
يف  اخلدمات  من  املحرومة  الفئات  فر�ص  لتح�سني  امل��ايل،  ال�سمول  يف  الإ�سالمية  امل�سارف  دور  بيان  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
واإر�سادات  قواعد  ي�ستخدم  كما  الإ�سالمية.  ال�سريفة  يف  وا�ستخدامها  املالئمة،  الإ�سالمية  املالية  املنتجات  على  احل�سول 
الهيئات الدولية والإقليمية املعنية بق�سايا ال�سمول املايل وامل�سريف، مثل: جمموعة الع�سرين، ومنظمة التعاون القت�سادي 
والتنمية، ومنظمة التعاون الإ�سالمي، والبنك الدويل، والبنك الإ�سالمي للتنمية، و�سندوق النقد العربي؛ حيث ت�ستند اإىل 

املعايري واملمار�سات الدولية الف�سلى وفًقا لظروف الدول املختلفة.
كما يقدم البحث اقرتاحات ل�سانعي ال�سيا�سات يف القت�سادات العربية كدليل عام لالإجراءات الأكرث تاأثريًا يف اأغلب الدول 
ال�سمول  اإىل  املايل  ال�سمول  يتجاوز  الذي  الإ�سالمي  للتمويل  املالئمة  ال�سرتاتيجية  �سياغة  اأجل  من  الأوق��ات؛  اأغلب  ويف 
القت�سادية  التنمية   يف  كذلك  بل  القت�سادي،  النمو  حفز  يف  امل�ساهمة  على  املايل  ال�سمول  دور  يقت�سر  ول  الجتماعي. 
اأهمية حت�سني و�سول التمويل واخلدمات املالية لفئات املجتمع، يف معاجلة  اأظهرت البحوث والدرا�سات  والجتماعية، فقد 

الإختاللت يف عدالة توزيع الدخل، وكذلك يف احلد من الفقر)1(.
بينما بينت الدرا�سات اأن الدول التي ح�ّسنت من م�ستوى الو�سول اإىل اخلدمات املالية وال�سمول املايل، وخا�سة عرب تطوير 

�سبكة خدمات للتمويل متناهي ال�سغر، قد متكنت من تقليل التفاوت يف توزيع الدخل ب�سورة اأ�سرع من غريها.

الحلقة األولى

د قتيبة عبد الرحمن العاني
خبير اقتصادي

دور المصارف اإلسالمية في الشمول المالي
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أدوات مالية حديثة
فما برحت ال�صاحة املالية املعا�صرة جتود بني 
الفينة والأخرى بعمليات جديدة، ومعامالت 
حديثة، و�صروط م�صتحدثة، بل ما فتئت 
ال�صناعة املالية الراهنة تبتكر اأدوات واآليات 
مالية، و�صروطًا ناجعة توؤثر يف طبائع الأنظمة 
والقوانني التي حتكم امل�صارف واملعامالت 
ويف هذه الأثناء جتد ال�صناعة  التمويلية، 
املالية الإ�صالمية نف�صها مطالبة اأكرث من اأي 
وقت م�صى ب�صرورة اللواذ بالجتهاد املن�صود 
التمويل، وم�صتجدات  �صيغ  يف م�صتحدثات 

املعامالت امل�صرفية.
وي�صكل ال�صمول املايل وامل�صريف هدفًا 
الإ�صالمية  ا�صرتاتيجيًا جديدًا للم�صارف 
واجلهات الرقابية لديها، من اأجل حتقيق 
التكامل بني ال�صتقرار املايل وال�صفافية املالية 
واحلماية املالية للعمالء، اإذ يحقق ال�صمول 
املايل وامل�صريف �صهولة الو�صول اإىل التمويل 
جلميع الفئات امل�صتبعدة والعوائل املوزعة يف 
�صليمة تقودها  الأطراف، واإيجاد موؤ�ص�صات 
�صمان  قواعد تنظيمية ورقابية واعية، مع 
للموؤ�ص�صات  ال�صتدامة املالية واملوؤ�ص�صية 
املالية وامل�صرفية، وتوفري بيئة تناف�صية بني 
املالية لتقدمي  مقدمي اخلدمات واملنتجات 

واإتاحة البدائل اأمام العمالء.
الإ�صالمي  للتمويل  اأن  املعروف  فمن 
مهم  جانب  اإدخال  يف  بع�صها  جنح  جتارب 
الريفية  البيئات  اإىل  املالية  اخلدمات  من 
والب�صيطة على النحو الذي يدعو اإليه ال�صمول 
الدعوة  تت�صع  اأن  قبل  وذلك  حديثًا،  املايل 
اخلدمات  تلك  وكانت  عامليًا،  املايل  لل�صمول 
املب�صط  التمويل  يف  خا�ص  ب�صكل  تتمثل 
الجتماعية  بالتنمية  املرتبط  )الأ�صغر( 
الإ�صالمي  التمويل  فبدايات  البيئات،  لتلك 

)ميت  يف  الإدخار(  )بيوت  جتربة  اإىل  ت�صري 
غمر( وجوارها يف م�صر يف �صتينيات القرن 
املا�صي ذات ال�صلة املبا�صرة بالتنمية الريفية 
يف  الفقرية  العاملة  الأيدي  على  بالعتماد 
املجتمع، وذلك من خالل دعمها بالتمويل على 
مي�صرة،  ب�صروط  م�صاركات  اأو  قرو�ص  �صكل 
تعاونية  ب�صمات  التجربة  متيزت  فقد  لذلك 

وتنموية كانت جديرة بالتو�صع وال�صتمرار.
ومن اجلدير بالذكر اأي�صًا اأن ن�صيد بـ)بنك 
الذي  الريفية،  التنمية  وبرنامج  غرامني( 
)للتمويل  رئي�صًا  بلدًا  بنغالدي�ص  من  جعل 
 800 على  يزيد  ما  منه  اأفاد  الذي  الأ�صغر( 

األف �صخ�ص ح�صب بيانات 2013.
تعد  واأمثالها  النماذج  هذه  اأن  �صك  ول 
املايل  ال�صمول  مظاهر  من  مهمًا  مظهرًا 
املطلوب حديثًا، وتعد قدوة ميكن البناء عليه 

وتطويرها.
امل�صارف الإ�صالمية زيادة  فهل ت�صتطيع 
ال�صمول املايل وامل�صريف لكل القطاعات 
؟  امل�صتهدفة يف القت�صادات الإ�صالمية 
اأكرث احللول الواعدة لتح�صني فر�ص  وما 

الفئات املحرومة من اخلدمات يف احل�صول 
على املنتجات املالية الإ�صالمية املالئمة 

وا�صتخدامها؟
ويهدف الكاتب يف هذا البحث اإىل:

ال�صمول  وحلول  التعرف على اأبعاد   -1
امل�صارف  املايل وامل�صريف ومتطلباته يف 

الإ�صالمية.
اإبراز الدور املحوري الذي ميكن اأن   -2
يف ت�صريع  الإ�صالمية  تقوم به امل�صارف 

ال�صمول املايل وامل�صريف.
اإبراز اآليات تطوير ال�صمول املايل   -3
وامل�صريف من خالل التمويل الإ�صالمي 
ا�صتنادًا اإىل قواعد واإر�صادات الهيئات 
ال�صمول  الدولية والإقليمية املعنية بق�صايا 
املايل، والرتقاء بها لتكون حمورًا اأ�صا�صًا 
�صانعي ال�صيا�صات  من حماور اهتمامات 

القت�صادية واملالية وامل�صرفية.
وترتكز اأهمية هذا املو�صوع يف النقاط 

التالية:
ظهور حتديات كبرية تواجه القطاع   -
املايل وامل�صريف الإ�صالمي، حيث ُيطلب منه 
الإ�صهام يف مواجهة امل�صكالت الناجتة عن 
وانخفا�ص  الفقر املدقع والبطالة والأمية 
معدلت النمو، عن طريق معاجلة ال�صتبعاد 
النا�ص ماليَا واإتاحة الفر�صة  املايل، وتثقيف 
اأمامهم للو�صول ال�صامل اإىل النظم املالية 

الر�صمية.
- تزايد اهتمام اجلهات الرقابية بال�صمول 
للعديد  املايل وامل�صريف الذي اأ�صبح �صعارًا 
من البنوك املركزية ووزارات املالية يف 
النا�صئة، اإذ  القت�صادات النامية والأ�صواق 
توجد ا�صرتاتيجيات وطنية واأهداف �صريحة 
املايل وامل�صريف لدى اأكرث من65   لل�صمول 

اقت�صادًا على م�صتوى العامل.

يشكل الشمول المالي 

والمصرفي هدفًا 

استراتيجيًا جديدًا 

للمصارف اإلسالمية 

والجهات الرقابية لديها
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ندرة البحوث العلمية والدرا�صات   -
التطبيقية التي تتناول عالقة امل�صارف 
اإذ  وامل�صريف،  الإ�صالمية بال�صمول املايل 
ب�صاأن  توجد حاجة ما�صة لزيادة الوعي 
التحديات املتمثلة يف حت�صني ال�صمول املايل 
توؤديه امل�صارف  والدور الذي ميكن اأن 

الإ�صالمية يف حل هذه الق�صايا.

أهمية الشمول المالي
حظي مو�صوع تو�صيع فر�ص الو�صول اإىل 
التمويل واخلدمات املالية، اأو ما يعرف 
)Financial In�ال�صمو املايل لمب�صطلح 
 )clusion باهتمام وا�صع يف الأعوام املا�صية 
ال�صيا�صات القت�صادية  على م�صتوى �صانعي 

واملالية يف خمتلف دول العامل)1(.  
وياأتي ذلك كما بينته الدرا�صات والتجارب، 
للدور والأهمية الكبرية لتح�صني الو�صول اإىل 
اخلدمات املالية يف امل�صاهمة يف خلق فر�ص 
العمل وتعزيز النمو وحت�صني م�صتويات 
ومو�صوع تعزيز ال�صمول املايل،  املعي�صة. 
كواحٍد من املحاور الرئي�صة يف اأجندة التنمية 
وقد جت�صد ذلك يف  العاملية،  القت�صادية 
اإ�صدار جمموعة من املبادئ واملعايري الدولية 
مبتابعة  وهيئات عاملية، ُتعنى  واإن�صاء برامج 

هذه الق�صايا)2(.
ويق�سد بال�سمول املايل: اإتاحة 
اخلدمات املالية الر�صمية ملختلف فئات 
ذلك احل�صابات امل�صرفية  املجتمع، مبا يف 
خدمات  والتوفري، خدمات الدفع والتحويل، 
التاأمني، وخدمات التمويل والئتمان، ويف ظل 
غياب هذه اخلدمات، قد يلجاأ البع�ص اإىل 
قنوات غري ر�صمية وهي - اأي هذه القنوات-  
والإ�صراف  ول تخ�صع للرقابة  غري موثوقة 

ومرتفعة الأ�صعار ن�صبيًا. 

اإذن ال�صمول املايل عبارة عن ا�صرتاتيجية 
ولتحقيق اأهداف هذه  طويلة املدى، 
الأخذ بعني العتبار  ال�صرتاتيجية ميكن 
املجالت الرئي�صة التي يجب اأن يتناولها 
من  فاإن  ذلك  ولتاأكيد  ال�صمول املايل)3(، 
املايل  ال�صمول  مفهوم  اإىل  نعرج  اأن  املنا�صب 

وبيان اأهميته يف امل�صارف الإ�صالمية.

المفاهيم األساسية للشمول المالي
اأول: تعريف ال�سمول املايل:

يعرف البنك الدويل ال�صمول املايل يف تقريره 
»تقرير  ال�صادر عام  2014حتت عنوان 
التنمية املالية العاملي» باأنه »ن�صبة الأ�صخا�ص 
اأو ال�صركات التي ت�صتخدم اخلدمات املالية». 
املايل، ح�صب التقرير  ال�صمول  وي�صري 
امل�صرتك ل�صندوق النقد العربي واملجموعة 
ال�صادر يف  الفقراء  ال�صت�صارية مل�صاعدة 
حتت عنوان »قيا�ص ال�صمول  يناير2017  
املايل يف العامل العربي» اإىل متتع الفراد، مبا 
فيهم اأ�صحاب الدخل املنخف�ص، وال�صركات، 
باإمكانية الو�صول وال�صتفادة الفعالة )مقابل 
وا�صعة من  معقولة( من جمموعة  اأ�صعار 
اخلدمات املالية الر�صمية ذات اجلودة 

حتويالت، اإدخار،  )مدفوعات،  العالية 
ائتمان، تاأمني ...الخ(، يقع توفريها بطريقة 
م�صوؤولة وم�صتدامة من قبل جمموعة متنوعة 
املالية العاملة يف بيئة  من مقدمي اخلدمات 
قانونية وتنظيمية منا�صبة، وقد تطور تعريف 
ومقايي�ص ال�صمول املايل وانتقل من ت�صنيف 
كم�صمولني  ب�صيط  الأفراد واملوؤ�ص�صات ب�صكل 
م�صمولني، اإىل تعريفات ومقايي�ص  اأو غري 

متعددة الأبعاد. 
تعريف جمموعة الع�سرين:  اأما 
التحالف العاملي لل�صمول املايل ين�ص على اأنه 
)الإجراءات التي تتخذها الهيئات الرقابية 
لتعزيز و�صول وا�صتخدام كافة فئات املجتمع، 
ومبا ي�صمل الفئات املهم�صة واملي�صورة، 
املالية التي تتنا�صب  للخدمات واملنتجات 
مع احتياجاتهم، واأن تقدم لهم ب�صكل عادل 

و�صفاف وبتكاليف معقولة(.
باأنه  ال�سمول املايل اأي�صًا  وُيعّرف 
)العملية التي يتم من خاللها تعزيز الو�صول 
اإىل جمموعة وا�صعة من اخلدمات واملنتجات 
املالية الر�صمية واخلا�صعة للرقابة يف الوقت 
وال�صعر املعقولني وبال�صكل الكايف، وتو�صيع 
ا�صتخدام هذه اخلدمات واملنتجات  نطاق 
ومن  �صرائح املجتمع املختلفة،  من قبل 
ت�صمل التوعية  خالل تطبيق مناهج مبتكرة، 
والتثقيف املايل، وذلك بهدف تعزيز الرفاه 

املايل والندماج الجتماعي والقت�صادي(.
اأما املجموعة ال�صت�صارية مل�صاعدة الفقراء، 
فتعّرف ال�صمول املايل باأنه: )و�صول الأ�صر 
اإىل اخلدمات املالية املنا�صبة  وال�صركات 
وا�صتخدامها ب�صكل فعال، ووجوب تقدمي تلك 
وب�صكل م�صتدام يف بيئة  اخلدمات مب�صوؤولية 

منظمة تنظيمًا جيدًا()4(. 
من خالل التعريفات ال�صابقة ميكن 

يقصد بالشمول المالي 

إتاحة الخدمات المالية 

الرسمية لمختلف فئات 

المجتمع
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مالحظة املحاور الأ�صا�صية التي يرتكز عليها 
ال�صمول املايل وهي:

احل�صول على املنتجات واخلدمات   -1
املالية من خالل توفري خدمات مالية ر�صمية 
امل�صافة، والقدرة على  ومنظمة، وتقريب 

حتمل التكاليف. 
تعزيز القت�صاد الكلي، واملكا�صفة   -2
وال�صتفادة من  وال�صفافية، وك�صر الحتكار، 
التجارة الدولية، والرغبة يف النتفاع الب�صري 
املتبادل، وتبادل اخلربات، التي تعزز من 

النماء الب�صري.
3- القدرة املالية من خالل اإدارة الأموال 
ب�صكل فعال، والتخطيط للم�صتقبل والتعامل 

مع ال�صائقة املالية.
ا�صتخدام املنتجات واخلدمات   -4
املالية من خالل النتظام والتكرار ومدة 

ال�صتخدام.
جودة اخلدمات واملنتجات امل�صرفية   -5
كونها م�صممة لحتياجات العمالء، وجتزئة 
اخلدمات من اأجل تطويرها جلميع فئات 

املجتمع. 
التنظيم والرقابة الفعالني بغر�ص   -6
�صمان تقدمي املنتجات واخلدمات املالية يف 

بيئة ي�صودها ال�صتقرار املايل.
يف  الدويل  البنك  اأورده  ما  عموم  ولبيان 

اإح�صاءاته لل�صمول املايل)5(.
- اأن ن�صف �صكان العامل من البالغني )نحو 
2،5 مليار ن�صمة( ل يح�صلون على اخلدمات 

املالية.
يتعاملون  ل  الفقراء  من   %75 واأن   -
وُبعد  التكاليف،  ارتفاع  ب�صبب  البنوك  مع 
اأغلب  يف  املرهقة  واملتطلبات  امل�صافات، 

الأحيان لفتح ح�صاب مايل.
اإىل  املايل  لل�صمول  الدعوة  تتطلع  لذلك 

مع  التعامل  اإىل  ودفعها  الفئات  تلك  ك�صب 
واخلدمات  التمويل  وموؤ�ص�صات  امل�صارف 
الإلكرتونية  الدفع  وو�صائل  والنقدية  املالية 
ح�صابات  فتح  خالل  من  ذلك  ويتم  ...اإلخ. 
التكاليف  قلة  و�صمان  مب�صطة،  م�صرفية 
التداول  وت�صجيع  بذلك،  املتعلقة  والإجراءات 
املالية  اخلدمات  �صبكة  وتو�صيع  الإلكرتوين، 
وحتويل  والنائية،  الفقرية  املناطق  لتغطي 
احل�صابات  طريق  عن  لالأفراد  املدفوعات 
وا�صعة  امل�صارف  فروع  خالل  من  امل�صرفية 

النت�صار وو�صائل التداول احلديثة.
ثانيًا - اأهداف ال�سمول املايل:

امل�صريف بتو�صيع  نظرًا لالهتمام العاملي 
نطاق ال�صمول املايل وخلق التحالفات بني 
العاملية للتن�صيق  واملوؤ�ص�صات املالية  الهيئات 
والعمل �صمن اآليات م�صرتكة وموحدة، 
تتنامى املنافع املتاأتية من ال�صمول املايل، اإذ 
ترى املجموعة ال�صت�صارية مل�صاعدة الفقراء 
اأن بناء نظام مايل �صامل هو الطريق الوحيد 
للو�صول اإىل الفقراء وحمدودي الدخل، وذلك 

لتحقيق اأهداف ال�صمول املايل التالية)6(.
تعزيز و�صول كافة فئات املجتمع   -1
اإىل اخلدمات واملنتجات املالية، لتعريف 

باأهمية اخلدمات املالية وكيفية  املواطنني 
احل�صول عليها وال�صتفادة منها لتح�صني 

ظروفهم الجتماعية والقت�صادية.
ت�صهيل الو�صول اإىل م�صادر التمويل   -2
بهدف حت�صني الظروف املعي�صية للمواطنني 

وخا�صة الفقراء منهم.
3- تعزيز م�صروعات التنمية القت�صادية.

متكني ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة   -4
من ال�صتثمار والتو�صع.

5- خف�ص م�صتويات الفقر وحتقيق الرخاء 
والرفاه القت�صادي.

ثالثًا - اأبعاد ال�سمول املايل:
يف ال�صنوات ال�صابقة تطور مفهوم ال�صمول 

املايل اإىل خم�صة اأبعاد رئي�صة وهي:
- �صهولة الو�صول اإىل التمويل جلميع الأ�صر 

وال�صركات.
- ا�صرت�صاد املوؤ�ص�صات بالقواعد التنظيمية 

والإ�صراف املايل.
- ال�صتدامة املالية لل�صركات واملوؤ�ص�صات.

اإىل  ي�صعى  الذي  املايل  التثقيف  جانب   -
التوعية والتن�صيق بني العر�ص والطلب.

املناف�صة بني مزودي اخلدمات املالية   -
اإذ مت  للعمالء،  لتحقيق اأف�صل البدائل 
قيا�ص ال�صمول املايل قدميًا بح�صاب ن�صبة 
واأجهزة  امل�صتفيدين من البنوك التجارية 
الآيل واأحجام الودائع والقرو�ص  ال�صرف 

التي مت تغطيتها.
ال�سمول املايل  ركائز   - رابعًا 

للم�سارف الإ�سالمية:
الإ�صالمية و�صع  حتاول معظم امل�صارف 
لتو�صيع  ال�صرييف  ا�صرتاتيجية على امل�صتوى 
ال�صمول املايل وامل�صريف، ويتطلب ذلك خم�ص 

ركائز اأ�صا�صية هي:
درا�صة الفجوة بني جانبي العر�ص   -1

 75% من الفقراء 

ال يتعاملون مع البنوك 

بسبب ارتفاع التكاليف 

وُبعد المسافات

25 www.aliqtisadalislami.net   مل   ٤ دل ص  ا٨٢ ةح 



املالية  والطلب على اخلدمات واملنتجات 
لتكون نقطة النطالق يف �صياغة الأهداف 

امل�صتقبلية لل�صمول املايل وامل�صريف.
توفري بنية مالية حتتية متمكنة، من   -2
خالل تعزيز النت�صار اجلغرايف للموؤ�ص�صات 
املالية، وتطوير نظم الدفع والت�صوية، وتوفري 
خالل تفعيل دور  قواعد بيانات �صاملة، من 
�صركات ال�صتعالم الئتماين، وتوفري بيئة 
قانونية مالئمة تدعم ال�صمول املايل وامل�صريف.
اإتاحة اخلدمات واملنتجات املالية من   -3
املالية  خالل تطوير اخلدمات واملنتجات 
لتلبية احتياجات كافة فئات املجتمع، وابتكار 

منتجات مالية جديدة.
4- حماية امل�صتهلك بو�صع تعليمات رقابية 
واإن�صاء  ملعاملة العمالء بعدالة و�صفافية، 
اآلية للتعامل مع �صكاواهم، وتوفري املعلومات 

الكافية واخلدمات ال�صت�صارية لهم.
تعزيز وتطوير منظومة التعليم   -5
والتثقيف املايل من خالل اإعداد ا�صرتاتيجية 
وطنية للتعليم والتثقيف املايل لدى خمتلف 
�صرائح املجتمع، وخا�صة ال�صباب وامل�صروعات 

ال�صغرية واملتو�صطة.
التحتية امل�ساندة  - البنى  خام�سًا 

لل�سمول املايل وامل�سريف:
تعد البنى التحتية املعرفية والتكنولوجيا، 
الذي ترتكز عليه  املرتَكز  والتعليم التقني 
الثورة ال�صناعية، وي�صمل هذا طيفًا وا�صعًا 
من ال�صناعات منها: �صناعات الربجميات، 
والإلكرتونيات، والت�صالت، ونظم املعلومات 
ت�صني(  و)تقنية البلوك  وخدمات املعلومات، 

وخمرجاتها، والعمالت امل�صفرة.
�صاهمت التقنيات املالية يف الو�صول  اإذ 
اإىل الفئات الأكرث حرمانا وغري امل�صمولني 
املالية وامل�صرفية، وهذا يعني  باخلدمات 

التحفيز  �صال�صة يف و�صول الدعم وحزم 
وبالتايل ت�صريع تاأثري  للجهات امل�صتهدفة، 
الرامية  ال�صيا�صات القت�صادية احلكومية 
واملوؤ�ص�صات  اإىل حماية ذوي الدخل املحدود 
اجلوائح، خا�صة  ال�صغرية يف ظل ظروف 
اأنه يف احلالت والظروف ال�صتثنائية) 
جميع فئات  اإىل  ي�صبح الو�صول  كاجلوائح( 
غاية ال�صعوبة، كذلك قد  املجتمع اأمرًا يف 
امل�صارف احل�صول  على غري عمالء  يتعذر 
على اخلدمات وامل�صاعدات املالية يف الأزمات 
الوقت الذي تتيح فيه  القت�صادية، يف 
�صرعة،  التقنيات املالية و�صائل بديلة اأكرث 
التقليدية،  الو�صائل املالية  واأقل تكلفة من 
وعلى �صبيل  جميع فئات املجتمع.  بل وت�صمل 
املثال، بينت جائحة )كوفيد-19( اأن مو�صوع 
ال�صمول املايل ب�صكل خا�ص يف الأ�صواق 
اأثبتت احللول  النا�صئة ذو اأهمية كبرية، كما 

اأنها �صريان احلياة يف هذه القت�صادات. 
وتوفر التقنيات املالية على اختالف  كما 
)تقنية التاأمني، العقود الذكية،  اأنواعها 
العمالت الرقمية، تطبيقات الذكاء 
فر�صة للجهات  ال�صطناعي ..وغريها( 
امل�صارف الإ�صالمية لتطوير  الفاعلة يف 

وتوحيد املعايري والكفاءة والقدرة التناف�صية 
مقارنة بالنظراء التقليديني.

وبالإمكان لبع�ص التقنيات املالية كتقنية 
والتمويل اجلماعي،  التاأمني التكافلب 
بني اأفراد املجتمع يف  تعزيز روح التعاون 
ظروف اجلوائح، كما ميكن تطوير من�صات 
لالإقرا�ص املجاين )بدون فائدة(  اأو للزكاة، 
مع توفري اأعلى م�صتويات ال�صفافية والإف�صاح 
والذي يعترب من العنا�صر الأ�صا�صية الواجب 

توفرها يف جمال العمل اخلريي)7(.

المنافع التنموية للشمول المالي
العديد من البحوث اأن هناك منافع  تك�صف 
اإمنائية عديدة ميكن حتقيقها من ال�صمول 
من ا�صتخدام اخلدمات  املايل، ل�صيما 
املالية الرقمية مبا فيها اخلدمات املالية عرب 
الدفع، وغريها  الهواتف املحمولة، وبطاقات 
من تطبيقات التكنولوجيا املالية، ورغم تفاوت 
الدرا�صات  ال�صواهد اإىل حد ما، فاإنه حتى 
التي مل تتو�صل اإىل نتائج اإيجابية ت�صري غالبًا 
اإىل اإمكانية حتقيق نتائج اأف�صل من خالل 
اإعطاء اهتمام كبري لالحتياجات املحلية، اإذ 
الدرا�صات اأن اخلدمات املالية عرب  اأظهرت 
املحمول ت�صمح للم�صتخدمني بحفظ  الهاتف 
امل�صاعدة يف حت�صني  الأموال وحتويلها اإىل 
الدخل، وبالتايل حتد من  اإمكانات ك�صب 

الفقر.
�صفة  الفقر  فاإن  التنمية  لأدبيات  وطبًقا 
فيه ل يحقق م�صتوى معني  الفرد  ما؛  ملجتمع 
من الرفاهية، والذي عادة ما ُي�صار اإليه بخط 

الفقر اأو حد الكفاف.
حاز  والتي  فقد تو�صلت درا�صة يف كينيا، 
بنك  )اأف�صل  على  فيها  الإ�صالمي  البنك 
بنك  وجائزة )اأف�صل  �صامل(  اإ�صالمي 

يجب تسهيل الوصول إلى 

مصادر التمويل لتحسين 

الظروف المعيشية 

للمواطنين عامة
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لالأفراد(  الإ�صالمية  امل�صرفية  للخدمات 
فاينان�ص  )اإ�صالميك  جملة  ا�صتطالع  �صمن 
2018، ف�صاًل  عام  يف  البنوك  لأف�صل  نيوز( 
عن ح�صوله على خم�ص جوائز اأخرى لأف�صل 
اإل اأن اإتاحة احل�صول على  العام،  �صفقات 
حققت منافع كبرية من  قد  هذه اخلدمات 

خالل:)8(
متكني الأ�صر من زيادة مدخراتها   -1
 150000 باأكرث من اخُلم�ص، و�صمح لنحو 
اإمراأة برتك العمل بالزارعة واإن�صاء 
جتارة التجزئة،  اأن�صطة  امل�صروعات اأو  
وبالتايل تقلي�ص ن�صبة الفقر بني هذه الأ�صر 

املعي�صية بحوايل%22.
2- ميكن للخدمات املالية الرقمية اأي�صًا 
اأن ت�صاعد النا�ص على اإدارة املخاطر املالية 
من خالل ت�صهيل جمع الأموال من الأ�صدقاء 
والأقارب البعيدين يف الأوقات ال�صعبة، 
- تو�صل الباحثون اىل  مثاًل  ففي كينيا - 
اأنه عند حدوث انخفا�ص غري متوقع يف 
الدخل مل يقم م�صتخدمو اخلدمات املالية 
بتقلي�ص الإنفاق على  عرب الهاتف املحمول 
اأ�صرهم، بينما قام غري امل�صتخدمني ومن 
يعانون من �صعف اإمكانية الو�صول اإىل 
�صبكة هذه اخلدمات بخف�ص م�صرتياتهم 
من الغذاء واملواد الأخرى بن�صب ترتاوح 
اإىل ذلك متكن  واإ�صافة   %10  -  %7 بني 

خف�ص تكلفة  اخلدمات املالية الرقمية من 
ا�صتالم املدفوعات، ففي النيجر اأدى التحول 
الدفعة ال�صهرية من الإعانات  اإىل اإر�صال 
الجتماعية احلكومية عرب الهواتف املحمولة 
�صاعة   20 كبديل للدفع النقدي اإىل توفري 
يف املتو�صط على امل�صتفيدين من النتقال 

والنتظار ل�صتالم دفعاتهم.
ت�صاعد اخلدمات املالية النا�ص   -3
املدخرات وزيادة الإنفاق على  على تراكم 
البائعني يف كينيا  ال�صرورات، فبعد تزويد 
بح�صابات ادخار ارتفعت مدخراتهم وازدادت 
 ،%60 ا�صتثماراتهم يف م�صروعاتهم بحوايل 
كما ارتفع اإنفاق الأ�صر التي تعولها يف النيبال 
)اللحوم والأ�صماك(  على الأغذية الهامة 
بن�صبة 15%، وعلى التعليم بن�صبة 20%، وذلك 

بعد ح�صولهم على ح�صابات ادخار جمانية. 
املزارعني يف مالوي الذين  كما ارتفع اإنفاق 
كانوا يودعون مكا�صبهم يف ح�صابات ادخار 
املعدات الزراعية بن�صبة 13% فارتفعت قيمة 

حما�صيلهم بحوايل %15.
احلكومية،  بالأجهزة  يتعلق  فيما  اأما   -4
اأدى التحول من املدفوعات النقدية اإىل  فقد 
وتقليلها  ن�صب الف�صاد  من  باحلد  الرقمية 
م�صتوى التكلفة، ففي الهند  يف  وحت�صني 
الأموال  انخف�صت ن�صبة ت�صرب   - مثاًل   -
املخ�ص�صة للمعا�صات التقاعدية بحوايل 
مت ت�صديد هذه املدفوعات من  عندما   %47
خالل بطاقات ذكية ت�صتخدم بها الب�صمات 
النيجر، فقد اأدى توزيع  اأما يف  الإلكرتونية. 
التحويالت الإجتماعية عرب الهواتف املحمولة 
هذه  اإىل تقلي�ص التكلفة املتغرية لإدارة 

الإعانات بن�صبة %20)9(.
املراحل التي مرت بها التقنيات  فاإن  اإذن 
الإلكرتونية  اإىل اأن و�صلت اإىل الو�صع احلايل 
انت�صار حلول  باأن  يدفعنا اإىل تقرير القول 
متزايدًا يف  دورًا  لعب  التكنولوجيا الرقمية 
ت�صريع عجلة ال�صمول املايل، اإذ اإن ذلك 
يف حقيقة الأمر �صرطًا  النوع هو الذي يعد 
وو�صيلًة جديدًة، واأ�صلوبًا حديثًا  م�صتحدثا، 
التمويل واإجنازها، وتنفيذها  لإمتام عمليات 

ب�صورة تلقائية ومبا�صرة.

الشمول المالي يسهم 

في خفض مستويات 

الفقر وتحقيق الرخاء 

والرفاه االقتصادي

 Cull, Robert, Asli Demirjuc�Kunt,  )1(

 Timothy Lyman.2012. “Financial

:Inclusion and Stability

الرسـمية،  املاليـة  باملؤسسـات  يقصـد    )2(

ورشكات  الربيـد  ومكاتـب  املصـارف 

واتحـادات  وجمعيـات  الصغـر  التمويـل 

الـركات  مـن  وغرهـا  االئتـان، 

مـن  املرخصـة  واملرصفيـة   املاليـة 

قبل السلطات اإلرشافية.

برنامـج  العريـن  مجموعـة  )3(  أطلقـت 

 )GPFI( الراكـة العاملية للشـمول املايل

مجموعـات  ثـاث  مـن  يتكـون  والـذي 

مثـل  مؤسسـات  هنـاك  كذلـك  عمـل. 

 AFIاملرتبطـة بالبنك الدويل و )CGAP(

واللتـان توفران خدمـات املعرفة والخربة 

بشـأن قضايـا الشـمول املـايل.

(املسـؤولية  بحـث  يـارس،  )4(  جامـع 

االجتاعيـة مـن وجهـة نظـر املتعاملـن 

مـع املصارف اإلسـامية األردنيـة)، مجلة 

األردن،  والدراسـات،  للبحـوث  البلقـاء 

.2014 الثـاين،  العـدد 

)5(  أبـو ديـة ماجـد،( دور االنتشـار املـرصيف 

واالشـتال املـايل يف النشـاط االقتصـادي 

الفلسـطيني)، مذكـرة ماجسـتر، جامعـة 

األزهـر، غـزة، فلسـطن\ن 2016، ص16.

)6(  اتحاد املصارف العربية، ع 419، ص17.

)7(  مصدر سابق، ص19.

التمويـل  دور  قنـدوز،  عبدالكريـم  د.    )8(

صنـدوق  الجوائـح،  حـاالت  يف  اإلسـامي 

ص94.  ،2020 يونيـو  العـريب،  النقـد 

حـاالت  يف  اإلسـامي  التمويـل  دور    )9(

بتـرصف. سـابق،  مرجـع  الجوائـح، 

 المــراجـع
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