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نبذة عن المجلس العام للبنوك
والمؤسسات المالية اإلسالمية
المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية منظمــة دوليــة تأسســت
عــام  2001ومقرهــا الرئيســي فــي مملكــة البحريــن .ويتبــع المجلــس العــام منظمــة
التعــاون اإلســامي ( )OICويمثــل المظلــة الرســمية للصناعــة الماليــة اإلســامية علــى
مســتوى العالــم ،ويهــدف إلــى دعــم وتطويــر صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية
وحمايتهــا ،ودعــم التعــاون بيــن أعضــاء المجلــس العــام والمؤسســات الماليــة األخــرى
ذات االهتمــام واألهــداف المشــتركة.
ويضــم المجلــس العــام فــي عضويتــه أكثــر مــن  125مؤسســة ماليــة ،موزعــة علــى
أكثــر مــن  34دولــة حــول العالــم ،تضــم أهــم الفاعليــن فــي الســوق الماليــة اإلســامية،
ومؤسســات دوليــة متعــددة األطــراف ،ومؤسســات وجمعيــات مهنيــة فــي الصناعــة
ويعــرف بأنــه أحــد المنظمــات واللبنــات الرئيســة فــي بنيــة الماليــة اإلســامية .ويهــدف
إلــى دعــم صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية مــن خــال تمثيلهــا والدفــاع عنهــا فيمــا
يخــص السياســات والنظــم الرقابيــة والماليــة واالقتصاديــة التــي تصــب فــي المصلحــة
العامــة لألعضــاء ودعــم تطويــر صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية مــن خــال تعزيــز
أفضــل الممارســات.

الخطة االستراتيجية 2018-2015

الرسالة

القيم
األساسية

رســالة المجلــس العــام هــي دعــم صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية
مــن خــال تمثيلهــا والدفــاع عنهــا فيمــا يخــص السياســات الرقابيــة
والماليــة واالقتصاديــة التــي تصــب فــي المصلحــة العامــة لألعضــاء
ودعــم تطويــر صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية مــن خــال تعزيــز
أفضــل الممارســات.

يؤطــر عمــل األمانــة العامــة مجموعــة مــن القيــم األساســية ،وهــي قيــم
شــاملة تنطبــق علــى جميــع أعمــال األمانــة العامــة وعلــى كل عضــو
فيهــا:
التميز :التميز فيما نقوم به.
الشــفافية :الشــفافية فــي األنشــطة التــي يتــم تنفيذهــا ،واتجــاه
األعضــاء وأصحــاب المصلحــة.
المســائلة :تحمــل كل المســئوولية عــن األنشــطة واألعمــال التــي
نقــوم بهــا فــي المجلــس العــام.
االلتــزام بالنتائــج :تحقيــق نتائــج قابلــة للقيــاس وفــق نطــاق عمــل
المجلــس العــام.

الغايات االستراتيجية
فــي عــام  ،2014بــدأ المجلــس العــام بصياغــة خطتــه االســتراتيجية األولــى  2018 – 2015والتــي تمثــل خارطــة طريــق
لتحقيــق المخرجــات المخططــة لهــا ولتعزيــز دور المجلــس العــام فــي دعــم صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية ،وبفضــل
توجيهــات مجلــس اإلدارة واألعضــاء والشــركاء االســتراتيجيين وأصحــاب المصلحــة ،شــرع المجلــس العــام فــي إجــراء عمليــة
تشــاورية واســعة لتقييــم احتياجــات وتوقعــات الصناعــة عامــة والمؤسســات األعضــاء علــى وجــه الخصوص .وعليــه ،توصلت
األمانــة العامــة إلــى تحديــد الغايــات واألهــداف االســتراتيجية التاليــة:

الغايات االستراتيجية
الغاية االستراتيجية األولى :الترويج للمالية اإلسالمية وتسهيل عوامل نموها.
الغايــة االســتراتيجية الثانيــة :تعزيــز التعــاون بيــن األعضــاء وغيرهــم مــن المؤسســات األخــرى المهتمــة ،إقليميــً ودوليــً،
بهــدف تبــادل أفضــل الممارســات.
الغايــة االســتراتيجية الثالثــة :تعزيــز اإلنمــاء والتطــور االقتصــادي مــن خــال التركيــز علــى القيمــة المضافــة للماليــة
اإلســامية.
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الخطة االستراتيجية 2018-2015

األهداف االستراتيجية

01
دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ

02
اﻟﺒﺤﻮث واﻟﻤﻨﺸﻮرات

03
ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

04
دﻋﻢ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ

ونظــرًا ألهميــة التقييــم الــدوري لألنشــطة لضمــان توافقهــا مــع المتطلبــات واالحتياجــات المتغيــرة لألعضــاء وفقــً
للتطــورات الســريعة فــي صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية ،قــام المجلــس العــام بتطويــر خطتــه االســتراتيجية للفتــرة
 ،2022 – 2019بتوجيهــات مجلــس اإلدارة واســتنادًا لعمليــات التشــاور وجلســات العصــف الذهنــي مــع أعضــاء المجلــس
العــام وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة.
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أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
الرئيس

نائب رئيس مجلس اإلدارة

معالي الشيخ صالح كامل*

سعادة األستاذ عبدالحميد أبو موسى*

رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة البركة المصرفية

المحافظ
بنك فيصل اإلسالمي المصري – مصر

البروفيسور محمد نظم الحسن
األستاذ آرستو خان ()2018 - 2017
المهندس مصطفى أنور ()2017 - 2015

رئيس مجلس اإلدارة
بنك بنغالديش اإلسالمي
بنغالديش

المدير العام
بنك البركة التركي التشاركي
تركيا

األستاذ موسى عبد العزيز شحادة*

الدكتور عبد الحميد محمد جميل

الرئيس التنفيذي والمدير العام
البنك اإلسالمي األردني
األردن

عضو مجلس اإلدارة
اتحاد المصارف السوداني
السودان

األستاذ أحمد محمد الصباغ

األستاذ محمد ولد الطائع

المدير العام
شركة التأمين اإلسالمية
األردن

الرئيس التنفيذي
بنك الوفاء الموريتاني اإلسالمي
موريتانيا

األستاذ شادي زهران*

الدكتور عبد الرحمن محمد ضرار
األستاذ مساعد محمد أحمد عبد الكريم ()2018–2012

رئيس المالية
بيت التمويل الكويتي
الكويت

األستاذ عبد اهلل زيد الشحي*

رئيس التوسع الدولي
بنك أبو ظبي اإلسالمي
اإلمارات العربية المتحدة

10
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المدير العام
مصرف التنمية الصناعية
السودان
األستاذ حمزة باوزير*
األستاذ عبد الرزاق الخريجي* ()2018 – 2012

نائب الرئيس ،ورئيس المجموعة الشرعية
البنك األهلي التجاري
السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة

داتو محمد رضا شاه عبد الواحد

الدكتور جعفر خالد*

الرئيس التنفيذي
بنك معامالت ماليزيا
ماليزيا

مدير مركز تطوير المنتجات المالية اإلسالمية
البنك اإلسالمي للتنمية
السعودية

الدكتور سامي السويلم* ()2018 – 2012

مدير شعبة االستشارات والمساعدة الفنية
األستاذ نضال البرغوثي

المدير العام
مصرف الصفا
فلسطين

األستاذ أسامة عبد الرحمن القيسي ()2017 – 2015
المهندس هاني سنبل ()2015 - 2012

الرئيس التنفيذي
المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان
الصادرات
السعودية

األستاذ يوسف عبد اهلل تقي ()2017 – 2012

األستاذ أحمد محمد الصباغ ()2017 – 2012

الرئيس التنفيذي
مصرف السالم
البحرين

رئيس مجلس اإلدارة
االتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي
السودان

األستاذ عبد الجبار هائل سعيد ()2017 – 2012

رئيس مجلس اإلدارة
بنك التضامن اإلسالمي الدولي
اليمن
*أعضاء اللجنة التنفيذية
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أعضاء الهيئة العلمية لالعتماد

أعضاء الهيئة العلمية لالعتماد
الدكتور العياشي فداد

أخصائي شريعة أول
البنك اإلسالمي للتنمية
السعودية
الدكتور عبد السالم العبادي

األمين العام
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
السعودية
الدكتور أكرم الل دين

المدير التنفيذي
األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية
ماليزيا
الدكتور فيصل محمود العتباني

وكيل المعهد
معهد االقتصاد اإلسالمي -جامعة الملك عبد العزيز
السعودية
الدكتور محمد برس

مدير مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي
مركز صالح كامل  -جامعة األزهر
مصر

الدكتور يوسف إبراهيم يوسف ()2018 - 2009
الدكتور رياض الهنداوي

مدير معهد الدراسات المصرفية
معهد الدراسات المصرفية
األردن

12
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أعضاء المجموعة االستشارية لألعضاء

أعضاء المجموعة االستشارية لألعضاء
األستاذ محمد فواز صدقي صادق
االمام

مدير الخزانة وإدارة العالقات
المصرفية
البنك اإلسالمي األردني
األردن
األستاذ عبد الكريم عرسان
السكري

مدير إدارة المخاطر
البنك العربي اإلسالمي الدولي
األردن

األستاذ محمد فهمي إيكين

اخصائي التمويل اإلسالمي
البنك اإلسالمي للتنمية
السعودية

الدكتــور ســامي الســويلم (2015
– )2018

مدير مركز تطوير المنتجات
المالية اإلسالمية
األستاذ محمد صديق الرحمن

نائب الرئيس التنفيذي
بنك بنغالديش اإلسالمي
بنغالديش

األستاذ خالد القطان (– 2015
)2018

األســتاذ محمــد عبــد الجبــار
()2018 - 2015

نائب رئيس أول  -مدير
الخزينة واالستثمار
والمؤسسات المالية
مجموعة البركة المصرفية
البحرين

نائب الرئيس التنفيذي ومدير
إدارة المخاطر

األستاذ عبد القادر خناني (2015
– )2018

مدير قسم الخزينة
مصرف أبو ظبي اإلسالمي
اإلمارات العربية المتحدة
األستاذ محمد الهيبة سيدي بابا

رئيس القسم االلكتروني
بنك الوفاء الموريتاني
موريتانيا
األستاذ سيد علوي (- 2017
)2018

األســتاذ عبــد الوهــاب عيســى
عبدالوهــاب الرشــود

مدير الخزانة للمجموعة
بيت التمويل الكويتي
الكويت
الدكتور محمد برهان أربونا

رئيس قسم الرقابة الشرعية
مصرف السالم
البحرين
األستاذ فايز اهلل أورمان

مدير إدارة تقارير اإلدارة
بنك البركة التركي التشاركي
تركيا

نائب الرئيس التنفيذي ،قسم
التخطيط االستراتيجي
بنك معامالت ماليزيا
ماليزيا
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األمانة العامة
تعمــل األمانــة العامــة علــى تنفيــذ األنشــطة فــي خطــة العمــل الســنوية وضمــن إطــار األهــداف االســتراتيجية لتحقيــق
النتائــج المرجــوة مــن الخطــة االســتراتيجية.

لجان األمانة العامة
تم إنشاء لجان داخلية لتسهيل تحقيق األنشطة في خطة العمل وهم:

لجنة التدقيق اللغوي:
وهــي لجنــة معنيــة بمراجعــة وتدقيــق المطبوعــات الصــادرة عــن المجلــس العــام قبــل اإلصــدار النهائــي ،علــى ســبيل
المثــال المطبوعــات الســنوية والمطبوعــات الدوريــة األخــرى.

لجنة التنمية المستدامة:
وهــي لجنــة معنيــة بتعزيــز مفهــوم التنميــة المســتدامة مــن خــال بعــض األنشــطة والفعاليــات التــي تخــدم البيئــة
والمجتمــع ورفاهيــة العامليــن.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الحمــداهلل ،والصــاة والســام علــى خيــر األنــام ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن وااله ،والشــكر هلل ســبحانه وتعالــى
علــى نعمــه وفضلــه علينــا .إنــه ليســعدني أن أقــدم خالــص تحياتــي نيابــة عــن اخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء
المجلــس العــام والشــركاء االســتراتيجيين وأصحــاب المصلحــة وقــراء تقريــر النشــاط الســنوي للمجلــس العــام.
وحيــث أن المجلــس العــام يختتــم بنجــاح الخطــة االســتراتيجية األولــى فــي عــام  2018علــى أحســن وجه للفتــرة 2018-2015
فيســرني اطالعكــم علــى موجــز تقريــر النشــاط للفتــرة والــذي يمثــل ثمــار العمــل المســتمر فــي إطــار الخطــة االســتراتيجية
لتحقيــق رســالة المجلــس العــام الســامية.
والجديــر بالذكــر بــأن االقتصــاد العالمــي اليــوم يشــهد مــرور عشــر ســنوات علــى أحــد األزمــات الرئيســية والتــي أظهــرت
أوجــه القصــور الموجــودة فــي النظــام المالــي ،فمنــذ األزمــة الماليــة العالميــة أعــادت األســواق العالميــة النظــر فــي اعتمادهــا
علــى النظــام المالــي التقليــدي وبــدأ التوجــه إلــى ســبل التمويــل األخالقــي والمســؤول الــذي ســاهم فــي النمــو االقتصــادي
وممارســات األعمــال المســتدامة .وبالتالــي ،فقــد خلقــت األزمــة العالميــة اهتمامــً متزايــدًا بمبــادرات االســتدامة وســلطت
الضــوء علــى التمويــل اإلســامي كبديــل للنظــام التقليــدي لمــا يتســم بــه مــن قيــم أخالقيــة عاليــة تهــدف إلــى تحقيــق
الشــمول المالــي واالســتدامة.
ولقــد أصبــح التمويــل اإلســامي اليــوم ركيــزة مــن ركائــز اقتصــاد العديــد مــن الــدول ،حيــث أســس وجــوده وقــدم العديد من
الحلــول للتحديــات الماليــة التــي يواجههــا األفــراد والمجتمعــات .ومــع النمــو المســتمر الــذي يشــهده التمويــل اإلســامي
فإنــه مــن المهــم تكييــف األطــر التنظيميــة لتلبيــة احتياجــات المؤسســات الماليــة اإلســامية وخصوصياتهــا ،ولذلــك
فقــد قــام واضعــو المعاييــر والهيئــات التنظيميــة بعــدة مبــادرات فــي هــذا الصــدد ولكــن ال تــزال هنــاك حاجــة للمزيــد
مــن الجهــود لتطويــر إطــار تمويــل إســامي متكامــل .ويظهــر هنــا دور المؤسســات اإلســامية الدوليــة كالمجلــس العــام
للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية فــي توجيــه الصناعــة لمواجهــة هــذه التحديــات واالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة.
ويســتمر المجلــس العــام بالمســاهمة فــي تطويــر الصناعــة وذلــك مــن خــال رفــع مســتوى الوعــي والمعرفــة لضمــان
معاييــر عاليــة مــن الكفــاءة والممارســات المهنيــة الســليمة لمواكبــة آخــر وأهــم التطــورات فــي الصناعــة ،ولذلــك فقــد
طــور المجلــس العــام خطتــه االســتراتيجية الجديــدة للفتــرة  2022-2019بإعــادة صياغــة أهدافــه وغاياتــه لزيــادة التركيــز
علــى تحقيــق مقاصــد الشــريعة واالقتصــاد الحقيقــي ضمــن صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية .وســتواصل األمانــة العامــة
عملهــا فــي عــام  2019مــن خــال تنفيــذ أنشــطتها وفــق أهدافهــا االســتراتيجية الثالثــة :دعــم القيمــة المضافــة للصيرفــة
اإلســامية والسياســات والنظــم الرقابيــة ،وتشــجيع البحــث واالبتــكار ،والتأهيــل والتمكيــن المهنــي.
ومــن هنــا يســعدني أن أشــارككم النتائــج التــي تــم تحقيقهــا خــال الفتــرة  2018 - 2015بفضــل مــن اهلل ســبحانه وتعالــى
وبدعــم مــن زمالئــي فــي مجلــس اإلدارة واألعضــاء ،والتــي تحققــت مــن خــال الجهــود المســتمرة والعمــل الــدؤوب فضـ ً
ا عــن
اإليمــان الداخلــي باالقتصــاد الحقيقي المســؤول.
وأخيــرًا ،أود أن أشــكر األمانــة العامــة راجيــً أن تكــون خطتنــا الجديــدة مرتكــزة علــى مقاصــد الشــريعة وخدمــة المتعامليــن
معنــا بالدرجــة األولــى.
وفق اهلل الجميع لما يحبه ويرضاه.
تحياتي

أخوكم
صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة األمين العام

يســعدني أن أطلعكــم علــى تقريــر نشــاط المجلــس العــام للفتــرة  ،2018 – 2015حيــث التزمــت األمانــة العامــة بتحقيــق
رســالة المجلــس العــام بنجــاح علــى الصعيــد الدولــي عــن طريــق االسترشــاد بخطــة العمــل واألهــداف االســتراتيجية األربعــة.
ومــن خــال هدفنــا االســتراتيجي األول يســعى المجلــس العــام إلــى تمثيــل صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية لــدى
المنظمــات الواضعــة للمعاييــر الدوليــة والســلطات الرقابيــة واإلشــرافية وذلــك للتعبيــر عــن اهتمامــات ومشــاغل هــذه
الصناعــة ألخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد وضــع النظــم الرقابيــة ،ومــن هــذا المنطلــق ،تعمــل األمانــة العامــة مــع الهيئــات الدولية
مثــل صنــدوق النقــد الدولــي ،والبنــك الدولــي ،ولجنــة بــازل لإلشــراف المصرفــي ،ومجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية،
وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية ،ومجموعــة العمــل العشــرين ،حيــث يتــم تقديــم التعليقــات
علــى المعاييــر وتوقيــع مذكــرات تفاهــم بهــدف تعزيــز وتطويــر الماليــة اإلســامية والتــي اثمــرت بعــدة مبــادرات.
أمــا فيمــا يخــص الهــدف االســتراتيجي الثانــي البحــوث والمنشــورات ،فــأن المجلــس العــام يســعى إلــى توفيــر توجيهــات
مناســبة لتشــكيل المنحنــى المســتقبلي للقطــاع المالــي مــن خــال تقاريــر تســاهم فــي تطويــر وتشــجيع الممارســات
الســليمة فــي الصناعــة مــن أجــل تســليط الضــوء علــى الفــرص المتاحــة فــي األســواق الناشــئة فــي قطــاع الماليــة اإلســامية،
ومــن هــذا المنطلــق ،يتــم إصــدار اســتبيانات ســنوية ،وتقاريــر مشــتركة مــع هيئــات دوليــة ،وسلســلة مــن إصــدارات الموجــز
والتــي تغطــي مواضيــع تهــم المؤسســات الماليــة اإلســامية باإلضافــة إلــى عــدة مبــادرات أخــرى.
وفــي نفــس الخصــوص ،تنظــم األمانــة العامــة عــدة برامــج وفعاليــات متنوعــة تحــت مخرجــات الهــدف االســتراتيجي الثالــث
حــول نشــر الوعــي والتواصــل وتبــادل المعلومــات وذلــك بهــدف إنشــاء منصــة لألعضــاء لتبــادل الخبــرات ومناقشــة القضايــا
والتحديــات الناشــئة مــن أجــل تعزيــز التعــاون بيــن مختلــف المتعامليــن والمهتميــن بالصناعــة ،ويتــم ذلــك مــن خــال
عقــد مجموعــة مــن المؤتمــرات ،والمنتديــات ،والنــدوات ،واجتماعــات الطــاوالت المســتديرة ،وغيرهــا مــن الفعاليــات المحليــة
والدوليــة.
وفــي الهــدف االســتراتيجي الرابــع حــول التطويــر المهنــي ،يســعى المجلــس العــام إلــى تطويــر المــوارد البشــرية باعتبــاره
متطلبــا أساســيا لتطويــر صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية علــى مســتوى العالــم ،ويتــم ذلــك مــن خــال تنفيــذ مجموعــة
مــن البرامــج التنفيذيــة بالتعــاون مــع جامعــات عريقــة ،وورش عمــل فنيــة ،باإلضافــة إلــى تقديــم شــهادات مهنيــة فــي عــدة
مجــاالت ذات الصلــة بالصناعــة الماليــة اإلســامية .وتســعى األمانــة العامــة باســتمرار إلــى تقديــم تعليــم مهنــي ذو جــودة
وكفــاءة عاليــة يتناســب مــع معاييــر الجــودة العالميــة ،وفــي هــذا الســياق ،يســرنا اإلعــان عــن اعتمــاد الشــهادات المهنيــة
الخاصــة بالمجلــس العــام عالميــً تحــت إطــار الرابطــة الوطنيــة لمجالــس المحاســبة (ناســبا).
وســتواصل األمانــة العامــة تنفيــذ األنشــطة ضمــن إطــار األهــداف االســتراتيجية الجديــدة للفتــرة القادمــة والتــي تتوافــق مــع
األهــداف الســابقة إلــى حــد كبيــر مــع التركيــز علــى القيمــة المضافــة للماليــة اإلســامية والتنميــة المســتدامة.
وأخيــرًا وليــس آخــرًا أود أن أعــرب عــن خالــص الشــكر والتقديــر للدعــم الــذي نتلقــاه دومــً مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة خاصــة،
وأعضــاء المجلــس العــام وباقــي الجهــات المعنيــة فــي عملنــا عامــة لســعيهم الدائــم فــي تشــجيعنا لتحقيــق األهــداف
المرجــوة.
مع خالص تحياتي
أخوكم

عبد اإلله بلعتيق
األمين العام
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مقدمة

مقدمة
للمجلــس العــام دور مؤثــر فــي النســيج العالمــي للتمويــل اإلســامي حيــث يعــد مــن المنظمــات المبنيــة علــى عضويــة
المؤسســات الماليــة اإلســامية ،ومــن ثــم فــإن هدفهــا الرئيســي تعزيــز مصالــح المتعامليــن فــي صناعــة التمويــل اإلســامي.
ومــن هــذا المنطلــق ارتــأى مؤسســو المجلــس العــام مــن األعضــاء وأصحــاب المصالــح علــى ضــرورة القيــام بأنشــطة تحقــق
الرســالة والرؤيــة وتعــزز مــن دوره فــي دعــم وتطويــر الصناعــة الماليــة اإلســامية ،مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن المنتجــات
والمبــادرات التــي تخــدم األعضــاء بصفــة خاصــة وصناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية بصفــة عامــة.
وللمجلــس العــام دور واســع فــي حمايــة الصناعــة ورفــع مســتوى التعــاون بيــن األعضــاء لتحقيــق األهــداف المرجــوة والتفاعل
مــع الســلطات الرقابية واإلشــرافية والمؤسســات المتعــددة األطراف.
فــي إطــار تحقيــق هــذه األهــداف ،يســر األمانــة العامــة أن تقــدم تقريــرًا عــن نشــاط المجلــس خــال الفتــرة الممتــدة مــن  1ينايــر
 2015حتــى  31ديســمبر  ،2018حيــث ينــدرج نشــاط المجلــس العــام تحــت الخطــة االســتراتيجية 2018 -2015
واألهــداف التاليــة:

01
دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ

02
اﻟﺒﺤﻮث واﻟﻤﻨﺸﻮرات

03
ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

04
دﻋﻢ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ
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تعاون المجلس العام مع الهيئات الدولية
فــي الفتــرة  ،2018 – 2015تعــاون المجلــس العــام مــع العديــد مــن الهيئــات الدوليــة لتعزيــز دور صناعــة الخدمــات الماليــة
اإلســامية مــن خــال المبــادرات التاليــة:
Í Íمذكرة تفاهم مع البنك الدولي
Í Íمذكرة تفاهم مع اتحاد المصارف العربية
Í Íعضوية استراتيجية مع مؤسسة النقد الدولي
Í Íعضوية استراتيجية مع مجلس معايير المحاسبة الدولية
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اجتماعات المجلس العام

اجتماعات المجلس العام
فــي الفتــرة الممتــدة مــن  ،2018 – 2015عقــد المجلــس العــام مجموعــة مــن االجتماعــات الدوريــة منهــا خمســة ()5
اجتماعــات للجنــة التنفيذيــة وأحــد عشــر ( )11اجتماعــً لمجلــس اإلدارة وأربعــة ( )4اجتماعــات للجمعيــة العموميــة .وخــال
هــذه االجتماعــات تــم اعتمــاد ترشــيحات المجموعــة االستشــارية لألعضــاء ،واعتمــاد طلبــات االنضمــام للعضويــة واالطــاع
علــى تقريــر نشــاط األمانــة العامــة لــكل فتــرة مــع متابعــة القــرارات والتوصيــات الناتجــة عــن كل اجتمــاع حســب التفصيــل
التالــي:

Í
Í

Í
Í
Í
Í
Í

Í
Í
Í

Í
Í
Í
Í
Í
Í
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 8Íابريــل  | 2015االجتمــاع الخامــس والعشــرون لمجلــس
اإلدارة | المنامــة ،البحريــن
 25Íيونيــو  | 2015االجتمــاع الســادس والعشــرون
لمجلــس اإلدارة واالجتمــاع الخامــس عشــر للجمعيــة
العموميــة | جــدة ،الســعودية
 16Íســبتمبر  | 2015اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة الثالــث |
عمــان ،األردن
ّ
 16Íديســمبر  | 2015االجتمــاع الســابع والعشــرون
لمجلــس اإلدارة | القاهــرة ،مصــر
 13Íمــارس  | 2016اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة الرابــع | جــدة،
السعودية
 5Íمايــو  | 2016االجتمــاع الثامــن والعشــرون لمجلــس
اإلدارة | المدينــة المنــورة ،الســعودية
 13Íيونيــو  | 2016االجتمــاع التاســع والعشــرون لمجلــس
اإلدارة واجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســادس عشــر |
جــدة ،الســعودية
 5Íديســمبر  | 2016االجتمــاع الثالثــون لمجلــس اإلدارة
واجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة الخامــس | المنامــة ،البحريــن
 8Íمايــو  | 2017االجتمــاع الواحــد والثالثــون لمجلــس اإلدارة
عمــان ،األردن
| ّ
 4Íيونيــو  | 2017االجتمــاع الثانــي والثالثــون لمجلــس
اإلدارة واجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســابع عشــر | جــدة،
الســعودية
 25Íفبرايــر  | 2018اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة الســادس |
جــدة ،الســعودية
 2Íمايــو  | 2018االجتمــاع الثالــث والثالثــون لمجلــس اإلدارة
| اســطنبول ،تركيــا
 22Íمايــو  | 2018اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الثامــن
عشــر | جــدة ،الســعودية
 6Íســبتمبر  | 2018اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة الســابع |
القاهــرة ،مصــر
 4Íأكتوبــر  | 2018االجتمــاع الرابــع والثالثــون لمجلــس
اإلدارة | كوااللمبــور ،ماليزيــا
 18Íديســمبر  | 2018االجتمــاع الخامــس والثالثــون
لمجلــس اإلدارة | جــدة ،الســعودية

أعضاء مجلس اإلدارة للمجلس العام

الدورة الجديدة ألعضاء مجلس اإلدارة
تشــكلت الــدورة الجديــدة ألعضــاء مجلــس اإلدارة برئاســة معالــي الشــيخ صالــح كامــل ،رئيــس مجلــس اإلدارة ،مجموعــة
البركــة المصرفيــة  -البحريــن ونائبــً للرئيــس ســعادة األســتاذ عبدالحميــد أبــو موســى ،المحافــظ ،بنــك فيصل اإلســامي
المصــري  -مصــر ،كمــا وتــم التجديــد لعــددًا مــن األعضــاء وهــم كالتالــي :األســتاذ موســى عبدالعزيــز شــحادة ،الرئيــس
التنفيــذي والمديــر العــام ،البنــك اإلســامي األردنــي  -األردن ،والبروفيســور محمــد نظــم الحســن ،رئيــس مجلــس اإلدارة،
بنــك بنغالديــش اإلســامي  -بنغالديــش واألســتاذ شــادي زهــران ،رئيــس الماليــة ،بيــت التمويــل الكويتــي  -الكويــت،
واألســتاذ حمــزة باوزيــر ،رئيــس المجموعــة الشــرعية ،البنــك األهلــي التجــاري  -الســعودية ،والدكتــور جعفــر خالــد ،مديــر
شــعبة االستشــارات والمســاعدة الفنيــة ،البنــك اإلســامي للتنميــة – الســعودية ،والدكتــور عبدالحميــد محمــد جميــل،
عضــو مجلــس اإلدارة ،اتحــاد المصــارف الســوداني  -الســودان ،واألســتاذ أحمــد محمــد صبــاغ المديــر العــام ،شــركة التأمين
اإلســامية  -األردن ،واألســتاذ عبدالرحمــن محمــد ضــرار ،المديــر العــام ،مصــرف التنميــة الصناعيــة  -الســودان ،واألســتاذ
عبــداهلل زيــد الشــحي ،رئيــس التوســع الدولــي ،مصــرف أبوظبــي اإلســامي – اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
كمــا تــم انتخــاب أربعــة ( )4أعضــاء جــدد وهــم :الســيد داتــو محمــد رضــا شــاه عبدالواحــد ،الرئيــس التنفيــذي ،بنــك
معامــات ماليزيــا  -ماليزيــا ،واألســتاذ محمــد ولــد الطايــع ،الرئيــس التنفيــذي ،بنــك الوفــاء الموريتانــي اإلســامي
 موريتانيــا ،واألســتاذ ملــك شــاه أوتكــو ،المديــر العــام ،بنــك البركــة التركــي التشــاركي  -تركيــا ،واألســتاذ نضــالالبرغوثــي ،المديــر العــام ،مصــرف الصفــا  -فلســطين.
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الهدف االســتراتيجي األول:

دعم السياســات والنظم الرقابية
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دعم السياسات والنظم الرقابية

الهدف االستراتيجي األول:

دعم السياسات والنظم الرقابية

فــي بيئــة رقابيــة تــزداد تعقيــدًا ،يجــري العمــل باســتمرار
علــى وضــع واقتــراح لوائــح ونظــم جديــدة فــي القطــاع
المالــي ،تؤثــر علــى المؤسســات الماليــة اإلســامية
ـد ســواء ،وتحتــاج
والمؤسســات الماليــة التقليديــة علــى حـ ٍ
المنظمــات الواضعــة للمعاييــر الدوليــة والســلطات الرقابية
واإلشــرافية إلــى فهــم أعمــق لمــدى تأثيــر مقترحاتهــم
علــى صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية ،والــذي يظهــر
التحديــات التشــغيلية واالســتراتيجية للصناعــة.
ويعتبــر المجلــس العــام الصــوت المعبــر عــن اهتمامــات
ومشــاغل الصناعــة الماليــة اإلســامية لــدى الهيئــات ذات
الصلــة ،وذلــك لضمــان أخــذ احتياجاتهــم بعيــن االعتبــار
عنــد وضــع النظــم الرقابيــة ،وبالتالــي فإنــه مــن المهــم
جــدًا بالنســبة للمجلــس العــام أن يتواصــل مــع المنظمــات
الدوليــة ،ســواء المنظمــات الدوليــة التقليديــة الواضعــة
للمعاييــر مثــل لجنــة بــازل لإلشــراف المصرفــي ،والمنظمــة
الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة ،وصنــدوق النقــد الدولــي،
ومجلــس االســتقرار المالــي ،والرابطــة الدوليــة لمراقبــي
التأميــن ،ومجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ،أو اإلســامية
منهــا ،مثــل هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات
الماليــة اإلســامية ،ومجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية،
والســوق الماليــة اإلســامية الدوليــة وغيرهــا مــن
المؤسســات ذات العالقــة مــن أجــل إجــراء حــوارات بنــاءة
واســتباقية تســلط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه
هــذه الصناعــة واآلثــار المختلفــة للمتطلبــات الرقابيــة علــى
عملياتهــا التجاريــة.
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المجموعة االستشارية لألعضاء
تــم تأســيس المجموعــة االستشــارية لألعضــاء بموجــب قــرار
مجلــس اإلدارة خــال االجتمــاع الخامــس والعشــرون يــوم 8
ابريــل  2015فــي المنامــة ،البحريــن ،بهــدف النظــر فــي
القضايــا الفنيــة وإبــداء اآلراء حــول المواضيــع ذات الصلــة
بصناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية ،وتتكــون المجموعــة
االستشــارية مــن أحــد عشــرة ( )11عضــوًا يمثلــون
المؤسســات التاليــة:
Í Íمصــرف أبــو ظبــي اإلســامي – اإلمــارات العربيــة
ا لمتحــد ة .
Í Íمجموعة البركة المصرفية – البحرين.
Í Íبنك البركة التركي التشاركي – تركيا.
Í Íمصرف السالم – البحرين.
Í Íبنك معامالت ماليزيا – ماليزيا.
Í Íبنك الوفاء الموريتاني – موريتانيا.
Í Íبنك بنغالديش اإلسالمي – بنغالديش.
Í Íالبنك اإلسالمي للتنمية – السعودية.
Í Íالبنك اإلسالمي العربي الدولي – األردن.
Í Íالبنك اإلسالمي األردني – األردن.
Í Íبيت التمويل الكويتي – الكويت.
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اجتماعات المجموعة االستشارية لألعضاء
خــال الفتــرة الممتــدة مــن  ،2018 – 2015عقــدت األمانــة العامــة ســتة ( )6اجتماعــات للمجموعــة االستشــارية لألعضــاء،
حيــث ناقــش األعضــاء القضايــا التقنيــة والسياســات ذات الصلــة بقطــاع التمويــل اإلســامي العالمــي ،ورســم خطــة لتنفيــذ
المشــاريع المســتقبلية باإلضافــة إلــى مناقشــة إصــدارات المجلــس العــام مــن االســتبيان العالمــي للمصرفييــن اإلســاميين
واالســتبيان العالمــي للتأميــن التكافلــي والموجــز العــام ،ناهيــك عــن جائــزة المجلــس العــام والتعليقــات الصــادرة للهيئــات
الرقابيــة.
تم عقد اجتماعات المجموعة االستشارية لألعضاء بحسب التالي:
 8Í Íديسمبر  | 2015االجتماع األول للمجموعة االستشارية لألعضاء | المنامة ،البحرين
 3Í Íمايو  | 2016االجتماع الثاني للمجموعة االستشارية لألعضاء | المنامة ،البحرين
 5Í Íديسمبر  | 2016االجتماع الثالث للمجموعة االستشارية لألعضاء | المنامة ،البحرين
عمان ،األردن
 9Í Íمايو  | 2017االجتماع الرابع للمجموعة االستشارية لألعضاء | ّ
 5Í Íديسمبر  | 2017االجتماع الخامس للمجموعة االستشارية لألعضاء | المنامة ،البحرين
 3Í Íمايو  | 2018االجتماع السادس للمجموعة االستشارية لألعضاء | اسطنبول ،تركيا
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تعليقات المجلس العام
تعليقــات المجلــس العــام علــى مذكــرات سياســات وأوراق عمــل صــادرة عــن
صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي
قــام المجلــس العــام بصفتــه عضــوًا فــي المجموعــة االستشــارية الخارجيــة
لصنــدوق النقــد الدولــي بالتعليــق علــى مذكــرة سياســات صــادرة عــن
صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي فــي عــام  2015الرتباطهــا الوثيــق
بصناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية ضمــن نطاق أولويات عمــل دول مجموعة
العشــرين ،وقــد شــددت األمانــة العامــة علــى ضــرورة تعزيــز البنيــة التحتيــة
القانونيــة والماليــة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة ،فضــ ً
ا عــن توفيــر حوافــز
متعلقــة بتمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة والتــي تلبــي خصوصيــات
نمــاذج األعمــال التجاريــة ،والعمليــات المصرفيــة اإلســامية ،والقيمــة المضافــة
للماليــة اإلســامية.
وفــي نفــس الســياق تــم التعليــق علــى أوراق عمــل صــادرة عــن صنــدوق
النقــد الدولــي ومــن ضمنهــا ورقــة عمــل حــول تطبيــق السياســات النقديــة
فــي وجــود المصرفيــة اإلســامية وقــد أضافــت األمانــة العامــة تعليقــات تقنيــة
بخصــوص آليــات التحــول النقــدي للنظــام المالــي اإلســامي الــذي يعمــل فــي
نظــام مصرفــي مــزدوج.

تعليقــات المجلــس العــام لمجلــس االســتقرار المالــي حــول تأثيــر انخفــاض
العالقــات مــع البنــوك المراســلة
رفــع المجلــس العــام توصياتــه حــول “البنــوك المراســلة” إلــى مجلــس
االســتقرار المالــي فــي تاريــخ  20ابريــل  ،2018حيــث تــم تســليط الضــوء علــى
قضيــة تأثيــر انخفــاض العالقــات مــع البنــوك المراســلة نتيجــة “التخلــص مــن
المخاطــر” لمــا لهــا مــن أهميــة ألعضــاء المجلــس العــام ،علمــً أن القليــل مــن
البنــوك المراســلة يتمتــع بصالحيــة عالميــة ومعظمهــم يتمركــز فــي األســواق
الناشــئة أو الناميــة .وتشــير البيانــات إلــى أن التأثيــر العملــي للتخلــص مــن
المخاطــر قــد اقتصــر علــى عــدد صغيــر نســبيًا مــن الــدول  ،لكنــه يكفــي
إلثــارة مثــل هــذه القضايــا علــى الســاحة العالميــة مــن أجــل تعزيــز الممارســات
الســليمة للخدمــات الماليــة اإلســامية.
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تعليقات المجلس العام للجنة بازل لإلشراف المصرفي

قــدم المجلــس العــام مجموعــة مــن التعليقــات إلــى لجنــة بــازل لإلشــراف
المصرفــي فيمــا يتعلــق بالوثائــق االستشــارية التاليــة:
 30Í Íمايو « | 2016أساليب القياس المعياري للمخاطر التشغيلية».
 27Í Íســبتمبر « | 2017البديــل المبســط للنهــج الموحــد لمتطلبــات رأس
المــال لمخاطــر الســوق».
 21Í Íأكتوبــر « | 2017الممارســات الســليمة :تداعيــات تطــور التكنولوجيــا
الماليــة علــى البنــوك والســلطات اإلشــرافية والرقابيــة».
 20Í Íمارس « | 2018مبادئ اختبار الضغط»
 14Í Íمايو « | 2018متطلبات اإلفصاح للمحور  – 3اإلطار المحدث»
ـاء علــى التعليقــات المقدمــة مــن قبــل األمانــة العامــة نشــرت لجنــة
Í Íوبنـ ً
بــازل لإلشــراف المصرفــي مجموعــة مــن المقترحــات الجديــدة فــي تاريــخ
 22مــارس  ،2018بشــأن مخاطــر الســوق ،حيــث اقترحــت اللجنــة
النهــج المعــدل لبــازل  IIعلــى أنــه البديــل المبســط وذلــك تماشــيًا مــع
توصيــات المجلــس العــام ممــا يعكــس أهميــة دوره فــي دعم السياســات
والنظــم الرقابيــة علــى المســتوى العالمــي.

تعليقات المجلس العام لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية
قــدم المجلــس العــام مجموعــة مــن التعليقــات إلــى مجلــس الخدمــات الماليــة
اإلســامية فيمــا يتعلــق بمســودات المعاييــر التاليــة:
 4Í Íينايــر  | 2015مســودة معيــار رقــم « :18المبــادئ التوجيهيــة إلعــادة
التكافــل».
 11Í Íينايــر  | 2015مســودة المبــادئ االرشــادية رقــم « :6المعاييــر الكميــة
إلدارة مخاطــر الســيولة للمؤسســات التــي تقــدم خدمــات ماليــة إســامية»
 30Í Íديســمبر  | 2016مســودة معيــار رقــم « :19المبــادئ اإلرشــادية
لمتطلبــات اإلفصــاح لمنتجــات ســوق رأس المــال اإلســامي (الصكــوك
وبرامــج االســتثمار الجماعــي اإلســامي)».
 27Í Íمايــو  | 2018مســودة معيــار رقــم  « :22المعيــار المعــدل لإلفصاحــات
الراميــة إلــى تعزيــز الشــفافية وانضبــاط الســوق للمؤسســات التــي تقــدم
خدمــات ماليــة إســامية (قطــاع المصرفيــة)».
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تعليقــات المجلــس العــام لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية
اإلســامية (أيوفي)
قــدم المجلــس العــام مجموعــة مــن التعليقــات لهيئــة
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية
(أيوفــي) فيمــا يتعلــق بمســودة المعاييــر التاليــة:
 3Í Íابريــل  | 2017مســودة معيــار المحاســبة الماليــة رقــم
« :29إصــدار الصكوك»
 14Í Íأغســطس  | 2017مســودة معيار التدقيق رقم :6
«التدقيــق الشــرعي الخارجــي» (المشــاركة المســتقلة
فــي ضمــان التــزام المؤسســات الماليــة اإلســامية
بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية)
 3Í Íأكتوبــر  | 2017مســودة معيــار المحاســبة الماليــة
رقــم « :30اضمحــال الموجــودات والخســائر االئتمانيــة»
 23Í Íأكتوبــر  | 2017مســودة معيــار المحاســبة الماليــة
رقــم  « :31الوكالــة باالســتثمار»
 9Í Íنوفمبــر  | 2017مســودة معيــار الحوكمــة رقــم :9
«االلتــزام الشــرعي»
 12Í Íديســمبر  | 2017مســودة المعيــار رقــم :34
«التقاريــر الماليــة لحملــة الصكــوك»
 27Í Íفبرايــر  | 2018مســودة معيــار الحوكمــة رقــم
« :10االلتــزام الشــرعي والتصنيــف اإلســتئماني
للمؤسســات الماليــة اإلســامية»
 28Í Íيونيــو  | 2018مســودة معيــار المحاســبة الماليــة
المعــدل رقــم « :25االســتثمارات فــي الصكــوك
واألســهم واألدوات المماثلــة»
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صوت المجلس العام على النطاق الدولي
قامــت مجموعــة العمــل العشــرين والتــي تمثــل منصــة األعمــال بالنســبة
القتصــادات دول مجموعــة العشــرين ،بتأســيس مجموعــة األعمــال العشــرين
فــي تركيــا :فريــق عمــل تمويــل التنميــة فــي عــام  2015حيــث يشــترك
فــي رئاســة فريــق العمــل األســتاذ عدنــان أحمــد يوســف ،الرئيــس والمديــر
التنفيــذي لمجموعــة البركــة المصرفيــة .وتهــدف هــذه المجموعــة إلــى
تحســين وتعزيزالبنيــة الماليــة العالميــة الحاليــة ،وتنويــع فــرص الحصــول
علــى رأس المــال بالنســبة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،والســعي
إلــى تطويــر الهيكلــة الماليــة للشــركات عالميــً لخلــق تــوازن بيــن التمويــل
عبــر الديــون والتمويــل عبــر حقــوق الملكيــة فــي هــذه الشــركات.
وقــد نصــت مذكــرة توصيــات األمانــة العامــة لمجموعــة العمــل العشــرين
علــى توصيــات عــدة والتــي تنــدرج ضمــن أولويــات عمــل المجموعــة حيــث عبــر
المجلــس العــام عــن تقديــره للعمــل الــذي تتطلــع إليــه مجموعــة األعمــال
العشــرين وفريــق عمــل تمويــل التنميــة لتســهيل التمويــل بالنســبة
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ولتطويــر قوانيــن األســواق الدوليــة .وقــد
تــم إدراج التوصيــات الــواردة أعــاه بنجــاح علــى شــكل مذكــرة تعريفيــة فــي
ورقــة سياســات فريــق عمــل التمويــل لدعــم النمــو .20-B

مذكرة تفاهم بين المجلس العام والبنك
الدولي

فــي  9يوليــو  2015وقــع المجلــس العــام والبنــك الدولــي مذكــرة تفاهــم بهــدف تعزيــز تطــور الماليــة اإلســامية علــى
مســتوى العالــم وتوســيع نطــاق اســتخدامها كأداة فعالــة لتمويــل التنميــة علــى الصعيــد العالمــي بمــا فــي ذلــك الــدول
غيــر اإلســامية.
وتهــدف المذكــرة لتأســيس تعــاون مســتقبلي فــي مجــال نشــر الوعــي وتبــادل الــدروس المســتفادة مــن التجــارب
والممارســات ،وتشــجيع البحــث العلمــي باإلضافــة إلــى تحســين القــدرات فــي صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية.
ويؤكــد هــذا التعــاون التــزام البنــك الدولــي بتطويــر صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية ،وبالتالــي دعــم النشــاط االقتصــادي
الحقيقــي لقطــاع التمويــل ،فضــ ً
ا عــن المســاهمة فــي مواجهــة تحديــات القضــاء علــى الفقــر الشــديد وتعزيــز الرخــاء
المشــترك.
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توصيات المجلس العام

توصيات المجلس العام إلى منظمة التعاون
اإلسالمي
قــدم المجلــس العــام توصيــات لمنظمــة التعــاون اإلســامي بهــدف دعــم
الخطــة االســتراتيجية الخاصــة بالمنظمــة .والتــي شــملت عــددًا مــن األهــداف
االســتراتيجية والتــي مــن الممكــن العمــل مــن خاللهــا لتطويــر الصناعــة
الماليــة اإلســامية.

الهدف االستراتيجي األول:
العمــل مــع الــدول األعضــاء لمنظمــة التعــاون اإلســامي على دعم التشــريعات
الماليــة اإلســامية لتغطيــة جميــع القطاعــات (البنكيــة ،وســوق المــال،
والتأميــن التكافلــي) ،والعمــل علــى خلــق بيئــة عمــل مالئمــة للمؤسســات
الماليــة اإلســامية وتطبيــق المعاييــر الدوليــة فــي الماليــة اإلســامية.

الهدف االستراتيجي الثاني:
الدعــوة إلــى إعطــاء األولويــة الســتخدام التمويــل اإلســامي للتخفيــف مــن
حــدة اإلقصــاء االجتماعــي ،وكذلــك لموائمــة التمويــل اإلســامي وتنظيــم إعادة
توزيــع الثــروات كأداة شــاملة لتعزيــز المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

الهدف االستراتيجي الثالث:
تعزيــز توجيــه صناديــق االســتثمار الســيادية إلــى تطويــر التمويــل اإلســامي
لتمويــل البنــى التحتيــة فــي الــدول األعضــاء بمنظمــة التعــاون اإلســامي ،مــن
خــال دعــم تشــريعات التمويــل الخاصــة بالمؤسســات االســتثمارية وأســواق
رأس المــال.

الهدف االستراتيجي الرابع:
تســهيل الروابــط العالميــة للتمويــل اإلســامي والتعــاون بيــن األعضــاء وغيــر
األعضــاء فــي المنظمــة ،والمؤسســات الدوليــة للبنيــة التحتيــة للصناعــة
الماليــة اإلســامية ،والمؤسســات األخــرى متعــددة األطــراف.
وباعتبــار المجلــس العــام عضــوًا تابعــً لمنظمــة التعــاون اإلســامي ،تــم
تقديــم تقريــر النشــاط لعــام  2016و 2017إلــى منظمــة التعــاون اإلســامي،
حيــث شــمل التقريــر قائمــة بأنشــطة المجلــس العــام تحــت إطــار األهــداف
االســتراتيجية لمنظمــة التعــاون اإلســامي  ،2025وذلــك بغــرض تقديــم
التقريــر عــن المؤسســات األعضــاء فــي المنظمــة لمجلــس وزراء الخارجيــة.
ويواصــل المجلــس العــام تعاونــه مــع منظمــة التعــاون اإلســامي مــن
خــال المشــاركة فــي االجتماعــات الدوريــة وتزويدهــم ببعــض التوصيــات
والمقترحــات فــي جلســات تطــارح األفــكار حــول اإلصــاح الشــامل للمنظمــة
ناهيــك عــن المواضيــع األخــرى.
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الهدف االســتراتيجي الثاني:

البحوث والمطبوعات
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البحوث والمطبوعات

الهدف االستراتيجي الثاني:

البحوث والمطبوعات

تلعــب البحــوث المتعلقــة بســوق الماليــة اإلســامية دورًا هامــً فــي توفيــر التوجيهــات المناســبة وتشــكل المنحنــى
ـم يفتقــر إلــى اإلبتــكار فــي المنتجــات والخدمــات ،ويمثــل البحــث العلمــي
المســتقبلي للقطــاع المالــي بتعقيداتــه فــي عالـ ٍ
أهــم عناصــر التنميــة ،ويعتبــر ضــرورة فــي المرحلــة الراهنــة مــن أجــل تطــور صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية .ومــن شــأن
المنشــورات أن تشــجع الممارســات الســليمة فــي الصناعــة ،وتســلط الضــوء علــى الفــرص المتاحــة فــي األســواق الناشــئة
فــي قطــاع الماليــة اإلســامية.
وأظهــر اســتبيان الرضــى والتوقعــات الــذي أجرتــه األمانــة العامــة تطلعــات األعضــاء للحصــول علــى بحوث ذات عالقــة بصناعة
الخدمــات الماليــة اإلســامية وبجــودة عالية.
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االستبيان العالمي للمصرفيين اإلسالميين
يصــدر المجلــس العــام تقريــر االســتبيان العالمــي للمصرفييــن اإلســاميين ســنويًا ،حيــث يجمــع آراء الرؤســاء التنفيذييــن
للبنــوك اإلســامية مــن مختلــف الــدول حــول الصناعــة الماليــة اإلســامية .ويهــدف التقريــر إلــى رصــد وجهــات نظــر
المصرفييــن اإلســاميين بشــكل ســنوي باإلضافــة إلــى صياغــة توصياتهــم ذات العالقــة الوطيــدة باحتياجــات الصناعــة ممــا
يجعلــه اســتبيانًا فريــدًا مــن نوعــه.
ومــن الجديــر بالذكــر أن كل اســتبيان يتمحــور حــول موضــوع محــدد يتعلــق باحتياجــات الســوق الحاليــة والمســتقبلية.
ويتكــون االســتبيان مــن أربعــة أقســام رئيســية :مؤشــر الثقــة وكشــاف المخاطــر وهمــا القســمان المتكــرران فــي جميــع
اإلصــدارات ،بينمــا يمثــل القســم الثالــث والرابــع موضــوع العــام.
وأطلــق المجلــس العــام ثــاث إصــدارات لالســتبيان العالمــي للمصرفييــن اإلســاميين خــال الفتــرة  ،2018 – 2015وهــم
كالتالي:

اإلصــدار األول فــي عــام  2015تحــت عنــوان «إدراك المخاطــر
ومحــركات النمــو عوامــل ومهــارات التحــدي»
عكــس االســتبيان األول وجهــة نظــر  83رئيســً تنفيذيــً للبنــوك اإلســامية
مــن  35بلــد .حيــث تــم التركيــز علــى كشــف العوامــل الرئيســة الكامنــة وراء
النمــو المســتدام للبنــوك اإلســامية فــي مختلــف البــاد بمــا فــي ذلك الســعي
لمصــادر جديــدة لتعزيــز النمــو ،كمــا تــم عــرض وجهــات نظــر الممارســين
والمهنييــن فــي الصناعــة حــول تخطــي العقبــات الرئيســة فــي التمويــل عبــر
حقــوق الملكيــة ،ومشــاركة الربــح فــي حســابات االســتثمار ،وأربــاح المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة مــع ملخــص للنتائــج النهائيــة التــي تمثــل أنــواع
القــدرات المهنيــة التــي يتوجــب علــى البنــوك اإلســامية امتالكهــا ناهيــك عــن
مســؤوليات أصحــاب المصالــح لتطويــر البنيــة التحتيــة الخارجيــة والمشــاركة
فــي المخاطــر.

اإلصــدار الثانــي فــي عــام  2016تحــت عنــوان «مؤشــر الثقــة،
والمخاطــر ،والممارســات التجاريــة المســؤولة»
يعبــر هــذا المنشــور عــن وجهــة نظــر  86رئيســً تنفيذيــً للبنــوك اإلســامية
مــن  29بلــد ،حيــث تــم التركيــز علــى الممارســات التجاريــة للتمويــل
المســؤول والمســتدام وعــرض التجــارب الرائــدة والتــي تــم الحصــول عليهــا
عــن طريــق القيــام بدراســات معمقــة واجتماعــات مع رؤســاء البنوك اإلســامية.
كمــا وتــم التركيــز علــى آراء المصرفييــن اإلســاميين تجــاه مختلــف جوانــب
التمويــل المســؤول والمســتدام ،وتقديــم أمثلــة مــن األنشــطة التي تمارســها
المصــارف اإلســامية فــي هــذا المجــال ،باإلضافــة إلــى عــرض بعــض التوصيــات
بشــأن كيفيــة زيــادة مشــاركة الصناعــة الماليــة اإلســامية فــي هــذا الجانــب.

اإلصــدار الثالــث فــي عــام  2018تحــت عنــوان «تقييــم التأثيــرات
المســتقبلية :التفكيــر االســتراتيجي والعالمــة التجاريــة
والتكنولوجيــا الماليــة»
عبــر اإلصــدار الثالــث للمجلــس العــام عــن رأي  103رئيســً تنفيذيــً للبنــوك
اإلســامية مــن  31بلــد .حيــث تــم التركيــز علــى التفكيــر االســتراتيجي للبنــوك
اإلســامية فــي عــدة جوانــب مختلفــة ،كاســتراتيجية المؤسســة ،والقيــادة،
واالبتــكار ،والعالمــة التجاريــة وعالقــات العمــاء واســتراتيجيات الخدمــة،
باإلضافــة إلــى تقييــم مــدى اســتعداد الصناعــة للتحــول الرقمــي وتقنيــات
التكنولوجيــا الماليــة.
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االستبيان العالمي للتأمين التكافلي
وتتابعــً لتقريــر االســتبيان العالمــي للمصرفييــن اإلســاميين ،قامــت األمانــة
العامــة بتوســيع نطــاق إصداراتهــا لتشــمل مكونــً هامــً آخــر فــي صناعــة
التمويــل اإلســامي وهــو قطــاع التأميــن التكافلــي .حيــث أصــدر المجلــس
العــام تقريرعــن التأميــن التكافلــي العالمــي لقيــاس نبــض صناعــة التأميــن
التكافلــي حــول العالــم ،عــرض التقريــر ردود فعــل جماعيــة حــول المخاطــر
والتحديــات والفــرص المحتملــة التــي يتمتــع بهــا القطــاع .ويعتبــر مصــدرًا
مباشــرًا للمعلومــات الخاصــة بالصناعــة حيــث يحــدد العناصــر التــي تســاهم
فــي دعــم النمــو المســتقبلي وتطويــر صناعــة التأميــن التكافلــي.
يمثــل التقريــر اإلصــدار األول للتأميــن التكافلــي فــي المجلــس العــام والــذي
تــم بعنــوان «مؤشــر الثقــة ،وكشــاف المخاطــر ،ومحــركات النمــو» ،حيــث
عكــس وجهــة نظــر  55رئيســً تنفيذيــً لشــركات التأميــن التكافلــي مــن 24
بلــد .وســلط الضــوء علــى كشــف محــركات النمــو الرئيســية لصناعــة التأميــن
التكافلــي باإلضافــة إلــى دراســة التأثيــر المحتمــل للتكنولوجيــا علــى الصناعــة
فــي المســتقبل.

منشــور حــول الحوكمــة فــي المؤسســات الماليــة اإلســامية بالتعــاون مــع
البنــك الدولــي
أصــدر المجلــس العــام بالتعــاون مــع البنــك الدولــي أول منشــور مشــترك
بعنــوان «ممارســات حوكمــة الشــركات فــي المصــارف اإلســامية لعــام »2017
خــال االجتمــاع الخامــس للمجموعــة االستشــارية لألعضــاء فــي المنامــة،
البحريــن ،ويمثــل هــذا المنشــور المشــترك أحــد ثمــرات مذكــرة التفاهــم بيــن
المجلــس العــام والبنــك الدولــي ويأتــي تباعــً لموجــز المجلــس العــام حــول
''الحوكمــة اإلداريــة للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية» حيــث ســلط
الضــوء علــى أهــم التطــورات فــي هــذا المجــال فــي الســنوات األخيــرة ،والحاجــة
إلــى تحديــث معاييــر الحوكمــة اإلداريــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية لمراعــاة
تلــك التطــورات .وقــد كشــف المنشــور عــن مجــاالت جديــدة لممارســة حوكمــة
الشــركات فــي المصــارف اإلســامية مــن خــال تحديــد نقــاط القــوة والضعــف
لتلــك الممارســات وعــرض عــددًا مــن التوصيــات التــي تســاهم فــي تحســينها.
واعتمــدت الدراســة علــى منهجيــة أكاديميــة يمكــن قــراءة نتائجهــا بســهولة
ممــا يجعــل لهــا آثــارا واضحــة علــى اإلدارة اليوميــة للمصــارف اإلســامية.
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موجز المجلس العام
يمثــل موجــز المجلــس العــام منشــورًا قائمــً علــى الحاجــة الســوقية ،حيــث يغطــي عــدة مجــاالت ذات صلــة بصناعــة التمويــل
اإلســامي .ويهــدف إلــى إبقــاء أعضــاء المجلــس العــام والمؤسســات الماليــة اإلســامية األخــرى علــى علــم بمــا يــدور مــن
قضايــا ومســتجدات وممارســات فــي مجــال التمويــل اإلســامي.
وخــال الفتــرة مــن  2018 – 2016تــم إطــاق تســعة ( )9إصــدارات مــن موجــز المجلــس العــام وقــد تــم التطــرق إلــى
المواضيــع التاليــة:

مــارس  | 2016العــدد األول مــن موجــز المجلــس العــام حــول «الحوكمــة
اإلداريــة للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية»
تــم تســليط الضــوء علــى أهــم وآخــر التطــورات للمعاييــر الدوليــة وممارســات حوكمة
الشــركات فــي الصناعــة الماليــة اإلســامية عبــر تحديــد النقــاط الرئيســية مــن تلــك
التحديثــات والتطــورات المتعلقــة بعمــل مــدراء البنــوك ،واإلدارة العليــا ،وأصحــاب
المصلحــة اآلخريــن.

ســبتمبر  | 2016العــدد الثانــي مــن موجــز المجلــس العــام حــول «إدارة
المخاطــر فــي المؤسســات الماليــة اإلســامية»
ركــز الموجــز الثانــي علــى اســتعراض التحديــات األخيــرة فــي إدارة المخاطــر فــي ظــل
التطــورات العالميــة التــي تؤثــر بشــكل خــاص علــى البنــوك اإلســامية ناهيــك عــن
التطــورات الداخليــة فــي الصناعــة الماليــة اإلســامية ،وتــم عــرض بعــض التوصيــات
حــول ســبل إدارة المخاطــر المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية والتــي تســاهم فــي
تعزيــز ممارســات إدارة المخاطــر فــي الصناعــة ككل.

أكتوبــر  | 2016العــدد الثالــث مــن موجــز المجلــس العــام حــول «صكوك
المســتوى األول والثانــي مــن معيــار كفايــة رأس المــال فــي المؤسســات
المالية اإلســامية»
تــم التعــرف علــى أهميــة رأس المــال فــي ظــل معيــار بازل  3فــي البنوك والمؤسســات
الماليــة اإلســامية وإدراج بعــض األدوات الماليــة التــي تســاعد فــي تطبيــق المعيــار
بشــكل مثالــي ،باإلضافــة إلــى تحليــل الصكــوك التــي تصدرهــا البنــوك بهــدف تعزيــز
حجــم رأس المــال والتركيــز علــى أهــم التحديــات الــي تواجههــا المؤسســات الماليــة
اإلســامية فــي هــذا الخصــوص وأهميــة تطبيــق المعيــار للحــد مــن هــذه التحديــات.

ينايــر  | 2017العــدد الرابــع مــن موجــز المجلــس العــام حــول «إعــادة
النظــر فــي القيــم مــن أجــل النمــو المســتدام»
مثــل الموجــز الرابــع أحــد مخرجــات المؤتمــر العالمــي األول للمجلــس العــام فــي عــام
 2016تحــت عنــوان «إعــادة النظــر فــي القيــم لتحقيــق النمــو المســتدام» ،وقــد ركــز
الموجــز علــى الفهــم الصحيــح لمفهــوم النمــو المســتدام فــي إطــار الممارســات
الماليــة الســليمة ،عبــر التركيــز علــى كيفيــة تطويــر القطــاع المالــي فــي ظــل
المســؤولية االجتماعيــة واألخالقيــة.
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مايــو  | 2017العــدد الخامــس مــن موجــز المجلــس العــام حــول «تجنــب
المخاطــر والعالقــات المصرفيــة المراســلة»
غطــى الموجــز الخامــس مفهــوم تجنــب المخاطــر باعتبــاره ظاهــرة قــد تؤثــر علــى
المؤسســات الماليــة عمومــً والمؤسســات الماليــة اإلســامية خاصــةً  ،مــع محاولــة
فهــم األســباب واآلثــار المترتبــة علــى الصناعــة مــع اقتــراح بعــض الطــرق للتقليــص
مــن أثرهــا.

أكتوبــر  | 2017العــدد الســادس مــن موجــز المجلــس العــام حــول
«التأميــن التكافلــي المصرفــي :تعزيــز التــآزر وخلــق الفــرص»
تطــرق الموجــز الســادس إلــى التأميــن التكافلــي المصرفــي باعتبــاره أحــد المجــاالت
الهامــة التــي تتطلــب وعيــً واهتمامــً مــن قبــل أصحــاب المصلحة في قطــاع الخدمات
الماليــة اإلســامية وصناعــة التأميــن التكافلــي .وقــد غطــى الموجــز أهــم التطــورات
حــول التأميــن التكافلــي المصرفــي وكشــف أيضــً اآلفــاق والتحديــات والفــرص التــي
تحيــط بــه.

ديســمبر  | 2017العــدد الســابع مــن موجــز المجلــس العــام حــول «دور
العالمــة التجاريــة كاســتراتيجية توســع للمؤسســات الماليــة اإلســامية»
فــي هــذا الموجــز تــم تســليط الضــوء علــى أهميــة ودور العالمــة التجاريــة كأحــد
العوامــل الرئيســية فــي بنــاء الصــورة الصحيحــة لصناعــة التمويــل اإلســامي،
والســبل التــي توفرهــا العالمــة التجاريــة فــي بنــاء ســمعة المصــارف اإلســامية
والحفــاظ علــى قاعــدة عمــاء المصــرف وتطويرهــا ناهيــك عــن الــدور الفعــال فــي
تعزيــز وخلــق القيمــة للمســاهمين.

يوليــو  | 2018العــدد الثامــن مــن موجــز المجلــس العــام حــول «التمويل
التجــاري اإلســامي :العــودة إلــى األصل»
عــرض الموجــز الثامــن دور منظمــات تمويــل التجــارة الدوليــة وبنــوك التنميــة متعددة
األطــراف فــي تأســيس بيئــة مالئمــة للتمويــل باإلضافــة إلــى التحديــات والفــرص
والتغيــرات الهيكليــة المســتمرة فــي ســوق التمويــل التجــاري اإلســامي والتــي قــد
تؤثــر علــى تطــوره فــي المســتقبل.

ســبتمبر  | 2018العــدد التاســع مــن موجــز المجلــس العــام حــول
«التعــرض العقــاري فــي التمويــل اإلســامي :وجهــة نظــر تنظيميــة»
عــرض الموجــز التاســع لمحــة دقيقــة عــن المعالجــة التنظيميــة للتعرض العقــاري ،في
كل مــن االســتثمار والتمويــل .وركــز علــى القضايــا الرئيســية المتعلقــة بالعقــارات
ٍ
مثــل التقييــم ،والتصنيــف ،والتركيــز ،باإلضافــة إلــى بعــض القضايــا الشــرعية.
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ينايــر  | 2019العــدد العاشــر مــن موجــز المجلــس العــام حــول «المعيــار
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9وآثــاره علــى المؤسســات الماليــة
اإلسالمية»
عــرض الموجزالعاشــر «المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9وآثــاره علــى
المؤسســات الماليــة اإلســامية» ،لمحــة عامــة عــن المعيــار رقــم  9ومتطلباتــه الجديــدة
المتعلقــة بالهبــوط فــي القيمــة ،وتصنيــف وقيــاس األصــول والخصــوم الماليــة،
ومحاســبة التحــوط .كمــا تــم التركيــز علــى أثــر المتطلبــات الجديــدة علــى المصــارف
اإلســامية مــن خــال نتائــج االســتبيان القصيــر الــذي أرســل لعــدد مــن األعضــاء
للكشــف عــن أهــم المجــاالت المتأثــرة بالمعيــار والتوصيــات الرئيســية لتطبيــق
المعيــار الحالــي والمعاييــر المســتقبلية بسالســة.

إنشاء شبكة المعلومات الذكية
تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن المجلــس العــام والمعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب التابــع لمجموعــة البنــك اإلســامي
للتنميــة فــي  29فبرايــر  2016إلنشــاء قاعــدة بيانــات لتكــون مرجعــً معلوماتيــً للصناعــة الماليــة اإلســامية.
وســيطلق علــى هــذا النظــام القائــم علــى شــبكة االنترنــت اســم «معلومــات الصناعــة الماليــة اإلســامية» ،ليمثــل المرجــع
الشــامل والموثــوق للمعلومــات والبيانــات الماليــة وغيــر الماليــة فــي الصناعــة الماليــة اإلســامية.
يضــم النظــام قواعــد بيانــات متكاملــة تغطــي جميــع مكونــات صناعــة التمويل اإلســامي ،بما في ذلك الخدمــات المصرفية،
والتأميــن ،والتمويــل االجتماعــي .وســيبدأ المشــروع مســته ً
ال فــي المرحلــة األولــى بقاعــدة بيانــات للمعلومــات المصرفيــة
اإلســامية .ويأتــي هــذا التعــاون بهــدف ســد ثغــرة غيــاب مرجــع رســمي للبيانــات فــي موقــع واحــد يتســم بالموثوقيــة
والتحديــث الدائــم حيــث ســيكون شــام ً
ال لجميــع جوانــب التمويــل اإلســامي.
والجديــر بالذكــر بــأن هــذا المركــز ســيكون مدعومــً بإمكانيــات حديثــة تســمح بإعــداد التقاريــر ،وتحويــل المعلومــات إلــى
رســوم بيانيــة ،والتحميــل االلكترونــي للبيانــات الماليــة .ومــن المتوقــع أن يكــون مصــدرًا معلوماتيــً متجــددًا للمؤسســات
الماليــة اإلســامية وصنــاع السياســات والســلطات التنظيميــة والمتخصصيــن واألكاديمييــن والباحثيــن وغيرهــم مــن
أصحــاب المصلحــة.
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تقارير الدول
اســتنادًا لالتفاقيــة الموقعــة بيــن المجلــس العــام وتومســون رويتــرز والمعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب بغــرض إصــدار
تقاريــر دوريــة مشــتركة عــن الماليــة اإلســامية فــي بعــض الــدول ،تــم إصــدار التالــي:

تقرير عمان
أصــدر المجلــس العــام فــي فبرايــر  2015تقريــرًا حــول عمــان بالتعــاون مــع
المعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب ،وتومســون رويتــرز ،وبشــراكة مــع
بنــك مســقط – ميثــاق.

تقرير ماليزيا

أصــدر المجلــس العــام فــي يوليــو  2015تقريــرًا حــول ماليزيــا بالتعاون
مــع المعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب وتومســون رويتــرز فــي
كل مــن تونــس،
كوااللمبــور ،وقــد تــم إصــدار تقاريــر ســابقة عــن ٍ
وتركيــا ،والمغــرب ،وعمــان.

تقرير السودان

أصــدر المجلــس العــام فــي فبرايــر  2016تقريــرًا حــول الســودان بشــراكة
اســتراتيجية مــع بنــك الخرطــوم وبالتعــاون مــع المعهــد اإلســامي للبحــوث
والتدريــب.

تقرير كازاخستان

أصــدر المجلــس العــام فــي ديســمبر  2016تقريــرًا لدولــة كازاخســتان
بالتعــاون مــع المعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب وتومســون
رويتــرز بعنــوان الرؤيــة المســتقبلية للتمويــل اإلســامي ،والــذي شــارك
بإعــداده البنــك الوطنــي فــي كازاخســتان .وأطلــق هــذا التقريــر خــال
اجتمــاع الطاولــة المســتديرة الخــاص باألســواق الماليــة اإلســامية
الناشــئة ،علــى هامــش المؤتمــر العالمــي للصيرفــة اإلســامية فــي
المنامــة ،البحريــن.
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تحت المجهر
تــم إصــدار نشــرات إخباريــة
دوريــة عــن أهــم األنشــطة
والفعاليــات التــي نفذهــا
المجلــس العــام ،وقــد بــدأ
اإلصــدار األول فــي شــهر
ديســمبر  2014وتتابــع
بعــده نشــرات دوريــة حتــى
اإلصــدار الثانــي عشــر فــي
شــهر ديســمبر ،2018
وقــد تلقــى المجلــس العــام
ردودًا إيجابيــة مــن قبــل
األعضــاء وغيــر األعضــاء
حــول النشــرة اإلخباريــة.

مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية
تــم إصــدار مجلــة الكترونيــة شــهرية بالتعــاون مــع مركــز
أبحــاث فقــه المعامــات فــي ســوريا ،منــذ  2012حيــث تضمنــت
إصــدارات المجلــة علــى مقــاالت مــن خبــراء وأكاديمييــن ذات صلــة
بأهــم قضايــا االقتصــاد اإلســامي وفــي ســنة  2018تــم إصــدار
العــدد األخيــر رقــم .79
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الهدف االســتراتيجي الثالث:

نشــر الوعي والتواصل وتبادل
المعلومات
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الهدف االستراتيجي الثالث:

نشر الوعي والتواصل وتبادل المعلومات

يســعى الهــدف االســتراتيجي الثالــث إلــى نشــر مفاهيــم ومبــادئ الماليــة اإلســامية ،ومواجهــة التحديــات الجديــدة فــي
الســوق مــن قضايــا رقابيــة ،وإدارة المخاطــر ،وتطويــر المنتجــات ،والحوكمــة ،الــخ ،وذلــك مــن خــال إنشــاء منصــة دوليــة
رفيعــة المســتوى مــن أجــل تبــادل الخبــرات ومناقشــة القضايــا والتحديــات وتعزيــز التعــاون بيــن جميــع الجهــات .وتشــمل
هــذه المبــادرات عقــد لقــاءات رســمية واجتماعــات طــاوالت مســتديرة ومؤتمــرات ومنتديــات محليــة وإقليميــة حيــث يتــم
تســليط الضــوء علــى أهــم قضايــا الصناعــة بحضــور عــدد مــن أصحــاب المصالــح وممثلــي الســلطات الرقابيــة والهيئــات
التنظيميــة المحليــة والدوليــة ،وصنــاع السياســات ،ومنتســبي األوســاط األكاديميــة.
وخالل الفترة  2018 – 2015تم تنفيذ الفعاليات التالية:
Í Íالمنتدى العالمي للمجلس العام
Í Íالمؤتمر الدولي للمجلس العام والبنك الدولي
Í Íالمنتدى المشترك للمجلس العام مع اتحاد المصارف العربية
Í Íمنتدى البحر األبيض المتوسط
Í Íاجتماعات الطاولة المستديرة
Í Íندوات المجلس العام
Í Íجائزة المجلس العام
Í Íجلسات المجلس العام (تحت المجهر)
Í Íمحاضرات المجلس العام التوعوية
Í Íنشاط العالقات العامة واإلعالم
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المنتدى العالمي للمجلس العام

تــم عقــد سلســلة مــن المنتــدى العالمــي للمجلــس العــام بشــكل
ســنوي فــي الفتــرة الممتــدة مــن  2018 – 2016لمناقشــة القضايــا
الناشــئة الرئيســية فــي الصناعــة الماليــة اإلســامية .وقــد تمحــور كل
منتــدى حــول موضــوع معيــن ذا أهميــة للصناعــة وهــم كالتالــي:

المنتدى العالمي األول
نفــذت األمانــة العامــة المنتــدى العالمــي األول فــي المنامــة ،البحريــن
تحــت رعايــة مصــرف البحريــن المركــزي فــي  4 – 3مايــو  2016تحــت
عنــوان «إعــادة النظــر فــي القيــم مــن أجــل تحقيــق النمــو المســتدام»
حيــث شــهد المنتــدى حضــور أكثــر مــن  200مشــارك مــن  28بلــد
حــول العالــم وعــددًا مــن كبــار المتحدثيــن وخبــراء الصيرفــة اإلســامية
وصنــاع القــرار ومنتســبي األوســاط األكاديميــة والقانونيــة.

المنتدى العالمي الثاني
عمــان ،األردن
نفــذت األمانــة العامــة المنتــدى العالمــي الثانــي فــي ّ
تحــت رعايــة البنــك المركــزي األردنــي فــي  9 – 8مايــو  2017تحــت
عنــوان «التجديــد األساســي فــي الممارســات المصرفيــة نحــو تحقيــق
الرخــاء االقتصــادي والمتانــة المصرفيــة» .وحضــر المنتــدى أكثــر مــن
 275مشــارك مــن  30بلــد حــول العالــم مــع نخبــة مختــارة مــن أهــم
المتحدثيــن فــي القطــاع المالــي عامة واإلســامي على وجــه الخصوص.

المنتدى العالمي الثالث
نفــذت األمانــة العامــة المنتــدى العالمــي الثالــث للمجلــس العــام فــي
اســطنبول ،تركيــا تحــت رعايــة الوكالــة التركيــة لمراقبــة وتنظيــم
العمــل المصرفــي فــي  3 – 2مايــو  2018تحــت عنــوان «الوجــه الجديــد
للخدمــات الماليــة :اضطرابــات ،وفــرص وتحديــات متجــددة» .وحضــر
المنتــدى أكثــر مــن  350مشــارك مــن أكثــر مــن  37بلــد حــول العالــم
مــع عــدد مــن المتحدثيــن الذيــن شــاركوا بإثــراء المنتــدى بتبــادل
الخبــرات والتجــارب المهنيــة.
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المؤتمر الدولي للمجلس العام والبنك الدولي
نفــذ المجلــس العــام سلســلة مــن المؤتمــرات الدوليــة
بالتعــاون مــع البنــك الدولــي خــال الفتــرة – 2015
 ،2018وذلــك لتوفيــر منصــة مشــتركة لمناقشــة أفضــل
الممارســات فــي الحوكمــة اإلداريــة مــن قبــل الســلطات
الرقابيــة واإلشــرافية والمؤسســات الماليــة اإلســامية
والمؤسســات الدوليــة ذات العالقــة وخبــراء الصناعــة،
بحســب التالــي:

المؤتمــر الدولــي األول للمجلــس العــام والبنــك
الدولــي
تــم إطــاق المؤتمــر المشــترك األول بعنــوان «الحوكمــة
اإلداريــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية :الــدروس
عمــان،
المســتفادة مــن التطــورات الدوليــة الحديثــة» فــي ّ
األردن تحــت رعايــة البنــك المركــزي األردنــي فــي 16 – 15
ســبتمبر  .2015بحضــور مــا يقــارب  200مشــارك مــن 22
بلــد.

المؤتمــر الدولــي الثانــي للمجلــس العــام والبنــك
الدولــي
تــم إطــاق المؤتمــر المشــترك الثانــي بعنــوان «الحوكمــة
اإلداريــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية :التغلــب علــى
التحديــات وتنفيــذ أفضــل الممارســات» فــي كوااللمبــور،
ماليزيــا برعايــة بنــك معامــات ماليزيــا بيرهــاد ،فــي  2أكتوبــر
 .2018وقــد حضــر المؤتمــر أكثــر مــن  200مشــارك مــن 25
بلــد حــول العالــم.
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المنتــدى المشــترك للمجلــس العــام
مــع اتحــاد المصــارف العربيــة
نفــذ المجلــس العــام منتــدى الصيرفــة اإلســامية بالتعــاون
مــع اتحــاد المصــارف العربيــة وبرعايــة البنــك المركــزي
التونســي بعنــوان “منتــدى التمويل اإلســامي في األســواق
الناميــة :السياســات واألنظمــة وممارســات الســوق” فــي
تونــس العاصمــة ،تونــس ،فــي  29 – 28ســبتمبر ،2016
حيــث ركــز المنتــدى علــى محــاور التمويــل اإلســامي فــي
األســواق الناميــة ،بحضــور أكثــر مــن  150مشــارك يمثلــون
 21بلــد حــول العالــم.

منتدى البحر األبيض المتوسط
نفــذ المجلــس العــام واتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة للبحــر األبيــض المتوســط ( )ASCAMEوالغرفــة التجارية لبرشــلونة
سلســلة مــن منتديــات البحــر األبيــض المتوســط حــول الماليــة اإلســامية فــي برشــلونة ،اســبانيا حســب التالــي:
1.1المنتــدى الثالــث لحــوض البحــر األبيــض المتوســط
فــي  27نوفمبــر  2015تحــت عنــوان «تأســيس روابــط
الماليــة اإلســامية».
1.1المنتــدى الرابــع لحــوض البحــر األبيــض المتوســط
فــي  23نوفمبــر  2017تحــت عنــوان «التركيــز علــى
اســتراتيجيات منطقــة البحراألبيــض المتوســط
والمنطقــة االفريقيــة».
وأتاحــت المنتديــات لقــادة األعمــال ،وصنــاع القــرار
والمنظميــن الفرصــة لمناقشــة التحديــات والتعــرف علــى
الفــرص الموجــودة فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط،
والكشــف عــن مســتقبل التمويــل اإلســامي فــي المنطقــة
مــن خــال االبتــكار واالســتراتيجيات اإلقليميــة والدوليــة.

 | www.cibafi.orgتقرير النشاط للفترة 2015 - 2018

47

اجتماعات الطاولة المستديرة

اجتماعات الطاولة المستديرة
نفــذ المجلــس العــام خــال الفتــرة  2018 – 2015عــددًا مــن اجتماعــات الطاولــة المســتديرة للرؤســاء التنفيذييــن للبنــوك
اإلســامية والخبــراء والمتخصصيــن مــن األوســاط األكاديميــة والمهنييــن فــي المؤسســات الماليــة اإلســامية مــن مختلــف
الــدول .حيــث شــارك الخبــراء تجاربهــم علــى مســتوى دولــي واســع حــول الموضوعــات المختلفــة.
 24 – 23Í Íفبرايــر « | 2015اســتراتيجيات التوســع الدولــي للمؤسســات الماليــة اإلســامية» بالتعــاون مــع البنــك اإلســامي
للتنميــة فــي المنامــة ،البحريــن.
 10 – 9Í Íديســمبر « | 2015اســتراتيجيات مبتكــرة فــي التمويــل اإلســامي للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وسلســلة
القيمــة الماليــة» بالتعــاون مــع المركــز العالمــي لعلــوم التمويــل اإلســامي التابــع للبنــك المركــزي الماليــزي فــي
كوااللمبــور ،ماليزيــا.
 14 - 13Í Íمــارس « | 2016التحديــات فــي تمويــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة» بالتعــاون مــع البنــك اإلســامي
للتنميــة فــي جــدة ،الســعودية.
 23 – 22Í Íمــارس « | 2017االســتثمارات الماليــة اإلســامية ،تحديــات وآفــاق» بالتعــاون مــع المعهــد اإلســامي للبحــوث
والتدريــب فــي المنامــة ،البحريــن.
 2Í Íابريــل « | 2017تحديــات اإلطــار القانونــي لتطويــر الصيرفــة اإلســامية – دراســات عمليــة باســتضافة مجموعــة البركــة
المصرفيــة فــي المنامــة ،البحريــن.
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ندوات المجلس العام
نفــذ المجلــس العــام فــي عامــي  2017 – 2016ندوتيــن
وهمــا كالتالــي:
Í Íالنــدوة الدوليــة إلدارة المخاطــر واالمتثــال للمؤسســات
الماليــة اإلســامية تحــت عنــوان “االتجاهــات الرئيســية
وممارســات الســوق” فــي  21 – 20ينايــر 2016
فــي مســقط ،عمــان .ونُظمــت النــدوة بالشــراكة
االســتراتيجية مــع بنــك مســقط ،ميثــاق للصيرفــة
اإلســامية وبدعــم مــن البنــك اإلســامي للتنميــة.
Í Íنــدوة حــول التصنيــف االئتمانــي بالتعــاون مــع وكالــة
ســتاندرد آنــد بــورز وبرعايــة مصــرف البحريــن المركــزي،
وبدعــم مــن بنــك اإلثمــار وجمعيــة مصــارف البحريــن
حــول منهجيــة التصنيــف االئتمانــي للبنــوك اإلســامية
والصكــوك فــي تاريــخ  18 – 17ســبتمبر 2017
فــي المنامــة ،البحريــن.

جائزة المجلس العام
خــال االجتمــاع التاســع والعشــرون
لمجلــس اإلدارة ،تــم اعتمــاد إطــاق جائزة
المجلس العام ألول مرة في عام ،2017
تحــت عنــوان «المســؤولية االجتماعيــة
والبيئيــة» فــي تاريــخ  4يونيــو  2017فــي
جــدة ،الســعودية .وتهــدف الجائــزة إلــى
تمييــز المؤسســة الماليــة اإلســامية
التــي تقــوم بتطبيــق المعاييــر المتفــق
عليهــا فــي المســؤولية االجتماعيــة
والبيئيــة ضمن أنشــطتها وممارســاتها
وعملياتهــا .وقــد نــال الجائــزة األولــى
لعــام  2017البنــك اإلســامي األردنــي.
وســيتم اطــاق الصيغــة الثانيــة للجائــزة
خــال عــام .2019
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الجلسات و المحاضرات التوعوية للمجلس العام

جلسات المجلس العام (تحت المجهر)
ينظــم المجلــس العــام جلســات خاصــة (تحــت المجهــر) ضمــن برنامــج عمــل
المؤتمــرات والفعاليــات العالميــة والتــي تهــدف إلــى مناقشــة ومعالجــة
الموضوعــات الناشــئة ذات الصلــة بقطــاع الخدمــات الماليــة اإلســامية  ،حيــث
تــم تنفيــذ الجلســة األولــى فــي  3ديســمبر  ،2014فــي المنامــة ،البحريــن تحت
عنــوان «الخطــوات االســتراتيجية للبنــوك اإلســامية إســتجابة لمعاييــر بــازل :3
وجهــة نظــر الممارســين» ،تلتهــا الجلســة الثانيــة فــي  19مايــو  2017فــي
قــازان ،تتارســتان خــال برنامــج عمــل قمــة قــازان  2017التــي نظمتهــا وكالــة
تتارســتان لتنميــة االســتثمار تحــت عنــوان «التمويــل اإلســامي فــي منطقــة
رابطــة الــدول المســتقلة ،حــول التمويــل األصغــر ،والتكافــل والصكــوك –
آفــاق وتطلعــات» ،بمشــاركة نخبــة مختــارة مــن أهــم المتحدثيــن العالمييــن
للمشــاركة بخبراتهــم فــي صناعــة التمويــل اإلســامي ومناقشــة الفــرص
الناشــئة والتحديــات التــي تواجــه الصناعــة الماليــة اإلســامية.

محاضرات المجلس العام التوعوية
نفــذت األمانــة العامــة أربــع ( )4محاضــرات توعويــة تهــدف
إلــى رفــع مســتوى الوعــي حــول مواضيــع مختلفــة تخــص
الصيرفــة اإلســامية والــذي يمثــل تعــاون المجلــس العــام
مــع الوســط األكاديمــي والطــاب مــن فئــة الشــباب فــي
التوعيــة بالماليــة اإلســامية والتطويــر المهنــي.
وخالل الفترة تم تنفيذ المحاضرات التالية:
 27Í Íنوفمبــر « | 2017الصناعــة الماليــة التشــاركية
والهندســة الماليــة العالميــة» فــي إفــران ،المغــرب
 6Í Íمــارس « | 2018التمويــل التشــاركي :خطــوات ثابتــة
مــن التأســيس إلــى العالميــة» فــي اســطنبول ،تركيــا
 4Í Íابريــل « | 2018أهــداف التنميــة المســتدامة :أي دور
للصيرفــة اإلســامية؟» فــي تونــس العاصمــة ،تونــس
 23Í Íنوفمبــر « | 2018التمويــل التشــاركي :االبتــكار
فــي خدمــة التنميــة المســتدامة» فــي الــدار البيضــاء،
المغــرب
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نشاط العالقات العامة واإلعالم
نظــرًا ألهميــة العالقــات العامــة واإلعــام للتواصــل مــع
األعضــاء وغيــر األعضــاء وأصحــاب المصلحــة ،عمــدت األمانــة
العامــة بتفعيــل النشــاط اإلعالمــي مــع أكثــر الصحــف
شــعبية علــى المســتوى المحلــي والدولــي باإلضافــة إلــى
المجــات المتخصصــة فــي االقتصــاد اإلســامي ،ومــن هــذا
المنطلــق يتــم التنســيق معهــم لنشــر البيانــات الصحفيــة
الخاصــة بأنشــطة المجلــس العــام وتغطيــة الفعاليــات فــي
معظــم وكاالت األخبــار المحليــة والدوليــة باللغــة العربيــة،
واالنجليزيــة ،والفرنســية ،والروســية ،واإلندونيســية،
والتركيــة ،واأللمانيــة.
والجديــر بالذكــر أن األمانــة العامــة تتبــع خطــة إعالميــة لــكل
نشــاط مــن خــال شــبكات التواصــل االجتماعــي لنشــر
فعاليــات المجلــس والــذي القــى شــعبية كبيــرة مــن قبــل
الجمهــور المهتــم بأخبــار المجلــس العــام .
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الهدف االســتراتيجي الرابع:

دعــم التطوير المهني

 | www.cibafi.orgتقرير النشاط للفترة 2015 - 2018

دعم التطوير المهني

الهدف االستراتيجي الرابع:

دعم التطوير المهني
تطويــر المــوارد البشــرية متطلــب أساســي لتطويــر صناعــة
الخدمــات الماليــة اإلســامية علــى مســتوى العالــم ومــع
النمــو الســريع أصبــح هنــاك حاجــة ملحــة لتنميــة المــوارد
البشــرية ليــس فقــط مــن أجــل تقديــم خدمــات عاليــة
الجــودة للعمــاء ولكــن أيضــً لاللتــزام بأخالقيــات المهنــة
لمختلــف الفئــات بــدءًا مــن أعضــاء مجالــس اإلدارات وكبــار
حملــة األســهم وامتــدادًا للطاقــم اإلداري والتنفيــذي ثــم
صغــار العامليــن ووصــوالً لعامــة الجمهــور ،ويســعى الهــدف
الرابــع للمجلــس العــام إلــى تلبيــة هــذه المتطلبــات مــن
خــال تنظيــم البرامــج التنفيذيــة وورش العمــل الفنيــة
باإلضافــة إلــى الشــهادات المهنيــة.

البرامج التنفيذية للمجلس العام بالتعاون مع كلية آيفي إلدارة األعمال
اســتجابةً لرغبــة أعضــاء المجلــس العــام وأصحــاب المصلحــة نفــذت األمانــة العامــة سلســلة مــن البرامــج التنفيذيــة خــال
الفتــرة بالتعــاون مــع كليــة آيفــي إلدارة األعمــال وهــي احــد أهــم كليــات إدارة األعمــال فــي كنــدا .والجديــر بالذكــر أن هــذه
البرامــج قــد صممــت خصيصــً ألعضــاء مجالــس اإلدارات والمــدراء التنفيذييــن فــي المؤسســات الماليــة اإلســامية ،وتمثــل
هــذه البرامــج تجربــة تعليميــة فريــدة مدعمــة بالمهــارات المختلفــة فــي مجــال التفكيــر االســتراتيجي ،وريــادة األعمــال فــي
الشــركات ،وتطويــر القيــادة واالبتــكار فــي مواجهــة التغيــر التنظيمــي.
وخالل الفترة تم تنفيذ البرامج التالية:
 20 – 19Í Íأغسطس  | 2015االستراتيجية والقيادة للمؤسسات المالية اإلسالمية
 23 – 22Í Íنوفمبر  | 2016المهارات القيادية واالستراتيجيات المبتكرة للمؤسسات المالية اإلسالمية
 8 – 7Í Íنوفمبر  | 2017التفكير االستراتيجي واالبتكار وريادة األعمال ،والقيادة التحويلية
 14 – 13Í Íنوفمبر  | 2018التفكير االستراتيجي ،واالبتكار التكنولوجي ،والقيادة الرقمية
تضمنــت هــذه البرامــج مناقشــات حــول القضايــا االســتراتيجية فــي الماليــة اإلســامية ،حيــث تــم عــرض تجــارب عمليــة فريــدة
لصقــل مهــارات التحليــل االســتراتيجي لــدى المشــاركين ،وبلــورة االســتراتيجيات ووضــع خطــط لتنفيــذ وتحديــد كيفيــة
بنــاء عقليــة اســتراتيجية وصياغــة موحــدة لالســتراتيجيات واألهــداف.
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البرنامــج التنفيــذي الداخلــي األول لبنــك الخرطــوم المقــدم مــن المجلــس
العــام وكليــة آيفــي إلدارة األعمــال
نفــذ المجلــس العــام البرنامــج التنفيــذي الداخلــي األول لبنــك الخرطــوم بالتعــاون مــع كليــة آيفــي إلدارة األعمــال حــول
«االســتراتيجيات والقيــادة األســية» خــال الفتــرة مــن  9 – 7مايــو  ،2018فــي الخرطــوم ،الســودان وقــد تــم اســتخدام
طريقــة التعلــم المكثــف فــي كليــة آيفــي ،مدعــوم بدراســة حــاالت عمليــة تتعلــق بأفضــل الممارســات وكيفيــة تطبيقهــا.
وهــدف البرنامــج إلــى تحديــد وفهــم التداخــل والتفاعــل بيــن اإلضطرابــات وقــوى التغييــر الناجمــة عــن تغيــر بيئــة العمــل،
وتطويــر قــدرات القيــادة واالســتراتيجيات الفعالــة إلدارة المؤسســات عاليــة األداء .باإلضافــة إلــى مناقشــة مصــادر وأنــواع
القــدرات القياديــة واالســتراتيجيات مــن أجــل صنــع قــرار فعــال.
وتتطلع األمانة العامة لمزيد من التعاون مع كلية آيفي إلدارة األعمال واالستمرار في عقد البرامج التنفيذية المشتركة.

البرنامج التنفيذي للمجلس العام ومعهد التمويل الدولي
نفــذ المجلــس العــام برنامــج تنفيــذي بالتعــاون مــع معهــد التمويــل الدولــي وهــو الجمعيــة العالميــة الرائــدة للمؤسســات
الماليــة فــي واشــنطن ،تحــت عنــوان «الماليــة اإلســامية التطــورات العالميــة والــرؤى االســتراتيجية» خــال الفتــرة مــن 29
–  30ســبتمبر  2015فــي المنامــة ،البحريــن ،وقــد اســتهدف البرنامــج أعضــاء مجالــس اإلدارات والرؤســاء التنفيذييــن
للمؤسســات الماليــة اإلســامية .وطــرح البرنامــج قضايــا متنوعــة تخــص الماليــة اإلســامية مــن وجهــات نظــر اســتراتيجية
مــن قبــل متحدثيــن ذوي خبــرة عريقــة ومتنوعــة فــي الصناعــة ،وقــد شــارك المتحدثــون بخبراتهــم مــع المشــاركين حــول
األدوار القياديــة فــي بلــورة اســتراتيجيات مبتكــرة وجديــدة لمعالجــة تحديــات الصناعــة.
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ورش العمل الفنية للمجلس العام
خــال الفتــرة نفــذ المجلــس العــام سلســلة مــن ورش العمــل الفنيــة فــي  11بلــد والتــي مــن شــأنها أن تســتهدف المهنييــن
والعامليــن فــي البنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية ،وتســعى إلــى تزويــد المشــاركين لكســب المعرفــة والخبــرة الالزمــة
فــي الصيرفــة اإلســامية بمشــاركة أكثــر مــن  615مشــارك مــن  35بلــد.
وفــي جــدول األعمــال ،يتــم التركيــز علــى أهــم المواضيــع فــي الســوق الماليــة اإلســامية منهــا الخدمــات المصرفيــة
اإلســامية ،وتطويــر المنتجــات الماليــة ،والهندســة الماليــة ،والحوكمــة والمخاطــر واالمتثــال ،باإلضافــة إلــى اختبــار الضغــط
وإدارة مخاطــر الســيولة للمؤسســات الماليــة اإلســامية.
وأتاحــت هــذه الــورش الفرصــة للمشــاركين لفتــح آفــاق الحــوار وتبــادل الخبــرات المهنيــة مــن خــال التركيــز علــى دراســة
حــاالت نظريــة وعمليــة وتقنيــات فنيــة فــي بيئــة العمــل ممــا يعــزز األداء المهنــي لــدى المشــاركين.
وخالل الفترة تم تنفيذ ورش العمل الفنية التالية:
 13 - 9 Í Íفبرايــر « | 2015أساســيات العمــل المصرفــي»
باســتضافة من البنك الوطني لجمهورية كازاخســتان
فــي ألماتــي ،كازاخســتان
 12 - 10Í Íمــارس « | 2015الخدمــات المصرفيــة
اإلســامية» باســتضافة مــن مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي فــي الريــاض ،الســعودية
 10 - 9Í Íيونيــو « | 2015إدارة مخاطــر الســيولة» المنامــة،
البحرين
 19 - 17Í Íنوفمبــر « | 2015تطويــر المنتجــات الماليــة
للمؤسســات الماليــة اإلســامية» باســتضافة مــن هيئــة
األوراق الماليــة والســلع فــي دبــي ،اإلمــارات
 30Í Íأغســطس  1 -ســبتمبر « | 2016تطويــر المنتجــات
الماليــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية» المنامــة،
البحريــن
 20 - 18Í Íاكتوبــر « | 2016تطويــر المنتجــات الماليــة
للمؤسســات الماليــة اإلســامية» باســتضافة مــن
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،الســعودية
 8 - 6Í Íديســمبر « | 2016تطويــر المنتجــات الماليــة
للمؤسســات الماليــة اإلســامية» باســتضافة مــن بنــك
الســودان المركــزي  ،الســودان
 26 - 24Í Íينايــر « | 2017تطويــر المنتجــات والهندســة
الماليــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية» باســتضافة
مــن البنــك المركــزي الموريتانــي  ،موريتانيــا
 28 - 26Í Íابريــل « | 2017الحوكمــة والمخاطــر واالمتثــال
للمؤسســات الماليــة اإلســامية» باســتضافة مــن كليــة
الدراســات الماليــة الكينيــة التابعــة للبنــك المركــزي
الكينــي  ،كينيــا
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 23 - 22Í Íنوفمبــر « | 2017تطويــر المنتجــات والهندســة الماليــة للمؤسســات الماليــة» بالتعــاون مــع اتحــاد الغــرف
التجاريــة والصناعيــة للبحراألبيــض المتوســط والغرفــة التجاريــة لبرشــلونة  ،اســبانيا
 10 - 8Í Íينايــر « | 2018اختبــار الضغــط للمؤسســات الماليــة اإلســامية» باســتضافة مــن بنــك الســودان المركــزي ،
الســودان
 22 - 21Í Íمــارس « | 2018إدارة الســيولة للمؤسســات الماليــة اإلســامية» باســتضافة مــن بنــك بنغالديــش اإلســامي ،
بنغالديــش
 6 - 4Í Íابريــل « | 2018تطويــر المنتجــات والهندســة الماليــة للمؤسســات الماليــة» باســتضافة مــن البنــك المركــزي
التونســي  ،تونــس
 19 - 17Í Íســبتمبر « | 2018تطويــر المنتجــات والهندســة الماليــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية» باســتضافة مــن
البنــك المركــزي األردنــي  ،األردن
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برامج تدريب المدربين
نفــذ المجلــس العــام سلســلة مــن برنامــج تدريــب المدربيــن خــال الفتــرة فــي المنامــة ،البحريــن ،حيــث يعــد هــذا البرنامــج
أحــد أهــم البرامــج لتدريــب المدربيــن بطريقــة احترافيــة ،ويهــدف إلــى تنميــة مهاراتهــم التدريبيــة وتزويدهــم باألســاليب
الحديثــة فــي مجــال التدريــب والتنميــة البشــرية والتــي تســهم فــي رفــع مســتوى أدائهــم .وفــي جــدول األعمــال تــم التركيــز
علــى أهــم أســاليب التخطيــط االســتراتيجي للتدريــب الفعــال ،وأنمــاط التعلــم وكيفيــة إنشــاء محتــوى تدريبــي متكامــل
يعتمــد علــى تحديــد وتحليــل االحتياجــات التدريبيــة ،وأهــم اســتراتيجيات تقويــم العمليــات التدريبيــة.

الهيئة العلمية لالعتماد
تــم تأســيس الهيئــة العلميــة لالعتمــاد بقــرار مــن مجلــس اإلدارة،
وهــي جهــة مســتقلة متخصصــة فــي وضــع المعاييــر والقواعــد
المنظمــة لخدمــات االعتمــاد التــي تشــمل اعتمــاد المــواد التدريبيــة
والمدربيــن ،حيــث تتولــى األمانــة العامــة الترتيــب والتنســيق
الجتماعــات الهيئــة وتنفيــذ القــرارات الصــادرة عنهــا.
تتكــون الهيئــة العلميــة لالعتمــاد مــن ســتة أعضــاء خمســة منهــم
دائميــن وواحــد متغيــر كل  3ســنوات ويمثلــون المؤسســات
التاليــة:
Í Íمجمــع الفقــه اإلســامي الدولــي التابــع لمنطمــة التعــاون
اإلســامي (جــدة).
Í Íالمعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب التابــع للبنــك اإلســامي
للتنميــة (جــدة).
Í Íمعهــد االقتصــاد اإلســامي التابــع لجامعــة الملــك عبدالعزيــز
(جــدة).
Í Íمركــز صالــح كامــل لالقتصــاد اإلســامي التابــع لجامعــة األزهــر
(القاهــرة).
Í Íاألكاديميــة العالميــة للبحــوث الشــرعية التابعــة للبنــك
المركــزي الماليــزي (ماليزيــا).
Í Íمعهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي (األردن).
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اجتماعات الهيئة العلمية لالعتماد
خــال الفتــرة مــن  2018 – 2015عقــدت األمانــة العامــة ســتة ( )6اجتماعــات
للهيئــة العلميــة لالعتمــاد ،وخــال االجتماعــات تــم مناقشــة بنــود جــدول
عــدد مــن المواضيــع المســتجدة فــي التطويــر
األعمــال االعتياديــة مــع
ٍ
المهنــي مثــل تحكيــم وتطويــر واعتمــاد جميــع المــواد التدريبيــة فــي
ســبيل تحقيــق أعلــى مســتويات الجــودة فــي التطويــر المهنــي مــع اعتمــاد
 70مــدرب لضمــان توفــر مدربيــن متخصصيــن لتقديــم شــهادات المجلــس
العــام المهنيــة.
Í Íخــال الفتــرة تــم اعتمــاد المــواد التدريبيــة التاليــة مــن قبــل الهيئــة
العلميــة لالعتمــاد:
Í Íالمصرفي اإلسالمي المعتمد
Í Íاالختصاصي اإلسالمي المعتمد في األسواق المالية
Í Íاالختصاصي اإلسالمي المعتمد في التجارة الدولية
Í Íاالختصاصي اإلسالمي المعتمد في التأمين التكافلي
Í Íاالختصاصي اإلسالمي المعتمد في التدقيق الشرعي
Í Íاالختصاصي اإلسالمي المعتمد في الحوكمة واالمتثال
Í Íاالختصاصي اإلسالمي المعتمد في إدارة المخاطر
Í Íاالختصاصي اإلسالمي المتقدمة في التدقيق الشرعي

 | www.cibafi.orgتقرير النشاط للفترة 2015 - 2018

59

برامج التدريب

االعتماد الدولي لشهادات المجلس العام مع ناسبا
تماشــيًا مــع المبــادرات المختلفــة لتعزيــز القــدرات المهنيــة والكــوادر البشــرية فــي صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية ،تــم
اعتمــاد الشــهادات المهنيــة للمجلــس العــام تحــت إطــار الرابطــة الوطنيــة لمجالــس المحاســبة (ناســبا) ،وعليــه باتــت جميــع
البرامــج التدريبيــة مؤهلــة للحصــول علــى (اعتمــادات  )CPEالتــي يحتاجهــا عــدد مــن المتخصصيــن مــن مختلــف المجــاالت.
وفــي هــذا االطــار تلتــزم األمانــة العامــة بتقديــم تعليــم مهنــي مســتمر ذو جــودة وكفــاءة عاليــة يتناســب مــع معاييــر
الجــودة العالميــة والتعليــم المهنــي المســتمر ومتطلبــات ناســبا.

برامج وكالء التطوير المهني
خــال الفتــرة الممتــدة مــن  2018 – 2015نفــذ وكالء التطويــر المهنــي برامــج تدريبيــة لمختلــف الشــهادات المهنيــة
مــن خــال أكثــر مــن  30وكيــل فــي أكثــر مــن  32بلــد لصالــح  8788متــدرب ،وقــد ســجل برنامــج الماجســتير المهنــي
التنفيــذي فــي الماليــة اإلســامية وشــهادة المصرفــي اإلســامي المعتمــد أكثــر الطلبــات خــال الفتــرة.

الشهادات المهنية
شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد

6492

الماجستير المهني التنفيذي في المالية اإلسالمية

982

شهادة االختصاصي اإلسالمي المعتمد في التدقيق الشرعي

303

شهادة االختصاصي اإلسالمي المعتمد في المحاسبة المصرفية

262

شهادة االختصاصي اإلسالمي المعتمد في التأمين التكافلي

174

شهادة االختصاصي اإلسالمي المعتمد في األسواق المالية

125

شهادة االختصاصي اإلسالمي المعتمد في التجارة الدولية

89

الدبلوم المهني المتقدم في المالية اإلسالمية

78

شهادة االختصاصي اإلسالمي المعتمد في إدارة المخاطر

75

شهادة االختصاصي اإلسالمي المعتمد في الحوكمة واالمتثال

73

شهادة المدير المصرفي اإلسالمي المعتمد

72

الدبلوم المهني في التدقيق الشرعي

38

شهادة االختصاصي اإلسالمي المتقدمة في التدقيق الشرعي

17

الدبلوم المهني في المحاسبة المصرفية

3

الدبلوم المهني في إدارة المخاطر

3

الدبلوم المهني في التأمين التكافلي

2

إجمالي المتدربين
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الدورات الداخلية

الدورات الداخلية
مــع النمــو العالمــي المتســارع فــي الصناعــة الماليــة
اإلســامية ،واصــل المجلــس العــام تنفيــذ الــدورات
الداخليــة للمصــارف والجامعــات وذلــك لدعــم المهنييــن
ومســاعدتهم علــى التقــدم فــي حياتهــم المهنيــة مــن
أجــل تنميــة المعرفــة والمهــارات الفنيــة والكفــاءة فــي
العمــل.
وعليــه نفــذ المجلــس العــام الــدورات الداخليــة خــال الفتــرة
فــي المؤسســات التاليــة:
1.1شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد
Í Íبنك الخرطوم  -السودان |  1770موظفًا
Í Íالبنك اإلسالمي العربي – فلسطين |  364موظفًا
Í Íالبنك اإلسالمي للتنمية  -السعودية |  166موظفًا
Í Íالبنك األهلي المتحد  -الكويت |  92موظفًا
Í Íجامعة دار الحكمة – البحرين |  24طالبة
2.2شــهادة االختصاصــي اإلســامي المعتمــد فــي
المحاســبة المصرفيــة
ً
موظفًا
Í Íبنك الخرطوم  -السودان | 20
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الدورات الداخلية

كما ونفذ وكالء التطوير المهني عدة دورات داخلية حسب التفصيل التالي:
1.1نفــذ كابيتــال ترنســك «فننســيتي» برنامــج المصرفــي اإلســامي المعتمــد لصالــح  38موظفــً مــن بنــك اليســر و80
موظفــً مــن أمنيــة بنــك فــي المغــرب.
2.2نفــذت شــركة طالئــع الريــادة للتدريــب واالستشــارات برنامــج المصرفــي اإلســامي المعتمــد لصالــح  115موظفــً مــن بنــك
اإلنمــاء فــي الســعودية و 88موظفــً مــن بنــك النيــل فــي الســودان.
3.3نفــذت شــركة احتيــاج للتدريــب واالستشــارات اإلداريــة (أصــول) برنامــج الماجســتير المهنــي التنفيــذي فــي الماليــة
اإلســامية لصالــح  59موظفــً مــن بنــك فيصــل اإلســامي الســوداني باإلضافــة إلــى برنامــج االختصاصــي اإلســامي
المعتمــد فــي التأميــن التكافلــي لصالــح  11موظفــً.
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عضوية المجلس العام
توسيع نطاق العضوية
يضــم المجلــس العــام أكثــر مــن  125عضــوًا مــن أكثــر مــن  34بلــد مــن منطقــة الشــرق األوســط وافريقيــا وأوروبــا ،باإلضافــة
إلــى جنــوب آســيا وآســيا الوســطى .وتشــمل العضويــة مؤسســات ماليــة إســامية ،وبنــوك متعــددة األطــراف ،ومؤسســات
واضعــة للمعاييــر ،ومؤسســات خدمــات متخصصــة .واليــزال المجلــس العــام يركــز علــى توســيع نطــاق عضويتــه جغرافيــً
بمســاعدة أعضــاء مجلــس اإلدارة واختــراق األســواق الجديــدة والحديثــة فــي الماليــة اإلســامية.

مزايا العضوية
يتمتــع أعضــاء المجلــس العــام بعــدد مــن المزايــا ومــن أهمهــا فرصــة التواصــل مــع الهيئــات الدوليــة الواضعــة للمعاييــر مــن
خــال المجلــس العــام باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي أهــم فعاليــات الصناعــة الماليــة اإلســامية مثــل المؤتمــرات ،واجتماعــات
الطاولــة المســتديرة واالنخــراط فــي الحــوارات المغلقــة بمشــاركة قــادة العمــل المصرفــي اإلســامي وصنــاع القــرار وواضعــي
المعاييــر والسياســات ،ممــا يســاعد علــى فتــح آفــاق البحــث والتشــاور فــي مســتجدات الصناعــة ،باإلضافــة إلــى صالحيــة
الدخــول علــى قاعــدة البيانــات والمطبوعــات الخاصــة بالمجلــس العــام ،ناهيــك عــن المقاعــد المجانيــة لفعاليــات المجلــس
العــام والخصومــات الخاصــة فــي برامــج التطويــر المهنــي والشــهادات المهنيــة.
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الحلقات االستراتيجية للمجلس العام

الحلقات االستراتيجية للمجلس العام
نظــم المجلــس العــام احــدى عشــر ( )11حلقــات اســتراتيجية خــال الفتــرة  2018 – 2015فــي مختلــف الــدول لألعضــاء
وأصحــاب المصلحــة ،لمناقشــة أهــم وأحــدث نشــاطات المجلــس العــام ،وعقــد نقاشــات مفتوحــة مــع قــادة الصناعــة الماليــة
اإلســامية وبحــث ســبل التعــاون مــع المؤسســات الماليــة اإلســامية وتوســيع نشــاط المجلــس العــام جغرافيــً.
وخالل الفترة تم تنظيم الحلقات التالية:

 7Í Íمايــو « | 2015مناقشــة الخطــة االســتراتيجية  »2018 – 2015بالتعــاون
مــع بنــك الوفــاء الموريتانــي فــي نواكشــوط ،موريتانيا.
 8Í Íديســمبر  | 2016حلقــة اســتراتيجية لألعضــاء فــي الخرطوم ،الســودان،
باســتضافة مــن اتحــاد المصارف الســودانية.
 25Í Íينايــر  | 2017حلقــة اســتراتيجية لألعضــاء فــي نواكشــوط ،موريتانيــا،
باســتضافة مــن بنــك الوفــاء الموريتانــي اإلســامي.
 25Í Íابريــل  | 2017حلقــة اســتراتيجية لألعضــاء فــي نيروبــي ،كينيــا،
باســتضافة مــن مؤسســة عقيــل لالستشــارات المحــدودة.
 4Í Íيونيو  | 2017حلقة استراتيجية لألعضاء في جدة ،السعودية.
 4Í Íيونيــو  | 2017حلقــة اســتراتيجية لــوكالء التطويــر المهنــي فــي جــدة،
الســعودية
 8Í Íســبتمبر  | 2017حلقــة اســتراتيجية لألعضــاء فــي كوااللمبــور ،ماليزيــا،
باســتضافة مــن بنــك معامــات ماليزيــا بيرهــاد وجمعيــة المؤسســات
المصرفيــة اإلســامية فــي ماليزيــا.
 8Í Íينايــر  | 2018حلقــة اســتراتيجية لألعضــاء فــي الخرطــوم ،الســودان،
باســتضافة مــن اتحــاد المصــارف الســودانية.
 26Í Íمــارس  | 2018اجتمــاع اســتراتيجي مــع وفــد البنــوك اإلســامية
العراقيــةبقيــادةرابطــةالمصــارفالخاصــةالعراقيــةفــيالمنامــة،البحريــن.
 5Í Íابريــل  | 2018حلقــة اســتراتيجية لألعضــاء فــي تونــس العاصمــة،
تونــس ،باســتضافة مــن بنــك زيتونــة.
 27Í Íنوفمبــر  | 2018حلقــة اســتراتيجية خاصــة مــع عــدد مــن ممثلــي
البنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية مــن جيبوتــي والصومــال
والســودان فــي المنامــة ،البحريــن.
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زيارات عمل للبنوك المركزية
قامــت األمانــة العامــة بعــدة زيــارات للبنــوك المركزيــة فــي مختلــف الــدول بهــدف التعريــف
عــن الماليــة اإلســامية وإنشــاء عالقــات اســتراتيجية معهــم والبحــث فــي ســبل التعــاون
المســتقبلي بمــا يخــدم الصناعــة ،وخــال الزيــارات أبــدت البنــوك اســتعدادها التــام لفتــح
مجــال التعــاون ودعــم مبــادرات المجلــس العــام.
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مقتطفات من 2018 - 2015

مقتطفات من 2018 - 2015
الهدف االستراتيجي األول :دعم السياسات والنظم الرقابية
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í

Íاجتماعات المجموعة االستشارية لألعضاء
Íتعليقــات المجلــس العــام علــى مذكــرات سياســات وأوراق عمــل صــادرة عــن صنــدوق النقــد
الدولــي والبنــك الدولــي
Íتعليقــات المجلــس العــام لمجلــس االســتقرار المالــي حــول تأثيــر انخفــاض العالقــات مــع
البنــوك المراســلة
Íتعليقات المجلس العام للجنة بازل لإلشراف المصرفي
Íتعليقات المجلس العام لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية
Íتعليقــات المجلــس العــام لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية
(أيوفــي)
Íصوت المجلس العام على النطاق الدولي
Íمذكرة تفاهم بين المجلس العام والبنك الدولي
Íتوصيات المجلس العام إلى منظمة التعاون اإلسالمي

6
1
1
5
4
8
1
1
1

الهدف االستراتيجي الثاني :البحوث والمطبوعات
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í

Íاالستبيان العالمي للمصرفيين اإلسالميين
Íاالستبيان العالمي للتأمين التكافلي
Íمنشور بالتعاون مع البنك الدولي
Íموجز المجلس العام
Íتقارير الدول
Íتحت المجهر
Íمجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية

3
1
1
9
4
12
79

الهدف االستراتيجي الثالث :نشر الوعي والتواصل وتبادل المعلومات
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í

Íالمنتدى العالمي للمجلس العام
Íالمؤتمر الدولي للمجلس العام والبنك الدولي
Íالمنتدى المشترك للمجلس العام مع اتحاد المصارف العربية
Íمنتدى البحر األبيض المتوسط
Íاجتماعات الطاولة المستديرة
Íندوات المجلس العام
Íجائزة المجلس العام 2017
Íجلسة المجلس العام (تحت المجهر)
Íمحاضرات المجلس العام التوعوية
 2168Íمشارك في فعاليات المجلس العام
 295Íمتحدث من أبرز الخبراء والمصرفيين شاركوا في فعاليات المجلس اإلقليمية

3
2
1
2
5
2
1
1
4
2168
295

الهدف االستراتيجي الرابع :دعم التطوير المهني
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
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Íالبرنامــج التنفيــذي الداخلــي األول لبنــك الخرطــوم المقــدم مــن المجلــس العــام وكليــة
آيفــي إلدارة األعمــال
Íالبرامج التنفيذية للمجلس العام بالتعاون مع كلية آيفي إلدارة األعمال
Íالبرنامج التنفيذي للمجلس العام ومعهد التمويل الدولي
Íورش العمل الفنية للمجلس العام
Íبرامج تدريب المدربين
Íاجتماعات الهيئة العلمية لالعتماد
Íمشــارك مــن العامليــن فــي البنــوك والمؤسســات الماليــة فــي ورش العمــل الفنيــة للمجلــس
العام
Íمشارك في البرامج التنفيذية لإلدارات العليا
Íحاصل على الشهادات المهنية المتخصصة للمجلس العام:
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