولية هليئات األوراق املالية ،)IAIS( اد الّدويل للمرشفني عىل رشكات التأمني )IADI(، االحتِّ
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رشاكات وعالقات تعاون مع املؤسسات املالية الدولية التي تعمل يف جمال تعزيز 
 ،AFI املايل  للشمول  العاملي  الّتحالف  مؤسسة  مثل:  واملرصيف،  املايل  الشمول 
 INFE املايل  للّتثقيف  الّدولية  والشبكة   ،GIZ الدويل  للّتعاون  األملانية  والوكالة 
االستشارية  واملجموعة   ،OECD والتنمية  االقتصادي  الّتعاون  ملنظمة  الّتابعة 
 ،IMF الدويل  النقد  WB، وصندوق  الدويل  للبنك  الّتابعة   CGAP الفقراء  ملساعدة 
وغريها من املؤسسات الّدولية ذات العالقة والتي يمكن اإلفادة من خرباهتا يف 

جمال بناء االسرتاتيجية الوطنية.

شكل 4: مالمح التوّجهات احلديثة لدور البنوك املركزية العربية يف ضوء متطّلبات الشمول املايل

املصدر: من إعداد الباحث

بناًء عىل ما سبق؛ فقد أقدمت العديد من البنوك املركزية يف العامل عىل إنشاء إدارات 
داخلها ُتعنى بقضايا الشمول املايل واملرصيف. وهناك َمن يرى بأنه »ال يمكن القول 
السياسات  املايل، هي موضوعات جديدة عىل صانعي  الشمول  أن موضوعات 
االقتصادية واملالية يف الدول العربية. فقد اهتّمت العديد من الدول العربية هبذه 
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القضايا؛ إال أهنا مل تكن حتظى باألولوية الاّلزمة من جهة، وغالبًا ما كان ُينظر إليها 
أن هذه اجلهود كانت يف  لة من جهة أخرى. كام  أهنا جوانب اجتامعية مكمِّ عىل 
أحوال كثرية، جهود غري مّتسقة تفتقر إىل وجود إسرتاتيجية أو برامج شاملة. وقد 
ات الشمول املايل للدول العربية كمجموعة، باملقارنة  انعكس ذلك يف تدينِّ مؤرشِّ

مع املجموعات اإلقليمية األخرى للدول النامية واالقتصادات الناشئة«)30(.

4 - دور البنوك المركزية في قيادة اإلستراتيجيات الوطنية للشمول المالي والمصرفي

احلقيقة أن إضافة ُبعد الشمول املايل واملرصيف إىل مسؤوليات واهتاممات البنوك 
املركزية العربية يستدعي تغرّيات وخماطر يتعنّي التحّوط هلا؛ وذلك من خالل ما 

ييل)31(:
املرصفية  - املعامالت  إجراءات  تيسري  هدفها  قانونية  وأنظمة  قواعد  وضع 

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

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

العمل عىل تشجيع إنشاء وتطوير قنوات إضافية للخدمات املالية التقليدية؛  -
وذلك باستخدام التكنولوجيات احلديثة؛

حتسني البِنية الّتحتية املالية املساندة من خالل إنشاء نظم املعلومات االئتامنية،  -
وتطوير نظم الّدفع والتسوية والوساطة املالية؛

حتفيز القطاع املايل واملرصيف عىل تعزيز الّتوعية ونرش الثقافة املالية واملرصفية؛ -
إنشاء إدارات أو جمموعات عمل داخل البنوك املركزية ُتعنى بقضايا الشمول  -

املايل واملرصيف؛

)30( برنيه، مرجع سابق، ص: 56.
)31( صندوق النقد العريب، نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل، مرجع سابق، ص: 2.
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اإلرشافية  - السلطات  عن  الّصادرة  واإلرشادات  املبادئ  من  اإلفادة 
واملؤسسات الدولية املعنّية بقضايا الشمول املايل واملرصيف.

املايل؛  للشمول  اسرتاتيجية  بوضع  العربية  املركزية  البنوك  هتتّم  أن  يتعنّي  كام 
أهداف  من  كهدف  املايل  الشمول  بإدراج  االقتصادات  من  العديد  قامت  حيث 
للجهات  كبرية  حتّديات  التطورات  هذه  شّكلت  وقد  الوطنية.  اسرتاتيجيتها 
 Financial Inclusion الرقابية املالية متّثلت يف النظر يف كيفية املواءمة بني الشمول املايل
كهدف اسرتاتيجي جديد وبني األهداف الثالثة األخرى املتعارف عليها وهي: 
واحلامية   ،Financial Integrity املالية  والنزاهة   ،Financial Stability املايل  االستقرار 

.)32( Financial Consumer Protection املالية للمستهلك

)32( راجع: صندوق النقد العريب، العالقة املتداخلة بني االستقرار املايل والشمول املايل، فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول املايل يف الدول العربية، 
أبو ظبي، 2015.
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جدول 18: أولويات البنوك املركزية لدى استهداف الشمول املايل واملرصيف

االستقرار املايلالشمول املايل

· دون 	 حتول  التي  الرئيسة  العوائق  حتديد 
وصول العمالء إىل اخلدمات املالية؛

· املتاحة 	 والبيانات  األدلة  حتديث  مراعاة 
البنوك  ِقبل  من  القرارات  اذ  اختِّ لتيسري 
املحليني  الباحثني  مع  والّتعاون  املركزية، 
من  وخاّصة  البيانات  بجمع  واالهتامم 
يًا أكثر من  جانب الّطلب )الذي يمثِّل حتدِّ

جانب العرض(.

· ز ثقة املستهلك يف القطاع 	 االستقرار يبني ويعزِّ
االنضامم  عىل  إقباالً  أكثر  جيعله  ممّا  ككل؛  املايل 

إىل القطاع املايل؛

· التضّخم 	 يف  إجيايب  بشكل  االستقرار  يؤثِّر 
إجيابّيًا عىل ختفيض  ينعكس  بام  العائد،  وأسعار 
الرئيسة؛  واخلدمات  املنتجات  بعض  أسعار 
بأسعار  للفقراء  املالية  اخلدمات  إتاحة  ثّم  ومن 

معقولة.

احلامية املالية للمستهلكالنزاهة املالية

· الشمول 	 اسرتاتيجية  تتضّمن  أن  يتعنّي 
املايل مكافحة غسل األموال وحماربة متويل 
إن  حيث  هلا؛  لة  مكمِّ كأهداف  اإلرهاب 
من  املنخفضة  املداخيل  أصحاب  استبعاد 
أهداف  ق  حيقِّ ال  الرسمية  املالية  اخلدمات 

سياسة مكافحة اجلرائم املالية؛

· استيعاب 	 إمكانية  يف  ي  التحدِّ يكمن 
الفئات املستبعدة بتخفيف قواعد مكافحة 
اإلرهاب  متويل  وحماربة  األموال  غسل 
املخاطر  مواجهة  إمكانية  من  د  التأكُّ مع 

املرتبطة بذلك.

· ومتكني 	 املستهلك،  حلامية  رقابية  ضوابط  وضع 
واملوارد  الصالحيات  من  املركزية  البنوك 
بني  تعاونًا  يتطّلب  كام  مهامها،  ألداء  الالزمة 
واهليئات  اجلهات  وخمتلف  املركزية  البنوك 

الرقابية ذات العالقة؛

· مع 	 اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  ممثِّيل  تعاون 
البنوك املركزية لتيسري تنفيذ الّضوابط الرقابية، 
بشكل  تطويرها  يتّم  متكاملة  منظومة  ووضع 
وعيه  وزيادة  املستهلك  محاية  لضامن  تدرجيي 

وتثقيفه ماليًا.

املصدر: من إعداد الباحث

وأظهر حتليل للبنك الدويل أن 40 بلدًا )بام فيها املغرب وفلسطني)33(( من أصل 56 
بلدًا )71 %( تتوىّل فيها البنوك املركزية قيادة اسرتاتيجيات وطنية لتعميم اخلدمات 
القطاع  عىل  املتكاملة  الرقابة  جهة  املركزي  البنك  يكون  عندما  وبخاّصة  املالية، 
الشمول  تساند  التي  السياسات  بأهداف  املرتبطة  اإلصالحات  لتحديد  املايل؛ 

املايل.

)33( راجع: اجلواهري، مرجع سابق؛ جهاد خليل الوزير، ورقة حول التجربة الفلسطينية يف جمال تطوير البنية التحتية للقطاع املايل واملرصيف، جملس 
حمافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العريب، 2013.

اذ خطوات لصياغة اسرتاتيجيات وطنية للشمول املايل. كام رشعت البنوك املركزية يف األردن ومرص وغريها باختِّ
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جدول 19: جماالت السياسات الشائعة يف االسرتاتيجيات الوطنية للشمول املايل )56 بلدًا(

النسبةالسياسة

63%التثقيف املايل

61%تعديل اإلطار التنظيمي

59%مجع وقياس البيانات

50%محاية املستهلك

39%اخلدمات املرصفية باستخدام اهلاتف املحمول/اجلوال

 Cihak, Martin & Parabal Singh, “An Analysis of National Financial Inclusion Strategies”, :املصدر: راجع
2013, See Web Site: http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/analysis-national-financial-inclusion-

strategies; World Bank, “The Financial Inclusion Strategies Database”, See Web Site: http://econ.

worldbank.org

المبحث الرابع: دور البنوك اإلسالمية العربية في تعزيز الشمول المالي والمصرفي

وفيه مطلبان:

المطلب األول: الدور الحالي للبنوك اإلسالمية العربية

1 - واقع القطاع المصرفي اإلسالمي العربي

البنوك  النّمو يف عدد  مًا كبريًا من حيث  تقدُّ العربية  الّصريفة اإلسالمية  أحرزت 
العرشين  القرن  من  الّسبعينّيات  منتصف  يف  نشأهتا  منذ  واألصول  والعمالء 
االقتصادات  يف  العاملة  اإلسالمية  البنوك  موجودات  إمجايل  بلغ  وقد  املايض. 
العربية يف هناية عام 2017 نحو 600 مليار دوالر؛ أي ما ُيمثِّل حوايل 18 % من إمجايل 

األصول املرصفية العربية.
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البنوك  650 مرِصفًا إىل أن  الذي يضّم  العريب)34(  القطاع املرصيف  وُتشري تطّورات 
العربية اإلسالمية تستحوذ عىل حّصة املرصفية اإلسالمية العاملية سواء من حيث 
عدد البنوك أو حجمها؛ حيث يوجد حوايل 164 مرصفًا عربّيًا إسالمّيًا بالكامل، 

موّزعني عىل االقتصادات العربية عىل النّحو التايل:

ع العددي للبنوك اإلسالمية يف االقتصادات العربية )2017( شكل 5: التوزُّ

املصدر: إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية، »احتاد املصارف اإلسالمية تتقدم عامليًا وتسجل 
يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا النسبة األعىل من حيث ارتفاع األصول يف العام 2017«، مرجع سابق، ص: 12.

كام تستحوذ دول جملس التعاون اخلليجي عىل حوايل 50 % من األصول املرصفية 
20 %- 25 % من  ل األصول املرصفية اإلسالمية ما بني  اإلسالمية العاملية، وتشكِّ

إمجايل األصول املرصفية العربية.

)34( راجع: إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية، احتاد املصارف اإلسالمية تتقدم عامليًا وتسجل يف الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا النسبة األعىل من حيث ارتفاع األصول يف العام 2017، جملة احتاد املصارف العربية، بريوت، أبريل )201، ص: )-14.
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جدول 20: البيانات املالية املجّمعة للقطاع املرصيف اإلسالمي العريب )2017(

عدد البنوك البيان
املوجوداتاإلسالمية

أرصدة 
التوظيفات 

املالية 
)التمويل(

أرصدة 
األوعية 

االدخارية 
)الودائع(

األرباححقوق امللكية

القطاع املرصيف 
اإلسالمي العريب 

)مليار دوالر(
164600381420829 بنك

% من إمجايل القطاع 
غ. م22%20%21%18%25%املرصيف العريب

املصدر: راجع: إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية، »احتاد املصارف اإلسالمية تتقدم عامليًا 
وتسجل يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا النسبة األعىل من حيث ارتفاع األصول يف العام 2017«، مرجع سابق، ص: 12.

تعكس األرقام الّسابقة إسهامات القطاع املرصيف اإلسالمي يف متويل االقتصادات 
األمنية  االضطرابات  واستمرار  النّفط،  أسعار  انخفاض  من  الّرغم  عىل  العربية 

واالقتصادية واالجتامعية يف عدد من الدول العربية.

100 مؤسسة  أكرب  بني  عربّيًا من  إسالمّيًا  45 مرصفًا  يوجد  العاملي؛  املستوى  عىل 
مالية إسالمية يف العامل من حيث حجم األصول املتوافقة مع الرشيعة، من بينها 
40 يف دول جملس التعاون اخلليجي. باإلضافة إىل ذلك، فمن بني أكرب 20 مرصفًا 

إسالمّيًا يف العامل؛ فإن 11 منها تتبع لدول اخلليج العريب )8 بنوك إسالمية بالكامل 
و3 بنوك تقليدية ُتدير نوافذ إسالمية(.

أن  دون  )من  العربية  االقتصادات  يف  العاملة  اإلسالمية  بالبنوك  قائمة  ييل  وفيام 
تشمل البنوك العربية التي ُتدير نوافذ إسالمية(:
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جدول 21: قائمة البنوك اإلسالمية يف االقتصادات العربية )2017(

البنوك اإلسالمية العاملة يف االقتصادات العربية

السودان

البنك األهيل 
بنك اجلزيرة البنك العقاري التجاريالسوداين

بنك النيل للتجارة بنك بيبلوس إفريقياالسوداين األردين
والتنمية

البنك األهيل 
بنك قطر الوطني بنك تنمية الصادراتبنك اخلرطومبنك أبو ظبي الوطنياملرصي )اخلرطوم(

اإلسالمي-السودان

البنك اإلسالمي 
بنك الرواد للتنمية بنك أمدرمان الوطنيالسوداين

واالستثامر
بنك فيصل اإلسالمي 

السوداين
مرصف أبو ظبي 

اإلسالمي

البنك الزراعي 
بنك الشامل بنك األرسةالسوداين

اإلسالمي
مرصف االدخار والتنمية 

االجتامعية
مرصف الساحل 

والصحراء لالستثامر 
والتجارة

البنك السعودي 
بنك آيفوريمرصف التنمية الصناعيةبنك العامل الوطنيبنك االستثامر املايلالسوداين

البنك السوداين 
بنك اإلبداع للتمويل مرصف الّسالمبنك املال املّتحدبنك الربكة السوداينالفرنيس

األصغر-السودان*

البنك السوداين 
بنك النيل األزرق بنك التضامن اإلسالمياملرصي

مرصف قطر اإلسالميمرصف املزارع التجارياملرشق

البنك العريب 
بنك النيلنيبنك الثروة احليوانيةلسوداين

العراق

املرصف العراقي 
اإلسالمي لالستثامر 

والتنمية
مرصف التعاون 

اإلسالمي لالستثامر
مرصف الرواحل 

اإلسالمي لالستثامر 
والتمويل

مرصف النهرين 
اإلسالمي

مرصف الثقة الدويل 
اإلسالمي

مرصف إيالف 
اإلسالمي

املرصف الوطني 
اإلسالمي

مرصف العربية 
املتحدة اإلسالمي 
لالستثامر والتمويل

مرصف زين العراق 
اإلسالمي لالستثامر 

والتمويل

مرصف الراجح 
اإلسالمي لالستثامر 

والتمويل

مرصف كوردستان 
الدويل لالستثامر 

والتنمية
مرصف جيهان لالستثامر 

والتمويل اإلسالمي
مرصف نور العراق 
اإلسالمي لالستثامر 

والتمويل
املرصف الدويل 

اإلسالمي
مرصف القرطاس 

اإلسالمي لالستثامر 
والتمويل

مرصف البالد 
اإلسالمي لالستثامر 

والتمويل
مرصف العامل اإلسالمي 

لالستثامر والتمويل
مرصف أبو ظبي 

اإلسالمي
مرصف القابض 

اإلسالمي للتمويل 
واالستثامر

مرصف آسيا العراق 
اإلسالمي

مرصف دجله 
والفرات للتنمية 

واالستثامر

مرصف اجلنوب 
اإلسالمي لالستثامر 

والتمويل
مرصف الربكة 

الرتكي التضامني
مرصف األنصاري 

اإلسالمي لالستثامر 
والتمويل

بنك آسيا الرتكي**
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البنوك اإلسالمية العاملة يف االقتصادات العربية

البحرين

بنك الربكة 
اإلسالمي

بنك ABC اإلسالمي 
)مرصف املؤسسة املرصفية 

العربية اإلسالمي(
مرصف الطاقة 

بنك األرسة*مركز إدارة السيولة املاليةاألول

مرصف الّسالم - 
بيت التمويل جمموعة الربكة املرصفيةالبحرين

بيت التمويل الكويتي – أر أي بحريناخلليجي
البحرين

بنك البحرين 
دار االستثامرفينرش كابيتال بنكاملرصف العامليالبنك اإلسالمي العريباإلسالمي

بنك االستثامر الدويلبنك اخلرطوم - الدويلمرصف إبداربنك اخلريبنك اإلثامر

املرصف اخلليجي 
التجاري

سيتي بنك اإلسالمي 
االستثامري

البنك الكويتي 
الرتكي للمسامهة

اإلمارات العربية املتحدة

مرصف أبو ظبي بنك ديب اإلسالمي
اإلسالمي

مرصف اإلمارات 
نور بنكمرصف اهلاللاإلسالمي

بنك النيلنيمرصف عجامنمرصف الشارقة اإلسالمي

اليمن

بنك التضامن 
بنك األمل للتمويل بنك سبأ اإلسالمياإلسالمي الدويل

األصغر*
البنك اإلسالمي اليمني 

كاك اإلسالمي*للتمويل واالستثامر

مرصف الكريمي للتمويل 
األصغر اإلسالمي

مرصف اليمن البحرين 
الشامل

الكويت

بيت التمويل 
بنك وربةبنك الكويت الدويلبنك بوبيانالبنك األهيل املّتحدالكويتي

رشكة الراجحي 
املرصفية لالستثامر

موريتانيا

بنك الوفاء املوريتاين 
بنك موريتانيا بنك املعامالت الصحيحةاإلسالمي

اجلديد
بنك التمويالت 

اإلسالمية
البنك اإلسالمي 

املوريتاين

البنك الشعبي 
املوريتاين

الصومال

بنك ذهب شيل 
بنك األمل للتمويل بنك السالم الصومايلالعاملي

ترست أفركان بنكبنك بريمرياألصغر

بنك الصومال 
العاملي
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مع إ البنوك اإلسالمية العاملة يف االقتصادات العربية

قطر

بنك قطر األول*بنك بروةبنك قطر الدويل اإلسالميمرصف الريانمرصف قطر اإلسالمي

لبنان

البنك اإلسالمي بنك الربكة لبنانبنك بلوم للتنمية
مرصف البالد اإلسالمي بيت التمويل العريباللبناين

لالستثامر والتمويل - لبنان

املغرب

األخض بنكبنك اليرسبنك التمويل واإلنامءبنك الصفاءأمنية بنك

جيبويت

بنك ذهب شيل الدويل*بنك شورى اإلسالمي*بنك سالم اإلفريقيبنك سبأ اإلسالميبنك رشق إفريقيا

السعودية

بنك البالدبنك اجلزيرةمرصف اإلنامءمرصف الراجحي

مرص

بنك فيصل 
بنك أبو ظبي بنك الربكة مرصاإلسالمي املرصي

اإلسالمي
بنك نارص االجتامعي*

األردن

مرصف الراجحيبنك صفوة اإلسالميالبنك العريب اإلسالمي الدويلالبنك اإلسالمي األردين

تونس

بنك الوفاقمرصف الزيتونةبنك الربكة تونس

سورية

بنك سورية الدويل 
بنك الشامبنك الربكة سوريةاإلسالمي

فلسطني

مرصف الصفا اإلسالميالبنك اإلسالمي العريبالبنك اإلسالمي الفلسطيني

اجلزائر

مرصف الّسالم - اجلزائربنك الربكة اجلزائري

ُعامن

بنك العز اإلسالميبنك نزوى

املصدر: راجع: املواقع اإللكرتونية للبنوك املركزية يف الدول العربية؛ إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد 
املصارف العربية، »احتاد املصارف اإلسالمية تتقدم عامليًا وتسجل يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا النسبة األعىل من حيث 

ارتفاع األصول يف العام 2017«، مرجع سابق، ص: 11-9.

* البنك غري مذكور ضمن قائمة البنك املركزي ** قيد الّتصفية
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يات القطاع المصرفي اإلسالمي العربي
ِّ

2 - فرص وتحد

االقتصادية  التنمية  حتقيق  يف  جوهرّي  دور  لدهيا  العربية  اإلسالمية  البنوك 
االقتصادات  وحتفيز  الّصريفة،  عامل  يف  نوعية  نقلة  وإحداث  واالجتامعية، 
عالقتها  أن  اإلسالمية  البنوك  ميزات  فمن  الرشعية.  املتطّلبات  وفق  وتنشيطها 
عىل  د  تؤكِّ عالقة  هي  بل  ومدين؛  دائن  أساس  عىل  قائمة  ليست  العمالء  مع 
تقديم  تستهدف  اإلسالمية  البنوك  أن  كام  واخلسائر.  واألرباح  املخاطر  تقاسم 
التي جتد صعوبة يف  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  املالية ألصحاب  اخلدمات 
ِقبل  املطلوبة من  الّضامنات  امتالكها  التقليدي نظرًا لعدم  التمويل  احلصول عىل 
البنوك واملؤسسات املالية التقليدية)35(. ومن ثّم؛ فإن لزيادة وتوسيع دور التمويل 
اإلسالمي إمكانات هائلة لتعزيز الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية.
بالكامل،  إسالمي  مرصيف  قطاع  لديه  الذي  الوحيد  العريب  البلد  السودان  ُيعترب 
جيبويت  من  كل  ويف   .2017 بنهاية  دوالر  مليار   25,1 بلغت  موجودات  بإمجايل 
واألردن، متثِّل أصول البنوك اإلسالمية نحو 16 % من إمجايل األصول املرصفية، 
إمجايل  من   %  14 من  أكثر  الثالثة  الفلسطينية  اإلسالمية  البنوك  أصول  ل  وتشكِّ

موجودات القطاع املرصيف الفلسطيني.
وترتّكز الّصريفة اإلسالمية العربية يف دول جملس التعاون اخلليجي؛ حيث يعمل 
يف االقتصادات اخلليجية )4 مرصفًا إسالمّيًا بالكامل. وبنهاية عام 2017، بلغت 
نسبة أصول البنوك اإلسالمية من إمجايل موجودات القطاع املرصيف يف الكويت 
45 %، ويف كل من السعودية وقطر %26، ويف اإلمارات العربية املتحدة 20 %، ويف 

البحرين 17 %، ويف ُعامن 4 %.
وتطمح البنوك اإلسالمية يف تونس إىل االستحواذ عىل 15 % من إمجايل األصول 
املرصفية بحلول عام 2022، مقابل 5 % عام 2017، ولكن تصطدم هذه الطموحات 

طة التي  )35( ُتشري دراسة نرشها البنك الدويل عام 2014 إىل أنه كّلام زادت نسبة البنوك اإلسالمية للسكان؛ انخفض عدد املرشوعات الصغرية واملتوسِّ
تواجه عوائق يف الّدخول إىل النظام املايل.
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مع إ  ،2016 بالعديد من العقبات، أبرزها الّترشيعات املرصفية غري املواتية. ويف يوليو 

صادقت تونس عىل قانون البنوك واملؤسسات املالية والذي تضّمن قوانني متعلِّقة 
بالصريفة اإلسالمية.

موجودات  إمجايل  من   %  5 نحو  العراقية  اإلسالمية  البنوك  موجودات  ل  وتشكِّ
العراق  يف  اإلسالمية  الّصريفة  فإن  اخلرباء؛  توقُّعات  وبحسب  املرصيف.  القطاع 
تنتظرها بيئة استثامرية واعدة خالل األعوام املقبلة؛ من خالل خطط إعادة اإلعامر.

أما يف لبنان واجلزائر، فتبقى الّصريفة اإلسالمية حمدودة؛ حيث متّثل أصول البنوك 
اإلسالمية أقل من 1 % من إمجايل األصول املرصفية يف لبنان التي ال تسمح بوجود 
العقبة  وتبقى  اجلزائر.  يف   % و2  التقليدية،  البنوك  يف  اإلسالمية  للّصريفة  نوافذ 
األوىل التي تواجه انتشار الّصريفة اإلسالمية يف اجلزائر هي غياب اإلطار القانوين 
أّي  يتضّمن  البنوك ال  لعمل ونشاط  املنظِّم  والقرض«  »النّقد  فقانون  هلا،  املنظِّم 

مواد متعلِّقة بالّصريفة اإلسالمية بشكل مبارش.

يف  اإلسالمية  للّصريفة  رة  متأخِّ انطالقة  شهد   2017 عام  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
املغرب؛ حيث ُأطلق عليها مسّمى »البنوك التشاركية«. أما ليبيا فأصدرت قانونًا 
الوضع  لكن  الّصريفة اإلسالمية،  إىل  التحّول  البنوك  لكل  ل  2013، خيوِّ منذ عام 
البنوك من  يمنع بعض  مل  أن ذلك  إال  القانون،  بتنفيذ هذا  به مل يسمح  متّر  الذي 

التعامل باملنتجات املالية اإلسالمية)36(.

المطلب الثاني: الدور المستقبلي للبنوك اإلسالمية العربية

ر االستبعاد المالي في االقتصادات العربية
ِّ

1 - مؤش

إن قطاع الّصريفة اإلسالمية ال يزال ذا سعة كبرية، يستوعُب مزيدًا من املتعاملني 

)36( املرجع السابق، ص: 13-12.
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من غري املشمولني باخلدمات املرصفية، ويف األعوام األخرية اعرتفت هبا اهليئات 
ملواجهة  جوهرية  كصناعة  الدويل  النقد  وصندوق  الدويل  البنك  مثل:  الدولية 

ي االستبعاد املايل واملرصيف. حتدِّ

ومن املتوّقع أن تشهد الصناعة املالية واملرصفية اإلسالمية املزيد من التطّور السيام 
يف ما يتعّلق بتحسني نوعية اخلدمات وابتكار منتجات جديدة؛ للوصول إىل قاعدة 

أوسع من العمالء وتعزيز الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية)37(.

وتشـــري نتائج البــنك الدويل حول أسباب االمتناع عن فتح حسابات مرصفية 
يف االقتصادات العربية أبرزها: بنسبة 12 % بسبب عدم احلاجة إىل البنوك )اجلزائر 
القدرة عىل  لعدم   %  36 و  )األردن(،  % ألسباب عقائدية   18 وبنسبة  واملغرب(، 
 %  54 و  املسافة )تونس(،  ُبعد  % بسبب   54 و  )ليبيا(،  الاّلزمة  املستندات  توفري 
بسبــب االعتامد عىل فرد من العائـــلة لديه حســــاب مرصيف )اإلمارات(، و 
55 % بسبب قّلة الثقة يف البنوك )تونس(، و 71 % الرتفاع تكلفة اخلدمات املالية 

)تونس(، و 83 % بسبب انخفاض الّدخل )مرص(.

املتوافقة مع الرشيعة يمكنها -إن  املنتجات  الناشئة«، إىل أن  أند يونغ حول »املرصفية يف األسواق  )37( ُتشري دراسة حديثة قامت هبا رشكة إرنست 
وّظفت التقنيات احلديثة- أن تستقطب 150 مليون شخص من غري املشمولني باخلدمات املرصفية؛ خالل السنوات الثالث القادمة.
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جدول 22: أسباب االستبعاد املايل يف االقتصادات العربية )2017(

االقتصادم

أسباب عدم ملكية حساب مرصيف )%(

نقص قّلة املالالتكلفةاملسافة
املستندات

قّلة 
الثقة

عدم 
احلاجة

أسباب 
دينية

فرد من 
العائلة 
لديه 

حساب

5,035,375,414,316,03,017,728,0األردن1

16,527,748,326,69,21,66,453,8اإلمارات2

12,020,156,322,17,62,45,646,2البحرين3

53,570,979,815,155,20,015,35,5تونس4

6,88,735,511,514,612,07,620,6اجلزائر5

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مجزر القمر6

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مجيبويت7

13,528,165,821,67,93,47,147,1السعودية8

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مالسودان9

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مسورية10

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مالصومال11

26,445,976,625,125,72,312,610,0العراق12

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مُعامن13

3,212,967,14,97,36,115,519,7فلسطني14

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مقطر15

6,930,865,823,85,92,82,643,6الكويت16

0,820,354,00,413,25,22,932,6لبنان17

16,840,960,035,733,82,915,044,4ليبيا18

7,017,783,212,75,23,74,79,4مرص19

3,511,272,37,67,311,54,13,8املغرب20

15,924,151,219,39,22,76,213,0موريتانيا21

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. ماليمن22

World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit. :املصدر
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ر االعتبارات الدينية في االقتصادات العربية
ِّ

2 - مؤش

ع  توسُّ حتّدي  عن  الدينية))3(  واالعتبارات  املرصيف  االنتشار  إحصاءات  تكشف 
السكان  فيها  يعلِّل  التي  العربية  االقتصادات  يف  اإلسالمي  التمويل  صناعة 
البالغون أسبابًا دينية وراء عدم اشرتاكهم يف اخلدمات املالية؛ حيث يظهر أن ذلك 
أو  اإلسالمي  التمويل  من  ضئيل  حجم  عىل  االقتصادات  تلك  احتواء  يصادف 
ال يزال يف بداية النمّو، نظرًا لعدم توافر اخليارات املتوافقة مع الرشيعة يف النّظم 

املرصفية والتمويل األصغر.

وفلسطني  واألردن  جيبويت  يف  البالغني  األشخاص  أن  الاّلحق  اجلدول  وُيظهر 
التمويل  وتونس وسورية وليبيا يعلِّلون بصورة أكرب عدم استخدامهم خلدمات 
راسخة  قواعد  هبا  التي  االقتصادات  تلك  من  الدينية،  للمعتقدات  كنتيجة 
للتمويل اإلسالمي. وباملقارنة يف االقتصادات التي تتمّتع بحضور قوّي للتمويل 
اإلسالمي، مثل: الكويت والبحرين؛ فإن نسبة ال تتجاوز 6 % من السكان الذين 

شملهم املسح قد أرجعوا وجود أسباب دينية كحاجٍز لفتح حساب مرصيف.

(38) See: Demirguc-Kunt, Asli 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; Ben 
Naceur, Sami et al, “Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion?”, IMF Working Paper, WP/1531/, International Monetary 
Fund, February 2015; Ocampos, Lorraine, “Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion in the Muslim World?”, August 10, 
2015, See Web Site: https://blog-montada.imf.org; Mohieldin, Mahmoud et al, “The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial 
Inclusion 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; Malaysia International Islamic Financial Centre, 
“Insights Global Financial Inclusion: Islamic Finance Meets the Challenge”, Bank Negara Malaysia, 16 July 2014, p. 4.
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جدول 23: انتشار احلساب املرصيف واألسباب الدينية وراء عدم امتالك حساب

يف االقتصادات العربية )2017(

أشخاص بالغون لدهيم حساب يف االقتصادم
مؤسسات مالية رسمية )%(

أشخاص بالغون ليس لدهيم 
حساب نتيجة ألسباب دينية )%(

42,517,7األردن1

88,26,4اإلمارات2

82,55,6البحرين3

36,915,3تونس4

42,87,6اجلزائر5

21,75,8جزر القمر*6

12,322,8جيبويت*7

71,77,1السعودية8

6,94,5السودان*9

23,315,3سورية*10

31,08,9الصومال*11

22,712,6العراق12

73,614,2ُعامن*13

25,015,5فلسطني14

65,911,6قطر*15

79,82,6الكويت16

44,82,9لبنان17

65,715ليبيا18

32,84,7مرص19

28,64,1املغرب20

20,96,2موريتانيا21

3,78,9اليمن*22

املصدر: راجع:

World Bank, Global Financial Development Report: Financial Inclusion, International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington DC, 2014, pp. 174 - 175; World Bank, Global Financial Inclusion, Op. Cit.

* بيانات 2011
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الخاتمة

: نتائج البحث
ً
أوال

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

ات الشمول املايل واملرصيف عن االقتصادات العربية كمجموعة  - خُتفي مؤرشِّ
ِحدة؛  عىل  كلٌّ  العربية  الدول  بني  واملرصيف  املايل  الشمول  يف  كبريًا  تفاوتًا 
حيث تربز احلاجة إىل حتسني الشمول املايل لدى كل الدول العربية من دون 

استثناء، وخصوصًا لدى االقتصادات األقّل دخاًل واألكثر سّكانًا؛
انخفاض مستويات الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية ناتج عن  -

الّطلب غري املستغّل، يف غياب عرض رسمي مناسب الحتياجات الفئات 
املستبعدة مالّيًا، ويتجىّل ذلك بصورة ملحوظة يف:

البيانات  ¦ حتليل  يشري  واملرصفية:  املالية  اخلدمات  عىل  الّطلب  جانب 
عىل  ملبَّى  غري  كبري  طلب  إىل  املايل  للشمول  العاملي  املؤرشِّ  من  املتاحة 
اخلدمات املالية واملرصفية يف االقتصادات العربية سواء من ِقبل األفراد 

أو املرشوعات الصغرية؛

األفراد  ¦ يلجأ  ما  عادة  واملرصفية:  املالية  اخلدمات  عرض  جانب 
غري  املالية  اخلدمات  إىل  العربية  االقتصادات  يف  الصغرية  واملرشوعات 
الرسمية أو غري اخلاضعة للرقابة، ومن الواضح أن هذا العرض ال يتالءم 
ر ذلك الّلجوء الكبري إىل اخلدمات املالية غري  مع الّطلب احلايل؛ حيث يربِّ

الرسمية بالنسبة لالدِّخار أو االقرتاض عىل حدٍّ سواء؛

بلغت  ¦ املالية واستخدامها:  للمنتجات  الوصول  وجود فجوة كبرية بني 
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مع إ 30 % و 37 % يف  إيداع مرصفية  يملكون حسابات  الذين  البالغني  نسبة 

عامي 2014 و 2017، بينام بلغت نسبة الذين يمتلكون حسابات تسهيالت 
مرصفية 4 % و 3 % خالل الفرتة نفسها.

تفرّس الفجوة الواضحة بني العرض والّطلب عىل املنتجات املالية واملرصفية  -
املرونة  وعدم  القصور  أوجه  من  مزيج  خالل  من  العربية  االقتصادات  يف 
واملرصفية  املالية  واملؤسسات  الصغرية  واملرشوعات  األفراد  مستوى  عىل 

اإلسالمية والبنوك املركزية؛ تتمّثل فيام ييل:

املجتمعات  ¦ الحتياجات  املعروضة  واخلدمات  املنتجات  مالءمة  عدم 
العربية؛

ارتفاع أسعار املنتجات املالية واملرصفية؛ ¦

تديّن مستويات الوعي والثقافة املالية واملرصفية؛ ¦

املالية اإلسالمية؛ السيام يف ظل  ¦ ُتراعي خصوصية  غياب أنظمة قانونية 
نظام مرصيف مزدوج؛

املنتجات  ¦ رشوط  عن  واإلفصاح  الّشفافية  من  مناسبة  بيئة  توافر  عدم 
ومبادئ حلامية حقوق عمالء البنوك واملؤسسات املالية؛

َضعف البِنية املالية الّتحتية. ¦
يمكن أن تقوم البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية بدور غري تقليدي  -

وبارز يف قيادة فاعلة وداعمة لبناء اسرتاتيجية وطنية لسّد فجوة الشمول املايل 
هيئة  إنشاء  باإلمكان  أنه  كام  املعنّية،  األطراف  مجيع  فيها  تتشارك  واملرصيف 
مستقّلة أو إرشاك/توافق هيئتني رقابيتني لتويّل مسؤولية إنشاء اسرتاتيجية 

وطنية للشمول املايل واملرصيف.



يل 2019 م العدد )10(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

90

: اقتراحات البحث
ً
ثانيا

يمكن اقرتاح ثالث ركائز أساسية لسّد الفجوة يف مدى تعميم اخلدمات واملنتجات 
يف  واملرصيف  املايل  الشمول  بمستويات  االرتقاء  جهود  دعم  ناحية  من  املالية 

االقتصادات العربية؛ نربزها يف اجلوانب التالية:
االقتصادات  - اهتامم  رضورة  واملرصيف:  املايل  الشمول  سوق  مسوحات 

العربية بجمع البيانات واملعلومات التفصيلية والدراسات السوقية الشاملة 
التي ختّص الّطلب والسلوكات املالية والعروض املتوافرة؛ لفهم الفجوات 
القائمة عىل املستوى دون الوطني، واالعتامد عىل تلك اإلحصاءات املصنّفة 
يف وضع أهداف يمكن قياسها وحتقيقها ضمن إطار زمني حمّدد؛ وذلك من 

خالل املحاور التالية:

إعداد دراسة سوق شاملة عن املشكالت واملعوقات احلقيقة التي حتول  ¦
دون إتاحة املنتجات املالية واملرصفية ألكرب عدد من املتعاملني من حيث:

تقييم حجم ونوع الّطلب عىل اخلدمات واملالية واملرصفية؛ ٭

تقييم حجم ونوع العرض عىل اخلدمات واملالية واملرصفية؛ ٭

حتديد حجم الفجوة بني جانبي العرض والّطلب. ٭

األداء  ¦ لقياس  آليات  تطبيق  واملتابعة من خالل  للرقابة  إجراءات  وضع 
واالنحراف؛

الّتصحيحية  ¦ اإلجراءات  اذ  واختِّ املرجعية  واملقارنات  النتائج  حتليل 
الاّلزمة.

يغطِّي  - رسمي  عرض  وجود  رضورة  الرسمي:  العرض  جانب  تطوير 
العربية؛  االقتصادات  ادِّخار ومتويل وتأمني يف  االحتياجات األساسية من 

وذلك من خالل املحاور التالية:
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مع إ جديدة  ¦ ومنتجات  خلدمات  العريب  واملرصيف  املايل  القطاع  ابتكار  أمهية 

خاّص  بشكل  موّجهة  تكون  منخفض  تسعري  مقابل  أو  جمّانًا  وتوفريها 
مالية  خدمات  إىل  حتتاج  التي  املحتمل(  )الّطلب  املستهدفة  للقطاعات 
دون  من  النساء  الفقراء،  املتقاعدون،  املراهقون،  األطفال،  صة:  متخصِّ
عمل، الاّلجئون والنّازحون، غري املتعلِّمني، ذوو االحتياجات اخلاّصة، 
االقتصادية  التنمية  فرص  دعم  يف  ُيسهم  بام  الصغرية؛  املرشوعات 

واالجتامعية الشاملة؛

احتياجات  ¦ لتلبية  اإلسالمية  املالية  واملنتجات  اخلدمات  نطاق  توسيع 
التمويل اإلسالمي وطلباته، من خالل تعزيز وصول ونفاذ املرشوعات 
لون املعامالت املرصفية واملالية  الصغرية واملتوسطة واألفراد الذين يفضِّ

املتوافقة مع الرشيعة.
الريادي  - الّدور  عىل  الّتأكيد  واملرصيف:  املايل  للشمول  القائدة  اجلهة  حتديد 

للبنوك املركزية العربية يف قيادة االسرتاتيجيات الوطنية لتعزيز الشمول املايل 
واملرصيف، بالّتنسيق مع األطراف ذات العالقة وجتنُّب االزدواجية يف اجلهود 

واملوارد املبذولة؛ وذلك من خالل املحاور التالية:

املالية  ¦ السالمة  ات  بمؤرشِّ االلتزام  خالل  من  املايل  االستقرار  تعزيز 
واملرصفية؛

الشمول  ¦ باسرتاتيجية  املتعلِّقة  ات  البيانات واإلحصاءات واملؤرشِّ توفري 
املايل واملرصيف؛

حتسني فرص الوصول إىل اخلدمات املالية واملرصفية، من خالل تطوير  ¦
واملرصفية   Digital Financial Services الرقمية  املالية  اخلدمات  منظومة 

اإللكرتونية E-Banking؛
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وضع  ¦ خالل  من  واملرصفية،  املالية  اخلدمات  استخدام  جودة  حتسني 
قواعد احلامية املالية للمستهلك؛

الثقافة  ¦ نرش  خالل  من  العربية،  االقتصادات  يف  املالية  الرفاهية  حتسني 
املالية واملرصفية )حمو األمية املالية واملرصفية(؛

املايل  ¦ للقطاع  والّتنظيمية واملؤّسسية  القانونية  املالية  التحتية  البِنية  تطوير 
واملرصيف، من خالل تعزيز اخلدمات واملنتجات املالية وتقوية آلية احلامية 

املالية التي تستهدف املرشوعات الصغرية واملتوسطة؛

من  ¦ العربية  املركزية  البنوك  بني  والتجارب  اخلربات  تبادل  تعزيز فرص 
لصندوق  والّتابع  املايل  بالشمول  املعني  اإلقليمي  العمل  فريق  خالل 
اد املصارف العربية. والعمل عىل وضع معيار  النقد العريب، وكذلك احتِّ
إحصائي لقياس مستوى الشمول املايل يف االقتصادات العربية، ومتابعة 

تطّور هذا الشمول بشكل دورّي.
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: المراجع العربية
ً

أوال

إدارة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة الحتاد املصارف العربية، الشمول  -
العربية،  املصارف  احتاد  جملة  عاملّيًا،  مستوياته  أدنى  يف  العربية  املنطقة  يف  املايل 

بريوت، ع 436، مارس 2017.
احتاد  - العربية،  املصارف  الحتاد  العامة  األمانة  يف  والبحوث  الدراسات  إدارة 

إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  وتسجل  عامليًا  تتقدم  اإلسالمية  املصارف 
املصارف  احتاد  جملة   ،2017 العام  يف  األصول  ارتفاع  حيث  من  األعىل  النسبة 

العربية، بريوت، أبريل 2018.
الدول  - املالية يف  للتمويل واخلدمات  الوصول  توسيع فرص  برنيه، حممد يرس، 

املركزية  املصارف  حمافظي  جملس  أمانة  املركزية،  املصارف  ودور  العربية 
ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العريب، 2012.

بنك الكويت املركزي، دليل محاية العمالء، 2015. -
املايل،  - االستقرار  دائرة   ،2015 املايل  االستقرار  تقرير  األردين،  املركزي  البنك 

.2016

البنك املركزي األردين، وثيقة االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل 2020-2018،  -
.2017

البنك املركزي العراقي، دليل محاية املستهلك، 2017. -
اجلواهري، عبد اللطيف، ورقة حول جتربة بنك املغرب يف جمال تعزيز الولوج إىل  -

اخلدمات املالية )الشمول املايل(، جملس حمافظي املصارف املركزية ومؤسسات 
النقد العربية، صندوق النقد العريب، 2012.

املايل  - الشمول  تعزيز  وسياسات  واقع  اهلل،  عبد  بن  الرمحن  عبد  احلميدي، 
للمرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية: دور السلطات اإلرشافية، 
يف مؤمتر الشمول املايل للمرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية: دور 
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البنوك ومؤسسات الضامن، القاهرة، 11 مايو 2016.
املالية، جملة  - للخدمات  الوصول  نحو  املايل:  الشمول  آليات  فؤاد،  أمحد  خليل، 

املالية واملرصفية، عاّمن،  للدراسات  العريب  املعهد  املالية واملرصفية،  الدراسات 
مج 23، ع 3، 2015.

زروق، مجال الدين وآخرون، أوضاع القطاع املرصيف يف الدول العربية وحتديات  -
أبو  العريب،  النقد  صندوق  والفنية،  االقتصادية  الدائرة  العاملية،  املالية  األزمة 

ظبي، سبتمرب 2009.
سلطة النقد الفلسطينية، نرشة املرساة املرصفية، ع4، ديسمرب 2014. -
يف  - املركزية  البنوك  ودور  املايل  لالستقرار  العام  اإلطار  شفيق،  أمحد  الشاذيل، 

حتقيقه، صندوق النقد العريب، 2014.
االقتصادية  - الدائرة  املوّحد،  العريب  االقتصادي  التقرير  العريب،  النقد  صندوق 

والفنية، أبو ظبي، ع32، 2012.
املايل،  - والشمول  املايل  االستقرار  بني  املتداخلة  العالقة  العريب،  النقد  صندوق 

فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول املايل يف الدول العربية، أبو ظبي، 2015.
صندوق النقد العريب، بيئة أعامل املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية:  -

الوضع الراهن والتحديات، الدائرة االقتصادية والفنية، أبو ظبي، 2017.
النقد العريب، نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل، فريق العمل  - صندوق 

اإلقليمي لتعزيز الشمول املايل، أبو ظبي، 2017.
الكواز، أمحد، النمو الشامل، جرس التنمية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،  -

ع 129، سبتمرب 2016.
مصطفى، رساج الدين عثامن، دور البنوك املركزية واحتادات البنوك يف حتسني  -

املايل  التوّجه اإلسرتاتيجي لالستقرار  املايل:  الشمول  املايل، يف منتدى  الشمول 
واالجتامعي، اخلرطوم، 23-24 فرباير 2015.

محاية  - إدارة  املصارف،  عمالء  محاية  مبادئ  السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة 
العمالء، 2013.
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الوزير، جهاد خليل، ورقة حول التجربة الفلسطينية يف جمال تطوير البنية التحتية  -
النقد  ومؤسسات  املركزية  املصارف  حمافظي  جملس  واملرصيف،  املايل  للقطاع 

العربية، صندوق النقد العريب، 2013.
- http://www.cbj.gov.jo :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف األردن
- https://www.centralbank.ae :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف اإلمارات العربية املتحدة
- http://www.cbb.gov.bh :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف البحرين
- http://www.bank-of-algeria.dz :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف اجلزائر
- http://www.sama.gov.sa :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف السعودية
- http://www.bankofsudan.org :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف السودان
- http://www.somalbanca.org :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف الصومال
- http://www.cbi.iq :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف العراق
- http://www.cbk.gov.kw :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف الكويت
- http://www.bkam.ma :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف املغرب
- http://www.centralbank.gov.ye :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف اليمن
- https://www.bct.gov.tn :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف تونس
- http://www.banque-comores.km :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف جزر القمر
- http://www.banque-centrale.dj :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف جيبويت
- http://www.bcs.gov.sy :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف سورية
- http://www.cbo-oman.org :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف ُعامن
- http://www.pma.ps :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف فلسطني
- http://www.qcb.gov.qa :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف قطر
- http://www.bdl.gov.lb :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف لبنان
- http://www.cbe.org.eg :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف ليبيا
- http://www.cbe.org.eg :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف مرص
- http://www.bcm.mr :املوقع اإللكرتوين للبنك املركزي يف موريتانيا
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