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 من مكتب تنسيق الكومسيكنبذة عن التعاون المالي مقدمة 

لتشجيع على االدخار لدوره المهم ل نظراكوًنا بالغ األهمية من مكونات االقتصاد ُيعد النظام المالي مُ 
يدعم النمو االقتصادي واالستقرار. وحيث كان هناك ارتباط ويالتالي  ؛بكفاءة اتاالستثمار إلى وتوجيهه 

النظم المالية التي تتصف فإن بين النظم المالية الوطنية وتفاعلها داخل النظام المالي العالمي،  متزايد
 ضرورية لالستقرار المالي على الصعيدين المحلي والعالمي. بالتنظيم واإلشراف الجيد

التي تعوق زالة الحواجز إلوفي هذا اإلطار، يؤدي التعاون المالي بين األطراف ذات الصلة وظيفة مهمة 
دارة المخاطر المالية، واإلشراف على المؤسسات المالية، حركة رؤوس األموال ، وزيادة التثقيف المالي، وا 

  وزيادة تنوع المنتجات وتوسيع نطاق األسواق المالية وتعميقها.

 

 أرقام مالية مختارة

 القطاع المصرفي في الدول األعضاء 

 5.1نحو  2014بمنطقة منظمة التعاون اإلسالمي في عام  بلغت األصول الثابتة في القطاع المصرفي
الكبرى األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي تريليون دوالر أمريكي، وبلغ نصيب الدول الخمس 

ندونيسيا، نحو  تريليون دوالر  3تركيا وماليزيا واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وا 
تريليون دوالر  4.1وتمتلك الدول العشر األولى أصواًل إجمالية بقيمة األصول.  أمريكي من إجمالي
في المائة من كافة األصول في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  80أمريكي تقريًبا تمثل 

 (. 1)الشكل 

 أمريكي( (: الدول العشر األولى تبًعا إلجمالي أصول القطاع المصرفي )بالمليون دوالر1الشكل )

 
 2016المصدر: تقرير اآلفاق المستقبلية المالي للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي لسنة 
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شخص بالغ في  1,000، ارتفع عدد الحسابات المصرفية لكل 2014و 2011 ا بين عاميوفي الفترة م
يتناسب مع االتجاهات العالمية، نحو كافة مجموعات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على 

األفراد في استخدامهم للخدمات المصرفية. وكما هو متوقع، تؤدي مستويات  وُيظهر هذا العدد درجة نشاط
الدخل المرتفعة إلى عدد أعلى من الحسابات المصرفية، وربما كان ذلك يرجع إلى زيادة احتمالية طلب 

فية في مجموعة الدول ذات الدخل فوق المتوسط الحسابات المصر وتجاوزت الخدمات المصرفية. 
وهو ما يعني وجود أكثر من حساب  مصرفي؛ حساب 1000األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 مصرفي واحد للشخص البالغ. 

 

 شخص بالغ 1,000: الحسابات المصرفية لكل 2الشكل 
 

  
 2016بمنظمة التعاون اإلسالمي لسنة المصدر: تقرير اآلفاق المستقبلية المالي للدول األعضاء 

 

بين مجموعات البلدان  اتصاعديً  ااتجاهً  ُيظِهر هذا المؤشر، 2014و 2011 عامي الفترة ما بينفي 
االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص وُتظِهر مستويات األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

بغض النظر  ،ألشخاص الذين ادخروا أمواالً المئوية لنسبة ال ئوية من الناتج المحلي اإلجمالي()كنسبة م
باالرتفاع  2014و 2011أرقام الفترة ما بين عامي تتسم و  .وا أودعوها في مؤسسة مالية أم العما إذا كان

الدول ذات الدخل المرتفع األعضاء في منظمة و الدول ذات الدخل فوق المتوسط في كافة السنوات في 
ذات والدول الدول ذات الدخل المنخفض ، وتتسم باالنخفاض في كافة السنوات في التعاون اإلسالمي

 الدخل دون المتوسط األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مقارنًة بالمتوسطات العالمية.
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 : االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(3الشكل 

 
 2016تقرير اآلفاق المستقبلية المالي للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي لسنة المصدر: 

 
 أسواق رأس المال 

وفًقا لتقرير اإلحصاءات المتكاملة لمنتدى بورصات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لعام 
التعاون اإلسالمي، بلغ األعضاء في منظمة الدول من دولة  21بورصة من  25، الذي يشمل 2014

. 2014في عام  شركة 41ان عدد الشركات األجنبية ، وكشركة 4,494محلية المدرجة عدد الشركات ال
%(، 11%(، وبورصة كراتشي )18، وهي بورصة ماليزيا )األولى وبلغت نسبة البورصات الخمس

% من إجمالي 54 ،%(6%(، وبورصة طهران )9%(، وبورصة الهور )10وبورصة إندونيسيا )
تريليون دوالر  2.7بلغ رأس المال السوقي لبورصات منظمة التعاون اإلسالمي كما الشركات المدرجة. 

رؤوس األموال السوقية لبورصات منظمة التعاون اإلسالمي إلى قيم  أمريكي منذ أن كان متوسط نسبة
 .2014% في عام 37الناتج المحلي اإلجمالي لبلدان تلك البورصات 

 
منظمة  اتاون اإلسالمي التي يوجد بها بورصاألعضاء في منظمة التع الدولوعلى الرغم من أن عدد 

القيمة اإلجمالية للشركات التي ظهر نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي اإلجمالي محدود، تُ 
 58.1و 30.4تتداول في بورصة منظمة بنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. وبلغ هذا الرقم 

ذات الدخل دون المتوسط األعضاء في منظمة التعاون للدول  2014في المائة في عام  60.4و
تعاون اإلسالمي، والدول ذات الدخل ، والدول ذات الدخل فوق المتوسط األعضاء في منظمة الاإلسالمي

المرتفع األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على الترتيب مقارنًة بالمتوسط العالمي الذي بلغت نسبته 
 في المائة في نفس العام. 47.8
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 : النسبة المئوية لرأس المال السوقي للبورصات إلى الناتج المحلي اإلجمالي4الشكل  

 
 2016اآلفاق المستقبلية المالي للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي لسنة المصدر: تقرير 

 
 التمويل اإلسالمي: االستراتيجيات الوطنية والبنيان المالي اإلسالمي

ُيعد التمويل اإلسالمي أحد القطاعات األسرع نمًوا داخل النظام المالي العالمي. وبلغ إجمالي األصول في 
بمعدل نمو سنوي بلغ  2015تريليون دوالر أمريكي في عام  2.143ية اإلسالمية صناعة الخدمات المال

. وما زالت صناعة الخدمات المالية اإلسالمية سوًقا 2015و 2009في المائة في الفترة بين عامي  15
متخصصة مقارنًة بصناعة التمويل التقليدي العالمية، كما أنها حققت نمًوا في عدد محدود من المناطق 

ويمكن أن تلعب صناعة الخدمات المالية اإلسالمية دوًرا مهًما في تحقيق ي الغالب بحكم طبيعتها. ف
االستقرار للنظم المالية ليس فقط في البلدان األعضاء بل للنظام المالي العالمي أيًضا بفضل مبادئها 

 على األصول. ةجها القائمهُ األخالقية الراسخة ونُ 

، فإن 2014باإلضافة إلى ذلك، ووفًقا لتقرير التنمية المالية في العالم الصادر عن البنك الدولي لعام 
المنتجات واألدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية يمكن أن تؤدي وظيفة مهمة في تعزيز 

 اإلدماج المالي بين الشعوب اإلسالمية. 

 

ومؤسسات البنية األساسية اإلسالمية : السمات البنيوية1الجدول   

 مؤسسات البنية األساسية السمات البنيوية
البنية األساسية 

 القانونية
 ( ،دبي، 2004المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري )

اإلمارات العربية المتحدة )منبر بديل لتسوية النزاعات في مجال التمويل 
 اإلسالمية(الشريعة اإلسالمي وفًقا 

0

10

20

30

40

50

60

70

OIC-LIG
Average

OIC-LMIG
Average

OIC-UMIG
Average

OIC-HIGH
Average

OIC
Average

World

2011

2012

2013

2014



OIC/COMCEC/32-16/D(47)    

5 

( كوااللمبور، ماليزيا )هيئة 2002)مجلس الخدمات المالية اإلسالمية،   المعايير التنظيمية
تتولى وضع المعايير من أجل تنظيم الصيرفة اإلسالمية والتكافل وأسواق 

 رأس المال اإلسالمية واإلشراف عليها(
  صياغة ( البحرين )تتولى 2002، )السوق المالية اإلسالمية الدولية

 العقود ألسواق رأس المال اإلسالمية وتمويل الشركات والتمويل التجاري(
سمات متعلقة 

 بالشريعة اإلسالمية
 يصدر ( جدة، المملكة العربية السعودية )1981، )مجمع الفقه اإلسالمي

 بشأن القضايا المختلفة، بما في ذلك التمويل اإلسالمي( الشرعيةالقرارات 
  ( 1991، )والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة المحاسبة

 للتمويل اإلسالمي( البحرين )وضع معايير شرعية
البنية األساسية 

 للسيولة
 

 المعامالت المصرفية يطور ( البحرين )2002، )مركز إدارة السيولة
 اإلسالمية في أسواق المال وأدوات السيولة(

  ( كوااللمبور، ماليزيا 2010)، اإلسالمي إلدارة السيولةالتعاون الدولي
صدارها من أجل إدارة السيولة يعد ) األدوات اإلسالمية قصيرة األجل وا 

  (عبر الحدود
البنية األساسية 

 للمعلومات
 ( 1991، )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 المحاسبة والمراجعة للتمويل اإلسالمي(معايير تضع البحرين )
  م التصنيفات ( البحرين )تقد2002)، اإلسالمية الدولية للتصنيفالوكالة

 االئتمانية والشرعية(
المعرفة ورأس 
 المال البشري

 ( جدة، المملكة العربية 1983، )المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
 البحوث والتدريب في االقتصاد والتمويل اإلسالمي(يدعم السعودية )

  ( 2013، )التمويل اإلسالمي التابع للبنك الدوليالمركز العالمي لتطوير
البحوث والتدريب وتقديم الخدمات االستشارية من يجري اسطنبول، تركيا )

 أجل تنمية التمويل اإلسالمي(
 

يعزز ( جدة، المملكة العربية السعودية )1975، )البنك اإلسالمي للتنمية  مؤسسات التيسير
 األعضاء، ونشر التمويل اإلسالمي(التنمية االقتصادية في البلدان 

 ( البحرين 2001، )المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية
 )اتحاد تجاري للمؤسسات المالية اإلسالمية لتعزيز أفضل الممارسات(
اون المصدر: "البنيان المالي اإلسالمي الوطني والعالمي: مشكالت وحلول ممكنة للدول األعضاء في منظمة التع

 2016اإلسالمي"، األستاذ الدكتور حبيب أحمد، الكومسيك 
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وفي ضوء أهمية الموضوع، خصص فريق العمل المعني بالتمويل ثالثة اجتماعات للتمويل اإلسالمي منذ 
تأسيسه. وُعقد االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالتمويل تحت عنوان "إدارة المخاطر في أدوات 

وُعقد االجتماع السادس تحت عنوان "وضع استراتيجيات التمويل اإلسالمي في الدول  ."التمويل اإلسالمي
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وُعقد االجتماع السابع لفريق العمل المعني بالتمويل تحت عنوان 

التعاون "البنيان المالي اإلسالمي الوطني والعالمي: مشكالت وحلول ممكنة للدول األعضاء في منظمة 
 اإلسالمي".

المذكور والمناقشات التي أجريت أثناء االجتماعات  اتوأوضحت التقارير البحثية التي ُأعدت لالجتماع
أنه من أجل تعزيز صناعة الخدمات المالية اإلسالمية، هناك حاجة واضحة لرفع وعي الجمهور وبناء 

تعزيز نمو القطاع المالي واستقراره، لم للغاية بنيان مالي راسخ. ويعد البنيان الكفء للمؤسسات المالية مه
 ليس فقط للتمويل التقليدي ولكن لصناعة الخدمات المالية اإلسالمية أيًضا. 

وفي هذا السياق، ينبغي وضع استراتيجية وطنية للتمويل اإلسالمي، إذ أنها ستلعب دوًرا حاسًما عن 
سير إقرار اإلطار القانوني والتنظيمي واإلشرافي طريق تقديم خريطة طريق لصناعة التمويل اإلسالمي وتي

 الالزم ... الخ، وهي ما تشكل مكونات البنيان المالي اإلسالمي.
 

 أرقام مالية مختارة
، حقق الحجم المحتمل لصناعة الخدمات المالية 2016اإلسالمي لعام العالمي ا لتقرير التمويل وفقً 

تريليون دوالر أمريكي في عام  7.1إلى  2009أمريكي في عام تريليون دوالر  4اإلسالمية نمًوا من 
بمعدل نمو  2015تريليون دوالر أمريكي في عام  2.143، إال أن الحجم الفعلي للصناعة كان 2015

في المائة من الحجم المحتمل، لكن الفجوة  30%. وما زال الحجم الفعلي للصناعة يمثل 15سنوي يبلغ 
. ويقود هذا القطاع قطاع 2009في المائة في عام  26تلك النسبة تبلغ آخذة في التقلص إذ كانت 

 .%(15%( وسوق الصكوك العالمية )75الصيرفة اإلسالمية )
 

 والفعلي لصناعة الخدمات المالية اإلسالمية المحتمل: الحجم 1الجدول 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

الحجم المحتمل لصناعة الخدمات المالية 
 7.1 6.5 5.9 5.3 4.8 4.4 4.0 اإلسالمية العالمية )تريليون دوالر أمريكي(

الحجم الفعلي لصناعة الخدمات المالية 
 2.143 1.981 1.813 1.631 1.357 1.139 1.036 اإلسالمية العالمية )تريليون دوالر أمريكي(
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 4.953 4.47 4.043 3.693 3.483 3.261 2.964  الحجم )تريليون دوالر أمريكي(فجوة 
النمو في الحجم الفعلي لصناعة الخدمات 

 المالية اإلسالمية العالمية )%(
26 9.9 19.1 20.2 12.3 9.3 7.3 

 – 2009متوسط معدل النمو في الفترة 
2015)%(       15 

% 10بناءً على نمو بنسبة  –فترة التدارك 
% في 15في الحجم المحتمل ونمو بنسبة 

 )السنوات(الحجم الفعلي 
      27 

 2016تقرير التمويل العالمي اإلسالمي لعام إدبز لالستشارات، المصدر: 

 

 : نصيب الصيرفة اإلسالمية في إجمالي األصول المصرفية 5الشكل 

 (2015النصف األول من عام  -)% 

 
 2016المصدر: مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، تقرير االستقرار المالي اإلسالمي لعام 

 
صناعة التمويل  في القطاع المصرفي اإلسالمي باعتبارها الشريحة األكبر في بلغت قيمة إجمالي األصول

. وبلغ معدل النمو السنوي المركب 2015تريليون دوالر أمريكي تقريًبا في عام  1.6اإلسالمي العالمي 
 .2014و 2010% ما بين عامي 16.1

 
بهبوط حاد بلغت  2015مليار دوالر أمريكي في عام  60.6العالمية وبلغت قيمة إصدارات الصكوك 

. وحددت السوق المالية اإلسالمية الدولية السبب الرئيسي وراء 2014في المائة مقارنًة بعام  43نسبته 
 هذا الهبوط بأنه قرار السياسات في بنك نيجارا ماليزيا بوقف إصدار الصكوك االستثمارية قصيرة األجل.
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بالمليار دوالر أمريكي –( 2015ديسمبر  – 2001: إجمالي إصدار الصكوك العالمية )يناير 6الشكل   

 
 المصدر: تقرير الصكوك الصادر عن السوق المالية اإلسالمية الدولية، الطبعة الخامسة 

ر أمريكي مليار دوال 4.5تشرين األول بقيمة تراجعت القيمة اإلجمالية للصناديق اإلسالمية في أكتوبر/ 
مليار دوالر أمريكي( لتبلغ  75.8) 2014عن القيمة اإلجمالية للصناديق اإلسالمية في سبتمبر/ أيلول 

(. وتعد المملكة العربية السعودية 2016مليار دوالر أمريكي )مجلس الخدمات المالية اإلسالمية،  71.3
 % من إجمالي الصناديق اإلسالمية.40إذ يبلغ نصيبها  ،المركز الرئيسي للصناديق اإلسالمية

مليار دوالر أمريكي، وبلغ معدل نمو إجمالي  22.1وبلغت المساهمة اإلجمالية للتكافل العالمي 
األقاليم الرئيسية لهذا القطاع دول مجلس التعاون الخليجي، تضم و . 2014% في عام 15.5االشتراكات 

يران، والشركاء  الصادر عن  2016ضد الفسا. ووفًقا لتقرير االستقرار المالي اإلسالمي لعام األوروبيين وا 
مليار دوالر أمريكي(  8.1 -% 36.6خدمات المالية اإلسالمية، تُعد المملكة العربية السعودية )مجلس ال
يران ) مليار دوالر أمريكي(  8.1 3 -% 13.6مليار دوالر أمريكي( وماليزيا ) 8.1 7.5 -% 33.6وا 

 .2014% من إجمالي المساهمات العالمية في عام 83.8وتمثل  ،قرات الثالثة الكبرىالم

 
 جهود التعاون المبذولة تحت مظلة الكومسيك: استراتيجية الكومسيك والتعاون المالي

التي اعتمدتها الجلسة  لكومسيكالستة وفًقا الستراتيجة ايعتبر التعاون المالي أحد مجاالت التعاون 
تم تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز التعاون وقد  .2012االستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة اإلسالمي في عام 

. وُتبذل هذه الجهود في إطار فريق عمل مع تنفيذ استراتيجية الكومسيك المالي تحت مظلة الكومسيك
منتدى باإلضافة إلى التعاون في المشروعات للكومسيك، الكومسيك المعني بالتعاون المالي، وآلية تمويل 

بورصات الدول األعضاء، ومنتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية ألسواق رأس المال، والبنوك 
 المركزية والمؤسسات النقدية.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

International 0,43 1,18 1,88 0,25 3,72 11,85 13,86 2,21 7,17 4,10 9,08 20,27 23,31 26,39 20,88

Domestic 0,75 0,19 5,33 6,69 10,29 21,76 36,18 22,13 30,90 49,03 84,49 117,3 112,5 80,57 39,81
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 فريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي -1
التعاون المالي، تم تأسيس فريق عمل في مجال هداف األفي إطار تفعيل استراتيجية الكومسيك لتحقيق 

الكومسيك المعني بالتعاون المالي ليكون منبرا يستطيع من خالله الخبراء من الدول األعضاء مناقشة قضايا 
 قطاع التمويل المشتركة فيما بينهم، وكذا تبادل المعارف والخبرات بشكل منتظم.

 2016مارس/آذار  18-17وُعقد االجتماع السادس لفريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي في 
"وضع استراتيجيات للتمويل اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة التعاون في أنقرة تحت عنوان 

ي الدول األعضاء وضع استراتيجيات التمويل اإلسالمي ف. وقد ُأعدت الدراسة التحليلية بعنوان "اإلسالمي"
" إلثراء المناقشات خالل االجتماع. كما ُأعدت "أعمال االجتماع السادس في منظمة التعاون اإلسالمي

 لفريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي" لتعكس نتائج االجتماع.
 

دادات للجلسة كما تناول االجتماع السادس لفريق عمل الكومكسيك المعني بالتعاون المالي النظر في اإلع
الوزارية لتبادل اآلراء للدورة الثانية والثالثين للكومسيك المقرر عقدها بعنوان "وضع استراتيجيات التمويل 
اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة الكومسيك" تماشًيا مع قرار الدورة الحادية والثالثين للكومسيك. 

قشات التي أجريت خالل االجتماع السادس لفريق وفي هذا اإلطار، انتهى المشاركون، في ضوء المنا
عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي وتقرير البحث المعد خصيًصا لهذا االجتماع، إلى بعض 

، باإلضافة إلى الخيارات الممكنة بشأن السياسات فيما التي واجهت الدول األعضاء التحديات والمشكالت
 .سالمي في الدول األعضاءيتعلق بوضع استراتيجيات التمويل اإل

 
 وكانت بعض التحديات والمشكالت التي ألقي الضوء عليها في االجتماع ما يلي:

 ضعف النظم التنظيمية 
 عدم كفاية إطار البنية األساسية 
 عدم كفاية األدوات والخدمات المالية اإلسالمية 
 عدم كفاية البحوث والمناقشات الفكرية عالية الجودة 

 
التوصيات بشأن السياسات ستقدم إلى جلسة تبادل اآلراء في الدورة الثانية والثالثين وفيما يلي بعض 

 للكومسيك:
مراجعة النظم والخطوط اإلرشادية المالية اإلسالمية القائمة لضمان توافقها مع الخطوط اإلرشادية  •

 الشرعية.
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لتولي اإلشراف على المجالس  / شكل مؤسسي ضروريوطني للشريعة اإلسالمية تأسيس مجلس •
 الشرعية الداخلية والمستقلة في المؤسسات المالية وحكومتها.

 المنتجات والخدمات اإلسالمية لتلبية احتياجات التمويل اإلسالمي وطلباته. نطاقتوسيع  •
 

أنقرة  في 2016أكتوبر/ تشرين األول  20وُعقد االجتماع السابع لفريق العمل المعني بالتعاون المالي في 
البنيان المالي اإلسالمي الوطني والعالمي: مشكالت وحلول ممكنة للدول األعضاء في منظمة بعنوان "

البنيان المالي اإلسالمي الوطني والعالمي: مشكالت وُأعدت الدراسة التحليلية بعنوان . "التعاون اإلسالمي
اق المستقبلية المالية للدول األعضاء اآلف" و"وحلول ممكنة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

" إلثراء المناقشات خالل االجتماع. كما ُأعدت "أعمال 2016في منظمة التعاون اإلسالمي لعام 
 االجتماع السابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي" لتعكس نتائج االجتماع.

 
التحديات التي تواجهها الدول األعضاء في كما تناول االجتماع بإسهاب وسائل وطرق التغلب على 

تحسين البنيان المالي اإلسالمي في الدول األعضاء. وبناًء على ذلك، انتهى فريق العمل إلى مشورات 
 بشأن السياسات على النحو التالي:

 
  وضع/ دعم إطار قانوني للتمويل اإلسالمي عن طريق مراجعة القوانين المالية اإلسالمية، والنظم

طار تسوية النزاعات، وقانون اإلفالس.الضر   يبية، وا 
  وضع اإلطار التنظيمي واإلشرافي المؤسسي الالزم لصناعات الخدمات المالية اإلسالمية من

 خالل إقرار المعايير التي وضعتها مؤسسات البنيان المالي اإلسالمي وتحسين اإلطار الوطني.
 ة الشرعية على مستوى المؤسسة المالية وضع إطار حوكمة مالئم عن طريق إضافة شرط الحوكم

 في القوانين واللوائح المالية اإلسالمية.
  تعزيز حماية المستهلك والتثقيف المالي من خالل ضمان اإلفصاح الكامل في عقود التمويل

اإلسالمي، ووجود برامج للتثقيف المالي من أجل رفع الوعي ومستوى فهم الصفقات المالية 
 اإلسالمية.

 لبنية األساسية للسيولة في القطاع المالي اإلسالمي عن طريق إصدار أدوات سيولة تطوير ا
نشاء سوق مال إسالمي فّعال وضمان  تقديم المقرض متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وا 

 األخير تسهيالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
ت فريق العمل على الموقع اإللكتروني للكومسيك ويمكن االطالع على كافة الوثائق المُعدة الجتماعا

(www.comcec.org.) 

http://www.comcec.org/
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 آلية تمويل مشروعات الكومسيك -2
تتمثل اآللية الثانية لتفعيل استراتيجية الكومسيك في إدارة دورة المشروعات. وفي إطار هذه اآللية، يقدم 
مكتب تنسيق الكومسيك منًحا لمشروعات التعاون التي تقيمها الدول األعضاء التي سبق أن تم تسجيلها 

مة التعاون اإلسالمي العاملة في لدى فريق العمل المعني بالتعاون المالي، وكذا المؤسسات التابعة لمنظ
مجال التعاون االقتصادي والتجاري. ويتعين على المشروعات المزمع تمويلها أن تتماشى مع أهداف 

 استراتيجية الكومسيك ومبادئها. 
 

وفي هذا الصدد، وضمن نطاق الدعوة الثانية للمشروعات، فقد ُأعلن عن القائمة النهائية لمشروعي جامبيا 
بعنوان "تعزيز التثقيف المالي وبناء القدرات بشأن األدوات المالية اإلسالمية" و"برامج بناء القدرات وماليزيا 

 . 2015في سوق رأس المال اإلسالمي" وتم تنفيذهما في عام 
. وقد ُأعلن 2015أيلول إدارة دورة المشروعات في سبتمبر/وتم إطالق الدعوة الثالثة ضمن نطاق آلية 

وضمن هذا . 2016يناير/كانون الثاني  15عن القائمة النهائية آللية إدارة دورة المشروعات بتاريخ 
 .2016 " في عاميجري تنفيذ مشروع جامبيا بعنوان "نحو إطار مؤسسي مطور للتمويل اإلسالمي اإلطار،

 . 2016وعات في سبتمبر/ أيلول وأطلق مكتب تنسيق الكومسيك الدعوة الرابعة لعروض المشر 
تمويل مشروعات الكومسيك على الموقع ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات التفصيلية حول آلية 

 .(pcm.comcec.org)اإللكتروني إلدارة دورة مشروعات الكومسيك: 
 

 الجهود المستمرة المبذولة تحت مظلة الكومسيك -3
 

  :بدأت الكومسيك عملية التعاون منتدى بورصات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
، وذلك تماشيا مع القرار الصادر عن الدورة العشرين للكومسيك. وقد 2005فيما بين البورصات في عام 

تشرين  أكتوبر/ 27. وعقد االجتماع العاشر للمنتدى بتاريخ عقد المنتدى حتى اآلن عشرة اجتماعات
 في اسطنبول. 2016األول 

 
منسق المنتدى أن يجري دراسة عن  من، طلبت اللجنة لجنة المتابعةل الحادي والثالثينجتماع االوفي 

تماشًيا مع المقترح الذي  ،إنشاء بورصة للذهب بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميجدوى 
قدمه معالي السيد رجب طيب إردوغان، رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك في بيانه. وأعد منسق 

. ورحبت الجلسة الوزارية كومسيكوالثالثين لل ةالحاديفي الدورة المنتدى تقريًرا وقدمه إلى الجلسة الوزارية 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عن "مبادرة سوق  بالتقرير الذي أعده منتدى بورصات الدول

الذهب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وكّلف المنتدى بمزيد من الدراسة من خالل 
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مجموعة العمل المعنية بالمعادن الثمينة التابعة للمنتدى لإلسراع بعملية إدماج البورصات والتنسيق بين 
شاء بورصة للذهب بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتقديم األطر التنظيمية بهدف إن

الثاني  هااجتماعلجنة المتابعة في  تورحبتقرير عن هذا الموضوع إلى الدورة الثانية والثالثين للكومسيك. 
 والثالثين بالتقدم المحرز بشأن "مبادرة بورصة الذهب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
وكلف منتدى بورصات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بتمديد نطاق عمله المتعلق بالمبادرة 

 .ثانية والثالثينوتقديم تقرير إلى الكومسيك في دورتها ال
 www.oicexchanges.orgاإللكتروني:  ويمكن االطالع على المعلومات التفصيلية بشأن أنشطة المنتدى على الموقع

 
  :الكومسيك المعني تم إنشاء منتدى منتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية ألسواق رأس المال

تماشًيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن  2011في عام بالجهات التنظيمية ألسواق رأس المال 
وقد عقد المنتدى خمسة اجتماعات حتى يومنا هذا. وُعقد  .السابعة والعشرينفي دورتها  لكومسيكا

أكتوبر/  27االجتماع الخامس لمنتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية ألسواق رأس المال بتاريخ 
 في اسطنبول. 2016تشرين األول 

لسيد رجب طيب ، إذ يذكر المقترح المقدم في بيان معالي الجنة المتابعةل جتماع الحادي والثالثيناالفي 
إردوغان، رئيس الكومسيك، في الدورة الثالثين للكومسيك بشأن إنشاء بورصة عقارية بين الدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، كلفت اللجنة األمانة العامة لمنتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية 

رق ووسائل تنفيذه وتقديم تلك الدراسة إلى ألسواق رأس المال بإجراء دراسة عن جدوى تنفيذ المقترح وط
وأعدت األمانة العامة للمنتدى تقريًرا وقدمته في الجلسة الوزارية . الحادية والثالثين تهادور في  لكومسيكا

. ورحبت الجلسة الوزارية بالتقرير الذي أعده منتدى الكومسيك المعني للكومسيك للدورة الحادية والثالثين
ألسواق رأس المال بشأن "مبادرة بورصة األوراق المالية العقارية" وكلفه بإجراء مزيد  بالجهات التنظيمية

من الدراسة لألمر من أجل الهدف النهائي المتمثل في إنشاء بورصة لتداول العقارات/ األوراق المالية 
الدورة الثانية  العقارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى

والثالثين بالتقدم المحرز بشأن "مبادرة  الثاني هااجتماعلجنة المتابعة في  تورحب والثالثين للكومسيك.
بورصة األوراق المالية العقارية" وكلف منتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية ألسواق رأس المال 

 ير إلى الكومسيك في دورتها الثانية والثالثين.بتمديد نطاق عمله المتعلق بهذه المبادرة وتقديم تقر 
 (www.comceccmr.org)ويمكن االطالع على المعلومات التفصيلية بشأن أنشطة المنتدى على الموقع اإللكتروني: 

  :عن وفقا لقرار الكومسيك ذي الصلة الصادر التعاون فيما بين البنوك المركزية والمؤسسات النقدية
دورتها الرابعة والعشرين، أعيد تنشيط أشكال التعاون فيما بين البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في 

http://www.oicexchanges.org/
http://www.comceccmr.org/
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اجتماًعا حتى اآلن. وكان من المخطط أن يعقد االجتماع الخامس عشر  14الدول األعضاء. وقد عقد 
 ، ولكن تم تأجيله إلى تاريخ الحق.2015أكتوبر/ تشرين األول  24-23بتاريخ 
الثاني والثالثين مركز أنقرة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد االجتماع  في اجتماعها لجنة المتابعةوكلفت 

للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في وقت الخامس عشر للبنوك المركزية والمؤسسات النقدية 
 مبكر، وحثت الدول األعضاء على المشاركة بنشاط في هذا االجتماع. 

ويمكن االطالع على المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالتعاون بين البنوك المركزية والمؤسسات النقدية 
 .www.sesric.org/activities-cb-meetings.phpعلى الرابط اإللكتروني: 

 
-------------- 
------------ 

http://www.sesric.org/activities-cb-meetings.php

