 %09من سكان بلدان منظمة البلدان االسالمية ال يتعاملون بمعامالت ربوية
وغير معنيين بشمول الخدمات المالية
 %57 من السكان المسلمين ال يملكون االموال الكافية للولوج في اي عملية مصرفية
 األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول وغيرها من المبتكرات التقنية تساعد على توسيع الخدمات
المالية لتشمل الفقراء والنساء وغيرهم من الجماعات التي ال تحصل على خدمات كافية
 االشتمال المالي ينبغي أال يكون معناه توفير الخدمات المالية للجميع بأي ثمن
كتب معن البرازي
مراقب ومدقق شرعي AAOIFI -

رئيس مجلس ادارة شركة داتا لالستشارات

يقول تقرير للبنك الدولي للتنمية المالية العالمية صدر مؤخرا في تشرين الثاني  3102ان إدخال ادوات مالية
مطابقة للشريعة االسالمية يعتبر عامال ايجابيا في تحفيز االشتمال المالي لدى سكان منظمة دول التعاون
االسالمي .ويقول التقرير ان اكثر من  511مليون من فقراء العالم يعيشون في بلدان غالبية سكانها من
المسلمين ويفتقرون الى اي نوع من التسهيالت المصرفية  .ويرجع هذا االمر الى ان معظم المسلمين ال
يحبذون التعامل مع االسواق المالية التقليدية نظرا لمعتقداتهم التي تحرم التعامل بالربا والفوائد الثابتة على
القروض وهم يفضلون مبدأ المشاركة التي توجبها الشريعة االسالمية في تحمل مخاطر القرض وبالتالي
تقاسم المخاطر الناتجة عنها  .ويضيف التقرير انه اذا ما اخدنا نتيجة االستطالع ان  %01من سكان بلدان
منظمة البلدان االسالمية ال يتعاملون بمعامالت ربوية وهذا يفسر ان  %37من البالغين في هذه الدول فقط
يملكون حسابات في مؤسسات مالية تقليدية وزيادة يملك  %0من هؤالء حسابات ادخار في هذه المؤسسات
مقارنة مع ممن شملهم االستطالع والذين يؤكدون ان االسباب العقائدية هي التي تمنعهم من فتح حسابات
ربوية مقارنة بنسبة  %5في بلدان منظمة العالم االسالمي اضافة الى  %03في دول الشرق االوسط وشمال
افريقيا .

اصدر البنك الدولي تقريره الفصلي حول التنمية المالية العالمية GLOBAL FINANCIAL
DEVELOPMENT REPORTحول اشتمال الخدمات المالية  FINANCIAL INCLUSIONوخسر هذا
المصطلح بالنسبة لالشخاص او المؤسسات الذين يستعملون الخدمات المالية وهو مصطلح مغاير لمصطلح
ACCESS TO FINANCEاي من يستطيع الحصول هذه الخدمات  .ويقول البنك الدولي ان قياس اشتمال
الخدمات المالية يعطي فكرة حول التمنية االقتصادية واالجتماعية بما لها من دور رئيسي في مكافحة الفقر
المدقع والرفاه العام والتمنية المستدامة  .ويقول القيمون على هذا التقرير ان نتائج التقرير تظهر الشرخ
الكبير والتفاوت بين الذين تشملهم الخدمات المالية والمحرمون منها  ،وعلى سبيل المثال يقول التقرير ان
اكثر من ملياري ونصف شخص ال يستطيعون الحصول على هذه الخدمات مما يؤثر على عدم طلب هذه
الخدمات نظرا لعدد من المعوقات اهمها الكلفة والبعد الجغرافي وطبيعة المستندات المطلوبة  .اال انه في
الجهة المشرقة لهذا الموضوع يقول التقرير ان تطور الخدمات االلكترونية قد لعب دورا ايجابيا في تطور
هذه االرقام وقد اكد  %87من اللذين شملهم احصاء البنك الدولي ان هذا المؤشر تطور ايجابيا في السنوات
الخمس االخيرة مع العلم ان فتح حسابات مصرفية جديدة ال يعني بالضرورة استعمال هذه الحسابات
.

يفيد تقرير جديد للبنك الدولي بأن فئات السكان من ذوي الدخول المنخفضة هم أكثر الناس استفادة من
المبتكرات التقنية مثل نظم الدفع عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية من خالل المحمول والتعرف
على هوية المقترض على أساس بصمات األصابع ومسح حدقات العيون.
ويوضح تقرير التنمية المالية في العالم  :4102االشتمال المالي إن ذلك مرجعه أن تلك المبتكرات تساعد
على خفض تكلفة الخدمات المالية وتيسير الحصول عليها للفقراء والنساء وسكان الريف ،والسيما من
يعيشون في مناطق نائية قليلة السكان ال توجد فيها فروع لبنوك تقليدية.
ويظهر التقرير ان  %2من سكان منطقة دول العالم االسالمي يؤكد ان البعد الجغرافي عن المراكز المالية
يمنعهم من الحصول على اي خدمة مالية مقارنة ب  %00من سكان العالم اجمع .اضافة الى هذه االرقام
يؤكد  %30من العمالء المسلمين ان كلفة الشمول المالي مرتفع ويقول  %33انهم ال يملكون معلومات كافية
حول كيفية ادارة هذه الحسابات فيما يؤكد  %02انهم غير مهتمين الن احد افراد عائالتهم يملك حسابا
مصرفيا .اما المؤشر االبرز لهذا االحصاء فيؤكد ان  %57من السكان المسلمين ال يملكون االموال الكافية
للولوج في اي عملية مصرفية ! وعلى الرغم من النتائج المبهرة لهذا االحصاء اال ان البنك الدولي يؤكد ان

التفاوت الكبير يحكم طبيعة العالقة بين المسلمين وعملية االشتمال المالي  .وعلى سبيل المثال تتفاوت هذه
النسبة بين  %23في افغانستان مقارنة ب  %0فقط في ماليزيا.

ويوضح التقرير على سبيل المثال انه من اصل  6ماليين حساب جديد في جنوب افريقيا لم يستعمل منها اال
 5.3مليون حساب  ،واضاف التقرير ان زيادة عدد التسليفات ليس بمؤشر ايضا على اشتمال الخدمات
المالية الن هذا العامل قد يؤشر على فقامة ازمة ثقة وهذا ما اكدته االزمة المالية االمريكية عام  4101وما
اكدته ازمة القروض الميكروية  MICRO CREDITفي الهند والتي نتجت عن زيادة حاالت عدم السداد.
ومما يزيد الموضوع تعقيدا (بحسب التقرير عينه) ان اكثر من  %31في المسح افادوا انهم يملكون اكثر من
حساب مصرفي .
اما اهم النتائج التي اوردها التقرير فيهي









:

حوالي  4.3ملياري نسمة (اي نصف سكان االرض) ال يملكون حسابا مصرفيا.
34في المئة من المؤسسات التي شملتها االحصاءات في  058بلدا تمتلك حسابا مصرفيا  ،اما في
البلدان النامية فتصل هذه النسبة الى  30في المئة  ،وقد اوضح  53في المئة من هذه المؤسسات
في البلدان النامية ان معوقات تطوير االعمال هي بجوهرها معوقات التمويل وتصل هذه النبسة الى
 06في المئة ضغط في البلدان الصناعية.
ال سبيل الى تجاوز حاالت الفقر المدقع والتخلف اال عبر توسيع اطر اشتمال الخدمات المصرفية
واهمها سبل االدخار واليات الدفع  ،اما الحصول على اي نوع من التسلفيات فهو عامل غير
جوهري لهذه الغاية.
ويلفت التقرير النظر ان الحصول على التسليف في اي طريقة كانت ال يعني زيادة اشتمال المالية ،
فالحصول عليها هي عملية مسؤولة يجب ان تنعكس ايجابا على التنمية.
ان قطاع مالي خالق ومتطور يقدم خدمات وادوات مالية متنوعة هو اداة سياسية لزيادة افق اشتمال
المالية.
ان تطور افق وسائل العمليات المالية يتطلب السيطرة عل التشوهات المالية MARKET
DISTORTIONوهذا يتطلت دورا رياديا للرقابة المالية وتكوير المنافسة الشريفة واعتماد انظمة
اعمال تتأقلم وحاجات االفراد والمؤسسات.
ان استعمال التقنيات االكترونية الحديثة مثل اليات الدفع عبر الهواتف والحواسيب النقالة واستهداف
العمالء الذين يحسنون استعمالها ينعكس ايجابا على كلفة المعامالت المالية اضافة الى تطوير

القطاع المصرفي وادواته وخيراته واعداد المؤسسات المالية اضافة الى تديب كوادره البشرية
للتعامل مع كافة الحاالت واالحتياجات.
 تبين الدراسات ان للحكومات دور رئيسي في تنمية معايير للشفافية واالفصاح وقوننة مجتمعات
االعمال ووصوال الى عدم تضارب المصالح المشاركة فيه.
 ان توفير القروض وبرامج الدعم للتسليفات قد ينعكس ايجابا على شمولية الخدمات المالية بشكل
ايجابي وخاصة في المجتمعات الزراعية الن عدم اشتمال الخدمات المالية غالبا ما يكون نتاجا
لنسب المديونية العالية وعليه فان المطلوب في غالب االحيان اعادة جدولة الديون عوضا عن سلة
واسعة من التحفيزات المالية وذلك لضمان عدم المخاطرة في زعزعة النظام المالي.

وتفيد االحصاءات المؤشر المالي (  ) GLOBAL FINDERSان حوالي  %70من السكان المسلمين في
دول منظمة التعاون االسالمي ال يملكون حسابا مصرفيا او انهم غير معنيون بأي نوع من انواع االشتمال
المالي .ويالحظ التقرير ان الفقر المدقع في بعض هذه الدول يدفع الى االعتقاد ان القروض الماكروية
والقروض الصغيرة )  ) SMALL AND MICRO FINANCEقد تكون هي الوسيلة الفضلى الشراك
هؤالء في العملية المصرفية .وتضيف االرقام انه على سبيل المثال يفضل  %30من البالغين في الجزائر
و %73في المغرب الحصول على قروض ذات طابع اسالمي حتى ولو كانت هذه القروض اعلى كلفة من
ويفيد تقرير اعدته للجنة االستشارية لمساعدة
نظيراتها في االنظمة المالية التقليدية.
الفراء (  ) CONSULTATIVE GROUP TO ASSIST THE POOR- CGAPبين عام
 3115و  3103ان زيادة الطلب على هذه القروض تطور من  711الف طلب الى حوالي 2ر 0مليونا.
وتعتبر هذه االرقام محافظة اذ انها تشمل احصاءات  02بلدا فقط من اصل  75في دول المنظمة وهي ال
تأخذ باالعتبار دول رئيسية فيها مثل تركيا وايران التي تملك انظمة متطورة للصيرفة االسالمية .ويقول
التقرير ان هذه االرقام تؤكد الحاجة الى تطوير ادوات مالية مكروية متخصصة اذ ان االحصاءات تؤشر الى
وجود  511مليون مسلم في فقر مدقع يعيشون بأقل من دوالرين في اليوم ! ويشير التقرير الى ان صعوبة

التعامل مع المؤسسات المالية االسالمية من حيث الشفافية واعتماد المعايير المتجانسة بينها يزيد من توسع
الشمول المالي ليطال غالبية اكبر من السكان .فعلى سبيل المثال تفيد االرقام ان نسبة  %34فقط من البالغين
في الجزائر ومصر وتونس والمغرب واليمن واللذين يعلمون بوجود هذه المصارف اصال! وزيادة على هذه
الوقائع فان كلفة التمويل االسالمي هي اعلى من نظيرتها في االنظمة المالية التقليدية .

