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المقدمة

 جمال بن غليطة،
الرئيس التنفيذي لــ ”اإلمارات اإلسالمي“

تشكل الصيرفة اإلسالمية ركيزًة أساسيًة للقطاع المالي العالمي. ورغم 
الظروف االقتصادية حول العالم، تواصل معدالت الطلب على الخدمات 

المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ارتفاعًا بمعدالت غير 
مسبوقة في القطاعات المالية األخرى. 

وتأتي دولة اإلمارات العربية المتحدة في طليعة هذا النمو، واحتلت 
دبي مكانة مرموقة كمنصة رئيسية لالقتصاد اإلسالمي العالمي وأحد 

المقومات الرئيسية لنجاحه بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي “رعاه اهلل”. ونحن في “اإلمارات اإلسالمي” فخورون بالدور الحيوي 
والرائد الذي لعبناه في المشهد العام للقطاع من خالل تحفيز ومواكبة 

الطلب، وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تركز على المتعاملين.

”TMوتم إطالق “مؤشر الصيرفة اإلسالمية من اإلمارات اإلسالمي 
عام 2015 كمقياس رئيسي موّحد يوضح حجم التقدم الذي يتم إحرازه 

على صعيد الصيرفة اإلسالمية في دولة اإلمارات. ويوفر المؤشر في 
عامه الثاني رؤية غير مسبوقة حول آراء ونوايا مستهلكي الخدمات 

المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الدولة، وهو 
يعد بمثابة مؤشر مرجعي ألداء القطاع وكذلك لدور دبي كعاصمة 

عالمية للتمويل اإلسالمي. 

ويكشف التقرير هذا العام عن العديد من العوامل التي تدفعنا إلى 
التفاؤل، حيث يشير إلى مواصلة ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية 

اإلسالمية في دولة اإلمارات مع تطلع أعداد أكبر من المستهلكين نحو 
المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ويضاف إلى ذلك 

 جهود المصارف اإلسالمية لرفع مستوى الوعي لدى المتعاملين،
األمر الذي انعكست نتائجه في ارتفاع معدالت انتشار المنتجات 

اإلسالمية. وأكد االستطالع بأن %51 من متعاملي الخدمات المصرفية 
يستخدمون منتجًا إسالميًا واحداً على األقل، وهذا يمثل زيادًة الفتة قياسًا 

بـ %47 في العام الماضي. 

وأظهر االستطالع تنامي السمعة اإليجابية للمصارف اإلسالمية باعتبارها 
توفر منصة قوية لتحقيق النمو في المستقبل، حيث أعرب %39 من 

المشاركين عن ثقتهم بالمصارف اإلسالمية، وهذا يمثل زيادًة عن النسبة 
%32 المسجلة خالل عام 2015، بالمقارنة مع %30 من الذين أبدوا 

ثقتهم بالمصارف التقليدية. ويبدو بأن المصارف اإلسالمية باتت تحظى 
باهتمام المتعاملين الراغبين بالحصول على منتجات إسالمية، ما أسهم 

في توسيع إمكانيات هذا القطاع. والغتنام هذه الفرصة إلى أقصى 
الحدود، يتعّين على المصارف اإلسالمية االرتقاء بنماذج أعمالها والمضي 

قدمًا نحو اعتماد استراتيجية رقمية متطورة وال سيما في ضوء 
المؤهالت التي يمتلكها القطاع لمواجهة التحديات. 

ويهدف “مؤشر الصيرفة اإلسالمية من اإلمارات اإلسالميTM” إلى إثراء 
وإلهام الحوار حول الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية في دولة اإلمارات، وكذلك رفد القطاع برؤى محددة قائمة 

على البيانات بما يدعم المسيرة الحافلة للقطاع. ونأمل نحن في 
“اإلمارات اإلسالمي” أن ننجح بتمهيد الطريق للمضي قدمًا نحو األمام.



منهجية االستطالع

 تم إعداد النسخة الثانية من استطالع “مؤشر الصيرفة اإلسالمية من
اإلمارات اإلسالميTM” في دولة اإلمارات لقياس مدى تقدم وانتشار الخدمات 

المصرفية اإلسالمية لألفراد في الدولة، وكذلك رصد آراء ومستوى فهم 
المستهلكين للخدمات المصرفية اإلسالمية واإلمكانات التي ينطوي عليها القطاع 

لتحقيق النمو. وتمت المحافظة على نموذج ومنهجية االستطالع على غرار النسخة 
الماضية لعام 2015 بهدف ضمان االنسجام والسهولة في مقارنة النتائج.

وشمل االستطالع في نسخته الثانية آراء 924 مشاركًا تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، 
ويمتلكون حسابًا مصرفيًا في دولة اإلمارات، ويجنون أكثر من 5 آالف درهم إماراتي 

شهريًا. وتم جمع اآلراء عبر شبكة اإلنترنت خالل شهر أغسطس 2016 بالتعاون مع 
مؤسسة “يوجوف” المتخصصة باألبحاث واستطالعات الرأي. وتغطي هذه العّينة 

مستهلكي الخدمات المصرفية من جميع الجنسيات رجااًل ونساًء على امتداد اإلمارات 
السبع وبما يتواءم تمامًا مع العّينة المستخدمة في النسخة األولى من التقرير.

وتوفر نتائج االستطالع صورة واضحة حول إقبال ومواقف وانطباع المستهلكين 
بخصوص منتجات الصيرفة اإلسالمية في دولة اإلمارات، وكذلك مدى التقدم الذي تم 

إحرازه في القطاع حتى اليوم، وحجم الفرص المتاحة أمام المصارف اإلسالمية. وقد 
ال تتطابق النتائج مع األرقام المعلنة ألن االستطالع يستند بطبيعة الحال إلى اآلراء 

الشخصية للمستهلكين. 

تم إجراء االستطالع المرتبط بـ “مؤشر الصيرفة اإلسالمّية 
من اإلمارات اإلسالمي™” بهدف تحفيز انتشار الخدمات 

المصرفية اإلسالمية في اإلمارات، وقياس مستوى 
المعرفة واإلنطباع والنية المستقبلية للمستهلكين 

بخصوص هذا النوع من الخدمات.



أبرز نتائج االستطالع

أربعة مؤشرات للصيرفة اإلسالمّية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مالحظات:

• مقياس “االنتشار”: هو نسبة المستهلكين ممن يستخدمون أي منتج إسالمي من أي مؤسسة مالية

• مقياس “االنطباع”: هو متوسط التقديرات لجميع المزايا والخدمات المصرفّية

 • مقياس “المعرفة”: هو نسبة المستهلكين القادرين على تعريف مفهوم “المرابحة” بشكل صحيح. ويتم احتساب النتيجة عبر ضرب نسبة الذين لديهم دراية بأي مفهوم 
    مصرفي إسالمي )%62( مع نسبة الذين لديهم تعريف صحيح للمفهوم )59%(

• مقياس “النية”: هو نسبة األشخاص الراغبين باالشتراك في أي منتج إسالمي خالل األشهر الستة المقبلة 
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رؤى متعّمقة
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البنوك التقليدية   المصارفالبنوك التقليدية
اإلسالمية

  المصارف
اإلسالمية

ال أعلم ال أعلم

جميع المنتجات المصرفية

حساب جاري مع تحويل الراتب

بطاقة االئتمان

حساب جاري

حساب ادخار

قرض/ تمويل شخصي

قرض/ تمويل شراء السيارات

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

%51 من مستهلكي القطاع المصرفي اإلماراتي 
يستخدمون منتجًا إسالميًا واحداً على األقل، وهذا يشكل 

زيادًة عن نسبة %47 المسجلة في عام 2015

تشهد الصيرفة اإلسالمية في دولة اإلمارات نمواً الفتًا. فقد أظهر االستطالع عام 
2016 أن أكثر من نصف مستهلكي القطاع المصرفي )%51( يستخدمون منتجًا 

مصرفيًا إسالميًا واحداً على األقل، وهذا يمثل زيادًة بنسبة 4 نقاط مئوية مقارنًة مع 
العام الماضي ودلياًل واضحًا على تنامي القطاع. وأشار االستطالع إلى زيادة انتشار 

حسابات تحويل الرواتب اإلسالمية بالنسبة للمستهلكين المسلمين وغير المسلمين 
في المصارف اإلسالمية التي تغدو بذلك المصرف الرئيسي بالنسبة للمستهلك. 
وقد أنشأ %51 من المستهلكين المسلمين و%22 من غير المسلمين حسابات 

لتحويل الرواتب متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وهذا يمثل زيادًة من نسبتي 
%47 و%18 على التوالي في عام 2015. 

وتظهر بيانات المستهلكين المسلمين تنامي انتشار بطاقات االئتمان اإلسالمية 
بنسبة 4 نقاط مئوية لتصل إلى %42 في عام 2016، وهذا يعني بقاؤها دون 

معدل انتشار بطاقات االئتمان التقليدية ضمن هذه الشريحة من المستهلكين 
)%66( والتي تراجعت مقارنة بـ %70 في عام 2015. كما يكشف االستطالع 

انخفاض نسبة انتشار منتجات التمويل الشخصي اإلسالمي بين المستهلكين 
المسلمين إلى %52 مقارنة بنسبة %59 خالل العام الماضي. كذلك نرى في ذات 
الشريحة ارتفاع نسبة انتشار منتجات التمويل الشخصي التقليدية من %41 في عام 

2015 إلى %46 في عام 2016.

%36 من مستهلكي القطاع المصرفي اإلماراتي يستخدمون منتجًا إسالميًا من مصرف 
إسالمي، وهذا يشكل ارتفاعًا من نسبة %34 المسجلة العام الماضي

% مقياس االنتشار بين المستهلكين
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 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المسلمين

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص الغير مسلمين

 ارتفاع نسبة انتشار البطاقات االئتمانية اإلسالمية بين المستهلكين
المسلمين 4 نقاط مئوية.

وشكلت خدمات التمويل الشخصي وحسابات تحويل الرواتب أبرز جوانب النمو 
للمستهلكين غير المسلمين على صعيد انتشار منتجات الصيرفة اإلسالمية. 

وبعكس المستهلكين المسلمين، ارتفع عدد المشاركين في االستطالع ممن 
اختاروا المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بنسبة 3 نقاط 
مئوية ليصبح %30. في حين حافظ مستوى استخدام منتجات التمويل الشخصي 

التقليدية ضمن هذه الفئة على استقراره عند نسبة 65%.

 كما كشف االستطالع انخفاضًا في استخدام بطاقات االئتمان اإلسالمية بين 
المشاركين غير المسلمين )%17 مقابل %21 في عام 2015(، إلى جانب زيادة 

بنسبة 3 نقاط مئوية في مستوى استخدام بطاقات االئتمان التقليدية ضمن هذه 
الفئة من المستهلكين )%83 مقابل %80 في عام 2015(.

ارتفاع نسبة انتشار منتجات التمويل الشخصي اإلسالمية 
بين المستهلكين غير المسلمين 3 نقاط مئوية.

% مقياس االنتشار بين المستهلكين المسلمين

% مقياس االنتشار بين المستهلكين الغير مسلمين
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رؤى متعّمقة

االنطباع

البنوك التقليدية المصارف اإلسالمية

جديرة بالثقة

2015

توفير تطبيقات متميزة للخدمات
المصرفية عبر الهاتف/االنترنت

متطورة من الناحية التكنولوجية

مبتكرة

تقدم خدمات سريعة

إجراءات مبسطة

حلول مناسبة تواكب متطلباتي

خدمة عمالء متميزة

 تقدم أفضل األرباح/ أسعار الفائدة
على اإلقراض/ التمويل

تفرض رسوم منخفضة على 
التعامالت

 دعم المجتمع باستخدام
أساليب فعالة

تحقيق السالمة المالية

تقدم أفضل األرباح/ أسعار 
الفائدة على الودائع
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 تقدم أفضل األرباح/ أسعار الفائدة
على اإلقراض/ التمويل

جديرة بالثقة

تفرض رسوم منخفضة على 
التعامالت

 دعم المجتمع باستخدام
أساليب فعالة

تحقيق السالمة المالية

تقدم أفضل األرباح/ أسعار 
الفائدة على الودائع

توفير تطبيقات متميزة للخدمات
المصرفية عبر الهاتف/االنترنت

متطورة من الناحية التكنولوجية
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تقدم خدمات سريعة

إجراءات مبسطة

حلول مناسبة تواكب متطلباتي

خدمة عمالء متميزة

%  أوافق بشدة

2015

لم يتغير االنطباع السائد تجاه المصارف التقليدية واإلسالمية بشكل كبير في 2016، فاألخيرة ال تزال 
تحظى بتقدير أكبر لجهة موثوقيتها ودعمها للمجتمع، بينما يُنظر إلى المصارف التقليدية على أنها 

أكثر ابتكاراً وتطوراً من الناحية التكنولوجية.  

ارتفعت نسبة المتعاملين الذين ينظرون إلى المصارف اإلسالمية على أنها 
أكثر موثوقية إلى %42 لدى المسلمين مقابل %37 في عام 2015.

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المسلمين

البنوك التقليدية المصارف اإلسالمية 2016
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تفرض رسوم منخفضة 
على التعامالت

 دعم المجتمع باستخدام
أساليب فعالة

تحقيق السالمة المالية

تقدم أفضل األرباح/ أسعار 
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توفير تطبيقات متميزة للخدمات
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تقدم خدمات سريعة

إجراءات مبسطة

حلول مناسبة تواكب متطلباتي

خدمة عمالء متميزة

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص الغير مسلمين

ارتفعت نسبة المتعاملين الذين ينظرون إلى المصارف اإلسالمية على أنها أكثر 
موثوقية إلى %34 لدى غير المسلمين مقابل %27 في عام 2015.

تعتبر انطباعات المتعاملين من األركان األساسية لنجاح أي مؤسسة خدمات مالية؛ 
وفي هذا السياق، كشفت النسخة األولى من “مؤشر الصيرفة اإلسالمّية من 

اإلمارات اإلسالميTM” لعام 2015 أن المتعاملين ما زالوا ينظرون إلى مزودي 
الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية على أنهم أكثر موثوقية، 

وال زالوا كذلك يعتبرون المصارف التقليدية أكثر تفوقًا من الناحية التكنولوجية. 

من جهة ثانية، انحسر االنطباع السائد عن المصارف اإلسالمية بأنها تقدم مزايا 
تنافسية أكثر من حيث نسب األرباح والرسوم، وبات يُنظر إلى فئتي المصارف 

التقليدية وتلك المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بأنهما تقدمان مزايا متماثلة. 
ووصلت نسبة الذين يعتقدون بفرض رسوم أقل على التعامالت المصرفية، وتقديم 

خدمات ودائع أفضل، وأرباح تمويلية مناسبة إلى %24 و%24 و%24 على 
التوالي بالنسبة للمصارف اإلسالمية، وذلك مقابل %25 و%25 و%23 بالنسبة 

للمصارف التقليدية. 

وحافظت المصارف التقليدية على تفوقها فيما يتعلق بنظرة المتعاملين تجاهها 
على صعيد توفير خدمات أكثر تميزاً وعمليات تشغيلية ذات كفاءة أعلى، وذلك 
بنسبة تتراوح بين 3-7 نقاط مئوية في الفئات األربع التالية: “الحلول التي تلبي 

احتياجاتي” و”سهولة اإلجراءات” و”الخدمة السريعة” و”خدمة متعاملين متميزة”. 
بينما شهدت المصارف اإلسالمية تحسنًا في هذه الفئات بواقع نقطة إلى نقطتين 

مئويتين، ولكن سجلت المصارف التقليدية تقدمًا بواقع 3 – 6 نقاط مئوية.

وتجدر اإلشارة إلى أن التحسن الذي شهده تصنيف المؤسسات المالية اإلسالمية 
في فئات الخدمة جاء مدعومًا إلى حد كبير بتحسن انطباع المستهلكين غير 
المسلمين. وخالفًا لذلك، يشير تصنيف المصارف التقليدية إلى تحقيقها نقاط 

مرتفعة على مقياس االنطباع لدى المستهلكين المسلمين.

البنوك التقليدية المصارف اإلسالمية



رؤى متعّمقة

المعرفة

%  المنتجات المصرفية اإلسالمية
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التكافل

المرابحة

المضاربة

اإلجارة

المشاركة

بناء

ال شيء

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

لم يسجل مقياس المعرفة لدى المتعاملين أي تغيير جوهري 
عن استطالع العام الماضي، وهو يظهر أن 6 من أصل كل 

10 متعاملين في دولة اإلمارات على دراية بمنتج مصرفي 
إسالمي واحد على األقل.

وجد االستطالع أن غالبية المستهلكين في دولة اإلمارات )%62( على دراية بمنتج 
واحد على األقل من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 
وتعد هذه النسبة مرتفعة عن نتائج العام الماضي )%59(، كما تشير إلى اتساع 

قاعدة متعاملي هذا القطاع. وما زال مستوى المعرفة األكبر لدى المتعاملين 
يتركز حول منتجات “التكافل” بنسبة %40 و”المرابحة” بنسبة %31 للعام الثاني 

على التوالي. 

  2015   2016



% مقياس المعرفة
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أديان أخرىاإلسالم إجمالي

ارتفاع مستوى المعرفة بالمنتجات اإلسالمية لدى 
المتعاملين في دولة اإلمارات.

واستطاع حوالي 6 من أصل 10 مشاركين في االستطالع تحديد التعريف الصحيح 
لمفهوم “المرابحة” مع تفوق المتعاملين المسلمين على نظرائهم غير المسلمين 
في هذا الخصوص )%43 مقابل %22(. كما أظهر االستطالع ارتفاعًا بنسبة 3 نقاط 
مئوية على أساس سنوي في عدد المشاركين غير المسلمين القادرين على تعريف 

“المرابحة”، مقابل انخفاض نسبة المتعاملين المسلمين بنحو نقطتين مئويتين 
)%43 مقابل %45 في عام 2015(. 

وبالنسبة لغير المشتركين بالخدمات المصرفية اإلسالمية، ال تزال نسبة المعرفة 
بهذه الخدمات أقل من المتوقع إال أنها ليست هامشية؛ حيث أجاب %44 من 

المشاركين في االستطالع بأنهم سمعوا عن فئة واحدة على األقل من المنتجات 
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وهو ما يعادل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة 

عن العام الفائت. وقد سجل انتشار هذه المنتجات أدنى مستوياته بين المستهلكين 
الغربيين، حيث بلغت نسبة المتعاملين ممن لم يسمعوا بها على اإلطالق 60%،                     

وتقدم نتائج االستطالع فرصة أمام المصارف اإلسالمية لملء فجوة المعرفة هذه 
وتوسيع قاعدة عمالئها من هذه الفئة.

ولدى مقارنة مقياس المعرفة مع مستويات االنتشار- التي أظهرت أن %51 من 
المتعاملين في دولة اإلمارات يستخدمون منتجًا مصرفيًا إسالميًا واحداً على األقل- 

نلحظ أن اإلدراك المحدود لهيكلية المنتجات اإلسالمية لم يقف عائقًا أمام تبنيها؛ 
إذ ارتفع مستوى انتشار هذه المنتجات بنسبة 4 نقاط مئوية بالرغم من التغيير 

البسيط في مستوى المعرفة بالمنتجات لدى المتعاملين في دولة اإلمارات. ومن 
المرجح أن يؤدي تعزيز مستوى الوعي بالمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية إلى تحفيز الطلب على هذا النوع من المنتجات.

  2015   2016



رؤى متعّمقة

النّية

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

ثمة ارتفاع بسيط في نّية المستهلكين عمومًا الستخدام منتجات 
مصرفية جديدة؛ حيث بلغت نسبة المتعاملين الذين لديهم النّية 

الستخدام المنتجات اإلسالمية %28 بالمقارنة مع %26 في 2015، 
ونسبة المتعاملين الذين لديهم النّية الستخدام المنتجات التقليدية 

%29 بالمقارنة مع %27 في عام 2015.

انسجامًا مع ارتفاع مقياس االنتشار، كشف “مؤشر الصيرفة اإلسالمّية من اإلمارات 
اإلسالميTM” عن تناٍم كبير في مكانة وأهمية المنتجات المصرفية اإلسالمية 

بين المستهلكين. حيث ارتفعت نسبة المستهلكين الذي ينشدون استخدام هذه 
المنتجات من %22 في عام 2015 إلى %25 العام الحالي. في حين انخفضت 

بشكل طفيف نسبة المستهلكين الذين قالوا أنهم “لن ينشدوا استخدام منتج 
متوافق مع الشريعة اإلسالمية” إلى %24 بعد أن سجلت %25 في عام 2015. 

وبينما يكشف االستطالع عن تحسن ملحوظ في استعداد غير المسلمين للتفكير 
في استخدام المنتجات المصرفية اإلسالمية )%68 مقابل %59 في عام 2015(، 

بقي أكثر من نصف المستهلكين ينشدون القيمة وحدها. كما أشار االستطالع إلى 
أن أكثر من نصف المشاركين )%51( قد يركزون على المنتجات اإلسالمية فقط في 
حال وفرت مزايا ال تقل أو تتفوق على تلك التي تقدمها نظيراتها التقليدية. وقد أكد 

%54 من المشاركين في استطالع العام الفائت أن القيمة تبقى عاماًل أساسيًا عند 
االختيار. وتتلخص الرسالة للمصارف اإلسالمية بأنه: في ظل تنامي التنافسية ضمن 

هذا القطاع، سيتعين على المصارف اإلسالمية المنافسة لتقديم أفضل الخدمات 
من حيث ناحية األسعار والمزايا وغيرها من العوامل الستقطاب المستهلكين 

واالحتفاظ بهم. 
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أديان أخرىاإلسالم إجمالي

ارتفعت نسبة المتعاملين المنفتحين على احتمال استخدام المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام 
الشــريعة اإلسالمية مستقباًل بنسبة 4 نقاط مئوية لتبلغ 79%.

تسجيل نمو الفت في نسبة المتعاملين غير المسلمين المستعدين الستخدام منتج مصرفي متوافق 
مع الشريعة اإلسالمية من %59 في عام 2015 إلى %68 في 2016.

 ربع المستخدمين يركزون على المنتجات اإلسالمية، فيما يبدي
ثالثة أرباع إجمالي المستخدمين مياًل الستخدام المنتجات اإلسالمية

% مقياس نّية استخدام المنتجات اإلسالمية

% نّية استخدام الخدمات المصرفية اإلسالمية

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم
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أسعى للمنتجات المصرفية اإلسالمية
 فقط في حال وفرت مزايا تتفوق أو على األقل ال 

تقل عن تلك التي تقدمها نظيراتها التقليدية

ال أسعى/أتفادى المنتجات
المصرفية اإلسالمية

أسعى للمنتجات المصرفية
 اإلسالمية دائمًا
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فرصة للنمو

خطة لتحقيق النجاح: ينبغي على قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية أن يجعل 
من خدمة المتعاملين محورًا الستراتيجيات نموه المستقبلية

يوفر “مؤشر الصيرفة اإلسالمية من اإلمارات اإلسالميTM” لعام 2016 رؤية 
مفصلة حول نطاق انتشار الخدمات المصرفية اإلسالمية في دولة اإلمارات ومكامن 

القوة والتحديات التي ينطوي عليها هذا القطاع، وهو بذلك يحمل الكثير من األخبار 
الجيدة للمؤسسات العاملة بهذا المجال. ونوه المؤشر إلى أن المصارف المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية نجحت في توسيع نطاق وصولها إلى شريحة أوسع 

من الناس، األمر الذي انعكس في ارتفاع مقياس انتشار القطاع بمعدل 4 نقاط 
مئوية خالل 12 شهراً. وأفاد 6 من بين كل 10 مشاركين في االستطالع بأنهم 

سمعوا عن منتج إسالمي واحد على األقل؛ وتظهر هذه الزيادة بشكل واضح لدى 
المستهلكين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، مما يشير إلى وجود إقبال 

واسع على الخدمات المصرفية اإلسالمية.

وللعام الثاني على التوالي، ينظر المستهلكون في دولة اإلمارات إلى المصارف 
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية على أنها أكثر جدارة بالثقة من المصارف 

التقليدية وأكثر دعمًا للمجتمع: ويعتبر ذلك عاماًل أساسيًا في قطاع الخدمات 
المالية. ويكشف المؤشر أن المستهلكين المسلمين وغير المسلمين باتوا أكثر 

 انفتاحًا على المنتجات المصرفية اإلسالمية، كما سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة
9 نقاط مئوية في عدد المستهلكين غير المسلمين الذين أبدوا استعداداً للتفكير 

في استخدام منتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. ويظهر هذا اإلقبال المتزايد 
لغير المسلمين على الخدمات المصرفية اإلسالمية النطاق المتوقع أن يبلغه 

سـوق المصارف اإلسالمية، والذي سيشكـل حافزاً أساسيًا لنمو هـذا القطاع في 
المستقبل.  

ومع اتضاح معالم الفرصة المتاحة لهذه السوق، يبقى التحدي األكبر بالنسبة 
للمصارف اإلسالمية في اغتنام هذه الفرصة. وللعام الثاني على التوالي، يرى 
المستهلكون في دولة اإلمارات أن المصارف اإلسالمية لم تستطع اللحاق بركب 

نظيراتها التقليدية في مجاالت التكنولوجيا واالبتكار وخدمة المتعاملين. ويتعين 
على المصارف اإلسالمية أن تتجنب اتساع هذه الفجوة في السوق اإلماراتية التي 

تشهد تحواًل رقميًا متناميًا، حيث يعتبر معدل انتشار الهواتف الذكية فيها من بين 
األعلى على مستوى العالم. ويظهر المؤشر كذلك أن ربع المستهلكين في الدولة 

ينشدون حاليًا استخدام المنتجات المصرفية اإلسالمية، بينما يظهر أكثر من نصف 
المستهلكين استعداداً للتفكير بهذه المنتجات في حال كانت تضاهي أو تتجاوز 

منتجات المصارف التقليدية. وينبغي على المصارف اإلسالمية أن تحرص على تقديم 
منتجات تنافسية إلى جانب المحافظة على قيمها األساسية. 

وخالصة القول، يتعين على المصارف اإلسالمية أن تبقى متنبهًة إزاء تنافسية 
منتجاتها وخدماتها التي توفرها للمتعاملين. وبينما نجحت تلك المصارف بتوسيع 

نطاق وصولها وانتشارها على مدار العام الماضي، إال أنها ال تزال تعاني من 
انخفاض مستوى خدماتها قياسًا مع البنوك التقليدية؛ وهذا يشكل عقبة رئيسية 
في مسيرة نموها. وإذا ما أرادت المصارف اإلسالمية أن تستثمر اإلقبال المتنامي 
للمستهلكين في دولة اإلمارات باستخدام خدماتها، فعليها أن تبذل ما بوسعها 

لتغيير انطباعات المتعاملين وتحسين نظرتهم تجاه المنتجات والخدمات التي 
تقدمها.
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