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عن
املجلس العام
 1/1نبــذة عــن املجلــس العــام للب ـنـوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية

يعتــر املجلــس العــام للب ـنـوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية مؤسســة دوليــة غــر هادفــة للربــح واملظلــة الرســمية لجميــع الب ـنـوك
واملؤسســات املاليــة اإلســامية يف العالــم .تــم إنشــائه بمبــادرة مــن البنــك اإلســامي للتنميــة بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الب ـنـوك
واملؤسســات الرائــدة يف صناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية .وينتمــي املجلــس العــام إىل منظمــة التعــاون اإلســامي ،وقــد تــم
تأسيســه يف مملكــة البحريــن بتاريــخ  16مايــو .2001

ضـواً
 130+ع ـ

عـرف بانــه
حـول العالــم ،وي ـ
ويضــم املجلــس العــام اليــوم أكــر مــن  130عضــواً مــن أكــر مــن  34دولــة ـ
أحــد املنظمــات واللبنــات الرئيســة يف بنيــة املاليــة اإلســامية.

ويتكــون هيــكل إدارة املجلــس العــام مــن
الجمعيــة العموميــة،
اللجنــة التنفيذيــة
مجلــس اإلدارة
األمانــة العامــة
ـيـرأس معــايل الشــيخ صالــح عبــد اللــه كامــل (رئيــس مجموعــة الربكــة املصرفيــة  -مملكــة البحريــن) الجمعيــة العموميــة
ضـاء مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة بشــكل أســايس مــن مؤسســات تقــدم
ومجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة .ويتكــون أع ـ
الخدمــات املاليــة اإلســامية يف الشــرق األوســط وأفريقيــا وآســيا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي .وتتكــون األمانــة العامــة مــن
األمــن العــام والجهــاز اإلداري والفنــي للمجلــس.
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ضـاء مجلــس اإلدارة
 .1.2أع ـ

الرئيــس

معايل الشيخ صالح كامل*
رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة الربكة املصرفية

نائــب رئيــس
مجلــس اإلدارة

سعادة األستاذ عبدالحميد أبو موىس*
املحافظ
بنك فيصل اإلسالمي املصري – مصر

رئيس مجلس اإلدارة

املدير العام

الربوفيسور محمد نظم الحسن
بنك بنغالديش اإلسالمي
بنغالديش

األستاذ ملك شاه أوتكو
بنك الربكة الرتيك التشاريك
تركيا

الرئيس التنفيذي واملدير العام

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ موىس عبد العزيز شحادة*
البنك اإلسالمي األردين
األردن

الدكتور عبد الحميد محمد جميل
اتحاد املصارف السوداين
السودان

املدير العام

الرئيس التنفيذي

األستاذ أحمد محمد الصباغ
شركة التأمني اإلسالمية
األردن

األستاذ محمد ولد الطائع
بنك الوفاء املوريتاين اإلسالمي
موريتانيا

رئيس املالية

املدير العام

األستاذ شادي زهران*
بيت التمويل الكويتي
الكويت

الدكتور عبد الرحمن محمد ضرار
مصرف التنمية الصناعية
السودان

رئيس التوسع الدويل

نائب الرئيس ،ورئيس املجموعة الشرعية

األستاذ عبد الله زيد الشحي*
بنك أبو ظبي اإلسالمي
اإلمارات العربية املتحدة

األستاذ حمزة باوزير*
البنك األهيل التجاري
السعودية

الرئيس التنفيذي

مدير شعبة االستشارات واملساعدة الفنية

داتو محمد رضا شاه عبد الواحد
بنك معامالت ماليزيا
ماليزيا

الدكتور جعفر خالد*
مدير مركز تطوير املنتجات املالية اإلسالمية
البنك اإلسالمي للتنمية ،السعودية

املدير العام
األستاذ نضال الربغويث
مصرف الصفا
فلسطني
*أعضاء اللجنة التنفيذية

ضـاء الهيئــة العلميــة لالعتمــاد
 .1.3أع ـ
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أخصايئ شريعة أول

الدكتور العيايش فداد
البنك اإلسالمي للتنمية
السعودية

األمني العام

الدكتور عبد السالم العبادي
مجمع الفقه اإلسالمي الدويل
السعودية

املدير التنفيذي

الدكتور أكرم الل دين
األكاديمية العاملية للبحوث الشرعية
ماليزيا

وكيل املعهد

الدكتور فيصل محمود العتباين
معهد االقتصاد اإلسالمي -جامعة امللك عبد العزيز
السعودية

مدير مركز صالح كامل
لالقتصاد اإلسالمي

الدكتور محمد برس
الدكتور يوسف إبراهيم يوسف ()2018 - 2009
مركز صالح كامل  -جامعة األزهر
مصر

مدير معهد الدراسات
املصرفية

الدكتور رياض الهنداوي
معهد الدراسات املصرفية
األردن

ضـاء
ضـاء املجموعــة االستشــارية لألع ـ
 .1.4أع ـ

مديــر الخزانــة وإدارة
العالقــات املصرفيــة

األستاذ محمد فواز صدقي صادق االمام
البنك اإلسالمي األردين
األردن

اخصــايئ التمويــل
اإلسالمي

األستاذ محمد فهمي إيكني
مدير مركز تطوير املنتجات املالية اإلسالمية
البنك اإلسالمي للتنمية
السعودية

مديــر إدارة املخاطــر

األستاذ عبد الكريم عرسان السكري
البنك العربي اإلسالمي الدويل
األردن

نائــب الرئيــس التنفيــذي

األستاذ محمد صديق الرحمن
بنك بنغالديش اإلسالمي
بنغالديش

رئيــس القســم
االلكرتوين

األستاذ محمد الهيبة سيدي بابا
بنك الوفاء املوريتاين
موريتانيا

مديــر الخزانــة
للمجموعــة

األستاذ عبد الوهاب عيىس عبدالوهاب الرشود
بيت التمويل الكويتي
الكويت

مديــر إدارة تقاريــر
اإلدارة

األستاذ فايز الله أورمان
بنك الربكة الرتيك التشاريك
تركيا

رئيــس قســم الرقابــة
شـرعية
ال ـ

الدكتور محمد برهان أربونا
مصرف السالم
البحرين
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 .1.5كلمــة رئيــس مجلــس اإلدارة
الحمــد للــه والصــاة والســام عــى خــر األنــام ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن وااله ،والشــكر للــه ســبحانه وتعــاىل
ضـاء املجلــس
ضـاء مجلــس اإلدارة وأع ـ
عــى نعمــه وفضلــه علينــا .إنــه ليســعدين أن أقــدم خالــص تحيــايت نيابــة عــن اخــواين أع ـ
سـراتيجيني وأصحــاب املصلحــة واملهتمــن يف املاليــة اإلســامية.
شـركاء اال ـ
العــام وال ـ

طـاع
جـزءاً هامــاً يف ق ـ
اليخفــى عليكــم بــأن التمويــل اإلســامي قــد شــهد نمــواً متســارعاً خــال الســنوات املاضيــة حيــث يعتــر ـ
األســواق املاليــة  .وقــد ظهــر التمويــل اإلســامي كأداة فعالــة مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد وتطويــر الشــمول املــايل الــذي مــن
شــأنه أن يحقــق التنميــة املســتدامة يف املجتمــع يف تطويــر البــاد وتشــغيل العبــاد ولهــذا الســبب قــد ابــدى قــادة العالــم
اهتمامــاً ك ـبـراً تجــاه صناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية باعتبارهــا وســيلة حيويــة لتحقيــق تمويــل النمــو املســتدام والتنميــة
االجتماعيــة والبيئيــة.
وبصفــة املجلــس العــام املظلــة الرســمية للصناعــة املاليــة اإلســامية عــى مســتوى العالــم ،تعمــل األمانــة العامــة باســتمرار
حـول
عــى دعــم السياســات والنظــم الرقابيــة يف املؤسســات املاليــة اإلســامية وزيــادة الوعــي مــن خــال عــدة مبــادرات ـ
مســتجدات الصناعــة والتحديــات التــي تواجههــا يف الوقــت الراهــن ناهيــك عــن التشــجيع عــى تطبيــق أفضــل املمارســات يف
املعامــات املاليــة.
سـراتيجية والرؤيــة
خـرة يف الوســط املــايل ،مــن الضــروري أن يتــم إعــادة صياغــة األهــداف اال ـ
ويف ظــل التطــورات األ ـ
ضـاء تطلعــات
غـرات املســتمرة وإر ـ
خـرة وبيئــة العمــل الحاليــة وذلــك لتلبيــة الت ـ
املســتقبلية لتتمــاىش مــع التطــورات األ ـ
ضـاء وأصحــاب املصلحــة.
األع ـ
سـراتيجية لل ـفـرة  2022 – 2019والتــي تمثــل خارطــة طريــق للســنوات
ومــن هــذا املنطلــق ،نعلــن عــن إطــاق الخطــة اال ـ
األربعــة القادمــة ،حيــث تركــز عــى اســتعياب مبــادئ وقيــم التمويــل اإلســامي (مقاصــد الشــريعة) يف املؤسســات املاليــة
اإلســامية ،والقــدرة عــى دمــج القضايــا العامليــة ضمــن خطــة عمــل املجلــس العــام ،ناهيــك عــن تعزيــز االســتدامة داخــل
الصناعــة ومواصلــة التعــاون مــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن لتشــجيع دور التمويــل اإلســامي كأداة رئيســية يف النمــو
االقتصــادي العاملــي.
ويســعدين أن أشــارككم هــذه الخطــة راجيــاً مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل أن نحقــق املخرجــات املرجــوة بدعــم مــن زمــايئ يف
ضـاء املجلــس العــام وأصحــاب املصلحــة واملهتمــن يف مصلحــة هــذه األمــة.
مجلــس اإلدارة وأع ـ

خـراً ،أود أن أشــكر األمانــة العامــة راجيــاً أن تكــون خطتنــا الجديــدة مرت ـكـزة عــى مقاصــد الشــريعة وخدمــة املتعاملــن
وأ ـ
معنــا بالدرجــة األوىل.
أخوكــم
صالــح كامــل
رئيــس مجلــس اإلدارة
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سـرين إعالمكــم بإنــه قــد تــم تنفيــذ العديــد
سـراتيجية للمجلــس العــام يف ال ـفـرة  ،2018 – 2015ي ـ
مــع انت ـهـاء الخطــة اال ـ
مــن املبــادرات واألنشــطة بنجــاح ،وذلــك بدعــم مــن أعضائنــا وأصحــاب املصلحــة .حيــث يســعدين أن أشــارككم الخطــة
سـراتيجية لل ـفـرة القادمــة  ،2022 – 2019والتــي تمثــل خارطــة الطريــق الخاصــة بنــا للســنوات األربعــة املقبلــة.
اال ـ

غـرة ألعضائنــا وأصحــاب املصلحــة،
ومــن أجــل مواكبــة التطــورات الســريعة يف صناعــة الخدمــات املاليــة واالحتياجــات املت ـ
جـراء تقييــم دوري لألنشــطة واملبــادرات بــن ـفـرة وأخــرى للتأكــد مــن توافــق خطتنــا مــع املتطلبــات
فمــن الضــروري جــداّ إ ـ
ضـاء وأصحــاب املصلحــة عــى وجــه الخصــوص.
غـرة للصناعــة بشــكل عــام ولألع ـ
واالحتياجــات املت ـ

جـرت األمانــة العامــة عمليــة تشــاورية واســعة مــن أجــل فهــم املجــاالت الرئيســية التــي يجــب عــى املجلــس
يف عــام  ،2018أ ـ
ضـاء وأصحــاب
العــام الرتكيــز عليهــا يف ســبيل دعــم الصناعــة وتطويراألنشــطة واملبــادرات بمــا يتوافــق مــع توقعــات األع ـ
املصلحــة ،باإلضافــة إىل تحقيــق املزيــد مــن املخرجــات يف هــذه املجــاالت خــال الســنوات القادمــة .ومــع نتائــج هــذه العمليــة
سـراتيجية لل ـفـرة – 2019
ضـاء مجلــس اإلدارة ،قــام املجلــس العــام بتطويــر خطتــه اال ـ
التشــاوية وبفضــل توجيهــات أع ـ
 2022لرتكــز عــى دعــم القيمــة املضافــة يف التمويــل اإلســامي ،وتعزيزاالســتدامة وممارســات العمــل املســؤولة داخــل
الصناعــة ،باإلضافــة إىل معالجــة املخــاوف والتحديــات الحقيقيــة التــي تواجــه صناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية.
سـراتيجية وذلــك لتوســيع مشــاركة املجلــس العــام يف تعزيــز قيــم التمويــل اإلســامي
تــم إعــادة صياغــة أســس الخطــة اال ـ
والتنميــة الشــاملة واملســتدامة يف املؤسســات املاليــة اإلســامية مــن أجــل تحقيــق االقتصــاد الحقيقــي .لذلــك ،قمنــا بإعــادة
سـراتيجية لتحديــد االتجــاه الجديــد ومهماتــه .وقــد تــم تقســيمها إىل ثالثــة أهــداف رئيســية كالتــايل:
صياغــة األهــداف اال ـ
 .1دعــم القيمــة املضافــة للصريفــة اإلســامية والسياســات والنظــم الرقابيــة؛
 .2تشــجيع البحــث واالبتــكار؛

 .3التأهيــل والتمكــن املهنــي.

ضـاء املجلــس العــام لتعزيــز الك ـفـاءات الداخليــة وضمــان
وســوف يتــم تكويــن مجموعــات عمــل جديــدة ولجــان خاصــة مــن أع ـ
تحقيــق األهــداف املرجــوة.
لــدى املجلــس العــام اآلن خريطــة طريــق واضحــة تعمــل عــى تمثيــل مهمتــه يف تعزيــز وتنميــة صناعــة الخدمــات املاليــة
ضـاء واملؤسســات الدوليــة األخــرى ،كمــا وتســاهم يف نشــر مبــادئ
اإلســامية ،وتوطيــد التعــاون وتبــادل املعرفــة بــن األع ـ
سـرنا أن نغتنــم هــذه الفرصــة للتعبــر عــن خالــص الشــكر
التمويــل اإلســامي مــن خــال تطبيــق أفضــل املمارســات .وعليــه ي ـ
ضـاء مجلــس اإلدارة عــى وجــه الخصــوص عــى الدعــم
ضـاء املجلــس العــام وأصحــاب املصلحــة وأع ـ
والتقديــر إىل جميــع أع ـ
ً
ً
سـراتيجية الجديــدة
الفعــال واملســتمر الــذي نتلقــاه دومــا لتطويــر هــذه الصناعــة ،كمــا ونتطلــع دومــا إىل تنفيــذ خطتنــا اال ـ
بنجــاح خــال الســنوات األربعــة القادمــة.

أخوكم

عبــد اإللــه بلعتيــق
األمــن العــام
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الرؤية
والرسالة
 .2.1الرؤية

أن يكــون املجلــس العــام املؤسســة الدوليــة
الرائــدة يف مجــال دعــم صناعــة الخدمــات املاليــة
اإلســامية بمــا يضمــن تحقيــق التنميــة الشــاملة
واملســتدامة.

 .2.2الرسالة

دعــم صناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية عــن طريــق تقديــم أنشــطة
ومبــادرات متم ـيـزة تســعى إىل نمــو املعامــات املاليــة اإلســامية وتعميــق
ضـاء واملؤسســات ذات
شـرعية بهــا وتســهيل التعــاون بــن األع ـ
املقاصــد ال ـ
شـرك.
االهتمــام امل ـ

 .2.3الغايات االسرتاتيجية

ضـاء وتقييــم احتياجاتهــم وتوقعاتهــم ،حــددت
واســتنادا لتوصيــات مجلــس اإلدارة وعمليــات التواصــل والتشــاور مــع األع ـ
سـراتيجي يف العمــل:
سـراتيجية التاليــة التــي تعــر عــن التوجــه اال ـ
األمانــة العامــة الغايــات اال ـ

الغاية االسرتاتيجية ألوىل

شـرعية ثــم الرتويــج
نشــر مفاهيــم املاليــة اإلســامية عــر تحقيــق وتعميــق أســس املقاصــد ال ـ
لهــا دوليــاً.

الغاية االسرتاتيجية الثانية

ضـاء وغري هــم مــن املؤسســات األخــرى الداعمــة للماليــة اإل ســامية
التنســيق بــن األع ـ
مثــل البنــك اإلســامي للتنميــة وهيئــة املحا ســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة
اإلســامية ومجمــع الفقــه اإلســامي بهــدف تبــادل أفضــل املمار ســات وضبــط الفتــاوى
يف املعامــات املاليــة.

الغاية االسرتاتيجية الثالثة

تعزيــز اإلن ـمـاء والتطــور االقتصــادي مــن خــال الرتكيــز عــى القيمــة املضافــة للماليــة
اإلســامية وترشــيد العمــل املصــريف اإلســامي.

الغاية االسرتاتيجية الرابعة

ضـاء مجالــس اإلدارات واإلداريــن يف املســتوى التنفيــذي وأصحــاب املصالــح
تمكــن أع ـ
مــن املمارســات املاليــة اإلســامية الصحيحــة ،ثــم تدريــب املوظفــن العاملــن يف إدارة
العمليــات وخدمــة العمــاء وغريهــم مــن األقســام األخــرى.

األهداف العامة
لالسرتاتيجية
ضـاء وتقييــم احتياجاتهــم وتوقعاتهــم ،حــدد
ا ســتناداً لتوصيــات مجلــس اإلدارة وعمليــات التواصــل والتشــاور مــع األع ـ
سـراتيجية التاليــة:
املجلــس العــام األهــداف اال ـ
سـراتيجي األول :دعــم القيمــة املضافــة للصريفــة اإلســامية والسيا ســات والنظــم الرقابيــة
■ الهــدف اال ـ
يف ظــل تحقيــق املبــادئ األخالقيــة الســامية يف املعامــات املصرفيــة ،يســعى املجلــس العــام لد عــم املمار ســات التــي تحقــق
ضـاء وأصحــاب املصا لــح املختلفــة.
االقتصــاد الحقيقــي ومقاصــد الشــريعة مــع املؤسســات األع ـ
ويف بيئــة رقابيــة تــزداد تعقيــدا يومــا بعــد يــوم ،يجــري العمــل باســتمرار عــى و ضــع وا ـقـراح لوا ئــح ونظــم جد يــدة يف
طـاع املــايل ،التــي تؤثرعــى املؤسســات املاليــة اإلســامية واملؤسســات املاليــة التقليد يــة عــى حــد ســواء ،و مــن هنــا
الق ـ
حـرص املجلــس العــام عــى أن يكــون الصــوت املعــر عــن اهتمامــات ومشــاغل صنا عــة الخد مــات املاليــة اإل ســامية لــدى
ي ـ
الهيئــات الدوليــة والســلطات الرقابيــة وأصحــاب املصلحــة مثــل:
-

الب ـنـوك املركزيــة للرقابــة عــى الب ـنـوك التجاريــة.

-

شـركات اال ســتثماراملرخصة.
هيئــات وســلطات أســواق رأس املــال والبورصــات للرقابــة عــى ب ـنـوك و ـ

-

وزارة التجــارة واالســتثمار.

-

كبــار حملــة األســهم يف املؤسســات املاليــة اإلســامية.

-

ضـاء مجالــس اإلدارات وكبــار التنفيذيــن.
أع ـ

-

العاملــن واملمارســن للمعامــات املاليــة اإلســامية.

-

عمــاء الب ـنـوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية وعمــوم الجمهــور.

وذلــك يف ســبيل دعــم القيمــة املضافــة للصريفــة اإلســامية وضمــان أخــذ احتيا جــات الصنا عــة بعــن االعتبــار عنــد و ضــع
طـراف مــن أجــل
النظــم الرقابيــة .وبالتــايل فمــن املهــم جــداً بالنســبة للمجلــس العــام أن يشــارك ويتعامــل مــع هــذه األ ـ
جـراء حــوارات ب ـنـاءة واســتباقية تســلط الضــوء عــى التحديــات التــي توا جــه هــذه الصنا عــة واآلثاراملختلفــة للمتطلبــات
إ ـ
الرقابيــة عــى عملياتهــا التجاريــة.
سـراتيجي الثــاين :تشــجيع البحــث واالبتــكار
■ الهــدف اال ـ

تلعــب البحــوث املتعلقــة بســوق املاليــة اإلســامية دوراً هامــاً يف توفــر التوجهــات املنا ســبة وتشــكيل املنحنــى املســتقبيل
طـاع املــايل .حيــث يمثــل البحــث العلمــي أهــم عناصــر التنميــة ،ويعتــر ضــرورة يف املرحلــة الراهنــة .ولذ لــك يســعى
للق ـ
املجلــس العــام إىل تشــجيع املمارســات الســليمة واإلبتــكار يف الصناعــة مــن خــال التنســيق مــع املؤسســات يف إصدارا تــه
ومنشــوراته الدوريــة التــي تســلط الضــوء عــى ال ـفـرص املتاحــة يف األســواق وكيفيــة تحقيــق التنميــة املســتدامة بات ـبـاع
شـرعية يف املمارســات.
املقاصــد ال ـ
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سـراتيجي الثالــث :التأهيــل والتمكــن املهنــي
■ الهــدف اال ـ
تطو يــر املــوارد البشــرية مطلــب أســايس لتطويرصناعــة الخدمــات املاليــة اإل ســامية .و مــع النمــو الســريع لصنا عــة
الخد مــات املاليــة اإلســامية عــى مســتوى العالــم ،هنــاك حاجــة مســتمرة لتنميــة ا ملــوارد البشــرية ليــس فقــط مــن أجــل
تقد يــم خدمــات عاليــة الجــودة للعمــاء ولكــن أيضــا لالل ـتـزام بأخالقيــات اإلســام يف املمار ســات وتحقيــق االقتصــاد
ضـاء مجالــس
الحقيقــي .ولذلــك ،يعمــل املجلــس العــام عــى تطويــر نمــاذج ألخالقيــات املهنــة ملختلــف الفئــات بــدءاً مــن أع ـ
صـوالً لعا مــة الجمهــور.
اإلدارات وكبــار حملــة األســهم وامتــداداً للطاقــم اإلداري والتنفيــذي ثــم صغــار العاملــن وو ـ

االسرتاتيجيات الفرعية
اإلدارية والتنظيمية
سـراتيجية العامــة الســابقة وتوصيــات مجلــس
سـراتيجيات فرعيــة تنبثــق عــن األهــداف اال ـ
حــدد املجلــس العــام خمســة ا ـ
ضـاء وهــي :
اإلدارة واألع ـ

سـراتيجية دعــم القيمــة املضافــة
 .4.1ا ـ
والنظــم الرقابيــة

سـراتيجية عــى دعــم القيمــة املضافــة
ترتكــز اال ـ
للصريفــة اإلســامية والسياســات والنظــم
الرقابيــة ذات الصلــة مــن خــال ســعي املجلــس
العــام لدعــم املمارســات التــي تحقــق االقتصــاد
الحقيقــي وتركــز عــى املســؤولية االجتماعيــة
يف االقتصــاد اإلســامي وأثرهــا يف ضمــان
االســتدامة ،حيــث تــؤدي إىل تشــجيع االســتثمار
يف ب ـنـوك االســتثمار الــذي يعــود بالنفــع عــى
املجتمــع ككل ودعــم مقاصــد الشــريعة مــع
ضـاء وأصحــاب املصالــح
املؤسســات األع ـ
املختلفــة يف ظــل تحقيــق املبــادئ األخالقيــة يف
شـرعية
املعامــات املصرفيــة وتحديــد املقاصــد ال ـ
املتعلقــة باملعامــات عمومــاً واملــال خصوصــاً،
وتوحيــد األدوات املاليــة داخــل املؤسســات
ضـاء بقــدر اإلمــكان ،باإلضافــة إىل قيامــه
األع ـ
باســتمرار عــى وضــع وا ـقـراح لوائــح ونظــم
طـاع املــايل لتؤثــر إيجابــاً عــى
جديــدة يف الق ـ
املؤسســات املاليــة اإلســامية والتقليديــة عــى
حــدٍ ســواء ،وحرصــه عــى أن يكــون الصــوت
املعــر عــن اهتمامــات ومشــاغل صناعــة
الخدمــات املاليــة اإلســامية لــدى الهيئــات
ذات الصلــة ،وذلــك لدعــم القيمــة املضافــة
للصريفــة اإلســامية ولضمــان أخــذ احتياجــات
الصناعــة بعــن االعتبــار عنــد وضــع النظــم
الرقابيــة .كمــا يقــوم املجلــس العــام باملشــاركة
والتعامــل مــع املنظمــات الدوليــة والهيئــات
جـراء حــوارات
شـرافية مــن أجــل إ ـ
الرقابيــة واإل ـ
ب ـنـاءة واســتباقية تســلط الضــوء عــى التحديــات
التــي تواجــه هــذه الصناعــة واآلثــار املختلفــة
للمتطلبــات الرقابيــة عــى عملياتهــا التجاريــة

وذلك عن طريق تحقيق املخرجات التالية :
• األخذ بآراء الخرباء حول تطوير النظم الرقابية وتقديم تعليقات
عىل املعايري املستحدثة وأثرها عىل املعامالت املالية اإلسالمية عرب
تعليقات املجلس العام لواضعي السياسات واملعايري

• تشجيع االستثمار يف بنوك االستثمار

• العمــل مــع املؤسســات الدوليــة لرتســيخ الرســالة األخالقيــة
للماليــة اإلســامية ودعــم تطويــر صناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية
(كاألمــم املتحــدة عــر برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ ومبــادئ األمــم
املتحــدة لالســتثمار املســؤول)

• تحديد املقاصد الشرعية للمعامالت العامة واملعامالت املالية.

• تطوير نماذج عملية لكل مقصد من املقاصد الشرعية

• عقد حوارات مع الهيئات الشرعية حول السعي للرقابة الفعالة
عرب اجتماع طاولة مستديرة أو ورشة عمل فنية لعلماء الشريعة
تتزامن مع اجتماعات مجلس اإلدارة الدورية يف نفس اليوم

• التنسيق مع مؤسسات البنية التحتية لدعم القيمة املضافة
للصناعة املالية اإلسالمية
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سـراتيجية التطويــر
 .4.2ا ـ
سـراتيجية التطويرعــى تشــجيع
ترتكــز ا ـ
البحــث واالبتــكار وذلــك مــن خــال
ســعي املجلــس العــام إىل تطويــر عمليــة
االبتــكار للخــروج مــن ع ـبـاءة املنتجــات
التقليديــة وتشــجيع املمارســات
الســليمة واالبتــكار يف الصناعــة عــر
املنشــورات واألبحــاث الدوريــة التــي
تســلط الضــوء عــى ال ـفـرص املتاحــة
يف األســواق وكيفيــة تحقيــق التنميــة
شـرعية
املســتدامة بات ـبـاع املقاصــد ال ـ
ظـراً ملــا تلعبــه
يف املمارســات وذلــك ن ـ
البحــوث املتعلقــة بســوق املاليــة
اإلســامية مــن دور هــام يف توفــر
التوجهــات املناســبة وتشــكيل املنحنــى
طـاع املــايل وأهميتــه يف
املســتقبيل للق ـ
املرحلــة الراهنــة.

وذلك عن طريق تحقيق املخرجات التالية :
تشــجيع واســتقطاب الك ـفـاءات املبدعــة يف إدارة التطويــر.

شـرعية.
إطــاق الجوائــز ألفضــل املنتجــات ابتــكاراً مــع تحقيــق املقاصــد ال ـ

إقامــة ورش عمــل مختلفــة للعصــف الذهنــي لبحــث املشــكالت وتقديــم ح ـلـول
وأفــكار مبت ـكـرة .
تشــجيع مشــاركة أصحــاب األعمــال واملســتثمرين يف املعامــات املاليــة
اإلســامية.
إصــدار منشــورات املجلــس العــام الســنوية (االســتبيان العاملــي للمصرفيــن
اإلســامني واالســتبيان العاملــي للتأمــن التكافــي).
سـراتيجيني مثــل البنــك اإلســامي
شـركاء اال ـ
شـركة مــع ال ـ
إصــدار تقاريــر م ـ
للتنميــة والبنــك الــدويل.
حـول نظــام ب ـنـوك
إصــدار تقاريــر ودراســات ماليــة معمقــة متعلقــة بالســوق ( ـ
االســتثمار يف بعــض الــدول ودليــل تطويــر املنتجــات يتضمــن لوائــح ملنتجــات
متعــددة ،ودليــل املســاهمة يف تشــجيع عمــل التأمــن اإلســامي واألدوات
اإلســامية ،وتشــجيع مبــادئ الصريفــة اإلســامية القائمــة عــى تقاســم
املخاطــر وغريهــا مــن املواضيــع ذات األهميــة للصناعــة).
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سـراتيجية ا ـملـوارد البشــرية
 .4.3ا ـ
يســعى املجلــس العــام عــى تطويــر
املــوارد البشــرية وتطويــر نمــاذج
ألخالقيــات املهنــة ملختلــف فئــات
ضـاء وهــو مطلــب أســايس لتطويــر
األع ـ
صناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية
تزامنــاً مــع النمــو الســريع لصناعــة
الخدمــات املاليــة اإلســامية عــى
مســتوى العالــم ليــس فقــط مــن
أجــل تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة
للعمــاء ولكــن أيضــا لالل ـتـزام
باألخالقيــات اإلســامية يف املمارســات
كمــا يهتــم املجلــس بتقديــم الدعــم
شـرعية
الــازم لتطويــر الهيئــات ال ـ
وتعميــق االســتقاللية بهــا وتمكينهــا
مــن الرقابــة الفعالــة

من خالل املخرجات التالية
ضـاء مجالــس اإلدارات واإلدارات العليــا والهيئــات
تنظيــم برامــج تنفيذيــة ألع ـ
شـرعية.
ال ـ
تنظيــم ورش عمــل فنيــة للممارســن واملهنيــن.
تقديــم برامــج تدريبيــة وشــهادات متنوعــة للمهتمــن يف املعامــات املاليــة
حـول تطويــر املنتجــات وا ـلـزكاة).
اإلســامية (إضافــة شــهادة مهنيــة ـ
خـرات املهنيــة بــن العاملــن يف
التنســيق يف تبــادل املعرفــة التقنيــة وال ـ
ضـاء مــن خــال برامــج تدريبيــة بــن املؤسســات ملــدة معينــة يتــم
املؤسســات األع ـ
فيهــا انتــداب فريــق عمــل للعمــل يف املؤسســة األخــرى لتوســيع نطــاق املعرفــة
والتعــاون بــن املؤسســتني.
دعــم األبحــاث األكاديميــة التــي تعــزز مــن نشــر الوعــي باملاليــة اإلســامية.

 .4.4دور املســؤولية االجتماعيــة
يرتكز دور املسؤولية االجتماعية
يف العمل عىل تشجيع االهتمام
باألنشطة واملبادرات التي تهدف إىل
إبراز دور املسؤولية االجتماعية لألطراف
والهيئات املعنية بتطبيق مبادئ
الشريعة اإلسالمية وتفعيل انسجامها
مع مبادئ ومقاصد االقتصاد اإلسالمي

وذلك من خالل :
تنظيــم ورش عمــل فنيــة للممارســن واملهنيــن.
تقديــم برامــج تدريبيــة وشــهادات متنوعــة للمهتمــن يف املعامــات املاليــة
اإلســامية.
تنظيــم حــوارات مغلقــة وطــاوالت مســتديرة.
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واقع
الصناعة املالية اإلسالمية
 .5.1الوضــع الحــايل للصناعــة

خــال الســنوات الســابقة تــم تحقيــق الكثــر مــن اإلنجــازات لقيــادة العمــل املصــريف اإلســامي وذلــك مــن خــال املؤسســات
الداعمــة لصناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية عــن طريــق:
■ اال ـعـراف العاملــي بالصناعــة املاليــة اإلســامية.
■ انتشــار املؤسســات املاليــة اإلســامية يف كثــر مــن دول العالــم حتــى يف بعــض الــدول الكــرى غــر اإلســامية.
خـول يف معظــم القطاعــات املاليــة مــن ب ـنـوك إســامية وتأمــن تكافــي وأســواق رأس املــال بمــا فيهــا الص ـكـوك
■ الد ـ
وصناديــق االســتثمارات ومــروراً باالستشــارات املاليــة.
■ وجــود العديــد مــن مؤسســات البنيــة التحتيــة غــر الهادفــة للربــح باإلضافــة إىل املجلــس العــام للب ـنـوك واملؤسســات
املاليــة اإلســامية (مثــل هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية ،ومجلــس الخدمــات املاليــة اإلســامية،
والســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة وغريهــا).

 .5.2التطــورات التنظيميــة:

جـرت الهيئــات
شــهدت الصناعــة املاليــة منــذ األزمــة املاليــة العامليــة يف  2008عــدداً مــن التطــورات التنظيميــة ،حيــث أ ـ
شـاء إطــار تنظيمــي قــوي
الرقابيــة بعــض التعديــات للمعايــر وأصــدرت معايــر جديــدة بمتطلبــات إضافيــة لضمــان إن ـ
ملواجهــة األزمــات املســتقبلية ومعالجــة أوجــه القصــور يف األطــر التنظيميــة ملــا قبــل األزمــة كالتــايل:
شـاء أســاس
■ قيــام لجنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة بإصــدار معيــار بــازل  3والــذي يحتــوي عــى مقــررات إضافيــة مــن أجــل إن ـ
لنظــام مصــريف يتســم باالســتقرار املــايل وزيــادة ثقــة املســتثمرين.
■ اعتمــاد مجلــس إدارة صنــدوق النقــد الــدويل يف  24مايــو 2018عــى ـقـرارات لال ـعـراف رســميآ بـ”املبــادئ األساســية
طـاع املصــريف التــي وضعهــا مجلــس الخدمــات املاليــة اإلســامية ،واًقــر
لتنظيــم التمويــل اإلســامي” الخاصــة بالق ـ
حـول مراعــاة املعايــر واملواثيــق فيمــا يتعلــق بفعاليــة
طـاع املــايل وإعــداد التقاريــر ـ
جـراء تقييمــات للق ـ
غـرض إ ـ
باســتخدامها ل ـ
ً
شـراف عليهــا وذلــك اعتبــارا مــن  1ينايــر .2019
تنظيــم املصــارف اإلســامية واإل ـ

■ قيــام عــدداً مــن الهيئــات واملؤسســات املعنيــة التنظيميــة مثــل مجلــس الخدمــات املاليــة اإلســامية وهيئــة املحاســبة
واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية وغريهــا مــن الهيئــات اإلســامية والتقليديــة التــي ُتصــدر معايــر يف عــدة مجــاالت
طـاع
بمراجعــة وتطويــر هــذه املعايــر (الشــريعة واملحاســبة والحوكمــة واألخالقيــات ...والــخ) مــن أجــل ضمــان اســتقرار الق ـ
سـراتيجيات وخطــط
املــايل اإلســامي والرقابــة الفعالــة .حيــث أن االطــار الرقابــي والتنظيمــي يلعــب دوراً مهمــاً يف تشــكيل ا ـ
غـرات املســتمرة.
املؤسســات املاليــة اإلســامية يف ضــوء الت ـ

■ تمييــز للخدمــات ذات الطابــع األخالقــي واالجتماعــي ،تــم التمييــز الواضــح بــن النظــام املــايل التقليــدي والنظــام املــايل
خـرة خاصــة يف توفــر الخدمــات األساســية للمجتمــع والرتكيــز عــى املصالــح العامــة مثــل
اإلســامي خــال األزمــة املاليــة األ ـ
شـركات والتــي تعتــر عوامــل مركزيــة يف قيــاس االســتدامة والتأثــر األخالقــي
الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة ال ـ
للمؤسســة والتــي تتميــز بهــا صناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية.

خـرة (التحديــات)
 5/3تطــورات الصناعــة املاليــة اإلســامية يف اآلونــة األ ـ
■ املنافســة مــن الصريفــة التقليديــة :

تعتــر املعامــات املاليــة اإلســامية صناعــة ناشــئة عــن ال ـتـزام أخالقــي ينبثــق مــن عقيــدة راســخة بوجــوب ات ـبـاع شــرع اللــه يف
املعامــات ،ولهــذا الســبب يمكــن وصفهــا بأنهــا اســتثمار أخالقــي مثلــه كمثــل االســتثمارات األخالقيــة األخــرى التــي بــدأت
صـاغ الحيــاة اإلســامية طــوال
تنتشــر يف العالــم عــى يــد مؤسســات كــرى إســامية وغــر إســامية وهــذا االل ـتـزام األخالقــي ـ
خـراً عــن الصناعــة املصرفيــة التقليديــة ،ويح ـتـاج أن يخــرج مــن املرحلــة
صـرة نشــأ متأ ـ
قــرون عديــدة ،غــر أنــه بصيغتــه املعا ـ
ً
ً
ً
ً
شـركة ليعمــل
األوىل ملرحلــة الرشــد ،وهــو انتقــال ال يتحقــق بالتمنيــات بــل يتطلــب عمـا جــادا ودؤوبــا وتكاتفــا لجهــود م ـ
ٌ
كل يف مجالــه ولينعــم الــكل بعوائــد الرشــد واالقتصــاد األخالقــي املرجــو.
■ التطــورات التشــغيلية الرقميــة:
تمــر الصناعــة املاليــة اإلســامية يف الوقــت الراهــن باملرحلــة الرقميــة والتــي تســمى بـ”الثــورة الصناعيــة الرابعــة” ،تتضمــن
عــدداً مــن التكنولوجيــات الحديثــة بمــا يف ذلــك الــذكاء االصطناعــي ،والروبوتــات ،والب ـلـوك تشــن والتكنولوجيــا املاليــة،
سـراتيجيا رئيســياً
حـاء العالــم .وتشــكل التطــورات الرقميــة تحديــاً ا ـ
والتــي تلعــب دورا حيويــاً يف توســع التمويــل يف جميــع أن ـ
للمصــارف اإلســامية نتيجــة الحاجــة املاســة لالســتثمار يف التكنولوجيــات الجديــدة ،وعليــه قامــت املصــارف اإلســامية يف
خـرة بالرتكيــز عــى االســتثمار يف هــذه التكنولوجيــات ولكــن ال ـتـزال هنــاك معوقــات تواجــه التطــور يف هــذا املجــال
اآلونــة األ ـ
طـاع
منهــا األنظمــة القديمــة ،ونقــص الكــوادر املهنيــة املؤهلــة ،باإلضافــة إىل قابليــة تكيــف هــذه التكنولوجيــات مــع ق ـ
الخدمــات املاليــة اإلســامية.
■ قلــة التطويــر الحقيقــي والوعــي العــام باملاليــة اإلســامية يف الوقــت الراهــن:
تتمثــل يف ضــرورة تشــجيع املؤسســات عــى تطبيــق املبــادى اإلســامية يف املعامــات عــر التنســيق مــع واضعــي املعايــر
والسياســات يف تطويــر معايــر إســامية تتناســب مــع مســتجدات الســوق لتحقيــق مبــدا املشــاركة وتقاســم املخاطــر وتحقيــق
طـراف املرتبطــة
شـركة مــن قبــل جميــع األ ـ
مقاصــد الشــريعة واالمتثــال بالقيــم األخالقيــة الســليمة ووجــود مســؤولية م ـ
بصناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية وهــي:
◄ الجهــات الحكوميــة ( :الــوزارات الحكوميــة  -الب ـنـوك املركزيــة  -هيئــات ســلطات أســواق رأس املــال – البورصــات -
وغريهــا مــن املؤسســات الحكوميــة األخــرى).
شـركات الخدمــات املاليــة والجهــات الفعالــة يف الســوق.
شـركات التأمــن التكافــي و ـ
◄ الب ـنـوك و ـ
طـاع.
ضـاء مجالــس اإلدارات  -األج ـهـزة التنفيذيــة  -الهيئــات الرقابيــة  -العاملــن يف الق ـ
◄ كبــار حملــة األســهم  -أع ـ
 .5مؤسســات البنيــة التحتيــة مثــل املنظمــات الدوليــة الواضعــة للمعايــر التقليديــة :
لجنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة ،واملنظمــة الدوليــة لــأوراق املاليــة ،ومجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة ،واملنظمــات الدوليــة
اإلســامية مثــل هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية ،ومجلــس الخدمــات املاليــة اإلســامية ،والســوق
املاليــة اإلســامية الدوليــة؛ واملنظمــات الداعمــة للماليــة اإلســامية مثــل املجلــس العــام للب ـنـوك واملؤسســات املاليــة
اإلســامية.
 .8املؤسســات اإلنمائيــة :
طـاع املــايل مثــل البنــك اإلســامي للتنميــة والبنــك الــدويل وصنــدوق النقــد
املؤسســات الدوليــة التــي تســعى لتنميــة الق ـ
الــدويل وغريهــا ،والعمــاء املمارســن للمعامــات املاليــة اإلســامية واملســتفيدين منهــا مثــل مراكــز األبحــاث واألكاديميــن
شـركات التدقيــق
شـركات التدقيــق املحاســبي ،و ـ
مــن عل ـمـاء الشــريعة ،ومراكــز املعلومــات والجهــات األخــرى املعنيــة مــن ـ
شـرعي ،واملؤسســات اإلعالميــة املتخصصــة ،ومؤسســات الخدمــات االستشــارية ،والتــي يتطلــب منهــا اإلســهام أيضــاً
ال ـ
بفاعليــة لتحقيــق الغايــة الحقيقيــة للماليــة اإلســامية.
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متطلبات
نجاح االسرتاتيجية
طـراف املعنيــة اآلتيــة :
سـراتيجية املعروضــة وتحقيــق الغايــات واألهــداف املرجــوة يتوجــب التعــاون مــن األ ـ
يف ســبيل نجــاح اال ـ

االل ـتـزام بدعــم القيمــة املضافــة للصريفــة اإلســامية والتمويــل األخالقــي يف املؤسســات
ضـاء وذلــك مــن خــال الحضــور واملشــاركة الفعالــة يف الحــوارات والطــاوالت املســتديرة
األع ـ
وغريهــا مــن املبــادرات واملشــاركة يف تعبئــة املــوارد املاليــة الالزمــة لتحقيــق أ ـغـراض املجلــس
العــام وأهدافــه عــر:
املســاهمات املاليــة لفعاليــات املجلــس العــام والبحــوث واملطبوعــات التــي تصــب يف مصلحــة
األعضاء.

سـاهمة
م ـ
مجلــس اإلدارة

شـرعية ،وباقــي
ضـاء مجلــس اإلدارة ،والهيئــات ال ـ
ترشــيح ممثلــن مــن مؤسســاتهم (أع ـ
العاملــن مــن مختلــف الفئــات) للمشــاركة يف الربامــج التنفيذيــة وورش العمــل الفنيــة وحــوار
الطــاوالت املســتديرة والتــي تــم تصميمهــا خصيصــاً حســب طلــب مجلــس اإلدارة.
املســاعدة يف توســيع نطــاق العضويــة ضمــن نطــاق مؤسســاتهم واملؤسســات األخــرى يف نفــس
البلــد.
طـراف املجتمعيــة املحليــة
العمــل الجــاد والدائــم عــى إقامــة وتوثيــق عالقــة املجلــس العــام باأل ـ
(يف بلــد العضــو) والهيئــات الدوليــة.

العمــل عــى دعــم القيمــة املضافــة للصريفــة اإلســامية والتمويــل األخالقــي يف مؤسســة
العضــو.
املشــاركة يف فعاليــات وبرامــج املجلــس العــام مثــل املؤت ـمـرات ،واجتماعــات الطاولــة
خـراط يف الحــوارات املغلقــة بمشــاركة قــادة العمــل املصــريف اإلســامي وص ـنـاع
املســتديرة ،واالن ـ
ال ـقـرار وواضعــي املعايــر والسياســات.

سـاهمة
م ـ
األعضاء

تقديــم الدعــم املــايل وتوفــر املــوارد املاليــة لتنفيــذ املشــروعات.
خـرات املهنيــة بــن
تشــجيع املبــادرات التعزيزيــة مثــل :التنســيق يف تبــادل املعرفــة التقنيــة وال ـ
ضـاء مــن خــال برامــج تدريبيــة بــن املؤسســات ملــدة معينــة يتــم
العاملــن يف املؤسســات األع ـ
فيهــا انتــداب فريــق عمــل للعمــل يف املؤسســة األخــرى لتوســيع نطــاق املعرفــة والتعــاون بــن
املؤسســتني ،وتوســيع نطــاق املعامــات املاليــة اإلســامية والتمويــل عــى وجــه الخصــوص
ضـاء وذلــك لتعزيــز أثــر املعامــات املاليــة األخالقيــة
يف املشــاريع الك ـبـرة بــن املؤسســات األع ـ
ولتقاســم املخاطــر يف نفــس الوقــت.
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الرتكيــز عــى ترســيخ الرســالة األخالقيــة والقيمــة املضافــة للماليــة اإلســامية عــر مختلــف
املبــادرات مــن الفعاليــات اإلقليميــة والطــاوالت املســتديرة وورش العمــل الفنيــة والبحــوث
الدوريــة.

سـاهمة
م ـ
األمانــة العامــة

خـراء واالستشــاريني الخارجيــن مــن أجــل تعزيــز
تطويــر املهــارات الفنيــة واالســتعانة بال ـ
ك ـفـاءة القــدرات الداخليــة.
حـول
غـرايف ملبــادرات املجلــس العــام لتشــمل عــددا أكــر مــن الــدول ـ
توســيع النطــاق الج ـ
العالــم.
البحــث يف ســبل التمويــل املناســبة لتغطيــة التكاليــف التشــغيلية للمشــروعات واألنشــطة.
ات ـبـاع األســاليب التكنولوجيــة الحديثــة مثــل الخدمــات الرقميــة واالبتــكار يف تنفيــذ أعمــال
املجلــس العــام.

آليات تنفيذ
االسرتاتيجيات وخطط العمل
ضـاء املجلــس العــام كالتــايل:
سـراتيجية للمجلــس العــام عــر تكويــن مجموعــات عمــل ولجــان ألع ـ
ســيتم تنفيــذ الخطــة اال ـ
 .1األمانــة العامــة :تعزيــز الك ـفـاءات الداخليــة وتوظيــف جهــاز فنــي مؤهــل لضمــان تحقيــق األهــداف املرجــوة.
ضـاء:
شـاء مجموعــات ولجــان عمــل داخليــة لألع ـ
 .2إن ـ

مجموعــة االســتدامة والبيئــة:
تهــدف املجموعــة إىل تعزيــز املســؤولية االجتماعيــة
ومبــادئ الحوكمــة لــدى املؤسســات املاليــة اإلســامية
والعمــل عــى إرشــاد املؤسســات لتحقيــق مقاصــد
الشــريعة يف ممارســاتهم مــن أجــل إدراك التنميــة
شـاء
املســتدامة مــن خــال املبــادرات املتنوعــة مثــل إن ـ
دليــل االســتدامة للعمــل املصــريف.

مجموعــة بديــل الليبــور:
تهــدف املجموعــة لدراســة البدائــل املناســبة ملؤشــر
الليبــور يتفــق مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية ويلبــي
احتياجــات املاليــة اإلســامية وذلــك بالتعــاون مــع
املؤسســات اإلســامية الرائــدة.

مجموعــة االبتــكار والتكنولوجيــا:
تهــدف املجموعــة إىل تشــجيع االبتــكار وتطويــر املنتجــات
بمــا يتمــاىش مــع تطــورات الصناعــة ومقاصــد الشــريعة
عــر إصــدار دليــل لتطويــر املنتجــات اإلســامية وغريهــا
مــن املبــادرات ذات الصلــة.

املجموعــة االستشــارية لألعضــاء:
ضـاء
مواصلــة العمــل مــع املجموعــة االستشــارية لألع ـ
والتــي تــم تأسيســها يف عــام  2015مــن أجــل تزويــد
األمانــة العامــة باملالحظــات الفنيــة يف األنشــطة املخطــط
لها.

21

22

ج .لجنــة خطــة العمــل الســنوية :تختــص بإعــداد خطــة عمــل ســنوية مــع املــوارد املاليــة الالزمــة ،اســتناداً إىل املبــادرات

سـراتيجية.
والنتائــج املنصــوص عليهــا يف الخطــة اال ـ

سـراتيجية وفقــا للخطــة الســنوية
د .لجنــة التقييــم املســتمر :يقــوم فيهــا األمــن العــام بتقييــم مخرجــات األهــداف اال ـ
واملــوارد املاليــة املتاحــة وعرضهــا يف االجتماعــات الدوريــة ملجلــس اإلدارة.

القيم
األساسية
يؤطــر عمــل املجلــس العــام مجموعــة مــن القيــم األخالقيــة التــي تنطبــق عــى جميــع أعمــال املجلــس العــام وكل عضــو بــه
وهــي كالتــايل :

الشــفافية
ضـاء بشــكل خــاص
الشــفافية نحــو أصحــاب املصلحــة بشــكل عــام ،واألع ـ
وبالتــايل تجــاه أنفســنا يف األنشــطة واملبــادرات التــي نقــوم بهــا.

املســؤولية
يتحمــل املجلــس املســؤولية عــن جميــع
األنشــطة واألعمــال التــي يقــوم بهــا.

التميــز
يســعى املجلــس إىل التميــز يف جميــع األنشــطة واملبــادرات التــي يقــوم بهــا
لتحقيــق املعامــات املاليــة األخالقيــة٠ .

االل ـتـزام بالنتائــج
يســعى املجلــس لتحقيــق نتائــج قابلــة للقيــاس تصــب يف
خدمــة املاليــة اإلســامية وتنميــة االقتصــاد الحقيقــي.
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تقييم
األداء
سـراتيجية بشــكل دورى (نصــف ســنوي /ســنوي) وذلــك بالرتكيــز عــى عــدة نقــاط
ســيتم تقييــم أداء تنفيــذ الخطــة اال ـ
أهمهــا اآليت:

قيــاس مــدى رىض مجلــس اإلدارة عــن
األداء خــال االجتماعــات الدوريــة

قيــاس مــدى توافــق األنشــطة املنفــذة مــع
سـراتيجية
األهــداف اال ـ

ضـاء
قيــاس مــدى رىض األع ـ

