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االفتتـاحيـة

عدنان أحمد يوسف

ـــة  ـــردود واآلراء اإليجابي ـــكل ال ـــون ل ـــي مـــن نشـــرة “نبـــض البركـــة”. ونحـــن ممتن ـــي بكـــم مجـــددا مـــن خـــال اإلصـــدار الثان هـــا نحـــن نلتق
ـــة أنحـــاء المجموعـــة وخارجهـــا. ـــه فـــي كاف ـــذي القت ـــي تســـلمناها بشـــأن العـــدد األول مـــن النشـــرة، والصـــدى الطيـــب ال الت

إن رســـالة هـــذه النشـــرة كمـــا حددنـــا ســـلفا هـــي تســـليط الضـــوء علـــى التجربـــة الغنيـــة للبركـــة فـــي كافـــة المجـــاالت. لذلـــك ســـوف تجـــدون 
ـــا فـــي مجـــاالت التحـــول الرقمـــي والصيرفـــة الخضـــراء  فـــي هـــذا العـــدد جانـــب مـــن اإلنجـــازات المبتكـــرة التـــي حققناهـــا وحققتهـــا وحداتن

والتكنولوجيـــا الماليـــة واالســـتدامة والمســـئولية االجتماعيـــة، عـــاوة علـــى عـــدد مـــن الدراســـات والمقـــاالت المفيـــدة األخـــرى.

ـــاً  ـــات لزام ـــذا، ب ـــم.  ول ـــي العال ـــوك ف ـــال البن ـــتراتيجيات أعم ـــن اس ـــر م ـــز كبي ـــذ حي ـــة يأخ ـــا المالي ـــي والتكنولوجي ـــات التحـــول الرقم ـــد ب لق
علـــى المصـــارف تأســـيس قنـــوات جديـــدة للتفاعـــل مـــع العمـــاء، والتكّيـــف مـــع المتغّيـــرات فـــي ُطـــُرق العمـــل، والتنّبـــه إلـــى حفـــظ 
ـــادة  ـــول زي ـــذا التح ـــى ه ـــب عل ـــة. ويترت ـــبكات المتنّوع ـــر الش ـــال عب ـــاز األعم ـــن إنج ـــور، وبي ـــع الجمه ـــر م ـــل المباش ـــن التعام ـــوازن بي الت
الوعـــي الرقمـــي لـــدى إدارات البنـــوك والموظفيـــن والعمـــاء وكافـــة الشـــركاء، كمـــا يتطلـــب إدخـــال وتبنـــي الكثيـــر مـــن التغييـــرات 

ـــي.  ـــول الرقم ـــى التح ـــة عل ـــال قائم ـــتراتيجيات أعم ـــع اس ـــل، ووض ـــة العم ـــي بيئ ـــتية ف ـــة واللوجس ـــرية والتقني البش

ــا نســـعى لربـــط التحـــول الرقمـــي  أننـ
ـــي  ـــذي يعن ـــي ال ـــق الشـــمول المال بتحقي
أن األفـــراد والشـــركات لديهـــم إمكانيـــة 
الوصـــول إلـــى منتجـــات وخدمـــات 
ميســـورة  وبأســـعار  مفيـــدة  ماليـــة 

ــم. ــي احتياجاتهـ تلبـ
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ـــا  ـــا الخـــاص فـــي التعامـــل مـــع التحـــول الرقمـــي لكونن ـــا نهجن ـــة لدين ـــا فـــي مجموعـــة البركـــة المصرفي ـــا إنن ـــه هن ـــد علي لكـــن مـــا نـــود التأكي
ـــا.  ـــا واقتصادي ـــا واجتماعي ـــئول مالي ـــرف المس ـــوذج المص ـــيد نم ـــي تجس ـــا ف ـــة بخبرته ـــامية المتقدم ـــارف اإلس ـــر المص ـــن أكب ـــدة م واح
ـــة الوصـــول إلـــى  ـــذي يعنـــي أن األفـــراد والشـــركات لديهـــم إمكاني ـــي ال ـــا نســـعى لربـــط التحـــول الرقمـــي بتحقيـــق الشـــمول المال لذلـــك، فأنن
منتجـــات وخدمـــات ماليـــة مفيـــدة وبأســـعار ميســـورة تلبـــي احتياجاتهـــم- المعامـــات والمدفوعـــات والمدخـــرات واالئتمـــان والتأميـــن- 

ـــتدامة. ـــؤولية واالس ـــم بالمس ـــة تتس ـــم بطريق ـــا له ـــم تقديمه ويت

ـــي بشـــكل أوســـع ألن حســـاب المعامـــات  ـــى للشـــمول المال ـــى الوصـــول إلـــى حســـاب  المعامـــات هـــو الخطـــوة األول ـــادرا عل أن تكـــون ق
ـــات  ـــة لخدم ـــة بواب ـــات بمثاب ـــاب المعام ـــون حس ـــن أيضـــا أن يك ـــتامها. ويمك ـــات واس ـــال المدفوع ـــال، وإرس ـــار الم ـــاس بادخ ـــمح للن يس
ـــو محـــور  ـــات ه ـــاب المعام ـــى حس ـــم إل ـــاء العال ـــع أنح ـــي جمي ـــان وصـــول األشـــخاص ف ـــي أن ضم ـــبب ف ـــو الس ـــذا ه ـــة أخـــرى، وه مالي
ـــذه  ـــن ه ـــون جـــزء م ـــا االســـتراتيجية لتك ـــا أهدافن ـــام 2020، ونحـــن وضعن ـــول ع ـــي بحل ـــي للشـــمول المال ـــك الدول ـــادرة مجموعـــة البن مب
المبـــادرة. وكذلـــك الحـــال بالنســـبة ألهـــداف االســـتدامة والمســـئولية االجتماعيـــة التـــي ربطناهـــا بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة لألمـــم 

ـــدة. المتح

لقـــد أصبـــح الشـــمول المالـــي أولويـــة لصانعـــي السياســـات والحكومـــات والهيئـــات الرقابيـــة ووكاالت التنميـــة والبنـــوك والمؤسســـات 
ـــتدامة  ـــة المس ـــداف التنمي ـــن أه ـــبعة م ـــق س ـــي تحقي ـــي ف ـــل رئيس ـــي كعام ـــمول المال ـــد الش ـــم تحدي ـــا ت ـــم، كم ـــتوى العال ـــى مس ـــة عل المالي

الســـبعة عشـــر، وبـــدوره فـــأن التحـــول الرقمـــي هـــو أحـــد االســـتراتيجيات الرئيســـية لتحقيـــق الشـــمول المالـــي. 

نرحب بكم جميعا في هذه النشرة ونتطلع الستام ماحظاتكم وتعليقاتكم.

عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي، مجموعة البركة المصرفية
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رحلة البركة نحو 
التحول الرقمي

أحمد البلوشي 
نائب رئيس أعلى - تقنية المعلومات

مجموعة البركة المصرفية  
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رحلــة البركة نحو التحول الرقمي

مــع التغييــرات الكبيــرة التي تشــهدها صناعة الخدمــات المصرفية 
والماليــة العالميــة، أدركــت مجموعــة البركــة المصرفيــة التأثيــر 
ــي  ــال ف ــو األعم ــى اســتراتيجيات نم ــرات عل ــذه التغيي ــر له الكبي
ــن  ــم م ــى الرغ ــي أداء المجموعــة. وعل ــة، وبالتال وحــدات البرك
حقيقــة أن البركــة بــدأت رحلــة التحــول الرقمــي منــذ العــام 
2014، فــأن المجموعــة باتــت تؤمــن بــأن الوقــت قــد حــان 
للوحــدات لبنــاء اســتراتيجياتها التجاريــة الرقميــة واالســتعداد 

ــي. ــكل جماع ــي بش ــول الرقم للتح

وبنــاًء عليــه، تــم تحديــد الحاجــة إلــى تزويــد الوحــدات بالمعرفــة 
الازمــة باالســتراتيجيات واألدوات للمســاعدة فــي هــذه العمليــة. 
ولذلــك، نظمــت مجموعــة البركــة المصرفيــة ورشــة عمــل بعنوان 
“إطــار االســتراتيجية الرقميــة” التــي عقــدت فــي اســطنبول، 
تركيــا خــال الفتــرة 27-26 يونيــو 2018. وحضــر ورشــة 
العمــل مندوبيــن مــن جميــع وحــدات البركــة بمــا فــي ذلــك المكتــب 
ــل شــركة  ــن قب ــل م ــة العم ــذ ورش ــم تنفي ــا. وت ــي ليبي ــي ف التمثيل
Gartner بهــدف تزويــد الوحــدات بــاألدوات الازمــة لتطويــر 
اســتراتيجياتها الرقميــة وتشــكيل خارطــة طريــق التحــول الرقمــي 

الخاصــة بهــم.

وقبيــل ورشــة العمــل، أجــرت مجموعــة البركــة المصرفية مســًحا 
للتعــرف علــى حجــم النضــج الرقمــي للوحــدات. وكان الغــرض 
مــن هــذا المســح هــو تحديــد وضــع وحــدات البركــة فــي مقيــاس 
النضــج الرقمــي، ومناطــق القــوة، والمناطــق التــي يجــب تحســينها 
مــن أجــل تعزيــز مســتوى النضــج الرقمــي. وتــم إجــراء التقييــم 
اســتناًدا إلــى معاييــر Gartner الرقميــة للنضــج واألهميــة، 
حيــث غطــى التقييــم ســتة أبعــاد رئيســية تشــمل الوعــي المصرفــي 
ــص  ــال وخصائ ــتراتيجية األعم ــة واس ــة الرقمي ــي واألهمي الرقم

األعمــال واســتراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات.

كمــا تضمنــت ورشــة العمــل عرض ثــاث دراســات حالــة مختلفة 
للتحــول الرقمــي، كان اثنــان منهــا مــن تجربــة الوحــدات - بنــك 
البركــة التركــي للمشــاركة والبنــك اإلســامي األردنــي. باإلضافــة 
إلــى دراســة حالــة خارجيــة وهــي بنك DBS فــي ســنغافورة. وقد 
أظهــرت دراســات الحالــة هــذه أن التحــول الرقمــي هــو مبــادرة 
اســتراتيجية تتطلــب الدعــم مــن جميــع الوظائــف فــي البنــك، وأن 
مشــاركة العميــل فــي التحــول الرقمــي أمــر بالــغ األهميــة للتحــول 

الناجح.
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إن اســتراتيجية األعمــال الرقميــة هــي الخطــوة األولــى نحــو 
ــة  ــد مجموع ــك، تعتق ــى ذل ــاًء عل ــح. وبن ــي الناج ــول الرقم التح
البركــة المصرفيــة أن االبتــكارات تمثــل حاجــة ضروريــة لزيــادة 
النضــج الرقمــي وللتغلــب علــى الفجــوات بيــن قــدرات األعمــال 
ــدة. وفــي هــذا الســياق،  ــة الجدي ــة وعــرض القيمــة الرقمي التقليدي
تشــدد المجموعــة علــى اعتمــاد عمليــات التطويــر البــارع لتحســين 
الســرعة نحــو الســوق، واإلدارة الفاعلــة للتغييــر فــي أنحــاء 

ــكار المســتدام. ــن أجــل االبت المجموعــة م

وقــد تــم تقديــم نتائــج الورشــة إلــى الرؤســاء التنفيذييــن للوحــدات 
خــال االجتمــاع االســتراتيجي العــام )GSM( فــي القاهــرة، 
وتقــوم  الطريــق.  خارطــة  علــى  الموافقــة  تمــت  وبالتالــي 
المجموعــة فــي الوقــت الحالــي بتشــخيص الحالــة الحاليــة للرقمنــة 
فــي الوحــدات. وبمجــرد انتهــاء هــذه المرحلــة، ســتقوم الوحــدات 
ــى الحصــول  ــعي إل ــة والس ــا الرقمي ــتراتيجية أعماله ــر اس بتطوي
علــى موافقــة إداراتهــا ومجلــس اإلدارة. ومــن المتوقــع البــدء 

ــو 2019. ــول ماي ــتراتيجيات بحل ــذه االس ــذ ه بتنفي
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الطريق إلى المستقبل:
كراج البركة وحساب إنشاء

بنك البركة التركي 
للمشاركات

ــاة النــاس بصــورة  ــات المحمــول واإلنترنــت حي لقــد غيــرت تقني
أكبــر ممــا أحدثتــه العديــد مــن التغيــرات ومحطــات التحــول 
العظيمــة فــي التاريــخ. هــذا التغييــر خلــق تمايــز كبيــر فــي 
اســتخدام القنــوات وفــي أولويــات المســتهلكين فــي الوصــول 
إلــى الخدمــات المصرفيــة. وتواجــه البنــوك فــي الوقــت الحاضــر 
ــم  ــر عل ــات ناشــئة عــن تغيي ــاء وتوقع ــن العم ــدة م ــات جدي طلب

االجتمــاع االســتهاكي.

وتتمتــع الشــركات الناشــئة التــي تتبنــى حلــول التكنولوجيــا الماليــة 
بإمكانيــات كبيــرة تهــدد بزعزعــة الصناعــة المصرفيــة. وتواجــه 
البنــوك مخاطــر فقــدان %30 مــن إيراداتهــا نتيجــة التكنولوجيــا 
الماليــة. وحققــت هــذه الشــركات معــدالت نمــو أعلــى بكثيــر مــن 

معــدل نمــو البنــوك.

وفــي عالــم اليــوم، وفــي بيئــة تتســم بتزايــد التنافســية بشــكل 
مضطــرد ، تكافــح الشــركات والبنــوك فــي تعلــم كيفيــة االبتــكار 
والنمــو. لذلــك قمنــا فــي بنــك البركــة تركيــا بإطــاق مركــز 
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ــد خطــى  ــاركة ق ــا للمش ــة تركي ــك البرك ــون بن ــاب يك ــذا الحس ه
ــي  ــاركة ف ــك مش ــل بن ــح أفض ــه ليصب ــي رؤيت ــرى ف ــوة أخ خط

ــم. العال
االرتقاء إلى نموذج عمل فريد!

لقــد حصــل حســاب  Insha علــى الموافقــات والتراخيــص 
الازمــة مــن Bundesbank وهــو البنــك اإلحتياطــي الفيدرالي 
ــة  ــارة عــن منصــة مصرفي ــو عب ــذا الحســاب ه ــا. وه ــي ألماني ف
تقــدم الخدمــات المصرفيــة للمشــاركة فــي قــارة أوروبــا مــع هيــكل 
 ، SolarisBank AG نموذجــي يســتخدم البنيــة التحتيــة لبنــك
 . BAAS  ــك خدمــي ــذي يعمــل كبن ــد ال ــك والوحي وهــو أول بن
ومــن خــال اســتخدام الترخيــص المصرفــي والبنيــة التحتيــة لبنــك  
ــا للمشــاركة  SolarisBank AG ، يحصــل بنــك البركــة تركي
علــى فرصــة عظيمــة الســتخدام عامتــه التجاريــة الخاصــة فــي 

أوروبــا.

وفــي المرحلــة األولــى مــن خدماتنــا المصرفيــة مــن خــال 
هــذه المنصــة، ســيتم توفيــر الخدمــات المصرفيــة األساســية 
ــل  ــح الحســاب، وإدارة الحســابات، والمدفوعــات، وتحوي ــل فت مث
ــات  ــات باللغ ــذه الخدم ــم ه ــم لتقدي ــر الدع ــيتم توفي ــوال. وس األم
التركيــة واأللمانيــة واإلنجليزيــة مــن خــال مركــز إتصــال يمكــن 
الوصــول إليــه بالضغــط علــى زر واحــد. وســوف تقــدم المنصــة 
ــدار  ــى م ــا عل ــى تركي ــا إل ــن ألماني ــوال م ــل األم ــات تحوي خدم

 Albaraka Garaj Acceleration  كــراج البركــة للتســريع
Center ، حيــث يمكننــا مــن خالــه التعــاون مــع الشــركات 
الناشــئة لتجربــة نمــاذج االبتــكار الفعالــة. لقــد أسســنا الكــراج فــي 
ــا  ــي نعتبره ــكار الت ــة االبت ــان تشــكيل ثقاف ــا الرئيســي لضم مقرن
عنصــراً حيويــاً فــي رحلــة الشــركة اإلبداعيــة. كمــا يوفــر كــراج 
ــون  ــن يعمل ــال الذي ــرواد األعم ــرص ل ــن الف ــة مجموعــة م البرك
فــي التطبيقــات التكنولوجيــة مــن أجــل تقديــم حلــول مبتكــرة 
للقطــاع المصرفــي والمالــي، وفــي الوقــت نفســه ، يغــذي الكــراج 

ــة. ــا داخــل المؤسس ــال والتكنولوجي ــادة األعم ــة ري ثقاف

ــا  ــي اخترناه ــئة الت ــركات الناش ــا أن الش ــذا؟ بم ــدث ه ــف يح كي
هــي فــي مجــال التمويــل والتكنولوجيــا، فنحــن قــادرون علــى نقــل 
معارفهــم  مباشــرة إلــى البنــك. ونظــًرا ألننــا نعمــل مباشــرًة مــع 
ــم بصــورة  ــة يت ــي المشــروعات الداخلي ــإن تبن رواد األعمــال ، ف
أســهل وأكثــر كفــاءة. فــي الوقــت نفســه ، فإنــه يســاهم فــي التطوير 

الشــخصي للموظفيــن.

األعمــال  ريــادة  روح  تتطــور  حيــث  مصرفنــا  فــي  أيضــا، 
واالبتــكار، تــم تصميــم حســاب إنشــاء لحــل المشــاكل المصرفيــة 
التــي تواجههــا المجتمعــات اإلســامية فــي أوروبــا. وحســاب 
ــع  ــق م ــي متواف ــي رقم ــاب مصرف ــن حس ــارة ع ــو عب ــاء ه إنش
أحــكام الشــريعة اإلســامية ويقــدم الخدمــات المصرفيــة عبــر 
اإلنترنــت والهاتــف المحمــول بــدون فوائــد. ومــن خــال إطــاق 
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الســاعة. فــي المرحلــة التاليــة، ســيتم تضميــن المنتجــات الرئيســية 
للمشــاركة المصرفيــة ومنتجــات التأميــن والمنتجــات المصرفيــة 
االســتثمارية فــي المنصــة. أمــا فــي المرحلــة النهائيــة، فســوف يتــم 
أخــذ الرخصــة المصرفيــة ومــن ثــم تحقيــق المشــاركة المصرفيــة 

بشــكل كامــل.

إن حســاب  إنشــاء ال يوفــر فقــط الخدمــات المصرفيــة عبــر 
الهاتــف المحمــول واإلنترنــت، بــل يوفــر أيًضــا خدمــات رقميــة 
ــة حاســبة  ــر الصــاة ، خريطــة المســجد ، آل ــل تذكي متنوعــة مث

ــلمون. ــا المس ــي يحتاجه ــزكاة الت ال
وفــي المرحلــة األولــى ، ســيعمل الحســاب فــي ألمانيــا لكننــا قريبــا 
ــبانيا  ــدا وإس ــا وهولن ــا والنمس ــا وإيطالي ــي فرنس ــنبدأ تشــغيله ف س
ــارة  ــاء ق ــع أنح ــي جمي ــة ف ــي النهاي ــر ف ــوف ينتش ــكا، وس وبلجي

ــا. أوروب

روح اإلبداع 

يمثــل حســاب إنشــاء نمــوذج عمــل جديــد تماًمــا لــم يتــم اختبــاره 
ــي  ــه ف ــي وطريقت ــه التنظيم ــن نموذج ــى كل م ــر إل ــد ، بالنظ بع

ــات. ــات والخدم ــم المنتج تقدي

يمثــل حســاب إنشــاء فــي هــذه الرحلــة 
محاولــة متقدمــة تحتفي بثــورة التكنولوجيا 
الماليــة فــي الصناعــة الماليــة فــي موطنهــا 

األم. 

ويمثــل الحســاب فــي هــذه الرحلــة محاولــة متقدمــة تحتفــي بثــورة 
التكنولوجيــا الماليــة فــي الصناعــة الماليــة فــي موطنهــا األم. 
ــون  ــأن تك ــم ب ــا تحل ــل أنه ــاء فحســب، ب ــي باالحتف ــا ال تكتف لكنه
رائــدة هــذه الثــورة. ويمثــل الحســاب كل مــن تركيــا والمصرفيــة 
التشــاركية مــن خــال نقــل خدماتنــا المصرفيــة الرقمية التشــاركية 

إلــى أوروبــا.

ومــن الواضــح أن القطــاع المصرفــي مســتمر فــي التركيــز 
ــوات  ــن خــال قن ــة م ــات متنوع ــدم خدم ــا يق ــة، كم ــى الرقمن عل
مختلفــة إلرضــاء األجيــال الجديــدة علــى وجــه الخصــوص. 
ــة  ــة الرقمن ــادة عملي ــا لقي ــة تركي ــك البرك ــي بن ــعى ف ــن نس ونح
ــا.  ــع قنواتن ــن خــال تنوي ــة اإلســامية م ــال المصرفي ــي األعم ف
وفــي رحلتنــا للتحــول الرقمــي، نتابــع عــن كثــب التطــورات فــي 
التقنيــات الماليــة التــي تمتلــك  إمكانيــة كبيــرة لخدمــة قاعــدة أوســع 
ــي يمكــن الوصــول  ــة الت ــوات الخدم مــن العمــاء مــن خــال قن
ــة  ــريعة وآمن ــتخدام وس ــهلة االس ــت س ــس الوق ــون بنف ــا وتك إليه
ــإن  ــات ، ف ــذه اإلمكان ــق ه ــل تحقي ــن أج ــة. وم ومنخفضــة التكلف
حســاب  إنشــاء يمثــل دليــل قــوي علــى كفاءتنــا فــي مجــال 

ــة. ــات المالي التقني
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لة دراســة حا

نبـــض البنـــك اإلســـامي 
ــة  األردنـــي فـــي الطاقـ

ـــددة المتج
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مقدمة
ســاهم البنــك اإلســامي األردنــي منــذ تأسيســه عــام 1978   
والخــارج  األردن  فــي  اإلســامية  الصيرفــة  دعائــم  بتثبيــت 
ودعــم االقتصــاد الوطنــي, وحقــق موقعــاً رياديــاً فــي عالــم 
األعمــال والصيرفــة اإلســامية وحــرص علــى تأديــة مســؤولياته 
االجتماعيــة والمصرفيــة جنبــاً إلــى جنــب، حيــث نــص عقــد 
التأســيس والنظــام األساســي لــه فــي بنــد الغايــات واألعمــال 
“يهــدف البنــك إلــى تغطيــة االحتياجــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــذ تأسيســه  ــك من ــدم البن ــة...”. وق ــدان الخدمــات المصرفي ــي مي ف
برامــج مميــزة اتســمت  باالســتدامة وبنــاء المجتمــع وزيــادة 
االنتاجيــة  ومنهــا الطاقــة المتجــددة وحمايــة البيئــة ، وذلــك  
ضمــن منظومــة متكاملــة تؤكــد حــرص والتــزام البنــك للمســاهمة 
فــي خدمــة وتلبيــة احتياجــات المجتمــع بمــا يتفــق مــع رســالة وقيــم 

ــك. البن

فكــرة مشــروع محطــة البنك اإلســامي 
األردنــي لتوليــد الكهربــاء باســتخدام 

ــة المتجــددة ومراحلهــا الطاق
ســات  عندمــا اقــرت الحكومــة األردنيــة قوانيــن تســمح للمؤسَّ
ــاص  ــة التق ــراء عمليَّ دة وإج ــدِّ ــة المتج اق ــاج الطَّ ــي إنت ــة ف المحليَّ
ــدأ  ــي المملكــة ِوفــق مب ــة ف ــاء العامل ــع الكهرب مــع شــركات توزي
راســات الاَّزمــة التــي  )Wheeling(، اتَّجــه البنــك لعمــل الدِّ
ــددة،  اقــة المتجِّ تهــدف إلــى االســتفادة بشــكل أوســع مــن الطَّ
ــة مــن  اقــة الكهربائيَّ ــات لتوليــد الطَّ وذلــك مــن خــال إنشــاء محطَّ
عــة علــى شــركات توزيع  ــات موزَّ اقــة الشمســيَّة، وهــذه المحطَّ الطَّ
ــة صاحبــة االمتيــاز فــي المملكــة، وتهــدف هــذه  الكهربــاء المحليَّ
اقــة أو أغلبهــا،  ــات إلــى تغطيــة فاتــورة البنــك المتعلِّقــة بالطَّ المحطَّ

ــة. اق ــات الطَّ ــض مصروف ــي تخفي ال وبالتَّ

بــدأ  البنــك خــال عــام 2017 بإنشــاء محطــة البنــك اإلســامي 
األردنــي لتوليــد الكهربــاء باســتخدام الطاقــة المتجــددة وتــم تنفيــذ 

المشــروع بإشــراف فريــق الطاقــة مــن موظفــي البنــك اإلســامي 
األردنــي، واســتغرق العمــل علــى إنشــاء المحطــة  حوالــي تســعة 
أشــهر و تــم التشــغيل الفعلــي للمحطــة بتاريــخ 21/5/2018   اما 
ــة  ــخ 25/7/2018  تحــت رعاي ــكان بتاري ــاح الرســمي  ف االفتت
ســعادة األســتاذ عدنــان أحمــد يوســف ويقــع المشــروع فــي أرض 
يملكهــا البنــك  فــي مركــز البونــدد التابــع للبنــك فــي مدينــة الملــك 
عبــد هللا الثانــي الصناعيــة فــي ســحاب ، علــى  ارض مســاحتها  
45 دونمــا وتعتبــر هــذه المحطــة أكبــر مشــروع فــوق األســطح 
)Roof-Top( علــى مســتوى المملكــة األردنيــة الهاشــمية حيــث 
تــم االســتثمار األمثــل للموقــع ) وتــم بنــاء هناجــر مفتوحــة 
للبونــدد، ومســتودعات تحــت األرض  متعــددة االســتعماالت 
باإلضافــة الــى بنــاء المحطــة فــوق تلــك الهناجــر( منهــا )اربعــة 
ــة  ــاً( و)اربع ــراً مربع هناجــر مســاحة الهنجــر الواحــد 4750مت
ــغ  ــاً(، وتبل ــراً مربع ــد 3750 مت ــر الواح ــاحة الهنج ــر مس هناج
مســاحة األلــواح الشمســية  للمحطــة 20 الــف متــر مربــع فــوق 
خمســة هناجــر فقــط وبقــدرة توليــد 2.7MWP )ميجــا وات 
ذروة( وتغطــي المحطــة %75 مــن اســتهاك الكهربــاء فــي 
ــتهاك 38  ــن اس ــك  و %100 م ــب وإدارات البن ــروع ومكات ف
ــاً مــن فــروع البنــك الواقعــة فــي محافظــة عمــان و  فرعــاً ومكتب
الزرقــاء ومأدبــا ومحافظــة البلقــاء باإلضافــة الــى مبانــي اإلدارة 
العامــة والبالــغ عددهــا ثاثــة مبانــي )الشميســاني ووادي صقــرة( 
وســيتم مســتقباً التوســع فــي هــذه المحطــة مــن خــال اســتغال 
ــا الشمســية لتغطيــة كامــل  باقــي اســطح الهناجــر لتركيــب الخاي

ــروع عمــان بنســبة100%. ف

وتقــدر فتــرة اســترداد تكلفــة المحطــة بحدود ســنة ونصــف تقريباً، 
ــاء  ــي بن ــا ف ــه التكنولوجي ــت إلي ــا توصل ــم اســتخدام أحــدث م و ت
ــدر العمــر االفتراضــي للمحطــة خمســة وعشــرون  المحطــة ويق
عامــاً تقريبــاً ، ويقــدر )الوفــر المالــي الســنوي( مبلــغ التخفيــض 
للتكلفــة الســنوية لفاتــورة الكهربــاء بعــد تركيــب المحطــة بحــدود 
مليــون ومائــة الــف دينــار اردنــي ســنوياً ، وقــد انتجــت المحطــة 
ولغايــة   21/5/2018 بتاريــخ  الفعلــي  التشــغيل  تاريــخ  مــن 
تاريــخ 21/7/2018مــا مقــدراه حوالــي )800.330 كيلــوواط( 

ــاً )228(  ألــف دينــار أردنــي. وبتوفيــر بلــغ تقريب

نبض البنك اإلسامي األردني في الطاقة المتجددة
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األهداف االسـتراتيجية لمشاريع الطاقة 
المتجددة 

تنفيــذاً لخطــة االســتدامة االســتراتيجية للبنــك اإلســامي األردنــي 
البنــك علــى الطاقــة  باالعتمــاد بنســبة %50 مــن اســتهاك 
المتجــددة  وحمايــة البيئــة وتخفيــض األثــر الســلبي علــى البيئــة، 
ودعمــاً لاقتصــاد الوطنــي بــدأ اعتمــاد البنــك اإلســامي األردنــي 
علــى  الطاقــة المتجــددة والنظيفــة  فــي ادارة اعمالــه والتــي تعــد 
مــن ضمــن مشــاريع البنك االســامي لتخفيف الكلف الســتخدامات 
ــة  ــة الكهربائي ــد الطاق ــات تولي ــتيراد مدخ ــف اس ــة، وتخفي الطاق
ــاهم  ــا تس ــة ، كم ــات االجنبي ــى العم ــط عل ــي تضغ ــة الت التقليدي
فــي تعزيــز اســتخدامات التكنولوجيــا الجديــدة التــي تشــهد الطاقات 
ــة واالقتصــاد  ــى البيئ ــظ عل ــا يحاف ــدا بم ــادا متزاي المتجــددة اعتم
ــة الحكومــة  علــى المســتوى الكلــي، وبالتالــي التوفِّيــر علــى ميزانيَّ
ــة،  ــة المنتج ــاء للكمي ــاج الكهرب ــط إلنت ــراء النف ــي ش ــة ف األردنيَّ

ــة. ــر العمــات األجنبيَّ ــة المملكــة ويوفِّ وهــذا يخــدم خزين

فــي   البنــك  ومنتجــات   مشــروعات 
المتجــددة  الطاقــة  مجــال 

قــدم البنــك مبــادرات فــي  مجــال الطاقــة المتجــددة لمواجهــة 
مشــكلة الطاقــة، التــي تعــد مــن التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد 

ــا :- ــي، و منه الوطن

اســتمرارية اعتمــاد البنــك لمشــاريع توفيــر الطاقــة البديلــة   - 1  
فــي تنفيــذ اعمالــه فــي مقــرات تواجــده.

  2 -   افتتاحــه محطــة توليــد الكهربــاء باســتخدام الطاقــة المتجددة 
لفروع عمــان بتاريخ 25/7/2018.

  3 -   يجــري العمــل حاليــاً علــى  انشــاء محطــة اخــرى للطاقــة 
الشمســية لتوليــد الكهربــاء  لتزويــد فــروع البنــك بالطاقــة 
فــي محافظــات الشــمال )إربــد، الرمثــا، جــرش، عجلــون 
ــة تقــدر)kwh(  )999(  و ســيتم  والمفــرق( بطاقــة إنتاجيَّ

افتتاحهــا خــال عــام 2019 بــإذن هللا.
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ــارة  ــدات إن ــة بوح ــارة التقليدي ــدات اإلن ــتبدال وح ــم اس ت  - 4  
موفــرة للطاقــة “LED”،التــي تتميــز بطــول عمرهــا 
ــل  ــا يقل ــة مم ــارة التقليدي ــدات اإلن ــة بوح ــغيلي مقارن التش
تكاليــف الصيانــة ويوفــر إنــارة افضــل وانبعــاث حــراري 
اقــل وانبعــاث شــبه معــدوم لألشــعة فــوق البنفســجية ممــا 
ــار الســلبية الناتجــة مــن تعــرض االنســان  يحــد مــن اآلث
لإلنــارة ، ويوفــر هــذا النــوع مــن االنــارة حوالــي 35% 
ــاء ســنوياً، وتتواجــد  ــارة للكهرب ــة اســتهاك االن ــن قيم م
هــذه الوحــدات مــن اإلنــارة حتــى منتصــف عــام 2018 
فــي71 فرعــاً ومكتبــاً للبنــك وفــي مبانــي  االدارة العامــة 
للبنــك  ومركــز المعافــاة مــن الكــوارث  وجــاري العمــل 
فــروع  باقــي  فــي  التقليديــة  الوحــدات  اســتبدال  علــى 

ــك. ــب البن ومكات

  5 -   اعتمــد البنــك احــدث نظــام التكييــف “VRF” الموفــر 
ــن  ــى %25 ع ــبته ال ــاء تصــل نس ــتهاك الكهرب ــي اس ف
انظمــة التكييــف االخــرى باإلضافــة الــى امكانيــة التحكــم 
بوحــدات التكييــف مركزيــاً للحصــول علــى التشــغيل 
اســتهاك  فــي  التوفيــر  مــن  ومزيــداً  للنظــام  االمثــل 
ــي 43  ــي تغط ــة ، وه ــف الصيان ــل تكالي ــاء وتقلي الكهرب
فرعــاً ومكتبــاً باإلضافــة الــى مبانــي االدارة العامــة للبنــك 
ــى  ــل عل ــاري العم ــك وج ــة للبن واحــدى الشــركات التابع
ــب  ــروع ومكات ــي ف ــي باق ــة ف ــة التقليدي ــتبدال االنظم اس

ــك. البن

  6 -   تــم تركيــب لــوازم توفيــر الميــاه فــي مبانــي البنــك 
ــن فحوصــات  ــزم م ــا يل ــراء م ــد اج ــام 2015بع ــذ ع من
وتحديــد المبانــي والفــروع التــي يجــب ان تكــون بهــا تلــك 
اللــوازم لتصــل حتــى منتصــف عــام 2018 الــى 39 
فرعــاً ومكتبــاً باإلضافــة الــى مبانــي االدارة العامــة للبنــك 
ــركات  ــدى الش ــك واح ــتثمارية للبن ــات اس ــة مجمع وثاث

ــك. ــة للبن التابع

تعزيــزا لــدور البنــك االجتماعــي بتقديــم الدعــم والمســاهمة   - 7  
لمختلــف المبــادرات التــي تســاهم فــي إرســاء قواعــد 
التنميــة المســتدامة  وبالــذات فــي مجــال البيئــة والطاقــة ، 
فقــد ســاهم البنــك  بتقديــم الدعــم للبرنامــج الوطنــي لتمكيــن 
ــة  ــا ( لتغطي ــدارس ، مســاجد وغيره ــددة ) م ــات متع جه

حاجتهــا مــن الطاقــة الكهربائيــة بتقنيــة نظيفــة وغيــر 
مكلفــة.   حيــث ســاهم فــي  تقديــم الدعــم لتركيــب وتشــغيل 
وحــدات الطاقــة الشمســية لتوليــد الكهربــاء لعــدة مســاجد 
ولمدرســة المعمــورة األساســية والثانويــة لإلنــاث فــي 
ــن المناطــق  ــع ضم ــي تق ــة والت ــوار الجنوبي ــة األغ منطق
البرنامــج  فقــراً، ودعــم  األردن واألشــد  فــي  النائيــة  
ــة  ــي المناطــق النائي ــة ف ــدارس المملك ــن م ــي لتمكي الوطن
مــن تغطيــة حاجتهــا مــن الطاقــة الكهربائيــة بتقنيــة نظيفــة 
وغيــر مكلفــة لتخفــف مــن األعبــاء الماديــة ولتوفيــر بيئــة 
دراســية أفضــل للطلبــة تســاهم فــي تحســين مســتواهم 

ــي. األكاديم

يقــدم البنــك حلــول ماليــة تمويليــة واستشــارية لتمكيــن   - 8  
المواطنيــن مــن الحصــول علــى احتياجاتهــم بتوفيــر تمويل 
لمشــاريع ومنتجــات صديقــة للبيئــة ومناســبة وبكلــف اقــل 
ليعــزز بذلــك  مــن الســلوكيات البيئيــة ويحفــز القطاعــات 
المختلفــة العتمــاد نهــج مســتدام فــي الحفــاظ علــى البيئــة ، 
منهــا تمويــل الســيارات الهجينــة والتــي تعمــل بالكهربــاء 

لتوفيرهــا فــي اســتهاك الوقــود وتأميــن بيئــة نظيفــة.

  9 -  اطلــق البنــك منتــج “شمســنا” لتمويــل انظمــة الطاقــة 
المتجــددة لألفــراد والشــركات  والمصانــع لتركيــب انظمــة 
الطاقــة المتجــددة و يتــم دراســة الجــدوى ومــدى مائمــة 
النظــام للوحــدة ) ســكنية او تجاريــة ....الــخ( التــي يرغــب 
المتعامــل بتزويدهــا بالنظــام بالتعــاون مــع الشــركة البائعــة 

للنظــام وبشــروط ُميســرة.

  10-  نفــذ البنــك  تمويــات لمشــاريع توليــد الطاقــة الكهربائيــة 
التمويــل االســامي )عقــد  باســتخدام الخايــا بصيغــة 
االســتصناع ( وفــق احــكام ومبــادئ الشــريعة االســامية 
منهــا مثــاً التمويــل الممنــوح لجمعيــة المركــز االســامي 
الخيريــة بحوالــي 5 ماييــن دينــار،  باإلضافــة الــى توقيــع 
مصرفنــا  اتفاقيــات لدعــم مشــاريع الطاقــة المتجــددة مــع 
صنــدوق الطاقــة المتجــددة الحكومــي وترشــيد الطاقــة 
ــر  ــة مخاط ــروض لكفال ــان الق ــة لضم ــركة االردني و الش
وللمؤسســات  لألفــراد  المتجــددة  الطاقــة  تمويــات 
ــرى. ــطة  والكب ــرة والمتوس ــآت الصغي ــة  وللمنش الحكومي
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ان مبــادرات البنــك اإلســامي األردنــي فــي اســتخدام الطاقــة 
لمســؤولياته  البنــك   لتحمــل  عمليــاً   تطبيقــاً  المتجــددة يعــد 

والتنمويــة. واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

تعزيز تميز البنك في السوق األردني 
ان مبــادرات البنــك اإلســامي األردنــي فــي اســتخدام الطاقــة 
المتجــددة ) التــي تــم ذكرهــا ســابقاً(  يعــد تطبيقــاً عمليــاً  لتحمــل 
ــز  ــة ليتمي ــة والتنموي ــة واالقتصادي ــك  لمســؤولياته االجتماعي البن
الوطنيــة  فــي دعــم االقتصــاد والصناعــة  فاعلــة  بمســاهمات 
وقواعــد التنميــة  واالمــن االجتماعــي ومقوماتــه مــن خــال إيجــاد 
مصــادر طاقــة بديلــة وآمنــة بيئيــاً و النهــوض بهــا لمواجهــة 

ــة. ــات القائم ــف التحدي مختل

ــن  ــن بي ــي م ــي االردن ــاع المصرف ــازاً للقط ــك  انج ــد ذل ــا يع كم
مختلــف القطاعــات فــي مجــال ابتــكار مشــاريع تســاهم فــي دعــم 
ــي القــت بظالهــا  ــي والتخفيــف مــن االزمــة الت االقتصــاد الوطن
ــة   ــة مرتفع ــورة طاق ــى القطــاع االقتصــادي واالجتماعــي بفات عل
وقعــت علــى كاهــل المواطنيــن ومؤسســات الدولــة بقطاعيهــا العام 
والخــاص ليكــون البنــك االســامي االردنــي أول مصــرف اردنــي 
ــاً  ــام 2013 محقق ــذ ع ــه من ــى أعمال ــية إل ــة الشمس يدخــل  الطاق
بذلــك ســبقاً وانجــازاً فــي مجــال الطاقــة المتجــددة ليكــون نموذجــاً 
ــي التوجــه نحــو  ــة ف ــن المؤسســات والشــركات االردني ــره م لغي

الطاقــة المتجــددة فــي ادارة اعمالهــا.
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إضاءات حول تعليمات
الحــوكمــة الشـرعـيـة

الصــادر عن مصــرف 
البحــرين المـركــزي

فضيلة الشيخ محمد عبداللطيف آل محمود 
 نائب رئيس اول

رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي
مجموعة البركة المصرفية
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إضـــاءات حـــول تعليمـــات الحوكمـــة الشـــرعية الصـــادر عـــن 
ــن المركـــزي   مصـــرف البحريـ

المقدمة 
أصـــدر مصـــرف البحريـــن المركـــزي فـــي أغســـطس 2017 
تعليمـــات الحوكمـــة الشـــرعية. وقـــد بـــدأ ســـريان تطبيقـــه فـــي 
تاريـــخ 30 يونيـــو 2018. يعتبـــر صـــدور تعليمـــات الحوكمـــة 
الشـــرعية فـــي هـــذا الوقـــت خطـــوة هامـــة مـــن قبـــل مصـــرف 
ـــة اإلســـامية  ـــز المصرفي ـــو تعزي ـــدف نح ـــزي ته ـــن المرك البحري
فـــي مملكـــة البحريـــن باعتبارهـــا مـــن أوائـــل إن لـــم تكـــن أول 
حاضـــن لصناعـــة المصرفيـــة اإلســـامية.  وتأتـــي هـــذه التعليمـــات 
ـــا  ـــص له ـــامية المرخ ـــارف اإلس ـــط أداء المص ـــا لضب بتفصياته
ـــة –  ـــراف العاق ـــوال ألط ـــدا معق ـــي تأكي ـــا يعط ـــن بم ـــي البحري ف
ـــة األســـهم أو للمتعامليـــن مـــع هـــذه البنـــوك – أن  ســـواء كان لحمل
ـــامية. ـــرعية اإلس ـــادئ الش ـــكام ومب ـــع أح ـــق م ـــذه األداء يتواف ه

تعريف الحوكمة الشرعية
عرف النموذج في المادة )SG-A.1.1( الحوكمة الشرعية بأنها : 

ـــادئ الشـــريعة اإلســـامية  ـــال لمب ـــه االمتث ـــي المرخـــص ل ـــره المصـــرف اإلســـامي البحرين ـــاول عب ـــذي يح ـــام ال “النظ
ـــة أنشـــطته...” ـــي كاف ف

كما حددت نفس المادة األهداف الرئيسية إلطار الحوكمة الشرعية في التالي:

ـــه  ـــة أنشـــطة أعمـــال المصـــرف اإلســـامي البحرينـــي المرخـــص ل ـــكل ونظـــام يحكـــم كاف ـــر هي  أ-     توفي
ـــات والمســـتويات. ـــة األوق ـــادئ الشـــرعية فـــي كاف ـــال للمب ـــك لغـــرض ضمـــان االمتث وذل

 ب-    تمكيـــن المصـــرف اإلســـامي البحرينـــي المرخـــص لـــه مـــن أن يعتبـــر ممتثـــا للشـــريعة مـــن قبـــل 
أصحـــاب المصلحـــة ومـــن بينهـــم عمـــوم الجمهـــور.

ـــادة  ـــي الم ـــة الشـــرعية ف ـــات الحوكم ـــي تعليم ـــاء ف ـــا ج وحســـب م
ــا  ــون ممـ ــرعية يتكـ ــة الشـ ــكل الحوكمـ ــإن هيـ )SG 1.1.2( فـ

ـــي: يل

أ- هيئة الرقابة الشرعية.

ـــة  ـــادئ الشـــرعية )الرقاب ـــق المب ـــيق وتطبي ـــدة تنس ب- وح
ـــرعية(. الش

ج- وحدة التدقيق الشرعي الداخلي.

د- تدقيق االمتثال الشرعي الخارجي المستقل.

ــا إلـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى أهـــم مامـــح مـــا ورد  نهـــدف هنـ
ـــات  ـــذه التعليم ـــرا ألن ه ـــرعية. ونظ ـــة الش ـــات الحوكم ـــي تعليم ف
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جـــاءت شـــاملة فـــي محتواهـــا وتتضمـــن عـــددا مـــن العناصـــر 
المهمـــة التـــي تســـتحق الوقـــوف عندهـــا رأينـــا أن نتنـــاول هـــذا 
الموضـــوع فـــي سلســـلة مـــن المقـــاالت بحســـب مـــا تســـمح بـــه 

المســـاحة المتاحـــة. 

فـــي هـــذا الجـــزء ســـوف نتنـــاول تعريـــف الحوكمـــة الشـــرعية 
ـــة الشـــرعية  ـــة الشـــرعية والهيئ ـــات الحوكم ـــق تعليم ونطـــاق تطبي
باعتبارهـــا أهـــم مكـــون للحوكمـــة الشـــرعية مـــن مكونـــات 

الحوكمـــة الشـــرعية.

نطـــاق تطبيـــق تعليمـــات الحوكمـــة 
الشـــرعية

 
ــة  ــات الماليـ ــدد المؤسسـ ــات جـــزءا خـــاص يحـ أفـــردت التعليمـ
SG-( التـــي تخضـــع لهـــذه التعليمـــات فـــي مادتيـــن فرعيتيـــن
B.1.1,SG-B.1.2(. وفحـــوى هاتيـــن المادتيـــن أن كافـــة 
المصـــارف اإلســـامية المرخـــص فـــي مملكـــة البحريـــن يجـــب 
عليهـــا التقيـــد بنصـــوص هـــذه التعليمـــات مـــا لـــم ينـــص علـــى 
ـــاة  ـــن اإلســـامي معف ـــإن شـــركات التأمي ـــي ف ـــك. وبالتال خـــاف ذل
مـــن تطبيـــق هـــذه التعليمـــات مـــن ضمـــن المؤسســـات الماليـــة 
اإلســـامية. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن جميـــع المصـــارف 
ـــوك  ـــة وبن ـــوك الجمل ـــا – بن ـــواع تصريحاته ـــة أن ـــامية بكاف اإلس

ــتثناء. ــات دون اسـ ــذه التعليمـ ــمولة بهـ ــة – مشـ التجزئـ

أمـــا فـــروع المصـــارف األجنبيـــة المرخـــص لهـــا بالعمـــل فـــي 
البحريـــن باعتبارهـــا فـــروع تقـــدم خدمـــات ماليـــة إســـامية 
ــئ  ــة مكافـ ــام حوكمـ ــة األم نظـ ــدى المؤسسـ ــون لـ ــد أن يكـ فابـ
ـــق  ـــح تطبي ـــى أن يتي ـــة إل ـــات، باإلضاف ـــذه التعليم ـــي ه ـــا جـــاء ف لم
ـــروع  ـــا ف ـــوم به ـــي تق ـــى األنشـــطة الت ـــة عل ـــة شـــرعية فاعل حوكم

المصـــارف األجنبيـــة.

ــاءة  ــيقدر كفـ ــزي سـ ــرف المركـ ــع أن المصـ ــه يتوقـ ــه فإنـ وعليـ
وكفايـــة نظـــام الحوكمـــة لفـــروع المصـــارف األجنبيـــة مـــن 
ـــع  ـــة الشـــرعية األرب ـــكل الحوكم ـــر عناصـــر هي خـــال مـــدى تواف
التـــي ســـبق اإلشـــارة إليـــه أعـــاه. وفـــي حـــال فقـــدان بعـــض 
ـــل  ـــي أق ـــرع ف ـــى مســـتوى الف ـــب اســـتكماله عل ـــد يطل العناصـــر فق
ـــتوى  ـــى مس ـــر عل ـــن يتواف ـــم يك ـــال إذا ل ـــبيل المث ـــى س ـــر. فعل تقدي
المؤسســـة األم هيئـــة رقابـــة شـــرعية، فـــإن الفـــرع المرخـــص 
لـــه فـــي البحريـــن ســـيطالب بـــأن تكـــون لـــه هيئتـــه الشـــرعية 

الخاصـــة بـــه.

ـــة  ـــزم المصـــارف اإلســـامية العامل ـــات تل ـــث إن هـــذه التعليم وحي
ـــإن  ـــن، ف ـــي مملكـــة البحري ـــي تمارســـها ف ـــي حـــدود األنشـــطة الت ف
المـــادة )SG-B.2.1( وســـعت نطـــاق تطبيـــق هـــذه التعليمـــات 
لتشـــمل أنشـــطة المصـــارف اإلســـامية التـــي تمارســـها خـــارج 
البحريـــن مـــن خـــال فروعهـــا األجنبيـــة. فهـــذه التعليمـــات 
ـــة للمصـــارف اإلســـامية  ـــروع األجنبي ـــى الف ـــا عل يســـري تطبيقه
البحرينيـــة إال إذا كانـــت متطلبـــات الســـلطات المحليـــة أكثـــر تشـــددا 
ـــات  ـــإن متطلب ـــي ف ـــي تعليمـــات الحوكمـــة الشـــرعية البحرين مـــن ف
الســـلطات المحليـــة هـــي التـــي يجـــب أن تطبـــق. فعلـــى ســـبيل 
ــة  ــزم الهيئـ ــة يلـ ــلطات المحليـ ــات السـ ــت متطلبـ ــال إذا كانـ المثـ
الشـــرعية بعقـــد اجتمـــاع نصـــف ســـنوي مـــع مجلـــس اإلدارة بينمـــا 
ـــد  ـــاع واح ـــي باجتم ـــي يكتف ـــرعية البحرين ـــة الش ـــات الحوكم تعليم
ـــب أن  ـــي يج ـــي الت ـــة ه ـــات المحلي ـــإن المتطلب ـــر ف ـــل تقدي ـــي أق ف

ـــق. تطب

هيئة الرقابة الشرعية
ــات  ــواد تعليمـ ــن مـ ــر مـ ــب األكبـ ــرعية الجانـ ــة الشـ كان للهيئـ
ــة  ــث إن الهيئـ ــع حيـ ــر متوقـ ــذا األمـ ــرعية. وهـ ــة الشـ الحوكمـ
الشـــرعية تمثـــل صلـــب هيـــكل الحوكمـــة الشـــرعية والعنصـــر 
األهـــم مـــن بيـــن عناصـــره. وتهـــدف هـــذه المـــواد مـــن حيـــث 
ـــي أداء  ـــة الشـــرعية ف ـــة الهيئ ـــاءة وفاعلي ـــق كف ـــى تحقي ـــل إل المجم
ـــامي.  ـــرف اإلس ـــال المص ـــطة وأعم ـــى أنش ـــي عل ـــا الرقاب دوره
وســـوف نلقـــي الضـــوء علـــى أهـــم مـــا جـــاء فـــي هـــذه المـــواد 

المنظمـــة لعمـــل هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية.

أ - تعيين الهيئة الشرعية والئحتها الداخلية

مـــن أعضـــاء  األدنـــى  الحـــد  أن  التعليمـــات علـــى  نصـــت 
الهيئـــة الشـــرعية هـــم ثـــاث أعضـــاء مـــن المتخصصيـــن فـــي 
ــة الشـــرعية مـــن قبـــل  ــه المعامـــات. ويكـــون تعييـــن الهيئـ فقـ
ـــة  ـــى توصي ـــاء عل ـــة بن ـــة العمومي المســـاهمين فـــي اجتمـــاع الجمعي

ــس اإلدارة.  ــن مجلـ مـ

ــة  ــة داخليـ ــد الئحـ ــامي أن يعـ ــرف اإلسـ ــى المصـ ــا أن علـ كمـ
ــاق  ــد نطـ ــس اإلدارة لتحديـ ــن مجلـ ــد مـ ــرعية تعتمـ ــة الشـ للهيئـ
عمـــل الهيئـــة الشـــرعية. وقـــد نصـــت التعليمـــات علـــى الحـــد 
ـــة  ـــذه الائح ـــي ه ـــا ف ـــن توافره ـــي يتعي ـــن العناصـــر الت ـــى م األدن
ـــها  ـــن رئيس ـــا وتعيي ـــة تكوينه ـــة وطريق ـــة الهيئ ـــم عضوي ـــا ينظ بم
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وأميـــن الســـر واختصاصـــات ومســـؤوليات أعضـــاء الهيئـــة 
واجتماعاتهـــا وانتهـــاء العضويـــة والعاقـــة مـــع مجلـــس اإلدارة 

واإلدارة العليـــا واإلدارات األخـــرى.

ب - واجبات ومسؤوليات الهيئة الشرعية

ـــرعية  ـــة الش ـــوى وقـــرارات الهيئ ـــى أن فت نصـــت التعليمـــات عل
ملزمـــة للمصـــرف اإلســـامي لذلـــك فـــا بـــد أن تمنـــح الهيئـــة 
ـــن أداء  ـــا م ـــي تمكنه ـــلطات الت ـــات والس ـــة الصاحي الشـــرعية كاف

واجباتهـــا الرقابيـــة.

ـــى  ـــراف عل ـــي اإلش ـــرعية ف ـــة الش ـــؤوليات الهيئ ـــددت مس ـــد ح وق
عمليـــات وأنشـــطة المصـــرف اإلســـامي لضمـــان االلتـــزام 
بأحـــكام ومبـــادئ الشـــرعية اإلســـامية. باإلضافـــة إلـــى المصادقـــة 
ــد  ــدة. وقـ ــات الجديـ ــتندات والمنتجـ ــود والمسـ ــة العقـ ــى كافـ علـ
ـــرف  ـــغ المص ـــرعية أن تبل ـــة الش ـــى الهيئ ـــات عل ـــت التعليم أوجب
المركـــزي خطيـــا بـــأي إخفـــاق مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة فـــي 
التعامـــل مـــع أي عـــدم امتثـــال شـــرعي جســـيم مـــن قبـــل 
إدارة المصـــرف اإلســـامي. ومـــن ضمـــن مســـؤوليات الهيئـــة 
ـــة  ـــق الشـــرعي ومراجع ـــاد الخطـــة الســـنوي للتدقي الشـــرعية اعتم
التقاريـــر الشـــرعية الصـــادرة ســـواء مـــن المدقـــق الشـــرعي أو 
ـــد  ـــات حضـــور أح ـــت التعليم ـــا ألزم ـــب الشـــرعي. كم ـــن المراق م

أعضـــاء الهيئـــة الشـــرعية اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة. 

ت - اجتماعـــات الهيئـــة الشـــرعية والعاقـــة مـــع 
مجلـــس اإلدارة

أولـــت التعليمـــات اهتمامـــا ملحوظـــا فيمـــا يخـــص اجتماعـــات 
الهيئـــة الشـــرعية وتهـــدف هـــذه المـــواد فـــي المجمـــل إلـــى 
ـــة  ـــى كاف ـــون عل ـــرعية يحصل ـــة الش ـــن أن أعضـــاء الهيئ ـــد م التأك
المعلومـــات الخاصـــة بأجنـــدة االجتمـــاع فـــي الوقـــت المناســـب 

وأن إدارة الجلســـات تمكـــن أعضـــاء الهيئـــة الشـــرعية مـــن أداء 
ـــا بالشـــكل  ـــق قراراته ـــد مـــن توثي ـــل، والتأك ـــا بالشـــكل األمث دوره
ـــة  ـــإن عضـــو الهيئ ـــك ف ـــل ذل ـــه. وفـــي مقاب ـــي المتعـــارف علي المهن
الشـــرعية يجـــب عليـــه أن يحضـــر ثاثـــة أربـــاع االجتماعـــات 
)%75( خـــال العـــام. وال مانـــع أن يكـــون الحضـــور مـــن 

خـــال الوســـائط المرئيـــة أو الصوتيـــة.

ث - استقالية الهيئة الشرعية

ـــي  ـــاس ف ـــور األس ـــي المح ـــرعية ه ـــة الش ـــتقالية الهيئ ـــر اس تعتب
فاعليـــة وكفـــاءة أداء الهيئـــة الشـــرعية لدورهـــا الرقابـــي. لذلـــك 
ـــوبها  ــة وال تش ــف بالموضوعيـ ـــب أن تتصـ ــا يج ــإن قرارتهـ فـ
االعتبـــارات الشـــخصية ســـلبا أو إيجابـــا. كمـــا أن قـــرارات 
أعضائهـــا يجـــب أن تتخـــذ بعيـــدا عـــن أي تأثيـــرات تمـــارس علـــى 
أعضـــاء الهيئـــة ســـواء مـــن قبـــل مجلـــس إدارة المصـــرف أو 

إدارتـــه التنفيذيـــة.

ولضمـــان هـــذه االســـتقالية منعـــت التعليمـــات أن يكـــون مـــن 
ضمـــن أعضـــاء الهيئـــة الشـــرعية أي عضـــو مـــن أعضـــاء 
أحـــد  أو  أو مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة  التنفيذيـــة  االدارة 
ـــا أن أحـــد أعضـــاء  ـــى المصـــرف اإلســـامي. كم المســـيطرين عل
ـــة  ـــة الحوكم ـــي لجن ـــوا ف ـــون عض ـــب أن يك ـــرعية يج ـــة الش الهيئ
ـــإن  ـــح ف ـــي المصال ـــود أي تضـــارب ف ـــال وج ـــي ح ـــرعية. وف الش
علـــى عضـــو الهيئـــة الشـــرعية أن يعلـــن خطيـــا لهيئـــة الرقابـــة 
ـــي  ـــاركة ف ـــن المش ـــع ع ـــارض وأن يمتن ـــذا التع ـــن ه ـــرعية ع الش

المناقشـــة أو القـــرارات أو اإلجـــراءات محـــل التعـــارض.

حــددت مســؤوليات الهيئــة الشــرعية فــي اإلشــراف علــى عمليــات وأنشــطة 
المصــرف اإلســامي لضمــان االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــرعية اإلســامية. 
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ـــة اإلســـامية  أصـــول الصيرف
1.69 تريليـــون دوالر بنهاية 

الربـــع األول 2018

ـــات  ـــر البيان ـــن نش ـــة اإلســـامية ع ـــات المالي ـــس الخدم ـــن مجل أعل
ونموهـــا  اإلســـامية  المصرفيـــة  النظـــم  بســـامة  المتعلقـــة 
ــة  ــام 2018 المتحصلـ ــع األول لعـ ــدول للربـ ــتوى الـ ــى مسـ علـ
مـــن 21 دولـــة مـــن الـــدول األعضـــاء فـــي مجلـــس الخدمـــات 
ـــات  ـــى البيان ـــر عل ـــدار العاش ـــتمل اإلص ـــامية. ويش ـــة اإلس المالي
ــر  ــي قطـ ــًرا، وهـ ــت مؤخـ ــع دول انضمـ ــن أربـ ــة مـ المتحصلـ
ـــي تشـــارك  ـــدة الت ـــة المتح ـــان، فضـــًا عـــن المملك وفلســـطين ولبن

للمـــرة األولـــى. 

الـــدول الجديـــدة، يكـــون مجمـــوع  بيانـــات  ومـــع تضميـــن 
موجـــودات صناعـــة المصرفيـــة اإلســـامية قـــد نمـــى بنســـبة 8% 

مـــن 1573 مليـــار دوالر فـــي الربـــع األول مـــن عـــام 2017 
ـــام 2018.  ـــن ع ـــع األول م ـــي الرب ـــار دوالر ف ـــى 1699 ملي إل
)تـــم احتســـاب ذلـــك وفًقـــا لبيانـــات الـــدول المجمعـــة التـــي تـــم 
تحويلهـــا إلـــى الـــدوالر األمريكـــي باســـتخدام أســـعار الصـــرف 

فـــي نهايـــة الفتـــرة(.

ــدول  ــي الـ ــارف اإلســـامية فـ ــة للمصـ ــا األنشـــطة التمويليـ وأمـ
اإلســـامية  الماليـــة  المؤشـــرات  مشـــروع  فـــي  المشـــاركة 
االحترازيـــة والهيكليـــة فقـــد نمـــت بمقـــدار %6.7 لتصـــل إلـــى 
1033 مليـــار دوالر فـــي الربـــع األول مـــن عـــام 2018، مقارنـــة 
ــام 2017.  ــن عـ ــع األول مـ ــي الربـ ــار دوالر فـ بــــ 968 مليـ

إعداد الدكتور حسن العالي
مستشار اقتصادي
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ونيجيريـــا، وُعمـــان، وباكســـتان، وفلســـطين، وقطـــر، والســـعودية، 
ـــدة. ـــة المتح ـــا، واإلمـــارات، والمملك ـــودان، وتركي والس

ــات  ــس الخدمـ ــام لمجلـ ــن العـ ــار األميـ ــياق أشـ ــذا السـ ــي هـ وفـ
الماليـــة اإلســـامية الدكتـــور/ بلـــو الوال دانباتـــا إلـــى أنـــه 
“مـــع نشـــر البيانـــات المصرفيـــة اإلســـامية الخاصـــة بالمملكـــة 
المتحـــدة ألول مـــرة، فـــإن قاعـــدة بيانـــات المؤشـــرات الماليـــة 
ــوة  ــت خطـ ــد خطـ ــون قـ ــة تكـ ــة والهيكليـ ــامية االحترازيـ اإلسـ
مهمـــة فـــي توســـيع نطاقهـــا كـــي تضـــم ســـوًقا مالًيـــا إســـامًيا 
ـــن  ـــة م ـــة الرابع ـــب المرحل ـــًا: “بموج ـــاف قائ ـــر” وأض ـــا آخ مهًم
ـــة  ـــات الخاص ـــع البيان ـــي لجم ـــب الحال ـــإن القال ـــروع، ف ـــذا المش ه
بقطـــاع المصرفيـــة اإلســـامية فـــي طـــور التوســـع ليشـــمل بيانـــات 

وبالنســـبة للمصـــارف اإلســـامية الكاملـــة، والنوافـــذ اإلســـامية 
ـــدول  ـــن ال ـــاركة م ـــة مش ـــي 21 دول ـــة ف ـــة لمصـــارف تقليدي التابع
ـــغ  ـــد بل ـــامية، فق ـــة اإلس ـــات المالي ـــس الخدم ـــي مجل ـــاء ف األعض
ـــام  ـــن ع ـــع األول م ـــي الرب ـــذة ف ـــا و 85 ناف ـــا 188 مصرًف عدده
2018، مقارنـــة بــــ 184 مصرًفـــا و 84 نافـــذة فـــي الربـــع األول 

مـــن عـــام 2017 علـــى التوالـــي.

ـــي مشـــروع  ـــا ف ـــدول المشـــاركة حالًي ـــى أن ال وتجـــدر اإلشـــارة إل
قاعـــدة بيانـــات المؤشـــرات الماليـــة اإلســـامية االحترازيـــة 
والهيكليـــة التابـــع لمجلـــس الخدمـــات الماليـــة اإلســـامية تضـــم كل 
ـــاي، ومصـــر،  ـــش، وبرون ـــن، وبنغادي ـــن: أفغانســـتان، والبحري م
ـــا،  ـــان، وماليزي ـــت، ولبن ـــران، واألردن، والكوي ـــيا، وإي وإندونيس

TOTAL ISLAMIC BANKING ACTIVITY

Note: Estimated based on aggregated data from 19 countries. 
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RETURN ON ASSETS AND RETURN ON LIQUIDITY

Note: Estimated based on aggregated data from 18 countries. 

FINANCING BY TYPE OF SHARI’A COMPLIANT CONTRACT- 2018Q1

Note: Estimated based on aggregated data from 14 countries. 

كمـــا أشـــار إلـــى أن “مجلـــس الخدمـــات الماليـــة اإلســـامية قـــد 
باشـــر بعـــدة جهـــود لتوســـيع تغطيـــة قاعـــدة البيانـــات لتشـــمل 
ــي  ــا فـ ــامي، بمـ ــال اإلسـ ــوق رأس المـ ــل، وسـ ــي التكافـ قطاعـ
ــاء مـــن قائمـــة  ــامل للصناعـــة، واالنتهـ ذلـــك إجـــراء مســـح شـ

المؤشـــرات، ومنهجيـــات التجميـــع. 

مفصلـــة عـــن القوائـــم الماليـــة للحصـــول علـــى مزيـــد مـــن البيانـــات 
حـــول قوائـــم الدخـــل والمراكـــز الماليـــة، وهـــو مـــا سيســـاعد علـــى 
ـــات  ـــول توجه ـــات ح ـــتخدمي البيان ـــا لمس ـــر عمًق ـــم أكث ـــر فه توفي
واســـتقرار أنشـــطة المصرفيـــة اإلســـامية لـــدى الـــدول المشـــاركة 

وعلـــى مســـتوى العالـــم”.
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ـــمل  ـــروع ليش ـــيع المش ـــة لتوس ـــال التحضيري ـــال األعم ـــى إكم عل
ـــإن  ـــل، ف ـــامي والتكاف ـــال اإلس ـــوق رأس الم ـــي س ـــن قطاع كل م
األمانـــة العامـــة لمجلـــس الخدمـــات الماليـــة اإلســـامية ســـتدعو 
ــوق رأس  ــي سـ ــارة لقطاعـ ــرافية مختـ ــة وإشـ ــلطات تنظيميـ سـ
ـــي  ـــروع ف ـــذا المش ـــي ه ـــاركة ف ـــل للمش ـــامي والتكاف ـــال اإلس الم

ـــام 2018م. ـــن ع ـــع م ـــع الراب الرب

بمـــا أن قاعـــدة بيانـــات المصرفيـــة اإلســـامية أضحـــت تغطـــي 
ـــامية،  ـــة اإلس ـــي للمصرفي ـــاط العالم ـــن النش ـــن %95 م ـــر م أكث
ــامية  ــة اإلسـ ــات الماليـ ــس الخدمـ ــد لمجلـ ــز الجديـ ــإن التركيـ فـ
أصبـــح موجًهـــا نحـــو إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات عالميـــة توفـــر بيانـــات 
ـــن  ـــكل م ـــاع ل ـــتوى القط ـــى مس ـــة عل ـــم المالي ـــن القوائ ـــة ع مفصل
الـــدول المشـــاركة. وعلـــى نحـــو مشـــابه، فـــي حيـــن يجـــري العمـــل 

LIQUIDITY RATIO

Note: Estimated based on aggregated data from 16 countries. 
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