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مقدمة

 صالح محمد أمين
الرئيس التنفيذي، ”اإلمارات اإلسالمي“

مرحبًا بكم في النسخة الخامسة من “مؤشر الصيرفة اإلسالمّية من اإلمارات 
اإلسالميTM”، الذي يفتح أمامكم نافذة لمعاينة النمو الملحوظ الذي حققه 

قطاع الصيرفة اإلسالمية خالل السنوات الخمسة األخيرة. وفي هذا العام، 
نشهد مواصلة قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية استقطاب المزيد من 
العمالء المسلمين وغير المسلمين على حد سواء. ومع اقتراب انطالق 

إكسبو 2020 دبي، بات أمام “اإلمارات اإلسالمي” بصفته الشريك المصرفي 
اإلسالمي الرسمي للحدث، الفرصة لعرض مزايا الصيرفة اإلسالمية عالميًا.

وفي هذه النسخة المتميزة من المؤشر، الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى 
مصدراً هامًا يسلط الضوء على نمو خدمات الصيرفة اإلسالمية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، نستعرض النمو الثابت الذي تم تحقيقه على جميع 
مستويات القطاع. فاليوم تصل المنتجات المصرفية اإلسالمية ألول مرة إلى 

ثالثة من بين كل خمسة مستهلكين، ما يشير إلى الثقة البالغة التي تحظى بها 
هذه المنتجات من المستهلكين في القطاع المصرفي اإلماراتي.

ومع اســتمرار تحســن االنطباع السائد بشــأن الصيرفة اإلسالمية كمفهوم 
وكســوق محتملة، نشــهد ارتفاعًا ثابتًا في نســبة المســتهلكين الذين 

يخططون الســتخدام منتجات مالية متوافقة مع الشــريعة اإلســالمية خالل 
األشــهر الستة المقبلة.

ويمر القطاع المصرفي حاليًا بفترة حيوية، مع تغير أساليب التعامالت نتيجة 
التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين والذكاء االصطناعي. وقد قطعت المصارف 

اإلسالمية والبنوك التقليدية أشواطًا طويلة في هذا الشأن، وساهمت 
استثماراتنا في التكنولوجيا والبنية التحتية إلى جانب التطوير المستمر 

لمنتجاتنا في “اإلمارات اإلسالمي” بتعزيز نظرة العمالء لنا كمصرف إسالمي 
متطور. وجاء ذلك مدعومًا باختيارنا من قبل مجلة “إسالميك فاينانس نيوز” 
لنكون “المصرف اإلسالمي األكثر ابتكاراً” في دولة اإلمارات. فضاًل عن كوننا 

أول مصرف إسالمي في دولة اإلمارات يقدم جميع المحافظ الرقمية الرئيسية 
-  Apple Pay و Google Pay و Samsung Pay - وأول مصرف إسالمي 

في العالم يقدم خدمات مصرفية عبر تطبيق “واتس آب”، كما يحتفظ تطبيقنا 
الخاص بالهواتف المتحركة والحائز على عدة جوائز  بصدراته في توفير الخدمات 

المبتكرة وحصوله على أعلى التصنيفات من قبل المستهلكين.

ويعتزم “اإلمارات اإلسالمي” قبيل انطالق إكسبو 2020 دبي توسيع انتشار 
الخدمات المصرفية اإلسالمية في دولة اإلمارات وتوفير حلول مبتكرة تلبي 

االحتياجات المتزايدة لألفراد والشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وسيشكل الحدث فرصًة للتعريف بفوائد ومزايا الخدمات المصرفية المتوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية أمام ماليين الزوار، وجعل دبي العاصمة العالمية لالقتصاد 
اإلسالمي تماشيًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”. واليوم يمكننا القول أن 
الوقت قد حان لتتبوأ الخدمات المصرفية اإلسالمية صدارة قطاع التمويل.
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منهجية االستطالع

تم إجراء استطالع “مؤشر الصيرفة اإلسالمية من اإلمارات اإلسالميTM” لعام 
2019 في دولة اإلمارات لتحديد مستوى انتشار الخدمات المصرفية اإلسالمية 
فيها، وكذلك مستوى المعرفة واالنطباعات والنوايا المستقبلية للمستهلكين 

حيال استخدام هذه الخدمات. 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. 

وبالتعاون مع مؤسسة “يوجوف” )YouGov( المتخصصة باألبحاث واستطالعات 
الرأي؛ استطلعنا آراء أكثر من 900 شخص في سن الثامنة عشر فما فوق، وتم 
اختيار العينة من الرجال والنساء – مسلمين وغير مسلمين، وجميع المشاركين 
هم من عمالء الخدمات المصرفية في دولة اإلمارات الذين يبلغ دخلهم 5 آالف 

درهم إماراتي شهريًا بالحد األدنى، وذلك من جميع اإلمارات السبع ومختلف 
الجنسيات. وتم إنجاز االستطالع عبر اإلنترنت في أغسطس 2019.

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. 

 ”TMمؤشر 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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20192018201720162015

 مقياس
%47%51%52%55%60“االنتشار”

 مقياس
%26%29%31%35%38“االنطباع”

 مقياس
%36%37%36%39%37“المعرفة”

 مقياس
%75%79%74%80%80“النّية”

أبرز نتائج االستطالع

أربعة مؤشرات للصيرفة اإلسالمية 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 

معدل النية هو النسبة المئوية للمشاركين الذين أعربوا عن نيتهم باستخدام منتج مصرفي إسالمي خالل الـ 6 أشهر القادمة      •
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2018

رؤى متعّمقة

االنتشار

البنوك التقليديةالبنوك التقليدية   المصارف
اإلسالمية

  المصارف
اإلسالمية

ال أعلمال أعلم

% مقياس االنتشار بين المستهلكين

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

جميع المنتجات المصرفية

حساب جاري مع تحويل الراتب

بطاقة االئتمان

حساب جاري

حساب ادخار

قرض/ تمويل شخصي

قرض/ تمويل السيارات

تواصل خدمات الصيرفة اإلسالمية نموها في دولة اإلمارات، حيث أظهر االستطالع أن ثالثة من أصل كل خمسة مشاركين 
يستخدمون منتجًا مصرفيًا إسالميًا واحداً على األقل، لترتفع بذلك إلى %60  مقارنة بـ %55 في عام 2018. كما 

سجل استخدام المنتجات المصرفية التقليدية ارتفاعًا بنقطتين مئويتين منذ عام 2018، إال أنه انخفض بشكل عام بمقدار 
خمس نقاط مئوية منذ عام 2015، بينما سجلت المنتجات اإلسالمية نمواً بنسبة 13 نقطة مئوية خالل نفس الفترة

ال تزال اآلفاق المســتقبلية إيجابية بالنســبة للمصارف اإلســالمية، وفيما يخص فئة 
محددة من المنتجات اإلســالمية، فقد شــهد معظمها نمواً خالل العام الماضي، 
 حيث شــهدت البطاقات االئتمانية والحســابات الجارية اإلســالمية أعلى زيادة بنســبة

5 نقــاط مئوية و6 نقــاط مئوية على التوالي.

وســجل اســتخدام المنتجات اإلســالمية نمواً بنســبة 5 نقاط مئوية بين المشاركين 
في االســتطالع من المســلمين وغير المســلمين مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ 

%70 و %45 على التوالي. كما ازداد اســتخدام المنتجات المتوافقة مع الشــريعة 
اإلســالمية بوتيرة أســرع منذ عام 2015 بين غير المســلمين مقارنة بالمســلمين من 

%31 إلى 45%.

كمــا أظهر المســلمون توجهًا أكبر نحو اســتخدام فئــة محددة من المنتجات 
اإلســالمية على حســاب المنتجات التقليدية. فقد ارتفع عدد المســتخدمين 

المســلمين للحســابات الجارية وحســابات التوفير والبطاقات االئتمانية اإلســالمية، 
بينما شــهد التمويل الشــخصي وتمويل الســيارات اإلســالمي انخفاضًا طفيفًا. وقد 
ســجلت الحســابات الجارية أعلى نســبة زيادة حيث ارتفعت من %31 إلى %40 من 

عام 2015 وحتى 2019.
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 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المسلمين

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص الغير مسلمين

وقد أظهر المشاركون غير المسلمون اهتمامًا متزايداً في جميع الفئات من 
المنتجات اإلسالمية بشكل كبير منذ عام 2018، ويتضمن ذلك ارتفاع نسبة 

االهتمام في الحسابات الجارية اإلسالمية بمعدل 9 نقاط مئوية، مقابل انخفاضها 

في الحسابات الجارية التقليدية بمعدل 10 نقاط مئوية. كما شهدت حسابات 
التوفير اإلسالمية ارتفاعًا لدى هذه الشريحة من المستهلكين بمقدار 6 نقاط مئوية، 

مقابل تراجع المنتجات التقليدية منها بمعدل 6 نقاط مئوية.

% 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

 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

  البنوك
التقليدية

 المصارف
اإلسالمية

ال أعلم

 البنوك
 التقليدية

المصارف 
ال أعلماإلسالمية
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2019

2019

2018

2018

رؤى متعّمقة

االنطباع

واصلت المصارف اإلسالمية تحقيق المزيد من التقدم على مقياس االنطباع عمومًا، فقد توافقت آراء نسبة كبيرة من 
العمالء على المزايا اإليجابية لهذه المصارف مرتفعًة من %35 عام 2018 إلى %38 عام 2019؛ لتكون بذلك قد حققت 

نمواً مطرداً في هذا المقياس من %26 عام 2015، ويُعزى ذلك إلى إجراء تحسينات كبيرة على صعيدي التكنولوجيا 
وخدمة العمالء

البنوك التقليدية

البنوك التقليدية

المصارف اإلسالمية

المصارف اإلسالمية

%  أوافق بشدة بين المستهلكين

 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

 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 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

 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 المسلمين

حافظت المصارف اإلسالمية على تكافئها مع البنوك التقليدية على مقياس االنطباع، 
فقد سجل كل منهما نسبة %38 في هذا المقياس عام 2019. ومع ذلك حققت 

المصارف اإلسالمية تفوقًا على نظيراتها التقليدية في العديد من الفئات الرئيسية 

على مقياس االنطباع، وخاصة لناحية جدارتها بالثقة ودعم المجتمع؛ وذلك بمقدار 8 
و6 نقاط مئوية على التوالي.
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20192018 البنوك التقليدية المصارف اإلسالمية

 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

 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 الغير مسلمين

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص الغير مسلمين

وقد أدى السعي للتميز في تقديم الخدمات في كل من المصارف اإلسالمية 
والبنوك التقليدية إلى تحسن االنطباع لكل منهما، ومن المرجح أن تؤثر هذه الخطوة 

بشكل إيجابي على القطاع المصرفي عمومًا.

ومع تحسن مستويات االنطباع بشكل عام، فقد حققت المصارف اإلسالمية تحسنًا 
على مقياس االنطباع في جميع الفئات التي شملها االستطالع، وكان من أهمها 

راحة العمالء؛ حيث ارتفعت نسبة المشاركين الذين اتفقوا بأن المصارف اإلسالمية 
تقدم “إجراءات مبسطة” و”حلول مناسبة تواكب متطلباتي” بمقدار 6 نقاط مئوية 

على حٍد سواء.

كما واصلت المصارف اإلسالمية تحقيق تقدم لناحية انطباع المستهلكين عن التطور 
التكنولوجي، فقد وافق %41 من المشاركين على عبارة أن المصارف اإلسالمية 

“متطورة من الناحية التكنولوجية”، و %43 أنها توفر “تطبيقات متميزة للخدمات 
المصرفية عبر الهاتف أو اإلنترنت”. كما حققت المصارف اإلسالمية قفزة بمقدار 4 
نقاط مئوية على مقياس االنطباع في فئتي “تقديم أفضل األرباح على الودائع” 

و”مبتكرة”.

وأظهر المؤشر أن استمرار تحسن االنطباع حول المصارف اإلسالمية تركز بشكل خاص 
لدى المشاركين من المسلمين؛ الذين يشكلون قاعدة العمالء األساسية للمنتجات 

اإلسالمية. فقد وافق أكثر من نصف األشخاص المستطلعة آراؤهم من المسلمين، 
أي %51، على فكرة أن المصارف اإلسالمية “تحقق السالمة المالية”. كما بّين 

المؤشر أن أداء المصارف اإلسالمية بالنسبة للمشاركين المسلمين كان أفضل أو 
مكافئًا للبنوك التقليدية في جميع الفئات باستثناء ثالث.

ومع ذلك، ال تزال فجوة االنطباعات كبيرة لدى المشاركين من غير المسلمين 
حيال البنوك التقليدية والمصارف اإلسالمية عندما يتعلق األمر بنقاط مثل “التطور 

التكنولوجي”، و”االبتكار”، و”توفير تطبيقات متميزة للخدمات المصرفية عبر الهاتف/ 
اإلنترنت”، واتباع “إجراءات مبسطة”، وتقديم “حلول مناسبة تواكب متطلباتي”. 

ورغم أن المصارف اإلسالمية أظهرت تحسنًا واضحًا عن العام الماضي عبر العديد من 
المقاييس، لكنها ال تزال بحاجة إلى معالجة هذه الفجوة في االنطباعات لتكون قادرة 

على منافسة البنوك التقليدية في مكانتها وحصتها السوقية بين مستخدمي 
الخدمات المصرفية من غير المسلمين. 
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40

33
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44

34

33

41

34
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43
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  2018    2019

رؤى متعّمقة

المعرفة

بقيت المعرفة أو الوعي بالصيرفة اإلسالمية الفئة الوحيدة التي لم تشهد تحسنًا ملحوظًا منذ 
إطالق”مؤشر الصيرفة اإلسالمية من اإلمارات اإلسالميTM” ألول مرة في عام 2015، حيث انطلقت بنسبة 

%36 قبل خمس سنوات، ثم ارتفعت إلى %39 في عام 2018 لتتراجع في عام 2019 إلى 37%

غير المسلمينالمسلمين اإلجمالي

%  مقياس المعرفة

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

37
3939

45

30
24
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  2018    2019  أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

%  من المنتجات المصرفية

في ظل عدم حدوث تحسن ملحوظ في مستوى المعرفة والوعي بالخدمات 
المصرفية اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فإننا نسعى إلى أخذ زمام 

المبادرة في إيصال مفاهيم هذه الخدمات إلى الناس وتثقيفهم بشكل أفضل حول 
فكرة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

وعلى الرغم من بقاء مستوى المعرفة ثابتًا بشكل عام، إال أن مستوى الوعي 
ببعض المنتجات المصرفية اإلسالمية الشخصية شهد تناميًا ملحوظًا. فعلى سبيل 
المثال، أبدى %50 ممن تم استطالع آرائهم معرفتهم بمفهوم “التكافل”، بزيادة 
قدرها 11 نقطة مئوية منذ عام 2015. وقابل ذلك انخفاض مطرد بنسبة الذين لم 

يسمعوا بأيٍّ من المنتجات المصرفية اإلسالمية؛ من %41 في عام 2015 إلى 
%26 في العام الحالي.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الوعي بمنتجات “التكافل” كونها تشكل اآلن قطاعًا 
ر قيمته بـ 46 مليار دوالر. وبالنتيجة، فقد أصبح فهم هذا المنتج واإللمام بمعناه  تقدَّ

شائعًا في القطاع المالي على وجه الخصوص. وقد تم بذل الكثير من الجهد في 

القطاع المصرفي اإلسالمي لجعل “التكافل” ُمنتجًا شائع االستخدام، حيث تم وضع 
أطر تنظيمية وإرشادات واضحة لدعم هذه الغاية. ويعكس ارتفاع نسبة االهتمام 

بهذا المفهوم أن تلك الجهود قد أتت ثمارها.

وتُظهر البيانات ارتفاع مستوى الوعي بالمنتجات التي حققت نجاحًا في القطاع 
المالي؛ مثل “التكافل”. وعليه بطبيعة الحال، فإن استمرار انتشار المنتجات اإلسالمية 

األخرى في أسواق أكبر، سيثمر بال شك عن ارتفاع في مستويات فهمها والوعي 
بها، وقد أصبحت بالفعل أسماء هذه المنتجات تُستخدم على نطاق واسع.

ومن غير المستغرب أن تكون نسبة الفهم والوعي بمنتجات إسالمية محددة أعلى 
بين المستهلكين المسلمين بواقع %39 مقابل %30 لدى المستهلكين غير 

المسلمين. ولكن شهد مستوى الوعي العام بهذه المنتجات بين المستهلكين غير 
المسلمين ارتفاعًا بواقع 6 نقاط مئوية منذ عام 2018.

50
45

32

20
16

17

17
18

12

12

26
31

10
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التكافل

المرابحة

المضاربة

اإلجارة

المشاركة

بناء

لم أسمع بها
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  2018   2019

  2018   2019

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

% 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

أي منتج إسالمي

حساب جاري مع تحويل الراتب

بطاقة االئتمان

حساب جاري

قرض/ تمويل شخصي

رؤى متعّمقة

النية

أبدى أربعة من أصل كل خمسة أو %80 من المستهلكين الذين تم استطالع آراؤهم، الرغبة بالحصول على أحد 
المنتجات المصرفية اإلسالمية خالل الشهور الستة المقبلة، ليبقى بذك عددهم ثابتًا منذ 2015

غير المسلمينالمسلمين اإلجمالي

% مقياس نّية استخدام المنتجات اإلسالمية

3840

1915

1812

17

129

1415

3434

1615

1315

1515

15

109

107

87

1412

8082
76

8082
76
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 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المستطلعة آراؤهم

% هام جداً

خدمة عمالء متميزة

خدمة عمالء متميزة

خدمة عمالء متميزة

تقنية رقمية أفضل

تقنية رقمية أفضل

تقنية رقمية أفضل

أسعار ومعدالت ربح أفضل

أسعار ومعدالت ربح أفضل

أسعار ومعدالت ربح أفضل

تنوع أكثر بالمنتجات

تنوع أكثر بالمنتجات

تنوع أكثر بالمنتجات

جميع العوامل

جميع العوامل

جميع العوامل

العوامل المؤثرة للتحول إلى الخدمات المصرفية اإلسالمية 

إن االهتمام المرتفع للمستهلكين غير المسلمين بالمنتجات المصرفية اإلسالمية 
يكشف عن جاذبية واسعة النطاق لخدمات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وهذا يعني أن المستهلكين غير 
المسلمين، حتى وإن كانوا ربما غير ملمين بالطبيعة الشرعية لهذه الخدمات، إال 

أنهم مقتنعون بجودة مزاياها على أقل تقدير. 

وقال المشاركون في االستطالع عمومًا أنهم كانوا أكثر مياًل الستخدام منتج 
مصرفي تقليدي )%40( خالل األشهر الستة المقبلة مقارنًة بالمنتجات اإلسالمية 
)%38(؛ وفيما يتعلق بالمنتجات الشخصية، يميل المستهلكون أكثر الختيار منتج 

إسالمي. وقد ارتفع احتمال استخدام المستهلكين للمنتجات المصرفية اإلسالمية 
الشخصية بشكل تدريجي منذ عام 2015، وشهدت الحسابات الجارية نسبة الزيادة 

األكبر بواقع %8. وكانت زيادة احتمال استخدام المنتجات اإلسالمية الشخصية 
أكبر من المنتجات التقليدية. وعلى سبيل المثال، ارتفعت نسبة الحسابات الجارية 

التقليدية مع تحويل الراتب من %14 إلى %15 منذ عام 2015 فيما ارتفعت 
نظيرتها اإلسالمية من %11 إلى 19%. 

ومع استمرار تحسن انطباع العمالء إزاء الخدمات المصرفية اإلسالمية، يقّدم 
مؤشر الصيرفة اإلسالمية دلياًل واضحًا حول الخطوات التي يجب أن تتخذها المصارف 

اإلسالمية لتشجيع المستهلكين على التحول عن البنوك التقليدية. وأشار %40 من 
المستهلكين غير المسلمين أنهم قد يتحولون إلى استخدام الخدمات المصرفية 

اإلسالمية إذا ما وفرت لهم أسعاراً ومعدالت ربح أفضل، في حين قال 15% 
منهم أن خدمة العمالء المتميزة هي العامل األهم بالنسبة لهم. أما بالنسبة 

للمستهلكين المسلمين، فقال %28 منهم أن األسعار ومعدالت الربح األفضل قد 
تشجعهم على التحول إلى الخدمات المصرفية اإلسالمية، بينما يولي %20 أهمية 

أكبر لخدمة العمالء المتميزة.
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 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص المسلمين

 أساس إعداد التقارير يستند إلى إجمالي األشخاص الغير مسلمين
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الخاتمة

يُظهر “مؤشــر الصيرفة اإلســالمية من اإلمارات اإلســالميTM” لعام 2019 مدى 
التقدم الذي تم إحرازه، وإمكانية أن تصبح خدمات التمويل اإلســالمي أكثر شــيوعًا. 

ووصلت نســبة اســتخدام المنتجات المصرفية اإلســالمية إلى ثالثة من أصل كل 
خمســة مشــاركين في االســتطالع، أي ما يعادل %60. ولكن ينبغي بذل مزيد 

من الجهد قبل أن يصل مســتوى الوعي بمنتجات التمويل اإلســالمية إلى نفس 
مســتوى المنتجات التقليدية. وهذا ما يســعى “اإلمارات اإلســالمي”، بصفته مصرفًا 

إســالميًا رائداً في دولة اإلمارات، إلى معالجته في الســنوات المقبلة.

وفي حين تشــير إجابات المســتهلكين غير المســلمين إلى وجود فئات محددة 
يفضلــون فيهــا المصــارف التقليديــة – ومنها مثاًل توفير تطبيقــات متميزة للخدمات 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت، ولكنهم في المقابل يرون أن المصارف اإلســالمية تفرض 
رســومًا منخفضــة على التعامالت، وتقدم أفضل األربــاح على االقتراض/ التمويل، 

وأنها جديرة بالثقة، األمر الذي يعزز إمكانية اتســاع ســوق التمويل اإلســالمي إلى 
جميع قطاعات المســتهلكين.

بات المستهلكون اليوم يتمتعون بفرصة أكبر لالختيار بين مجموعة واسعة من الموارد 
المالية بلمسة زر واحدة على حواسبهم أو هواتفهم الذكية. ويُظهر مؤشر الصيرفة 

اإلسالمية أن اهتمامات العمالء تتركز في نهاية المطاف على األرباح، حيث تشّكل 
األسعار ومعدالت الربح السبب األبرز وراء رغبتهم في التحول من المصارف التقليدية 

إلى اإلسالمية. ومع توّجه أنظار العالم إلى اإلمارات العربية المتحدة الستضافتها 
إكسبو 2020 دبي، لدينا فرصة فريدة للوصول إلى ماليين العمالء المحتملين. لقد 

حقق قطاع الصيرفة اإلسالمية نمواً راسخًا خالل السنوات الخمس الماضية، وحان 
الوقت اآلن للتطلع نحو مستقبل مشرق في صميم النظام المالي العالمي.
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 ورقة عمل حول نتائج استطالع “مؤشر الصيرفة اإلسالمّية من
 اإلمارات اإلسالمي™” لعام 2019

 منشورة في عام 2019 من قبل “اإلمارات اإلسالمي”

 www.emiratesislamic.ae ”حقوق الطبع والنشر © 2019 “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™”


