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 للكومسيك الثالثين الدورة اعتمدتها التي السياسة توصيات

 لتمويل اإلسالمي على المستوى الوطني لاستراتيجيات  وضع

 األساس المنطقي:

 ،االقتصاديةالمستقبلية لخطوات القانونية الالزمة لتحسين التوقعات احول العالم  تتخذ مختلف الدول
هذه العملية ل من أهم الجوانب األساسيةو مساعي التعاون.  غيرها منو  ،واالنخراط في التجارة الدولية

إلى  تؤديمن شأنها أن وغيرها من المبادرات التي  ،المشروعاتاستخدام النظم المالية المختلفة لتمويل 
النمو إلى تحقيق  المطاففي نهاية ما يؤدي ، ةاالجتماعي ةالرفاهتحقيق و  األساسيةتحسين البنية 
صناعة لتقدم  يمكن ولذلك ا في هذه العملية،ا رئيسي  التمويل اإلسالمي يلعب دور  فإن  ،ومن ثماالقتصادي. 

دور لالخطط الوطنية التي تعطي األولوية  أو من خالل تنفيذ االستراتيجيات ،التمويل اإلسالمي
يؤدي  من المنتظر أن. و مبادرات أخرىرئيسية من بين المبادرة الكون ي أن ،المؤسسات المالية اإلسالمية

 يسرأنه سي، كما خارطة طريق إلى تقديمتطوير استراتيجيات التمويل اإلسالمي على المستوى الوطني 
يحفز الكفاءة واالبتكار في و  ،إنشاء األطر القانونية والتنظيمية والرقابية لقطاع الخدمات المالية اإلسالمية

 البلدان األعضاء.  فيصناعة التمويل اإلسالمي 
 

 .القانونية والمؤسسية الالزمة لصناعات الخدمات المالية اإلسالمية األساسية البنية إنشاء

 األساس المنطقي:

األزمة تداعيات من  والحدا في تعزيز النمو االقتصادي الدولي ا هام  لتمويل اإلسالمي أن يلعب دور  يمكن ل
وعلى الرغم من ا الصدد. أهمية خاصة في هذ ةقانونية ومؤسسية جيد أساسيةوجود بنية ويمثل المالية. 

لقطاع الخدمات المالية المؤسسية الالزمة  األساسيةمعظم الدول األعضاء البنية  ال تمتلك، ذلك
 ، كل  االقتصادية والقانونية المؤسسية األساسيةتحتاج الدول األعضاء إلى تعزيز تنمية البنى و . اإلسالمية

التمويل اإلسالمي. نظام المالية مثل تقاسم المخاطر لخلق بيئة مواتية ألنظمة  ،الخاصة لسماتها وفق  
مثل إنشاء  ،للترويج لمنتجات تقاسم المخاطرالخطوات الالزمة  أن تتخذيتعين على البلدان األعضاء و 

األبحاث ميزانية مكاتب االئتمان الوطني، ودعم و  ،التجاريتصنيف مؤسسات السجالت االئتمان، و 
جمع البيانات والمؤشرات الرئيسية ل نظام محكم وضع وكذاإلسالمي، لتمويل ااأنظمة  لبحثوالتطوير 

 .قواعد البيانات الدوليةب على أن يكون مرتبط ا ،لقياس األداء
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 .تنويع األدوات والخدمات المالية اإلسالمية

 األساس المنطقي:

فحسب، المالية التقليدية  ا ليس بالنسبة لألدواتا كبير  تحدي   وفعالةعدم وجود منتجات وخدمات متميزة يمثل 
ا المالية اإلسالمية لألدواتولكن  اإلسالمية  ومن ثم، فقد أضحى تنوع األدوات والخدمات المالية. أيض 
التخاذ التدابير الالزمة  وكذالتمويل اإلسالمي، للضمان النمو المستدام واالستقرار  غنى عنهاال  ضرورة
دخال  وعلىي قوي. هيكل مال من خاللاألزمة المالية  لمكافحة الدول األعضاء تشجيع الهندسة المالية وا 

 .صناعات الخدمات المالية اإلسالمية أدوات جديدة لتلبية مطالب
 

 .القدرات البشريةب والدفع قدًماالتمويل اإلسالمي، بالوعي رفع و المالية  المعرفة بالجوانبزيادة 

 األساس المنطقي:

لعديد من البلدان األعضاء. ل كبير ا تحدي االتمويل اإلسالمي بالوعي  وانخفاضالمالية  يمثل ضعف الثقافة
. وعالوة على وزيادة الطلب عليها معرفة األدوات الماليةل ارئيسي   االمالية عنصر  ة الثقافة دزيا تلقد أصبح

ة تحسين لزيادالالقدرات البشرية في الصناعة المالية اإلسالمية في الدول األعضاء إلى تحتاج ذلك، 
 التنافسية والحد من المخاطر التشغيلية. تهااقدر 
 

 


