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  نبذة عن التعاون المالي

ان "تعزز اإلدماج المالي" أحد مجاالت التعاون المالي الهامة بین الدول األعضاء في  ،2014في عام 
بیرة للوصول إلى موارد  منظمة التعاون اإلسالمي". ة الشاملة األفراد والمؤسسات فرصة  تمنح النظم المال

ة اجاتهم المال ة احت م، واالستفادة من فرص للتقاعدمثل االدخار  ؛من شأنها تلب ، واالستثمار في التعل
الفعل،  .األعمال، والتصد للصدمات الغینف ان العالم من ال ما  أ -  نجد أن أكثر من نصف عدد س

ار نسمة 2,5یزد على  ات  -  مل س لدیهم حسا ة فيل ة رسم ش. 1مؤسسات مال ع من هذا  %30 و
 استحواذمعدالت  تراوحت. وعالوة على ذلك، منظمة التعاون اإلسالميضاء في العدد في الدول األع

ات المسلمین التها لد غیر وهي نسب ، %27إلى  %10 بینما  2012في عام  على حسا أقل من مث
  .2العالم مناط مختلفة حولالمسلمین في 

  
ة  المختارة عض األرقام المال

ات التي تب على قاوم للتغلاالقتصاد العالمي  ما زال عاني  ، واالختالالتةق المالاسو األشهدها التقل التي 
توقعات  خفِّض مستو ، و انتعاش االقتصاد العالمي فرص ضعف یزد من مما ،منها االقتصاد الكلي

قي في الناتج المحلي اإلجمالي ان شهد معدلوقد . فرص العمل ل منالنمو الحق  خفاضًا داخل 
ة االقتصادات الناشئة بلغت  ، ثم2012في عام  %5.1إلى  2011في عام  %6.3من  تراجع، إذ والنام

. %4.9صل إلى  2014شهد ارتفاعًا في عام أن  له ؛ إال أنه من المتوقع2013في عام  %4.7 نسبته
قي في الناتج المحلي اإلجمالي داخل االقتصادات المتقدمة فضًال عن ذلك، انخفضت  ،معدالت النمو الحق

. ومن 2013في عام  %1.3ثم وصلت نسبتها ، 2012في عام  %1.4إلى  2011في عام  %1.7من 
اسات االنتعاش التي تتبناها  ،2014في عام  %2.2إلى  مرة أخر  هذا المعدل رتفعالمتوقع أن ی فضل س
إلى  2012في عام  %3.2من  ،انخفض معدل النمو االقتصاد العالمي رار ذلك،غوعلى  هذه الدول.

في عام  %3.9، و2014في عام  %3.6. ومن المتوقع أن یرتفع هذا المعدل إلى 2013في عام  3%
  .3لالقتصادات الناشئةعز السبب األساسي لهذا االرتفاع إلى األداء العالي ، وُ 2015

  
  
  
  
  

                                                 
  .2014تقریر التنمیة المالیة في العالم،  1 
  عرض مقدم من البنك الدولي. –فعالیات االجتماع الثاني لفریق عمل الكومسیك المعني بالتعاون المالي  2 
  .2014صندوق النقد الدولي، تقریر آفاق االقتصاد العالمي،  3 
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ل ( قي في الناتج المحلي اإلجمالي1ش ت لعدد مختار من مجموعا ): مقارنة بین معدالت النمو الحق
  البلدان

  
انات صندوق النقد الدوليهذه المعدالت  تم حساب المصدر:   استخدام قاعدة ب

  

منظمة التعاون اإلسالميدول لبلغ مجموع الناتج المحلي اإلجمالي ل ترلیون دوالر  3,93 األعضاء 
ي ب)معد( %10,1، وقد زاد هذا المجموع بنحو2007في عام  أمر  6,35( ل النمو السنو المر

ي) . ومن المرتقب أن یبلغ مجموع الناتج المحلي 2012إلى  2007من عام  ،ترلیون دوالر أمر
منظمة التعاون اإلسالميدول لاإلجمالي ل ي في عام 6,38 األعضاء  . وقد 42013 ترلیون دوالر أمر

ل الناتج المحلي اإلجمالي العال مناألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دول الزاد نصیب  ش مي 
ة  ،منتظم  مجموع الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. منما یواز نصیب الدول الناشئة والنام

 
 اشرة ة الم   االستثمارات األجنب

ة  ة لالستثمارات األجنب ة األخیرة، انخفض إجمالي التدفقات العالم ة العالم عقب اندالع األزمة االقتصاد
اشرة  ف اً قد صاحب انتعاش االقتصاد العالمي انتعاشو . 2009 – 2007 في الفترة %40حوالي الم  اً طف

اشرة ة الم ة لالستثمارات األجنب ة، وذلك  في التدفقات العالم موضح في الجدول هو ما في األعوام التال
ة لالستثمارات انخفاض هذا االتجاه اإلیجابي، و  انتكاس وعلى الرغم من. )1( إجمالي التدفقات العالم

اشرة في عام األجن ة الم اشرة مرة أخر في عام 2012ب ة الم ، 2013، زادت تدفقات االستثمارات األجنب

                                                 
القتصاد العالمي، أكتوبر/تشرین اآفاق  ، صندوق النقد الدولي، قاعدة بیانات تقریراألسعار الحالیة (بالدوالر األمریكي)ب اإلجمالي المحلي الناتج 4

  .2013 األول،
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ات، بدًال من اإلقراض بین زادةنتیجة ل في األساس، انت  الشر االستثمار في أسهم رأس المال، التي 
ًا  أسعارها منخفضة بیر سببجزئ ل  ش   .5تناقص االستثمارات 

  
ما یتعل   اتفي االستثمار  بیراً  ، فقد شهدت تدفقاً الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميأما ف

اشر  ةاألجنب ه إلى  ،2008في عام  ةالم ار دوالر 176,5وصل إجمال ي مل انخفض إلى  هأن إال ؛أمر
ار دوالر 140.4 ي مل ة. وقد استمر هذا ال 2009في عام  أمر تراجع في التواز مع االتجاهات العالم

فة في عام 2010عام  صل إلى  2011، لیزد زادة طف ار دوالر 143,8و ي مل  144.5ثم إلى ، أمر
ي انخفاضًا في تدفقات  2013ومع هذا، شهد عام  ).1ل انظر الجدو ( 2012في عام  دوالر أمر

اشرة بلغت نسبته  ة الم ار دوالر أمر 136.1، بواقع %5.8االستثمارات األجنب   .يمل
  

نصیب الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إجمالي التدفقات  ال یزالإضافة إلى ذلك، 
ة ینخفض منذ عام  اشرة إلى الدول النام ة الم ما یتعل بتوزع تدفقات االستثمارات 2009األجنب . وف

اشرة داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ة الم عض األجنب الدول األعضاء تستأثر  فإن 
ة العظمى من التدفقات األعضاء في منظمة التعاون دول ال، حیث بلغ نصیب أكبر عشر دول من األغلب

اشرة من اإلسالمي ة الم افة ال ،%69.8 تدفقات االستثمارات األجنب دول من إجمالي التدفقات إلى 
  .    20136األعضاء في عام 

  

اشرةتدفقات االستثمارات  :1 جدول ة الم ي)ال(            األجنب ار دوالر أمر   مل
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 االقتصاد / العام

 1,4521.0 1,330.3 1,700.1 1,422.3 1,221.8 1,818.8 001.9 ,2 العالم

 778.4 729.5 724.8 648.2 532.6 668.8 591.2 االقتصادات النامیة

االقتصادات 
 المتقدمة

1, 322.8 1,032.4 618.6 703.5 880.4 516.4 565.6 

الدول األعضاء في 
منظمة التعاون 

 اإلسالمي

148.0 176.5 140.4 134.6 143.8 144.5 136.1 

تاد تاد، إحصاءات األون   المصدر: أون

  
  

                                                 
  .2014االستثمارات األجنبیة المباشرة باألرقام، منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة،  5 
المملكة العربیة و ،كازاخستانوتركیا، ومالیزیا، واإلمارات العربیة المتحدة، و(إندونیسیا،  أونكتاد، إحصاءات االستثمارات األجنبیة المباشرة 6

  ).ونیجیریا، و مصر، والمغرب وموزمبیق،السعودیة، 
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 (اطي الذهب ما في ذلك احت ة ( ات الدول اط  االحت
ة زادة ملحوظة بل ات العالم اط  2012إلى  2007من عام  %66,7غت نسبتها شهد إجمالي االحت

اطي الذهب) )2 (انظر الجدول ما في ذلك احت ات العالم ( اط ترلیون دوالر  11,5. وقد بلغ إجمالي احت
ي في عام  ة 2012أمر ان نصیب الدول النام اتها زادة  %69، و اط منه، حیث حق إجمالي احت

متها  ي في عام ترلیون دوالر أ 7,9ملحوظة بلغت ق ن أن ُتعز هذه 2012مر م . وفي حین أنه 
ة،  عض الدول النام ذا إلى الفائض الكبیر الذ حققته  ًا، إلى التدفقات التجارة المتزایدة، و الزادة، جزئ
رة للبترول في الشرق  ة، والدول المصدِّ حت حدیثًا دوًال صناع ة التي أص مثل الصین والدول األسیو

ة التي األوسط، فمن  عض الدول النام األرجح أن ُتعز هذه الزادة إلى جهود اإلصالح المالي التي تبذلها 
اتها اط ة تحسین وضع احت غ   .7تعاني من عجز مزمن في حسابها الجار 

  

اطي الذهب)2جدول  ما فیها احت ات ( اط ي)    : إجمالي االحت لیون دوالر أمر   (تر
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 االقتصاد / العام

   11.5 10.7 9.7 8.6 7.5 6.9 العالم

ة   7.9 7.4 6.8 5.9 5.2 4.5 االقتصادات النام

  2.9 2.7 2.4 2.1 1.8 1.8 االقتصادات المتقدمة

الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 اإلسالمي

1.2 1.4 1.4 1.5 1.7 1.9 

تاد تاد، إحصاءات األون   المصدر: أون
  

ات  بلغ إجمالي اط اطي الذهب) األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دول الاحت ما في ذلك احت )1,9 
ي في عام  ات، 2012ترلیون دوالر أمر اط مة االحت ن فإ. وعلى الرغم من وجود زادة في إجمالي ق

ة سجل  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دولالنصیب  ات الدول النام اط انخفاضًا من إجمالي احت
ة لتدفقات 2012في عام  %23 ، ثم بلغت نسبته2007في عام  %27من  النس ان الوضع  ذلك  . و

اشرة، فقد استحوذت عشر  ة الم في منظمة التعاون من الدول األعضاء  دولاالستثمارات األجنب
ة  اإلسالمي ات  %83على نس اط   .8األعضاء في المنظمةدول افة المن إجمالي احت

  

                                                 
  .الصادر عن مركز أنقرة ،2013لمنظمة التعاون اإلسالمي،  قتصادلال اآلفاق المستقبلیة تقریر 7
، ملكة العربیة السعودیة، الجزائر، مالیزیا، لیبیا، إندونیسیا، تركیا، إیران، العراق، اإلمارات العربیة المتحدةاونكتاد، إحصاءات االونكتاد (الم 8 

  نیجیریا).



OIC/COMCEC/30-14/D(44)                                                                                                
                                                                                        

 

5 
 

 
  ئتمان المحلياال 

ة االئتمان المحلي التي قدمها القطاع المصرفي  من  %166,6وفقًا إلحصاءات البنك الدولي، بلغت نس
ة 2012الناتج المحلي اإلجمالي في العالم في عام  من الناتج المحلي  %203، وقد بلغت هذه النس

ة  تتعداإلجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع. في حین لم  من الناتج المحلي  %43.8هذه النس
اً عضاء في منظمة التعاون اإلسالمياألدول الفي  9اإلجمالي ة التي حققتها الدول  ، وهي تقر نفس النس

ط دول %42,5ذات الدخل المنخفض ( ة ی، لم منظمة التعاون اإلسالمي). وفي مح تعد متوسط النس
ة التي حققها  ة سو لبنان، حیث بلغت النس   .%175العالم

 
 لأصول ال  اإلسالمي تمو

ة عام  قودها قطاع البنوك اإلسالم2012حلول نها ل اإلسالمي، التي  مة أصول التمو وسوق  ة، بلغت ق
ة، حوالي  وك العالم ي 1,6الص انت ف. 10ترلیون دوالر أمر ات القرن العشرن،  في منتصف تسعین
مة تلك األصول حوالي  ي، ومن ا 150ق ار دوالر أمر ترلیون دوالر  1,9لمتوقع أن تكون قد بلغت مل

ي في عام  ل اإلسالمي،  12. وعلى الرغم من النمو الملحو201311أمر الذ شهدته أصول نظام التمو
اً فإ ة تظل ضئیلة نسب ة العالم من  %1، حیث تقل نسبتها عن ن حصته في إجمالي األصول المال
  .13جمالي العالمياإل
  

ز معظم األصول ال ة في وتتر ة اإلسالم في منطقتي الشرق األوسط  تحدیداالعالم ( فيمناط عض المال
ا). فعلى سبیل المثال، ووفقًا لـ آس ة  " ما ورد فيوالشرق األقصى  ة للبنوك اإلسالم ة العالم تقرر التنافس

ة إرنست أند یونج 2013لعام  ة في عدد قلیالصادر عن شر ز أصول المصارف اإلسالم ل من "، تتر
بلغ نصیب األسواق األرعة الكبر في منظمة التعاون اإلسالميدول   %84 منظمة التعاون اإلسالمي. و

ستحوذ أكبر  متلكها القطاع. و ة على  امصرف 20من إجمالي األصول التي   %55من المصارف اإلسالم
ز هذه المصارف في  ة، وتتمر ة وهي: ا ،دول 7من إجمالي أصول المصارف اإلسالم لمملكة العر

ا، ومالیزا حرن، وقطر، وتر ة المتحدة، وال ت، واإلمارات العر ة، والكو  .14السعود
  
  

                                                 
  محسوب وفقاً لقاعدة بیانات البنك الدولي. 9 

  .2013ونیو/ حزیران / ی146البنك المركزي األوروبي، سلسلة األوراق البحثیة المتفرقة، التمویل اإلسالمي في أوروبا، رقم  10
  .2013/ یونیو/ حزیران 146المتفرقة، التمویل اإلسالمي في أوروبا، رقم  البنك المركزي األوروبي، سلسلة األوراق البحثیة 11
 2011- 2008في الفترة ما بین  %19بلغ متوسط معدالت النمو السنوي ألصول المصارف اإلسالمیة، بما في ذلك أصول المصارف التجاریة، 12
  ).إرنست أند یونج شركة الصادر عن 2013تقریر تنافسیة البنوك اإلسالمیة العالمیة لعام ، 24%: 2011(
  .2013/ یونیو/ حزیران 146المتفرقة، التمویل اإلسالمي في أوروبا، رقم  البنك المركزي األوروبي، سلسلة األوراق البحثیة13
  .إرنست أند یونج شركة الصادر عن 1320تقریر تنافسیة البنوك اإلسالمیة العالمیة لعام  14
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ة التي تواجه  ات األساس   الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالتحد

ل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تمتلكهما رغم  بیرة في مجال التمو انات  ها فإن، من إم
ات  تواجه ة التي یواجهها الدول األعضاء في مختلفةتحد ات األساس منظمة التعاون . وتتلخص التحد

لقطاع من حیث  ،اإلسالمي ما یلي ،التمو  :15ف
ما بین الدول األعضاء. - االندماج ف ة بدًال من االكتفاء   مزد من االندماج مع األسواق العالم
ة الجیدة. -  ندرة المؤسسات المال
عتنوع في تطور القطاع المالي في شدة ال -  أنحاء المنطقة. جم
انات الموثوقة. -  قلة الب
ة. -  ِصغر حجم األسواق المال
 قلة التمایز في المنتجات. -
 

ك  جهود التعاون المبذولة تحت مظلة الكومس
رة تعزز ال ك. وترجع ف ة للكومس النس تعاون المالي عتبر التعاون المالي أحد مجاالت التعاون الهامة 

ك إلى اجتماعاتها . وفي األعوام األخیرة، تم تكثیف جهود التعاون المبذولة في األولى تحت مظلة الكومس
انالمجالهذا  ك  ت. وقد  ضمبذل تُ جهود الكومس التعاون  تحت منبر  ل من فر العمل المعني 

ة المالي، ومنتد بورصات منظمة التعاون اإلسالمي، ومنتد الكومس م الجهات التنظ ك المعني 
ة. زة والمؤسسات النقد   ألسواق رأس المال، والبنوك المر

  
 ك في مجال التعاون الماليیاسترات ة الكومس  ج

عة لمؤتمر القمة اإلسالمي في عام  ة الرا ك، التي اعتمدتها الجلسة االستثنائ ة الكومس حددت استراتیج
ة " من اً د، مجال التعاون المالي واح2012 ك. وتحدد االستراتیج ترسیخ التعاون  مجاالت التعاون للكومس

ك في هذا المجال، وعرَّ المالي بین البلدان األعضاء ًا للكومس ذلك مجاالت "" هدفًا استراتیج التعاون  فت 
مي والرقابي ارزال "، و"تدفقات رؤوس األموال "، و"التنظ ةل حضور ال طة التدرب وأنش "، و"ألسواق المال

ات ر واإلحصائ حث والتطو من النتائج  اعدد وحددتمجاالت ذات مردود داخل قطاعها المالي،  أنها" ال
ة لكل منها.   المرتق

  

                                                 
  .استراتیجیة الكومسیك15
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ة تحقی أغراض غ ك  و ة الكومس ة في قطاعها المالي، وفي إطار تفعیل استراتیج ونتائجها المرتق
التعاون ااال س فر العمل المعني  ة، تم تأس ون منبراً  لمالي،ستراتیج ع من خالله الخبراء من الدول  ل ستط

ا قطاع  لاألعضاء مناقشة قضا ادل المع التمو ذا ت ما بینهم، و ة ف ل منتظم.  رف والخبراتاالمشتر  ش
 
التعاون المالياالجتماع األول ل -   فر العمل المعني 

التعاون المالي فُعقد االجتماع األول ل انون األول 12ي فر العمل المعني  سمبر/   2013عام  د
ا، تحت عنوان "تعزز تدفقات ر  ما بین الو مس األؤو أنقرة، تر ك". دانلبال ف وقد  األعضاء في الكومس

ة تحت عنوان  في  األعضاء بلدانال في الو مس األؤو تعزز تدفقات ر وعوائ "فرص أعدت دراسة تحلیل
ة إثراء الن "منظمة التعاون اإلسالمي ك غ تب تنسی الكومس ما قام م قاشات أثناء االجتماع. 

ك تقرر"بتحضیر ة لفاق لآل الكومس ل لعام المستقبل من أجل االجتماع. والستعراض نتائج  "2013لتمو
ك فر عمل االجتماع األول ل ضرمح"االجتماع، أُعد  التعاون المالي"الكومس   .المعني 

  
ة المفروضة على المعامالت  مثل ؛ما هو قائم من حواجز االجتماع أنضر مح وقد أكد وم القیود الح

ة، وأسواق رأس المال غیر  ة غیر المتطورةالرأسمال ة، والنظم الضرب م ، واإلنفاذ الضعیف للقواعد التنظ
ة، والقدرات الهزلة ة هي ضمن العوائ ،الجذا س ة أمام الدول األعضاء. فضًال عن الرئ  التي تقف عق

اسانتهاج  ذلك، أكد االجتماع على أن ة هي تقدم في وتحقی  مبتكرة،ات س اإلصالحات، وزادة الشفاف
شرةالالمجاالت    لدول األعضاء.ل م

 
التعاون المالياالجتماع الثاني ل -  فر العمل المعني 

التعاون المالي في ُعقد االجتماع الثاني ل ا،  2014عام  مارس/ آذار 27فر العمل المعني  أنقرة، تر
وقد أعدت دراسة . "منظمة التعاون اإلسالميدماج المالي في الدول األعضاء في "تعزز اإلتحت عنوان 

ة تحت عنوان  ة إثراء  "منظمة التعاون اإلسالميدماج المالي في الدول األعضاء في تعزز اإل"تحلیل غ
 فر عملاالجتماع الثاني ل ضرمح"عد أُ والستعراض نتائج االجتماع، النقاشات أثناء االجتماع. 

ك التعاون المالي" الكومس   .المعني 
  
ة اإلدماج المالي داخل قد و  ، والعوائ التي األعضاءدول التشاور الحضور على اإلطار المؤسسي لعمل

ص عدد  اً األشخاص تحول دون تعزز اإلدماج المالي، واإلجراءات الالزمة لتقل داخل  المهمشین مال
ات ال، دول األعضاءال ان وضع  خاصةوالتوص اسات لتعزز اإلدماج المالي في المنطقة. و الس

ة المت ة لإلدماج المالي، واالنتفاع من الخدمات المال ات وطن ل اإلسالمي، وغیرهانقلةاستراتیج  ،، والتمو
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ة تعزز اإلدماج الم غ الي في الدول األعضاء ضمن المجاالت الواعدة التي سلط االجتماع الضوء علیها 
  في منظمة التعاون اإلسالمي. 

  
  
التعاون الماليل لثاالجتماع الثا -  فر العمل المعني 

التعاون المالي في فر ال لثُعقد االجتماع الثا ر/تشرن األول 16لعمل المعني  أنقرة،  2014عام  أكتو
ا، تحت عنوان  ة دارة مخاطر األدواتإ"تر ة اإلسالم ة تحت عنوان وقد أُ . "المال إدارة "عدت دراسة تحلیل

ة دواتمخاطر األ ة اإلسالم ة إثراء النقاشات أثناء االجتماع. "المال ك  غ تب تنسی الكومس ما قام م
عنوان ب ة لفاق اآل"إعداد تقرر  لالمستقبل  "2014لعام  للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتمو

 فر عملل لثاالجتماع الثا ضرمح" عنوان تقرر عدالستعراض نتائج االجتماع، أُ و  من أجل االجتماع.
ك التعاون المالي" الكومس     .المعني 

  
ون في االجتماع عض  قام المشار اساتمناقشة  الس ا الهامة الخاصة  ، وذلك في ضوء النتائج القضا

ة لتقرر س صًا لالجتماع، الرئ حث الذ تم إعداده خص ذا في ضوء ردود الدول األعضاء على  ال و
حصر القدرات التي سب وتم إرسالها إلى الدول  ان الخاص  اسات، وعلى االستب الس األسئلة الخاصة 

ه، توصل فر العمل إلى ناًء عل ما یليالنصائح  األعضاء. و اسات،  الس ة    :المعن
 ل اإلسالمي على المستو الوطني ات للتمو  .وضع استراتیج
 .ة ة اإلسالم ة الالزمة لصناعات الخدمات المال ة والمؤسس ة القانون ة األساس  إنشاء البن
  ع ة. األدواتتنو ة اإلسالم  والخدمات المال
  شرة. الثقافةزادة القدرات ال ل اإلسالمي، والدفع قدمًا  التمو ة والوعي   المال

  
عاالجتماع ال - التعاون المل را  اليفر العمل المعني 

التعاون المالي في  ك المعني  ع لفر عمل الكومس  آذارمارس/ 19من المقرر أن ُعقد االجتماع الرا
ة في القطاع المصرفي داخل الدول األعضاء في أنقرة، وذلك تحت عنوان  2015عام  ة الرقا ر آل "تطو

  .منظمة التعاون اإلسالمي"
  
التعال خامساالجتماع ال -  ون الماليفر العمل المعني 

التعاون المالي في  كاالجتماع الخامس لفر عمل الكومس دمن المقرر أن ُعق  15المعني 
ر/تشرن األول عام  "تعزز وٕانشاء نظم الدفع في الدول األعضاء أنقرة، وذلك تحت عنوان  2015أكتو

 .في منظمة التعاون اإلسالمي"
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االج ع الوثائ الخاصة  ن االطالع على جم من خالل الموقع الرسمي  والثالث تماع األول والثانيم

ك (   ).www.comcec.orgللكومس
  
ك - ة إدارة دورة المشروعات التي صاغتها الكومس    آل

ك في إدارة دورة المشروع تتمثل ة الكومس ة لتفعیل استراتیج ة الثان ة،اتاآلل قدم  . وفي إطار هذه اآلل
ك منح تب تنسی الكومس مهالمشروعات التعاون  اً م  اسمها األعضاء التي سب أن سجلت لالدو  التي تق

التعاون المالي عةو  ،لد فر العمل المعني  منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في مجال ل المؤسسات التا
ل تعین على المشروعات المزمع تمو . و ة التعاون االقتصاد والتجار ها أن تتماشى مع أهداف استراتیج

ك ادئها الكومس   . وم
  
ك، و  مل ىألولا الدعوةعلن عن أُ في إطار إدارة دورة المشروعات التي صاغتها الكومس المشروعات  تسل

ة إلدارة دورة المشروعأُ ما ، 2013في سبتمبر/ أیلول  ك ا ي صاغتهاالت اتعلنت القائمة النهائ لكومس
مجال التعاون المالي، . 2014مارس/ آذار  9في  ما یتعل  ة على وف ات النهائ ار في التصف وقع االخت

حمل عنوان  ات نظم الدفع اإللكتروني في دول غرب "مشروع الكامیرون الذ  ورشة عمل حول تحد
ا الوسطى ا وٕافرق م المشروعات في"إفرق ة لتسل  ، وجار اآلن تنفیذه بنجاح. وُأطلقت الدعو الثان

ات على ثالثة مشروعات ناجحة في  ،2014سبتمبر/أیلول  عد التصف ار   1حیث وقع االخت
  .2014نوفمبر/تشرن الثاني 

 
 ك  الجهود المستمرة المبذولة تحت مظلة الكومس

  اإلسالمي:  التعاون منظمة في منتد بورصات الدول األعضاء  -
ما بین البورصات في عام  ك التعاون ف مع القرار الصادر عن الدورة  اتماش ،2005بدأت الكومس

ك؛ وهو ما أثمر  ة التوفی بین عن العشرن للكومس غ إنشاء منتد بورصات منظمة التعاون اإلسالمي 
ات السوق، وفتح قنوات تواصل بین بورصات الدول األعضاء في  منظمة القواعد واللوائح الحاكمة لعمل

ةوقد عقد المنتد حتى اآلن والمؤسسات ذات الصلة.  التعاون اإلسالمي  11في  ااجتماعات، آخره ثمان
أنشطة و في اسطنبول.  2014نوفمبر/تشرن الثاني  ة المتعلقة  ن االطالع على المعلومات التفصیل م

 .www.oicexchanges.orgالموقع التالي:  علىالمنتد 
  

اس أداء  وقد تم إنشاء مؤشر ك لق ة متوافقة  50ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومس شر
ة ام الشرعة اإلسالم عتبر المؤشر أحد أهم  ،2012یونیو/حزران  22في  ،مع أح في اسطنبول، و
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. وأُ  ك طل مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسالمشروعات التي یتبناها المنتد
اس أداء  ،في حفل افتتاحي اً رسم ك. وقد ُصمم المؤشر لق أثناء انعقاد الدورة الثامنة والعشرن للكومس
ات الرائدة في  50 ة من الشر منظمة التعاون اإلسالمي. 19شر   دولة من الدول األعضاء 

 

عمل المنتد أ وك اً ضو الص ستمر من أدوات أسواق رأس المال اإلوغیرها  ،على التعرف  ما  ة،  سالم
سیر وتنسی أعمال فرق العمل.  في ت

 
ة ألسواق - م الجهات التنظ ك المعني    المال:  رأس منتد الكومس

اً  ك، تم إنشاء  تماش الجهات منتد "مع القرارات ذات الصلة التي خرجت بها الكومس ك المعني  الكومس
ة ألسواق رأس المال م ة بهدف زاد ،2011في عام  "التنظ ة أنشطة التنسی والتعاون، في إطار بن

حق توافق ما  ة، و ة وقانون م ة تنظ اسات  اً أساس ةو أكبر بین الس م ما بین الدول  القواعد التنظ ف
ة السوق  عتبر الهدف األساسي للمنتد هو دعم تنم ة  ،األعضاء. و م ات الجهات التنظ ان وتعزز إم

ك.  داخل منطقة الكومس
  

ة ألسواق وقد انعقد م الجهات التنظ ك المعني   27المال في  رأس االجتماع األول لمنتد الكومس
ة  2012سبتمبر/أیلول  ة بـ "بناء القدرات"، و"تنم في اسطنبول. وقرر االجتماع إنشاء فرق عمل معن

ة".  ل اإلسالمي"، و"الثقافة المال ك المعني وتم عقد االجتماع الثاني لمنتد الكاألسواق"، و"التمو ومس
ة ألسواق  م ما انعقد إسطنبولفي  2013سبتمبر/أیلول عام  19المال في رأس الجهات التنظ  .

ة ألسواق االجتماع الثالث  م الجهات التنظ ك المعني  نوفمبر/تشرن  11 المال فيرأس لمنتد الكومس
ن االطالع على  الجهود التي تبذلها فرق  االجتماع حیث تناولفي إسطنبول،  2014الثاني  م العمل. 

  .)www.comceccmr.org( هتفاصیل أنشطة المنتد على الموقع الرسمي ل
  
ة - ة والمؤسسات النقد ز ما بین البنوك المر   : التعاون ف

عة والعشرن، أعید تنش ك ذ الصلة الصادر عن دورتها الرا ما بین وفقًا لقرار الكومس ال التعاون ف ط أش
زة  ة في الدول األعضاء. ومنذ ذلك الحین، تجتمع البنوك المر زة والمؤسسات النقد البنوك المر

ة للدول األعضاء سنو ةاً والمؤسسات النقد نظم الدفع،  :. وقد أنشئت ثالثة فرق عمل في المجاالت التال
مات االحترازة على مستو االقتصاد الك ل اإلسالمي. وحتى یومنا هذا، والتنظ لي، وٕادارة السیولة في التمو

  تم تنفیذ العدید من برامج بناء القدرات بنجاح في مختلف الدول األعضاء.
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ع عشر قدوقد عُ  ة في ل االجتماع الرا زة والمؤسسات النقد  2014نوفمبر/تشرن الثاني  6-5لبنوك المر
افي  س ا، بإندون ا . 2015في عام في جمهورة سورنام  الخامس عشرعقد االجتماع  .  ومن المقررسورا

ة و  زة والمؤسسات النقد ما بین البنوك المر التعاون ف ة المتعلقة  ن االطالع على المعلومات التفصیل م
ط التالي:  على   meetings.php-cb-.org/activitieshttp://www.sesricالرا


