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كلمة الأمني العام:
نرحب بكم يف �لعدد �خلام�س لن�صرتنا �لدورية " حتت �ملجهر "  و�لتي �صممت خ�صي�صًا لنطلعكم  على �آخر 

�أن�صطة ومبادر�ت �ملجل�س �لعام .
 ي�صرنا �أن ن�صارككم �آخر �أن�صطة �ملجل�س �لعام، و�صعيا منا يف حتقيق �أول هدف ��صرت�تيجي و �ملتمثل يف دعم 
�ل�صيا�صات و�لنظم �لرقابية،  قدم �ملجل�س تعليقات ومقرتحات على وثيقة جلنة بازل للإ�صر�ف �مل�صريف بعد 

�لت�صاور مع �لأع�صاء حول �أ�صلوب �لقيا�س �ملعياري للمخاطر �لت�صغيلية.
كما ي�صعدنا �إعلمكم �أن  يف 3 مايو 2016، مت بنجاح عقد �لجتماع �لثاين للمجموعة �لأ�صت�صارية للأع�صاء 

يف �ملنامة، مملكة �لبحرين بالتز�من مع فعاليات �ملنتدى �لعاملي للمجل�س �لعام. 
�ما فيما يخ�س �لبحوث و �ملطبوعات، ي�صرنا �ل�صارة �إىل ن�صر موجز �ملجل�س �لعام و�لذي ميثل ن�صرة دورية 
خمت�صرة  وقيمة يف �ل�صناعة �ملالية �ل�صلمية. كما �أريد �أن �أطلعكم على �لتعاون �ملثمر بني �ملجل�س و�ملعهد 
�لإ�صلمي للبحوث و�لتدريب يف تاأ�صي�س مركز  معلومات �ل�صناعة �ملالية �لإ�صلمية و�لذي يعترب �لأول من 
نوعه، وت�صتعد �لأمانة �لعامة كذلك حاليا لتح�صري �ملن�صور �ل�صنوي �لثاين من �ل�صتبيان �لعاملي للم�صرفيني 

�لإ�صلميني لعام 2016.
�ما فيما يخ�س جمال ن�صر �لوعي و�لتو��صل وتبادل �ملعلومات، مبنا�صبة مرور 15 عامًا على تاأ�صي�س �ملجل�س 
�لعام مت بنجاح تنظيم �ملنتدى �لعاملي حتت عنو�ن " اإعادة النظر يف القيم من اأجل حتقيق النمو امل�ستدام"  

يف 3-4 مايو 2016 �ملنامة ، مملكة �لبحرين. 
كما نظمنا �جتماع مديري �لعمليات و�ل�صتثمار يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية حتت عنو�ن "بناء القدرات 
الفنية لتاأمني متويل م�صتدام للموؤ�ص�صات املتو�صطة وال�صغرية واملتناهية ال�صغر" يف جدة، �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية بالتعاون مع �لبنك �لإ�صلمي للتنمية. 
�أما يف ما يخ�س �لهدف �لر�بع للمجل�س �لعام وهو دعم �لتطوير �ملهني، �صيتم تنظيم ور�س عمل فنية يف 

تطوير �ملنتجات للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وتركيا، و�لبحرين هذ� �لعام.
�لعام  �ملجل�س  و�أع�صاء  �لإد�رة  لأع�صاء جمل�س  �صكري  لأعرب عن خال�س  �لفر�صة  �أغتنم  �أن  �أود  و�أخري�، 

و�أ�صحاب �مل�صلحة لدعمنا �مل�صتمر لتعزيز �صناعة �خلدمات �ملالية �لإ�صلمية.
مع خال�س �لتقدير
عبدالإله بلعتيق

اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع

الجتماع الثامن والع�شرون ملجل�س الإدارة 

عقد �لجتماع �لر�بع للجنة �لتنفيذية يف يوم �لحد 4 جمادى �لآخرة 1437 هـ �ملو�فق 13 مار�س 
و�أ�صاد  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة   - جدة  يف  للتنمية  �لإ�صلمي  للبنك  �لرئي�صي  �ملقر  يف  2016م 
�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية عمل �لأمانة �لعامة يف تنفيذ �أن�صطة �ملجل�س �لعام وفق �خلطة �ل�صرت�تيجية 

للمجل�س، وخلل �لجتماع مت �عتماد طلبات �لع�صوية �جلديدة  يف �ملجل�س �لعام.

�لثامنة  دورته  �لإ�صلمية يف  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  للبنوك  �لعام  �ملجل�س  �إد�رة  �جتماع جمل�س  �نعقد 
�لعربية  �ململكة   ، �ملنورة  �ملدينة  يف  2016م  مايو   5 �ملو�فق  1437هـ  رجب   28 يوم  يف  و�لع�صرون 
�ل�صعودية، تر�أ�س �لجتماع معايل �ل�صيخ �صالح كامل، وقد و�فق جمل�س �لإد�رة على �لبيانات �ملالية 
لعام 2015، ف�صل عن تقرير �لن�صاط للعام نف�صه. وقد متت �ملو�فقة على �لتعديلت �لتي �أدخلت 
على �لنظام �لأ�صا�صي من قبل جمل�س �لإد�رة ليتم عر�صها يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �لقادم. 
و�أ�صاد جمل�س �لإد�رة بعمل �لأمانة �لعامة يف تنظيم �ملنتدى �لعاملي �لأول مبنا�صبة مرور 15 عامًا 

على تاأ�صي�س �ملجل�س �لعام، كما مت �عتماد طلبات �لع�صوية.
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الجتماع الثاين للمجموعة ال�صت�صارية للأع�صاء

الهدف ال�صرتاتيجي الول: دعم ال�صيا�صات والنظم الرقابية

املجل�س العام يقدم تعليقات على الوثيقة الإ�صت�صارية للجنة بازل

�لأمانة  قدمت  �لإ�صلمية  �ملالية  �ل�صناعة  ك�صوت  �لعام  �ملجل�س  دور  مع  متا�صيًا 
�لت�صغيلية  للمخاطر   )SMA( �ملعياري  �لقيا�س  باأ�صاليب  �ملتعلقة  �لتعليقات  �لعامة 
يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية. و�صيتم تقدمي وجهة نظر �لأع�صاء  �إىل جلنة بازل  
�لقيا�س  لأ�صاليب  �ل�صت�صارية  بالوثيقة  �ملتعلقة   )BCBS( �مل�صريف  للإ�صر�ف 
 3 - �أ�صهر من 4 مار�س  �لت�صغيلية، و�ملتاحة ملدة ثلثة  �ملعياري )SMA( للمخاطر 

يونيو 2016.
�مل�صريف  للإ�صر�ف  بازل  جلنة  �إىل  �جلزيل  بال�صكر  �لعامة  �لأمانة  تقدمت 
)BCBS(  لإعطاء �لفر�صة للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية لتقدمي تعليقات ووجهات 
�ملتقدم  �لقيا�صي  �أ�صاليب  ل�صتبد�ل  �ملقرتحة  �ل�صت�صارية  �لوثيقة  بخ�صو�س  �لنظر 

)AMA(  مكان �أ�صاليب �لقيا�س �ملعياري )SMA( يف �لإطار �لتنظيمي.
 وكانت  �لتعليقات �ملقدمة تتمحور يف ثلث نقاط رئي�صية هي: 

 �صحب �لنماذج �لد�خلية؛. 1
بال�صريعة . 2 �لإلتز�م  عدم  خماطر  �لإ�صلمية:  �مل�صارف  يف  �ملخاطر  متيز 

�لإ�صلمية يف �ملعاملت؛
ح�صابات . 3 �لإ�صلمية:  �مل�صارف  يف  �مل�صرفية  �حل�صابات  يف  �لتميز 

 .)PSIAs( ل�صتثمار �مل�صاركة يف �لأرباح�
 )AMA( �ملتقدم  �لقيا�س  �أ�صلوب  يف  �لكامن  �لتعقيد  �لعام  �ملجل�س  و�صح  �أول، 
�لد�خلية،  �لنماذج  ممار�صات  من  و��صعة  جمموعة  عن  �لناجتة  �ملقارنات  ونق�س 
وبناء على حتريات �ملجل�س �لعام، فاإنه يتم ��صتخد�م �أ�صلوب �لقيا�س �ملتقدم بو�قع 
ولذلك،  �لبنوك(.  �أكرب  من  )ومعظمهم  �لإ�صلمية  �لبنوك  من  فقط  �صغرية  ن�صبة 
�لبنوك  تاأثري حمدود جد� على  له  �لد�خلية  �لنماذج  �أن �صحب  �لعام  �ملجل�س  يتوقع 

�لإ�صلمية على م�صتوى �لعامل.
و�لتي  �ملعاملت،  �لإ�صلمية يف  بال�صريعة  �لمتثال  فيما يخ�س خماطر عدم  ثانيا، 
�لبنوك  من  �لإ�صلمية  �لبنوك  متييز  ميكن  �أثرها  على  �لتي  �ملخاطر  �أكرب  من  تعد 
�لوثيقة  يف  يطرح  مل  �ملخاطر  من  �لنوع  هذ�  �أن  �لعام  �ملجل�س  لحظ  �لتقليدية، 

ال�صفحة - 2

�نعقد �لجتماع �لثاين للمجموعة �ل�صت�صارية للأع�صاء يف يوم �لثلثاء 3 مايو 2016 يف �ملنامة، مملكة �لبحرين بالتز�من مع �ليوم 
�لول من �ملنتدى �لعاملي للمجل�س �لعام، حيث مت مناق�صة جدول �لأعمال �لتايل:

�ل�صتبيان �لعاملي للم�صرفيني �لإ�صلميني 2016: �ملمار�صات �لتجارية �مل�صوؤولة.. 1
 ��صتبيان خا�س حول �إد�رة �ملخاطر.. 2
تعليقات �ملجل�س �لعام على �لوثيقة �ل�صت�صارية للجنة بازل حول �ملخاطر �لت�صغيلية. 3
من�صور �ملجل�س �لعام بخ�صو�س �حلوكمة �لإد�رية يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية.. 4
موجز �ملجل�س �لعام.. 5
مركز معلومات �ل�صناعة �ملالية �لإ�صلمية بالتعاون مع �ملعهد �لإ�صلمي للبحوث و�لتدريب.. 6
�أولويات �لتطوير �ملهني.. 7

�أثمر �لجتماع عن ر�صم خطة لتنفيذ �مل�صاريع �مل�صتقبلية بعد �لأخذ بتوجيهات �أع�صاء �ملجموعة.

�لفر�صة  هذه  �لعام  �ملجل�س  �تخذ  وبالتايل،  بازل.  جلنة  من  �ل�صادرة  �ل�صت�صارية 
يف معاجلة �خليار�ت  �آلية ��صتخد�م �لوثيقة  لتقدمي �لتعليقات �إىل جلنة بازل ب�صاأن 

�ملمنوحة بناء على �لتعليقات �لتي وردت من �أع�صاء �ملجل�س �لعام.
و�أخري�، �أبرز �ملجل�س �لعام �حلاجة �إىل تو�صيح ت�صنيف �لدخل �لناجت من ح�صابات 
�ل�صتثمار �مل�صاركة يف �لأرباح )PSIA(، ويف  �حلقيقة، لتطبيق �أ�صلوب �لقيا�س �ملوحد 
�ملقرتح SMA  حل�صابات تقا�صم �لأرباح �ل�صتثمارية يف �لبنوك �لإ�صلمية �صيكون 
من �ل�صروري ر�صم خريطة و��صحة لدخل �لبنوك من هذه �حل�صابات، وباخل�صو�س 
�لدخل �لناجت من ح�صابات �مل�صاركة يف �لأرباح و�لتي ميكن �صمها حتت �صنف �لفائدة 
�أي�صًا �إىل �خلدمات. ففي عدم  �أو ميكن تعيينها  �لتاأجري و�أرباح �مل�صاهمني،  و�أرباح 
بني  و�ملعاملت  �لت�صنيف  �إختلف  �صينتج  �لتطبيق  كيفية  حول  توجيه  �إيجاد  حالة 
ي�صهل  �لذي  �لأ�صلوب  �صيتبعون  �لأرجح  من  و�لذين  �لقر�ر  و�صناع  �ملعايري  و��صعي 
�لت�صغيلية  �ملتطلبات  يف  �ملربر  غري  �لت�صارب  �إىل  يوؤدي  قد  مما  �أهد�فهم  خدمة 

ملخاطر ر�أ�س �ملال. 
يعرتف �ملجل�س �لعام باختلف وجهات نظر و��صعي �ملعايري ، كما �أن هناك �ختلفا 
يعتقد�ملجل�س  لذلك،  �لعامل   م�صتوى  على  �لإ�صلمية  �لبنوك  بني  �لنظر  وجهات  يف 
لتقييم  تخ�صع  �أن  ميكن  �لأرباح  يف  �مل�صاركة  �ل�صتثمار  ح�صابات  معاملة  �أن  �لعام 
�لأرباح  تقا�صم  ح�صابات  على  �ملختلفة  �ملمار�صات  �لعتبار  بعني  �آخذين  �مل�صرفني 
�ل�صتثمارية عرب خمتلف �لدول. ومع ذلك، ي�صتح�صن تقييم �لأثر �لعملي من �ختلف 
�ملعاملت كجزء من در��صة �لتاأثري �لكمي QIS، لكت�صاف �إن كانت ت�صبب �ختلفات 

جوهرية يف متطلبات ر�أ�س �ملال �أم ل.
ممار�صات  ل�صمان  بازل  جلنة  تقدمه  �لذي  للعمل  �صكره  عن  �لعام  �ملجل�س  �أعرب 
تنظيمية �صليمة، و�صلط �ل�صوء على �حلاجة ملو�ئمة �لعمل مع �لتطور�ت �لر�هنة يف 

�ل�صناعة �ملالية �لإ�صلمية.
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الهدف ال�صرتاتيجي الثاين: البحوث واملن�صورات

�لإ�صلمي  و�ملعهد  �لعام  �ملجل�س  وقع 
�لتابع   )IRTI( و�لتدريب  للبحوث 
للتنمية  �لإ�صلمي  �لبنك  ملجموعة 
تفاهم  مذكرة   2016 فرب�ير   29 يف 
�ملالية  �ل�صناعة  بيانات  قاعدة  لإن�صاء 
مرجعا  �صتمثل  و�لتي  �لإ�صلمية 

معلوماتيا لل�صناعة �ملالية �لإ�صلمية.

مت بنجاح �إ�صد�ر موجز �ملجل�س �لعام �لأول حول �حلوكمة �لإد�رية للبنوك و�ملوؤ�ص�صات 
�ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �لبنوك  �ملمار�صات �حلالية يف  و�لذي ركز على  �لإ�صلمية  �ملالية 
�لعامة  �لأمانة  وتعمل  �لإد�رية،   �حلوكمة  يف  �لدولية  للممار�صات  وفقًا  �لإ�صلمية 
حاليا على حت�صري �ملوجز �لثاين و�لذي يهدف �إىل ت�صليط  �ل�صوء على تطور معايري 
�لإ�صلمية و�لذي  �ملالية  �ملال يف �ل�صناعة  ر�أ�س  �لثاين من  �لأول و�مل�صتوى  �مل�صتوى 
يناق�س   �لتطور�ت �لأخرية بعد �أن �أظهرت �لوثيقة تعريف ر�أ�س �ملال وفق معايري بازل  

3 خا�صة معيار كفاية ر�أ�س �ملال �لذي يركز على عنا�صر ر�أ�س �ملال.

ال�صتبيان العاملي للم�صرفيني الإ�صلميني 2016�صبكة املعلومات الذكية 

موجز املجل�س العام

�ل�صناعة  "معلومات  ��صم  �لإنرتنت  �صبكة  على  �لقائم  �لنظام  هذ�  على  و�صيطلق 
�ملالية �لإ�صلمية"، ويهدف �إىل �أن يكون �ملرجع �ل�صامل و�ملوثوق للمعلومات و�لبيانات 

�ملالية وغري �ملالية يف �ل�صناعة �ملالية �لإ�صلمية.
ي�صم �لنظام  قو�عد بيانات متكاملة تغطي جميع مكونات �صناعة �لتمويل �لإ�صلمي، 
�مل�صروع  و�صيبد�أ  �لجتماعي.   و�لتمويل  و�لتاأمني،  �مل�صرفية،  مبا يف ذلك �خلدمات 

م�صتهل يف �ملرحلة �لأوىل بقاعدة بيانات للمعلومات �مل�صرفية �لإ�صلمية.
وياأتي هذ� �لتعاون  بهدف ملء �لفر�غ �لناجم عن غياب مرجع للبيانات يف موقع و�حد 

يت�صم باملوثوقية و�لتحديث �لد�ئم و�ل�صمولية جلميع جو�نب �لتمويل �لإ�صلمي.
�أنه �صيكون مدعما باإمكانات حديثة ت�صمح باإعد�د �لتقارير، وحتويل �ملعلومات   كما 

�إىل ر�صوم بيانية، و�لتحميل �لإلكرتوين للبيانات �ملالية.
ومن �ملتوقع �أن يكون م�صدر� معلوماتيا متجدد� للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية و�صناع 
�ل�صيا�صات و�ل�صلطات �لتنظيمية و�ملتخ�ص�صني و�لأكادمييني و�لباحثني وغريهم من 

�أ�صحاب �مل�صلحة.

�لعام  �ملجل�س  مبادر�ت  �أحدى  هو  �لإ�صلميني  للم�صرفيني  �لعاملي  �ل�صتبيان 
�صمن  و�ملطبوعات  �لبحوث  يف  �ملتمثل  �لثاين  �ل�صرت�تيجي  �لهدف  مع  �ملتو�فقة 
وجهات  لإبر�ز  �ل�صتبيان  ويهدف   ،2018-2015 للمجل�س  �ل�صرت�تيجية  �خلطة 
�لر�هن  �لوقت  �لإ�صلمية يف  �ملالية  �ل�صناعة  و�ملهنيني يف حتديات  �ملمار�صني  نظر 
جمعها  على  �لعام  �ملجل�س  يعمل  و�لتي  �ل�صناعة  مل�صتقبل  �ملمار�صني  وتوقعات 
مت  و�لدر��صات.   �لبحوث  لغر�س  دقيقة  خمرجات  لتمثل  بدقة  وحتليلها  و�صياغتها 
�إطلق �ل�صتبيان �لأول يف عام 2015، وقد كان �لأول من نوعه يف حتقيق نتائج مميزة 
من �أكرث من 83 رئي�س تنفيذي من 35 بلد، حيث متثل خمرجات �ل�صتبيان �ملرجع 
�لرئي�صي لأ�صحاب �مل�صلحة و�ملهتمني يف م�صتجد�ت �ل�صناعة �ملالية �لإ�صلمية على 
م�صتوى دويل، و�جلدير بالذكر �أن هذ� �لنوع من �ملبادر�ت تخدم ر�صالة �ملجل�س �لعام 
�ل�صامية يف متثيل �ل�صناعة �ملالية �لإ�صلمية و�لدفاع عنها ب�صفته �ملظلة �لر�صمية 
للبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية حول  �لعامل، تتوفر �لن�صخة �لعربية و�لإجنليزية 
من ��صتبيان عام 2015 على �ملوقع �للكرتوين للمجل�س �لعام.  و�صيطرح �ل�صتبيان 
�أ�صا�صيات  على   2015 عام  يف  �لرتكيز  مت  حيث  مت�صق،  مو�صوعي  ب�صكل  �ل�صنوي 
 ، �لإ�صلمي  �مل�صريف  �لثقة  موؤ�صر  رئي�صة:  حماور   3 على  �لدر��صة  و�حتوت  �لنمو،  
�لتفاوؤل يف �ل�صتبيان  �أظهر م�صتوى  ولوحة �ملخاطر و�لعو�مل �لرئي�صية للنمو، حيث 
دول  يف  �لإ�صلمية  �ملالية  لل�صناعة  �أف�صل  م�صتقبل  نحو  �لتنفيذيني  �لروؤ�صاء  توقع 
خمتلفة  مبا يف ذلك �ملخاوف �ملتاأتية من �لإجر�ء�ت �لإد�رية للمعاملت �مل�صرفية. 
�ل�صناعة  باأن  �لدر��صة  �أجرو�  �لذين  �لتنفيذيون  �لروؤ�صاء  يعتقد  ذلك،  على  علوة 
�لقت�صاد  �صعيد  على  �لر�هن  �لوقت  يف  كبرية  حتديات  تو�جه  �لإ�صلمية  �ملالية 
�لكلي، و�ل�صيا�صي، و�لمتثال حلوكمة �ملوؤ�ص�صات، ومكافحة غ�صل �لأمو�ل / مكافحة 
�لتنظيمية.  و�لإجر�ء�ت  و�ملو�هب،  و�لتكنولوجيا،  و�ل�صرت�تيجية  �لإرهاب،  متويل 
ب�صكل  �ملتوقعة  �ملخاطر  قيا�س  �إىل  تهدف  �لتي  �ملخاطر  لوحة  باأن  فيه  ل�صك  ومما 
دوري ومنتظم ) على حد ت�صور �لروؤ�صاء �لتنفيذيني يف �لدر��صة( توؤدي �إىل ك�صف 
�ملخاطر �لديناميكية و�لبيئية �لتي قد تو�جهها �لبنوك �لإ�صلمية، و�لتي قد حتتاج 
�إىل �لتخفيف من �لرتكيز على �إد�رة �ملخاطر �ل�صرت�تيجية يف جدول �أعمال �لبنوك 
�لإ�صلمية.  ومن ناحية �أخرى، �أظهرت خمرجات �ل�صتبيان �أن معدل قيا�س �لنمو يف 
مناذج �لتمويل �لتقليدي لز�لت مهيمنة على �إجمايل منو �لإير�د�ت �ملتوقعة. ونتيجة 
بناء علقة قوية مع �لعملء �لتجاريني ب�صكل �أو�صع �صهد �لعديد من �لبنوك �لإ�صلمية 
�ل�صغرية  �مل�صاريع  عملء  وجود  مع  خا�صة  �لنمو  ل�صتمر�ر  وتوقعات  ملحوظًا  منو� 
�لرئي�صية يف  �لعقبات  نحو  �ملمار�صني  نظر  وجهات  �أي�صًا  �لتقرير  و�أبرز  و�ملتو�صطة. 
جمال �ل�صتثمار، و�مل�صاركة يف �لأرباح يف �حل�صابات �ل�صتثمارية، ومتويل �مل�صاريع 
�لتي  �لرئي�صية  �لقدر�ت  ت�صمل   �لتي  �لنهائية  �خلل�صة  مع  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
يف  �ملعنية  �جلهات  م�صوؤوليات  �إىل  بالإ�صافة  بنائها،  �إىل  �لإ�صلمية  �لبنوك  حتتاج 
�ل�صتبيان  فيما يخ�س  �ملخاطر.  وتقا�صم  لل�صمولية  �لتحتية �خلارجية  �لبنى  تطوير 
يتم  حيث  �مل�صوؤولة  �لتجارية  �ملمار�صات  مو�صوع  �إىل  يتطرق  ف�صوف   ،2016 �لعاملي 
�لرئي�صية  و�لتنمية  و�لجتماعية  و�لبيئية  �لقت�صادية  �لعو�مل  �إد�رة  على  �لرتكيز 
للبنوك �لإ�صلمية. وت�صري معظم �لدر��صات �أن �ملوؤ�ص�صات يف �لأ�صو�ق �لنا�صئة تكون 
يف  �ملتاحة  �لفر�س  من  �ل�صتفادة  �أو  �ملخاطر  من  للتقليل  ��صتعد�د�  و�أقل  وعيا  �أقل 
جمال �ل�صتد�مة. وهذ� يعك�س �أهمية تعزيز �لتمويل �مل�صوؤول و�ل�صتد�مة يف �لأ�صو�ق 
�لنا�صئة، وخ�صو�صا �أ�صو�ق منظمة �لتعاون �لإ�صلمي، �لتي متثل �أكرب جتمع ل�صناعة 

�لتمويل �لإ�صلمي عامليًا.
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الهدف ال�صرتاتيجي الثالث: ن�صر الوعي وتبادل املعلومات

�ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  للبنوك  �لعام  �ملجل�س  تاأ�صي�س  �لذكرى �خلام�صة ع�صر على  مبنا�صبة 
القيم  النظر يف  اإعادة  �لعاملي حتت عنو�ن:  �ملنتدى  �لعامة  �لأمانة  ، نظمت  �لإ�صلمية 
من اأجل حتقيق النمو امل�ستدام، يومي 3-4 مايو 2016 يف فندق فور �صيزونز، �ملنامة، 

مملكة �لبحرين.
�ملركزي،  �لبحرين  م�صرف  رعاية  حتت  يومني  ملدة  �ملنتدى  فعاليات  ��صتمرت  حيث 
و�صهد م�صاركة و��صعة من �حل�صور و�ملتحدثني من خمتلف �لدول.  وجمع �ملنتدى خرب�ء 
و�صناع  �لإ�صلمية،  �ملالية  �ل�صناعة  من  �مل�صلحة  و�أ�صحاب  �لإ�صلمية،  �مل�صرفية 
�لقر�ر، و�صخ�صيات دبلوما�صية وعددً� من �لأكادمييني. وقد ناق�س �ملنتدى �أهم �لق�صايا 
�لنا�صئة يف �ل�صناعة و��صرت�تيجيات �لأعمال من �أجل حتقيق �لنمو �مل�صتد�م من منظور 

�إ�صلمي، هذ� وقد ح�صر �ملنتدى عددً� من �مل�صاركني من �أ�صل 28 بلد.
يف  �لوعي  تعزيز  �آلية  حول  �لأوىل  �لفكرة  رئي�صيتني  فكرتني  حول  �لنقا�س  متحور  وقد 
�لبنوك من �لرتكيز على �إر�صاء �مل�صاهمني فقط �إىل �لعمل على �إر�صاء �أ�صحاب �مل�صالح 
�لذين لهم علقة مبا�صرة بنمو �ملوؤ�ص�صة من جهة ومنو �ملجتمع و�لبيئة من جهة �أخرى. 
 )FINTECH( و�لفكرة �لثانية، حول كيفية �ل�صتفادة من �لتكنولوجيا �ملالية �حلديثة
لتطوير �لعمل يف �لبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية و�صمان �إر�صاء �لعملء لتحقيق 

ميزة تناف�صية يف �لأ�صو�ق �لعاملية.
�لأمني  بلعتيق،  �لأ�صتاذ عبد�لإله  �ألقاها كًل من  بكلمة ترحيبية  �ملنتدى  �فتتاح  وقد مت 
�لعام للمجل�س �لعام ممثًل للأمانة �لعامة، و�لأ�صتاذ مو�صى عبد�لعزيز �صحادة،  ممثًل 
عن جمل�س �إد�رة �ملجل�س �لعام و�لرئي�س �لتنفيذي ومدير عام �لبنك �لإ�صلمي �لأردين.

�ملركزي  �لبحرين  م�صرف  حمافظ  �ملعر�ج،  حممد  ر�صيد  �لأ�صتاذ  �صعادة  �ألقى  كما 
�ل�صوء  ت�صليط  مت  �لأول  �ليوم  جل�صات  وخلل  �لفتتاح.  فعاليات  �صمن  رئي�صية  كلمة 
�أهم �ملفكرين يف  و�إد�رة �لأ�صول، قدمها  �لنا�صئة  �لأ�صو�ق  على  �جلل�صة �خلا�صة حول 
�إد�رة �صركة  �لنا�صئة - �لدكتور مارك موبيو�س، رئي�س جمل�س  �إد�رة �لأ�صول و�لأ�صو�ق 
�نتباه �حل�صور من حيث متيز �مل�صمون  متبلتون لإد�رة �لأ�صول، و�لتي ��صتحوذت على 
و�أ�صلوب �لطرح. و�فتتح �ملنتدى بجل�صة �فتتاحية حتت عنو�ن "�لقت�صاد �لكلي، و�لتنمية 
�لتنظيمية، و�ملخاطر �ل�صرت�تيجية و�ل�صتد�مة"حيث مت �لرتكيز على �لتحول �لهيكلي يف 

املنتدى العاملي للمجل�س العام
م�صادر �لنمو �لأ�صا�صي، و�لتعر�س للمخاطر �مل�صتمرة يف �نخفا�س �أ�صعار �لنفط و�ل�صلع. 
�مل�صتوى  على  �ل�صتد�مة  �لرئي�صية يف جمال  �لجتاهات  مكثف  ب�صكل  �جلل�صة  وناق�صت 
�لعاملي، مع مو�صوع حمدد يف مبادر�ت �لبيئة و�مل�صوؤولية �لجتماعية و�حلوكمة وجاءت 
�جلل�صة �لأوىل حتت عنو�ن: �لجتاهات �لعاملية يف ��صرت�تيجيات �مل�صوؤولية �لجتماعية 
�لبعيد، حيث  �لإ�صلمية خللق قيمة للأد�ء عايل �جلودة على �ملدى  �ملالية  للموؤ�ص�صات 
�مل�صلحة  لأ�صحاب  �مل�صاهمني  من  للتحول  �ملنا�صبة  �لو�صائل  �إيجاد  جتاه  �لنقا�س  وجه 
خللق �لقيمة يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية،  كما ��صتعر�صت �ملناق�صة مبادئ �ل�صريعة 
و�لتمويل  �مل�صوؤول  �ل�صتثمار  �إطار ومبادئ  �صيما يف  �مل�صئول، ول  �لعمل  �لإ�صلمية على 

�لإ�صلمي �مل�صرتك.
�ملتحدثون  �إفطار خا�صة، حيث �صارك  للمنتدى مع جل�صة  �لثاين  �ليوم  وبد�أت فعاليات 
�لإ�صلمي يف ظل هذه  �لتمويل  �أين يتجه  و�إىل  �لقيم  روؤى فريدة من نوعها حول قيمة 
�لقيم  و عرب �ملتحدثون عن وجهة نظرهم باأن �لقيم  جزء  ل يتجز�أ من �ملمار�صات �ملالية 
م�صرتكة  قيم  وخلق  �ملجتمع  على  بالنفع  يعود  �أن  ميكن  �لتمويل  �أن  معللني  �لإ�صلمية  

باعتباره �أد�ة لنمو �لقت�صاد.
ويف نف�س �ل�صياق �أظهرت �جلل�صة �أن �لت�صويق و�صغوطات �ل�صوق  �صاعد� يف منو �ل�صناعة 
حتى يومنا هذ�، و�أن �لقوى �لتناف�صية �صاهمت يف تكر�ر �لنماذج �ملالية �لتقليدية، ويف 
وو��صعي  �لقر�ر  �صناع  من  ورف�س  مقاومة  �لإ�صلمي  �لتمويل  لقى  �مل�صرية،  بد�ية 
�ملعايري، ثم ُمهد �لطريق تدريجيًا ب�صكل حمايد ل عقبات، ول �أف�صلية مع تطور �ملنتجات 
يجب  �لإ�صلمية  �ملالية  �ل�صناعة  �أن  �ملتحدثون  ور�أى  �لأ�صو�ق.  ومنو  �لإ�صلمية  �ملالية 
و�لقت�صادي،  �لجتماعي  �لإمناء  لتحقيق  �لتمويل يف حد ذ�ته  �أكرب من  دور�  توؤدي  �أن 
وتتحلى بالروؤية �مل�صاندة لل�صريعة �لإ�صلمية يف �ملر�حل �لقادمة من تطوير �ل�صناعة: 

من �لتطبيق �ملتماثل �إىل �لبتكار.
�أندوني�صيا  يف  �ملحتملة  �لفر�س  قدمت  �لتي  �حلدودية،  �لأ�صو�ق  حو�ر  �ملناق�صة  وعقب 
وكاز�خ�صتان وماليزيا، و�لتي تقدم �لكثري من �لحتمالت لي�س فقط للتمويل �لإ�صلمي 

ولكن �أي�صا بالن�صبة للأ�صو�ق �لأخرى مع �حتمالية كبرية للنمو �مل�صتد�م.
ويف ظل �لتطور�ت �حلديثة يف جمال �لتكنولوجيا،  �أ�صبحت �خلدمات �لرقمية يف �لقطاع 
�ملايل م�صاألة قلق للم�صرفيني �لتقليديني. ويف �آخر فعاليات �ملنتدى عقدت جل�صة خا�صة  
حول �خلدمات �ملالية �لرقمية و للتعريف باخلدمات �ملالية �لرقمية و�لدور �لذي تلعبه 
يف �ل�صاحة �ملالية يف �لوقت �لر�هن. �صلط �ملتحدثون �ل�صوء على �لأ�صو�ق �لنا�صئة �لتي 
هذه  يف  �أكرث  �إ�صتخد�مها  �أن   حيث  �لذكية،  �لأجهزة  من  �مل�صتخدمني  غالبية  ت�صكل 
�لأ�صو�ق، و�لذي قد يكون �إما فر�صة �إيجابية �أو تهديد� �صلبياً  بناًء على نهج �ملوؤ�ص�صات 
�ملالية �لإ�صلمية لل�صتفادة من هذه �خلدمات. فقد �حدثت �خلدمات �ملالية �لرقمية 
ثورة يف �لعديد من �لأ�صو�ق �لنا�صئة  يف �ملال �ملحمول  و�أ�صاليب �لتمويل، و�لأمر مرتوك 
لأ�صحاب �مل�صلحة يف �ل�صناعة �ملالية �لإ�صلمية  ب�صاأن �إقر�ر �خلدمات �ملالية �لرقمية 

و�لإ�صتفادة منها يف متويل �لقطاع �ملايل �لإ�صلمي.
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اجتماع املجل�س العام للبنوك و املوؤ�ص�صات املالية الإ�صلمية والبنك الإ�صلمي للتنمية يف جدة
عقد �ملجل�س �لعام بنجاح �لجتماع �لثاين ملدر�ء �لعلمليات و�ل�صتثمار يف جدة، �ململكة 
�لعربية �ل�صعودية، بالتعاون مع �لبنك �لإ�صلمي للتنمية )IDB(، لت�صليط �ل�صوء على 

�لتحديات فى متويل �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة.

�لإ�صلمي  �لبنك  رئي�س  �أحمد حممد علي،  �لدكتور  بكلمة من  معايل  و�أفتتح �لجتماع 
�إد�رة �ملجل�س �لعام ونائب  للتنمية و�لأ�صتاذ عبد�لرز�ق حممد�خلريجي، ع�صو جمل�س 
عبد�لإله  و�لأ�صتاذ  �لتجاري  �لأهلي  �لبنك  يف  �ل�صرعية   �ملجموعة  ورئي�س  �لرئي�س 
بلعتيق، �لأمني �لعام للمجل�س �لعام، و�لأ�صتاذ �أحمد فايد، مدير �إد�رة �خلدمات �ملالية 
�لإ�صلمية يف �لبنك �لإ�صلمي للتنمية، حيث �صارك يف �لجتماع �أكرث من 60 م�صاركا 
من �ملدر�ء يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية من 17 بلد ل�صتك�صاف وم�صاركة �لآر�ء حول 
ممار�صات �ل�صوق يف بناء �لقدر�ت �لفنية وتوفري �لتمويل للم�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة .
�للجنة �لتنظيمية  و�فتتح �لجتماع بكلمة رئي�صية من �لأ�صتاذ فر��س حمد�ن، ع�صو يف 
على  �ل�صوء  �صلط  حيث  �ملركزي،  لبنان  م�صرف  يف  �لإ�صلمية  �مل�صرفية  و�خلدمات 
�ملجالت �لرئي�صية خللق بيئة متكينية  يف و�إطار �ل�صيا�صة �لعامة لدعم �نت�صار �خلدمات 

�ملالية �ملتو�فقة مع �ل�صريعة �لإ�صلمية يف �صوق �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة.

وبالإ�صافة �إىل ذلك، ركز �لجتماع على مو�جهة �لتحديات يف �لبنية �لتحتية للمعلومات 
�أهمية �لئتمان، �ل�صتهد�ف، و�صجل  �ملنبثقة من  و�ملتو�صطة  �مل�صاريع �ل�صغرية  لتمويل 
�لتمويل  يف  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  خ�صائ�س  مع  يتنا�صب  �لذي  �لئتمان، 
�لإ�صلمي. وناق�صت �جلل�صة �أي�صا �لق�صايا �لنا�صئة يف تطوير خطط �ل�صمان �ملتو�فقة 
ون�صبة  �لأهلية،  �ملنا�صب، ومعايري  بالهيكل  �أ�صا�صا  تتعلق  و�لتي  �لإ�صلمية،  �ل�صريعة  مع 
�لتغطية، وبع�س �لأفكار �ملبتكرة على �إمكانية تطوير �لبنى �لتحتية ل�صوق متويل �مل�صاريع 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة و�لتي ت�صمل �صوق �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة،�أ�صو�ق ر�أ�س �ملال، 
�جلماعي   �لتمويل  و�أ�صاليب  �ل�صكوك،  خلل  من  �لتورق  �مل�صرتك،  �لتمويل  �أ�صاليب 
�أد�ة �صاملة لتعزيز  �إىل  للم�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة. كما مت مناق�صة �حلاجة �ملا�صة 
للم�صاريع  �لإ�صلمي  �لتمويل  و�ملتو�صطة وحماذ�ة  �ل�صغرية  للم�صاريع  �مل�صتد�م  �لتمويل 
�لوقف  معاملت  و�أدو�ت  �ل�صغر،  �ملتناهي  �لتكافلي  �لتاأمني  مع   و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 

وتقدمي �لت�صهيلت �ملنا�صبة لإمناء �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة.
�مل�صاريع  يف  �حلديثة  �لتكنولوجيا  من  �ل�صتفادة  جمالت  على  �لثانية  �جلل�صة  وركزت 
�مل�صرفية  �لأعمال  يف  �ملميزة  �لقدر�ت  بناء  على  �لتاأكيد  ومت  و�ملتو�صطة.  �ل�صغرية 
�للكرتونية وو�صائل �لإعلم �لجتماعية للم�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة،  وكذلك تطوير 
�مل�صاريع  لتطوير  �ملتقدمة  �لتكنولوجية  �لتحتية  �لبنية  لتطابق  �حلالية  �لتحتية  �لبنية 

�ل�صغرية و�ملتو�صطة.
يف �ليوم �لثاين، بد�أ �لجتماع بجل�صة من فريق عمل �صندوق �لأوقاف �لعقارية لل�صتثمار 
يف �لبنك، و�لذي قدم در��صة حالة عملية من قبل �إد�رة �خلدمات �ملالية �لإ�صلمية للبنك 
و�لبنية  �ملخاطر  �إد�رة  مثل  مو��صيع  �لأخرى  �جلل�صات  للتنمية، حيث غطت  �لإ�صلمي 
�لتجارية  �لأعمال  لتو�صيع  و�ملتو�صطة   �ل�صغرية  �لإ�صلمية  للم�صاريع  �لتقنية  �لتحتية 
�ملتعلقة  �لأ�صا�صية   و�ملبادئ  �ملخاطر  تقا�صم  مفهوم  تطبيق  ��صتد�متها يف ظل  و�صمان 

باملنتجات و�خلدمات �ملالية �لإ�صلمية بغر�س �لتطوير و�لبتكار. 
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الجتماع التا�صع للهيئة العلمية للعتماد

عقدت �لهيئة �لعلمية للعتماد �جتماعها �لتا�صع يوم �لثنني 25 رجب 1437هـ �ملو�فق 
2 مايو 2016م، يف فندق فور�صيزون، �ملنامة، مملكة �لبحرين وذلك للطلع على �صري 
وهما  تدريبيتان  حقيبتان  و�عتماد  �صابقًا،  �ملعتمدة  �لتدريبية  �حلقائب  تطوير  �أعمال 
�صهاد�ت  لتقدمي  مدرب   18 عدد  �عتماد  مت  كما  �ملالية،  و�لأ�صو�ق  و�لمتثال  �حلوكمة 

�ملجل�س �لعام �ملهنية.

قدم �ملجل�س �لعام �صهاد�ت مهنية خمتلفة يف 15 دولة عرب 27 وكيل، حتى هذ� �ليوم. 
وقد و�صل عدد �ملتدربني  300 متدربا من خلل 25دورة تدريبية  يف �لن�صف �لأول من 
2016. وقد مت تنفيذ برنامج �صهادة �مل�صريف �لإ�صلمي )CIB( للطالبات من جامعة 

د�ر �حلكمة، جدة، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
وكيلنا  قبل  من  �لإ�صلمية  �ملالية  يف  �لتنفيذي  �ملهني  �ملاج�صتري  برنامج  تنفيذ  مت  كما 
�ل�صلمي  في�صل  بنك  من  موظفا   59 ل�صالح  و�لإ�صت�صار�ت  للتدريب  �أ�صول  موؤ�ص�صة 

�ل�صود�ين يف �خلرطوم. 

الهدف ال�صرتاتيجي الرابع: دعم التطوير املهني
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تواريخ مهمة جلدولك الزمني:

13 يونيو 2016 | جدة - اململكة العربية ال�صعودية
�جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�صاد�س ع�صر

13 يونيو 2016 | جدة - اململكة العربية ال�صعودية
�جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية

 30 اأغ�صط�س - 1�صبتمرب 2016 | املنامة - البحرين
ور�صة عمل فنية حول تطوير �ملنتجات �ملالية للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية

18 - 20 اأكتوبر 2016 | جدة - اململكة العربية ال�صعودية
ور�صة عمل فنية حول تطوير �ملنتجات �ملالية للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية

8 - 10 نوفمرب 2016 | ا�صطنبول - تركيا
ور�صة عمل فنية حول تطوير �ملنتجات �ملالية للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية

15 - 16 نوفمرب 2016 |  اإ�صلم اآباد - باك�صتان
موؤمتر �ملجل�س �لعام - �لبنك �لدويل ب�صاأن حوكمة �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صلمية

About CIBAFI
General Council for Islamic Banks 
and Financial Institutions (CIBAFI) 
is a non-profit organisation that is 
the umbrella for Islamic financial 
institutions worldwide. It was founded 
by the Islamic Development Bank 
(IDB) and a number of leading Islamic 
Financial Institutions. CIBAFI is 
affiliated with the Organisation of 
Islamic Cooperation (OIC). Being 
established on 16 May 2001, in the 
Kingdom of Bahrain, today CIBAFI 
is recognised as a key piece in the 
international architecture of Islamic 
finance. 

CIBAFI was established with the 
objectives of developing the Islamic 
Financial Services Industry (IFSI) and 
promoting the industry in various fields 
through information and financial 
analysis, communication, awareness 
and human resources. 

CIBAFI has 112 members, its 
membership is spread across 30 
jurisdictions in the Middle East, Africa, 
Europe as well as South and Central 
Asia and includes Islamic financial 
institutions, multilateral banks, inter-
national standard setting organizations 
and other professional services firms. 
CIBAFI is focused on expanding the 
membership base both geographically 
and by sector. 

 Contact Information
General Council for Islamic Banks 
and Financial Institutions (CIBAFI)

Jeera 3, Office 51, Building No. 657, 
Road No. 2811, Block No. 428

Manama, Kingdom of Bahrain. 

P.O. Box No. 24456 

Email: cibafi@cibafi.org 

Telephone No.: +973 1735 7300

Fax No.: +973 1732 4902

MARK YOUR CALENDER

June 2015 | Manama, Bahrain
Technical Workshop on Risk Management 

for Islamic financial institutions

19 – 20 August | Manama, Bahrain
CIBAFI - Ivey Business School Executive Programme on 

Strategy and Leadership for Islamic Financial Institutions

15 – 16 September | Amman, Jordan
CIBAFI – World Bank Conference on “Corporate 

Governance of Islamic Financial Institutions and Markets: 
Lessons from Recent Global Developments”. 

October 2015 | Dhaka, Bangladesh
Technical Workshop

November 2015 | Jakarta, Indonesia
Technical Workshop

 

Stay tuned on CIBAFI activities:
Facebook.com/CIBAFI
Linkedin.com/company/general-council-for-islamic-banks-and-
financial-institutions
Twitter.com/CIBAFI_ORG 
Youtube.com:CIBAFICIBAFI  

Facebook.com/CIBAFI

Linkedin.com/CIBAFI

Twitter.com/CIBAFI

Youtube.com/CIBAFI.ORG

عن املجل�س العام للبنوك واملوؤ�ص�صات 
املالية الإ�صلمية 

ُيعترب �ملجل�س �لعام للبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية 
 2001 عام  تاأ�ص�صت  دولية  منظمة  �لإ�صلمية 
ويتبع  �لبحرين.  مملكة  يف  �لرئي�صي  ومقرها 
�لإ�صلمي  �لتعاون  منظمة  �لعام  �ملجل�س 
)OIC(. وميثل �ملجل�س �لعام �ملظلة �لر�صمية 
م�صتوى  على  �لإ�صلمية  �ملالية  لل�صناعة 
�صناعة  وتطوير  دعم  �إىل  ويهدف  �لعامل، 
ودعم  وحمايتها،  �لإ�صلمية  �ملالية  �خلدمات 
�لتعاون بني �أع�صاء �ملجل�س �لعام و�ملوؤ�ص�صات 
و�لأهد�ف  �لإهتمام  ذ�ت  �لأخرى  �ملالية 

�مل�صرتكة.
 120 ع�صويته  يف  �لعام  �ملجل�س  وي�صم 
ت�صم  دولة،   30 على  موزعة   ، مالية  موؤ�ص�صة 
�لإ�صلمية،  �ملالية  �ل�صوق  يف  �لفاعلني  �أهم 
�لأطر�ف،  متعددة  دولية  وموؤ�ص�صات 
�ل�صناعة  يف  مهنية  وجمعيات  وموؤ�ص�صات 
ويعرف باأنه �أحد �ملنظمات و�للبنات �لرئي�صة 
�ملجل�س  ويهدف  �لإ�صلمية.  �ملالية  بنية  يف 
�ملالية  �خلدمات  �صناعة  دعم  �إىل  �لعام 
عنها  و�لدفاع  متثيلها  خلل  من  �لإ�صلمية 
و�ملالية  �لرقابية  �ل�صيا�صات  يخ�س  فيما 
�لعامة  �مل�صلحة  ت�صب يف  �لتي  و�لقت�صادية 
�خلدمات  �صناعة  تطوير  ودعم  لأع�صائه 
�أف�صل  تعزيز  خلل  من  �لإ�صلمية  �ملالية 
�لعام  �ملجل�س  �أعمال  فاإن  وعليه،  �ملمار�صات. 
 )1 وهي  �لإ�صرت�تيجية  �أهد�فه  على  ت�صتند 
دعم �ل�صيا�صات و�لنظم �لرقابية 2( �لبحوث 
�ملعلومات  وتبادل  �لوعي  ن�صر  و�ملن�صور�ت 3( 

4(  دعم �لتطوير �ملهني.

معلومات التوا�صل
�ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  للبنوك  �لعام  �ملجل�س 

�لإ�صلمية
مكتب 51 ، مبنى 657 ، طريق 2811 ، جممع 

428، �ملنامة، مملكة �لبحرين
�صندوق بريد : 24456 منطقة �ل�صيف، �ملنامة

cibafi@cibafi.org  :لربيد �للكرتوين�

رقم �لهاتف         : 0097317357300
رقم �لفاك�س        : 0097317324902

للإطلع على فعاليات املجل�س العام :
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