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االفتتـاحيـة
نرحــب بكــم فــي هــذه النشــرة الماليــة واالقتصاديــة التــي تعتــزم
مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة أن تصدرهـــا بصـــورة فصليـــة
لتأخ ــذ دوره ــا ف ــي تعزي ــز دور ومكان ــة المجموع ــة البارزتي ــن
ف ــي الصناع ــة المصرفي ــة اإلس ــامية.
إن المجموعـــة ومنـــذ تأسيســـها وضعـــت كأحـــد أهدافهـــا
االســـتراتيجية المســـاهمة فـــي تطويـــر وإغنـــاء البحـــوث
والدراس ــات المصرفي ــة والمالي ــة واالقتصادي ــة .ومؤخ ــرا أدرج
ه ــذا اله ــدف أيض ــا ضم ــن اس ــتراتيجية المس ــئولية االجتماعي ــة
للمجموعـــة.

عدنان أحمد يوسف

إن المجموعـــة ومنـــذ تأسيســـها
وضع ــت كأح ــد أهدافه ــا االس ــتراتيجية
المســـاهمة فـــي تطويـــر وإثـــــراء
البحـــوث والدراســـات فـــي مجـــال
االقتصـــاد اإلســـامي والمصرفيـــة
اإلســـامية.

إن مجموعــة البركــة المصرفيــة وبعــد مضــي أكثــر مــن  15عاما
علــى تأسيســها بــات لهــا مكانــة مصرفيــة رفيعــة ،وتمتلــك ســجل
ناصــع مــن اإلنجــازات ،كمــا إن وحداتهــا المصرفيــة يمتلــك كل
منهــا ســجل مالــي متميــز ،وخبــرة متراكمــة فــي تقديــم المنتجــات
المبتكــرة ،وتطويــر الصناعــة المصرفيــة اإلســامية وخدمــة
مجتمعاتهــا .وهــذه جميعهــا أيضــا بحاجــة إلــى أن تبــرز ويســلط
الضــوء عليهــا إعالميــا وبصــورة أكبــر.
لذل ــك ،فأنن ــا نأم ــل أن تحق ــق ه ــذه النش ــرة ،وم ــن خ ــال أبوابه ــا
الت ــي ت ــم اختياره ــا وتصميمه ــا بعناي ــة ،العدي ــد م ــن األه ــداف،
وفـــي المقدمـــة منهـــا أن تشـــكل مرجعـــا اقتصاديـــا ومصرفيـــا
إس ــاميا س ــواء للمتخصصي ــن أو المصرفيي ــن أو العم ــاء عل ــى
مســتوى دول الخليــج العربــي ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقي ــا .كم ــا أن تك ــون ج ــزء م ــن أداء المس ــئولية االجتماعي ــة
للمجموعـــة ،وأن تلعـــب دورا إعالميـــا فـــي إبـــراز أداء
وإنج ــازات المجموع ــة وتعزي ــز العالق ــات والرواب ــط المش ــتركة
بي ــن وح ــدات المجموع ــة وبينه ــا وبي ــن المس ــاهمين والش ــركاء
وأصحـــاب المصلحـــة.
نرحـــب بكـــم جميعـــا فـــي هـــذه النشـــرة ونتطلـــع الســـتالم
مالحظاتكـــم وتعليقاتكـــم.

عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي ،مجموعة البركة المصرفية
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توحـيد ومـوائمة
صنـاعة الصكـوك
يتزايــد إصــدار الصكــوك فــي جميــع أنحــاء العالــم  ،لكــن الهيــاكل
المســتخدمة إلصدارهــا ليســت موحــدة ،ممــا يحــد مــن قبــول
المســتثمرين خــارج الحــدود والتــداول فيهــا فــي األســواق الثانوية.
ويتــم تنظيــم الصكــوك بعــدة طــرق مختلفــة .فــي حيــن أن الســند
التقليــدي هــو وعــد بســداد قــرض  ،فــإن الصكــوك تشــكل ملكيــة
جزئيــة فــي ديــن (صكــوك المرابحــة) أصــل (صكــوك اإلجــارة)،
مشــروع (صكــوك االســتصناع)  ،أعمــال (صكــوك المشــاركة) ،
أو اســتثمار (صكــوك االســتثمار).

األستاذ محمد المطاوعة *

وأكثــر هيــاكل الصكــوك اســتخدامًا تستنســخ نمــوذج التدفقــات
النقديــة للســندات التقليديــة .ويتــم إدراج هــذه الهيــاكل فــي
البورصــات  ،عــادة بورصــة لوكســمبورغ وبورصــة لنــدن فــي
أوروبــا  ،وجعلهــا قابلــة للتــداول مــن خــال المنظمــات التقليديــة
مثــل يوروكليــر أو كليرســتريم .وتعــد التقنيــة الرئيســية لتحقيــق
حمايــة رأس المــال هــو التعهــد الملــزم بإعــادة شــراء بعــض
األصــول ،مثــا فــي حالــة صكــوك اإلجــارة ،مــن قبــل المصــدر.
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فــي هــذه األثنــاء يتــم دفــع اإليجــار  ،والــذي غالبـا ً مــا يتــم تســعيره
بســعر فائــدة قياســي مثــل الليبور(والــذي عليــه تحفظــات مــن قبــل
علمــاء الشــريعة).
ويعتبــر الهيــكل األكثــر قبــوال ،والــذي هــو قابــل للتــداول ،هــو
صكــوك اإلجــارة.
الخصائــص التــي تميــز الصكــوك عــن غيرهــا مــن األدوات
اإلســامية ،والتــي ســاهمت فــي انتشــارها علــى نطــاق واســع
هــي:
• تقــوم علــى مبــدأ المشــاركة فــي الربــح والخســارة :تتمثــل
المبــادئ التــي يقــوم عليهــا إصــدار الصكــوك فيمــا يتعلــق بالعالقــة
بيــن المشــاركين فــي المشــاركة فــي الربــح والخســارة بغــض
النظــر عــن صيغــة االســتثمار المعمــول بهــا.
• المســتندات الصــادرة نيابــة عــن المالكيــن ذات قيمــة متســاوية:
وهــي أدوات صــادرة ذات فئــات متســاوية القيمــة ألنهــا تمثــل
حصصــا ً مشــتركة فــي موجــودات مشــروع معيــن أو نشــاط
اســتثماري خــاص  ،وذلــك لتســهيل شــراء وتــداول هــذه الصكوك.
وتماثــل هنــا األســهم اإلســامية الصــادرة بفئــات متســاوية وتمثــل
حصــة مشــتركة فــي صافــي أصــول الشــركة المســاهمة.
• يتــم إصدارهــا وتداولهــا وفقــا ألحــكام وشــروط الشــريعة:
تخصيــص عائــدات األدوات لالســتثمار فــي المشــاريع وفقــا
ألحــكام الشــريعة اإلســامية  ،حيــث أنهــا تقــوم علــى أســاس العقــد
والشــرعية وفقــا للصيــغ اإلســامية الماليــة.
فــي ضــوء االختالفــات المذكــورة أعــاه  ،نــرى فــي الوقــت
الحالــي نقاشــا حيويــا بشــكل خــاص بيــن جميــع أصحــاب

(*) محمد المطاوعة ،هو الرئيس التنفيذي بنك البركة اإلسالمي ،البحرين

المصلحــة فــي الصناعــة اإلســامية  ،بقيــادة هيئــة المحاســبة
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية حــول مزايــا وعيــوب
توحيــد ومواءمــة هــذه الصناعــة .وقــد نوقشــت هــذه القضيــة علــى
نطــاق واســع فــي مؤتمــرات الهيئــة التــي عقــدت فــي البحريــن
علــى مــدار عــدة ســنين .وتركــز المناقشــة علــى تطويــر إرشــادات
أوضــح بشــأن إصــدارات الصكــوك التــي تشــمل الجوانــب
المحاســبية والقانونيــة والتقنيــة والجوانــب المتعلقــة بالضرائــب.
ويغطــي مراجعــة المعاييــر الحاليــة للصكــوك حســابات االســتثمار
والتأميــن التكافلــي والتأميــن وهيــاكل تمويــل اإلجــارة والمرابحــة.
وفيمــا يتعلــق بالتكافــل  ،تــدرس هيئــة المحاســبة والمراجعــة
للمؤسســات الماليــة اإلســامية كيفيــة توســيع نطــاق توجيهاتهــا
لتشــمل إعــادة التكافــل ،ومســألة تحديــد رســوم وكالــة محــددة
بــدالً مــن ربــط الرســوم باألربــاح أو األداء  ،وتوضيــح تعريــف
القــروض الخيريــة (القــرض الحســن).
بالنســبة لإلجــارة  ،وهــي عقــد بيــع وإعــادة تأجيــر ،فــإن هيئــة
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية تريــد
توضيــح الفــروق بيــن عقــود اإليجــار التمويلــي واإليجــار
التشــغيلي .وال تتماشــى ممارســة الصناعــة حاليًــا مــع معيــار
اإلجــارة  ،المعــروف باســم  FAS 8؛ وتشــمل التغييــرات
المقترحــة االعتــراف باإليــرادات  ،وتصنيف الميزانيــة العمومية،
واإلســتهالك  ،واإلطفــاء واإلفصــاح.
فــي حيــن ســيتم إعــادة تصميــم معيــار المرابحــة مــن قبــل الهيئــة
بحيــث ينــص علــى اســتخدام ضمانــات الســترداد الذمــم المدينــة ،
مــع تحديــد معاييــر المحاســبة وشــروط اإلفصــاح.
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مفهـوم التأمـين
التعــاوني
د .احمد سالم ملحم )*(
الدكتور محمد صباغ
(*) تم إقتباس هذا المقال من كتاب صدر باللغة االنجليزية تحت عنوان  :التأمين اإلسالمي بين النظرية
والتطبيق من تأليف الدكتور أحمد سالم ملحم ،واالستاذ أحمد الصباغ
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مفهـوم التـأمين التعـاوني
يعتمــد التأميــن التعاونــي عمو ًمــا علــى مفهــوم أن األثــر الســلبي لحادثــة معينــة يتــم توزيعــه بيــن مجموعــة مــن األشــخاص بــدالً مــن جعــل
الشــخص الــذي تعــرض للخســارة يتحمــل نتائجــه فقــط.
وتتمثــل الوســائل لتحقيــق ذلــك فــي إنشــاء صنــدوق مشــترك يمكــن أن يســهم فيــه كل شــخص معــرض لخطــر محــدد بحيــث يتــم دفــع
التعويــض مــن ذلــك الصنــدوق .وفــي هــذا النــوع مــن التأميــن ،يســعى المؤمــن للحصــول علــى ضمــان مــن مجموعــة مــن األشــخاص
المشــاركين فــي التأميــن .فــي الوقــت نفســه ،هــو يقــدم الدعــم لألعضــاء اآلخريــن عندمــا يواجهــون الخســائر .األعضــاء الذيــن يتشــاركون
فــي هــذا التأميــن يؤمنــون خســائر بعضهــم البعــض علــى أســاس التعــاون الشــرعي أو التكافلــي.
يحتــوي التأميــن التعاونــي علــى نوعيــن :األول هــو النــوع البســيط القديــم الــذي يتخــذ شــكل جمعيــة تعاونيــة تضــم مجموعــة محــددة مــن
األشــخاص لتجنــب المخاطــر الناجمــة عــن حــوادث محــددة .ويدفــع كل عضــو مبل ًغــا مــن المــال مــن أجــل تعويــض أي عضــو يتعــرض
للخطــر المؤمــن عليــه .ويتــم تســوية التعويــض مــن المبلــغ اإلجمالــي لألقســاط .إذا تبقــت قيمــة كبيــرة مــن األقســاط ســيتم تســديدها
لألعضــاء .أمــا إذا كانــت أقســاط التأميــن غيــر كافيــة  ،فســيتم تحصيــل أقســاط إضافيــة منهــم .هــذا النــوع مــن التأميــن التعاونــي يســمى
التأميــن التعاونــي البســيط.
النــوع الثانــي مــن التأميــن التعاونــي هــو التأميــن التعاونــي المتقــدم .عندمــا يتــم إدارة هــذا النــوع مــن قبــل شــركة متخصصــة بصفتهــا
وكالــة  ،تســمى شــركة التأميــن اإلســامية.
يختلف التأمين التعاوني عن التأمين التجاري في المجاالت التالية:
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أو الً  :فيما يتعــــلق بأطـراف العقــــد وملكـية األقسـاط:
فــي التأميــن التجــاري  ،يقــع عقــد التأميــن بيــن المؤمــن عليــه وشــركة التأميــن بصفتهــا الشــركة المؤمنــة ولمصلحتهــا .ولكــن فــي التأميــن
التعاونــي يكــون الطرفــان فــي العقــد همــا المؤ َّمــن وشــركة التأميــن بصفتهــا ممثلــة للمؤ َّمــن عليــه .يتمثــل دور شــركة التأميــن فــي هــذا النوع
مــن التأميــن فــي إبــرام العقــود مــع المؤمــن وإدارة عمليــات التأميــن وأمــوال التأميــن فــي صنــدوق التأميــن التعاونــي بطريقــة شــرعية علــى
أســاس وكالــة مقابــل رســوم ثابتــة .األقســاط التــي يتــم تحصيلهــا مــن المؤمــن عليهــم تخصهــم وليــس تخــص شــركة التأميــن .يتــم اســتثمار
األمــوال المتاحــة لمصلحــة المؤمــن عليهــم.

ثانيـا ً :فيمــا يتعـــلق بالهــــدف
فــي التأميــن التجــاري  ،يكــون الهــدف الرئيســي لشــركة التأميــن هــو تحقيــق أكبــر قــدر مــن األربــاح .بينمــا تحقيــق األمــن يعتبــر هــدف
ثانــوي وســوف يأتــي نتيجــة لتحقيــق الربــح .لكــن الهــدف الرئيســي فــي التأميــن التعاونــي هــو تحقيــق األمــن عــن طريــق التعــاون بيــن
المؤمــن عليهــم للتعويــض عــن نتائــج المخاطــر التــي قــد تصيــب أي منهــم علــى أســاس التبــرع.

ثالثــــا ً :فيما يتعلــــق بطبيـعة العقـد
عقــود التأميــن التجــاري هــي عقــود تعويــض  ،فــي حيــن أن عقــود التأميــن التعاونــي هــي عقــود تبــرع .يحتــوي التأميــن التجــاري علــى
الربــا والغــرر والجهالــة ،فــي حيــن أن التأميــن التعاونــي يتجنبهــا جميعهــا .ســيختفي الجهــل والغــرر ألن عقــود التأميــن التعاونــي هــي
عقــود تبــرع.

رابعـــا :فيمــا يتعـــلق بآلـــية استثمـــار أمـــوال التـــأمين
يتــم اســتثمار أمــوال التأميــن فــي التأميــن التجــاري علــى أســاس الربــا .ولكــن فــي مجــال التأميــن التعاونــي  ،ال يتــم اســتثمار أمــوال التأميــن
إال بطــرق مشــروعة خاليــة مــن الربــا.

تلخيص الدكتور حسن العالي
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البركـة تتفـوق 
فـي
إنجـاز أهـداف االستـدامة
والمسئـوليـة االجتمـاعية

*

إن االلتــزام باالســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة يقــع عبــر شــبكة
البركــةفــيمختلــفبلداننــاومجتمعاتنــاالمحليــةكمــاإننــانواصــلتبنــي
اســتراتيجياتجديــدةلتعميــقأثرنــاعلــىالمجتمــع
يتخطــى برنامــج البركــة لالســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة فــي فلســفته وأهدافــه األعمــال الخيريــة ليرتبــط مباشــرة باإلســهام فــي تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة .لذلــك فهــو جــزء ال يتجــزأ مــن نهــج عمــل المجموعــة ورؤيتهــا اإلســتراتيجية  .وتتــم إدارة
البرنامــج مــن خــال نظــام حوكمــة متكامــل مــع أدوات قيــاس وسياســات وخطــط يتــم تطويرهــا وتنفيذهــا بشــكل مشــترك مــن قبــل جميــع
بنــوكالبركــة.
إن االلتــزام باالســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة يقــع عبــر شــبكة البركــة فــي مختلــف بلداننــا ومجتمعاتنــا المحليــة كمــا إننــا نواصــل
تبنــياســتراتيجياتجديــدةلتعميــقأثرنــاعلــىالمجتمــع.علــىســبيلالمثــال،إنالمبلــغالمنفــقنحــوبرنامــجالفــرصاالقتصاديــة (أحــدى
دعائــم برنامــج المســؤولية االجتماعيــة) يســتمر بالنمــو إلــى أكثــر مــن  5بالييــن دوالر أمريكــي .2016

(*) تلخيص الدكتور حسن العالي
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أهدافالبركةللتنميةالمستدامة 2020-2016
لقــدتعهدنــاخــالالعــامالماضــيبالتبــرعوالتمويــلبأكثــرمــن
600مليــوندوالرأمريكــيألهــدافالبركــةللتنميــةالمســتدامة.
 2020 – 2016وهــيمتكاملــةمــعاألهــدافالعالميــةللتنميــة
ا لمســتدامة.
نحــنمســتمرونبزيــادةمحفظتنــاالماليــةفــيالطاقــةالبديلــة
والخضــراء.لذلــك،نحــننقــومبدعــمفــروعالبركــةالمصرفيــة
بمختلــفالطــرق.كمــاقمنــابزيــادةحمالتنــافــيمجــالالتشــجير

عبــرالمجموعــةإلــىجانــبزيــادةاإلجــراءاتللحفــاظعلــى
الطاقــةفــيعملياتنــاومبانينــا.
نحــننؤمــنبــأناألهــدافالعالميــةللتنميــةالمســتدامةوأهــداف
التمويــلاإلســاميتســتندإلــىقيــممشــتركةومتأصلــةوالتــي
ســوفتواصــلالبركــةإتباعهــاواالعتــزازبهــا.وبالتالــيســتظل
األهــدافالعالميــةللتنميــةالمســتدامةســمةهامــةمــنســمات
مســاعينافــيالمســتقبل.

أهــدف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة التــي يســاهم برنامــج البركــة لالســتدامة
والمســئولية االجتماعيــة فــي تحقيقهــا:

أهـــدافالبـركــةللتنميــةالمسـتدامــة 2020 - 2016
الوظـــائف

التعلــــيم

خلــق  50,000وظيفــة جديــدة فــي
البلــدانالتــينعمــلفيهــامــنخــال
توفيــر االحتياجــات الماليــة لعمالئنــا
الحالييــن والجــدد.

التمويـــل والتبـــرع إلـــى المؤسســـات
التعليميـــةالخاصـــةوالحكوميـــةبمبلـــغ
وقـــدره191مليـــوندوالرأمريكـــي

الصحـــة
التمويـــلوالتبـــرعإلـــىالمؤسســـات
الصحي ــةالحكومي ــةوالخاص ــةبمبل ــغ
وق ــدره434ملي ــوندوالرأمريك ــي

 إنجــازاتالبـركــة2016
 1وظيف ــةف ــي
هدفن ــاخل ــق  0,207
2016
لقـــدســـاهمنافـــيخلـــق 14,535
وظيفـــةجديـــدة
ت ــمتحقي ــق28%م ــنأه ــدافالـــ
1م ــنأه ــداف
5س ــنواتو 42%
البركـــة للعـــام .2016

(*) مستخلص من تقرير البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية

هدفنـــا لعـــام  2016هـــو
التبـــرعوالتمويـــلبمبلـــغوقـــدره
 38,173,398دوالر أمريكـــي
للتعليـــم
لق ــدقمن ــابالتموي ــل /التب ــرعبمبل ــغ
وقـــدره  41,596,059دوالر
أمريكـــيللتعليـــم
 2مـــن أهـــداف
تـــم تحقيـــق  1%
 1ألهـــداف
الـــ  5ســـنوات و 08%
البركـــة للعـــام 2016

هدفنـــا لعـــام  2016هـــو
التبـــرعوالتمويـــلبمبلـــغوقـــدره
 86,709,977دوالر أمريكـــي
للرعايـــة الصحيـــة
لق ــدقمن ــابالتموي ــل /التب ــرعبمبل ــغ
وقـــدره  96,826,507دوالر
أمريكـــيللرعايـــةالصحيـــة
2مــنأهــدافالـــ5
تــمتحقيــق 2%
س ــنواتو111%أله ــداف البرك ــة
للع ــام  2016
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لمـاذا الحوكمــة
الجيـدة ضرورية
األستاذ عدنان احمد يوسف *

ال شــك أن الحوكمــة أصبحــت قضيــة أساســية تتطلــب المزيــد
مــن البحــث والدراســة والمعالجــة الحكيمــة  ،خاصــة وأننــا جمي ًعــا
والمجتمــع الدولــي بأســره نواجــه حال ًيــا كمصرفييــن واقتصادييــن
شــروط صارمــة وغيــر مســبوقة ،ولكــن اإلجابــة الواضحــة
تظهــر بصراحــة هنــا أننــا ندفــع اآلن ثمــن فشــل العديــد مــن
األنظمــة التشــريعية الماليــة الدوليــة وســيطرتها غيــر الفعالــة على
األســواق .بطبيعــة الحــال ،يجــب أن نضــع فــي االعتبــار غيــاب
الشــفافية فــي العديــد مــن المعامــات  ،باإلضافــة إلــى الفســاد فــي
ً
ارتباطــا وثي ًقــا
بعضهــا  ،والتــي هــي جميــع قضايــا مرتبطــة
بالموضــوع الرئيســي الــذي نتناولــه اليــوم ،وهــو الحوكمــة.
إن حوكمــة الشــركات هــي مجموعــة مــن المعاييــر األخالقيــة
والمهنيــة ترتبــط بشــكل أساســي بالعالقــة بيــن الشــركة وأصحــاب
المصلحــة ،أو باألحــرى مجموعــة مــن القواعــد والضوابــط التــي
تراقــب وتقــود اإلدارة نحــو تحقيــق أقصــى قــدر مــن الربحيــة

وقيمــة للمســاهمين علــى المــدى الطويــل .واكتســبت حوكمــة
الشــركات أهميــة أكبــر مــع زيــادة اســتثمارات القطــاع الخــاص
وفصــل الملكيــة عــن اإلدارة .ووفقــا لمنظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة  ،أصبحــت هــذه المعاييــر تركــز علــى أســاليب
حمايــة المســاهمين األقليــة ضــد الســلوكيات العشــوائية لــإدارة ،
واألســاليب التــي يمكــن أن تضمــن الســيطرة علــى اإلدارة.
إذا اتفقنــا علــى أن الحوكمــة الجيــدة مطلوبــة وضروريــة ،يجــب
ً
ارتباطــا وثي ًقــا بمجموعــة مــن
أن نعتــرف بــأن الحوكمــة ترتبــط
المبــادئ تــدور حــول األخالقيــات والســلوك والتعليــم والثقافــة
العامــة قبــل أن ترتبــط بالقواعــد والقوانيــن .وتجــد مجتمعاتنــا
اإلســامية فــي ديــن اإلســام األســس التعليميــة واألخالقيــة
لاللتــزام بقواعــد الحوكمــة .وقــد ســعى اإلســام لتحقيــق هــذا
الهــدف مــن خــال بــث القيــم التربويــة والتعليميــة والثقافــة العامة.
تبــرز بعــد ذلــك أهميــة ســن القواعــد والقوانيــن ذات الصلــة.
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وأبــرزت األزمــة الماليــة العالميــة الحاليــة علــى الســطح العديــد
مــن األخطــاء واالنتهــاكات التــي تنســب إلــى ســوء الحوكمــة فــي
البنــوك الكبــرى .وقــد أجبــر ذلــك صنــاع التشــريعات القانونيــة
فــي العالــم علــى إجــراء دراســة شــاملة للتشــريعات واألنظمــة
الماليــة والمصرفيــة علــى المســتوى المحلــي فــي كل بلــد وعلــى
مســتوى العالــم .وقــد أشــارت هــذه الدراســات إلــى نطــاق واســع
مــن مجــاالت الضعــف التــي تســببت في األزمــة أوالً فــي الواليات
المتحــدة األمريكيــة وأدت إلــى انتشــارها فيمــا بعــد وبشــكل غيــر
مســبوق فــي جميــع النظــم الماليــة والمصرفيــة فــي أرجــاء العالــم.
لقــد أظهــرت األزمــة أن العديــد مــن البنــوك لــم يكــن لديهــا رأس
المــال الكافــي لدعــم مركــز المخاطــر الــذي تبنتــه ،حيــث اكتشــفت
الحق ـا ً أنهــا تجــاوزت توقعاتهــا قبــل األزمــة .وهــذا ينتهــك بــا
شــك المبــادئ األساســية لمعاييــر بــازل  2فيمــا يتعلــق بكفايــة
رأس المــال.
ومــع ذلــك ،كان الســبب الرئيســي اآلخــر الــذي أدى إلــى تدهــور
األزمــة هــو الخطــوة التــي اتخذهــا عــدد كبيــر مــن البنــوك
ذات االنتشــار العالمــي الواســع لبنــاء قاعــدة كبيــرة للديــون
داخــل وخــارج الميزانيــة  ،وارتبطــت فــي الوقــت ذاتــه باإللغــاء
التدريجــي لمســتوى رأس المــال .وفــي تلــك األثنــاء  ،كانــت هنــاك
العديــد مــن البنــوك التــي كانــت تمتلــك مخزونــات غيــر كافيــة مــن
الســيولة  ،مصحوبــة بخســائر ائتمانيــة ضخمــة نتيجــة لتركــزات
فــي االســتثمارات ناتجــة عــن ســوء إدارة التركــزات والمخاطــر
المقابلــة ،خاصــة تلــك الناتجــة عــن االســتثمار فــي المشــتقات
االئتمانيــة.
وقــد دعــا ذلــك ســلطات الرقابــة المصرفيــة والماليــة الوطنيــة
والعالميــة إلــى تطويــر القواعــد والمعاييــر المصرفيــة الحاليــة ،
باإلضافــة إلــى وضــع قواعــد عالميــة متقدمــة يمكــن أن تســهم فــي
تعزيــز قــدرات البنــوك علــى تحمــل الصدمــات مــن خــال تحديــد
مركــز البنــوك مــن المخاطــر باســتخدام طــرق أكثــر شــموالً.
وتقــوم لجنــة بــازل بــدورً ا رائــ ًدا فــي هــذا المجــال مــن خــال
إدخــال تعديــات مكثفــة علــى الركائــز الرئيســية الثــاث لبــازل
 ،2وتطبيــق القواعــد والمعاييــر الجديــدة التــي شــكلت مجتمعــة مــا
يســمى ببــازل .3

(*) عدنان احمد يوسف ،الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية

لقــد أظهــرت األزمــة أن العديــد مــن
البنــوك لــم يكــن لديها رأس المــال الكافي
لدعــم مركــز المخاطــر الذي تبنتــه ،حيث
اكتشــفت الحقـا ً أنهــا تجــاوزت توقعاتهــا
قبــل األزمــة
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الصيرفة اإلســامية في المغرب..
*
مسـتقبل واعـد
دشــنت مجموعــة البركــة المصرفيــة فــي ديســمبر الماضــي أعمال
وحدتهــا المصرفيــة “بنــك التمويــل واإلنمــاء”  BTI Bankفــي
المغــرب الشــقيق وذلــك بالشــراكة مــع البنــك المغربــي للتجــارة
الخارجيــة .وهــو عبــارة عــن بنــك مشــارکة جديــد مقره الرئيســي
فــي الــدار البيضــاء .ويهــدف إلــى تقيــدم مختلــف المنتجــات
والخدمــات المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية فــي الســوق
المغــرب وذلــك مــن خــال إنشــاء شــبكة فــروع تتكــون مــن 37
فرعــا ً تنتشــر فــي مــدن المغــرب وذلــك بحلــول عــام .2022
وفــي هــذه المناســبة نلقــي هــذه النظــرة الفاحصــة علــى الصيرفــة
اإلســامية فــي المغــرب:
ُتعــد المغــرب مــن الــدول التــي تأخــر دخــول الصيرفــة االســامية
إليهــا .ففــي شــهر يوليــو مــن العــام  2015صادقــت الحكومــة
المغربيــة علــى مشــروع قانــون يســمح بالترخيــص للمصــارف
اإلســامية بالعمــل فــي البــاد .وقــد تضمــن مشــروع القانــون
اإلجــراءات الخاصــة بعمــل المصــارف اإلســامية ،والتــي أُطلــق
عليهــا فــي المشــروع ‘البنــوك التشــاركية’.
وبموجــب هــذا القانــون ســوف يتولــى المصــرف المركــزي
المغربــي منــح التراخيــص التــي ستســمح بمزاولــة أربعــة أنــواع
مــن الخدمــات التشــاركية الجديــدة وفــق ضوابــط يحددهــا المجلــس
العلمــي األعلــى (والتــي هــي هيئــة دينيــة رســمية يرأســها العاهــل
المغربــي) .كمــا ســوف يراقــب هــذا المجلــس نشــاط هــذا النــوع
مــن الخدمــات الماليــة والمصرفيــة غيــر الربوية .وينص مشــروع
القانــون ،علــى أن العمليــات التجاريــة والماليــة واالســتثمارية
ســتخضع لــرأي المجلــس األعلــى ،ولــن تســعى إلــى تحصيــل
أي فائــدة أو دفعهــا .وبإمــكان المصــارف اعتمــاد أربــع خدمــات
مصرفيــة هــي المرابحــة واإلجــارة والمشــاركة والمضاربــة ،كمــا
يجــوز للمصــارف التشــاركية اإلســامية اقتــراح صيــغ تمويــات
أخــرى ،بشــرط اســتطالع رأي لجنــة مؤسســات االئتمــان
والمجلــس العلمــي األعلــى.
وفــي مطلــع العــام الماضــي منحــت لجنــة مؤسســات االئتمــان
خمســة بنــوك مغربيــة الترخيــص إلنشــاء مؤسســات للبنــوك
التشــاركية ،كمــا رخصــت لثالثــة بنــوك أخــرى بتقديــم منتوجــات

بنكيــة تشــاركية؛ .وتضــم اللجنــة والــي بنــك المغــرب (البنــك
المركــزي) بصفتــه رئيســا وممثليْــن اثنيــن لــوزارة االقتصــاد
والماليــة مــن بينهمــا مديــرة الخزينــة والماليــة الخارجيــة .وتتعلــق
الطلبــات المعنيــة بــكل مــن القــرض العقــاري والســياحي بشــراكة
مــع بنــك قطــر الدولــي اإلســامي ،والبنــك المغربــي للتجــارة
الخارجيــة إلفريقيــا بشــراكة مــع مجموعــة البركــة المصرفيــة ،
والبنــك الشــعبي المركــزي مــع المجموعــة الســعودية غايدنــس
(وهــي شــركة ماليــة متخصصــة فــي التمويــل العقــاري)،
والقــرض الفالحــي للمغــرب بشــراكة مــع المؤسســة اإلســامية
لتنميــة القطــاع الخــاص التابعــة للبنــك اإلســامي للتنميــة،
والتجــاري وفــا بنــك.
ومــن المتوقــع أن تســاهم المصــارف اإلســامية فــي جــذب مزيــد
مــن االســتثمارات األجنبيــة إلــى القطــاع المصرفــي المغربــي
وأن ترفــع حجــم الودائــع وإتاحــة فــرص أكبــر لتمويــل القطــاع
الخــاص المغربــي .وقــد توقــع تقريــر صــدر مؤخراً عن تومســون
رويتــرز أن تبلــغ قيمــة األصــول المصرفيــة اإلســامية فــي
المغــرب  8.6مليــار دوالر بحلــول عــام  ،2018وأن تتجــاوز
األصــول المصرفيــة اإلســامية  5%مــن إجمالــي الموجــودات
المصرفيــة.
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وتظهــر دراســة أعدتهــا مؤسســة “أبــواب” لالستشــارة فــي التمويــل اإلســامي شــملت  1300شــركة إن  24%مــن هــذه الشــركات ال
تقتــرض مــن المصــارف التقليديــة ،العتبــارات دينيــة ،مــا يوفــر زبائــن محتمليــن بفئــات مختلفــة للمصــارف اإلســامية فــي الســوق
المغــرب ،علمــا أن هــذا الصنــف يمثــل  % 95مــن الشــركات فــي المغــرب .ورأت الدراســة أن المصــارف لــن تنافــس المصــارف
التقليديــة ،مشــيرة إلــى أن المفضليــن للتمويــل اإلســامي يتطلعــون إلــى عــروض متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية.
كمــا أظهــرت دراســة لمؤسســة االستشــارات الماليــة اإلســامية وخدمــات الضمــان ،نهايــة العــام الماضــي ،أن  97%مــن المغاربــة
مهتمــون بالتمويــل اإلســامي ،و 9%منهــم ال يفتحــون حســابات مصرفيــة العتبــارات دينيــة ،و 31%ينــوون االنتقــال مــن النظــام البنكــي
التقليــدي إلــى التمويــل اإلســامي.
ويتوقــع تقريــر أصدرتــه مؤسســة “تومســون رويتــرز” ،أن تبلــغ قيمــة األصــول المصرفيــة اإلســامية فــي المغــرب  8.6مليــارات دوالر
فــي عــام  ،2018وأن تــراوح األربــاح المجمعــة لمــزودي التمويــل اإلســامي بيــن  67و 112مليــون دوالر.
وفــي تصريحــات ســابقة قــال وزيــر االقتصــاد والماليــة المغربــي محمــد بوســعيد أنــه مــن المنتظــر أن يم ّكــن التمويــل التشــاركي مــن
تعبئــة مصــادر تمويــل إضافيــة لالســتثمار الموجــه للمشــاريع الكبــرى وســوف يقــدم خدمــات مهمــة لألفــراد والشــركات .كمــا أنــه ســيؤدي
إلــى توســيع شــبكة البنــوك وعــرض الخدمــات الماليــة ،وإتاحــة حلــول جديــدة لـــ االدخــار ،وتوفيــر التمويــل المناســب للحاجيــات الخاصــة
لألســر والمقــاوالت الصغيــرة.
لكــن مراقبيــن يعتقــدون إن انطالقــة التشــاركية فــي المغــرب ال تخلــو مــن تحديــات ،أبرزهــا مــا يتعلــق بالجوانــب الفنيــة المرتبطــة بتصميم
المنتجــات التــي تلبــي احتياجــات مختلــف فئــات العمــاء بشــكل شــفاف وتنافســي .وهنــا بالضبــط تكمــن نقــاط القــوة التــي تمتلكهــا مجموعــة
البركــة المصرفيــة ،حيــث أنهــا تدخــل الســوق المغربــي مصطحبــة تجربــة تمتــد ألكثــر مــن أربعيــن عامــا فــي مجــال الصيرفــة اإلســامية
فــي األســواق العربيــة واألفريقيــة ،وهــي واثقــة مــن نجــاح بنــك التمويــل واإلنمــاء فــي تحقيــق أهدافــه فــي خدمــة الســوق المغربــي بتفــوق
ونجاح.

ويتوقــع تقريــر أصدرتــه مؤسســة
“تومســون رويتــرز” ،أن تبلــغ قيمــة
األصــول المصرفيــة اإلســامية فــي
المغــرب  8.6مليــارات دوالر فــي عــام
 ،2018وأن تــراوح األربــاح المجمعــة
لمــزودي التمويــل اإلســامي بيــن 67
و 112مليــون دوالر.

(*) تــم كتابــة وتعديــل هــذا المقــال مــن قبــل الدكتــور حســن العالــي ،وهــو مصرفــي وكاتــب
إقتصــادي مرمــوق
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قصــص نجــاح فــي وحــدات المجموعــة

البنك اإلســامي األردني:
تمـــويل التنـــمية وفقـــا
للضـــوابط الشرعيـــة
*
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البنك اإلسالمي األردني:
تمـويل التنمـية وفقـا للضـوابط الشـرعية
فــي األردن نظمــت الجمعيــة األردنيــة للبحــث العلمــي مؤتمــر اقتصــادي دولــي بعنــوان “تمويــل اقتصــادات األلفيــة الجديــدة :استشــراف
الفــرص والتحديــات” كانــت أحــد محــاوره اســتعراض تجربــة البنــك اإلســامي األردنــي ومســاهمته فــي تحقيــق التنميــة الشــرعية.
وقــد أشــاد المؤتمــر بتجربــة البنــك اإلســامي األردنــي بكونهــا عــن تجربــة اردنيــة بامتيــاز نعتــز ونفتخــر بهــا ،روادهــا نخبــة مــن ذوي
الخبــرة المصرفيــة اإلســامية ســطروا قصــة نجــاح فــي العمــل المصرفــي اإلســامي واعطــت مســاحة واســعة للمســؤولية االجتماعيــة
وخدمــة التنميــة المجتمعيــة اضافــة الــى الــدور االقتصــادي والتمويلــي الــذي تؤديــه فــي االقتصــاد الوطنــي ،ممــا اعطــى البنــك مكانتــه
المصرفيــة المميــزة فــي الصناعــة المصرفيــة اإلســامية وفــي الجهــاز المصرفــي االردنــي بالتحديــد وتأكيــدا لــدوره الريــادي الداعــم
لالقتصــاد الوطنــي بشــكل متواصــل.
ويُســجل للبنــك اإلســامي االردنــي عنــد الحديــث عــن تجربتــه المصرفيــة طيلــة مــا يقــرب مــن االربعــة عقــود حضــوره الفاعــل فــي
كافــة النشــاطات المجتمعيــة  ,ومنهــا علــى ســبيل المثــال مــا يتعلــق بالبيئــة والمحافظــة عليهــا ،فــكان أول بنــك إســامي فــي األردن يعتمــد
الطاقــة البديلــة أي الطاقــة الشمســية ويدخلهــا إلــى فروعــه ومكاتبــه ،إضافــة إلــى جهــوده فــي دعــم البحــث العلمــي والدراســات التــي تخــدم
االقتصــاد الوطنــي إضافــة إلــى حضــوره الدائــم ورعايتــه للمؤتمــرات وورش العمــل التــي تناقــش تطــور ومســتقبل الصناعــة المصرفيــة
اإلســامية وتخــدم كذلــك اقتصادنــا الوطنــي.
البنــك اإلســامي األردنــي تــم تســجيله كشــركة مســاهمة عامــة بتاريــخ  .28/11/1978وباشــر أعمالــه فــي الربــع األخيــر مــن عــام
 ،1979كأول مصــرف إســامي فــي الســوق األردنــي واعتبــاراً مــن  ،2/8/2000تــم الغــاء قانــون البنــك الخــاص واســتبداله بفصــل
خــاص للبنــوك االســامية فــي قانــون البنــوك.

الضوابط الشرعية

الضوابط التشريعية

يلتــزم البنــك التزامـا ً مطلقــا وشــامالً باألحــكام الشــرعية وبــاآلراء
الفقهيــة المعتمــدة بالخصــوص ،فالــى جانــب اجتنــاب الربــا فــي
االخــذ واالعطــاء ،فانــه يتــم تحــري الحــال فــي كل المعامــات
والتعامــات واالنشــطة واالبتعــاد عــن كل مــا هــو محظــور
شــرعا ً او ينطــوي علــى أي شــبهة شــرعية.
يتــم ضبــط اإللتــزام الشــرعي مــن خــال هيئــة رقابــة شــرعية
ال يقــل أعضاؤهــا عــن ثالثــة تنتخبهــم الهيئــة العامــة للبنــك
حســب قانــون البنــوك الســاري المفعــول ،وتتشــكل هيئــة الرقابــة
الشــرعية للبنــك حاليــا ً مــن أربعــة اعضــاء.

تــم االســتعاضة عــن قانــون البنــك الخــاص بفصــل للبنــوك
االســامية فــي قانــون البنــوك رقــم ( )28لســنة  ،2000ووفق ـا ً
لهــذا القانــون ،يجــري التعامــل مــع البنــك كجــزء مــن الجهــاز
المصرفــي .ويتــم اخضــاع البنــك لجميــع القوانيــن والتشــريعات
بمــا فــي ذلــك قانــون الشــركات وقانــون األوراق الماليــة .كمــا
يتــم اخضاعــه لضوابــط ومعاييــر الرقابــة واالشــراف المصممــة
أساسـا ً للبنــوك التقليديــة والتــي تتعــارض فــي كثيــر مــن جوانبهــا
مــع خصوصيــة التطبيقــات وااللتزامــات الشــرعية للبنــوك
االســامية

وفــي هــذا االلتــزام الشــرعي :تطهيــر لألمــوال ،واطمئنــان
للقلــوب ،وتجنــب الوقــوع فــي مغبــة الربــا او فــي خطيئــة
االكتنــاز ،والعمــل علــى اســتثمار األمــوال فــي اعمــار األرض
وتهيئتهــا للحيــاة االنســانية.

الضوابط التطبيقية
يقتضــي االلتــزام الشــرعي مــن البنــك االســامي ،ان ال يُســتهدف
مــن أنشــطته إشــباع الحاجــات الماديــة فقــط ،وانمــا يُســتهدف
أيضــا ً تجســيد القيــم اإلســامية فــي الواقــع العملــي وتحقيــق
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المصالــح الكليــة للمجتمــع ،وذلــك مــن خــال تحقيــق التــوازن
بيــن مصالــح ومنافــع جميــع األطــراف ذوي العالقــة معــه ،مــن
مســاهمين وموظفيــن ومســتثمرين ومتموِّ ليــن ومســتفيدين مــن
االســتثمارات التــي يقــوم بهــا ومــن الخدمــات التــي يقدمهــا ،وبمــا
يعــود بالنفــع علــى المجتمــع واالقتصــاد الوطنــي ككل.
ومــن شــأن كل ذلــك ،المســاعدة علــى تحســين توزيــع الدخــل
والثــروة بيــن أفــراد المجتمــع باتجــاه تحقيــق نــوع مــن العدالــة
فيمــا بينهــم .كمــا ان هــذا األمــر يعني علــى المســتوى االقتصادي،
ضمــان اســتغالل أمثــل للمــوارد اإلقتصاديــة ،وكفــاءة إنتاجيــة
أعلــى لــرأس المــال الوطنــي المتــاح ،وهــذا بــدوره يســاعد علــى
زيــادة اإلنتــاج الوطنــي ،وزيــادة التصديــر وتوفيــر مصــادر جديدة
للعمــات االجنبيــة ،كمــا يســهم فــي توفيــر فــرص عمــل جديــدة.
وفــي كل ذلــك خدمــة ألهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

الدور التنموي للبنك
تتبــوأ أعمــال البنــك منــذ عــام  ،1989المرتبــة الثالثــة بيــن البنوك
العاملــة داخــل األردن ،البالــغ عددهــا ( )23بنكا ً .
وبفضــل تــوق المواطنيــن للتعامــل الشــرعي وتنــوع األوعيــة
االدخاريــة لــدى البنــك ومرونــة شــروطها ،اتصفــت قاعــدة
المتعامليــن بحســابات البنــك باالتســاع ،وأمكــن للبنــك مــن ان
يســهم اســهاما ً كبيــراً فــي حشــد المدخــرات الوطنيــة وال ســيما
المدخــرات الصغيــرة نســبياً ،فبنهايــة عــام  ،2016بلــغ اجمالــي
ارصــدة االوعيــة االدخاريــة حوالــي ( )2.19مليــار دينــار،
والعــدد االجمالــي للحســابات العاملــة لــدى البنــك بلــغ حوالــي

(*) تــم كتابــة وتعديــل هــذا المقــال مــن قبــل لدكتــور حســن العالــي  ،مصرفــي معــروف وكاتــب
عمــود اقتصــادي

( )736الــف حســاب ،وبمتوســط رصيــد يبلــغ حوالــي ()2900
دينــار للحســاب الواحــد
ويوجــه البنــك توظيفاتــه الماليــة نحــو اســتثمارات تصــب مباشــرة
فــي قنــاة التنميــة ،وتوفــر فــرص عمــل تحــد مــن البطالــة ،وتســهم
فــي تنميــة الصــادرات الوطنيــة وتدفــق العمــات األجنبيــة
إلــى االقتصــاد الوطنــي .فهــو يقــدم التمويــل لمختلــف األنشــطة
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ويســتفيد مــن هــذه التمويــات العديــد
مــن المرافــق الصحيــة والتعليميــة والصناعيــة والخدميــة
والتجاريــة واإلســكانية وغيرهــا.
إن توظيفــات البنــك الماليــة تتشــكل فــي معظمهــا مــن مشــاريع
وعمليــات صغيــرة نســبيا ً يعــود نفعهــا علــى أعــداد كبيــرة مــن
مواطنــي المملكــة ،ويتبــدى ذلــك مــن العــدد التراكمــي لعمليــات
تمويــل المرابحــة التــي نفذهــا البنــك فــي الســوق المحليــة حتــى
نهايــة عــام  ،2016التــي بلغــت حوالــي ( )563الــف عمليــة،
بقيمــة إجماليــة بلغــت حوالــي ( )5.3مليــار دينــاراً ،أي ان قيمــة
المعاملــة الواحــدة لــم تبلــغ بالمتوســط إال حوالــي ( )9.5الــف
دينــاراً.
إن ُج ـ ْل التمويــل يتوجــه إلــى االحتياجــات التــي تبــدو ضروريــة
للمواطنيــن ،المســاكن ووســائل النقــل واألثــاث المنزلــي ،وقــد
شــكل التمويــل المقــدم لهــذه األغــراض حوالــي ( )41.8%مــن
إجمالــي التمويــل التراكمــي للمرابحــة ،وحوالــي ( )73.1%مــن
العــدد التراكمــي لعمليــات تمويــل المرابحــة .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،فــإن البنــك يقــدم التمويــل إلــى ذوي المهــن مــن األطبــاء
والصيادلــة والمهندســين وأصحــاب الحــرف.
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حقائــق أساســية عــن صناعة
التمويــل اإلســامي العالمية
المجلس العام للبنوك اإلسالمية
والمؤسسات المالية
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خلفية:
تهدف هذه الورقة إلى تقديم معلومات موجزة عن النقاط التالية:
أوال إجمالــي أصــول صناعــة التمويــل اإلســامي .وثانيــا إجمالــي عــدد المؤسســات الماليــة اإلســامية علــى الصعيــد العالمــي .وثالثــا
بيانــات التوظيــف فــي التمويــل اإلســامي .ورابعــا إجمالــي التمويــل والتمويــل فــي الصناعــة المصرفيــة اإلســامية.

أوال .إجمالي أصول صناعة التمويل اإلسالمي
وتبلــغ قيمــة إجمالــي أصــول هــذه الصناعــة  2.2تريليــون دوالر أمريكــي فــي نهايــة عــام  .2016وتقــدر نســبة نمــو إجمالــي األصــول
مــن  2015إلــى  2016بنســبة  .7%وعلــى مــدى الســنوات ال  10الماضيــة ،تــم مضاعفــة حجــم الصناعــة كل  5ســنوات .ومــن المتوقــع
أن يصــل حجمهــا إلــى  4تريليــون دوالر أمريكــي بحلــول نهايــة عــام .2020
أمــا البلــدان الثالثــة األولــى فــي أصــول التمويــل اإلســامي فهــي .1 :إيــران ( 545,377مليــون دوالر) . 2 .المملكــة العربيــة الســعودية
(  472,654مليــون دوالر أمريكــي) و .3ماليزيــا ( 405,985مليــون دوالر أمريكــي).
ويوضح الجدول التالي توزيع أصول التمويل اإلسالمي حسب القطاع:
توزيـع أصـول التـمويل اإلسـالمي ()2016

النسـبـة

الخدمات المصرفية اإلسالمية

72%

تكافل

2%

المؤسسات المالية الدولية األخرى

6%

الصكوك

16%

الصناديق االستثمارية

4%

المصدر :سيبافي ،إيسد -تومسون ريوترز ()2017

ثانيا :عدد المؤسسات المالية اإلسالمية على الصعيد العالمي
يقــدر العــدد اإلجمالــي للمؤسســات الماليــة اإلســامية فــي جميــع أنحــاء العالــم ب  1,407مؤسســة بنهايــة عــام  ،2016ويوضــح الجــدول
التالــي عــدد المؤسســات الماليــة اإلســامية حســب القطاعــات:
نوع المؤسسات المالية

العدد عام 2016

عدد الدول

أهم ثالث بلدان وحصة أسواقها

البنوك اإلسالمية

494

67

إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية وماليزيــا63% .
مــن الصيرفــة اإلســامية العالميــة

التكافل

339

48

المملكــة العربيــة الســعودية وايــران وماليزيــا82% .
مــن موجــودات التكافــل العالميــة

المؤسسات المالية األخرى

574

50

ماليزيــا ،إيــران ،والمملكــة العربيــة الســعودية71% .
مــن أصــول المؤسســات الماليــة الدوليــة األخــرى.

المصدر :سيبافي ،إيسد-تومسون ريوترز ()2017

وباإلضافــة إلــى الجــدول أعــاه ،بلــغ إجمالــي عــدد مقدمــي خدمــات التمويــل اإلســامي فــي عــام  2016م  683مقــدم خدمــة ،وأهــم ثــاث
دول رائــدة فــي هــذا المجــال هــي المملكــة المتحــدة وماليزيــا وإندونيســيا.
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ثالثا :بيانات التوظيف للتمويل اإلسالمي
يبلــغ إجمالــي عــدد العامليــن فــي المصــارف اإلســامية أكثــر مــن  400,000موظــف فــي نهايــة العــام  ،2016باإلضافــة إلــى المركــز
المالــي العالمــي اإلســامي الماليــزي (ميفــك) ،فــإن مــا يقــدر بنحــو مليــون محتــرف ســوف يكــون مطلوبــا عالميــا لصناعــة الخدمــات
الماليــة اإلســامية بحلــول عــام 2020

رابعا :إجمالي األموال والتمويالت المتوافق مع الشريعة اإلسالمية
تقــدر قيمــة التمويــات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي قطــاع التمويــل اإلســامي بأكثــر مــن  967مليــار دوالر أمريكــي فــي
الربــع األول مــن عــام  .2017ومــن ناحيــة أخــرى ،تقــدر قيمــة األمــوال  /المطلوبــات الماليــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية
بمبلــغ  1,362مليــار دوالر أمريكــي فــي الربــع األول مــن .2017

خامسا :فرص التمويل اإلسالمي  /المشاركة للمملكة المغربية:
وتشمل المجاالت الرئيسية لمساهمة التمويل اإلسالمي في المملكة المغربية ما يلي:
أ .اإلدمــاج المالــي :ذكــر والــي بنــك المغــرب أن عــدد الســكان المشــمولين بالخدمــات المصرفيــة فــي المغــرب يمثلــون  70%مــن مجمــوع
السكان.
ب .تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة :تتمثل استراتيجية الحكومة وبنك المغرب في دعم هذا القطاع.
ج .دعم موقف مدينة الدار البيضاء المالية كبوابة في وسط “المثلث :الشرق األوسط  -أوروبا  -أفريقيا”.
د .يمكــن لمدينــة الــدار البيضــاء الماليــة أن تلعــب دورا نشــطا كمنصــة إلصــدار الصكــوك لتمويــل البنيــة التحتيــة فــي المملكــة المغربيــة
وأفريقيــا.
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ان اآلراء والتعليقــات الــواردة فــي هــذه النشــرة (المجلــة) تعبرعــن وجهــة نظــر الكاتــب
وال تمثــل بالضــرورة السياســة الرســمية لمجموعــة البركــة المصرفيــة
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