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المقدمة

 جمال بن غليطة،
الرئيس التنفيذي لــ ”اإلمارات اإلسالمي“

يواصل قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية نموه على مستوى العالم، 
وتأتي دولة اإلمارات العربية المتحدة في صدارة البلدان التي تبذل جهوداً حثيثة 

 لتوسيع نطاقه. وبالرغم من التحديات التي شهدها االقتصاد العالمي، 
إال أن القطاع واصل نموه مع زيادة أعداد العمالء الذين ينشدون الحصول على 

منتجات وحلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

وتماشيًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، حافظت دبي على مكانتها 
كبوابة لالقتصاد اإلسالمي العالمي. وسيتم التركيز بصورة أكبر في المرحلة 

 القادمة على الخدمات المالية اإلسالمية التي تشهد تناميًا ملحوظًا في 
دولة اإلمارات بالتوازي مع اتساع نطاق االهتمام العالمي بدبي في سياق 

تحضيرها الستضافة معرض إكسبو 2020. ونحن في “اإلمارات اإلسالمي”، 
الذي يعتبر واحداً من المؤسسات المالية اإلسالمية الرائدة في الدولة، نفخر 

بدورنا المتميز في تطوير الخدمات المصرفية اإلسالمية في اإلمارات والعالم، 
ونتطلع إلى الحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق وقيادة مسيرة نمو 

الصيرفة اإلسالمية عمومًا.

ويعتبر مؤشر الصيرفة اإلسالمية من “اإلمارات اإلسالمي”، الذي دخل عامه 
الثالث اآلن، أول استطالع من نوعه لمستهلكي الخدمات المصرفية اإلسالمية 
في الدولة؛ وقد تم تطويره كي يكون المعيار األساسي لتقدم ونجاح قطاع 

الصيرفة اإلسالمية في اإلمارات. ويوفر المؤشر رؤى معمقة حول سلوك 
وآراء سكان اإلمارات تجاه الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية، وذلك من خالل رصد صحة هذا القطاع في الدولة.

 إن قطاع الصيرفة اإلسالمية يواصل نموه من حيث االنتشار والسمعة في 
دولة اإلمارات، غير أنه ما يزال بحاجة إلى العديد من التحسينات لناحية معرفة 

وفهم منتجاته. وفي حين تلقى بعض المنتجات المالية اإلسالمية رواجًا 
متناميًا بين المستهلكين المسلمين، تواصل المنتجات المصرفية التقليدية 

في المقابل نموها بين المستهلكين من غير المسلمين. وبطبيعة الحال، يبدو 
هؤالء أكثر انفتاحًا اليوم على استخدام المنتجات المصرفية المتوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية.   

وثمة تحسن كبير أيضًا في نظرة المستهلكين عمومًا إلى الخدمات المصرفية 
اإلسالمية؛ فقد أعرب مزيد من المشاركين في استطالع هذا العام عن 

اعتقادهم بأن المصارف اإلسالمية كانت جديرة بالثقة، وقوية على الصعيد 
المالي، وداعمًة للمجتمع بطرق مفيدة، إلى جانب توفيرها رسومًا منخفضة 

على المعامالت المالية وطرحها ألفضل األسعار مقابل االقتراض أو التمويل 
ومعدالت األرباح على الودائع. وال يزال الكثير من الناس ينظرون إلى البنوك 

التقليدية على أنها مبتكرة وتتيح لهم وصواًل مريحًا إلى منتجاتها عبر تطبيقات 
األجهزة المحمولة أو اإلنترنت، غير أن المصارف اإلسالمية تقترب من ردم هذه 

الفجوة في التصورات؛ ويأتي “اإلمارات اإلسالمي” في طليعة المصارف التي 
توفر منتجاتها وخدماتها للعمالء عبر اإلنترنت. وانطالقًا من إدراكه لتزايد الطلب 

على الخدمات المصرفية الرقمية، واصل المصرف هذا العام االستثمار في 
رة من تطبيق الهاتف المتحرك  تطوير قدراته الرقمية عبر إطالق نسخة مطوَّ
الخاص به بما يتيح للعمالء الوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات عبر 

هواتفهم المتحركة.     

ويوّفر مؤشر الصيرفة اإلسالمية كذلك رؤى مهمة حول المجاالت التي 
تحقق فيها المصارف اإلسالمية أداًء أفضل أو موازيًا للبنوك التقليدية، وأيضًا 

المجاالت التي يمكن إجراء تحسينات فيها. ونحن في “اإلمارات اإلسالمي” 
متأهبون لمواجهة التحديات القادمة، ونواصل مساعدة قطاع الصيرفة 

اإلسالمية ليحتل مكانته المنشودة في القطاع المالي العالمي بانتظار 
استضافة إكسبو 2020. 
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منهجية االستطالع

توفر النسخة الثالثة لمؤشر الصيرفة اإلسالمية السنوي من “اإلمارات اإلسالمي” 
رؤى جوهرية حول مدى تقدم وانتشار الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وال تزال منهجية االستطالع وأسئلة 

االستبيان وحجم العينة كما كانت في النسخة األولى التي تم تنفيذها عام 
2015، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة حول هذا القطاع سريع النمو. 

في يوليو 2017، استطلعنا آراء 909 أشخاص في سن الثامنة عشر فما فوق؛ 
وتم اختيار العينة من الرجال والنساء – مسلمين وغير مسلمين – الذين يبلغ 

 دخلهم 
5 آالف درهم شهريًا بالحد األدنى، وذلك من جميع اإلمارات السبع ومختلف 

الجنسيات. وجميع هؤالء المشاركين هم من عمالء الخدمات المصرفية الذي 
يتعاملون مع المصارف لتلبية احتياجاتهم المالية الخاصة، وتم إنجاز االستطالع عبر 

اإلنترنت. 

وأظهرت نتائج االستطالع استخدام وتصور وسلوك وتقبل المستهلكين في 
الدولة للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، باإلضافة إلى 

تقدم القطاع، وإمكاناته غير المستغلة. ويرتكز االستطالع على اآلراء الشخصية 
للمستهلكين، والتي قد تختلف عن المعلومات العامة المنشورة سابقًا. 

مؤشر الصيرفة اإلسالمية من “اإلمارات اإلسالمي” هو 
استطالع معياري يكشف مدى تقدم وانتشار قطاع 

الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى النوايا 

المستقبلية لعمالء الخدمات المصرفية في الدولة.
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أبرز نتائج االستطالع

أربعة مؤشرات للصيرفة اإلسالمّية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مالحظات:

مقياس االنتشار هو النسبة المئوية للمستهلكين الذي يستخدمون أي منتج إسالمي من أي مزود مالي 	•

مقياس االنطباع هو متوسط تقييم المصارف اإلسالمية بناًء على مجموعة من السمات  •

مقياس المعرفة هو النسبة المئوية للمشاركين القادرين على تحديد مفهوم المرابحة بشكل صحيح، ويتم احتساب هذا المعدل من حاصل ضرب نسبة األشخاص الذين   •
لديهم معرفة بأي منتج إسالمي بنسبة أولئك الذين يختارون التعريف الصحيح للمفهوم 

مقياس النية هو النسبة المئوية للمشاركين الذين أعربوا عن نيتهم باستخدام منتج مصرفي إسالمي خالل الـ 6 أشهر القادمة     •

2015

47%

26%

36%

75%

2016

51%

29%

37%

79%

 مقياس
“االنتشار”

 مقياس
“االنطباع”

 مقياس
“المعرفة”

 مقياس
“النّية”

2017

52%

31%

36%

74%
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رؤى متعّمقة

االنتشار

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

أكثر من نصف مستهلكي القطاع المصرفي اإلماراتي )%52( يستخدمون منتجًا 
مصرفيًا إسالميًا واحداً على األقل- وهي زيادة بنسبة 5 نقاط مئوية  منذ عام 2015 

وبشكل عام؛ ال تزال المنتجات المصرفية التقليدية الخيار المفضل لغير المسلمين، 
بالرغم من الزيادة الملحوظة في معدل استخدامهم للمنتجات اإلسالمية منذ عام 

2015. كما كان هناك زيادة بنسبة 9 نقاط مئوية في معدل استخدام الحسابات 
المصرفية اإلسالمية لتحويل الرواتب، تقابلها زيادة بنسبة 10 نقاط مئوية في 

معدل استخدام التمويل الشخصي المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
منذ عام 2015. وثمة زيادة ملحوظة في معدل استخدام المسلمين للمنتجات 

التقليدية في مجال واحد فقط وهو البطاقات االئتمانية، حيث أشار %69 منهم إلى 
أنهم يستخدمون البطاقات التقليدية، بينما قال %39 إنهم يستخدمون البطاقات 

اإلسالمية. عالوًة على تفضيل تمويل السيارات اإلسالمي، حيث أشار %63 إلى 
أنهم يستخدمون حسابات التوفير المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، بينما 

يستخدم %44 المنتجات التقليدية.

ثمة توجه متناٍم نحو استخدام المنتجات المصرفية اإلسالمية بالتزامن مع استمرار 
تحسن االنطباع المكون حول هذه المنتجات. وكان هناك زيادة بنسبة 7 نقاط مئوية 

في معدل استخدام المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
من قبل العمالء غير المسلمين، بينما حافظ معدل استخدام المسلمين للمنتجات 

اإلسالمية على استقراره؛ حيث لوحظت هذه الزيادة في عدد من المجاالت. ولعب 

قطاع تمويل السيارات اإلسالمية دوراً مهمًا في هذا السياق، مع استخدام 70% 
من المسلمين هذه التمويالت. وقد توجه %64 من غير المسلمين نحو تمويل 

السيارات التقليدية، بتراجع نسبته 6 نقاط مئوية منذ عام 2015، بينما توجه 32% 
نحو المنتجات اإلسالمية، بزيادة نسبتها 3 نقاط مئوية.

%37 من مستهلكي القطاع المصرفي اإلماراتي يستخدمون منتجًا إسالميًا من مصرف 
إسالمي- وهي زيادة بنسبة 3 نقاط مئوية منذ عام 2015 

% مقياس االنتشار بين المستهلكين

11 2524 3734 70 698

 منتج من بنك
تقليدي

 منتج من بنك
تقليدي

منتج إسالمي
من بنك تقليدي

منتج إسالمي
من بنك تقليدي

منتج إسالمي
 من مصرف
إسالمي

منتج إسالمي
 من مصرف
إسالمي

ال أعلمال أعلم

جميع المنتجات المصرفية

20172015

2017
  المصارفالبنوك التقليدية

اإلسالمية
ال أعلم

% مقياس االنتشار بين المستهلكين

جميع المنتجات المصرفية

حساب جاري مع تحويل الراتب

بطاقة االئتمان

حساب جاري

حساب ادخار

قرض/ تمويل شخصي

قرض/ تمويل السيارات

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

69

57

72

62

54

54

4557

46

48

39

34

39

528

6

5

6

4

3

2

100

57

56

50

42

22

18

70

63

75

62

54

53

4952

43

48

34

29

33

4711

7

4

8

4

7

5

2015

100

59

56

46

38

22

21

  المصارفالبنوك التقليدية
اإلسالمية

ال أعلم
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 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المسلمين

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص الغير مسلمين

7 من أصل كل 10 مستهلكين مسلمين يستخدمون اليوم تمويل 
سيارات متوافقًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

تراجع معدل استخدام المستهلكين غير المسلمين للبطاقات االئتمانية التقليدية 
منذ عام 2015 لصالح البطاقات اإلسالمية، وذلك من %80 في عام 2015 إلى 

%76 في عام 2017. وثمة توجه متناٍم من جانب غير المسلمين نحو استخدام 

البطاقات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث ارتفعت النسبة من 
%21 إلى %28، مما أتاح الفرصة أمام المصارف اإلسالمية لمواصلة هذا التوجه 

الصعودي.

ارتفع معدل استخدام غير المسلمين للبطاقات االئتمانية 
اإلسالمية بنسبة 7 نقاط مئوية منذ عام 2015 

% مقياس االنتشار بين المستهلكين المسلمين

% مقياس االنتشار بين المستهلكين الغير مسلمين

  البنوك
التقليدية

 المصارف
اإلسالمية

ال أعلم

جميع المنتجات المصرفية

حساب جاري مع تحويل الراتب

بطاقة االئتمان

حساب جاري

حساب ادخار

قرض/ تمويل شخصي

قرض/ تمويل السيارات

2017

البنوك
التقليدية 

 المصارف
اإلسالمية

ال أعلم

جميع المنتجات المصرفية

حساب جاري مع تحويل الراتب

بطاقة االئتمان

حساب جاري

حساب ادخار

قرض/ تمويل شخصي

قرض/ تمويل السيارات

2017

4

4

2

2

3

1

0

61

47

39

48

63

55

70

65

51

69

57

44

51

35

13

9

9

11

7

6

5

38

27

28

21

27

37

32

75

65

76

72

69

58

64

  البنوك
التقليدية

 المصارف
اإلسالمية

ال أعلم

9

4

2

6

3

5

3

62

47

38

46

67

59

68

63

55

70

54

36

41

34

2015

13

10

6

12

5

9

6

31

18

21

15

22

27

29

79

73

80

75

77

65

70

البنوك
التقليدية 

 المصارف
اإلسالمية

ال أعلم

2015
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رؤى متعّمقة

االنطباع

البنوك التقليدية المصارف اإلسالمية 2017

 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

مبتكرة

تقدم خدمات سريعة

إجراءات مبسطة

حلول مناسبة تواكب متطلباتي

خدمة عمالء متميزة

%  أوافق بشدة بين المستهلكين

بدأ االنطباع المكون عن المصارف اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية بتغيير مساره، 
حيث تساوى الطرفان ألول مرة مذ إطالق المؤشر 

%41 من المستهلكين المسلمين يعتقدون أن المصارف اإلسالمية جديرة 
بالثقة، بينما يمنح %31 ثقتهم للبنوك التقليدية 

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المسلمين

البنوك التقليدية المصارف اإلسالمية 2017

%  أوافق بشدة بين المستهلكين المسلمين

 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

مبتكرة

تقدم خدمات سريعة

إجراءات مبسطة

حلول مناسبة تواكب متطلباتي

خدمة عمالء متميزة

42

4135

27

41

32

36

33

29

33
36

28

26

27
25

31

29

27

31

27

34

39

45

31

26

27

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

37
36

29

25

32

29

31

29

27

29
34

23

22
24

24
26

23

23

25

22

28
28

35

29

21

23

2015

33

3331

26

37

28

29

28

25

29
33

23

22
24

24

28

25

26

29

26

3131

40

25

20

22

 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

مبتكرة

تقدم خدمات سريعة

إجراءات مبسطة

حلول مناسبة تواكب متطلباتي

خدمة عمالء متميزة
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%  أوافق بشدة بين المستهلكين الغير مسلمين

2017

 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

مبتكرة

تقدم خدمات سريعة

إجراءات مبسطة

حلول مناسبة تواكب متطلباتي

خدمة عمالء متميزة

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص الغير مسلمين

%29 من المستهلكين غير المسلمين يعتقدون أن المصارف اإلسالمية توفر معدالت 
الربح األفضل على الودائع، بينما يعتقد %24 أن هذا ينطبق على البنوك التقليدية

يلعب انطباع المستهلكين دوراً محوريًا في نجاح أي مزود مالي. ويظهر المؤشر أن 
االنطباع المكون حول المصارف اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية قد تغير، حيث 

تعادل الطرفان ألول مرة من هذه الناحية.

وكانت النتيجة األبرز هي تقارب المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية من حيث انطباع 
العمالء تجاهها، وذلك فيما يتعلق بالفئات التالية: “الخدمة السريعة”، و”سهولة 

اإلجراءات”، و”توفير حلول حسب الحاجة”، و”خدمة عمالء متميزة”. وقد أظهرت 
المصارف اإلسالمية على وجه الخصوص تحسنًا كبيراً في انطباع العمالء فيما يتعلق 

بفئة “خدمة عمالء متميزة”، وال سيما بين العمالء غير المسلمين.

وكان االعتقاد السائد سابقًا هو أن البنوك التقليدية تتمتع بالقوة المالية. ولكن في 
عام 2017، أبدى %41 من الذين تم استطالع آرائهم أن المصارف اإلسالمية تتمتع 
أيضًا بالقوة المالية، بينما رأى %36 أن هذا األمر ينطبق على البنوك التقليدية. كما 

عادت المصارف اإلسالمية إلى تسجيل معدالت أفضل من حيث الرسوم المنخفضة 
على التعامالت، حيث أيد %28 من المشاركين بقوة فكرة أن المصارف اإلسالمية 

تفرض رسومًا منخفضة، بينما اعتقد %26 الشيء نفسه بالنسبة للبنوك التقليدية.

وكما في عام 2016، اعتبر المشاركون هذا العام أن المصارف اإلسالمية أجدر 
بالثقة من البنوك التقليدية، حيث وصلت نسبة من يعتقدون ذلك إلى %38 - أعلى 
بنسبة 7 نقاط مئوية مقارنة بالبنوك التقليدية. واستمر تضيق الفجوة بين االنطباع 

المكون عن استفادة المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية من مزايا تطبيقات الهاتف 
المتحرك والتقدم التكنولوجي واالبتكار. ففي عام 2015 على سبيل المثال، 

كان %42 من المشاركين يعتقدون أن البنوك التقليدية تمتلك تطبيقات مميزة 
للهواتف المحمولة أو عبر اإلنترنت، مقابل %32 ممن اعتقدوا نفس الشيء بالنسبة 

للمصارف اإلسالمية. أما في عام 2017، فقد بلغت نسبة من يعتقدون ذلك 41% 
للبنوك التقليدية و%35 للمصارف اإلسالمية.

البنوك التقليدية المصارف اإلسالمية

30
30

24

24
31

28

30

28

25

2934

24
28

21

29 26

32

27

32

30

36
39

34

32

29

27

2015

جديرة بالثقة

42

40

31

34

29

30

36

23

21

22

28

23

23

27

19
21

22

18

2423

27

25

33
21

24

 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

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

30
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رؤى متعّمقة

المعرفة

%  المنتجات المصرفية اإلسالمية

التكافل

المرابحة

المضاربة

اإلجارة

المشاركة

بناء

ال شيء

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

يواصل مستوى المعرفة بالتمويل اإلسالمي نموه، مع وجود 65% 
من المستهلكين على دراية بمنتج مصرفي إسالمي واحد على األقل

شهد مستوى الوعي بالمنتجات المصرفية اإلسالمية زيادًة مشجعة، حيث أبدى 
%65 من المشاركين دراية بمنتج مصرفي إسالمي واحد على األقل بزيادة قدرها 

6 نقاط مئوية منذ عام 2015. كما أن مستوى المعرفة بتسميات المنتجات 
المصرفية اإلسالمية، مثل “التكافل” و”المرابحة” و”اإلجارة” و”مشاركة” و”بناء”، 

ارتفع في مختلف المجاالت بين المستخدمين وغير المستخدمين؛ مع تركز مستوى 

المعرفة األكبر لدى العمالء حول منتجات “التكافل” و”المرابحة”. وتفوق العمالء 
غير المسلمين على نظرائهم من المسلمين في معرفتهم بمفهوم “التكافل”، 
مما يدل على تنامي الوعي بمنتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

كما واصلت نسبة المشاركين القادرين على تحديد التعريف الصحيح لمفهوم 
“المرابحة” نموها لتبلغ 60%.  

  2015   2017

43

32

19

15

18

9

35

39

27

16

13

13

6

41
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% مقياس المعرفة

غير المسلمينالمسلمين اإلجمالي

ينمو مستوى المعرفة بالمنتجات المتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية بوتيرة أسرع بين غير المسلمين

كما تفوق مستخدمو المنتجات اإلسالمية على غير المستخدمين في تحديد 
التعريف الصحيح لمفهوم “المرابحة”، حيث اختار %55 منهم التعريف الصحيح أي 

بانخفاض قدره 4 نقاط مئوية منذ عام 2015. بينما اختار %33 من غير المستخدمين 
التعريف الصحيح، أي بانخفاض قدره 11 نقطة مئوية منذ عام 2016. ويشير ذلك 

إلى ضرورة تثقيف المستخدمين الحاليين وغير المستخدمين حول التمويل اإلسالمي.

ويظهر االستطالع زيادة بمعدل 13 نقطة مئوية منذ عام 2015 في عدد 
المشاركين غير المسلمين الذين تمكنوا من تعريف مفهوم “المرابحة” بصورة 

صحيحة، مقابل انخفاض نسبة العمالء المسلمين بنحو 4 نقاط مئوية )%45 مقابل 
%41 في عام 2015 و%43 في عام 2016(. ولدى مقارنة مقياس المعرفة 

مع مستويات االنتشار- التي أظهرت أن %52 من العمالء في دولة اإلمارات 
يستخدمون منتجًا مصرفيًا إسالميًا واحداً على األقل- نلحظ أن اإلدراك المحدود 

لهيكلية المنتجات اإلسالمية لم يقف عائقًا أمام تبنيها. ومن المرجح أن يؤدي تعزيز 
مستوى الوعي بالمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

إلى تحفيز الطلب على نطاق أوسع.

  2015   2017

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

363641
45

32
19



 12

رؤى متعّمقة

النّية

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

ارتفع احتمال تقدم المستهلكين بطلب للحصول على أحد منتجات البنوك 
التقليدية خالل األشهر الستة المقبلة بشكل طفيف 

ثمة اهتمام واسع بالمنتجات المصرفية اإلسالمية بين أوساط الراغبين باستخدام 
المنتجات المصرفية في اإلمارات العربية المتحدة. حيث نجد اهتمامًا الفتًا بتلك 

المنتجات لدى الغالبية العظمى لألشخاص الذين يعتزمون استخدام منتج مصرفي 
خالل الشهور الستة المقبلة. وقد أبدى أكثر من ثالثة أرباع المشاركين )78%( 

انفتاحًا على استخدام المنتجات المصرفية اإلسالمية في عام 2017، أي بزيادة 
إجمالية قدرها %2 منذ عام 2015. وشهدت نسبة مستخدمي الخدمات المصرفية 

اإلسالمية زيادة مطردة منذ عام 2015 بمعدل %3 سنويًا لتصل إلى %28. عالوًة 
على ذلك، انخفضت نسبة المستهلكين الذين لم يسعوا أبداً إلى استخدام المنتجات 

المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من %22 إلى %19. وفيما يتعلق 
بالمنتجات الشخصية، تساوت نسب المشاركين الذين اختاروا المنتجات التقليدية مع من 

اختاروا المنتجات اإلسالمية مع عدم وجود تباين أو اختالفات بين االثنين أي %1 و 3%. 
كما تساوت نسبة المشاركين المرجح أن يتقدموا بطلب للحصول على تمويل شخصي 

إسالمي مع نسبة المشاركين الذين يُحتمل أن يتقدموا بطلب للحصول على تمويل 
شخصي تقليدي. 

ومن بين المستهلكين المسلمين ، قال %35 أنهم قد يتقدمون بطلب للحصول 
على منتج مصرفي تقليدي خالل األشهر الستة المقبلة، مقابل %33 منهم 

رجحوا التقدم بطلب للحصول على منتج مصرفي إسالمي. كما أنه من المرجح 
أن يتجه هؤالء المستهلكين بشكل متساٍو للتقدم بطلٍب للحصول على حساب 

جاٍر إسالمي أو حساب جاٍر تقليدي. وكما هو متوقع، فإن عدد الراغبين باستخدام 
منتجات مصرفية والذي بلغ %74 من المشاركين )المرجح اشتراكهم بأحد المنتجات 
المصرفية اإلسالمية خالل األشهر الستة المقبلة( كان أعلى بين المسلمين منه بين 

غير المسلمين، أي %80 من المسلمين مقابل %64 من غير المسلمين. 

% من المرجح االشتراك في:

المنتجات المصرفية التقليديةالمنتجات المصرفية اإلسالمية

أي منتج تقليدي

حساب جاري مع تحويل الراتب

بطاقة االئتمان

حساب جاري

حساب ادخارحساب ادخار

قرض/ تمويل شخصي

قرض/ تمويل السياراتقرض/ تمويل السيارات

  2015   2017

33

15

12

14

11

9

29

12

11

11

10

88

8

27

14

10

10

9

8

7

26

11

9

10

10

7

8

أي منتج إسالمي

حساب جاري مع تحويل الراتب

بطاقة االئتمان

حساب جاري

قرض/ تمويل شخصي
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  2015   2017

غير المسلمينالمسلمين اإلجمالي

يعتبر المسلمون الراغبون باستخدام المنتجات المصرفية أكثر مياًل لالشتراك في منتجات 
إسالمية خالل الشهور الستة المقبلة مقارنة مع غير المسلمين

يشكل مستخدمو المنتجات اإلسالمية األساسيون %28 من السوق، لكن أكثر من 
ثالثة أرباع المستخدمين في السوق منفتحون على المنتجات اإلسالمية

% مقياس نّية استخدام المنتجات اإلسالمية

% نّية استخدام الخدمات المصرفية اإلسالمية

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

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

  2015   2017

28

50

22 22

54

25

7475

80
86

64
59
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فرصة للنمو

تعزيز نمو قطاع التمويل اإلسالمي: إن رفع مستوى وعي المستهلكين بالتمويل 
المتوافق مع الشريعة اإلسالمية يفتح بابًا للنجاح في المستقبل

يظهر مؤشر الصيرفة اإلسالمية من “اإلمارات اإلسالمي” لعام 2017 أنه سوف 
يستمر تحسن الحصة اإلجمالية للخدمات المصرفية اإلسالمية في السوق، حيث 
أبدى ثالثة أرباع المشاركين باالستطالع انفتاحًا على استخدام المنتجات المالية 

المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وفي حين بقيت مستويات استخدام المنتجات 
المصرفية اإلسالمية ثابتة بين المسلمين فقد شهدت زيادًة بين غير المسلمين، 

مما يشير إلى اإلقبال الذي قد تلقاه هذه المنتجات بين األديان األخرى. وفيما يتعلق 
بالبطاقات االئتمانية، فهنالك إمكانات غير مستثمرة بين شريحة المستهلكين 

المسلمين، حيث قال %69 منهم أنهم يستخدمون المنتجات التقليدية مقابل 
%39 يستخدمون البطاقة االئتمانية، أي بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية عن العام 

الماضي. وعلى العكس تمامًا، ورغم استمرار تفضيل غير المسلمين لبطاقات 
االئتمان التقليدية على البطاقات اإلسالمية- %76 مقابل %28 - يشهد اإلقبال 

على البطاقات اإلسالمية زيادة بنسبة 11 نقطة مئوية عن العام الماضي. وهنالك 
أيضًا رغبة متزايدة لدى غير المسلمين في استخدام المنتجات المصرفية اإلسالمية، 

مع وصول نسبة الذين قالوا أنهم لم يسعوا أبداً للحصول على إحداها إلى أدنى 
مستوياتها على اإلطالق أي %19. وبصورة عامة، فإن نسبة “الراغبين”؛ ممن 

يرجحون بشدة أن يستخدموا منتجًا مصرفيًا إسالميًا خالل األشهر الستة المقبلة، 
بقيت ثابتة. في حين أن نسبة األشخاص غير الراغبين في تجربة المنتجات اإلسالمية 

على اإلطالق ظلت منخفضة عند 3%.

عالوًة على ذلك، أظهر التقدير تحسنًا ملحوظًا لجهة االنطباع المكّون حيال الخدمات 
المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. كما أن الفجوة بين المصارف 

اإلسالمية والبنوك التقليدية فيما يتعلق باالنطباع تضاءلت إلى حٍد كبير، وذلك 
من حيث الفئات التالية: “الخدمة السريعة”، و”سهولة اإلجراءات”، و”توفير حلول 

حسب الحاجة”، و”خدمة عمالء متميزة”. وقد أظهرت المصارف اإلسالمية على وجه 
الخصوص تحسنًا كبيراً في انطباع العمالء ضمن فئة “خدمة عمالء متميزة”، وال 

سيما بين العمالء غير المسلمين.

وكما في السنوات الماضية فقد اعتبر عدد أكبر من المشاركين أن المصارف 
اإلسالمية تفوق البنوك التقليدية من حيث القوة المالية. 

وفيما يخص التقدم التكنولوجي، تحافظ البنوك التقليدية على تفوقها على 
المصارف اإلسالمية مع تزايد أعداد المشاركين الذين يعتبرون هذه المصارف متقدمة 

تكنولوجيًا وتوفر تطبيقات متطورة تقدم خدمات مصرفية مريحة عبر الهاتف أو 
اإلنترنت. ومع ذلك، فقد تضاءلت الفجوة بين البنوك التقليدية واإلسالمية في 
هذا المجال، مما يظهر فرصة كبيرة أمام المصارف اإلسالمية لتحسين وضعها 

عبر االستثمار في التكنولوجيا المتطورة. ومن جهة أخرى، فقد تساوت المصارف 
اإلسالمية مع التقليدية لدى غير المسلمين فيما يتعلق باالبتكار، حيث اعتبر 28% 
من المشاركين أن المصارف اإلسالمية مبتكرة مقابل %27 اختاروا البنوك التقليدية، 

وهو ما يمثل تحواًل عن االعتقاد السائد عام 2015 حيث حازت المصارف اإلسالمية 
على %18 والتقليدية على 31%. 

وقد شهد مستوى المعرفة بالخدمات المصرفية اإلسالمية نمواً من بعض 
النواحي، حيث يقول %65 من المشاركين إنهم على دراية بمنتج مصرفي إسالمي 

واحد على األقل، أي بزيادة قدرها 6 نقاط منذ انطالق المؤشر عام 2015.

وباختصار، يمكن للمصارف اإلسالمية توسيع نطاق حضورها عبر تبني االبتكار 
والرقمنة بشكل أكبر، مع السعي لزيادة مستويات الوعي بمزايا الخدمات 

المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ومواصلة نهجها في توفير خدمة 
متميزة للعمالء.
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 ورقة عمل حول نتائج استطالع “مؤشر الصيرفة اإلسالمّية من
 اإلمارات اإلسالمي™” لعام 2017

 منشورة في عام 2017 من قبل “اإلمارات اإلسالمي”

 www.emiratesislamic.ae ”حقوق الطبع والنشر © 2017 “اإلمارات اإلسالمي 

 جميع الحقوق محفوظة

 يمكن إعادة نشر محتوى هذه الوثيقة، شريطة اإلشارة بشكل واضح إلى أن مصدر
المعلومات هو نتائج استطالع “مؤشر الصيرفة اإلسالمّية من اإلمارات اإلسالمي™”


