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 التعاون املالي حول تنسيق الكومسيك  مكتب كلمة

األموال، وزيادة الثقافة املالية، وإدارة تسهيل نقل رؤوس لدوره في بين الدول األعضاء بأهمية كبيرة التعاون املالي  سميت

 املخاطر املالية، واإلشراف على املؤسسات املالية، وزيادة تنوع املنتجات، وتوسيع وتعميق األسواق املالية.

 مختارة:أرقام مالية 

 :التمويل اإلسالمي 

األصول اإلجمالية للصناعة  يقدر حجم. و  1(2019)في عام  %11,4 ارتفع حجم أصول قطاع التمويل اإلسالمي بنسبة

كون تت. 2018 تريليون دوالر في عام 2,19كان ُيقدر بنحو  بعد أن(، 1)الجدول  2019تريليون دوالر في عام  2,44بمبلغ 

ُيعد القطاع املصرفي و والتكافل.  األموال ؤوسالبنوك وأسواق ر  :صناعة التمويل اإلسالمي من ثالثة قطاعات رئيسية هي

مثل األصول املصرفية اإلسالمية العامليةو  ر املهيمن في صناعة التمويل اإلسالمي.العنصاإلسالمي 
ُ
من إجمالي % 72,4 ت

على التوالي من  %1,1%، و4,2، و%22,3 أصول الصناعة، في حين ُيمثل سوق الصكوك والصناديق اإلسالمية والتكافل

 .2019صناعة التمويل اإلسالمي في عام 

 (مليار دوالر أمريكي)( حسب القطاع واإلقليم، IFSIخدمة معلومات التمويل اإلسالمي ) توزيع: 1الجدول 

اشتراكات  املجموع الحصة

 التكافل

أصول الصناديق 

 اإلسالمية

صكوك 

 ممتازة

البنك 

 اإلسالمي

 املنطقة

 مجلس التعاون الخليجي 854,0 204,5 36,4 11,7 1.106,6 45,4%

 جنوب شرق آسيا 240,5 303,3 26,7 3,0 573,5 23,5%

 الشرق األوسط وجنوب آسيا 584,3 19,1 16,5 11,4 631,3 25,9%

 إفريقيا 33,9 1,8 1,6 0,6 37,9 1,6%

 البلدان األخرى  53,1 14,7 21,1 0,4 89,3 3,7%

 املجموع 1.765,8 543,4 102,3 27,1 2.438.6 100,0%

 الحصة 72,4% 22,3% 4,2% 1,1% 100,0% 

 . 2020و 2019من تقارير استقرار صناعة خدمات التمويل اإلسالمي لعامي تم جمعها املصدر: 

 1,765,8 إلى أمريكي دوالر مليار 1,571,3 من وارتفع ،الرقم مزدوج نمو    معدل اإلسالمية صارفامل أصول  إجمالي سجل

  ،قاليماأل حيث ومن. 2019 عام في أمريكي دوالر مليار
ُ
 أصول  في الرئيس ي املساهم الخليجي التعاون  مجلس دول  عد  ت

ا دول الشرق األوسط وجنوب تليه، 2019 عام في أمريكي دوالر مليار 854.0 بقيمة العاملية اإلسالمية املصرفية الخدمات

 أخرى  ودول ، دوالر مليار 33.9بقيمة  فريقياإو  ،دوالر مليار 240.5بقيمة  آسيا شرق  وجنوب، دوالر مليار 584.3 بقيمة آسيا

 .دوالر مليار 53.1 بقيمة

                                                                 
 .2020( لعام IFSBالصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ) اإلسالمية املالية الخدمات صناعةتقرير استقرار  1
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 للدول )%(1 الشكل
ً
: حصة أصول املصارف اإلسالمية العاملية تبعا

 

الصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية  اإلسالمية املالية الخدمات صناعةتقرير استقرار املصدر: 

(IFSB)  2018لعام 

 145.7 إلى 2018 في أمريكي دوالر مليار 123.2 من %18 بنسبة العاملية الصكوك إصدارات إجمالي حجم اددز لقد ا

 2019 عام في الصكوك إصدارات في الزيادة كانت[. 2018 في %6 السنوي  النمو كان] 2019 عام في أمريكي دوالر مليار

 
 
   بشكل   مدفوعة

. 2األخرى  الدول  وبعض فريقياإو  الخليجي التعاون  مجلس ودول  آسيا في املنتظمة باإلصدارات أساس ي 

 األول  اإلصدار منذ 2019 عام في الصكوك اتإلصدار  حجم أعلى حققتو . الصكوك سوق  على الهيمنة في ماليزيا استمرتو 

 واململكة( 37.9%) ماليزيا ، فكانت2017في عام  الحجم حيث من الصكوك إلصدارات أسواق ثالثة أكبر أما.  3(2001) عام في

 . 4(6.1%) وإندونيسيا( 33.1%) السعودية العربية

 ، مليار دوالر أمريكي(2020-2019: إصدارات الصكوك العاملية )2 الشكل

 

 2020عام ( IIFMاملصدر: تقرير صكوك السوق املالية اإلسالمية الدولية )

                                                                 
 . 2020(، تقرير الصكوك الصادر عن السوق املالية اإلسالمية الدولية IIFMالسوق املالية اإلسالمية الدولية ) 2
 .2018( لعام IFSBالصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية )صناعة الخدمات املالية اإلسالمية تقرير استقرار  3
 املرجع نفسه. 4

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Iran

Malaysia

Kuwait

Turkey

Indonesia

Pakistan

Jordan

Sudan

Others

2019 2018

األخرى 

السودان

األردن

نباكستا

اأندنوسي

تركيا

الكويت

ماليزيا

إيران

66,8

50,2

24,3
37,9

53,1

93,2

137,6 136,3

107,3

67,8

87,9

116,7
123,2

145,7

2001-
2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



 كومسيك -منظمة التعاون اإلسالمي 

3 

، 2018مليار دوالر أمريكي عام  27,1 إلى 2017مليار دوالر أمريكي عام  26,1من  العاملية التكافل مساهمات ارتفعت

 من مليار دوالر أمريكي ] 11,7 بقيمة  قدرها الخليجي التعاون  مجلس دول  من رئيس ي بشكل مدفوعة وكانت
 
 11,8انخفاضا

 من مليار دوالر أمريكي ] 11,4دول الشرق األوسط وجنوب آسيا بقيمة قدرها و [، 2017مليار دوالر أمريكي عام 
 
 9,9ارتفاعا

 من ] أمريكي دوالر مليار 3,0 آسيا شرق  جنوبدول  وتالهما[. 2017مليار دوالر أمريكي عام 
 
 أمريكي دوالر مليار 2,8ارتفاعا

 من ] أمريكي دوالر مليار 0,55 فريقياإو  ،[2017عام 
 
 [.2017عام  أمريكي دوالر مليار 0,9انخفاضا

 : منحى مساهمات التكافل العاملية )مليار دوالر أمريكي(3 الشكل

 

 2020 عام تقرير استقرار صناعة خدمات التمويل اإلسالمي املصدر:

 ثابت اإلسالمية الصناديق عدد بقي
 
 تقريب ا

 
 من ] 2019مليار دوالر في عام  1,545 عند ا

 
عام مليار دوالر  1,489ارتفاعا

 من ] ئةبامل 38,5 السعودية العربية اململكة ، فكانت2019 عام في األولى الخمس املراكز تتغير لمو [. 2018
 
% عام 34ارتفاعا

 من ] ئةبامل 28,1 ماليزيا ،[2018
 
 4,2 لوكسمبورغ ،[2018عام  محدد غير] ئةبامل 14,9 إيران ،[2018% عام 32انخفاضا

 من ] ئةبامل
 
 من ] ئةامل في 9,3 املتحدة والواليات ،[2018% عام 5انخفاضا

 
 نياثنت ، مع العلم أن 5[2018% عام 5انخفاضا

 الصناديق عمليات أن إلى يشير وهذا األولى، الخمسة املراكز في اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء غير الدول  من امنه

 على) الجذور  عميقة إسالمية مصرفية قطاعات لديها اإلسالمي للتمويل الرئيسية املراكز ألن محدودة تزال ال اإلسالمية

 (.وقطر والكويت وإندونيسيا باكستانالو  املتحدة العربية اإلمارات املثال، سبيل

 )مليار دوالر أمريكي( اإلسالمية الصناديق وعدد لإلدارة الخاضعة ألصول : ا4 الشكل

 

                                                                 
صناعة ، وتقرير استقرار 2019( لعام IFSBالخدمات املالية اإلسالمية )الصادر عن مجلس صناعة الخدمات املالية اإلسالمية تقرير استقرار  5

 . كواالمبور، ماليزيا. 2020( لعام IFSBالصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ) الخدمات املالية اإلسالمية
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 الكومسيك: استراتيجية الكومسيك والتعاون املالي في إطار  تعاون جهود ال

 ،مجموعة عمل الكومسيك للتعاون املالي الكومسيك من قبل برعايةجهود بهدف تعزيز التعاون املالي تم تنفيذ ال لقد

 عن منتد ،وآلية تمويل مشاريع الكومسيك
 
ومنتدى مراقبي األسواق املالية التابع  ،ملنظمة التعاون اإلسالمي تداول ال ىفضال

 . / كومسك اإلسالمينظمة التعاون ملاملصارف املركزية  ىومنتد ،للكومسيك

 اإلسالمي التمويل في اإلسالمية يعةالشر  حوكمة إطار  تحسين: 

 ملجموعة عمل التعاون املالي الكومسيك( االجتماع الرابع عشر )

 األسواقو  العمالء وثقة ،الشريعة ملبادئ االمتثال لضمان خاصة أهمية له القوي  اإلسالمية الشريعة حوكمة نظام إن

 إطار في حضور قوي  اإلسالمي التعاون  منظمة لدول  ، لم يكنورغم ذلك .اإلسالمي التمويل عمليات مصداقية في املالية

 . اإلسالمي التمويل في الشريعة حوكمة

 اجتماعاتها في اإلسالمي التمويل من مختلفة جوانب على( FCWG) للكومسيك املالي التعاون  عمل مجموعة كزتلقد ر 

 . األخيرة
 
بصورة  ،2020 سبتمبر 15 في املالي التعاون  عمل ملجموعة عشر الرابع االجتماع انعقد ،قضيةال هذه ألهمية ونظرا

 ."اإلسالمي التمويل في يعةالشر  حوكمة إطار تحسين" عنوان تحت ،افتراضية ال غير

تصنيفها  يمكن( دولة وثالثون  واحد) األعضاء الدول  غالبية أن إلى االجتماع لهذا إعداده تم الذي البحثي التقرير أشار

 توجد ال ،أخرى  أعضاء دول ( 9) تسعة فيو. وطنية شرعية يةرقاب اتهيئ ة التي تفتقر إلىاملنظم غير نظمةاأل  فئة ضمن

 حوكمةال إطار فعالية درجة متوسط إلى أن البحث تقريركما يشير . اإلسالمي التمويل وممارسات ومؤسسات أنظمة

 .3,57 هو ةعيالشر  حوكمةال تأثير، وأن 5من أصل  3,74 هو ةعيالشر 

 مجموعة العمل التحديات الرئيسية التي تواجهها الدول األعضاء على النحو التالي:  ظهرتأ

 .االفتقار إلى املوارد البشرية املؤهلة 

 .االفتقار إلى املؤسسات القائمة على املعرفة الكافية 

  املؤسسات املالية.االختالفات بين إشراف الهيئات الرقابية املختلفة على مهام 

 .عدم تكامل اعتبارات الحوكمة الشرعية 

 .نقص الوعي لدى املجتمع 

  ة. يعجالس الشر املضعف التواصل بين 

مجموعة العمل بتوصيات  تقدمتملواجهة هذه التحديات وتعزيز إطار حوكمة الشريعة في التمويل اإلسالمي 

 السياسات التالية: 

 واألنشطة العمليات جميع مالءمة لضمان يعةالشر  حوكمة وترتيبات لعمليات شامل وتنظيمي قانوني إطار رتطوي 

 .اإلسالمية لشريعةل اإلسالمي التمويل في التجارية
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 املؤسسية الشرعية الرقابة هيئات على تشرف وطنية شرعية رقابة هيئات إنشاء تشجيع. 

  االستثمار حسابات ألصحاب النشطة املشاركة تسهيلو  لضمان توجيهية مبادئ ضعو (IAHs )املؤسسات إدارة في 

ا الدولية املالية  .االستثمار حوض في ملساهمتهم وفق 

 حوكمة حول  املصلحة أصحاب وعي وزيادة ،املهنية والشهادات التدريب برامج خالل من املواهب تنمية تشجيع 

 يعة. الشر 

 أكثر النقدية السياسة جعل غيةبباالقتصاد الكلي،  اإلسالمي التمويل قطاع دمج تعزيز  
 
 .شموال

 صفحة على وفرةمت ،االجتماعات خالل تقديمها تم التي التقديمية والعروض ،االجتماعات إلى املقدمة التقارير جميع

 (.www.comcec.org) بالكومسيك الخاصة الويب

 آلية تمويل مشاريع الكومسيك:

برعاية الكومسيك يجب أن  املمولة املشاريعو . لالستراتيجية األخرى  الهامة األداة هو( CPF) الكومسيك مشروع تمويل

 وفق تصميمها ويجب ،األطراف ةمتعدد التعاونية الشراكة تخدم
 
 االستراتيجية حددتها التي املتوقعة والنتائج لألهداف ا

 أيض املشاريع تلعب. مراحلها االنتقاليةخالل 
 
 أدوار  ا

 
 خالل األعضاء الدول  صاغتها التي السياسات توصيات تحقيق في مهمة ا

  .TCWG مجموعة عمل االتصاالت اجتماعات

 .وتركيا ونيجيريا موزمبيق نفذتها ،الكومسيك اريعمش تمويل إطار في اليامل تعاون لل مشاريع ثالثة دعم تم ،2019 عام في

إلى زيادة قدرات  ي في موزمبيق وغامبيا ونيجيريا"اإلسالملتمويل ا"بناء قدرات  تحت عنوانموزمبيق  يهدف مشروع

املهنيين العاملين في القطاع املالي من خالل تزويدهم باملعرفة والتأهيل الالزمين لوضع إطار تنظيمي متين للترخيص 

نيجيريا. في هذا الصدد، غامبيا و  ؛شركاء املشروعبما في ذلك الخدمات املالية اإلسالمية.  غير الربويةواإلشراف على املصارف 

 ذلك أقيمتتنفيذ برنامج تدريبي حول موضوعات التمويل اإلسالمي األساسية مثل املضاربة واملشاركة واملرابحة. وبعد  تم

ورشة عمل حول أهمية التمويل اإلسالمي للنمو االقتصادي وفرص العمل واإلدماج املالي والحد من الفقر في الدول 

 الشريكة.

بعنوان "أدوات إدارة السيولة اإلسالمية للتنمية املستدامة  نفيذ مشروعغامبيا وماليزيا بتبالتعاون مع نيجيريا  قامت

املصارف اإلسالمية والجهات التنظيمية املالية نحو إدارة  اتقدر  عزيزسالمية". يهدف املشروع إلى تللمؤسسات املالية اإل 

طر 
ُ
ع الشريعة املتوافقة مو األصول السائلة عالية القيمة قدية من خالل تطوير للعمليات النفعالة للسيولة وتطوير أ

فريق املشروع بزيارة دراسية إلى ماليزيا الكتساب املعرفة والخبرة في إدارة السيولة املتوافقة مع الشريعة  قامقد اإلسالمية. و 

 تركيا. برنامج تدريبي حول األدوات اإلسالمية إلدارة السيولة في  ، ثم أقيموعاإلسالمية في نطاق املشر 

كل من الكويت وماليزيا وإيران وفلسطين وأذربيجان واململكة العربية السعودية وتونس  التعاون معتركيا بقامت 

التنظيمية  طرة واأل ابون وجيبوتي والسنغال بتنفيذ مشروع بعنوان "تقييم أسواق الكومسيك لألوراق املالية العقاريالغو 

لتعزيز أسواق رؤوس األموال". يهدف املشروع إلى البحث عن إمكانية إنشاء منصة لتداول األوراق املالية العقارية بين دول 

عضاء. وفي الكومسيك من خالل فهم أنواع وهياكل السوق والسمات التنظيمية لسوق األوراق املالية العقارية في الدول األ 

 .ورشة عمل حول تقييم الجوانب السوقية والتنظيمية لسوق األوراق املالية للكومسيك متأقيهذا الصدد، 

http://www.comcec.org/


 كومسيك -منظمة التعاون اإلسالمي 

6 

 الكومسيك تنسيق مكتب قبل من تمويلها ليتم مشاريع 4 اختيار تم املشاريع، مقترحات لتقديم السابع نداءال إطار فيو

 جائحة هاتفرض التي الدولية السفر قيود عن الناجمة التأخيرات بسبببعُد  لم تكتمل املشاريع هذه لكنو . 2020 عام في

إتمامها تحت النداء السابع  سيتم التي املختارة املشاريع. 2021 عام في املشاريع بعض من االنتهاء املتوقع منو . 19-كوفيد

 هي كاآلتي: 

البيئية واالجتماعية واملحوكمة  صكوكالو  الصكوك مجال في القدرات بناء برنامج" السالم دار بروناي مشروع سيخدم

(ESG )ب تدري خالل من ،أعاله املذكورة اتالسياس اتتوصي تحقيق الذي يتمثل في الغرض" اإلسالمية املالية والتكنولوجيا

 واملؤسسات املالية، األوراق وبورصات التنظيمية، الهيئات ذلك في بما األموال ؤوسر  لسوق  اإليكولوجي النظامب املعنيين

 ،للصكوك القانوني اإلطار على تدريبال تشمل املشروع أنشطة. وماليزيا إندونيسيا هم الشركاء. درجة الثالثةال من املالية

 هذا تنفيذ يتم أن املتوقع من. الصكوك إصدار خالل من واملستدام املسؤول التمويل حول  الخبرات لتبادل عملال اتوورش

 .2021 عام في املشروع

 تركيا بين بالشراكة" املالية التكنولوجيا خالل من اإلسالمي املال رأس سوق  تطوير" عنون امل املشروع ماليزيا ستنفذ

 املال رأس سوق  تطوير على واملؤسسية البشرية القدرات تعزيز إلى املشروع ويهدف. 2021 عام في السالم دار وبروني

 ومن. السياساتتقارير التوصيات الخاصة بو  العمل اتورش خالل من املالية التكنولوجيا باستخدام املعاصر اإلسالمي

 .املالية التكنولوجيا خالل من اإلسالمي املال رأس بسوق  النهوض حول  عمل ورشةإقامة  املقرر 

 منظمة في األعضاء الدول  في التكافل تحسين" بعنوان مشروع بتنفيذ بالشراكة مع موزمبيق والسودان نيجيريا قومت

 لزيادة التكافل حول  عام وعي وخلق القطاع تطوير أجل من التكافل ومشغلي منظمي قدرات بناء بهدف ،"اإلسالمي التعاون 

 جنب اإلسالمي التمويل ولوائح الفرعية والقطاعات املبادئ ملراجعة لقيام بتدريبل التخطيط تموقد . املالي الشمول 
 
 إلى ا

 إدارة خدمات في التكافل دور  حول  الوعي لخلق مؤتمر عقد ُيتوقع ثم ومن .واملنظمين للممارسين التكافل نماذج مع جنب

 .الشريكة والدول  نيجيريا في اإلسالمية املالية املخاطر

 الصغيرة والشركات رأةامل تمكين إلى سيراليون  في" اإلسالمي التمويل إلى األعمال رائدات وصول  تسهيل" مشروع يهدف

. ونيجيريا ماليزيا هم املشروع شركاء. اإلسالمي والتمويل األعمال ريادة حول  تدريبي برنامج خالل من الحجم، واملتوسطة

 الشركات بشأن املعتمدة واالستراتيجيات وإنجازاتها املمارسات أفضل لتعلم ماليزيا إلى دراسية زيارة هي املشروع أنشطة

 أساس على واملتوسطة الصغيرة املشاريع وتنمية ،األعمال ريادة على والتدريب ،اإلسالمي والتمويل واملتوسطة الصغيرة

 .اإلسالمي التمويل

 الصلة ذات الوثائق. 2020 سبتمبر من األول  في املشاريع مقترحات لتقديم الثامننداء ال انطلق أخرى، ناحية من

 .project.comcec.org اإلنترنت على الكومسيك موقع على توفرةم

 

 برعاية الكومسيك: املتواصلة األخرى الجهود  -

 اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء لدول ا بورصات منتدى: 

  2005 عام فيالبورصات  بين التعاون  بدأ
 
 املنتدى عقد وقد. العشرين دورته في كومسيك هاتخذ الذي القرار مع تماشيا

14  
 
 . تركيا/  سطنبول إ في 2020أكتوبر  8 في للمنتدى عشر الثالث االجتماع عقدو . اآلن حتى اجتماعا

 
الجهود إلى  إضافة

 حقق املنتدى بعض، الرامية إلى زيادة التعاون بين البورصات
 
 سالمي/الهامة مثل مؤشر منظمة التعاون اإل  يعر امن املش ا
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 ووفقكومسيك. كما عمل املنتدى في هذا السياق على "مبادرة بورصة الذهب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". 
 
 ا

والثالثين للكومسيك، فمن املتوقع أن تقدم أمانة املنتدى االستعدادات  خامسةللقرار ذي الصلة الصادر عن الدورة ال

 إلى ،الفنية إلنشاء بورصة الذهب ملنظمة التعاون اإلسالمي
 
تتوفر  .والثالثين سادسةال تهدور  الكومسيك في وأن ترفع تقريرا

  www.oicexchanges.org تدى على املوقع اإللكترونياملعلومات التفصيلية عن أنشطة املن

 املال رأس سوق  لتنظيم الكومسيك منتدى: 

  2011 عام في املال رأس سوق  لتنظيم الكومسيك منتدى تأسس
 
 الدورة عن الصادرة الصلة ذات القرارات مع تماشيا

 الكومسيك ملنتدى التاسع االجتماع ُعقد. اآلن حتى اجتماعات ثمانية املنتدى عقد وقد. للكومسيك والعشرين السابعة

 الدورةأحاطت  العقاري، التبادل بمشروع يتعلق فيماو . في وسط افتراض ي 2020أكتوبر  14-13 في املال رأس سوق  ملنظمي

 باملوجز املتعلق ب للكومسيك والثالثون  الخامسة
 
 لتبادل كومسيك/  العقارية اإللكترونية الكومسيك منصة إنشاءعلما

 العامة األمانة من قبل املال رأس سوق  ملنظمي، املقدم اإلسالمي التعاون  منظمة في املهتمة األعضاء الدول  بين العقارات

 إلنشاء الالزمة والتكنولوجية واإلدارية القانونية االستعداداتإنجاز  املنتدى سكرتارية/  املنتدى وطلب ،الكومسيك ملنتدى

 .للكومسيك والثالثين السادسة الدورة قبل العقارات لتبادل كومسيك/  اإللكترونية العقارية الكومسيك منصة

 منصة إنشاء في هابنشاط املشاركة إلى املهتمة األعضاء الدول  السابعة والعشرون الدورة دعت ذلك، على عالوة

 وإخطار من قبلهم، املخولة الهيئات تحديد إلى ودعتهم لكومسيكا عقارات بورصة/  اإللكترونية العقارية الكومسيك

 .والثالثين السادسالكومسيك  متابعة لجنة اجتماع قبلبذلك  املنتدى سكرتارية

 www.comceccmr.org  :املنتدى موقع على متاحة املنتدى بأنشطة املتعلقة التفاصيل

 الكومسيك - اإلسالمي التعاون  ملنظمة املركزية البنوك منتدى: 

 قررت اإلسالمي، املؤتمر منظمة في األعضاء للدول  النقدية والسلطات املركزية للبنوك عشر السادس االجتماع في

". الكومسيك - اإلسالمي املؤتمر ملنظمة املركزية البنوك منتدى" باسم فعالياتها مواصلة األعضاء للدول  املركزية البنوك

  للكومسيك والثالثون  الرابعة الدورة أحاطت وقد
 
  املذكور  االجتماع عن الصادر بالبيان علما

 
 الخاص القرار عن فضال

 سبتمبر 24-22 في للمنتدى األول  االجتماع عقدوقد ". الكومسيك - اإلسالمي املؤتمر ملنظمة املركزية البنوك منتدى" بإنشاء

 .2020أكتوبر  7انعقاد االجتماع الثاني للمنتدى عبر اإلنترنت في وقد تم  .تركيا/  بودروم في 2019

 www.comceccentralbanks.org  :املنتدى موقع على متاحة املنتدى بأنشطة املتعلقة التفاصيل

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

----------- 
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