
 مداخلة بعنوان:

ل لتحقيق الاستقرار املالي في ظ استراتيجيفي تعزيز الشمول املالي كهدف  إلاسالمي التمويلدور 

 جائحة كورونا

 ملخص:

دراسة دور التمويل إلاسالمي في تعزيز الشمول املالي الذي يعتبر تهدف هذه الورقة البحثية إلى         

هدفا استراتيجيا لتحقيق الاستقرار املالي، وتبرز أهمية الدراسة أكثر فأكثر في ظل جائحة كورونا؛ حيث 

يقدم التمويل إلاسالمي حلوال وآليات مميزة لتجاوز هذه ألازمة، كما يعتبر آلية فعالة لتحقيق الشمول 

لي سواء بطريقة مباشرة من خالل مبادئه وآلياته املعتمدة أو بطريقة غير مباشرة من خالل الاعتماد املا

على التكنولوجيا املالية إلاسالمية كمدخل لدعم الشمول املالي ومن ثم الاستقرار املالي بفعل عالقة التأثير 

 املتبادلة بين املتغيرين ألاخيرين.

المية، ، التكنولوجيا املالية إلاسي، الاستقرار املاليإلاسالمي، الشمول املال: التمويل الكلمات املفتاحية

 جائحة كورونا.

Abstract : 

This research paper aims to study the role of Islamic finance in promoting financial inclusion, 

which is considered a strategic goal to achieve financial stability. The importance of the study 

increased even more during the Corona pandemic; Where Islamic finance offers distinctive 

solutions and mechanisms to overcome this crisis, and is also considered an effective 

mechanism to achieve financial inclusion, either directly through its approved principles and 

mechanisms or indirectly by relying on Islamic financial technology to support financial 

inclusion and then financial stability due to the mutual influence relationship between the two 

variables the last two. 
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 مقدمة:

الصحية وغيرها، وفي ظل هذه  ،على جميع القطاعات بما فيها الاقتصادية، الاجتماعيةأثرت أزمة كورونا 

ستدعي اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات تمن التحديات  جملةاملصرفي نفسه أمام املالي و التداعيات وجد القطاع 

سات واملؤسلتفادي املخاطر الناجمة عن سياسات الاغالق والتباعد الاجتماعي التي اتخذتها معظم دول العالم. خاصة ال

ا تكيف معها وإيجاد الحلول املناسبة وملاملالية إلاسالمية طبعا لم تكن بمنأى عن هذه التداعيات بل كانت مطالبة بال

خالل السعي لنشر الثقافة املالية الاسالمية ومميزاتها في ظل ألازمات بشكل ايجابي من  ال الاستفادة من هذه آلاثار 



 إلاسالمية؛ية املالالتوجه العالمي نحو املنتجات والاعتماد على الابتكارات والحلول الرقمية التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز 

والخروج منها بأقل ألاضرار ألازمة ألاخيرة في تجاوز  املساعدةألادوات من آلاليات و جملة يوفر التمويل إلاسالميحيث 

طرق مواجهة وتقاسم املخاطر وغيرها من آلاليات الناجعة والصالحة في وقت ألازمات، كما و  مؤسسات الزكاةعلى غرار 

 من جهة، كنولوجيا املالية الاسالمية من شأنه ضمان استمرارية تقديم الخدمات أن التحول نحو الاعتماد على الت

يز دور ، وبالتالي تعز من جهة أخرى  والاستفادة من املزايا التي تقدمها التكنولوجيا خاصة في ظل ألازمات وحالة الطوارئ 

 التمويل إلاسالمي في تحقيق الاستقرار املالي.

يمكن القول أن الدمج بين املالية الاسالمية والتكنولوجيا املالية يساعد في التخفيف من ألاثر عليه و 

الاقتصادي لجائحة كورونا، من خالل تحسين فرص الوصول املالي وتسهيل الحصول على الخدمات املالية ونشرها 

التالي ا، وبادية وغيرهاملدينية أو الب منها بكفاءة وفعالية خاصة بالنسبة للفئات التي ال تتعامل مع البنوك لعدة أسبا

ضمن توسيع عدد ألافراد املشمولين ماليا خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة واملؤسسات الصغيرة، رقمنة املالية الاسالمية ت

رعة الوصول بس فيكما أن اللجوء إلى التطبيقات على الهواتف الذكية وتوسيع عدد الخدمات املقدمة عن بعد يساعد 

 .وبالتالي تحقيق الشمول املالي وأمان إلى ألافراد والشركات

قرار الاستكل من و  هذا ألاخير نظرا للعالقة بين محور اهتمام العديد من الدول ويعتبر تحقيق الشمول املالي 

 الذي تعزيزه، ألامر لتحقيق الشمول املالي أو على ألاقل الالزمة   آلالياتتيح فالتمويل الاسالمي ي، املالي والنمو الاقتصادي

حيث أثبتت الدراسات وجود عالقة في الاتجاهين بين الشمول املالي  ،ينعكس بدوره بشكل إيجابي على الاستقرار املالي

وجود شرائح غير قادرة على الحصول على الخدمات املالية  والاستقرار املالي، فال يمكن تحقيق الاستقرار املالي في ظل

نحاول قدم توفي ظل ما  املالي.نه من الصعب تحقيق الشمول املالي دون جود استقرار في النظام بتكاليف مقبولة، كما أ

 الاجابة عن الاشكالية التالية: الورقة البحثيةمن خالل هذه 

في تحقيق الشمول املالي في ظل جائحة كورونا؟ وما هو أثر ذلك على  التمويل إلاسالميما هو دور 

 الاستقرار الاقتصادي؟

 

 

  أهمية الدراسة:

في تعزيز الشمول املالي في ظل جائحة كورونا من  التمويل إلاسالميدور ل تكمن أهمية هذه الدراسة في إبرازها

في تخطي ألازمات بصفة عامة وأزمة كورونا بصفة خاصة،  لتمويل الاسالميخالل تحليل عدة جوانب كتقديم دور ا

مع تقديم أمثلة عن التدابير املتخذة من قبل  وتبيان ضرورة اللجوء إلى التكنولوجيا املالية الاسالمية لتخطي ألازمة

سه على افي تعزيز الشمول املالي وانعك التمويل إلاسالميدور  الوقوف علىإلى  باإلضافة، بعض املصارف الاسالمية

 الاستقرار املالي.



 أهداف الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة لتحقيق جملة من ألاهداف أهمها: 

  في مواجهة جائحة كورونا وآلاليات املستخدمة لذلك. التمويل إلاسالميدور تبيان 

  لناتجة عن االدمج بين التكنولوجيا املالية واملالية الاسالمية في التخفيف من آلاثار املالية توضيح مساهمة

 جائحة كورونا.

  تسليط الضوء على دور املالية الاسالمية في تحقيق الشمول املالي بصفة عامة، ودور التكنولوجيا املالية

 الاسالمية في تعزيز الشمول املالي في ظل جائحة كورونا.

  .الاشارة إلى العالقة بين الشمول املالي والاستقرار املالي 

 منهجية الدراسة:

من خالل تقديم م اتباع املنهج الوصفي ، تإشكالية الدراسةدراسة إشكالية البحث، والاجابة عن من أجل 

مختلف املفاهيم املتعلقة بالدراسة كاملالية الاسالمية والتمويل الاسالمي والشمول املالي وغيرها، باإلضافة إلى تحليل 

الم ونسبة نمو التمويل الاسالمي، كما قدمنا بيانات متعلقة مجموعة من البيانات املتعلقة بواقع املالية السالمية في الع

من و  بالتكنولوجيا املالية الاسالمية ومجاالتها بهدف اعطاء نظرة عن فرص املالية الاسالمية في تحقيق الشمول املالي

 .ثم الاستقرار املالي

 محاور الدراسة: 

 تم تقسيم الدراسة إلى املحاور التالية:

 :املفاهيمي للدراسةطار إلا  أوال. 

 :تمويل إلاسالمي واملالية إلاسالميةالتوجه العالمي نحو ال ثانيا. 

 في تحقيق الشمول املالي في ظل ألازمات. تمويل إلاسالميدور ال: ثالثا 

 

 

 طار املفاهيمي للدراسةأوال: إلا 

مي، إلزالة املالية إلاسالمية والتمويل إلاسال الفرق بين سنحاول فيما يلي توضيح املالية إلاسالمية: التمويل إلاسالمي و .1

 اللبس املنتشر بين املصطلحين وكذا إبراز العالقة بينهما.

 :وهو العلم الذي يهتم بوضع خطط التمويل والحصول على املوارد املالية واستخدامها بالطريقة  علم املالية

التي تؤدي إلى زيادة فعالية عمليات وإنجازات املؤسسة إلى أقص ى حد ممكن. كما يصف إدارة، إنشاء ودراسة: 

 .(Hayes, 2021) ألاموال، البنوك، الائتمان، الاستثمار، ألاصول والخصوم



 :يضم التمويل إلاسالمي معنيين معنى واسع وآخر ضيق: التمويل إلاسالمي 

حيث يعبر التمويل إلاسالمي باملعنى الواسع عن تقديم ثروة عينية أو نقدية سواء بغرض الاسترباح أي تحقيق 

على  املؤطرة للمعامالت املالية. وعليهالربح أو بغرض التبرع، في ظل الالتزام التام بمختلف الضوابط الشرعية 

ضوء ما تقدم نستطيع القول بأن التمويل إلاسالمي بمعناه الواسع يشمل التمويل الخيري والذي تندرج ضمنه 

في حين  ، كما يشمل التمويل الربحي القائم على أساس املعاوضات.. إلخصدقات والهبات والتركة والوقف..ال

بمعناه الضيق التمويل الربحي القائم على املعاوضات فقط والذي يتم من خالل يشمل التمويل إلاسالمي 

 .(2019)قندوز،  صيغ التمويل إلاسالمي املختلفة

على ضوء ما سبق عرضه يمكننا القول بأن املالية إلاسالمية هي أحد فروع الاقتصاد إلاسالمي وهي علم يهتم   

الوسائل للحصول على ألاموال الالزمة وكذا أفضل الوسائل الستثمار هذه ألاموال في سبيل تعظيم  بدراسة أفضل

ألارباح، وهذا في ظل أحكام الشريعة إلاسالمية الغراء من خالل مختلف صيغ التمويل إلاسالمية وعليه فاملالية إلاسالمية 

 مي.تمثل املعنى الضيق للتمويل إلاسال 

 (Financial Inclusion)املالي .الشمول 2

يقصد بالشمول املالي عملية ضمان الوصول إلى املنتجات املالية املناسبة والخدمات التي تحتاجها الفئات     

 ذات الدخل املنخفض بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة من قبل الفاعلين املؤسسيين الرئيسيين" الهشة والفئات

(Chakraborty, 2011). 

كما يمكن تعريفه على أنه اتاحة واستخدام كافة الخدمات املالية من مختلف فئات املجتمع بمؤسساته 

وأفراده من خالل القنوات الرسمية، بما في ذلك حسابات التوفير املصرفية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، 

ية أكثر مالءمة وبأسعار تنافسية. كما يتضمن مفهوم الشمول املالي، حماية والتمويل والائتمان، وابتكار خدمات مال

دارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم، بغرض تفادي لجوء البعض إهم على عحقوق مستهلكي الخدمات املالية وتشجي

عة. يان أسعار مرتفوتعتمد في غالب ألاح فال تخضع لجهات الرقابة والاشرا إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي

تاحة الخدمات املالية التي تمثل العرض من جهة، وقياس مدى إالشمول املالي، من حيث قياس مدى يتم قياس و 

املتمثلة في جانب الطلب. وبالتالي فإن الشمول املالي يهدف لتوسيع فرص و استخدامها واستغاللها من جهة أخرى 

 .(2017)صندوق النقد العربي ،  ى تطوير جانبي العرض والطلبالوصول للخدمات املالية، من خالل العمل عل

 (Financial Stability)املالي .الاستقرار 3

حسب البنك املركزي الاوروبي ال يوجد تعريف مجتمع عليه لالستقرار املالي كما هو الحال بالنسبة لالستقرار 

النطاق بأن الاستقرار املالي يشير إلى ألاداء السلس للعناصر الرئيسية التي يتألف منها النقدي إلى أن هناك إقرار واسع 

كما يقر ذات البنك بأن الاستقرار املالي حالة يكون فيها النظام املالي قادًرا على تحمل  . (Garry , 2004) النظام املالي



املجال للعمليات التراكمية، مما يضعف تخصيص املدخرات لفرص الاستثمار ومعالجة  إفساحدون  الصدمات

 .(Tomasso, 2003 ) املدفوعات في الاقتصاد

وقد أثبتت الدراسات أن هناك عالقة وثيقة بين الشمول املالي والاستقرار املالي حيث يهدف الشمول املالي إلى 

ئح السكانية املستبعدة على الخدمات املالية الرسمية بتكاليف مقبولة، واستنادا إلى هذه ألابحاث تم حصول الشرا

الوصول إلى وجود ارتباط بين الشمول املالي والاستقرار املالي حيث يدعم كل منهما آلاخر. وبالتالي توجد صعوبة في 

في حين أنه من الصعب استمرار تحقيق استقرار مالي لنظام تحقيق الشمول املالي دون وجود استقرار في النظام املالي، 

 .(2015)صندوق النقد العربي،  يتضمن شرائح من السكان مستبعدة ماليا واجتماعيا واقتصاديا

وفيما يلي يمكن توضيح ثالث طرق رئيسية يمكن من خاللها زيادة الشمول املالي تساهم بشكل إيجابي في      

 :(J. Morgan & Pontines, 2014) الاستقرار املالي

  زيادة تنويع ألاصول املصرفية نتيجة لزيادة إلاقراض للشركات الصغيرة يمكن أن يقلل من املخاطر العامة

ملحفظة قروض البنك، مما يؤدي إلى تقليل الحجم النسبي للمقترض الواحد في املحفظة إلاجمالية وتقليل 

 تقلباتها، وهذا من شأنه أن يقلل من مخاطر الترابط املالي النظام. 

   وكذا التقليل من اعتماد د من حجم واستقرار قاعدة الودائعيادة عدد صغار املدخرين من شأنه أن يزيز ،

 أثناء ألازمة، وهذا ما يتوافق مع  البنوك على التمويل "غير ألاساس ي"
ً
الذي يميل إلى أن يكون أكثر تقلبا

 تخفيض مخاطر مسايرة التقلبات الدورية.

   يمكن أن يساهم املزيد من الشمول املالي أيًضا في تحسين وسالسة تنفيذ السياسة النقدية، وبالتالي

 املساهمة أيًضا في زيادة الاستقرار املالي.

كما أكدت الدراسات بأن الفئات ذات الدخل املنخفض محصنة نسبًيا من الدورات الاقتصادية، بحيث يؤدي       

لي إلى رفع مستوى استقرار قواعد الودائع والقروض. كما أكدت أن املؤسسات املالية التي تقدم إدراجها في القطاع املا

 خدماتها للطبقة الدنيا تميل إلى مواجهة ألازمات الكلية بشكل جيد وتساعد على استدامة النشاط الاقتصادي املحلي

(J. Morgan & Pontines, 2014). 

 

 املالية إلاسالميةالتمويل إلاسالمي و ثانيا: التوجه العاملي نحو 

حققت الصناعة املالية الاسالمية نموا سريعا وإن كانت ال تزال تمثل نسبة صغيرة من نشاط السوق املالية           

نشطة ى أصبحت من ألاالعاملية. فقد زاد نفاذ الصيرفة الاسالمية في أسواق الكثير من أعضاء صندوق النقد الدولي حت

املعادل -املؤثرة على النظام في آسيا والشرق ألاوسط، بينما يستمر التوسع امللحوظ في الاصدارات العاملية من الصكوك

مستوى املصدرين واملستثمرين الدوليين. ومن املتوقع أن يستمر هذا التوجه العام، وال سيما  على-للسنداتالاسالمي 



دوق النقد )صن ي في البلدان ذات ألاغلبية املسلمة التي ال تتعامل نسبيا مع الجهاز املصرفيبدعم من النمو الاقتصاد

 .الدولي(

أعلى نمو لها بمقدار  2020وقد عرفت أصول التمويل إلاسالمي في السنوات ألاخيرة نموا كبيرا، وسجلت سنة          

 1595إلى  2020، في حين وصل عدد املؤسسات املالية الاسالمية لسنة%14تريليون دوالر بمعدل نمو قدر بـ 3.374

(، مع 2020-2014والشكل املوالي يقدم أرقاما عن حجم النمو في الفترة ما بين) .(REFINITIV , 2020, p. 23) مؤسسة

 .2025إلى ما سيؤول إليه الحجم في سنة التقديرات املتوقعة 

 )مليار دوالر(2020-2014خالل الفترة (: نمو أصول التمويل إلاسالمي1الشكل رقم)

 

Source : (REFINITIV , 2020, p. 8) 

تريليون دوالر في سنة  1.975من خالل الشكل السابق يمكن القول أن أصول التمويل إلاسالمي انتقلت من 

إذ استفادت الصناعة إلى حد كبير من الاستثمارات القوية في قطاعات  2020تريليون دوالر خالل سنة 3.374إلى  2014

الحالل والبنية التحتية والصكوك والصناديق إلاسالمية، ال سيما من خالل العمليات إلالكترونية في جميع املنتجات 

ومن املتوقع أن تشهد أصول التمويل إلاسالمي .كثر نحو التكنولوجيا املالية والشمول املاليوالخدمات والتوجه أكثر فأ

 (.2025-2020في الفترة ما بين) %8، بمتوسط نمو 2025تريليون دوالر في  4.94املزيد من التوسع وتصل إلى 

ر إلاسالمية والصكوك أكبأما بالنسبة لتوزيع أصول التمويل الاسالمي حسب القطاعات فتعتبر الصيرفة 

 2.3إلى  2020قطاعين ساهما في توسع صناعة التمويل إلاسالمي العاملية، ووصلت أصول البنوك الاسالمية لسنة 

 , REFINITIV) %19مليار دوالر ما يعدل  631من قيمة ألاصول أما الصكوك فقد حققت  %70تريليون دوالر ما يمثل 

2020, p. 23) 

 (2020(: توزع أصول التمويل الاسالمي القطاعات املختلفة )2الشكل رقم)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *2025

1,975
2,201 2,345 2,508 2,582

2,964

3,374

4,94



 

Source : (REFINITIV , 2020, p. 8) 

( ثم %45.4أما بالنسبة لصناعة التمويل الاسالمي من حيث املناطق نجد أنها تتركز في دول مجلس التعاون الخليجي)

 (Islamic Financial Services Board, 2020) (%23.5( تليها دول جنوب شرق آسيا)%25.9الشرق ألاوسط وجنوب آسيا)

 فيمكن تبيانها من خالل الشكل التالي: 2020أما بالنسبة للدول ألاعلى من حيث أصول التمويل الاسالمي لسنة 
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Source : (REFINITIV , 2020, p. 24) 

 

 في تحقيق الشمول املالي في ظل ألازمات التمويل إلاسالميثالثا: دور 

بسبب سياسات الاغالق والتباعد الاجتماعي تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية، كالنفط، والسياحة،          

والطيران، والسيارات. وستنعكس تلك الوضعية بالسلب على عدد من املتغيرات الاقتصادية الكلية كتدفقات 

بشكل كبير جدا، حيث أشار صندوق النقد الدولي الاستثمارات ألاجنبية، ومعدالت البطالة، والتي من املمكن أن تتأثر 

مليون شخص قد يفقدون وظائفهم في الربع الثاني من  300استنادا إلى بيانات املنظمة الدولية للعمل إلى أن أكثر من 

 .(2020) بلوافي،  2020العام

بصفة عامة كغيره من القطاعات التي تأثرت بسبب تراجع النمو الاقتصادي بشكل  التمويل إلاسالميوقطاع         

عام، حتى وإن كان التأثر بطريقة غير مباشرة، فعلى سبيل املثال نجد أن انخفاض أسعار النفط الناتجة عن جائحة 

منها بعض اس ي، وتندرج ضكورونا تنعكس بشكل سلبي على ألاداء الاقتصادي للبلدان التي تعتمد على النفط كقطاع أس

اعة لحاضنة لصنأبرز الدول الحاضنة للصناعة املالية إلاسالمية كدول الخليج مثال. ومن جهة أخرى هناك من البلدان ا

تعتمد على السياحة كقطاع أساس ي، ومن املعلوم أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا  منالتمويل الاسالمي 

أثناء الجائحة. وبالتالي فإن التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا ستنعكس بشكل سلبي على كافة القطاعات بما فيها 

ى تراجع كل ألانشطة املتعلقة بالصناعة املالية الصناعة املالية إلاسالمية نتيجة تراجع ألاداء الاقتصادي مما يؤدي إل

 إلاسالمية.

إال أن التمويل إلاسالمي يمتلك آليات مختلفة ملواجهة ألازمات بصفة عامة،  املتفاوتة لألزمةوبالرغم من آلاثار          

 والصدقة والوقفحيث يمكن الاستفادة من التمويل الاجتماعي الاسالمي للتخفيف من آثار جائحة كورونا كالزكاة 

وغيرها من املساعدات املقدمة وقت ألازمات، والتي تعتبر من آليات التمويل ألاساسية. ومن جهة أخرى ولضمان 
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استمرارية عمل املصارف واملؤسسات املالية الاسالمية في ظل تفش ي جائحة كورونا البد من الانتقال إلى رقمنة الخدمات 

ة باعتبارها أحد أهم الحلول املطروحة. وبالتالي يمكن تقسيم دور التمويل الاسالمي والاعتماد على التكنولوجيا املالي

 وآلاليات املستخدمة ملواجهة ألازمات بصفة عامة وأزمة كورونا بصفة خاصة فيما يلي: 

 .آليات التمويل الاسالمي في مواجهة ألازمات:1

 آلاليات العامة)صالحة لكل ألازمات(: -1-1

والاستثمار في التنمية املستدامة،  19يحتاج العالم اليوم لطرح سبل جديدة للمساعدة في معالجة آثار كوفيد  

ميز املالية وتت يمتلك التمويل إلاسالمي ألادوات الالزمة والفعالة لكل مرحلة من مراحل الاستجابة للتعافي الاقتصادي.

جة الاختالالت التي تحدث أثناء ألازمات خاصة خالل فترة الطوارئ، الاسالمية بامتالكها وسائل سريعة وفعالة ملعال

 :(2021)الامام ،  حيث يمكن لهذه الوسائل معالجة الاختالالت على املدى القصير والطويل من خالل ما يلي

 :مثل الزكاة حيث ساهمت مؤسسات الزكاة بفعالية في برامج دعم خطط  وسائل الدعم أثناء الطوارئ

الطوارئ الوطنية والدولية واملساهمة ضمن املنظمات الحكومية وغير الحكومية في معالجة املشاكل 

الاقتصادية الناجمة عن الكوارث وألاوبئة في العديد من دول العالم، حيث أن الاستجابة الفورية للزكاة 

الطبقات الفقيرة التي دائما ما تكون أكثر تأثرا باألزمات  الزكاة علىواقع ألازمات، كما أن تركيز تتماش ى مع 

 وألاوبئة يجعلها ضمن الوسائل ألاكثر قدرة على امتصاصها.

الشراكة الاستراتيجية بين ألامم املتحدة والوكالة الوطنية ألاندونيسية لجمع الزكاة  إلاطار من النماذج في هذا 

مثاال على الدور الذي تقوم به املالية الاسالمية في معالجة ألازمات. وتعتبر قدرة  2017التي تأسست منذ عام 

وتقدير املؤسسات الدولية،  املالية الاسالمية على لعب دور فعال ومنهجي في معالجة ألازمات جعلها محل ثقة

مشروع شراكة  2019ومن هذا املنطلق أسس برنامج ألامم املتحدة الانمائي مع منتدى الزكاة العالمي سنة 

للتدخل في عدة أزمات، وهكذا تتفاعل تدخالت التي تقوم بها مؤسسات املالية الاسالمية مع برنامج ألامم 

يق أهداف التنمية املستدامة وفي التدخل السريع خالل فترة املتحدة الانمائي من أجل املساهمة في تحق

 ألازمات.

 :حيث تقدم مؤسسات املالية الاسالمية عدة حلول تمويلية في التجارة  سياسة التعافي على املدى املتوسط

والخدمات وغيرها من قطاعات الانتاج وهذه آلاليات الرئيسية يمكن من خاللها املصارف ومؤسسات املالية 

سالمية دعم الانتعا  وتحقيق التعافي لالقتصاديات التي تعاني من أزمات في املدى املتوسط، ويميز هذه الا 

الاستراتيجية مواءمتها مع أهداف التنمية املستدامة وبذلك تحقق فرصة كبيرة للمصارف الاسالمية في أن 

 زمات.تصبح جزءا من آلاليات الدولية ملواجهة املخاطر الاقتصادية في زمن ألا 

، 2018وكان للمالية الاسالمية تجارب مميزة في مجال الشراكة مع املنظومة الدولية ملواجهة املخاطر ففي عام 

 600أطلقت مجموعة البركة املصرفية تعاونا مع برنامج ألامم املتحدة الانمائي يسعى إلى مواءمة أكثر من 

نمية املستدامة في الشرق ألاوسط وآسيا وإفريقيا مليون دوالر أمريكي من محفظته التمويلية مع أهداف الت



وأوروبا. وبالتالي يمكن لسياسة دعم الاستثمار املؤثر )الاستثمار الخاص الذي يعطي أولوية للشركات ذات التأثير 

الاجتماعي( أن تلعب دورا مركزيا في التعافي الاقتصادي في املدى املتوسط، لذلك فإن تميز املالية الاسالمية 

 جازاتها على املستوى الاجتماعي جعلها من ضمن الخيارات الدولية ملواجهة ألازمات.وان

 :تقدم املالية الاسالمية حلوال فعالة لتجاوز ألازمات على املدى الطويل،  سياسة التعافي على املدى الطويل

ويل ألاجل حيث أن تشكل الصكوك املتوافقة مع أهداف التنمية املستدامة مصدرا هاما لرأس املال ط

للحكومات والشركات في مواجهة آثار جائحة كورونا. إن التجارب السابقة في استخدام وسائل التمويل الاسالمي 

كالصكوك ملواجهة ألازمات زادت من الثقة في املالية الاسالمية، فمثال قام برنامج ألامم املتحدة الانمائي 

، وتمثل 2018مليار دوالر أمريكي في عام 1.25بقيمة بالتعاون مع حكومة اندونيسيا بإصدار صكوك خضراء 

 هذه الشراكة دليال على كيفية مشاركة الجهات املصدرة للصكوك. 

 التوجه نحو التكنولوجيا املالية الاسالمية ملواجهة جائحة كورونا:-1-2

ليزيا وإندونيسيا إلى توجه البلدان املتصدرة في املؤشر )ما 2021سالمي لسنة أشار مؤشر تنمية التمويل إلا 

والسعودية والبحيرين والامارات( بشكل كبير إلى توسيع قطاعات التكنولوجيا املالية لديها ملواجهة تداعيات جائحة 

فازت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية الاسالمية باستثمارات معتبرة وبدأت في  إلاطار كورونا، وفي هذا 

 نظرا 2021اتخاذ خطوات للتوسع عبر الحدود. ويتوقع تقرير مؤشر تنمية التمويل الاسالمي املزيد من التطورات في عام

ز ر مي مما دفع التكنولوجيا املالية إلى الصدارة، وأبلوجود العديد من املبادرات للتحول الرقمي في القطاع املالي الاسال 

 , REFINITIV) مثال عن ذلك ما قام به كل من البنك املركزي في ماليزيا والسعودية بمنح أول تراخيص مصرفية رقمية

2020, p. 7). 

املالية القائمة على التقنية مجال مؤثر ومطروح بشكل ( أو الخدمات Fintech)التكنولوجيا املالية ويعتبر قطاع 

، ومن 2018مليار دوالر عام  128كبير قبل تفش ي جائحة كورونا، حيث أن إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع بلغت 

الر مليار دو  310خالل السنتين القادمتين ليصل املبلغ إلى قرابة  %25املتوقع أن ينمو حجم تلك الاستثمارات بمعدل 

. كما أن تطورات التقنية والرقمنة تشهد استخداما متزايدا وإقباال كبيرا في مجاالت الحياة املتعددة واملتنوعة، 2022عام 

هذا في ظل ألاوضاع العادية، أما في ظل الظروف الاستثنائية كتلك التي أوجدها تفش ي فيروس كورونا بسبب تطبيق 

حجر، والاغالق الداخلي والخارجي، وغيرها من الاجراءات فإن ذلك يساهم سياسات التباعد الاجتماعي، والعزل وال

، صفحة 2020) بلوافي،  بشكل كبير في زيادة الطلب على الوسائل والتطبيقات التي تسمح لألشخاص بالتواصل عن بعد

59). 

، فإن حجم املعامالت في التكنولوجيا املالية 2021العالم لسنة وحسب تقرير التكنولوجيا املالية الاسالمية في 

، في حين التوقعات املتعلقة بالتكنولوجيا املالية الاسالمية تشير إلى نمو بمعدل سنوي مركب بنسبة %0.7العاملية بلغ 

تعاون الاسالمي، مليار دوالر في دول منظمة ال 49، أما بالنسبة لحجم املعامالت فقد وصل إلى 2025حتى سنة  21%

مليار دوالر  128ومن املتوقع أن يتضاعف هذا الحجم كنتيجة للتوجه العالمي نحو التكنولوجيا العاملية ليصل إلى 



. أما بالنسبة للبلدان املتصدرة فحسب مؤشر التكنولوجيا املالية الاسالمية تحتل ماليزيا املرتبة ألاولى 2025بحلول سنة 

مارات، وقد شهدت هذه البلدان تطورات كبيرة في مجال الدمج بين الخدمات املالية الاسالمية تليها كل من السعودية والا 

 .(Dinar & Elipses, 2021) والتكنولوجيا

إلاسالمية، بل لم يعد خيارا أمام املؤسسات املالية  ومن جهة أخرى التوجه نحو التكنولوجيا املالية إلاسالمية        

باركي و ) م :على املالية إلاسالمية على غرارأزمة الكورونا ضرورة حتمية ملواجهة مختلف التداعيات التي خلفتها  أضحى

 (2021مقعا ، 

 :ثنتيجة انخفاض نشاط املؤسسات املالية الاسالمية على وقع عمليات الحجر والاغالق، حي مخاطر التمويل 

 أن أغلب التعامالت تتطلب اتصال مباشر مع العمالء وبالتالي فقدان جزء كبير من الايرادات. 

 :بسبب انخفاض التدفقات النقدية املحصلة انخفضت السيولة النقدية للبنوك واملؤسسات  مخاطر السيولة

ضغوط  عرضها إلىالتمويلية إلى تم من قبل املودعين لتلبية احتياجاهاملالية إلاسالمية، كما أدت السحوبات 

إلى عدم التوافق بين العرض  كبير على السيولة املتاحة فيها أثناء الوباء، وهذا ما أدىشديدة أثرت بشكل 

والطلب. والتأثير على مستويات الربح ورأس املال كما أدى إلى انخفاض نسبة كفاية رأس املال تحت العتبة 

 التنظيمية.

 :تنفيذ  الصعوبات التي تواجهها في تشغيلية نتيجةاملؤسسات املالية إلاسالمية مخاطر  تواجه مخاطر تشغيلية

وإدارة أعمالها التجارية نتيجة تعطل ألاعمال بسبب التغيرات في عمل املوظفين الناجمة عن ترتيبات وإجراءات 

 ليدي.على قطاع التمويل إلاسالمي وكذا التمويل التق 19الاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد

 سالمية ملواجهة جائحة كورونا:تجارب بعض البنوك إلا -1-3

لجأت العديد من البنوك الاسالمية إلى تسريع الاعتماد على التكنولوجيا املالية، وقامت بتوسيع الخدمات املقدمة    

عبر الانترنت، باإلضافة إلى اصدار العديد من التطبيقات للهواتف الذكية لتسهيل املعامالت عن بعد، وفيما يلي 

 ة جائحة كورونا: الاجراءات املتخذة من طرف البنوك الاسالمية ملواجه

 :تحقيق معامالت مصرفية آمنة من خالل الانتقال إلى املعامالت  علىيعمل البنك  تدابير بنك دبي الاسالمي

عة قام البنك بتوفير مجموعة واسحيث مة والتباعد الاجتماعي املفروض، املصرفية الرقمية للحفاظ على السال 

ل والتي من بينها دفع الفواتير، تحديث البيانات منتهية من الخدمات عبر الانترنت وتطبيق الهاتف املحمو 

الصالحية، تحويل الرصيد، تحويل فوري لألموال محليا ودوليا، دفع مستحقات بطاقة الائتمان وغيرها. كما 

انضم بنك دبي الاسالمي إلى منصة التجارة الرقمية التابعة لـ:"اتصاالت ديجيتال". ومن جهة أخرى قام بنك 

"، والتي أطلقتها دائرة الشؤون 19مي بدعم مبادرة "صندوق التضامن املجتمعي ضد كوفيد دبي الاسال 

)موقع  مليون درهم 120الاسالمية والعمل الخيري بدبي، بأكبر مساهمة منذ إنطالق الصندوق بلغت قيمتها 

 .بنك دبي الاسالمي(



  :)تأثير جائحة كورونا على مناحي الحياة الخاصة والعامة، عملت فرق التقنية مع مصرف الراجحي )السعودية

الرقمية وتقنية املعلومات التي تشكل ركيزة أساسية لعمليات املصرف على تسريع الخطط املوضوعة مسبقا، 

بشكل  ةحيث تم اعتماد وتيرة أسرع لتنفيذ هذه الخطط بالتزامن مع توفير الحلول الرقمية املختلفة واملطلوب

عاجل لضمان استمرار ألاعمال بسالسة في مواجهة القيود والاجراءات الخاصة بفترات الاغالق املطولة. وأهم 

(، حيث تم تصميم APIالانجازات التي قام بها املصرف تتمثل في اكتمال تطوير تقنية واجهة برمجة التطبيقات)

يز خارطة الطريق الرقمية وتحويل العمالء من واجهة برمجة للتطبيقات، باإلضافة تجه 100ونشر أكثر من 

حساب جاري رقمي،  100000فتح أكثر من  2020الخدمات التقليدية للخدمات الرقمية حيث تم خالل يونيو

كما يعتبر املصرف أول من يدخل العديد من الخدمات الرقمية الجديدة واملبتكرة إلى السوق من خالل توسيع 

 .(2020) مصرف الراجحي،  بصمته الرقمية

 :)فقد تضاعفت أهمية الرقمنة وأصبحت من  2020نظرا للظروف الخاصة في سنة  مصرف السالم )الجزائر

القضايا املستعجلة من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات دون التأثير على الصحة العامة، حيث تم إعداد 

دون  تمنصة التقنية لالتصال باملوردين الخارجين من أجل توفير خدمة التمويل ألافراد بالتقسيط عبر الانترن

، كما تم تفعيل تطبيق الوركفلو 2021الحاجة لتنقل الزبون إلى املصرف ومن املتوقع اطالقها تجاريا بداية

الخاص ببواليص التحصيل وتقديم الدعم الالزم للفروع والادارة املركزية من أجل التحكم فيه، كما تم تطوير 

ات شراء العملة. كما حرص املصرف على مواصلة وركفلو لكل الاعتمادات املستندية، التحويالت الحرة وعملي

تطوير القنوات الالكترونية وتعزيز خدمات البطاقات املصرفية، تم إطالق خاصية حماية ثالثية ألابعاد، حيث 

تساعد حاملي البطاقات املصرفية الصادرة من املصرف على التسوق بثقة وأمان وقد أثمر ذلك على ارتفاع 

 .(2020)مصرف السالم،  الانترنتعدد عمليات الدفع عبر 

 : املاليفي تعزيز الشمول  تمويل إلاسالمي.دور ال2

ويل التمفي تعزيز الشمول املالي من خالل توجهين، ألاول متعلق بدور  التمويل إلاسالميسيتم تناول دور    

في تحقيق الشمول املالي بصفة عامة، والغرض منه إبراز دور املالية الاسالمية في تعزيز الشمول املالي باالعتماد  إلاسالمي

على آلاليات التي يتميز بها هذا النوع من التمويل بدون الاعتماد على عوامل خارجية.  أما التوجه الثاني فمتعلق بدور 

الجائحة في اعطاء الدفعة الكبيرة  أثر الشمول املالي، والغرض منه ابراز  التكنولوجيا املالية الاسالمية في تحقيق

للمعامالت الرقمية بصفة عامة وألاثر املتوقع من استخدام التكنولوجيا في املالية الاسالمية على توسيع وتعزيز الشمول 

 املالي بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من ألافراد والفئات الهشة.

 ي نحو املالية الاسالمية يحقق الشمول املالي والذي بدوره يؤدي إلى تحقيق الاستقرار املاليالتوجه العامل-2-1

الل خ املالي، منسالمية بصفة خاصة في تعزيز الشمول إلاسالمي بصفة عامة واملالية إلا برز دور التمويل ي

ع منتجات وخدمات مالية متوافقة م الفئات الرافضة للتعامل والتعاقد مع الجهاز املصرفي التقليدي، حيث أن تصميم



أحكام الشريعة إلاسالمية من شأنه اجتذاب الفئات السالفة الذكر وادماجها ماليا ألامر الذي يترتب عنه تحقيق الشمول 

 املالي ومن ثم الاستقرار املالي على أساس العالقة الترابطية بينهما واملوضحة سابقا. 

ضحى جزءا من النظام املالي للعديد من البلدان، فمن الجلي أن تكون له وبما أن نشاط املالية إلاسالمية أ 

مؤتمر ) انعكاسات واضحة على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار املالي، ويمكن توضيح ذلك من خالل النقاط التالية

 :(2021)قتيبة ،  و  (2015صندوق النقد الدولي، 

  ،تعمل املصارف إلاسالمية منذ نشأتها على جذب الفئة الفقيرة من املسلمين وإدراجهم ضمن الشمول املالي

وذلك عن طريق تصميم وتقديم منتجات التمويل إلاسالمي الصغيرة املناسبة للفقراء على أساس مبدأ 

 التضامن إلاسالمي.

 أدوات فريدة إلعادة توزيع الثروات مثل الزكاة والصدقة والوقف والقرض  يحتوي النظام املالي إلاسالمي على

الحسن، ومن شأن هذه ألادوات أن تحدث تكامال مع أدوات تقاسم املخاطر الستهداف أصحاب الدخل 

 .املنخفض من املجتمع في سبيل تقديم نهج شامل للقضاء على الفقر ودعم نمو أكثر اعتدالا

 من الادماج املالي، ال سيما بالنسبة للشعوب الاسالمية العريضة غير املستفيدة من  يزيد التمويل الاسالمي

الخدمات املصرفية، وبالتالي يوفر التمويل الاسالمي بديال لألفراد الذين أحجموا عن استخدام الخدمات املالية 

 التقليدية الرسمية ألسباب شرعية أو أخالقية أو مالية.

 ضمون باألصول وتقاسم املخاطر يعني أن التمويل الاسالمي من شأنه دعم املشروعات التركيز على التمويل امل

ر و الصغيرة واملتوسطة واستثمارات البنية التحتية العامة، وبالتالي يمكن لهذه ألادوات التمويلية تعزيز د

 ة.وذج التمويل ألاصغر املتوافق مع أحكام الشريعة الاسالميماملصارف الاسالمية في تقديم ن

  تشير سمة تقاسم املخاطر وحظر املضاربات إلى أن التمويل الاسالمي قد يكون من حيث املبدأ أقل خطرا على

 النظام املالي من التمويل التقليدي.

 للتكنولوجيا املالية إلاسالمية وأثره على الشمول املالي والاستقرار املالي في ظل جائحة كورونا: التوجه-2-2

ال تقتصر أهمية التكنولوجيا املالية على تحسين خدمة العمالء ورفع كفاءة تقديم الخدمات املالية       

وتخفيض تكاليفها ووقت إنجازها فحسب، بل يمكن للتكنولوجيا املالية وبالتحديد إلاسالمية منها أن تساهم في تحقيق 

 املالي، وإن املقياس الحقيقي لنجاح التكنولوجيا املالية ار الاستقر وتحقيق  الاقتصاديأهداف أوسع وهي" تنويع النشاط 

ال يكمن في تطوير أداة أخرى لتأمين الراحة لعمالء املصارف ولكن في مدى مساهمتها في تعزيز الشمول املالي للفئات 

)بن  غر صاملستبعدة ماليا وتحسين فرص الحصول على التمويل خصوصا للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملتناهية ال

حيث تستقطب التكنولوجيا املالية إلاسالمية مجاالت متعددة ومتنوعة من .(127، صفحة 2021عيشوبة و صدقاوي ، 

 شأنها الاسهام بشكل كبير في تحقيق الشمول املالي ومن ثم الاستقرار املالي.

 2020التكنولوجيا املالية إلاسالمية والفرص املتاحة لسنة مجاالت (:04الشكل رقم)



 

 

 

 

 

 

 

Source : (Global Islamic Fintech Report , 2021) 

موال، ألا  مجال جمعيوضح الشكل السابق التنوع املميز ملجاالت التكنولوجيا املالية إلاسالمية؛ حيث يحتل كل من        

إدارة الثروة، املدفوعات والتمويل البديل حصة ألاسد في إجمالي سوق التكنولوجيا املالية إلاسالمية  والاقراض،إلايداع 

عبر مختلف املجاالت وفروعها 2020خالل سنة  فرصة 240من إجمالي الفرص املتاحة واملقدرة ب  %77بنسبة 

يا املالية إلاسالمية على تعزيز الشمول املالي والذي بدوره يعتبر هدفا املتشعبة، ألامر الذي يبرز قدرة التكنولوج

 استراتيجيا لتحقيق الاستقرار املالي.

ش يء من ح بوللتعرف أكثر على مجاالت التكنولوجيا املالية إلاسالمية نستعرض الجدول املوالي والذي يشر       

متطلبات وقطاعات التكنولوجيا املالية إلاسالمية املندرجة تحت مجاالتها  التفصيل مختلف نشاطات،

 السالفة الذكر. 

 (: مجاالت التكنولوجيا املالية إلاسالمية1الجدول رقم )

 مجاالت التكنولوجيا املالية إلاسالمية

 الوقف/ الزكاة/ الصدقة التمويل الاجتماعي

عوامل التمكين 

 التكنولوجي

القانوني والتنظيمي/ املؤسسات املالية/ الشركات التكنولوجية/  إلاطار الاستشارات/

 املؤسسات الداعمة

 التأمين التكافلي التأمين

 املنصات والتبادالت/ املحافظ والقيم/ العمالت املشفرة ألاصول الرقمية

 الشخص يإدارة املمتلكات/ الاستشارات آلالية/ املعاشات/ إدارة التمويل  إدارة الثروة

 التمويل البديل/ تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة/ تمويل التجارة التمويل البديل

 املدفوعات/ التحويالت/ سعر صرف العمالت املدفوعات
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(32)التمويل البديل

(37)املدفوعات 

(40)الودائع والاقراض 

(44)جمع ألاموال



/الرهن العقاري/التمويل الشخص ي /  Open Bankingالبنوك املتحدية للسوق/ تقنية  الودائع والاقراض

 تمويل الطلبة

 / منصات التمويل الجماعي P2Pالتحويل من نظير إلى نظير  تجميع ألاموال

 الاستثمار/التجارة / الصكوك أسواق املال

 املحاسبة/ الخزينة/ املوردين/ خدمة العمالء/ أبحاث السوق/أدوات صنع القرار/... معامالت

 (Global Islamic Fintech Report , 2021) املصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على:

باإلضافة إلى تنوع املجاالت املستهدفة من طرف التكنولوجيا املالية إلاسالمية توجد العديد من العوامل ألاخرى         

 :وتتمثل هذه العوامل في إلاسالمية،تطور استخدام التكنولوجيا املالية تعزيز الشمول املالي من خالل التي تدعم 

 مليار مسلم، كما أن الاسالم الديانة ألاسرع نموا في العالم 1.9غ عدد املسلمين في العالم أكثر من يبل 

(www.worldpopulationreview.com) ، وبالتالي فإن التكنولوجيا املالية الاسالمية تساعد على ابتكار حلول

مليار مسلم  1.9الشريعة الاسالمية، والتي من املمكن أن تستهدف أكثر من مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام 

 مما يؤدي بالوصول إلى درجات عالية من الشمول املالي.

  دولة من ألاعضاء في منظمة املؤتمر الاسالمي ضمن أكثر خمسين دولة من حيث اختراق الهواتف  15وجود

 .(2021)بن عيشوبة و صدقاوي ،  ويل الاسالمي الرقميةالذكية، مما يعني وجود فرص كبير لنمو حلول التم

  ( أسواق التمويل ألاساسية)سالمي إلا نسبة الغير مشمولين ماليا من سكان الدول ألاعضاء في منظمة املؤتمر

 .(2021عيشوبة و صدقاوي ، )بن  في جميع أنحاء العالم %49مقارنة بـ %72تقدر بـ 

  شركة في مجال التكنولوجيا املالية على مستوى العالم تقدم منتجات متوافقة مع  142وجود ما ال يقل عن

شركة إسالمية للتكنولوجيا  127يقل عن  طالق ما ال إتم  2020، وفي أواخر شهر جويلية الشريعة الاسالمية

وبالتالي ارتفاع عدد الشركات في مجال التكنولوجيا املالية الاسالمية  ،(Farid, 2020 ) املالية على مستوى العالم

يعتبر دافع كبير لتحقيق الشمول املالي الرقمي في وقت ألازمات وانتشار ألاوبئة التي تحتم الانتقال إلى كل ما هو 

 رقمي.

  مية سيؤدي إلى انخفاض التكاليف وتسهيل املعامالت بشكل كبير، وبالتالي استخدام التكنولوجيا املالية الاسال

الفئات ذات الدخل الضعيف واملتوسط واملشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر، ومنه تعزيز  استهدافإمكانية 

 الشمول املالي الذي يعتمد على ايصال الخدمات املالية إلى الفئات الهشة والفقيرة.

 وجيا املالية الاسالمية يساعد في جذب أفراد ومتعاملين جدد من غير املسلمين، نضرا لالبتكار استخدام التكنول

والتطوير املستخدم في املنتجات من جهة وتقليل املخاطر الذي يعتبر من مبادئ املالية الاسالمية. وبالتالي ادماج 

 عالمي خاصة وقت ألازمات. التكنولوجيا مع تقليل املخاطر سيجعل املالية الاسالمية محل اهتمام

التحديات  من العديدواجهها ولكن كل املميزات املطروحة أمام التكنولوجيا املالية الاسالمية لتعزيز الشمول املالي ت       

والعراقيل، بحيث يستلزم العمل املتواصل على تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 

ذلك وجب ك التكنولوجيا،إلى تطوير القوانين والتشريعات الالزمة املواكبة للتطورات في مجال  باإلضافةوالاتصال، 



ة وعي املتعلق بالثقافة املاليإلى نشر ال باإلضافةالعمل على القضاء على الفجوة الرقمية وتنمية املهارات الرقمية 

 سالمية ومحو ألامية الرقمية.إلا 

  :الدراسةوتوصيات نتائج 

 خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج نوجزها فيما يلي:.نتائج الدراسة: 1

  تعبر املالية إلاسالمية عن املفهوم الضيق للتمويل إلاسالمي، والذي يعبر بدوره عن التمويل التبرعي والربحي

 على حد السواء.

  اعدة املصرفية وزيادة حجم واستقرار قيساهم الشمول املالي في تحقيق الاستقرار املالي من خالل تنويع ألاصول

 الودائع، وكذا تحسين تنفيذ السياسة النقدية.

  ألازمات خاصة خالل فترة الطوارئ  الناجمة عنيوفر التمويل الاسالمي آلاليات الالزمة ملعالجة الاختالالت

ى ألازمات على املد إلى مميزات متعلقة بمواجهة املخاطر وطرق استخدام الصكوك ملواجهة باإلضافةكالزكاة، 

 الطويل.

  يتمتع التمويل الاسالمي آلاليات التي تمكنه من مواجهة جائحة كورونا وتحقيق الشمول املالي خالل هذه الفترة

الحرجة التي يمر بها العالم من خالل الثقة التي يمنحها للمتعاملين، مما يؤدي إلى التوجه العالمي نحو املنتجات 

 ألافراد املشمولين ماليا.الاسالمية وتوسيع عدد 

  ولة، الية الرسمية بتكاليف مقبالخدمات امل منيهدف الشمول املالي إلى حصول الشرائح السكانية املستبعدة

تبعدة ماليا من الصعب استمرار تحقيق استقرار مالي لنظام يتضمن شرائح من السكان مسحيث أنه 

 .واجتماعيا واقتصاديا

  الاسالمية الحل املتاح في ظل جائحة كورونا لضمان استمرارية العمل وايجاد حلول تعتبر التكنولوجيا املالية

رقمية مبتكرة تساهم في تعزيز الشمول املالي أكثر من أي وقت مض ى، وبالتالي الاستفادة من الوضع الراهن في 

 ي.مول املالاعطاء دفعة كبيرة للتحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق مكاسب متعلقة بالش

 مان ووفق ما أة جائحة كورونا وتقديم خدماتها بأغلب املصارف الاسالمية لجأت إلى الحلول الرقمية ملواجه

صارف الاسالمية قامت بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات عبر يحتمه الوضع الراهن، فنجد العديد من امل

 الانترنت وتطبيق الهاتف املحمول.

 إدماج ل خال منبطريقة مباشرة  ومن ثم الاستقرار املالي في تحقيق الشمول املالي يساهم التمويل إلاسالمي

، وبطريقة غير مباشرة من خالل الاعتماد على الفئات الرافضة للتعامل والتعاقد مع الجهاز املصرفي التقليدي

 التكنولوجيا املالية الاسالمية.

 إلية نقترح التوصيات التالية: من خالل هذه الدراسة وما تم توصل .توصيات الدراسة:2



  ضرورة العمل على تسريع التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا املالية في تقديم الخدمات املالية

 الاسالمية خاصة في ظل أزمة كورونا من جهة، ولتفادي أزمات مماثلة في املستقبل.

  درة اواملالية الاسالمية ملا تزخر به من آليات وأدوات قالاستفادة من ألازمة لتعزيز التوجه العالمي نحو التمويل

 على تجاوز ألازمات وامتصاص آثارها.

 بالتركيز على الفئات الرافضة للتمويل التقليدي ووضعالشمول املالي  آليات التمويل الاسالمي لتعزيز  توجيه 

 الاستراتيجيات الالزمة إلدماجها ماليا.
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