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نبذة عن المعهد
معهد البنك اإلسالمي للتنمية هو المنارة 

 المعرفية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.
ويحمل المعهد على عاتقه قيادة تطوير الحلول 

المبتكرة القائمة على المعرفة، مسترشدا بمبادئ 
االقتصاد والتمويل اإلسالمي، من أجل دعم التقدم 

االقتصادي المستدام للدول الـ)57( األعضاء 
في البنك اإلسالمي للتنمية وسائر المجتمعات 

اإلسالمية في جميع أنحاء العالم.
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شكر وتقدير
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شكر وتقدير
أعد فريق آفاق المعرفة تقرير معهد البنك اإلسالمي للتنمية لعام 
2021م وشاركت في إعداد التقرير وحدات األعمال، وتم ذلك تحت 

اإلشراف الشامل إلدارة المعهد

فريق تنسيق التقرير السنوي لمعهد البنك اإلسالمي للتنمية لعام 2021م
حبيب إدريس بيندقا، عارف أودونكو، محمد عياش، ترخان علي عبد المناب، محمد أمان 

الحق، محمد فهمي إكن، محمد خالد جواهر



إننا لسعداء بالتقدم الذي أحرزه 
المعهد بصفته منارة المعرفة 

بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.
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خطاب اإلحالة
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خطاب اإلحالة
بسم الله الرحمن الرحيم

معالي رئيس مجلس أمناء معهد البنك اإلسالمي للتنمية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

على  أعرض  أن  يسعدني  للتنمية  اإلسالمي  البنك  لمعهد  األساسي  للنظام  وفقًا 
لمعهد  السنوي  التقرير  التنفيذيين،  المديرين  مجلس  عن  نيابة  الموقر،  األمناء  مجلس 

البنك اإلسالمي للتنمية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

يغطي هذا التقرير أنشطة المعهد وإنجازاته في عام 2021م. وإننا لسعداء بالتقدم 
الذي أحرزه المعهد بصفته منارة المعرفة بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

وأرجو أن تتقبلوا، سيدي الرئيس، فائق تقديري.

الدكتور محمد سليمان الجاسر
 رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

رئيس مجلس أمناء معهد البنك اإلسالمي للتنمية
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 في اعتقادنا أن المعهد
 بات اآلن في وضع أفضل يمّكنه
 من أن يصبح منارة للمعرفة في

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.
 ومن ثم فإننا سوف نواصل التركيز على

 العطاء من خالل استحداث المعارف
 والحلول الجديدة للتنمية، وبناء

 القدرات، وتعزيز التعاون
والتواصل العالمي.



رسالة من المدير العام
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رسالة من المدير العام
الثاني لالضطراب  العام  للمعهد، وهو  كان عام 2021م نقطة تحول 
العالمي الذي سببته جائحة كوفيد 19 بتداعياتها االقتصادية البعيدة 
غمار  وفي  المؤسسات.  أداء  على  البالغة  العالمية  وآثارها  المدى 
الصراع المتواصل لالستجابة للجائحة، عكف المعهد في عام 2021م 
ودعم  كفاءته  تعزيز  تستهدف  التنظيم  إلعادة  داخلية  عملية  على 

محور تركيزه اإلستراتيجي.

ملتزمين  وزمالئي  أنا  سنظل  الجسام  التحديات  كل  من  الرغم  وعلى 
للجائحة  المعهد  استجاب  فقد  أكبر؛  تأثير  إحداث  نحو  المعهد  بتوجيه 
لمجموعة  الفكرية  الريادة  في  المساهمة  مجال  في  جهوده  وكثف 
المالية  وللصناعة  معًا،  األعضاء  ودولها  للتنمية  اإلسالمي  البنك 
البيانات  المختلفة،  مبادراتنا  خالل  من  قدمنا،  وقد  عمومًا.  اإلسالمية 
والمعلومات التي ساعدت الحكومات والمؤسسات على صنع القرارات 
التنمية  تحقيق  أجل  من  األدلة،  على  والقائمة  بالمعلومات  المستنيرة 

االقتصادية المستدامة.

التحديات  لمواجهة  التقنيات  استخدام   19 كوفيد  جائحة  حتمت  وحين 
التقنيات  من  االستفادة  استباقي  بشكل  المعهد  واصل  العالمية، 
الحديثة لتطوير حلول مبتكرة قائمة على المعرفة. وقد حصل المعهد 
في األعوام السابقة على براءات اختراع لثالثة حلول مبتكرة للتكنولوجيا 
البنك  بمجموعة  األعضاء  الدول  في  التنمية  بتمويل  خاصة  المالية 
حلول  ثالثة  تطوير  على  يعملون  زمالئي  يزال  وما  للتنمية،  اإلسالمي 
األمام  إلى  خطوة  2021م  عام  في  تقدمنا  ذلك،  عن  وفضاًل  قادمة. 
أن تصبح  المنتظر  الحلول واالستفادة منها. ومن  في مسار طرح هذه 

تلك الحلول ذات قيمة عظيمة للصناعة المالية اإلسالمية والحكومات.

لتوسيع  التقنيات  من  االستفادة  واصلنا  القدرات،  بتنمية  يتعلق  وفيما 
نطاق وصولنا وتقديم خبرات تعليمية محسنة للمستفيدين على نطاق 
بنجاح  وأطلقنا  أكملنا  ونشرها  المعارف  استحداث  مجال  وفي  العالم. 
قارئ الكتاب اإللكتروني الخاص بمعهد البنك اإلسالمي للتنمية، وهو 
تطبيق حديث لقراءة الكتب اإللكترونية في األجهزة الذكية. وأصبح اآلن 
التطبيق  هذا  عبر  المعهد  مطبوعات  من  المئات  إلى  متاحًا  الوصول 
المستخدم. وسوف  المتزامن عبر مختلف أجهزة  الوصول  مع إمكانية 
نشر  على  درجنا  التي  الطريقة  في  تحول  إلى  التطبيق  هذا  يفضي 

المعرفة عبرها كما سيؤدي إلى تعزيز تجربة المستخدم. 

الدكتور سامي السويلم
 المدير العام باإلنابة لمعهد البنك اإلسالمي للتنمية
كبير االقتصاديين بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

لقد ظل المعهد طوال أربعة عقود مضت على إنشائه منذ عام 1981م 
عام  أواخر  وفي  والتدريب".  للبحوث  اإلسالمي  "المعهد  باسم  يعرف 
2020م ازدادت مهام المعهد واتسع نطاقه وبدأ التوجه نحو تعديل 
موافقة  وأتاحت  للتنمية"،  اإلسالمي  البنك  "معهد  ليصبح  اسمه 
مجلس مديري البنك اإلسالمي للتنمية على النظام األساسي الجديد 
من  ذلك  عقب  مكنت  كما  االسم،  تعديل  قرار  إلنفاذ  الفرصة  للمعهد 
أن  يسعدني  التي  التنظيمي،  وهيكله  المعهد  وظائف  بين  المواءمة 
أشير إلى أنها قد اكتملت. وبالتزامن مع تغيير اسم المعهد وتوسيع 
بجالء  تعكس  جديدة  مهنية  هوية  إلى  الحاجة  نشأت  أعماله  نطاق 
التوجه اإلستراتيجي ونطاق التكليف الجديد للمعهد. ويسرني أن أشير 
للعالمة  الجديدة  الهوية  إعادة تحديد  أن عملية  إلى  المقام  في هذا 
التجارية للمعهد قد بلغت مرحلة متقدمة بنهاية عام 2021م، وهي 

على وشك االكتمال في وقت مبكر من عام 2022م.

وفي عام 2021م عقد مجلس أمناء المعهد اجتماعه العاشر الذي 
ترأسه ألول مرة معالي الدكتور/ محمد سليمان الجاسر عقب تسلمه 
االجتماع  وخالل  للتنمية.  اإلسالمي  البنك  مجموعة  رئيس  منصب 
من  العديد  وقدم  2021م  عام  في  المعهد  إنجازات  المجلس  ناقش 
المقترحات القيمة حول أهمية مواصلة التركيز على األولويات الرئيسة 
دولنا  تواجهها  التي  التحديات  معالجة  من  التمكين  شأنها  من  التي 
لمعالي  شكري  عن  ألعرب  السانحة  هذه  أغتنم  أن  وأود  األعضاء. 
الجاسر وسائر أعضاء المجلس على ما تفضلوا به من  الدكتور/ محمد 
عازمين  بالمعهد  وزمالئي  أظل  وسوف  صائب.  وتوجيه  سخي  دعم 
على مواصلة السعي الدؤوب لتحقيق األولويات اإلستراتيجية لمعالي 
الشفافية  وتعزيز  الرشيدة،  الحوكمة  على  الحفاظ  فيها  بما  الرئيس 

والكفاءة والتنسيق داخل مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

وثمة مؤشرات جيدة تدل على أن العالم قد تجاوز منعطفًا خطيرًا في 
بنجاح  أكمل  قد  المعهد  أن  كما   ،19 كوفيد  لجائحة  التصدي  مضمار 
بات اآلن في وضع أفضل  الداخلية. وفي اعتقادنا أن المعهد  تعديالته 
اإلسالمي  البنك  مجموعة  في  للمعرفة  منارة  يصبح  أن  من  يمّكنه 
خالل  من  العطاء  على  التركيز  نواصل  سوف  فإننا  ثم  ومن  للتنمية. 
وتعزيز  القدرات،  وبناء  للتنمية،  الجديدة  والحلول  المعارف  استحداث 
في  ذلك  وراء  الكامن  الهدف  ويتمثل  العالمي.  والتواصل  التعاون 
لصالح  المستدامة  التنمية  في  للمساهمة  أداة  المعرفة  استخدام 

دولنا األعضاء على وجه الخصوص، واإلنسانية بصفة عامة.



صور أعضاء مجلس األمناء مرتبة وفقًا 
للحروف األبجدية ألسمائهم

معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر
 رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

رئيس مجلس أمناء معهد البنك اإلسالمي للتنمية

سعادة األستاذ حسن جعفر عبد الرحمن
السودان

معالي الدكتور شاكر إركان غل
 تركيا

سعادة الدكتور محمد حمور
لبنان

سعادة الدكتور شاهين شايان
إيران

سعادة األستاذ خالد حمد حمد
البحرين

سعادة الدكتور عبد المحسن الخرافي
الكويت

سعادة الدكتور سامي السويلم 
المدير العام باإلنابة لمعهد البنك اإلسالمي 

للتنمية أمين سر مجلس أمناء المعهد 

سعادة الدكتور دادانج ملجاوان
إندونيسيا

سعادة األستاذ خالد بوحصالي
لبنان

سعادة الدكتورة 
ندى بياز
المغرب
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مجلس األمناء



مجلس األمناء وفريق اإلدارة

سعادة الدكتور رامي عبد الكافي
قائد فريق قادة المعرفة

سعادة الدكتور سامي السويلم
 المدير العام باإلنابة لمعهد البنك اإلسالمي للتنمية

سعادة األستاذ باسم قاسم محمد
 قائد فريق األداء المؤسسي

سعادة الدكتور هالل حسين
قائد فريق حلول المعرفة

سعادة األستاذ حبيب إدريس بيندقا
قائد فريق آفاق المعرفة

سعادة الدكتور عارف سليمان
مدير شعبة البحوث االقتصادية واإلحصاءات

سعادة الدكتور سلمان سيد علي 
المنسق األكاديمي
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فريق اإلدارة
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الشكل 1 توزيع أصول المصرفية اإلسالمية حسب الدول )كما في الربع الثالث من 
عام 2020م(. 

تم الحصول على كل البيانات من تقارير استقرار الخدمات المالية اإلسالمية الصادرة  1 
  عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، للعامين 2021م و2020م، ما لم ترد 

مصدر البيانات: مجلس الخدمات المالية اإلسالميةإشارة إلى غير ذلك. 
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موجز تنفيذي: مراجعة لعام 2021م
 الصناعة المالية اإلسالمية: 

لمحة عامة
نمت الصناعة المالية اإلسالمية عبر السنين لتصبح جزءًا مكماًل للمشهد 
والمصارف  برمتها  الصناعة  أبدت  وقد  عليه.  ومؤثرًا  العالمي  المالي 
اإلسالمية على وجه الخصوص مرونة إبان األزمة المالية العالمية قي 
عام 2008م وحافظت على مسار نمو واضح طوال السنوات األخيرة. 
أدت تداعيات جائحة كوفيد 19إلى تعطيل  الرغم من ذلك، فقد  وعلى 
الصناعة ووضعت مرونتها على محك االختبار. ومع ذلك، سجلت األصول 
الكلية للصناعة نموًا بنسبة 10.7% لتبلغ 2.7 ترليون دوالر أمريكي في 
أدنى  نمو  معدل  مظهرة  بيانات(  عنها  تتوفر  سنة  )آخر  2020م  عام 

بقدر يسير مقارنة بمعدل نموها البالغ 11.4% في عام 2019م.1

ويستحوذ القطاع المصرفي اإلسالمي على نصيب األسد من الصناعة 
المالية اإلسالمية العالمية، ممثاًل 68.3% من أصولها الكلية. وهذا 
إصدار  عمليات  ارتفاع  إلى  جزئيًا  تسجيله  يعزى  الرقم  المزدوج  النمو 
الصكوك في األسواق التقليدية، المصحوب بإجراءات سياسات مضطربة. 
وشهد سوق الصكوك توسعًا بنسبة 26.9% ليصل إلى 689.5 مليار 
دوالر أمريكي في عام 2020م مقارنة بنسبة توسع بلغت %22.2 
العالمية  التكافل  أصول  انخفضت  أخرى  جهة  ومن  السابق.  العام  في 
 27 البالغ  بحجمها  مقارنة  أمريكي  دوالر  مليار   23 لتبلغ   %15 بنسبة 
مليار دوالر أمريكي في عام 2019م. وعلى الصعيد اإلقليمي حظيت 
المالية  األصول  من  األكبر  بالنصيب  الخليجي  التعاون  مجلس  منطقة 
اإلسالمية بحصة بلغت 48.9% أي 1.3 ترليون دوالر أمريكي في عام 
2019م.  عام  في   %45.5 من  معتبرة  قفزة  بذلك  محققة  2020م 
وحلت منطقة جنوب شرق آسيا في المرتبة الثانية بحصة بلغت %24.9 
األوسط  الشرق  منطقتا  واستحوذت  أمريكي(.  دوالر  مليار   670.6(
)باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي( وجنوب آسيا على نسبة بلغت 
 %1.7 أفريقيا  حصة  كانت  بينما  أمريكي(  دوالر  مليار   546.2(  %23.3
)46.9 مليار دوالر أمريكي(، وكان نصيب بقية العالم 4.3% )115.8 ميار 

دوالر أمريكي(.

األداء القطاعي الفرعي للتمويل اإلسالمي
المنافسة  على  القدرة  أكسبها  نموًا  اإلسالمية  المصارف  شهدت 
وباتت  اإلسالمية،  الدول  من  العديد  في  المصرفي  القطاع  في 
تكتسب تدريجيًا حصة سوقية، وتتيح خدمات ومنتجات تعادل من حيث 
المستوى وحجم العمليات خدمات الجهات المزودة األخرى ومنتجاتها. 
وعلى الرغم من انخفاض الحصة السوقية الكلية للمصرفية اإلسالمية 
فإن  اإلسالمي،  المال  رأس  سوق  ألدوات  المتسارع  للصعود  نتيجة 
المصرفية اإلسالمية ال تزال القطاع األكبر في الصناعة، حيث ساهمت 
بنسبة 68.3% في أصول الصناعة في عام 2020م؛ غير أن الصناعة 
بلغت نسبته 4.3% في  أبطأ  المصرفية اإلسالمية سجلت معدل نمو 
2019م،  عام  في   %12.4 بلغت  نمو  بنسبة  مقارنة  2020م  عام 

ويعزى ذلك جزئيًا إلى أزمة كوفيد 19 وانخفاض أسعار النفط العالمية.

وبينما تستأثر دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بنسبة %54.4 
من األصول الكلية للمصرفية اإلسالمية العالمية ظلت السوق العالمية 
لألصول اإلسالمية تتركز بدرجة كبيرة في المملكة العربية السعودية 

)28.5%(، وإيران )22.1%(، وماليزيا )11.4%(، حيث تستأثر هذه الدول 
مجتمعة بنسبة 62% من األصول الكلية في عام 2020م.

وفي القطاع الفرعي لسوق رأس المال اإلسالمي تبقى الصكوك هي 
التي تشهد  المالية اإلسالمية  الصناعة  الرئيسة، وإحدى شرائح  األداة 
النمو األسرع. وعلى الرغم من األثر غير المسبوق لجائحة كوفيد 19 فقد 
أظهرت سوق الصكوك أداًء جيدًا. وبلغت اإلصدارات الكلية للصكوك بنهاية 
2020م 163.4 مليار دوالر أمريكي. وعلى الرغم من التراجع الطفيف من 
قبل الجهات المصدرة الرئيسة في آسيا فقد نما الحجم الكلي لإلصدارات 
بسبب زيادة اإلصدارات الكلية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وإيران. 
وبينما كانت المملكة العربية السعودية هي المصدر السيادي األكبر في 
عام 2020م ظلت ماليزيا هي المصدر األكبر لصكوك الشركات من حيث 
الحجم الكلي لإلصدارات. وبشكل عام، تبقى ماليزيا هي المصدر األكبر 

للصكوك، تليها المملكة العربية السعودية وإندونيسيا.

وفي القطاع الفرعي المتمثل في الصناديق اإلسالمية، نمت األصول 
بنسبة 31.9% في 2020م على  الصناديق  التي تديرها هذه  الكلية 
الرغم من الجائحة. ومع ذلك، فقد ظلت الصناديق اإلسالمية مركزة من 
العربية السعودية  حيث المقر في ثالثة أسواق رئيسة هي المملكة 
وماليزيا وإيران، مشكلة نحو 81% من األصول المدارة الكلية. وتكمل 
بصفتها  وتضطلع  األخرى  األجزاء  اإلسالمي(  )التأمين  التكافل  صناعة 
قناة لتقاسم المخاطر تعين على الصمود في وجه الصدمات المالية. 
انخفضت  قد  العالمية  التكافل  أصول  أن  المتاحة  البيانات  أحدث  وتظهر 
بمبلغ  أمريكي في 2020م مقارنة  إلى 23 مليار دوالر  بنسبة %15 
27 مليار دوالر في 2019م ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى تغير سعر 

الصرف المستخدم إليران.

آفاق صناعة التمويل اإلسالمي
ومن  الطلب  زيادة  إلى  عوامل  ثالثة  من  مزيج  يؤدي  أن  المتوقع  من 
النمو  زخم  على  الحفاظ  على  اإلسالمية  المالية  الصناعة  يساعد  ثم 
البيئة االقتصادية اآلخذة  العوامل هي:  القادمة. وهذه  خالل السنوات 
على  التركيز  من  والمزيد  الكبيرة،  المشاريع  عدد  وزيادة  التحسن،  في 

المعايير البيئية واالجتماعية ومعايير الحوكمة.
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الجدول 1  توزيع األصول المالية اإلسالمية العالمية في عام 2020م )مليار دوالر أمريكي(. 

الحصة %المجموعالتكافلالصناديق اإلسالميةالصكوكالمصرفية اإلسالميةاإلقليم
48.9%979.7280.446.312.31318.7دول مجلس التعاون الخلبجي

24.9%258.2366.441.94.1670.6جنوب رشق آسيا
20.3%499.018.922.85.5546.2الرشق األوسط وجنوب آسيا

1.7%43.11.71.50.646.9أفريقيا
4.3%61.822.131.30.6115.8أخرى

100.0%1841.8689.5143.823.12698.2المجموع
100.0%0.9%5.3%25.6%68.3%الحصة

إجمالي التوزيع اإلقليمي لألصول المالية عام 
2020م )مليار دوالر أمريكي(

الرموز:
مجلس التعاون الخليجي  

جنوب رشق آسيا  
الرشق األوسط وجنوب آسيا  

أفريقيا  
الدول األخرى  

المصرفية اإلسالمية  
الصكوك  

صناديق اإلسالمية  
التأمني التكافلي  

الصكوك

689.5 مليار
%25.6

المصرفية اإلسالمية

 1841.8 مليار
%68.3

مجلس التعاون الخليجي

1318.7 مليار
%48.9

الرشق األوسط 
وجنوب آسيا

546.2 مليار
%20.3

الدول األخرى

115.8 مليار
%4.3

أفريقيا

46.9 مليار
%1.7

جنوب رشق آسيا

 670.6 مليار
%24.9

التمويل اإلسالمي

143.8 مليار
%5.3

التأمني التكافلي

 23.1 مليار
%0.9

مصدر البيانات: مجلس الخدمات المالية اإلسالمية

979.7

280.4

366.4

31.3

46.3 5.5

0.6 0.6

12.3

4.1

41.9

22.8

258.2

499.0

43.1

1.5

1.7

61.8 نمت الصناعة المالية اإلسالمية في عام 2020م 22.118.9
بنسبة ٪10.7 لتصل إلى 

2.7 
تريليون دوالر أمريكي
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حلول المعرفة المبتكرة
ثالث  على  للتنمية  اإلسالمي  البنك  معهد  حصل  2020م  عام  في 
بدأ  النجاح  هذا  وعقب  المالية.  التكنولوجيا  مجال  في  اختراع  براءات 
المعهد في عام 2021م بتطوير براءة اختراع رابعة واتخذ خطوات نحو 
براءات  وتتعلق  مؤخرًا.  عليها  حصل  التي  االختراع  براءات  من  االستفادة 
على  القائمة  المبتكرة  بالحلول  عليها  المعهد  حصل  التي  االختراع 
بالبنك  األعضاء  الدول  في  االقتصادية  التنمية  لتمويل  الكتل  سالسل 
إستراتيجي  إطار  إنشاء  في  المعهد  شرع  وقد  للتنمية.  اإلسالمي 
براءات االختراع، والدخول في  لالستفادة من تلك الحلول الحاصلة على 
الخاص  الذكي  االقتصاد  منح  برنامج  إطار  وفي  بها.  تتعلق  شراكات 
دوالر  آالف   10 منهم  كل  ومنح  فائزين،  سبعة  اختيار  تم  بالمعهد، 

أمريكي للمضي قدمًا في مشروعه.

المساعدات الفنية للتمويل اإلسالمي
الفنية  بالمساعدات  الخاص  الرائد  برنامجه  تنفيذ  في  المعهد  استمر 
قيد  مشروعًا   50 من  أكثر  على  المشتمل  اإلسالمي  للتمويل 
بالبنك  األعضاء  وغير  األعضاء  الدول  من  دولة   20 من  أكثر  في  التنفيذ 
اإلسالمي للتنمية. وفي عام 2021م أنشأ المعهد شراكات جديدة، 
في  المستفيدين  مع  الفنية،  بالمساعدات  تتعلق  مناقشات  وأجرى 
أوزبكستان وفلسطين وأذربيجان والمملكة المتحدة، وكذلك مع برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي والجمعية الدولية للصليب األحمر.

النرش في مجال االقتصاد والتمويل اإلسالمي
عزز المعهد موقعه الريادي في مضمار النشر في االقتصاد والتمويل 
اإلسالمي بإطالق "قارئ معهد البنك اإلسالمي للتنمية"، وهو تطبيق 
حديث لقراءة الكتب اإللكترونية في األجهزة الذكية. وتم دمج التطبيق 
 )https://isdbinstitute.org( للمعهد  اإللكتروني  الموقع  في 
وتحميلها.  اإللكترونية  المطبوعات  شراء  من  المستخدمون  ليتمكن 
المعرفة،  باستحداث  الخاصة  أنشطته  إطار  في  أيضًا،  المعهد  واستمر 
شملت  وقد  اإلسالمي.  والتمويل  االقتصاد  مطبوعات  إصدار  في 
لتقليص  العملية  الطرق  بالتفصيل  يتناول  كتابًا  الجديدة  المطبوعات 
االصطناعي  الذكاء  عن  وتقريرًا  اإلسالمي،  التمويل  في  المخاطر 
والتمويل اإلسالمي، وإصدارين من مجلة "دراسات اقتصادية إسالمية"، 

فضاًل عن العديد من المطبوعات األخرى.

أبرز مبادرات معهد البنك اإلسالمي للتنمية
الرايدة الفكرية

الريادة  في  للمساهمة  الجهود  المعهد  كثف  2021م  عام  في 
اتخاذ  على  والمؤسسات  الحكومات  لمساعدة  الالزمة  الفكرية 
التنمية  تحقيق  أجل  من  األدلة،  على  المبنية  المستنيرة  القرارات 
واإلحصاءات  البيانات  على  الحصول  أصبح  وقد  المستدامة.  االقتصادية 
ذا أهمية خاصة في عصر وباء  أمرًا  المناسب  الوقت  الموثوق بها في 
صانعي  المعهد  دعم  الصدد  هذا  وفي  المناخي.  والتغير   19 كوفيد 
السياسات على الصعيدين الداخلي والخارجي، عن طريق البحث والعمل 
عملية  توجيه  ثم  ومن  بها،  الموثوق  البيانات  وتقديم  اإلحصائي، 
دوره  أداء  في  أيضًا  المعهد  واستمر  القطرية.  والمشاركة  القرار  صنع 
مجموعة  بيانات  لكل  لالتصال  أساسية  ونقطة  للبيانات  أمينًا  بصفته 
البنك اإلسالمي للتنمية وبيانات دولها األعضاء، وداعمًا رئيسًا للجهود 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  إسترتيجية  بمراجعة  المتعلقة 
األعضاء  الدول  شهدتها  التي  األخيرة  والتطورات  للتحديات  استجابة 

بتلك المجموعة.

طريق  عن  الفكرية  الريادة  تقديم  المعهد  واصل  مماثل،  سياق  وفي 
استحداث المعرفة في االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وإعداد البحوث 
اإلسالمي  التمويل  صناعة  تطوير  من  للتمكين  والمنتجة  التطبيقية 
هذا  أسفر  وقد  التنموية.  بالتحديات  المتعلقة  المعرفة  حلول  وتطوير 
وتعزيز  االبتكار  على  التشجيع  تستهدف  معرفة  منتجات  عن  الجهد 
المالية  المكونات  بين  الروابط  وتقوية  االقتصاد  نطاق  على  الكفاءة 

والحقيقية لالقتصاد.

بناء القدرات
أجل  من  األعضاء  الدول  لدى  القدرات  ببناء  الخاصة  برامجه  المعهد  عزز 
المساهمة في إعداد قادة المعرفة في المستقبل. وفي ظل جائحة 
كوفيد 19 حافظ على تركيزه على التقديم االفتراضي للبرامج التديبية. 
وفي هذا اإلطار قدم المعهد مرات عدة برامجه للتعلم اإللكتروني في 
مجال المصرفية والتمويل اإلسالمي على منصة "إيديكس" خالل الربع 
األول من عام 2021م مجتذبًا 740 مشاركًا من مختلف أنحاء العالم، 
آمنة  حلول  لتقديم  اإللكتروني  للتعلم  تقنياته  كبيرة  بدرجة  عزز  كما 

وتعاونية ومرنة وسهلة االستخدام لجميع المستفيدين والشركاء.

سبيل  فعلى  اإلحصائية؛  قدراته  بناء  في  أيضًا  المعهد  واستمر 
التنمية  لبيانات  العالمية  الشراكة  مع  بالتعاون  المعهد  قام  المثال 
المستدامة بتقديم المساعدة لحكومتي السنغال وتوغو على جمع 
الخاص  الصناعي  القمر  تقنيات  طريق  عن  المناسب  الوقت  في  البيانات 
خدمات  وتحليالت  )ناسا(،  والفضاء  الجوية  للمالحة  الوطنية  باإلدارة 
مراقبة  من  الدولتين  تمكين  ثم  ومن  اإلنترنت،  شبكة  على  األمازون 
البيانات البيئية وتتبعها. وإضافة إلى ذلك فقد واصل المعهد، بالتعاون 
مع البنك اآلسيوي للتنمية، تدريب إحصائيين وطنيين من الدول األعضاء 

في مجال العولمة االقتصادية.
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جائزة أفضل مؤسسة بحثية إسالمية لعام 2021م
الثانية  البنك اإلسالمي للتنمية في عام 2021م، وللسنة  نال معهد 
على التوالي، جائزة "أفضل مؤسسة بحثية إسالمية" بعد إحرازه الدرجة 
األعلى في استطالع آراء مزودي خدمة أخبار التمويل اإلسالمي. وقد 
ُمنحت الجائزة تقديرًا للنهج االبتكاري الذي يتبعه المعهد في استحداث 
الحلول المعرفية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. ويشارك في 
التمويل  أخبار  خدمة  مزودي  "استطالع  في  الفائزين  الختيار  التصويت 
الصناعة  خبراء  عشر،  السادس  عامه  اآلن  يشهد  الذي  اإلسالمي"، 
وتمنح  اإلسالمي.  التمويل  أخبار  وقراء  العالمية  اإلسالمية  المالية 

الجائزة تقديرًا لمساهمات الجهات الرائدة في مضمار الصناعة. 

االقتصــاد  فــي  المؤثــر  لإلنجــاز  للتنميــة  اإلســالمي  البنــك  جائــزة 
اإلســالمي

لعام  الجائزة  لدورة  اثنين  فائزين  اختيار  تم  الجائزة  صياغة  إعادة  عقب 
هما  بالجائزة  الفائزان  وكان  التنموية".  الحلول  "إنجاز  فئة  تحت  2021م 
منصتا "النش جود Launch Good " و"سيد آوت Seed Out" للتمويل 
الجماعي. وقد تم اختيارهما تقديرًا إلسهامهما المبتكر والمؤثر في 
في  للفائزين  الجائزتان  وقدمت  اإلسالمي.  االقتصاد  مبادئ  تطبيق 
الذي نظم ضمن  للتمويل اإلسالمي  الخامس عشر  الدولي  المنتدى 
الفعاليات الجانبية االفتراضية المصاحبة لالجتماعات السنوية لمجموعة 

البنك اإلسالمي للتنمية لعام 2021م.

الرشاكة من أجل اإلنجاز
المعهد  استخدمها  أساسية  إستراتيجية  أداة  الشراكات  تشكل 
وخالل  األكبر.  التأثير  على  القدرة  وامتالك  اإلنجاز  في  الكفاءة  لضمان 
المصلحة  أصحاب  من  العديد  مع  شراكات  المعهد  أنشأ  2021م  عام 
عبر برامج تتعلق بالبيانات واإلحصاءات، وبحوث التمويل اإلسالمي، وبناء 
للفقر  أكسفورد  مبادرة  األساسيين  الشركاء  بين  من  وكان  القدرات. 
والتنمية البشرية، والبنك اآلسيوي للتنمية، والشراكة العالمية لبيانات 
للقيادة  بروناي  ومعهد  العربي،  النقد  وصندوق  المستدامة،  التنمية 
تحسينات  عن  الشراكات  هذه  أسفرت  وقد  اإلسالمي.  والتمويل 
اإلحصائية،  األطر  وتطوير  األدلة،  على  القائمة  والتحليالت  البحوث  في 
واكتساب المهارات في مختلف جوانب التمويل اإلسالمي، والفعاليات 

المعرفية المشتركة.

تعزيز الفاعلية المؤسسية
والفاعلية  الحوكمة  تقوية  أجل  من  األنشطة  من  عدد  تنفيذ  تم 
األساسي  النظام  إكمال  ذلك،  وشمل  المعهد.  لدى  المؤسسية 
الجديد للمعهد، وصياغة قواعد إرشادية جديدة لتعبئة الموارد، وإعادة 
عملية  وتنفيذ  اإلسالمي،  للتمويل  الفنية  المساعدات  برنامج  تنظيم 

تقييم األداء.

األوسمة التقديرية

ُمنحت الجائزة تقديرًا للنهج االبتكاري 
الذي يتبعه المعهد في استحداث 

الحلول المعرفية الرامية إلى تحقيق 
التنمية المستدامة.

تبّرع



16IsDB INSTITUTE

التوجه اإلسرتاتيجي 1
واألهداف

 يتناول هذا الفصل التوجه
اإلستراتيجي للمعهد وأهدافه. وقد 
تمكن المعهد في عام 2021م من 

 إحكام تركيزه اإلستراتيجي والمواءمة
 بين وظائفه وهيكله من أجل

تعزيز الكفاءة.
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1.1 الخلفية
مجموعة  في  المعرفة  منارة  هو  للتنمية  اإلسالمي  البنك  معهد 
البنك اإلسالمي للتنمية. وقد تم تكليف المعهد بريادة تطوير الحلول 
التقدم االقتصادي المستدام  المعرفة لدعم  القائمة على  المبتكرة 
نطاق  على  اإلسالمية  المجتمعات  ومختلف  بالبنك،  األعضاء  للدول 
وتم  اإلسالمي.  والتمويل  االقتصاد  بمبادئ  مسترشدًا  العالم، 
اإلسالمي  “المعهد  مسمى  تحت  1981م  عام  في  المعهد  إنشاء 
“معهد  ليصبح  2021م  أبريل  في  اسمه  ُعّدل  ثم  والتدريب”  للبحوث 
المستجدة  باألولويات  المعهد  ربط  بهدف  للتنمية”  اإلسالمي  البنك 
البنك اإلسالمي للتنمية، وتمكينه من ريادة تقديم الحلول  لمجموعة 

المبتكرة القائمة على المعرفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 

ثم  ومن  وهيكله،  المعهد  وظائف  مراجعة  تمت  2020م  عام  وفي 
كبير  مهام  مراجعة  ذلك  وشمل  واختصاصه.  تكليفه  نطاق  توسيع 
بتقديم  يتعلق  فيما  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  اقتصاديي 
الريادة الفكرية في مجال التنمية االقتصادية، ودوره في توجيه برامج 
البيئة الحاضنة للتمويل اإلسالمي. وتم  المساعدات الفنية نحو تطوير 
اإلسالمي  البنك  لمجموعة  الكامل  الذراع  مرتبة  إلى  المعهد  ترفيع 
للتنمية، ليختص بتقديم الخدمات االستشارية، ونشر المعرفة، وتطوير 
ونتيجة  اإلسالمي.  والتمويل  االقتصاد  مجال  في  المبتكرة،  الحلول 
لهذه التغييرات نشأت الحاجة إلى تعزيز التآزر والقضاء على التكرار بين 
فرق العمل المختلفة في المعهد. وقد أدت هذه اإلجراءات إلى مواءمة 
وظائف المعهد وهيكله في يوليو 2021م مع األدوار والمسؤوليات 

الملقاة على عاتق وحدات األعمال المختلفة بالمعهد.

2.1 األهداف اإلسرتاتيجية 
القائمة  الحلول  تطوير  في  للمعهد  اإلستراتيجي  التركيز  محور  يتمثل 
لدعم  اإلسالمي،  االقتصاد  مبادئ  معايير  إطار  في  المعرفة،  على 
اإلسالمية.  والمجتمعات  األعضاء  الدول  في  المستدامة  التنمية 
المحيط  “إستراتيجية  في  للمعهد  الشاملة  اإلستراتيجية  وتتمثل 
الجديدة  واألنشطة  الفرص  مالحقة  على  العمل  تعني  التي  األزرق” 
المفضية إلى استحداث القيمة بأقل كلفة. وتتطلب هذه اإلستراتيجية 
جديدة  “زرقاء”  مياه  عن  والبحث  األخرى،  المؤسسات  عمل  تكرار  تجنب 
المعهد  اعتمد  المنحى  هذا  وفي  قيمة.  أقصى  تقديم  إمكانية  تتيح 

األهداف اإلستراتيجية األربعة التالية:

الهدف اإلسرتاتيجي األول: 
استحداث القيمة عن طريق االبتكار والمعرفة

الطرق  تحديد  على  أساسية  بصفة  المعهد  يركز 
المبتكرة لجعل أعماله أقل كلفة وأكثر قدرة على المنافسة وتلبية حاجة 
تمامًا  ملتزمة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  كانت  ولما  العميل. 
العالمية  األهداف  تنفيذ  المعهد  يدعم  المستدامة،  التنمية  بأهداف 
وفقًا لحاجات الدول األعضاء وأولوياتها. ومن ثم يعمل المعهد على 
أجل  من  الصناعة،  شركاء  من  الرواد  فريق  ضمن  والعمل  خبراته  تسخير 
التي  التحديات  لمواجهة  المعرفة  على  قائمة  مبتكرة  حلول  تطوير 
إلى  المعهد  فيه  يسعى  الذي  الوقت  وفي  األعضاء.  الدول  تعترض 
توجيه العملية االبتكارية نحو تحقيق القيمة العظمى للدول األعضاء، 
اإلسالمي  والتمويل  االقتصاد  مبادئ  صون  على  أيضًا  المعهد  يحرص 

والتقيد بها في إطار منهاج تعاوني.

الهدف اإلسرتاتيجي الثاني: 
بناء رأس المال البرشي

هو  المستدامة  للتنمية  إستراتيجية  أية  جوهر  إن 
رأس المال البشري. ولذلك يستخدم المعهد التقنيات الرائدة، ويقوم 
أعماله،  القيم اإلنسانية في صميم  بتطبيق مجموعة مستدامة من 
من أجل صياغة برامج متفردة لبناء الجيل القادم من قادة المعرفة ورواد 
إتاحة  عملية  المعهد  ويقود  األعضاء.  الدول  تنمية  لقيادة  األعمال، 
الفرص للتعلم وبناء القدرات إلعانة الدول األعضاء على تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.

الهدف اإلسرتاتيجي الثالث: 
منهاج حل المشكالت

للتنمية منذ إنشائه يوجه  البنك اإلسالمي  ظل معهد 
مجاالت  في  ونشرها  المعرفة  الستحداث  المخصصة  العلمية  البحوث 
االقتصاد والمصرفية والتمويل اإلسالمي في جميع أنحاء العالم. ومن 
اآلن فصاعدًا سوف يصبح المعهد أكثر تركيزًا على التكنولوجيا المالية 
بالدول  القدرات  وتنمية  المستدامة،  التنمية  وأهداف  اإلسالمية، 
الفنية  المساعدات  ومتطلبات  والتدريب  البحوث  مضمار  في  األعضاء، 
العلمية  البحثية  أنشطته  إلى  وإضافة  اإلسالمي.  بالتمويل  المتعلقة 
حلول  وإيجاد  المشكالت  لحل  حديثًا  منهاجًا  المعهد  سيتبع  الخالصة 
آنية ناجعة للمعوقات االقتصادية للدول األعضاء. وسوف يركز المعهد 
الفكري  اإلبداع  تترجم  التي  والمنتجة  التطبيقية  الدراسات  على  أيضًا 
إلى تطبيقات على أرض الواقع. وسوف يعين ذلك المعهد على تمييز 
والجهات  االستشارات  ومؤسسات  العلمية  األوساط  بين  نفسه 

الفاعلة ذات الصلة، والتكامل معها.

الهدف اإلسرتاتيجي الرابع: : 
إنشاء الرشاكات والشبكات القوية

تقوم الشراكات القوية على الثقة والقيم المشتركة 
واألهداف. وقد كان هذا منطلق عالقات التعاون والشبكات التي عكف 
المعهد  ظل  السنين  مر  وعلى  إنشائه.  منذ  تطويرها  على  المعهد 
مؤسسات  مع  التعاون  عبر  المتراكمة  والخبرة  المعرفة  في  يستثمر 
توجهه  ظل  في  المعهد،  يؤدي  وسوف  والعالمية.  المحلية  التنمية 
وشركاء  المصلحة  أصحاب  مع  العمل  خالل  من  متفردًا  دورًا  الجديد، 
وأحدث  المبتكرة  األنظمة  عبر  األعضاء  الدول  تنمية  لدعم  المستقبل 

التقنيات، مسترشدًا بمبادئ التمويل اإلسالمي.

يتمثل محور التركيز
اإلستراتيجي للمعهد في تطوير 
الحلول القائمة على المعرفة، في إطار 

معايير مبادئ االقتصاد اإلسالمي، 
لدعم التنمية المستدامة.
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3.1 تحديد الهوية الجديدة للعالمة التجارية 
شرع المعهد، عقب توسيع تكليفه ونطاقه، في السعي إلى تطوير 
هوية جديدة للعالمة التجارية. وكان الهدف من ذلك هو تصميم هوية 
وتعكس  التجارية  العالمة  على  التعرف  تعزز  محكمة  جديدة  مهنية 
متقدمة  مرحلة  العملية  هذه  بلغت  وقد  وِقَيمه.  المعهد  ُمُثل  بجالء 
مجموعة  داخل  المصلحة  أصحاب  مع  التشاور  وتم  2021م.  بنهاية 
البنك اإلسالمي للتنمية وخارجها، مع التركيز على التشاور مع أصحاب 
المصلحة األساسيين، وفهم تصورهم الحالي للمعهد، وتوقعاتهم 
هذا  من  المستمدة  المعلومات  وشكلت  المستقبل.  في  لوجهته 
التشاور مكونًا أساسيًا لهوية العالمة التجارية. ومن المتوقع إتمام 
تطوير الهوية الجديدة - التي تضم عرض القيمة - وإطالقها في وقت 

مبكر من عام 2022م.

4.1 مواءمة الوظائف والهيكل
عن  2020م  في  المعهد  لدور  الشاملة  المراجعة  عملية  أسفرت 
الكفاءة،  لتعزيز  وهيكله  المعهد  وظائف  بين  المواءمة  إلى  الحاجة 
عملية  إلى  الحاجة  تلك  أدت  وقد  المسؤوليات.  تداخل  على  والقضاء 
أدوار  إسناد  عنها  وأسفر  2021م  يوليو  في  جرت  التي  المواءمة 
في  المعهد،  لدى  وأصبح  األعمال.  وحدات  إلى  واضحة  ومسؤوليات 
ظل هيكله المواءم، شعبة واحدة وأربعة أقسام هي: شعبة البحوث 
المعرفة،  حلول  وقسم  المعرفة،  قادة  وقسم  واإلحصاء،  االقتصادية 
لمحة  يلي  وفيما  المؤسسي.  األداء  وقسم  المعرفة،  آفاق  وقسم 

عامة لوحدات األعمال هذه:

شعبة البحوث االقتصادية واإلحصاء
لجميع  المحورية  النقطة  بمثابة  هي  الشعبة  هذه 
مجموعة  اقتصاديي  كبير  بدور  المتعلقة  األنشطة 
العام  المدير  يشغلها  التي  الوظيفة  وهي  للتنمية،  اإلسالمي  البنك 

للمعهد. وتشمل المسؤوليات الرئيسة للشعبة ما يلي:

لتطوير  ونشرها  األدلة،  على  القائمة  االقتصادية  البحوث  CARET-LEFT  إعداد 
أحدث مخرجات المعرفة المتعلقة بالتنمية، وزيادة فاعلية التدخالت 

االستباقية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

إستراتيجيات  إعداد  إطار  في  القطرية،  التشخيصية  الدراسات  CARET-LEFT  إعداد 
الشراكة مع الدول األعضاء.

المخاطر  توقع  على  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  CARET-LEFT  مساعدة 
تداعياتها  وتحليل  المستجدة  االقتصادية  والتحديات  العالمية 

وآثارها على المجموعة.

CARET-LEFT  توفير البيانات واإلحصاءات الموثوق بها فيما يتعلق باالقتصاد الكلي 
بمجموعة  الخاصة  البحثية  واألنشطة  العمليات  لدعم  والعمليات، 

البنك اإلسالمي للتنمية.

الدول  لدى  اإلحصائية  القدرات  تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  CARET-LEFT  دعم 
األعضاء، بالتعاون مع الوكاالت الدولية األخرى والمانحين.

CARET-LEFT  إعداد المطبوعات االقتصادية الرائدة التي يصدرها البنك اإلسالمي 
للتنمية أو معهده.

واإلقليمية،  الدولية  التنمية  مؤسسات  مع  الشراكات  CARET-LEFT   إنشاء 
واإلحصائية  واالقتصادية  االجتماعية  التحديات  لمختلف  للتصدي 

على نطاق الدول األعضاء.

CARET-LEFT   إدارة مكتبة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وتحسينها.

أصبح لدى 
المعهد، في 

ظل هيكله المواءم، 
شعبة واحدة وأربعة 

أقسام هي.

شعبة البحوث االقتصادية 
واإلحصاء، وقسم قادة 

المعرفة

 قسم قادة
المعرفة

قسم آفاق المعرفةقسم حلول المعرفة

 قسم األداء 
المؤسيس
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قسم قادة المعرفة
بناء  برامج  لجميع  المحورية  النقطة  هو  الفريق  هذا 
وهو  بالمعهد.  الخاصة  اإللكتروني  والتعلم  القدرات 
فيما  ونشرها  المعرفة  استحداث  عن  المسؤول 
يتعلق باالقتصاد والتمويل اإلسالمي. وتشمل المسؤوليات الرئيسة 

للقسم ما يلي:

االقتصاد  في  المعرفة  الستحداث  المشكالت  حل  منهاج  CARET-LEFT  اتباع 
والتمويل اإلسالمي، ونشرها.

بناء القدرات وتكوين  CARET-LEFT  المساهمة في منتجات المعرفة الرامية إلى 
رأس المال البشري، بما في ذلك الكتب، والكتيبات، وحقائب التدريب، 
التي تساعد المعهد في تحقيق أهدافه،  والدورات على اإلنترنت، 

بينما تحافظ على تحقيق دخل مستدام.

والتمويل  االقتصاد  في  المستقبل  في  المعرفة  قادة  قدرات  CARET-LEFT  بناء 
اإلسالمي، لتمكينهم من االضطالع بدورهم المنشود في تنمية 

ريادة األعمال بالدول األعضاء.

األعضاء  الدول  مع  الشراكة  إسترتيجيات  إعداد  في  CARET-LEFT  المساهمة 
لعمليات  اإلسالمي  التمويل  قطاع  حول  مدخالت  تقديم  خالل  من 

التشخيص المتعلقة بالدول.

CARET-LEFT  اإلشراف على عمليات تطوير البرامج المبتكرة الفعالة للتعلم وإصدار 
الشهادات، وإدارة تلك العمليات بالشراكة مع المؤسسات األخرى 

داخل وخارج الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية.

وتنفيذها،  بالمعهد  الخاصة  اإللكتروني  التعلم  برامج  CARET-LEFT  تصميم 
المصلحة  وأصحاب  والمؤسسات  األفراد  معارف  تعزيز  أجل  من 
البنك  مجموعة  في  األعضاء  وغير  األعضاء  الدول  في  وقدراتهم، 

اإلسالمي للتنمية.

قسم حلول المعرفة 
أنشطة  بين  التكامل  تحقيق  على  الفريق  هذا  يعمل 
المعرفة  وإدارة  الفنية  والمساعدات  االستشارات 
وتقنياتها، وتنسيق تلك األنشطة على نطاق المعهد 
صناعة  تواجه  التي  التحديات  لمعالجة  المبتكرة  الحلول  تطوير  لقيادة 
الرئيسة  المسؤوليات  وتشمل  األعضاء.  والدول  اإلسالمي  التمويل 

للقسم ما يلي:

المتعلقة  المعرفة،  على  القائمة  المبتكرة  الحلول  تصميم  CARET-LEFT  قيادة 
للتنمية،  اإلسالمي  بالبنك  األعضاء  الدول  في  التنموية  بالتحديات 
والتمويل  االقتصاد  مبادئ  مع  باالتساق  الحلول  تلك  وهيكلة 

اإلسالمي.

المتعلقة  المعرفة،  على  القائمة  المبتكرة  الحلول  تصميم  CARET-LEFT  قيادة 
للتنمية،  اإلسالمي  بالبنك  األعضاء  الدول  في  التنموية  بالتحديات 
والتمويل  االقتصاد  مبادئ  مع  باالتساق  الحلول  تلك  وهيكلة 

اإلسالمي.

اإلسالمية  المالية  المعرفة  جناح  منصة  تطوير  عملية  CARET-LEFT  قيادة 
الرائدة  السوَق  تكون  أن  إلى  المنصة  هذه  وتهدف  وتنفيذها. 
التمويل  بمجالي  المالية  التكنولوجيا  وخبراء  للمستشارين 

اإلسالمي والتنمية االقتصادية.

آليًا  ليصبح  اإلسالمي  للتمويل  الفنية  المساعدات  برنامج  CARET-LEFT  مراجعة 
)مؤتمتًا( بالكامل ومتكاماًل مع منصة الجناح. وفضاًل عن ذلك، سوف 
الكلفة،  استرداد  أساس  على  الفنية  المساعدات  برنامج  يعمل 
ويستهدف - ضمن أمور أخرى - تمكين صناعة التمويل اإلسالمي 
من تبني حلول مبتكرة تخدم أهداف التنمية المستدامة في الدول 

األعضاء.

CARET-LEFT  مراقبة وتنسيق حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالحلول المبتكرة 
الخاصة بالمعهد، عن طريق براءات االختراع وما شابهها من وسائل، 

واالستفادة من براءات االختراع لضمان االستدامة المالية للمعهد.

قسم آفاق المعرفة
وعالقات  للتواصل  المحورية  النقطة  هو  الفريق  هذا 
وتشمل  بالمعهد،  الخاصة  النشر  وأنشطة  العمالء 

مسؤولياته األساسية ما يلي:

المعهد  لتعزيز حضور  برامج اإلعالم والتسويق وتنفيذها،  CARET-LEFT  تصميم 
ومنتجاته التعريفية في مختلف األسواق المستهدفة.

لضمان  المعهد  بمطبوعات  المتعلقة  والتوزيع  النشر  عمليات  CARET-LEFT  إدارة 
الفاعلية والكفاءة في إنتاج مطبوعات عالية الجودة والقيمة.

على  للحفاظ  وعملياته  اإللكتروني  النشر  منتجات  تطوير  CARET-LEFT  ريادة 
اإلسالمي،  والتمويل  االقتصاد  مضمار  في  للمعهد  الريادي  الدور 

والمساهمة في االستدامة المالية للمعهد.

بالمعهد  الخاصة  التواصل  وقنوات  اإللكتروني  الموقع  CARET-LEFT  تطوير 
رسائل  نشر  في  الفعال  استخدامها  ضمان  أجل  من  وصيانتها 

المعهد ومشاركة أصحاب المصلحة.

قسم األداء المؤسيس
إستراتيجية  ترجمة  عن  المسؤول  هو  القسم  هذا 
المعهد إلى نتائج قابلة للقياس، وتشمل مسؤولياته 

األساسية ما يلي:

CARET-LEFT  الريادة والمشاركة في وظيفة تعبئة الموارد لدى المعهد لضمان 
استدامة تمويل البرامج واألنشطة.

األساسي  للنظام  وفقًا  المعهد  لصندوق  المالية  اإلدارة  CARET-LEFT  تنسيق 
المعتمدة من  الصلة  للتنمية واللوائح ذات  البنك اإلسالمي  لمعهد 

قبل معالي الرئيس.

CARET-LEFT  إدارة إعداد الخطط والتنبؤات المالية للمعهد.

CARET-LEFT  اإلشراف والمحافظة على التنفيذ السليم لقوانين المعهد ولوائحه.

المنتجات  جودة  تضمن  وحصيفة  قوية  وإجراءات  أنظمة  CARET-LEFT  إنشاء 
والخدمات التي يقدمها المعهد للعمالء وأصحاب المصلحة.

مراقبة إدارة األداء بالمعهد.   CARET-LEFT
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2
الرايدة الفكرية

يتناول هذا الفصل أنشطة المعهد 
وإنجازاته في تولي الريادة الفكرية، 
ويشمل المجاالت الرئيسة المتعلقة 

بالبحث، والبيانات واإلحصاءات، والتحليل 
االقتصادي والشراكات.



الفصل الثاني Tالرايدة الفكرية

21التقرير السنوي 2021م

1.2 الرايدة الفكرية في غمار كوفيد 19 
البنك  بمجموعة  األعضاء  الدول  معظم  على   19 كوفيد  جائحة  أثرت 
من  العديد  إلى  مفضية  جميعها،  يكن  لم  إن  للتنمية،  اإلسالمي 
مسيرتها  في  والتعثر  نموها،  ومسارات  اقتصاداتها  في  االضطرابات 
البيانات  بجعل  كفيلة  السلبية  التأثيرات  هذه  أن  غرو  وال  التنموية. 
لمساعدة  أهمية  أكثر  األدلة  على  القائمة  والسياسات  المالئمة 
االقتصادات على التنقل في مجاالتها التنموية المطردة التغير، ودعم 
برامجها للتعافي، والعمل على إعادتها إلى مسارات نموها السابقة. 
إعانة  أجل  من  البحثي  دعمه  2021م  عام  خالل  المعهد  عزز  ثم  ومن 
على  اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة 

صياغة السياسات وتقديم الدعم للدول األعضاء.

وخالل عام 2021م ازداد طلب مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لمثل 
هذا الدعم، تبعًا الزدياد اعتماد مجموعة البنك على المعهد فيما يتعلق 
الفاعلية  للتمكين من  الصلة،  والبيانات ذات  المالئمة  التحليالت  بتقديم 
مع  للتنمية  اإلسالمي  البنك  معهد  ويعمل  القرار.  صنع  في  والكفاءة 
لمعالجة  العالم  أنحاء  مختلف  في  للتنمية  وإقليمية  دولية  منظمات 
مجموعة من التحديات االجتماعية واالقتصادية واإلحصائية التي تواجه 
الدول األعضاء. وفي عام 2021م واصل المعهد جهوده لتسهيل صنع 
الوقت  في  واإلحصاءات  البيانات  وتقديم  األدلة،  على  القائمة  القرارات 
الدعم. وإضافة إلى  المناسب، واالستفادة من الشراكات في تقديم 
ذلك، شرع المعهد في تحديث ورقمنة مكتبة البنك اإلسالمي للتنمية، 
وتجديد عملياتها، وجعلها أقدر على أتاحة الموارد الحديثة لموظفي 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمستخدمين الخارجيين.

خالل  من  الفكرية  القيادة  تولي  المعهد  واصل  مماثل،  نحو  وعلى 
استحداث المعرفة في االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كما نظم بحوثًا 
تطبيقية مثمرة للتمكين من تطوير صناعة التمويل اإلسالمي ودعم 
الجهود  هذه  أسفرت  وقد  التنمية.  بتحديات  المتعلقة  المعرفة  حلول 
عن منتجات تستهدف التشجيع على االبتكار، وتعزيز كفاءة االقتصاد، 

وتقوية الروابط بين المكونين المالي والحقيقي لالقتصاد.

2.2 التحليل االقتصادي القائم على األدلة
في عام 2021م استمر المعهد في دعم صانعي السياسات على 
الصعيدين الداخلي والخارجي، عن طريق العمل البحثي واإلحصائي الذي 
القائمة على األدلة. وفي هذا الصدد، قام المعهد  القرارات  أتاح صنع 
من  العديد  خالل  من  القطرية  والمشاركة  القرار  صنع  عملية  بتوجيه 
الجهود البحثية المخصصة المتعلقة بتأثير جائحة كوفيد 19 والتوقعات 
االستدامة  وتحليالت  األعضاء،  الدول  منظور  من  عليها  المترتبة 
المالية، وفهم هشاشة االقتصاد الكلي وتحديات القدرة على تحمل 
تعاونه  أيضًا  المعهد  وواصل  األعضاء.  الدول  تواجهها  التي  الديون 
البنك  مجموعة  إستراتيجية  لمراجعة  المبذولة  للجهود  ودعمه  الوثيق 
الدول  في  األخيرة  والتطورات  للتحديات  استجابة  للتنمية  اإلسالمي 

األعضاء.

المشاركة  على  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  ولمساعدة 
االستباقية في الدول األعضاء وتوقع التحديات المستقبلية، تم إعداد 
داخليًا  استخدامها  في  والتشارك  األسبوعية  الدول”  بيانات  “نشرة 
األوراق  من  العديد  إصدار  تم  كما  واإلدارة.  العمليات  موظفي  إلرشاد 
بآخر  علم  على  والموظفين  اإلدارة  إلبقاء  داخليًا  الموضوعية  البحثية 
المتعلقة  المسائل  ذلك  في  بما  العالمي،  المشهد  في  التطورات 
التضخمية  الجديدة، والضغوط  الدفع  الفائدة السلبية، وأنظمة  بأسعار 
عالقة  لها  الموضوعات  وهذه  الصين.  في  العقار  وأزمات  المتزايدة، 
تتيح  كما  األعضاء،  الدول  في   19 كوفيد  من  التعافي  بعمليات  خاصة 

نظرة ثاقبة لقضايا التنمية المستجدة في عالم كوفيد 19.

مع  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  شراكات  إستراتيجيات  ولدعم 
تستهدف  قطرية  تشخيصية  دراسات  المعهد  أعد  األعضاء  الدول 
االقتصادي  النمو  لمسارات  األساسية  للخصائص  المنهجي  التحديد 
مالئمًا  أساسًا  الدراسات  تلك  وفرت  وقد  األعضاء.  بالدول  والتنمية 
لصياغة أنشطة الدعم الفعالة وتعزيز جهود التحول االقتصادي. وفي 
بماليزيا،  الخاصة  التشخيصية  الدراسات  المعهد  أكمل  2021م  عام 
وغيانا،  والكويت،  قيرغيزيا،  وجمهورية  السعودية،  العربية  والمملكة 

وأفغانستان، واإلمارات العربية المتحدة، والسنغال.

وكان المعهد أيضًا مسؤواًل عن إعداد التقارير الرئيسة، بما فيها تقرير 
يتتبع تقدم الدول األعضاء تجاه أهداف التنمية المستدامة )الصندوق 
أيضًا  المعهد  تولى  2020م  وفي  السنوي.  اإلحصائي  والكتاب   ،)1

تنسيق إعداد التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية.

يعمل معهد البنك اإلسالمي 
للتنمية مع منظمات دولية 

وإقليمية للتنمية في مختلف أنحاء 
العالم لمعالجة مجموعة من التحديات 

االجتماعية واالقتصادية واإلحصائية 
التي تواجه الدول األعضاء.
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3.2 توفري اإلحصاءات الموثوق بها
يشكل توفير البيانات ألصحاب المصلحة الداخليين لدعم عملية صنع القرار 
القائم على األدلة أمرًا محوريًا للتشغيل وإعداد التقارير بمجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية. وقد أصبحت الحاجة إلى البيانات المالئمة الموثوق 
المناخي.  والتغير   19 كوفيد  عصر  في  وخاصة  أهمية،  ذا  أمرًا  بها 
البيانات أهمية كبيرة في صياغة اإلستراتيجيات المناسبة  ولمثل هذه 
وسياسات االستجابة االستباقية للبيئات العالمية واإلقليمية والمحلية 
أمينًا  بصفته  دوره  المعهد  يواصل  الصدد  هذا  وفي  التغير.  السريعة 
مجموعة  بيانات  بكافة  يتعلق  فيما  المحورية  االتصال  ونقطة  للبيانات 

البنك اإلسالمي للتنمية، والبيانات الخاصة بالدول األعضاء.

التنمية  أهداف  معلومات  لوحة  المعهد  أطلق  2021م  عام  وفي 
حيث  من  واألقاليم  الدول  مواضع  تبرز  لمحة  تتيح  التي  المستدامة 
المعهد  مطبوعات  حال  هي  وكما  األهداف.  تلك  تحقيق  نحو  التقدم 
هذه  المعلومات  لوحة  تشكل  المستدامة،  التنمية  بأهداف  الخاصة 
البيانات  على  المعتمدة  بالرؤى  المستخدمين  تزويد  في  قيمة  أداة 
كما  المستدامة،  التنمية  أهداف  بلوغ  نحو  األعضاء  الدول  تقدم  عن 
وظلت  الدعم.  أقصى  إلى  خاللها  الدول  تلك  تحتاج  التي  المراحل  تبين 
لوحة المعلومات الخاصة بكوفيد 19 التي أعدها المعهد أيضًا خاضعة 
وحاالت  الجديدة،  الحاالت  حول  اإلحصاءات  توفر  كي  المنتظم  للتحديث 
مختلف  في  للتطعيم  خضعوا  الذين  واألشخاص  والوفيات،  التعافي، 
سوف  األعضاء،  الدول  في  التطعيم  حالة  وبإضافة  التحليلية.  المراحل 

الصندوق 1.2 الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة: التقدم 
الذي أحرزته الدول األعضاء ابلبنك اإلسالمي للتنمية

يعرض هذا التقرير معلومات عن تقدم الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي 
االستنتاجات  ومن  المستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  للتنمية 

الرئيسة للتقرير ما يلي:

مسيرة  للتنمية  اإلسالمي  بالبنك  األعضاء  الدول  أمام  تزال  CARET-LEFT  ما 
عام  بحلول  المستدامة  التنمية  أهداف  بلوغ  لها  قدر  إذا  طويلة 
سجلتها  التي  التنمية  مؤشر  في  الكلية  الدرجة  وتبلغ  2030م. 
على  للتنمية  اإلسالمي  البنك  أن  أي   61.0 مجتمعة  الدول  تلك 
المستدامة  التنمية  أهداف  نحو  تقدم  قد  المجموعة  مستوى 

السبعة عشر بدرجة تتجاوز ستين بالمئة بقدر طفيف.

الذي  المستدامة  التنمية  ألهداف  األساسي  التحدي  CARET-LEFT  يتمثل 
يواجه الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية في البعد المتعلق 
والبنية  واالبتكار  )الصناعة  التاسع  الهدف  وخصوصًا  باالزدهار، 

التحتية(، حيث ال تتجاوز نسبة ما تحقق من تقدم %34.1.

التنمية  أحرز في مضمار تحقيق أهداف  أن تقدمًا ما قد  CARET-LEFT  في حين 
فعلى  ماثلة؛  تزال  ما  أساسية  تحديات  هنالك  أن  إال  المستدامة، 
 13 الهدف  مثل  األهداف،  بعض  في  كبير  إنجاز  من  تم  مما  الرغم 
المسؤوالن(،  المناخي( والهدف 12 )االستهالك واإلنتاج  )العمل 
مثل  أخرى  أهداف  في  أقل  اإلنجاز  في  التقدم  مستوى  ظل 
الهدف 9 )الصناعة واالبتكار والبنية التحتية( والهدف 5 )المساواة 
على  المساواة(،  عدم  أوجه  من  )الحد   10 والهدف  الجنسين(  بين 

وجه الخصوص.  

من  للتنمية  اإلسالمي  بالبنك  األعضاء  الدول  بين  كبير  تباين  CARET-LEFT  هناك 
التنمية المستدامة، حيث تتراوح  التقدم نحو تحقيق أهداف  حيث 
نسب التقدم المحرزة ما بين 40.9% و74.0%. وإضافة إلى ذلك، 
أخرى.  إلى  دولة  من  المستدامة  التنمية  أهداف  أولويات  تختلف 
اعتماد  إلى  للتنمية  اإلسالمي  البنك  حاجة  تبرز  المعلومة  وهذه 
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نهج يميل فيه إلى التركيز على الدولة المنفردة عند دعم مبادرات 
المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  التى  الرامية  األعضاء  الدول 
لرصد  األعضاء  الدول  مع  تعاونه  تعزيز  إلى  البنك  حاجة  تبرز  كما 
خاصة  بأهمية  تحظى  التي  المحددة  المستدامة  التنمية  أهداف 

لدى الدولة المعنية، ومن ثم معالجة تلك األهداف.

الدول  بين  الفوارق، هناك قواسم مشتركة  الرغم من هذه  CARET-LEFT  على 
الهدف  أن  هو  الصدد  هذا  في  للنظر  لفتًا  األكثر  ولعل  األعضاء. 
التحتية(  والبنية  واالبتكار  )الصناعة  المستدامة  للتنمية  التاسع 
وثالثين  اثنتين  في  المعالجة  تتطلب  ملحة  أولوية  يشكل  الذي 

دولة من الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية.

اإلسالمي  البنك  مجموعة  على  ينبغي  التقرير  نتائج  من  وانطالقا 
المتعلقة  القطاعات  تحسين  نحو  المحدودة  مواردها  توجيه  للتنمية 
بين  تقاطعات  ثمة  أن  إلى  ونظرا  التحتية.  والبنية  واالبتكار  بالصناعة 
أهداف التنمية المستدامة، فإن هذا يعني أن تقدم مجموعة البنك 
الوقت  في  يشكل  التاسع  الهدف  تحقيق  نحو  للتنمية  اإلسالمي 
تزال  ما  أخرى  أهداف  تحقيق  إلى  السعي  في  مساهمة  نفسه 

الدول األعضاء تكافح من أجل تحقيقها. 

وتبلغ الدرجة الكلية في مؤرش التنمية 
اليت سجلتها تلك الدول مجتمعة 61.0 أي 

أن البنك اإلسالمي للتنمية على مستوى 
المجموعة قد تقدم نحو أهداف التنمية 

المستدامة السبعة عرش بدرجة تتجاوز 

%60
بقدر طفيف

لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة
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الصندوق 2.2 الرشاكة العالمية لبيانات التنمية المستدامة
أحرزت توغو تقدمًا كبيرًا في حماية بيئتها، لكن التحديات ال تزال باقية. 
السياسات  تركيز  محور  متزايد  نحو  على  البيئية  التحديات  وتشكل 
معًا.  والوطني  العالمي  الصعيدين  على  واالقتصادية،  االجتماعية 
إلى  الوصول  دون  التحديات  هذه  مواجهة  الممكن  من  وليس 
البيئية هي  بها. ومن ثم فإن اإلحصاءات  الموثوق  العلمية  البيانات 
األداة الرئيسة المستخدمة في تنظيم المعلومات البيئية، كما إنها 
المتطلب األساسي للمؤشرات البيئية، والمحاسبة البيئية، ولفهم 

الوضع البيئي على المستوى الوطني.

عملية  بدعم  المتعلقة  الرئيسة  الصعوبات  إحدى  تكمن  ذلك،  ومع 
إلى  االفتقار  في  وتقييمه،  الحقائق  على  القائم  القرار  صنع 
المهم  من  فإن  ولذلك  األساسية.  البيئية  والمؤشرات  اإلحصاءات 
بترتيبات محددة إلنتاج إحصاءات  إصالح هذا الوضع عن طريق القيام 
بيئية موثوق بها وذات صلة ومحدثة لكي تسترشد بها السياسات 

والقرارات.

القليل  التنسيق  البيئية، في ظل  المعلومات  إلى  للحاجة  واستجابة 
البيئة والتنمية  البيئية، أنشأت وزارة  البيانات  أو المنعدم بين منتجي 
اإلسالمي  البنك  ومعهد  بتوغو،  الطبيعة  وحماية  المستدامة 
شراكة  المستدامة،  التنمية  لبيانات  العالمية  والشراكة  للتنمية، 

لدعم إنشاء نظام بيئي لبيانات البيئة.

البيئي  للنظام  المناسب  الوقت  في  الدراسة  هذه  وتستجيب 
الدراسة  كشفت  وقد  المستدامة،  التنمية  بأهداف  الخاص  للبيانات 
تزال  وال  موجودة.  غير  الخصوص  وجه  على  البيئية  اإلحصاءات  أن 
البيانات الموجودة غير موثوق بها ويصعب الوصول إليها. ومن أجل 
إحصائية وبيئية  إلى مهارات  بيئية صحيحة، ثمة حاجة  إحصاءات  إنتاج 
وموارد  المؤسسي،  للتطوير  وقدرات  علمية،  ومعرفة  متخصصة، 

كافية.

للبيانات  البيئي  النظام  لتعزيز  التوصيات  من  مجموعة  تقديم  وتم 
البيئية بغية التغلب على نقص البيانات وتعزيز الفاعلية والكفاءة في 

صنع القرارات القائمة على األدلة.

يستغرق  أن  ينتظر  التي  األعضاء  الدول  تحديد  على  األداة  هذه  تعين 
المبادرات  من  جزء  وبمثابة  ينبغي.  مما  أطول  وقتًا  الوباء  من  تعافيها 
العالمية إلعداد التقارير، يشارك المعهد بانتظام في إحصاءات تمويل 
وتقوم  والتنمية.  االقتصادي  التعاون  منظمة  تصدرها  التي  التنمية 
المنظمة المذكورة بنشر تلك البيانات التي تحظى باالستخدام الواسع 
قبل  من  التنمية،  بتمويل  المتعلقة  والتحليالت  التقارير  مختلف  في 
الشريكة،  والدول  المصلحة،  أصحاب  من  والعديد  المذكورة  المنظمة 
والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع البحثي 
إعداد  مجال  في  العالمية  مبادراته  إطار  وفي  الواسع.  نطاقه  على 
التقارير، قدم المعهد لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام 
الخاص  البيانات  تقرير  عمل  فريق  قبل  من  المطلوبة  البيانات  2021م، 
البنك  بيانات  وكذلك  المستدامة،  للتنمية  الرسمي  الدعم  بإجمالي 

اإلسالمي للتنمية الخاصة بتمويل المناخ.

إلى  الرامية  جهوده  إطار  في   - المعهد  أنشأ  فقد  ذلك،  إلى  وإضافة 
الشراكة  مع  تعاون  عالقة   - المناسب  الوقت  في  القرار  صنع  تيسير 
العالمية لبيانات التنمية المستدامة، تتعلق بإنتاج البيانات واستخدامها 
المستدامة  التنمية  أهداف  مراقبة  لدعم  المناسب،  الوقت  في 
الصناعية  لألقمار  ناسا  تكنولوجيا  استخدام  خالل  ومن  وتحقيقها. 
تلك  التعاون  عالقات  ساعدت  اإلنترنت،  شبكة  على  أمازون  وتحليالت 
القرار في  المستغرق في صنع  الوقت  انخفاض كبير في  على تحقيق 

السنغال وتوغو )انظر الصندوق 2.2(.

4.2 تحديث مركز موارد المعرفة
البنك  مكتبة  خدمات  تحديث  عملية  المعهد  بدأ  2021م  عام  في 
اإلسالمي للتنمية. وقد أدى هذا اإلجراء إلى مراجعة العمليات الراهنة 
إلى  الوصول  للمستخدمين  الميسور  من  ليصبح  وتجديدها  للمكتبة 
أحدث المطبوعات والموارد األخرى، وأكثرها مالءمة. وتضمنت العملية 
السياسات  ذلك  في  بما  وسياساتها  المكتبة  إستراتيجية  مراجعة 

واللوائح الخاصة بالمشتريات، واالستبعاد، واالشتراك.

قدم معهد البنك اإلسالمي 
للتنمية عام 2021م التحليالت 
المالئمة والبيانات ذات الصلة لتمكين 

مجموعة البنك من اتخاذ قرارات فعالة 
ومؤثرة.

إحصاءات التمويل التنموي الصادرة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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5.2 معيار العائدات المالية للمؤسسات المالية 
اإلسالمية

الليبور  مؤشر  التقارير  تضمين  بعدم  2017م  عام  الصادر  القرار  أدى 
معيارًا  بوصفه  لندن(  مصارف  بين  المتداولة  الفائدة  أسعار  )معدل 
مرجعيًا، إلى إحياء النقاش في قطاع التمويل اإلسالمي حول المؤشر 
المناسب لمعامالت التمويل اإلسالمي. وفي ديسمبر 2019م شكل 
رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية فريق عمل للدراسة والتوصية 
فريق  أعد  ثم  ومن  اإلسالمي.  للتمويل  المالئمة  العائد  معايير  بشأن 
العمل ثالثة تقارير مرحلية تحدد اإلطار الالزم إلعداد المعيار المناسب، 
وقدم فريق العمل تعليقات ومقترحات لتحسين اإلطار وتعزيز قابليته 
للتطبيق في األسواق المالية. وتم إعداد مذكرة مفهوم مبنية على 
المقترحات السابقة  المرحلية. وبعد مراجعة  المناقشات والتقارير  نتائج 
اقترحت  الفائدة،  سعر  على  القائمة  للمرجعيات  بدائل  بإيجاد  المتعلقة 
المذكرة معيارًا لعائدات التمويل اإلسالمي ذا مكونين هما: )1( التضخم 
المتوقع المطلوب معرفته لحماية القيمة الحقيقية لرأس المال، و )2( 
النمو المتوقع للناتج اإلجمالي الحقيقي للتعويض عن متوسط تكلفة 

الفرصة البديلة.

6.2 جائزة البنك اإلسالمي للتنمية لإلنجاز المؤثر 
في االقتصاد اإلسالمي

البنك  “جائزة  بمسمى  1408ه  عام  منذ  الجائزة  هذه  إنشاء  تم 
وقد  اإلسالمي”.  والتمويل  والمصرفية  لالقتصاد  للتنمية  اإلسالمي 
المميزة  الجهود اإلبداعية  الجائزة عند إنشائها تكريم  كان الهدف من 
ومكافأة  اإلسالمي،  والتمويل  والمصرفية  االقتصاد  مجاالت  في 
الجديدة،  الناشئة  التحديات  إلى  الجهود والتشجيع عليها. وبالنظر  تلك 
وزيادة  نطاقها  توسيع  مع  2020م  في  الجائزة  صياغة  أعيدت 
نطاق  ويشمل  الفائزين.  اختيار  عمليات  وتحسين  النقدية  المكافأة 
الجائزة بعد إعادة صياغتها اإلنجازات الرئيسة ذات الصلة بمجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية، والتنمية المستدامة. وتستهدف زيادة المكافأة 
تمنحان  فئتان،  وللجائزة  أثرها.  وتقوية  جاذبية  أكثر  الجائزة  جعل  النقدية 

سنويا بالتناوب، وهما:

تكريم  إلى  الفئة  هذه  وتهدف  التنموية:  اإلنجازات  أ(  فئة 
معالجة  في  تسهم  أن  شأنها  من  التي  الناجحة  المشاريع 
اإلسالمي  بالبنك  األعضاء  الدول  في  المهمة  التنموية  التحديات 

للتنمية، ومكافأة تلك المشاريع.

تكريم  الفئة  هذه  وتستهدف  المعرفية:  اإلسهامات  ب(  فئة 
ومكافأة اإلسهامات الكبيرة في المعرفة في مجاالت االقتصاد 
التحديات  معالجة  إلى  اإلفضاء  شأنها  من  التي  اإلسالمي، 

التنموية الرئيسة في الدول األعضاء. 

وتقتصر فئتا الجائزة على المشاريع واإلسهامات المعرفية التي أنجزت 
خالل السنوات السبع األخيرة، بهدف التشجيع على األفكار واالنجازات 

االبتكارية الجديدة المتسقة مع القيم األخالقية اإلسالمية.

العدد  بلغ  التنموية،  اإلنجازات  لفئة  المخصصة  2021م،  جائزة  ولمنح 
الكلي للطلبات المستلمة 57 طلبًا. ومن بين هذه الطلبات وقع االختيار 
 “ Launch Good على منصتين للتمويل الجماعي هما: “لونش جوود
و”سيد آوت Seed Out”، تقديرًا لدوريهما االبتكاريين والمؤثرين في 
تقديم المشاريع التي من شأنها تعزيز تطبيقات االقتصاد اإلسالمي، 

في حين حجبت جائزة الفائز بالمركز الثالث.

تعمل  الجماعي  للتمويل  منصة  هي   ”Launch Good جوود  “لونش 
على تسخير التكنولوجيا من أجل إدخال تقاليد العمل الخيري اإلسالمي 
في   ”Seed Out آوت  “سيد  منصة  أما  المعاصر.  الرقمي  الفضاء  إلى 
الصغرى تعالج  الجماعي للمشاريع  للتمويل  الجانب اآلخر فهي منصة 
المالية  التحديات  تذليل  على  التركيز  خالل  من  االقتصادية  المشكالت 
التي  للجائزة  االختيار  لجنة  قبل  من  بالجائزة  الفائزين  اختيار  وتم  الفردية. 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  داخل  من  بارزين  وعلماء  خبراء  تضم 
الدولي  المالي  المنتدى  في  للفائزين  المكافأة  وقدمت  وخارجها. 
البنك  مجموعة  نظمته  الذي  اإلسالمي  للتمويل  عشر  الخامس 
الجتماعها  المصاحبة  الجانبية  الفعاليات  ضمن  للتنمية  اإلسالمي 

السنوي لعام 2021م.

وعقب التنظيم الناجح لدورة منح الجائزة لعام 2021م قام معهد البنك 
وتهدف  2022م.  عام  لجائزة  الترشيح  باب  بفتح  للتنمية  اإلسالمي 
دورة منح الجائزة لعام 2022م المخصصة لفئة اإلسهامات المعرفية، 
المعرفة  في  الكبيرة  اإلسهامات  وتشجيع  ومكافأة  تكريم  إلى 
التحديات  معالجة  شأنها  من  التي  باالقتصاد،  المتعلقة  المجاالت  في 
اإلسالمي  البنك  بمجموعة  األعضاء  الدول  في  األساسية  التنموية 
2021م،  ديسمبر   31 في  للجائزة  الترشيح  باب  إغالق  وتم  للتنمية. 
االجتماع  خالل  2022م  يونيو  في  الفائزين  عن  اإلعالن  المتوقع  ومن 

السنوي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

7.2 مخترب الهندسة المالية اإلسالمية
اإلسالمي  البنك  بين  مشترك  مشروع  هو  المالية،  الهندسة  مختبر 
أبحاث  مختبر  وهو  بالمغرب،  بالرباط  الخامس  محمد  وجامعة  للتنمية 
نمذجة  إلى  المختبر  ويهدف  2013م.  عام  إنشاؤه  تم  نوعه  من  فريد 
المبتكرة،  اإلسالمية  المالية  المنتجات  وهيكلة  المعقدة،  المشكالت 
على  القائمة  النمذجة  مثل  األداء  رفيعة  محاكاة  أساليب  باستخدام 
ويتيح  الكتل.  سالسل  قبيل  من  الجديدة  التقنيات  واعتماد  الوكيل، 
بجامعة  للمهندسين  المحمدية  المدرسة  تستضيفه  الذي  المختبر 
حيث  سنوات،  ثالث  مدته  الدكتوراة  درجة  لنيل  برنامجًا  الخامس  محمد 
يقوم الطالب بتطوير أحدث برامج المحاكاة القائمة على الوكيل. ويقوم 
وتقييمها  المالية  والنظم  األدوات  لتطوير  البحوث  بإعداد  أيضًا  الطالب 
المالية  الصناعة  تطوير  في  المساهمة  كيفية  في  والنظر  واختبارها، 
اإلسالمية. ويشارك معهد البنك اإلسالمي للتنمية بنشاط في اللجنة 
ويتولى  اإلسالمية،  المالية  الهندسة  مختبر  لمشروع  االستشارية 

إدارة المساعدة الفنية الخاصة به.

وفي عام 2021م نظم معهد البنك اإلسالمي للتنمية وإدارة مختبر 
العالمية  الجائزة  من  الثانية  النسخة  اإلسالمية  المالية  الهندسة 
الوكيل في االقتصاد والتمويل  القائمة على  للمحاكاة  ألفضل تطبيق 
القائمة على الوكيل إلى محاكاة  اإلسالمي. وتهدف جائزة المحاكاة 
وتشجيع  اإلسالمي،  والتمويل  االقتصاد  حقل  في  واإلبداع  االبتكار 
مجتمعاتهم  لمصلحة  المجال  في  المساهمة  على  الشباب  الباحثين 
والدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية. وفي النسخة الثانية للجائزة 

الشكل 1.2 فئتا الجائزة والمكافأة النقدية

إنجاز الحلول التنموية

 الجائزة األولى: 100,000 دوالر امريكي
 الجائزة الثانية: 70,000 دوالر امريكي
الجائزة الثالثة: 50,000 دوالر امريكي

 الجائزة األولى: 50,000 دوالر امريكي
 الجائزة الثانية: 30,000 دوالر امريكي
الجائزة الثالثة: 20,000 دوالر امريكي

اإلسهامات المعرفية 
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الجدول 1.2 الفائزون بجوائز المحاكاة القائمة على الوكيل لعام 2021م

الكتل  سالسل  تقنية  من  مزيج  على  اشتملت  التي  التطبيقات  حظيت 
بالجوائز  الفائزين  عن  اإلعالن  وتم  والتشجيع.  بالقبول  الذكية  والعقود 

خالل إحدى الفعاليات االفتراضية عبر اإلنترنت في ديسمبر 2021م.

8.2 المشاركة في المجموعات المهنية
للتنمية في مختلف  البنك اإلسالمي  يقوم المعهد بتمثيل مجموعة 
بالتمويل  الصلة  المهنية ذات  الخارجية والمجموعات  العمل  مجموعات 
اإلسالمي والتنمية. وفي إطار هذا التمثيل يشارك خبراء من المعهد 
في مجموعات العمل الخارجية، والمجالس، والشبكات، حيث يتبادلون 
التنموية  المؤسسات  مختلف  من  نظرائهم  مع  والخبرات  األفكار 

والمالية. وتشمل االرتباطات خالل عام 2021م ما يلي:

المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عمل  CARET-LEFT  مجموعة 
اإلسالمية، الخاصة بإطار التنمية المستدامة: تقود هذه المجموعة 
هيئة   - للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  فيها  تشارك  التي   -
كلفت  وقد  اإلسالمية.  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة 
مجموعة العمل هذه بالنظر في قضايا االستدامة العالمية المؤثرة 
على نجاح العديد من المؤسسات المالية في دمج المسائل البيئية 
باالستثمار  المتعلقة  القرارات  في  الحوكمة  ومسائل  واالجتماعية 
من  معيار  إلى  العمل  مجموعة  تتوصل  أن  المنتظر  ومن  والملكية. 
المتاحة  الفرص  لتحديد  الممارسات،  مواءمة  في  المساعدة  شأنه 

لمعالجة تحديات االستدامة، وتطوير تلك الفرص وتعظيمها.

االجتماعي  التمويل  بمنصة  الخاص  الفني  المتحدة  األمم  CARET-LEFT  فريق 
واللجنة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  تعكف  اإلسالمي: 
المتحدة، على  التابعة لألمم  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
تطوير منصة شاملة للتمويل االجتماعي اإلسالمي، لدعم أهداف 
التنمية المستدامة. وتحت هذه المظلة سوف تصبح مبادرة الزكاة 
 .19 كوفيد  وباء  ضد  التطعيم  حملة  ضمن  رائدة  مبادرة  والصدقات 
المتحدة  باألمم  الخاصة  والصدقات  الزكاة  مبادرة  تستند  وسوف 
منظمة  أطلقتها  التي  الحملة  إلى  للتنمية  اإلسالمي  والبنك 
مكان  كل  في  األفراد  من  األموال  تجميع  أجل  من  العالمية  الصحة 
لشراء لقاح كوفيد 19 عن طريق التحالف العالمي من أجل اللقاحات 
تجمع  التي  بالدول  والصدقات  الزكاة  مبادرة  وتختص  والتمنيع. 
مبادرة  في  والمشاركة  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  عضوية  بين 

كوفاكس التي تلتزم بتوفير لقاحات كوفيد 19 عالميًا.

دعم  اإلسالمية:  المالية  الخدمات  لمجلس  العربية  الصياغة  CARET-LEFT  لجنة 
المشاركة  عبر  اإلسالمية  المالية  الخدمات  مجلس  المعهد 
هذه  وتختص  بالمجلس.  الخاصة  العربية  الصياغة  لجنة  في  الفاعلة 
الفنية  ومذكراته  المجلس  لمعايير  العربية  النسخ  بتدقيق  اللجنة 
المؤسسات  قبل  من  اعتمادها  ينتظر  التي  اإلرشادية،  وقواعده 
المالية اإلسالمية وأصحاب المصلحة، وتطبيقها من قبل السلطات 
المالية  الخدمات  بمجلس  األعضاء  الدول  في  والرقابية  التنظيمية 
الحادي  االجتماعين  عقد  تم  2021م  عام  وفي  اإلسالمية. 

مجال المرشوعاسم الفائزالمرتبة
التمويل الجماعي اإلسالمي طريقة بديلة للتمويل األصغريوسف العمراني علوياألولى
 يحي حنني الثانية

ومحمد المختار مالك
تمويل المجموعة على أساس العقود الذكية

كيف يساعد التمويل اإلسالمي على منع تشوهات السوق وتخفيفهاأحمد معاد الحلويالثالثة
نحو محاكاة قائمة على الوكيل في االقتصاد الكلي اإلسالميخديجة الحجاميالرابعة

 عصام منصوريالخامسة
 وايسني اإلدرييس

ونجالء ايشو

المشاركة المتناقصة لتمويل اإلسكان وأثرها االجتماعي

بمراجعة  فيهما  اللجنة  وقامت  للجنة،  والثالثين  والثالث  والثالثين 
الوثائق  تلك  ومن  عليها.  والموافقة  وتحديثها  الوثائق  من  العديد 
وثيقة عن المبادئ األساسية لتنظيم التمويل اإلسالمي، شملت 

البنية التحتية للسوق المالية اإلسالمية وقطاعات التكافل.

هيئة  تحرص  المخاطر:  من  خالي  إسالمي  مرجعي  معدل  CARET-LEFT  إنشاء 
تطوير  على  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة 
معدل  محل  ليحل  المخاطر  من  خالي  مرجعي  معدل  إليجاد  األفكار 
البديل  هو  ويصبح  )ليبور(  لندن  بنوك  بين  المتداولة  الفائدة  أسعار 
للمعدل التقليدي الخالي من المخاطر. وفي هذا الصدد تعاونت هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية مع مؤسسات 
متعددة  مشاريع  في  للبدء  اإلسالمية  المالية  التحتية  للبنية  أخرى 
تشمل تطوير معيار للحوكمة للمعدالت المرجعية البديلة. وكان معهد 
البنك اإلسالمي للتنمية يدعم هذه المبادرة من خالل عرض مفهوم 
وطريقة لمعيار مرجعي قام بتطويره عبر سلسلة من المشاورات حول 
هذا الموضوع. وقد ناقشت المشاورات البديل المناسب لليبور وآثاره 
والتنظيمية  الشرعية  النواحي  من  اإلسالمية  المالية  الصناعة  على 

والقانونية والمحاسبية ومن حيث الحوكمة.

العام  للمجلس  اإلسالمي  التمويل  في  االستدامة  عمل  CARET-LEFT  فريق 
الفريق  هذا  يستهدف  اإلسالمية:  المالية  والمؤسسات  للبنوك 
تعزيز المسؤولية االجتماعية ومبادئ الحوكمة لدى المؤسسات 
مقاصد  تحقيق  إلى  المؤسسات  تلك  وإرشاد  اإلسالمية،  المالية 
المستدامة.  التنمية  تحقيق  أجل  من  ممارساتها  في  الشريعة 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  معهد  بمشاركة   - حاليًا  الفريق  ويعمل 
المصرفية  للصناعة  لالستدامة  دليل  إعداد  على   - آخرين  وأعضاء 
آثار  مؤشر  هو  آخر  دليل  بتطوير  أيضًا  الفريق  ويقوم  اإلسالمية. 
في  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  تستخدمه  لكي  الكربون 
وقد  سنوات.  ثالث  المبادرة  هذه  وتستغرق  االستثمارية،  القرارات 
انعقد االجتماع الخاص بإطالقها في سبتمبر 2020م، وعقد فريق 

العمل أربعة اجتماعات حتى ديسمبر 2021م.

يقوم المعهد بتمثيل 
مجموعة البنك اإلسالمي 

للتنمية في مختلف مجموعات العمل 
الخارجية والمجموعات المهنية ذات 

الصلة بالتمويل اإلسالمي والتنمية. 
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3
تنمية القدرات

تقع مبادرات تنمية القدرات في 
صميم عمليات معهد البنك اإلسالمي 

للتنمية. ويتضمن هذا الفصل تفصياًل 
ألنشطة المعهد في مجال التدريب، 

والتعلم، وبناء القدرات.
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1.3 بناء القدرات اإلحصائية في االدول األعضاء
األهمية  بالغ  أمرًا  األعضاء  الدول  في  اإلحصائية  القدرات  بناء  يشكل 
لمساعدة تلك الدول على تحقيق أهدافها اإلستراتيجية وبرامج نموها. 
وفي عام 2021م واصل المعهد تعاونه مع الشراكة العالمية لبيانات 
الدولتين  هاتين  لمساعدة  والسنغال،  توغو  في  المستدامة  التنمية 
عن  البيئية  المؤشرات  بيانات  جمع  مجال  في  قدراتهما  تعزيز  على 
الشراكة  هذه  ركزت  وقد  بناسا.  الخاصة  الصناعية  األقمار  تقنية  طريق 
على إنتاج البيانات الحديثة واستخدامها إلحكام مراقبة أهداف التنمية 
على  التعاون  هذا  تأثير  كان  وقد  تحقيقها.  نحو  والتقدم  المستدامة 
أرض الواقع فوريًا في توغو والسنغال؛ ففي السنغال أتاحت المبادرة 
الوصول  من  لتمكينها  السنغالية  للحكومة  المؤسسية  القدرات  بناء 
إلى بيانات المراقبة األرضية والبيانات الجغرافية واستخدامهما في صنع 
القرار والتقدم في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ثالثة 

مجاالت أساسية تشمل: )1( الزراعة، )2( إزالة الغابات، )3( إدارة المياه.  

لبناء  العمل  للتنمية  للتنمية والبنك اآلسيوي  البنك اإلسالمي  ويواصل 
قدرات الدول المشتركة العضوية في مجال استخدام إحصاءات جداول 
برامج  وتهدف  العالمية.  القيمة  وسلسلة  والمخرجات،  المدخالت 
مكاتب  تزويد  إلى  العالمية  القيمة  سلسلة  مجال  في  القدرات  بناء 
اإلحصاءات الوطنية بالمعرفة والمهارات المطلوبة لبناء بيانات المدخالت 
في  اقتصاداتهم  مشاركة  تقييم  في  واستخدامها  والمخرجات، 
المبادرة  هذه  وترتبط  العالمية.  القيمة  وسالسل  العالمية،  التجارة 
في  القيمة  سالسل  أثر  لتعزيز  البنك  يبذلها  التي  الحثيثة  بالمساعي 
دفع عجلة النمو في الدول األعضاء. ويجري العمل أيضًا على دمج الدول 
المشتركة العضوية األخرى في جداول المدخالت والمخرجات المتعددة 
األعضاء  الدول  لمساعدة  للتنمية،  اآلسيوي  بالبنك  الخاصة  الجنسية، 

في تحليالتها المتعلقة بسلسلة القيمة العالمية.

2.3 برامج تنمية قدرات الدول
في أعقاب جائحة كوفيدـ19، تحول المعهد إلى تقديم معظم برامجه 
التدريبية على اإلنترنت. وفي عام 2021م واصل المعهد تقديم برامج 
المؤسسات  لدعم  الحلول،  على  القائمة  المبتكرة  االفتراضية  التدريب 
التركيز  مجاالت  وشملت  للتنمية.  اإلسالمي  بالبنك  األعضاء  بالدول 
والشراكة  المالية،  والتكنولوجيا  اإلسالمي،  التمويل  البرامج  تلك  في 
ونفذ  المحاسبية.  والمعايير  واألوقاف،  والخاص،  العام  القطاعين  بين 
منها  برامج،  تسعة  التدريبية  البرامج  من  الفئة  هذه  ضمن  المعهد 
برنامجان عالميان، وسبعة برامج محلية. وبلغ عدد المستفيدين من هذه 
بالدول األعضاء. ويتضمن  البرامج 317 مشاركًا من مؤسسات مختلفة 
الملحق 3/أ تفاصيل برامج التدريب المنفذة، ضمن هذه الفئة، في عام 

2021م.

3.3 برامج التدريب القائمة على الرسوم
تستهدف برامج التدريب القائمة على الرسوم تلبية احتياجات التدريب 
بالتعاون مع مراكز  البرامج  الخاص، ويتم تنفيذ مثل هذه  القطاع  لدى 
البرامج  المتبع في تنظيم هذه  المتخصصة. ويختلف األسلوب  التدريب 
نفذت  التي  للدول  القدرات  تنمية  برامج  تنظيم  في  المتبع  ذاك  عن 
التدريبية  البرامج  فئة  وضمن   .19 كوفيد  لقيود  نظرًا  افتراضيًا  جميعها 
برامج  خمسة  تنفيذ  2021م  عام  في  تم  الرسوم  على  القائمة 
بالحضور المباشر، وأربعة برامج على اإلنترنت. وتم تنفيذ برامج المواجهة 
 19 كوفيد  بمتطلبات  تفي  اإلعداد  جيدة  تدريب  قاعات  في  المباشرة 
الخاصة  األعمال  جداول  وغطت  التدريب.  فيها  يتم  التي  الدولة  في 
إسالمي،  منظور  من  المسائل  من  مجموعة  المباشر  الحضور  ببرامج 
وتضمنت على وجه التحديد مسائل التمويل، والعمل المصرفي، وإدارة 
البرامج  تلك  وحظيت  والمتوسطة.  الصغيرة  األعمال  وتمويل  المخاطر، 
األعضاء  بالدول  الخاص  القطاع  مؤسسات  من  مشاركًا   285 بحضور 
بالبنك اإلسالمي للتنمية. ويتضمن الملحق 3/ب تفاصيل برامج التدريب 

القائمة على الرسوم في عام 2021م.  واصل المعهد تعاونه مع الشراكة 
العالمية لبيانات التنمية المستدامة 

في توغو والسنغال، لمساعدة هاتين 
الدولتين على تعزيز قدراتهما في مجال 

جمع بيانات المؤشرات البيئية عن طريق 
تقنية األقمار الصناعية الخاصة بناسا.

Iوضمن فئة الربامج التدريبية القائمة على 
الرسوم تم في عام 2021م تنفيذ 

 5
برامج ابلحضور المبارش، وأربعة برامج على 

اإلنرتنت.

وحظيت تلك الربامج بحضور 

285
مشاركًا من مؤسسات القطاع الخاص ابلدول 

األعضاء ابلبنك اإلسالمي للتنمية. ويتضمن 
الملحق 3/ب تفاصيل برامج التدريب القائمة على 

الرسوم في عام 2021م.

المشاركون في برنامج تدريب نظم بالتعاون مع المجلس االقتصادي الفلسطيني 
للتنمية واإلعمار.
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4.3 ورش العمل التدريبية المخصصة 
الحتياجات  استجابة  مخصصة  تدريبية  عمل  ورش  المعهد  ينظم 
هذه  العمل  ورش  وتقدم  للتنمية.  اإلسالمي  بالبنك  األعضاء  الدول 
لدى  التدريب  الحتياجات  وفقًا  إعدادها  يتم  محددة  موضوعات  في 
بالبنك.  األعضاء  بالدول  مؤسسات  من  مختارين  بعينهم  مشاركين 
الخبرات  تبادل  فيها  يتم  تفاعلية  تدريب  بيئة  هذه  العمل  ورش  وتتيح 
2021م  عام  وفي  عملي.  محيط  في  المشاركين  بين  والمعارف 
افتراضية واحدة ضمت 20 مشاركًا  تدريبية  المعهد ورشة عمل  نظم 
من مؤسسات مختلفة في نيجيريا والكاميرون، وتهدف الورشة إلى 
تزويد المشاركين باألسس الشاملة المتعلقة باألساسيات والمبادئ 
الورشة  بينت  وقد  اإلسالمية.  المالية  بالمنتجات  الخاصة  التوجيهية 
التمويل اإلسالمي،  الشرعية في معامالت  المحظورات  أهمية تجنب 
والميزات االقتصادية والتشغيلية ألعمال التمويل اإلسالمي، والعقود 
والبيع  اإلسالمي،  التمويل  في  واإلجارة  التجارة  بأنشطة  الخاصة 

بالتقسيط، واإلجارة كما يطبقها البنك اإلسالمي للتنمية.

5.3 الدورات المكثفة المفتوحة على اإلنرتنت
التي  المكاسب  تعزيز  المعهد  واصل 
المكثفة  التدريبية  الدورات  سجلتها 
المفتوحة على اإلنترنت، في المصرفية 
عبر  المقدمة  اإلسالمي،  والتمويل 
أزمة  اندالع  وبعد  “إدكس”.  منصة 
كوفيد 19، وبدءًا من عام 2020م وخالل عام 2021م، أجرى المعهد 
وتقديمها  والتعليمية  التدريبية  دوراته  تنظيم  في  التعديالت  بعض 
دورات  تقديم  إعادة  المعهد  واصل  2021م  عام  وفي  جمهوره.  إلى 
اإلسالمية  والمالية  المصرفية  بالخدمات  الخاصة  اإللكتروني  التعلم 

على منصة “إدكس”.

إلكمال  للمتعلمين  المرونة  أتاح  مما  السرعة  ذاتية  الدورات  وكانت 
للمشاركين  الكلي  العدد  وبلغ  يناسبهم.  الذي  الوقت  في  الوحدات 
منهم مشاركًا،   1170 2021م  عام  في  تسجيلهم  تم   الذين 
مختلف  من  مشاركًا   740 اإلسالمية،  المصارف  من  مشاركًا   430 

أنحاء العالم. 

6.3 تحسني عملية تقديم برامج التعلم 
اإللكرتوني

التدريب،  تقديم  مجال  في  أعماله  نموذج  بتكييف  المعهد  قام 
2020م  عام  وفي  الجديدة.  الرقمي  التعلم  منصات  في  باالستثمار 
أجرى المعهد تحسينًا كبيرًا لتقنياته الخاصة بالتعلم اإللكتروني، من أجل 
للمستفيدين  االستخدام،  وسهلة  ومرنة  وتعاونية  آمنة  حلول  تقديم 
للتعلم  مخصصتين  دورتين  تنظيم  تم  2021م  عام  وفي  والشركاء. 
الدول  في  اإلستراتيجيين  الشركاء  مختلف  مع  بالتعاون  اإللكتروني، 

األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية. 

في عام 2021م واصل المعهد 
تقديم برامج التدريب االفتراضية 

المبتكرة القائمة على الحلول، لدعم 
المؤسسات بالدول األعضاء بالبنك 

اإلسالمي للتنمية.

اإلسالمي  التمويل  برامج  تصميم   )1( وهما:  البرنامجين  نشر  وتم 
وتطويرها، و)2( كتاب التمويل اإلسالمي، في منصة “موديل”، لتيسير 
التمويل  برامج  تصميم  برنامج  المعهد  وأعد  إليهما.  العمالء  وصول 
مهاراتهم  تنمية  في  الراغبين  للمشاركين  وتطويرها،  اإلسالمي 
اإلسالمي  التمويل  مجال  في  التعليمية  المواد  تصميم  مجال  في 
وتطويرها. ويتبنى البرنامج أسلوبًا متفردًا يمزج بين المعرفة والمهارات 
الوضع  وتحديد  اإلسالمي،  للتمويل  الراهن  السياق  لفهم  المطلوبة 
البرنامج  ويمّكن  التعليمية.  المواد  في  الفجوة  وملء  المنشود، 
تطوير  عملية  في  والحداثة  والتقنية  اإلبداع  تطبيق  من  المشاركين 

المادة التعليمية في مجال التمويل اإلسالمي.

أساسية  مقدمة  توفير  إلى  اإلسالمي  التمويل  كتاب  ويهدف 
يمكن  كما  األولى،  للمرة  اإلسالمي  التمويل  مع  للمتعاملين 
استخدامه الكتاب مرجعًا سريعًا ألساسيات التمويل اإلسالمي، لنشر 
بالمفاهيم األساسية للتمويل اإلسالمي. والهدف  الوعي واإللمام 
للتمويل اإلسالمي واستثارة  ابتدائية  بنكهة  القراء  من ذلك هو تزويد 

فضولهم الستكشاف هذا المجال المثير لالهتمام من مصادر أخرى.

باللغة  اإللكتروني  للتعلم  جديدًا  برنامجًا  أيضًا  المعهد  طور  وقد 
إسالمية”.  مصارف  إلى  التقليدية  البنوك  تحويل  “أدوات  عنوانه:  العربية 
الدورة  هذه  مثل  المعهد  فيها  يطور  التي  األولى  المرة  هي  وتلك 
منصة  في  متاحة  الدورة  تصبح  وسوف  العربية.  باللغة  اإللكترونية 
طلبًا  اإلسالمية  المصرفية  تشهد  حيث  2022م،  عام  في  “إدكس” 
البنوك  تحول  ويتطلب  التقليدية.  المالية  المؤسسات  من  متزايدًا 
التقليدية إلى مصارف إسالمية مجموعة من التغييرات والتعديالت نظرًا 
لتعدد االختالفات بين النموذجين. وتتيح هذه الدورة القواعد اإلرشادية 
في  الراغبة  التقليدية  المالية  للمؤسسات  الالزمة  والحلول  والتقنيات 

اإلقدام على التمويل اإلسالمي.

“موديل”، لتيسري

تصميم برامج التمويل 
كتاب التمويل اإلسالمياإلسالمي وتطويرها
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وبلغ العدد الكلي للمشاركني الذين تم 
تسجيلهم في عام 2021م 

 1,170
مشاركًا، منهم 430 مشاركًا من 

المصارف اإلسالمية، 740 مشاركًا من 
مختلف أنحاء العالم.
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الحلول المعرفية 4
المبتكرة

 يستفيد المعهد من
 رأسماله الفكري وعالقات

تعاونه مع الجهات األخرى، في 
تطوير الحلول المبتكرة المسترشدة 
بمبادئ االقتصاد اإلسالمي، لدعم 

التنمية المستدامة في الدول 
األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية. 

ويغطي هذا الفصل أنشطة 
المعهد الموجهة نحو تطوير 

الحلول المعرفية المبتكرة.



الفصل الرابع الحلول المعرفية المبتكرة

1.4 عملية تطوير الحلول المعرفية
البنك اإلسالمي للتنمية بإعادة تنظيم  في عام 2021م قام معهد 
الحلول  بتطوير  وتكليفها  لديه،  المعرفية  الحلول  تطوير  وظيفة 
والمساعدات  المالية،  التكنولوجيا  تغطي  التي  المبتكرة  المعرفية 
كافة  وتنفيذ  المعرفية،  الحلول  وإدارة  اإلسالمي،  للتمويل  الفنية 
إلى  هذه  التنظيم  إعادة  وتهدف  المجاالت.  بهذه  المتعلقة  األنشطة 
البنك  مجموعة  تزويد  في  المتمثل  هدفه  تنفيذ  من  المعهد  تمكين 
اإلسالمي للتنمية ودوله األعضاء بالحلول الرقمية المتطورة المبتكرة، 
في  والمساهمة  والمالية،  االقتصادية  التحديات  معالجة  أجل  من 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

2.4 الحلول المبتكرة
الحصول على ثالث  النجاح في  المالية، وعقب  التكنولوجيا  على صعيد 
براءات اختراع في مجال التكنولوجيا المالية، شرع المعهد في 2021م 
كيفية  واستكشاف  رابعة،  اختراع  براءة  على  للحصول  حل  تطوير  في 
الجديد  والحل  عليها.  الحصول  تم  التي  االختراع  براءات  من  االستفادة 
المتوقع  من  الذي  لالستقرار  الذكي  النظام  هو  تطويره  يجري  الذي 
االلي.  والتعلم  االصطناعي  الذكاء  مثل  مختلفة،  تقنيات  بدمج  قيامه 
وتتعلق براءات االختراع الثالث التي تم الحصول عليها بالحلول االمبتكرة 
الدول  في  االقتصادية  التنمية  لتمويل  الكتل  سالسل  على  المبنية 

األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية.

والحل األول الحائز على براءة االختراع، أي النظام الذكي إلدارة االئتمان، 
االئتمان  تقارير  بسالسة  يوحد  الكتل  لسالسل  مبتكر  نظام  هو 
على  الحائزة  الذكية  القسيمة  أما  السداد.  وحوافز  وتأمينه،  وتصنيفه 
براءة االختراع الثانية فهي قسيمة )أو رمز( يتيح للحكومات، على سبيل 
والمستشفيات(،  )كالمدارس  مختارة  عامة  خدمات  خصخصة  المثال، 
وتقديم الدعم المباشر للشرائح المحرومة مع الحفاظ على شموليته. 
وتستهدف براءة االختراع الثالثة، وهي إثبات االستخدام، إنشاء منصة 
تحتية  وبنية  مبتكرة،  إجماع  خوارزمية  ُتظهر  الكتل  لسالسل  جديدة 
يتمكن  سوف  المنصة  هذه  وعلى  الكتل.  لسالسل  األمان،  شديدة 
التحقق من صحة معامالت األعضاء اآلخرين، مقابل تحقق  األعضاء من 
ويعمل  األولى.  األعضاء  فئة  معامالت  من  اآلخرين  األعضاء  أولئك 
الحاصلة  الحلول  هذه  من  لالستفادة  شراكات  عن  البحث  على  المعهد 

على براءات االختراع.

وثمة منصة أخرى يعكف المعهد على تطويرها هي “منصة إشهاد” 
التي سوف تكون منصة قائمة على سالسل الكتل، لحماية الممتلكات 

الوقفية والتحقق منها.

الشكل 1.4 مكونات الحلول المعرفية

الشكل 2.4 إسرتاتيجية االستفادة وإطارها

القسيمة الذكية

 النظام الذكي
إلدارة 

إثبات االستخدام

النظام الذكي 
لالستقرار

الحلول المبتكرة المستفاد منها

الحلول المبتكرة

المساعدات الفنية إدارة المعرفة
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3.4 منح االقتصاد الذكي
في عام 2021م منح المعهد جوائز للفائزين في برنامج منح االقتصاد 
األعمال  ورواد  والمهنيين  الباحثين  جذب  إلى  البرنامج  ويهدف  الذكي. 
المستجدة  التكنولوجيا  تطبيق  على  تشتمل  مشاريع  في  العاملين 
في األعمال واالقتصاد، مع مكون للتمويل اإلسالمي. وينتظر أن يصبح 
هؤالء المبتكرون جزءًا من شبكة المعهد لرواد األعمال األذكياء. وبلغ 
سبعة  منها  اختيرت  مشروعًا   20 المقيمة  للمشاريع  الكلي  العدد 

مشاريع فائزة، ومنح كل مشروع فائز 10,000 دوالر أمريكي.

4.4 المساعدات الفنية
يهدف برنامج المساعدات الفنية للتمويل اإلسالمي إلى دعم الجهود 

الرامية إلى تطوير بيئة مواتية لتقديم الخدمات المالية اإلسالمية. 

أتمتة عملية المساعدة الفنية
المساعدة  لعملية  الكاملة  األتمتة  المعهد  بدأ  2021م  عام  في 
الفنية  المساعدات  لبرنامج  الشاملة  التنظيم  إعادة  إطار  في  الفنية، 
وعملياته  البرنامج  إدارة  األتمتة  تغطي  وسوف  اإلسالمي.  للتمويل 
وفي  وفاعلية  كفاءة  أكثر  إسالمية  مالية  حلول  تقديم  من  للتمكين 
سياق  وفي  المستفيدة.  والمؤسسات  للدول  المناسب،  الوقت 
خالل  من  الخبراء  خدمات  بتوفير  المعهد  يقوم  سوف  األتمتة  عملية 
هو  الجناح  وهذا  اإلسالمية.  المالية  المعرفة  جناح  في  استضافتهم 
التكنولوجيا  وخبراء  والممارسين  للباحثين  الجماعي  للتعهيد  منصة 
المالية، تكون بمثابة المحطة الواحدة للدول األعضاء الساعية للحصول 
منصة  الجناح  وسيكون  اإلسالمي.  للتمويل  الفنية  المساعدات  على 
فيما  والطلب  للعرض  سوق  بمثابة  تعمل  الكتل،  سالسل  على  قائمة 
التمويل  مجال  في  المبتكرة  والحلول  االستشارية،  بالخدمات  يتعلق 
المعهد  فرغ  2021م  عام  وفي  االقتصادية.  والتنمية  اإلسالمي 
نظام  إعداد  في  وشرع  الفنية،  للمساعدة  الكاملة  العملية  إعداد  من 

تجريبي لألتمتة.
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الصندوق 1.4 الحلول المبتكرة الحائزة على براءات االخرتاع
اختراع  براءات  ثالث  على  للتنمية  اإلسالمي  البنك  معهد  حصل 
الفكرية.  للملكية  سنغافورة  مكتب  قبل  من  المالية  للتكنولوجيا 
الحاصلة على  المنتجات  ونورد فيما يلي وصفًا موجزًا لكل منتج من 

براءات االختراع.

1. النظام الذكي إلدارة االئتمان
هذا نظام قائم على سالسل الكتل، يدمج المكونات التالية:

معلومات االئتمان وتاريخه.  CARET-LEFT

تصنيف االئتمان.  CARET-LEFT

تأمين االئتمان.  CARET-LEFT

CARET-LEFT  حوافز االئتمان )النقدية أو غير النقدية( للمدينين، للسداد عند 
حلول األجل.

حوافز التحقق لشبكات سالسل الكتل.  CARET-LEFT

بسالسة  مكونات  ثالثة  االئتمان  إلدارة  الذكي  النظام  ويدمج 
نفذت  ما  إذا  حدوثها  ليتسنى  كان  ما  تآزر  عالقات  ويتيح  وكفاءة، 

المكونات مستقلة عن بعضها.

2. القسيمة الذكية
للسلطات  الكتل  سالسل  على  القائمة  القسيمة  هذه  تتيح 
منشآت  )مثاًل  مختارة  خدمات  أو  سلع  مزودي  تفويض  التنظيمية 
السلع  تلك  بتقديم  مخصخصة(  مستشفيات  أو  مدارس  أو  أعمال 
مثاًل(.  )المستفيدينن  المستحقة  لألطراف  المختارة  والخدمات 
ويمكن تمويل هذا النشاط عن طريق عائدات ضرائب المبيعات، لتوفير 
مثل هذه السلع والخدمات للشرائح المحرومة أو األفراد، األمر الذي 
يجعل من الممكن استخراج القسيمة الذكية في هيئة إيصال ائتمان 

ضريبي، ومن سند للتأثير االجتماعي.

3. إثبات االستخدام
دفتر  تقنية  في  المعامالت  صحة  من  للتحقق  ونظام  طريقة  هذه 
على  الطريقة  وتقوم  الكتل.  سالسل  شبكة  مثل  الموزع  األستاذ 
األعضاء  معامالت  صحة  من  األعضاء  بعض  يتحقق  بحيث  التبادل، 
صحة  من  بالتحقق  اآلخرين  األعضاء  هؤالء  قيام  مقابل  اآلخرين، 
الحق  يصبح  الطريقة  وبهذه  األعضاء.  من  األولى  الفئة  معامالت 
الذين  األعضاء  على  فقط  مقصورًا  اآلخرين  معامالت  تقييم  في 
تحفيز  ويتم  معامالتهم.  صحة  من  للتحقق  الشبكة  يستخدمون 
استدامة  أجل  من  المتبادل،  التحقق  خدمة  تقديم  على  األعضاء 

النظام، ومن هنا جاء اسم إثبات االستخدام.

وبلغ العدد الكلي للمشاريع المقيمة 
20 مرشوعًا اختريت منها سبعة مشاريع 

فائزة، ومنح كل مرشوع فائز

10,000
دوالر أمريكي

على صعيد التكنولوجيا المالية، 
وعقب النجاح في الحصول على ثالث 

براءات اختراع في مجال التكنولوجيا 
المالية، شرع المعهد في 2021م في 

تطوير حل للحصول على براءة اختراع رابعة.



منح المساعدة الفنية
الموافقة  تمت  اإلسالمي،  للتمويل  الفنية  المساعدة  منح  مجال  في 
في عام 2021م على عمليتين، تتعلق إحداهما بإعداد اإلطار القانوني 
والتنظيمي للمصرفية اإلسالمية في أوزبكستان، بينما تتعلق األخرى 
الممتلكات  تثمير  لمشاريع  ممتلكات  وتقييم  جدوى  دراسات  بإعداد 

الوقفية.

ـ التي بدأ العمل  وقد بلغ عدد من مشاريع المساعدات الفنية األخرى 
أو  اإلعداد،  مراحل  من  متقدمة  مرحلة  ـ  الماضية  السنوات  في  فيها 
كانت قيد المراجعة من قبل النظراء خالل عام 2021م، وهي جاهزة اآلن 
لعرضها على اإلدارة لالعتماد. وتشمل هذه المشاريع مساعدة فنية 
لدعم مشروع منصة التمويل اإلسالمي العالمي واالستثمار المؤثر، 
اإلنمائي  والبرنامج  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  بين  المشترك 
التكافل  وبرامج  الصكوك  تطوير  لدعم  آخر  ومشروع  المتحدة،  لألمم 
في الجزائر، ومشروع ثالث لدعم إعداد نظام إلدارة المعلومات يساعد 
على إعداد التقارير لدى مؤسسات التمويل التشاركي بالمغرب. وتمت 
التعلم  إحداهما لمشروع  القدرات،  لبناء  أيضًا على مبادرتين  الموافقة 
المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  بهيئة  الخاص  اإللكتروني 
اإلسالمية، واألخرى لمؤتمر حول التمويل اإلسالمي في نيجيريا. وتم 
بلغ  بينما  2021م،  عام  في  فنية  مساعدة  عشرة  إحدى  إغالق  بنجاح 
على  بنشاط  المعهد  يعمل  التي  الفنية  المساعدات  مشاريع  عدد 

تنفيذها بنهاية عام 2021م 53 مشروعًا.

الربامج االستشارية
فيما يتعلق بالبرامج االستشارية تولى المعهد مشاركة البنك اإلسالمي 
للتنمية في تنظيم االجتماع التاسع والثالثين لمجلس الخدمات المالية 
المعيار  هما:  معيارين،  اعتماد  االجتماع  وشهد  وتنفيذه.  اإلسالمية، 
المعدل لكفاية رأس المال، ومعيار المبادئ األساسية لتنظيم القطاع 
المالي )البنى التحتية للسوق المالية اإلسالمية(. ويقدم المعهد أيضًا 
المشورة فيما يتعلق بإعداد مسودات عدد من الوثائق الفنية. وتشمل 
تلك الوثائق: )1( المعيار المعدل إلطار الحوكمة الشرعية لصناعة التمويل 
وهيئة  اإلسالمية  المالية  الخدمات  مجلس  بين  المشترك  اإلسالمي، 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، )2( مذكرة فنية 
حول التعافي والحل لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية، )3( القواعد 
اإلرشادية المعدلة للحوكمة المؤسسية لمؤسسات الخدمات المالية 
المالية  الخدمات  مجلس  معيار   )4( المصرفي(،  )القطاع  اإلسالمية 
اإلسالمية  المالية  الخدمات  مجلس  معيار   )5( التكافلية،  المالءة  حول 
المالية  الخدمات  مجلس  معيار   )6( للتكافل،  األساسية  المبادئ  حول 

اإلسالمية حول أدوات إدارة السيولة.

وظل المعهد ينسق أيضًا مساهمات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الشكل  3.4 لمحة عامة عن المساعدات الفنية
في أنشطة السوق المالية اإلسالمية العالمية، والمجلس العام للبنوك 

والمؤسسات المالية اإلسالمية، والوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف.

القطري  التقييم  برنامج  في  تقدم  إحراز  تم  فقد  ذلك،  إلى  وإضافة 
للتمويل اإلسالمي. وسوف يشكل هذا البرنامج أداة تشخيصية مفيدة 
على  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  يعين  للمعرفة  ومستودعًا 
التحديات  ومواجهة  والتنمية،  اإلسالمي  التمويل  صناعة  تقدم  دعم 
األخرى في مختلف الدول األعضاء. وقد حظي برنامج التقييم القطري 
الصناعة  المصلحة في  بناءة من أصحاب  للتمويل اإلسالمي بمالحظات 

في عام 2021م، ويجري اآلن تنقيحه بناء على تلك المالحظات.

5.4 إدارة المعرفة
اإلسالمي  البنك  مجموعة  تحويل  إلى  الرامية  التطلعات  مع  تماشيًا 
عام  في  المعهد  واصل  المعرفة،  على  قائمة  مؤسسة  إلى  للتنمية 
وقد  وتبادلها.  الفعالة  المعرفة  بنقل  الخاصة  المنصة  إنشاء  2021م 
أطلقت هذه المنصة منذ عام 2020م لتصبح محورًا للمعرفة المتعلقة 
زيادة  إلى  وتهدف  للمجموعة،  األساسية  والعمليات  باألنشطة 
الكفاءة، وتقليل الوقت المستغرق في دورات العمل، وتحسين مراقبة 
العمليات، وإتاحة المزيد من التعاون الفعال في مضمار تبادل المعرفة.

وقد كان من األنشطة األساسية الخاصة بمنصة نقل المعرفة وتبادلها 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  لجائزة  جديد  موقع  إنشاء  2021م  عام  في 
المستضاف  الموقع  ويسمح  اإلسالمي.  االقتصاد  في  المؤثر  لإلنجاز 
مشفوعة  وتحميلها  ترشيحاتهم  بتسجيل  للمرشحين  المنصة  في 
بالوثائق الداعمة، كما يسمح أيضًا للمحكمين بإجراء التقييم واختيار الفائز 

بالجائزة.

مواقع مستضافة على منصة نقل المعرفة وتبادلها: مواقع متعددة لكل من جائزة البنك 
اإلسالمي للتنمية، والهشاشة والمرونة، ومركز المعرفة لمجموعة العشرين، ومركز إدارة 

المشاريع الخاص بفريق حلول المعرفة.

وفي عام 2021م تم أيضًا إنشاء العديد من مساحات العمل الخاصة 
المعرفة  نقل  منصة  على  المساحات  تلك  وتحسين  المعرفة  بتبادل 
الفعالة وتبادلها. وتشمل تلك المساحات مركز إدارة المشاريع الخاص 
بالهشاشة  الخاص  المعرفة  وموقع  المعرفية،  الحلول  تطوير  بفريق 
للبنك  الذكي  والمرونة ولوحة معلومات المؤشر، ومركز منح االقتصاد 
اإلسالمي للتنمية، ومركز مصطلحات البنك اإلسالمي للتنمية، ومركز 
تقارير إكمال المشاريع، ومركز تقارير العودة من مهمات العمل، ومركز 
وموقع  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  لدى  العشرين  لمجموعة  المعرفة 
المستمر  الدعم  تقديم  أيضًا  وتم  واإلحصاءات.  االقتصادية  البحوث 
والتدريب في مجال نقل المعرفة الفعالة وتبادلها للعديد من اإلدارات 

والوحدات بالبنك اإلسالمي للتنمية.
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5
التواصل العالمي

 هذا الفصل األنشطة واإلنجازات في 
مجال التواصل العالمي، ويشمل في 

هذا الصدد المطبوعات، ومشاركة 
أصحاب المصلحة، والمؤتمرات، 
والمجاالت األخرى ذات الصلة. 



الفصل الخامس التواصل العالمي

1.5 االستفادة من الرشاكات في اإلنجاز
أجل  من  برامجه  مختلف  في  الشراكات  استخدام  في  المعهد  توسع 
وتتمحور  للتنمية.  اإلسالمي  بالبنك  األعضاء  الدول  في  أكبر  أثر  إحداث 
واألطر  األدلة،  على  القائم  والتحليل  البحث  تعزيز  حول  الشراكات  هذه 
اإلحصائية وبناء القدرات. ومن بين الشراكات المختلفة في عام 2021م 

تستحق الشراكات التالية اإلشارة إليها على وجه التحديد:

مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية 
البرشية 

اتفق  2021م  عام  أواخر  في 
للفقر  أكسفورد  ومبادرة  المعهد 
والتنمية البشرية على التعاون في 
إجراء عمليات تقييم للفقر المتعدد 
بالبنك  األعضاء  للدول  األبعاد 
أسفرت  وقد  للتنمية.  اإلسالمي 
من  سلسلة  عن  الشراكة  هذه 

ويتلخص  الدول.  تلك  في  األبعاد  المتعدد  الفقر  عن  الموجزة  المذكرات 
إلى  تستند  بيانات  تقديم  إلى  السعي  في  التعاون  هذا  من  الهدف 
والعمل  األهداف،  محكمة  تدخالت  صياغة  في  والمساهمة  األدلة، 
على تحقيق الكفاءة في تعبئة الموارد، ومن ثم إحداث تأثير أكبر على 
حياة الفقراء. وقد زودت هذه المذكرات صانعي السياسات ومؤسسات 
التنمية بمعلومات مفيدة حول طبيعة الفقر والضعف ومداهما، وبينت 
أن تقليل الفقر أمر ممكن على الرغم من التحديات. وفي عام 2021م 
األبعاد  المتعدد  للفقر  تم إصدار خمس مذكرات موجزة لتقدم لمحات 
وإضافة  مختارة.  دول  وفي  واإلقليمي  العالمي  المستوى  على 
جهود  من  المستفادة  والدروس  النتائج  المعهد  عرض  فقد  ذلك،  إلى 
التعاون، في االجتماع السنوي الثامن رفيع المستوى، لشبكة النظراء 

الخاصة بالفقر المتعدد األبعاد.

الرشاكة العالمية لبيانات التنمية 
المستدامة

تحسين  على  الشراكة  هذه  ركزت 
المناسب،  الوقت  في  البيانات  إنتاج 
واستخدامها لدعم مراقبة تحقيق 
وقد  المستدامة.  التنمية  أهداف 
في  فورية  التعاون  هذا  آثار  كانت 
طريق  عن  وتوغو،  السنغال  من  كل 
الصناعية  األقمار  تقنية  استخدام 

على  األمازون  شبكة  موقع  يتيحها  التي  التحليلية  والخدمات  لناسا، 
بناء  مكون  تفاصيل  التقرير  هذا  من  الثالث  الفصل  ويتضمن  اإلنترنت. 

القدرات في هذه الشراكة.

البنك اآلسيوي للتنمية
أدت الشراكة مع البنك اآلسيوي للتنمية إلى المشاركة في استضافة 
االجتماع  هامش  على  العالمية،  القيمة  سالسل  حول  جانبية  فعالية 
وقد  المتحدة.  لألمم  التابعة  اإلحصائية  للجنة  والخمسين  الثاني 
ومسائل  واإلحصاءات،  البيانات  لمناقشة  منصة  الفعالية  تلك  شكلت 
المنهجيات والتحديات الراهنة في قياس العولمة االقتصادية، خصوصًا 
نحو  التقدم  ومراقبة  السياسات  مسائل  باستجالء  منها  يتعلق  ما 
تحقيق األهداف مثل أهداف التنمية المستدامة. وباإلضافة إلى ذلك 
يجري اآلن العمل المكثف في الدول المشتركة العضوية، في مضمار 
واالستخدام  العرض  جداول  وإعداد  االقتصادية،  العولمة  إحصاءات 

والمدخالت والمخرجات في دول مختارة.

صندوق النقد العربي
تقديم  على  العربي،  النقد  صندوق  مع  بالتعاون  يعمل،  المعهد  ظل 
برامج في مجال بناء القدرات للدول المشتركة العضوية، في إطار برنامج 
2021م  عام  وفي  للتنمية.  اإلسالمي  البنك  مع  األوسع  للتعاون 
والتدريب  القدرات  بناء  ومعهد  للتنمية  اإلسالمي  البنك  معهد  نظم 
“الجوانب  بعنوان:  افتراضي  تدريب  برنامج  العربي  النقد  لصندوق  التابع 
إطار  في  التدريبي  البرنامج  نفذ  وقد  للصكوك”.  والتشغيلية  الشرعية 
العربي،  النقد  وصندوق  للتنمية  اإلسالمي  البنك  بين  للتعاون  برنامج 
لدعم الدول المشتركة العضوية بين المؤسستين. واستهدف برنامج 
في  المالية  التنمية  بأنشطة  المرتبطين  المهنيين  قدرات  بناء  التدريب 
الدول العربية، على مختلف مستويات المعرفة والمهارات، في مجال 
الصكوك بصفتها أداة مالية واستثمارية. وتم تنفيذ اثنتي عشرة دورة 

تدريبية غطت مختلف مجاالت التمويل اإلسالمي.

معهد بروناي للقيادة والتمويل اإلسالمي
ظل المعهد منذ سنوات في شراكة مع معهد بروناي للقيادة والتمويل 
للمهنيين  اإلسالمي  التمويل  في  التدريب  تقديم  بهدف  اإلسالمي، 
في بروناي. وانطالقًا من روح هذا التعاون نظمت المؤسستان ورشة 
عمل تدريبية افتراضية في بروناي في ديسمبر عام 2021م للمهنيين 
األعمال  مجال  في  نشاطها  تمارس  التي  المالية  المؤسسات  من 
الحلقة  مناقشات  وجرت  األصغر.  والتمويل  والمتوسطة  الصغيرة 
التدريبية ضمن إطار شامل تناول تمكين األعمال الصغيرة والمتوسطة 
من الوصول إلى التمويل المتفق مع مبادئ التمويل اإلسالمي. وعند 
المصرفية  لجعل  المطلوبة  النجاح  وعوامل  الرئيسة  التقنيات  مناقشة 
واستفادت  مربحة،  والمتوسطة  الصغيرة  األعمال  بمنشآت  المرتبطة 
ورشة العمل من أفضل الممارسات وقصص النجاح في مجال التمكين 
باختيار  وقام  للتنمية.  اإلسالمي  البنك  حققها  التي  االقتصادي 
بروناي، منها  الورشة مؤسسات مالية مختلفة في  المشاركين في 
بروناي، وجي أم  آر إتش بي  لبروناي دار السالم، وبنك  المركزي  البنك 

كي بروناي.
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2.5 المطبوعات
استحداث  في  للمشاركة  المطبوعات  من  سلسلة  المعهد  يصدر 
المعرفة ونشرها في مجاالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي والتنمية. 
التقارير  2021م  عام  المصدرة  األساسية  المطبوعات  وشملت 
األبعاد،  المتعدد  والفقر  االصطناعي،  الذكاء  على  تركز  التي  الرئيسة 
في  المخاطر  إدارة  عن  كتابًا  المعهد  أصدر  كما  المالية،  والتكنولوجيا 
اإلحصائية،  المطبوعات  من  العديد  جانب  إلى  اإلسالمي،  التمويل 
أهداف  مع  واتساقًا  إسالمية.  اقتصادية  دراسات  مجلة  وإصدارات 
النشر الخاصة بالمعهد، فقد أصدرت كل المطبوعات الجديدة في صيغ 
بينما  الرئيسة،  المطبوعات  لبعض  إيضاحًا  يلي  فيما  ونورد  إلكترونية. 
يتضمن الملحق 1/أ قائمة كاملة للمطبوعات التي اكتمل إعدادها في 

عام 2021م.

التقارير الرئيسة
الذكاء االصطناعي والتمويل اإلسالمي: محفز للشمول المالي

الشمول  أجل  من  اإلسالمي  للتمويل  شاماًل  إطارًا  التقرير  هذا  يتيح 
المالي، ويحدد التحديات األساسية التي تعيق تبني الذكاء االصطناعي، 
ويقترح حلواًل للسياسات لالستفادة من التمويل اإلسالمي في تعزيز 
األداة  االئتمان األصغر كان هو  أن  التقرير كيف  المالي. ويبين  الشمول 
رأس  نقص  من  تعاني  التي  الصغرى  األعمال  منشآت  لتطوير  الرئيسة 
العبء  أن  إلى  التجريبية  األدلة  تشير  ذلك  ومع  الفقر.  وتخفيف  المال، 
الثقيل للتدفق النقدي الخارج من تلك المنشآت يفضي إلى كبح نموها 
خالل تطورها. ولذلك فإن الوصول إلى االئتمان وحده غير كاف لحل أزمة 
رأس  إلى  الوصول  ولتيسير  الصغرى.  األعمال  منشىأة  ونجاح  الفقر 
الصغيرة  األعمال  لتمويل  شموليًا  حاًل  التقرير  يقترح  أكبر  بكفاءة  المال 
إطار  صياغة  هي  األولى  الركيزة  ركيزتين.  على  يقوم  والمتوسطة 
الحاجة  يحدد  متدرج  نهج  على  يحتوي  وشمولي  مستدام  سياسات 
إلى رواد األعمال الصغرى لدى المستويات المختلفة لتطوير األعمال، 
لتحقيق الشمول المالي. والركيزة الثانية هي تطوير بنية تحتية مالية 

تعتبر الوصول إلى رأس المال ضمن حاجات االقتصاد.

ربط التمويل اإلسالمي ابالستدامة من خالل التكنولوجيا المالية: الرتكزي على 
دول المغرب العربي 

التمويل  مؤسسات  مساهمة  انخفاض  مشكلة  التقرير  هذا  يعالج 
منطقة  في  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  في  اإلسالمي 
االجتماعية  التنمية  دمج  أن  إلى  التقرير  ويشير  العربي.  المغرب 
واالقتصادية والبيئية في نماذج أعمال المؤسسات المالية اإلسالمية 
دمج  أن  التقرير  ويرى  األثر.  بالغ  أمر  هو  المالية  التكنولوجيا  طريق  عن 
اإلسالمية  المالية  المؤسسات  إستراتيجيات  في  االستدامة  نماذج 
من  مزيد  إحراز  على  العربي  المغرب  منطقة  لمساعدة  الزمًا  أمرًا  يعد 
اآلثار  تقليل  ثم  ومن  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  التقدم 

الناجمة عن جائحة كوفيد 19، وبناء اقتصادات ومجتمعات أكثر مرونة.

التقارير القطرية للتمويل اإلسالمي 
تركز  معلومات  اإلسالمي  للتمويل  القطرية  التقارير  سلسلة  تقدم 
بالدولة المعنية. وفي عام  التمويل اإلسالمي وآفاقه  على اتجاهات 
2021م ركزت السلسلة على المملكة العربية السعودية بإصدار تقرير 
الريادة  السعودية:  العربية  المملكة  في  اإلسالمي  “التمويل  بعنوان: 
نحو رؤية 2030م”. وتمت ترجمة هذا التقرير إلى اللغة العربية. ويؤكد 
السعودية  العربية  المملكة  في  اإلسالمي  التمويل  أصول  أن  التقرير 
مليار   879.2 عند  ملحوظًا  مستوى  2018م  عام  بنهاية  بلغت  قد 
دوالر أمريكي )3,297 مليار ريال سعودي(، األمر الذي يضع المملكة 

اإلسالمي  للتمويل  عالمية  سوق  أكبر  مرتبة  في  السعودية  العربية 
في االقتصادات ذات األنظمة المالية المزدوجة. ويمضي التقرير موضحًا 
االجتماعي  والتمويل  الرقمي،  التحول  مجال  في  المملكة  إجراءات 
القطاع  هذا  لتمكين  خارقة  مبادرات  المملكة  أطلقت  حيث  والتنموي، 

من االضطالع بدور أعمق.

الكتب
الذيول الثقيلة واإلجراءات المحكمة إلدارة المخاطر في التمويل اإلسالمي 

)ابللغة اإلنجلزيية(
يتزامن صدور هذا الكتاب مع نقطة تحول في تاريخ التمويل اإلسالمي، 
القياسية  االقتصادية  األساليب  استخدام  إلى  الحاجة  أضحت  حيث 
االستقرار  عدم  بحاالت  المتعلقة  التحديات  ظل  في  هائلة،  واإلحصائية 
في األسواق المالية، والمخاطر التي تواجه صناعة التمويل اإلسالمي 
المطردة النمو. وتكمن أهمية الكتاب في كونه يجمع بين إيضاح أهمية 
إلدارة  المحكمة  و”اإلجراءات  الثقيلة”  “الذيول  مثل  المفاهيم  بعض 
يتضمن  كما  األساسية،  النظريات  حول  بمقدمة  مشفوعة  السيولة”، 

الكتاب في الوقت نفسه أمثلة عملية لتطبيق هذه المفاهيم.

فتاوى اإلجارة واإلجارة المنتهية ابلتمليك
هذا هو المجلد الثالث في سلسلة الفتاوى المالية المعاصرة في ضوء 
قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي. ويتناول الكتاب المنشور باللغة 
العربية، اإلجارة التي هي من المنتجات المالية األهم التي تستخدمها 
المؤسسات المالية اإلسالمية. ويقتصر نطاق الكتاب على تأجير منافع 
األشياء المنقولة، واألصول، والعقارات. والكتاب بمثابة تشكيلة جمعت 
فهو  باإلجارة.  المتعلقة  الدولي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  قرارات  كل 
يقوم بترتيب القرارات وتصنيفها وشرحها وتوضيح األدلة التي تستند 
مؤسسات  من  الصادرة  اإلجارة  فتاوى  أيضًا  الكتاب  جمع  وقد  إليها. 
اإلسالمي  الفقه  مجمع  بقرارات  ومقارنتها  بتصنيفها  وقام  أخرى، 

الدولي.

البنك اإلسالمي للتنمية والدكتور/أحمد محمد علي
صدر هذا الكتاب باللغة العربية وترجم إلى اللغة اإلنجليزية. ويستعرض 
الكتاب تاريخ البنك اإلسالمي للتنمية منذ أن كان فكرة وليدة إلى حين 
2016م.  عام  في  األول،  رئيسه  علي،  محمد  الدكتور/أحمد  تقاعد 
ويغطي الكتاب المراحل المختلفة والمعالم الرئيسة التي مر بها البنك 
واإلقليمية.  العالمية  التغيرات  مختلف  سياق  في  للتنمية  اإلسالمي 
علي،  محمد  الدكتور/أحمد  مبادرات  على  الضوء  الكتاب  ويسلط 
الدول  واقع  مع  تفاعله  في  إليها  استند  التي  وأفكاره  ومواقفه 
واالزدهار  والتقدم  النمو  إلى  تطلعاتها  تشكل  التي  والمجتمعات 
استخالص  يمكن  نجاح  قصص  الكتاب  ويتضمن  البنك.  رسالة  جوهر 
عملوا  بارزين  ألشخاص  شهادات  إلى  باإلضافة  منها،  القيمة  الدروس 
بالبنك وآمنوا برسالته، وعرفوا الدكتور/أحمد محمد علي حق المعرفة 

والتقدير.
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3.5 تطبيق قارئ الكتاب اإللكرتوني الخاص بمعهد 
البنك اإلسالمي للتنمية

لعقود مضت ظل معهد البنك اإلسالمي للتنمية رائدًا في مجال النشر 
المعهد  بدأ  2021م  عام  وفي  اإلسالمي.  والتمويل  االقتصاد  في 
موقعه  على  الحفاظ  أجل  من  اإللكتروني  للنشر  مبادراته  في  العمل 
الريادي في العصر الرقمي ـ خصوصًا في ظل األزمة التي أثارتها جائحة 
كوفيد 19. وفي إطار تلك المبادرات أنشأ المعهد تطبيق “قارئ الكتاب 
اإلسالمي  االقتصاد  في  للمطبوعات  المخصص  الرائد  اإللكتروني” 
والتنمية. ويستفيد التطبيق الذي اكتمل في عام 2021م من التقنيات 
النشر  مجال  في  المعهد  لدى  الطويلة  والخبرة  االمبتكرة،  الحديثة 
التطبيق  يزود  للمعرفة،  مستودع  وبمثابة  اإلسالمي.  االقتصاد  في 
القراء حول العالم بخبرة ثرية بتمكينهم من قراءة مجموعة كبيرة من 
المطبوعات وتصفحها. ومن المقرر إصدار نسخة “سطح المكتب” لهذا 
التطبيق - المتاح بالفعل على متجر “آبل” ومتجر “قوقل” - في 2022م. 
وقد تم دمج التطبيق في الموقع اإللكتروني لمعهد البنك اإلسالمي 
الموقع  من  المطبوعات  شراء  المستخدمون  يستطيع  بحيث  للتنمية، 
اإللكتروني وتنزيلها في أجهزتهم، عن طريق قارئ الكتاب اإللكتروني.

4.5 مشاركة أصحاب المصلحة
طوال  المعهد  لدى  أساسيًا  نشاطًا  المصلحة  أصحاب  مشاركة  ظلت 
المعهد  التي شهدها  التغييرات  الماضية. وفي ظل  القليلة  السنوات 
بأولويات  الوعي  إلشاعة  إلحاحًا  أكثر  المشاركة  هذه  أصبحت  مؤخرًا، 
الصدد  هذا  وفي  األساسيين.  المصلحة  أصحاب  بين  المتغيرة  المعهد 
التقليدية،  اإلعالم  وسائل  توظيف  2021م  عام  في  المعهد  واصل 
بمنتجاته  الوعي  لتعزيز  أخرى  وقنوات  االجتماعي،  التواصل  ووسائل 
وخدماته. ويتمثل أحد األهداف في إبراز المعهد بصفته مؤسسة رائدة 
تحديات  لمواجهة  المعرفة  على  القائمة  المبتكرة  الحلول  مجال  في 
التنمية المستدامة. وبناء على منجزات السنوات الماضية واصل المعهد 
العمل من أجل كسب دعاية واسعة لبرامجه. وفي عام 2021م واصل 
آليات  وبناء  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  ونشاطه  حضوره  المعهد 
قاعدة  وتوسيع  المنتظمة  الرسائل  طريق  عن  بعمالئه  عالقاته  إدارة 
المعهد  ظهور  في  ملحوظة  زيادة  الجهود  هذه  ثمرة  وكانت  البيانات. 
نطاق  على  نموها  المعهد  شهرة  وواصلت  اإلعالم.  وسائل  في 
الصناعة المالية اإلسالمية إلى أن فاز المعهد في عام 2021م بمركز 
أفضل مؤسسة بحثية إسالمية، بموجب تصويت مزودي الخدمات الذي 

أجرته “أخبار التمويل اإلسالمي” ألصحاب المصلحة في الصناعة.

التقرير السنوي 2021م
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الصندوق 1.5 المزيات األساسية لتطبيق قارئ الكتاب 
 اإللكرتوني لمعهد البنك اإلسالمي للتنمية، الخاص 

ابلهاتف المحمول:
CARET-LEFT  يشتمل على جميع أدوات القراءة مثل وضع العالمات، والبحث، 

والتحديد اللوني، والقاموس، وإمكانية إرفاق المذكرات على 
النص المختار، وما إلى ذلك.

CARET-LEFT  يمتاز بتصميم واجهة جديد وحديث للغاية، يعزز تجربة 
المستخدم.

CARET-LEFT  يمكن المستخدمين من التشارك في عناوين الكتب اإللكترونية 
واالقتباسات من خالل قنوات التواصل االجتماعي.

CARET-LEFT  يمكن القراء من تتبع نشاطهم في مجال القراءة، بما في ذلك 
عدد الكتب المقروءة، وعدد ساعات القراءة، وسرعة القراءة 

مقاسة بعدد صفحات القراءة في الساعة الواحدة، وعدد الكتب 
التي تم تشاركها.

CARET-LEFT  واجهة التطبيق متاحة باللغات العربية، واإلنجليزية، والفرنسية.

CARET-LEFT  الكتب اإللكترونية مشفرة لمنع التشارك فيها ونسخها 
وتوزيعها.

CARET-LEFT  توجد تشكيلة من الكتب اإللكترونية باللغات العربية، واإلنجليزية، 
والفرنسية.

أنشأ المعهد تطبيق “قارئ 
الكتاب اإللكتروني” الرائد 

المخصص للمطبوعات في االقتصاد 
اإلسالمي والتنمية. 



5.5 الموقع اإللكرتوني لمعهد البنك اإلسالمي 
للتنمية ومدونته 

عقب تغيير اسم المعهد إلى معهد البنك اإلسالمي للتنمية في أبريل 
تحت  جديد  مجال  إلى  المعهد  موقع  نقل  إلى  الحاجة  نشأت  2021م، 
النقل  هذا  وتم   ،)www.isdbinstitute.org( للمعهد  الجديد  االسم 
المجال  إلى   )www.irti.org( القديم  المجال  توجيه  أعيد  بحيث  بنجاح 
وإنشاء  الموقع،  تنظيم  إعادة  عقب  النقل  عملية  جاءت  وقد  الجديد. 
وخالل  اإللكترونية.  بالتجارة  خاصة  صلة  ذات  أخرى  ووظائف  دفع  بوابة 
عمليات النقل عام 2021م، أجري العديد من التحسينات في الموقع 
لترقية مظهره وتحديثه، وتعزيز ميزاته وسهولة استخدامه. واكتمل 
بناء النسخة الفرنسية للموقع بناء على الخبرة المكتسبة من النسختين 
اآلن  ويجري  السابقة.  السنوات  في  أطلقتا  اللتين  واإلنجليزية  العربية 
أصحاب  ومشاركة  والمعلومات،  المعرفة  لنشر  الموقع  استخدام 

المصلحة، وتسويق منتجات المعهد المعرفية. 

وإضافة إلى ذلك فقد واصل المعهد استخدام موقع مدونته بصفتها 
منصة لتبادل األفكار االبتكارية والرؤى الجديدة حول القضايا المعاصرة 
المستدامة،  والتنمية  اإلسالمي  والتمويل  باالقتصاد  المتعلقة 
وغيرها من المسائل ذات الصلة. وأصبحت المدونة مفتوحة لمساهمات 
المدعّوين.  والخبراء  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  مجموعة  مهنيي  جميع 
2020م  عام  منتصف  في  إنشاؤها  تم  التي  المدونة  واستمرت 
المجاالت،  من  مجموعة  تغطي  التي  الخبراء  مشاركات  نشر  في 
والتنمية  المالية،  والتكنولوجيا  اإلسالمي،  والتمويل  االقتصاد  منها 
جذب  المدونة  تستهدف  سوف  القادمة  السنوات  وفي  المستدامة. 
داخل  من  أخرى  أجزاء  من  النطاق  الواسعة  المساهمات  من  العديد 
إلى  الوصول  ويمكن  وخارجها.  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة 

المدونة من خالل الرابط الجديد التالي:

6.5 المؤتمرات وفعاليات المعرفة
في  ويشارك  الفعاليات  للتنمية  اإلسالمي  البنك  معهد  ينظم 
المؤتمرات الرفيعة للمساهمة في المعارف والخبرات التي من شأنها 
تطوير الصناعة المالية اإلسالمية، وتحقيق التنمية المستدامة. وفيما 
يلي إيضاح لبعض الفعاليات التي نظمها المعهد أو شارك فيها خالل 

عام 2021م.

المنتدى الدولي الخامس عرش للتمويل اإلسالمي، لمجموعة 
البنك اإلسالمي للتنمية

اإلسالمي  البنك  لمجموعة  اإلسالمي،  للتمويل  الدولي  المنتدى  بدأ 
السياسات  حول  للحوار  منصة  إلتاحة  2006م  عام  في  للتنمية 
اإلستراتيجية، التي تهدف إلى صياغة إسترتيجيات وسياسات لتطوير 
المنتدى  تنظيم  تم  2021م  عام  وفي  عالميًا.  اإلسالمي  التمويل 
للمجموعة،  السنوية  لالجتماعات  المصاحبة  الجانبية  الفعاليات  ضمن 
للدول  االقتصادي  التعافي  في  اإلسالمي  التمويل  “دور  شعار  تحت 
 .19 كوفيد  جائحة  عقب  للتنمية  اإلسالمي  البنك  بمجموعة  األعضاء 
القطاع  وخبراء  التنمية،  مجال  في  الممارسين  كبار  المنتدى  وجمع 
ومجموعة  وموريتانيا،  وباكستان،  أوزبكستان،  جمهورية  من  الخاص، 
للتنمية.  اآلسيوي  والبنك  الدولي،  والبنك  للتنمية،  اإلسالمي  البنك 
عن  البحث  في  اإلسالمي  التمويل  مبادئ  إدخال  المنتدى  وناقش 
البنك  بمجموعة  األعضاء  الدول  تواجه  التي  االقتصادية  للتحديات  حلول 

اإلسالمي للتنمية. 

وقدم معالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية، الدكتور/ محمد الجاسر 
وحضور  األساسيون  المتحدثون  وناقش  للمنتدى،  الرئيس  الخطاب 
اإلسالمي  التمويل  مساهمة  كيفية  عن  مختلفة  مسائل  المنتدى 
عقب  االقتصادي  التعافي  لبدأ  المطلوبة  التمويلية  الفجوة  سد  في 
القطاعين  بين  الشراكة  تعزيز  أيضًا  المنتدى  وتناول   .19 كوفيد  جائحة 
العام والخاص، لتمويل البنية التحتية في أعقاب الجائحة. وضم المنتدى 
متحدثين أساسيين من كبار المسؤولين الحكوميين، والممارسين في 

حقل التنمية من دول ومؤسسات مختلفة.
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ينظم معهد البنك اإلسالمي 
للتنمية الفعاليات ويشارك في 

المؤتمرات الرفيعة للمساهمة في 
المعارف والخبرات التي من شأنها تطوير 

الصناعة المالية اإلسالمية، وتحقيق 
التنمية المستدامة. 



منتدى االقتصاديين البارزين
االقتصاديين  منتدى  تنظيم  في  المعهد  شرع  2021م  عام  وفي 
البارزين لحفز الحوار الفكري بين الخبراء حول المسائل التنموية المهمة 
التي تواجه اقتصادات الدول األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. 
والخبراء  الحكوميين  المسؤولين  بين  للتعاون  منصة  المنتدى  ويتيح 
واالقتصاد  االبتكار  ذلك  في  بما  القطاعات،  مختلف  في  والممارسين 
أولئك المسؤولين  التعلم من  يتيح  الرقمي والتنمية االقتصادية، كما 

والخبراء والممارسين واالستفادة من أفكارهم. 

االبتكار  فهم  تشكيل  المنتدى  يعيد  سوف  ذلك  إلى  وباإلضافة 
من  الممارسات،  أفضل  من  االستفادة  ويعزز  تعميمه،  إلى  ويفضي 
الدول  في  المستدامة  والتنمية  الرقمي  االقتصاد  إلى  التحول  أجل 
األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. وقد انعقد المنتدى األول 
العملة  “صعود  شعار  تحت  البارزين  االقتصاديين  منتديات  سلسلة  من 
الرقمية للبنك المركزي: الدوافع والمناهج والتقنيات”. وحظي المنتدى 
ومشاركتهم  المميزين،  والخبراء  االقتصاديين  من  غفير  جمع  بحضور 
الجوانب  واستكشاف  المهمة،  التنموية  المسائل  حول  الحوار  في 
مجموعة  ظل  في  المركزي،  للبنك  الرقمية  بالعملة  المتعلقة  التقنية 

متنوعة من الخبرات ووجهات النظر.

المؤتمر السنوي السادس عرش لهيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية والبنك اإلسالمي للتنمية

للتنمية في تنظيم  البنك اإلسالمي  شارك المعهد بصفته ممثال عن 
والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  عشر  السادس  السنوي  المؤتمر 
الذي عقد  للتنمية،  المالية اإلسالمية والبنك اإلسالمي  للمؤسسات 

المحور  وكان  المركزي.  البحرين  بنك  رعاية  تحت  2021م  في  بالبحرين 
لعالم  اإلسالمي  التمويل  أسس  “ترسيخ  هو  المؤتمر  لهذا  الرئيس 
ما بعد كوفيد 19، من خالل تطوير معايير وأطر رقابية متينة”. وناقش 
الشرعية،  للحوكمة  المعززة  المعايير  توحيد  إلى  الحاجة  المؤتمر 
لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، ومجلس 
التمويل  لعائدات  بديل  معيار  ووضع  اإلسالمية،  المالية  الخدمات 
المحاسبية  والمعالجة  الشريعة،  مقاصد  ناقش  كما  اإلسالمي، 
والنوافذ  الزكاة  مسائل  حول  للنقاش  جلسات  وخصص  للتكافل، 
لصناعة  ومهمًا  مؤثرًا  تجمعًا  المؤتمر  هذا  لكون  ونظرًا  اإلسالمية. 
التمويل اإلسالمي، فقد شهد المؤتمر حضور أكثر من 700 مشارك 
من العاملين في المصارف المركزية، والفقهاء، وصانعي السياسات، 
سامي  الدكتور/  وأعرب  الصناعة.  في  اآلخرين  المصلحة  وأصحاب 
في  باإلنابة،  للتنمية  اإلسالمي  البنك  لمعهد  العام  المدير  السويلم، 
اإلسالمي  البنك  مجموعة  استعداد  عن  للمنتدى،  الرئيس  الخطاب 
والمراجعة  المحاسبة  هيئة  مع  المثمرة  العالقة  لمواصلة  للتنمية 
للمؤسسات المالية اإلسالمية، والمؤسسات الرئيسة المعنية بوضع 

المعايير لصناعة التمويل اإلسالمي.

فعاليات تبادل المعرفة  
مختلف  على  الضوء  وتسليط  المعرفة  لتبادل  فعاليات  المعهد  ينظم 
تفاعل  أجل  من  الخبراء  مشاركات  من  واالستفادة  التنموية،  المسائل 
اإلسالمي  البنك  مجموعة  لخبراء  منصة  الفعاليات  تلك  وتتيح  األفكار. 
للتنمية لمناقشة أفضل الممارسات في مجاالت األولوية وقطاعاتها. 
نظمها  التي  المعرفة  تبادل  جلسات  مجموع  بلغ  2021م  عام  وفي 

المعهد ثالث عشرة جلسة )انظر القائمة الكاملة في الملحق 4(.

الدكتور سامي السويلم متحدثًا في 
مؤتمر أيوفي والبنك اإلسالمي للتنمية
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الصندوق 2.5 فئات فعاليات تبادل المعرفة
مراكز  من  خبراء  فيها  وتشرك  المكتبة  تديرها  التي  CARET-LEFT  الجلسات 
وإمكانية  الجارية،  باألحداث  الوعي  لتعزيز  اإلنترنت،  على  الموارد 

استخدام الموارد على اإلنترنت.

CARET-LEFT  فعاليات المعرفة التي تنظمها مجتمعات الممارسة للتشجيع 
بين المشاركين من  المعرفة، والدروس المستفادة  تبادل  على 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  وموظفي  المجتمعات  هذه 

عمومًا.

التي  والقطاع،  الموضوع  المحددة  المعرفة  تبادل  CARET-LEFT  فعاليات 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  داخل  من  خبراء  ينظمها 

وخارجها.
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تعزيز الفاعلية 6
المؤسسية

يشمل هذا الفصل برامج المعهد 
وأنشطته المتعلقة بتعزيز الحوكمة 

الداخلية والفاعلية التشغيلية.
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1.6 مجلس المحافظني
بعد اعتماد النظام األساسي الجديد لمعهد البنك اإلسالمي للتنمية 
مجلس  إلى  المعهد  سلطات  جميع  أسندت  2021م،  أبريل  في 
للمعهد  األساسي  النظام  من  السابعة  المادة  وتنص  المحافظين. 
على أن يتم تشكيل مجلس محافظيه من المحافظين أو المحافظين 
مجلس  يفوض  ذلك  إلى  وإضافة  للتنمية.  اإلسالمي  للبنك  المناوبين 
المحافظين السلطات للرئيس فيما يتعلق بالعمليات االعامة للمعهد. 
ويعقد مجلس محافظي المعهد اجتماعًا سنويًا بالتزامن مع االجتماع 
عقد  ويمكن  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  محافظي  لمجلس  السنوي 

غيره من االجتماعات التي قد يراها الرئيس ضرورية.

2.6 مجلس األمناء 
اإلرشاد  بتقديم  يقوم  للمعهد  استشاري  جهاز  هو  األمناء  مجلس 
والتوجيه للمعهد فيما يتعلق بإستراتيجيته، وبرامج عمله المتوسطة 
األقل.  على  عام  كل  واحدة  مرة  المجلس  ويجتمع  وميزانيته،  األجل 
برئاسة  افتراضيًا،  العاشر  اجتماعه  المجلس  عقد  2021م  عام  وفي 
محمد  الدكتور/  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  مجموعة  رئيس  معالي 
الذي  األول  االجتماع  هو  للمجلس  العاشر  االجتماع  وكان  الجاسر. 
في  المجموعة  رئاسة  منصب  الجاسر  محمد  الدكتور/  تولي  بعد  عقد 
أغسطس 2021م. وأطلع فريق إدارة المعهد المجلس على اإلنجازات 
الرئيسة للمعهد في عام 2021م واألولويات اإلستراتيجية لمسيرة 
2021م،  عام  خالل  المعهد  إنجازات  على  المجلس  وأثنى  المستقبل. 
وقدم مقترحات تتعلق بمواصلة التركيز على األولويات األساسية التي 
من شأنها اإلسهام في معالجة التحديات التي تواجه الدول األعضاء 

بالبنك اإلسالمي للتنمية.

3.6 إعادة تنظيم برنامج المساعدات الفنية
الفنية  المساعدات  برنامج  ريادة  عن  بالمسؤولية  المعهد  يضطلع 
والتمويل  لالقتصاد  البيئية  األنظمة  تعزيز  بهدف  اإلسالمي  للتمويل 
إلى  تهدف  مساعدات  طريق  عن  البرامج  المعهد  وينفذ  اإلسالمي. 
وغير  األعضاء  الدول  في  اإلسالمي  للتمويل  التنظيمية  األطر  تطوير 
المعهد  أطلق  2021م  عام  وفي  للتنمية.  اإلسالمي  بالبنك  األعضاء 
مبادرة إلعادة تنظيم البرنامج لجعله أكثر كفاءة وفاعلية. وفي سياق 
على  الفنية  المساعدات  وظيفة  أداء  توزيع  تم  هذه،  التنظيم  إعادة 
نطاق معهد البنك اإلسالمي للتنمية، حيث تقوم األقسام المختلفة 
مجال  مع  يتسق  لما  وفقًا  الفنية،  المساعدات  تقديم  عملية  بدعم 

تخصصها )انظر الجدول 1.6(.

4.6 القواعد اإلرشادية لتعبئة الموارد
للتوجه  األساسية  المكونات  أحد  المالي  االستقرار  تحقيق  يشكل 
المعهد  لتمكين  مهمًا  أمرًا  يعد  كما  للمعهد،  الجديد  اإلستراتيجي 
بالبنك  األعضاء  للدول  المهمة  وأنشطته  خدماته  تطوير  مواصلة  من 
اإلسالمي للتنمية، وتحسين تلك الخدمات واألنشطة. وقد برزت أهمية 
لدعم  أساسيتين  قناتين  بصفتهما  الشراكات  وإنشاء  الموارد  تعبئة 
مسودة  المعهد  أعد  2021م  عام  وفي  المالية.  االستدامة  أهداف 
المبادرات  القواعد اإلرشادية لتعبئة الموارد التي سوف تسترشد بها 
وأنشطته.  المعهد  برامج  تمويل  أجل  من  الموارد  تعبئة  إلى  الرامية 
وتهدف القواعد اإلرشادية إلى توعية وحدات األعمال وتعزيز فهمها 
لذلك  الالزمة  بالخطوات  وتعريفها  الموارد،  تجميع  في  ومشاركتها 
وخيارات تعبئة الموارد داخليًا وخارجيًا. وسوف تنظم القواعد اإلرشادية 
إجراءات األعمال، والتواصل الفعال بين فرق العمل والموظفين. وسوف 
أنشطة  لدعم  الكافية  الموارد  توفر  ضمان  إلى  الجديد  النهج  يؤدي 
المتاحة  والخدمات  للمنتجات  المستمر  التحسين  ثم  ومن  المعهد، 

للعمالء.

 برزت أهمية تعبئة الموارد 
وإنشاء الشراكات بصفتهما 

قناتين أساسيتين لدعم أهداف 
االستدامة المالية.

في عام 2021م أعد المعهد 
مسودة القواعد اإلرشادية 

لتعبئة الموارد التي سوف تسترشد 
بها المبادرات الرامية إلى تعبئة 

الموارد من أجل تمويل برامج المعهد 
وأنشطته.

الجدول 1.6 توزيع مجاالت الرتكزي في تنفيذ المساعدات الفنية على نطاق وحدات 
األعمال بمعهد البنك اإلسالمي للتنمية  

الشعبة/القسممجال الرتكزي
شعبة البحوث االقتصادية واإلحصاءاتأهداف التنمية المستدامة

قادة المعرفةبناء القدرات
حلول المعرفةاالستشارات والحلول

آفاق المعرفةالوعي
األداء المؤسيسإدارة النظام
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تشمل إدارة العمليات 
تخطيط اإلجراءات 

وتنظيمها ومراقبتها 
والقيام بالتحسينات الالزمة 

لتحقيق ربحية أكبر.
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5.6 حلول إدارة العمليات
تشمل إدارة العمليات تخطيط اإلجراءات وتنظيمها ومراقبتها والقيام 
التعديالت  تفضي  وسوف  أكبر.  ربحية  لتحقيق  الالزمة  بالتحسينات 
إلى  للعمليات  اليومية  اإلجراءات  في  الكفاءة  تحقيق  إلى  الرامية 
قام  المنهاج  هذا  هدي  وعلى  للمعهد.  اإلستراتيجية  األهداف  دعم 
الفنية، في إطار نظام  بالمساعدات  المتعلقة  المعهد بدمج أنشطته 
واحد لإلدارة الرقمية. وفي عام 2021م قام المعهد بتنسيق جميع 
هو  الذي  للتنمية  اإلسالمي  للبنك  الرقمي  التطبيق  مع  المشاريع 
“نظام حلول إدارة العمليات”. ومن اآلن فصاعدًا سوف يكون هذا النظام 
يتمكن  وسوف  الفنية،  المساعدات  لمشاريع  الوحيد  المصدر  هو 
المعهد بموجب هذا النظام من تقليل دورة تنفيذ المشروع، وتفعيل 

التعاون مع اإلدارات األخرى في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

النظر،  قيد  للمشاريع  كليًا  منظورًا  المعهد  تبنى  2021م  عام  وفي 
هذا  سياق  وفي  تنفيذها.  يجري  التي  وتلك  المعتمدة،  والمشاريع 
إجراءات األعمال،  بإدارة  الجديد سوف يقوم فريق مختص واحد  التوجه 
المعهد  لمحفظة  العمليات  إدارة  حلول  بنظام  المرتبطة  والمهام 
كاملة. وسوف يراجع الفريق ويجيز مخرجات مشاريع المساعدات الفنية 
ومدفوعاتها وتعديالتها. ومن شأن هذا الدمج في في عمليات البنك 
من  أن  كما  كفاءته،  تعزيز  على  المعهد  مساعدة  للتنمية  اإلسالمي 

المتوقع تحقيق الفوائد التالية: 

إتاحة نتائج المشروع في الوقت المناسب. أ( 

الفاعلية في إدارة نطاق المشروع. ب( 

التتبع الدقيق لنتائج المشاريع. ج( 

عمليات القياس األفضل لألداء. د( 

ه(  تحسين عمليات دمج المشاريع وإكمالها الناجح.  

6.6 التفويض الجديد للسلطات
الفترة  في  وهيكله  المعهد  وظائف  على  طرأت  التي  للتغيرات  نظرًا 
تفويض  نسق  تحديث  إلى  الحاجة  برزت  و2021م،  2020م  بين  ما 
تعديل  تستهدف  عملية  المعهد  بدأ  2021م  عام  وفي  السلطات. 
للمهام  الجديد  التوزيع  مع  تماشيًا  للسلطات  الراهن  التفويض  نسق 
الجديد للسلطات،  للتفويض  القرار. ووفقًا  ومراكز المسؤولية عن صنع 
تنفيذ  ضمان  عن  المسؤولية  األعمال  وحدات  رؤساء  يتولى  سوف 
السلطات  تفويض  يؤدي  وسوف  وحداتهم.  إلى  المسندة  المهام 
الموظفين  واستشعار  المهام،  تنفيذ  في  الكفاءة  ضمان  إلى  أيضًا 
التفويض  وسيسهم  إليهم.  المسندة  األعمال  إنجاز  عن  المسؤولية 
أيضًا، عند اعتماده، في تعزيز الحوكمة وتبني أفضل  الجديد للسلطات 

الممارسات.  

7.6 الصندوق الخاص ابلمعهد
خاص  “صندوق  إنشاء  على  للمعهد  الجديد  األساسي  النظام  ينص 
لمعهد البنك اإلسالمي للتنمية” لتمويل مصروفاته، وضمان استدامته 
الموارد  كل  فيه  تودع  سوف  الصندوق،  هذا  إنشاء  يتم  وحين  المالية. 
المالية الخاصة بالمعهد، لتديرها لجنة من الخبراء تضم أعضاء من داخل 
تم  2021م  عام  وفي  وخارجها.  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة 
إعداد المسودة األولى لمقترح إنشاء الصندوق، ومن المتوقع أن يتيح 
إلى  باإلضافة  المعهد وخدماته وتطويرها،  الصندوق تحسين منتجات 

ضمان االستدامة المالية ألنشطة المعهد.

8.6 مزامنة العمليات
قام المعهد بدمج تقنياته الخاصة بالخدمات االستشارية والمساعدات 
الفنية للتمويل اإلسالمي، وتوحيد تلك التقنيات، من أجل تطوير حلول 
اإلسالمي  التمويل  صناعة  تواجه  التي  التحديات  لمعالجة  مبتكرة 
المزامنة،  عملية  وخالل  للتنمية.  اإلسالمي  بالبنك  األعضاء  والدول 
وتم  الجودة.  لضمان  وتحديثها  الداخلية  آلياته  بتوحيد  المعهد  قام 
التوسعة،  وعمليات  التعديالت،  وإجراء  للمراجعة  جديدة  قوائم  إعداد 
ومراجعات النظراء، وعمليات تغيير النطاق المتعلقة بالمشاريع. وإضافة 
المؤشرات  تناسب  العمل،  إلى ذلك تم استحداث هياكل جديدة لسير 
الرئيسة لألداء المؤسسي، كما تم تحديث القواعد اإلرشادية واألدلة 
جعل  أيضًا  وتم  المؤسسية.  الحوكمة  لتعزيز  إنشاؤها  أو  الداخلية 
األثر  وتقليل  اإلدارية،  اإلجراءات  لتسريع  مركزية  المشاريع  مدفوعات 

ألية مخاطر معينة محتملة طوال عملية الدفع.

إدارة إجراءات األعمال

إدارة العمليات الرقمية

محفظة المساعدات 
الفنية للبنك 

اإلسالمي للتنمية
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الذيول الثقيلة واإلجراءات 
المحكمة للمخاطر في التمويل 

اإلسالمي )باإلنجليزية(

الربط بين التمويل اإلسالمي والتنمية 
المستدامة عن طريق التكنولوجيا 

المالية )باإلنجليزية والفرنسية(

الذكاء االصطناعي والتمويل 
اإلسالمي: محفز للشمول 

المالي )باإلنجليزية(.

مجلة دراسات اقتصادية إسالمية 
)المجلد 28/العدد الثاني، والمجلد 

29/العدد األول( )باإلنجليزية(

الوصول إلى أهداف التنمية 
المستدامة: مدى تقدم الدول 

األعضاء في البنك اإلسالمي 
للتنمية )باإلنجليزية(

تحليل المؤشرات البيئية في توغو 
)باإلنجليزية(

مذكرة فنية لتقرير أهداف 
التنمية المستدامة )باإلنجليزية(

الكتاب اإلحصائي السنوي 
2021م )باإلنجليزية(

المالحق
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المواجز )1-5( لمعهد البنك اإلسالمي للتنمية ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية )باإلنجليزية(

 الدراسات التشخيصية للدول
)ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية قيرغيزيا، والكويت، وغيانا، وأفغانستان، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، والسنغال( 

)باإلنجليزية(

التقرير السنوي2020م للبنك 
اإلسالمي للتنمية )بالعربية 

واإلنجليزية والفرنسية(

التقرير السنوي 2020م 
للمعهد اإلسالمي للبحوث 

والتدريب )بالعربية واإلنجليزية 
واالفرنسية(

البنك اإلسالمي للتنمية 
والدكتور/أحمد محمد علي 

)بالعربية واإلنجليزية(

فتاوى اإلجارة المنتهية بالتمليك 
)بالعربية(

التقرير القطري عن التمويل 
اإلسالمي في المملكة العربية 

السعودية )بالعربية(
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المؤلف/المؤلفون2جهة النرشعنوان البحثرقم

الت
مج

ي ال
ت ف

اال
مق

ليس فقط قرار واحد في إصدار الصكوك: فهم دور 1
الملكية والحوكمة )ابإلنجلزيية(

 أرشف داوودمجلة حوض الباسفيك للتمويل، 101423/69
  رضوان محمد

 سهيل,عظمت سعد
مجلة األسواق والمؤسسات المالية العالمية والمال الثقة المجتمعية ونشاط الصكوك )ابإلنجلزيية(2

101384/74
 عزيز ثاقب

  أرشف داوود
الخطيب روان

التكامل البييئ واالجتماعي واإلداري: حالة مؤسسات 3
التمويل األصغر )ابإلنجلزيية(

مجلة المحاسبة والتمويل
https://doi.org/101111/acfi.12812

 أرشف داوود
 رضوان محمد سهيل

إلهولري ابرابرا
المخاطر النظامية وتنبؤات االقتصاد الكلي: منهاج قائم 4

على الرابطة، قابل للتطبيق عالميًا )ابإلنجلزيية(
 أحمد غفرانمجلة التبؤات 40 )8( 1420 ـ 1443

 رضوان محمد سهيل
أرشف داوود

تحسني سبل المعيشة الريفية في شمال رشق كينيا: 5
دليل من انتشار التعاونيات الرشعية )ابإلنجلزيية(

 المجلة اآلسيوية لدراسات العلوم االجتماعية المجلد )6( 
العدد )3(

عبد الرحمن الزاهي علي

تب
ي ك

ل ف
صو

ف

التمويل اإلسالمي والهدف العارش من أهداف التنمية 6
المستدامة )ابإلنجلزيية(

التمويل اإلسالمي والتنمية المستدامة: ابلغريف ماكمالن، 
ص 127 ـ 149.

 إزهار ح.

منكن م.
آثار حساابت االستثمار ابلمشاركة في األرابح على رأس 7

المال في البنوك اإلسالمية )ابإلنجلزيية(
مسائل معاصرة في التمويل االجتماعي اإلسالمي: تحرير 

محمد حسني محي الدين قادري و م. إسحق بهاتي، 10 ـ 23 
روتليدج

 خالد جوهينا
أرشف داؤود

التمويل اإلسالمي ألهداف التنمية المستدامة: هل 8
هو رساب؟ )ابإلنجلزيية(

كتيب ابلغريف لالتصاالت الدولية والتنمية المستدامة، ابلغريف 
ماكمالن 

ص 149 ـ 168.

 إزهار ح.
كارسي ر. أ.

الزكاة من أجل التمكني االجتماعي واالقتصادي: دروس 9
مستفادة من ابنزاس في إندونيسيا )مشاركة بفصل( 

)ابإلنجلزيية(

التقرير العالمي للتمويل اإلسالمي: التمويل اإلسالمي 
للشمول االجتماعي واالقتصادي والتنمية المستدامة، ص 

130 ـ 137.

 إزهار ح.
سواندارو ر.

فصل لدورة الماجستري لمعهد االقتصاد اإلسالمي، جامعة المشاركات المعاصرة )ابلعربية(10
الملك عبد العزيز بجدة

رحال بلعادل

اب
كت

عة 
راج

نمو المصرفية اإلسالمية في إندونيسيا: النظرية 11م
والتطبيق المقال للكاتبني: سيجيت برامولو وايسويش 

 سوزوكي
)مراجعة كتاب( )ابإلنجلزيية(

نرشة البحوث العلمية آلسيا والياابن 2021/2 جامعة 
ريتسوميكان، الياابن

إزهار ح.

أسماء المؤلفين من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية مميزة بخط بارز.  2

الملحق 1ب: إنجازات الباحثني في مجال النرش
الكتب  في  والفصول  البحث،  أوراق  إعداد  اإلنجازات  تلك  وشملت  المهنية.  اإلنجازات  من  العديد  المعهد  باحثي  من  عدد  أحرز  2020م  عام  خالل 

المنشورة من قبل ناشرين ذوي شهرة عالمية. ويتضمن الجدول أدناه قائمة لتلك المواد المنشورة.
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المالحق

النسية/الدولةالفائزفرع الجائزةالعام
ابكستاناألستاذ الدكتور/ خورشيد أحمداالقتصاد اإلسالمي1408هـ/1988م
األردنالدكتور/ سامي حسن أحمد حمودالمصرفية والتمويل اإلسالمي1409هـ/1989م

المملكة العربية السعوديةالدكتور/ محمد عمر شابرااالقتصاد اإلسالمي
مالزيايتابونغ حج )صندوق الحج(المصرفية والتمويل اإلسالمي1410هـ/1990م

سورايالدكتور/ محمد أنس الزرقااالقتصاد اإلسالمي
ابكستانالدكتور/ ضياء الدين أحمدالمصرفية والتمويل اإلسالمي1411هـ/1991م

مصرالدكتور/ يوسف عبد الله القرضاوياالقتصاد اإلسالمي
تركياالدكتور/ صباح الدين زعيمالمصرفية والتمويل اإلسالمي  1412هـ/1992م
المملكة العربية السعوديةمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمياالقتصاد اإلسالمي1413هـ/1993م 
المملكة العربية السعوديةالدكتور/ أحمد محمد عليالمصرفية والتمويل اإلسالمي1414هـ/1994م
المملكة العربية السعوديةالدكتور/ محمد عمر زبرياالقتصاد اإلسالمي1415هـ/1995م
المملكة العربية السعوديةالشيخ/ صالح عبد الله كاملالمصرفية والتمويل اإلسالمي1416هـ/1996م
مصرالدكتور/ عبد الرحمن يرسياالقتصاد اإلسالمي1417هـ/1997م

سورايوالدكتور/ رفيق يونس المصري
ابكستانالدكتور/ تزنيل الرحمنالمصرفية والتمويل اإلسالمي1418هـ/1998م
تونسالشيخ الدكتور/ محمد الحبيب بن الخوجةاالقتصاد اإلسالمي1419هـ/1999م
ابكستانالمعهد العالمي لالقتصاد اإلسالميالمصرفية والتمويل اإلسالمي1420هـ/2000م
الوالايت المتحدة األمريكيةالدكتور/ منذر قحفاالقتصاد اإلسالمي1421هـ/2001م

ابكستانوالدكتور/ سيد محمد حسن الزمان
دولة اإلمارات العربية المتحدةالشيخ/ سعيد أحمد لوتاهالمصرفية والتمويل اإلسالمي1422هـ/2002م

المملكة المتحدةاألستاذ الدكتور/ جون بريسلي
إيرانالدكتور/ عباس مرياخوراالقتصاد اإلسالمي1423هـ/2003م

ابكستانالدكتور/ محسن خان
المملكة العربية السعوديةالدكتور/ محمد علي القريالمصرفية والتمويل اإلسالمي1424هـ/2004م
مصرالدكتور/ شوقي أحمد دنيااالقتصاد اإلسالمي1425هـ/2005م
المملكة العربية السعوديةاألمري/ محمد الفيصل آل سعودالمصرفية والتمويل اإلسالمي1426هـ/2006م
األردنالدكتور/عبد السالم داؤود العبادياالقتصاد اإلسالمي1427هـ/2007م
تونسالشيخ/ محمد مختار السالميالمصرفية والتمويل اإلسالمي1428هـ/2008م

المملكة العربية السعوديةالشيخ/ عبد الله بن سليمان آل منيع
حجبت الجائزة1429ه

الهندالدكتور/ زبري حسناالقتصاد اإلسالمي1430هـ/2009م
السوداناألستاذ الدكتور/ رفعت أحمد عبد الكريمالمصرفية والتمويل اإلسالمي1431هـ/2010م
المملكة المتحدةالمركز اإلسالمياالقتصاد اإلسالمي1432هـ/2011م
مالزيايالدكتورة/ زتي أخرت عزيزالمصرفية والتمويل اإلسالمي1433هـ/2012م
حجبت الجائزة1434هـ/2013م
ابكستانالشيخ/ محمد تقي عثمانيالمصرفية والتمويل اإلسالمي1435هـ/2014م

المملكة المتحدةواألستاذ الدكتور/ رودني ويلسون
المملكة المتحدةالدكتور/ سيف الدين تاج الديناالقتصاد اإلسالمي1436هـ/2015م
الوالايت المتحدة األمريكيةاألستاذ/ محمد كبري حسنالمصرفية والتمويل اإلسالمي1437هـ/2016م
حجبت الجائزةاالقتصاد اإلسالمي1438هـ/2017م
السودانالدكتور/ أحمد علي عبد اللهالمصرفية والتمويل اإلسالمي1439هـ/2018م
مصرالدكتور/ معبد علي الجارحياالقتصاد والمصرفية والتمويل اإلسالمي1440هـ/2019م
لم تمنح الجائزةاإلنجاز المؤثر في االقتصاد اإلسالمي1441هـ/2020م
الوالايت المتحدةلونش جوود LaunchGood )الجائزة األولى(اإلنجاز المؤثر في االقتصاد اإلسالمي1442هـ/2021م

ابكستانسيد آوت Seed Out )الجائزة الثانية(

الملحق 2: الفائزون بجائزة البنك اإلسالمي للتنمية
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عدد المشاركنيالمؤسسة الرشيكةاللغةالمكانالعنوانالرقم
14مخترب التمويل اإلسالميالفرنسيةالمغربتطبيق التكنولوجيا المالية وسالسل الكتل في التمويل اإلسالمي1
43صندوق النقد العربيالعربيةاإلمارات العربية المتحدةدور التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات المالية اإلسالمية2
14مخترب التمويل اإلسالميالفرنسيةالمغربالرشاكة بني القطاعني العام والخاص لمشاريع البنية التحتية3
12البنك اإلسالمي للتنميةاإلنجلزييةالمملكة العربية السعوديةتصميم برامج التدريب على اإلنرتنت في التمويل اإلسالمي، وتطويرها 4
30بنك التنمية، والبنك المركزي اللييبالعربيةليبيامبادئ التمويل اإلسالمي وعقوده5
24بنك التنميةالعربيةليبياالجوانب التشغيلية للمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية اإلسالمية6
كلية العلوم االقتصادية والتصرف ـ اإلنجلزييةتونسدور التكنولوجيا االمالية في ابتكار الحلول لمنتجات التمويل اإلسالمي7

صفاقس
123

المجلس االقتصادي الفلسطيين للتنمية العربيةفلسطنيإدارة صناديق األوقاف وتثمريها 8
واإلعمار

19

38صندوق النقد العربيالعربيةاإلمارات العربية المتحدةالصكوك: الجوانب الرشعية والتشغيلية9

الجهة المتعاونةموضوع الفعاليةالرقم
مجتمع الممارسة ألهداف التنمية المستدامةجلسة الحقيبة البنية1
قوة الرسد القصيص: كتابة القصص من أجل إحداث أثر أكرب2
المركز األمريكي لإلنتاجية والجودةموارد موىص بها لمتطلبات إدارة المعرفة وتحدايتها لدى البنك اإلسالمي للتنمية3
حلول التكنولوجيا الماليةطرح لقاحات كوفيد 419
حلول التكنولوجيا المالية/إدارة المخاطرحلول التكنولوجيا المالية: أثر كوفيد 19 على التصنيفات السيادية5 
حلول التكنولوجيا الماليةالجلسة التوجيهية لمنصة حلول التكنولوجيا المالية6
جلسة التقارب األعمى للتمويل العالمي7
مجتمع الممارسة ألهداف التنمية المستدامةالحوار المفتوح الرابع عرش: حول التوظف تحدايت كوفيد 819
حلول التكنولوجيا المالية/إدارة المخاطروحدة المعلومات االقتصادية - الجائحة العالمية والمشهد االقتصادي: جراح أم خدوش؟9

الجلسة التوجيهية لقاعدة بيانات صندوق يوريكاهدج العالمي للتحوط10
إدارة تقييم العملياتفعالية تدشني المركز المجدد للمعرفة )بوابة المعرفة إلدارة تقييم العمليات(11
وحدة المعلومات االقتصاديةالمشهد االقتصادي واالتجاهات اإلقليمية آلسيا وشبه الصحراء األفريقية12

عدد المشاركنيالمؤسسة الرشيكةاللغةالمكانالعنوانالرقم
30بنك الخليج الدولياإلنجلزييةالبحرينمقدمة في االقتصاد اإلسالمي1
30بنك الخليج الدولياإلنجلزييةالبحرينمقدمة في التمويل اإلسالمي2
المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الروسيةأوزبكستانالمصرفية والتمويل اإلسالمي: المفاهيم األساسية والتطبيقات3

الخاص )لمصرف الثقة(
14

المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الروسيةأوزبكستانالمصرفية والتمويل اإلسالمي: المفاهيم األساسية والتطبيقات4
الخاص )لبنك التحالف ـ آسيا(

12

المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الروسيةأوزبكستانالمصرفية والتمويل اإلسالمي: المفاهيم األساسية والتطبيقات5
الخاص )لبنك إابك يولي(

30

المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الروسيةأوزبكستانالمصرفية والتمويل اإلسالمي: المفاهيم األساسية والتطبيقات6
الخاص )للبنك الزراعي(

24

المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الروسيةأوزبكستانالمصرفية والتمويل اإلسالمي: المفاهيم األساسية والتطبيقات7
الخاص )لبنك كشلوك كرليش(

123

معهد البحرين للدراسات المصرفية اإلنجلزييةالبحرينإدارة المخاطر واختبار اإلجهاد للمؤسسات المالية اإلسالمية8
والمالية

5

معهد بروناي للقيادة والتمويل اإلنجلزييةبرونايتمويل األعمال الصغرية والمتوسطة9
اإلسالمي

17

الملحق 3: الربامج التدريبية
الملحق 3أ: التدريب لتنمية قدرات الدول

الملحق 4: فعاليات المعرفة

الملحق3ب: برامج التدريب القائمة على الرسوم
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