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ة و  اجتماع ز ة فيالسلطات البنوك المر   )OIC( التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة الدول النقد
اسال: االستقرار المالي مخاطر مع "التعامل ةاال ةالكل اتس ل  في الماليتعمی الو  حتراز   "اإلسالميالتمو

ا ،2014 نوفمبر 05-06 ا ا، سورا س ة إندون   جمهور
 

رال   تقر
  

م ةبنوك السنو لل االجتماع تم تنظ زة والسلطات النقد  2014 منظمة التعاون اإلسالميفي  في الدول األعضاء المر
ز االشتراك ة  مع مر حاث اإلحصائ ةاو األ ةو  القتصاد ةوالتدرب للدول  االجتماع ز أنقرة) ( اإلسالم انك و مر س ، إندون

ا في 2014نوفمبر  6-5في انعقد االجتماع حیث  ا ا.، سورا س  أكثر من فود منقد شارك في االجتماع و و  جمهورة اندون
ز ، وخبراء نیالمحافظ نوابو  ن،و المحافظ ما في ذلكمنظمة التعاون اإلسالمي في  بلدا عضوا ثالثین ار و ، البنك المر
ة، و ذات الصلةمنظمة التعاون اإلسالمي  ممثلي ة ما في ذلك البنك، األخر  المنظمات الدول )، IDB( اإلسالمي للتنم

نك IMF( النقد الدوليوصندوق  ة اآلسیو ) و ة، و )ADB( التنم ة مجلس الخدمات المال نك و )، IFSB( اإلسالم
ات  ةالتسو اسال: االستقرار المالي مخاطر مع "التعامل تحت عنوان 2014اجتماع  وضم. )BIS( الدول  ةالكل اتس
ل اإلسالمي في الماليتعمی الو  االحترازة نوفمبر  5 في) EGW( فر الخبراءل عملالورشة ، الذ استمر یومینو  "التمو

  .2014نوفمبر  6 لمحافظین فيل واجتماع 2014

ارات  فر الخبراءل عملالورشة  تم افتتاحو  سیینالممثلین المن قبل  ةحتافتاو  ةترحیبع ، وهما المنظمة لمؤسساتل رئ
سور سعادة ، افاشص البروف ا ز أنقرة المدیر العام أل اسوارا میرزا السید وسعادة، لمر  بنك محافظل نائب أول ؛أدیت

ا س مو . اندون سیین المناقشینو  من المتحدثین ال منها عدد تضمة، قاشانللمجلسات  إلى ثالث ورشة العمل تم تقس ، الرئ
اغة  وجلسة ان الختاميلص زتو . الب اسللإطار  "تنفیذ عنوان األولى جلسة المناقشة ر  من أجل ة االحترازةالكل اتس

ة بین العالقة" على االستقرار المالي الحفا على اسات الكل عض، فضال عن واالستقرار الماليحترازة اال الس  تجارب 
ة تورقدم ، لجلسةخالل او  المالي. الحفا على االستقرار في الدول اإلسالم س اكر، فرانك الد واألسواق  االقتصاد رئ

ة ة في المال ات الدول ط الهادئ، یو ساآل بنك التسو ة  حول BIS الجار ل عملالعن  عرضا والمح اساتالفعال ة الكل س
مي آخر فيو  .االحترازة تورأكد "، االستقرار المالي في الحفا على االحتراز  الكلي "اإلطار عنوان عرض تقد فن الد  ست

ط فهم أفضل لل الحاجة إلى على في صندوق النقد الدولي وأسواق رأس المال النقد دائرةمن  سوارا ةروا ة الكل  بین المال
ة و  اسة النقد  األسعار، فضال عن ستقرارا المحافظة على في اإلسالمي القطاع المالي ما في ذلكالنظام المالي، الس
  .االستقرار المالي
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ة جلسة المناقشة تداولتو  ل اإلسالمي حترازةاال ةالكل طراألتنفیذ  حول الثان صفة خاصة، للتمو یز   برنامج على مع التر
م القطاع المالي سوروقدم ). IFSAP( اإلسالمي تقی تور البروف المتحدث و  IRTIالمدیر العام ل، عمر عزمي محمد الد

سي ةفي ا الرئ ه منظمة التعاون اإلسالميفي  لبلدان األعضاءا حاجةو  IFSAP عن تنفیذ عرضا ،لجلسة الثان  دمجل إل
ة ة المال ة التنم ة في اإلسالم اسة الوطن ة في الضعفنقا  وتخفیف الس جلسة  فيو . النظام المالي الوطني النظام

ة عنوانانت التي ، الثالثة واألخیرةالمناقشة  ر القطاع "أهم اة خالل من دقیال تطو "، المالي النظام لتعمی األوقافو  الز
تورأدلى  ن ینیث الد س قسم ، الدو ة و رئ اسات المال ط الس تب التخط ة فيم  عن عرض، البنك اإلسالمي للتنم
م ة تصم اال ما في ذلك ،الدقی للقطاع العقود المال طة  قضا ات الحوافز و  الشرعة االمتثالالمرت  اإلدماج لتسهیلآل
ان الختاميٕاعداد مشروع و مناقشة ل عمل منفصلة جلسة تم تكرس ومن ثم. والقضاء على الفقر المالي السنو  لالجتماع الب
  .الیوم الثاني في العتماده المحافظین قدم إلى الذ، 2014

ارات  المحافظین اجتماع استهل، الیوم الثاني فيو  ل منفتتاحاو  ةترحیبع  محافظ، مرتوادوجو أجوس سعادة ة أدلى بها 
سيالا بنكال ة فيدارة الشؤون المدیر العام إل لو، دودو محمدو سعادةو ، ندون التعاون  لمنظمةاألمانة العامة  االقتصاد

سور وسعادة، اإلسالمي ، افاسص البروف ا ز أنقرةلم المدیر العام أل ة  لمة االجتماع استمرو . ر س  سعادة هاالقأرئ
تور س نائب، الهینا العزز عبد الد ة رئ ةحول عمل ، البنك اإلسالمي للتنم التخفیف من  مجال في البنك اإلسالمي للتنم

ةال حدة الفقر ة ستدامة التنم  نمحافظیال اجتماع عرضو . منظمة التعاون اإلسالميفي  في البلدان األعضاء االقتصاد
ة تعزز " مناقشة مفتوحة حول جلسة اساتال أثرٕادارة و ف  البلدان األعضاء في في الماليتعمی الو  ة االحترازةالكل س

ة القطاع IFSAP: منظمة التعاون اإلسالمي  محافظ نائب، الفرح عبدالعزز سعادةقدم ، لجلسةهذه ا وخالل. "الدقی وتنم
م بن محمد وسعادة)، (ساما العري السعود مؤسسة النقد )، ( مالیزا بنك نیجارا نائب محافظ، إبراه ز المالیز البنك المر

اسات في تنفیذ بلدانهمعن  تجارب ة أطر الس  ما. المالي اإلسالمي القطاع عم المتخذة لزادة والتدابیر حترازةاال الكل
زة عدد منلعال  مستو  ذوو ممثلون  شارك ةوالسلطات  البنوك المر  ما في ذلك برونا، منظمة التعاون اإلسالمي النقد

او ، فلسطینو ، السودانو ، دار السالم س   .جلسةال موضوع المتعلقة وجهات نظرهمباألردن، اكستان، و و ، اندون

ان الختامي  ن و المحافظوأخیرا، استعرض  ةالسلطات و بنوك السنو لل لالجتماعالب زة لل النقد بلدان األعضاء في المر
اغته ذالو ، وهاعتمدو  منظمة التعاون اإلسالمي الذ  العرض ن و المحافظ رحبو . EGW لاألخیرة  جلسةال في تمت ص

ا محافظ، مارتواردوجو أجوس سعادةواختتم  .2015في عام  الستضافة االجتماع سورنام جمهورةقدمته  س ، بنك اندون
ر إلىاالجتماع  ه الش زة و  ممثلي بتوج ة البنوك المر  منظمة التعاون اإلسالميفي  في الدول األعضاءالسلطات النقد

مةالمتحدثین و  االجتماع الذین حضروا  المحافظین.اجتماع و  EGW اجتماع ل من خالل موهاالتي قد على مساهماتهم الق


