
 جلسة استثنائية حول رؤية القطاع الخاص بشأن تصميم االستراتيجيات الوطنية لتطوير التمويل اإلسالمي
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 اهذ قطاًعا مهًما في النظام المالي الدولي، وال شك أنه واحد من أسرع مكّوناتأصبح التمويل اإلسالمي 
نمًوا على مدار العقود الماضية. ففي أعقاب األزمات المالية المتكررة، كان النقاش يتجدد حول الدور  النظام

الذي يمكن أن يؤديه التمويل اإلسالمي، بمبادئه األخالقية الراسخة ونهجه القائم على األصول، في تحقيق 
االستقرار المالي والكفاءة االقتصادية  استقرار النظام المالي العالمي. يمكن للتمويل اإلسالمي أن يساهم في

مًعا على المستويين العالمي والوطني. ولذلك، سوف يوفر تطوير استراتيجيات التمويل اإٍلسالمي خريطة 
شرافية لصناعات خدمات التمويل اإلسالمي، استرشادية ، فضاًل عن تيسير وضع أطر قانونية وتنظيمية وا 

ات التمويل اإلسالمي في الدول األعضاء. وتعد رؤية القطاع الخاص وتحفيز الكفاءة واالبتكار في صناع
محورية في تطوير استراتيجيات التمويل اإلسالمي ألنه المستفيد الرئيسي من هذه األدوات، واألهم من ذلك 

مؤسسات تمويل إسالمي مملوكة للقطاع الخاص. فدور هي مي التمويل اإلسالمي أن نسبة هائلة من مقدّ 
    الخاص محوري في جانبي العرض والطلب بالقطاع.القطاع 

ا الجهات ُتستخدم خدمات التمويل اإلسالمي بصورة رئيسية من قبل شركات القطاع الخاص، بوصفهأواًل، 
 ،والتجارة ،واللوجستيات ،النقلومن بينها، على سبيل المثال ال الحصر، في العديد من القطاعات  ة،ستفيدالم

دارة مخاطر  ،وغيرها. عالوًة على ذلك، فإن القضايا المرتبطة بالضرائب ،والطاقة ،واالتصاالت لتمويل اوا 
القائم على األسهم، واإلشراف والتنظيم، وااللتزام بمبادئ الشريعة، وزيادة عروض المنتجات، وتطوير قدرات 

وغيرها من القضايا تحظى ين المستثمر تنوع و  توحيد المعايير، والوسطاء الماليين،الموارد البشرية، ودعم 
 أهمية كبيرة للقطاع الخاص. جميعها ب

التمويل اإلسالمي مجموعة متنوعة من الشركات الخاص بثانًيا، يتضمن القطاع الخاص في جانب العرض 
والمؤسسات الخاصة، بما في ذلك البنوك التجارية واالستثمارية، وشركات التأمين التعاوني والشركات 

وبوصفه أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في صناعة خدمات التمويل اإلسالمي، تحظى االستثمارية. 
مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ استراتيجيات التمويل اإلسالمي بأهمية خاصة. وفيما يتعلق 

مؤسسات التمويل  تتميزبالمنتجات والخدمات، التي ُتعد مكّوًنا رئيسًيا في استراتيجيات التمويل اإٍلسالمي، 
ة تنفيذ استراتيجيات التمويل اإلسالمي من خالل زيادة عدد ما لديها من إمكانات هائلة لخدمباإلسالمي 

عالوًة على ذلك، فإن المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات ومتطلبات قطاعات التمويل اإلسالمي المختلفة. 
وتطبيق تقنيات  ،ورية من خالل تعزيز االبتكارمؤسسات التمويل اإلسالمي تلبي أحد االحتياجات الضر 

. كما تخدم هذه المؤسسات أيًضا لتقديم الخدمات من أجل تعزيز اإلدماج الماليوتطوير قنوات بديلة  ،جديدة
تنمية المواهب في قطاع التمويل اإلسالمي من خالل تطوير البرامج التدريبية واألكاديمية وتعزيز األبحاث 

 تمويل اإلسالمي والتمويل االجتماعي اإلسالمي.األكاديمية حول ال

في االعتبار الدور بالغ األهمية للقطاع الخاص في تنفيذ المكّونات المختلفة  األخذوختاًما، ومع 
مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير استراتيجيات التمويل  ستراتيجيات التمويل اإلسالمي، ُتعدال

أكثر كفاءة لصناعات و إلى خريطة استرشادية متعددة االتجاهات توصل اإلسالمي مهمة للغاية من أجل ال
االقطاع الخاص االستفادة الكاملة من  عضاء. باإلضافة إلى ذلك، لم يحققالتمويل اإلسالمي في الدول األ
ر عمل قانوني. وفي هذا عدة أسباب، من بينها غياب الوعي وتفعيل إطال خدمات التمويل اإلسالمي نتيجةً 

أمًرا  سالمي من جانب القطاع الخاصالنقاش بشأن كيفية زيادة استخدام أدوات التمويل اإلٍ  الصدد، سيكون
 وثيق الصلة.
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في مناقشة رؤية مؤسسات القطاع الخاص الستراتيجيات التمويل النقاشية يتمثل الهدف الرئيسي لهذه اللجنة 

مة على حد سواء، ُبغية تحديد التحديات والعقبات والتطلعات المستفيدة والمقدّ اإٍلسالمي بوصفها الجهات 
الخاصة باستخدام أدوات التمويل اإٍلسالمي، وتطوير أدوات وخدمات جديدة للتمويل اإلسالمي، وزيادة 

حقيق تاالبتكار ودعم تطوير الموارد البشرية، واقتراحاتها بشأن استراتيجيات التمويل اإلسالمي من أجل 
أيًضا إلى مناقشة كيفية زيادة النقاشية االستخدام الفعال ألدوات التمويل اإلسالمي. كما تهدف اللجنة 

 استخدام أدوات التمويل اإلسالمي من جانب القطاع الخاص. 
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 تتضمن نقاط النقاش المحتملة، على سبيل المثال ال الحصر، األسئلة التالية:
 الهيكلية التي يواجهها القطاع الخاص في صناعة التمويل اإلسالمي الحالية؟ ما المشاكل 
 ما التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في استخدام أدوات التمويل اإلسالمي؟ 
  لمشاكل التي يواجهها القطاع الخاص، كمؤسسات مستفيدة من التمويل ل التصديكيف يمكن

 تصميم استراتيجيات التمويل اإلسالمي؟اإٍلسالمي ومقّدمة له، من خالل 
  الحكومات أو بنوك التنمية )ينبغي أن يكون دور الجهات الفاعلة األخرى وفًقا للقطاع الخاص، ماذا

 ( في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التمويل اإلسالمي؟األوساط األكاديميةمتعددة األطراف أو 
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منظمة التعاون التابعة لمؤسسات التتم دعوة جميع وفود الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، وممثلي 
الوزارية الثانية والثالثين للكومسيك للمشاركة في  الجلسةاإلسالمي، والمنظمات الدولية المختلفة المشاركة في 
، ورجال األعمال، وأعضاء الهيئات األكاديمية ع المدني،الجلسة االستثنائية. كما ستتم دعوة ممثلي المجتم

 المعنيين لحضور هذه الجلسة.  المصلحةوغيرهم من أصحاب 
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