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 نبذة عن التعاون المالي

يلعب النظام المالي دوًرا حيوًيا في نمو االقتصاد وكذلك في أداء االقتصاد ككل. ويعمل كل من النظام 
للمساعدة في  الذي يمثل بدوره أداة مهمة ،المصرفي وأسواق األوراق المالية على تيسير النمو االقتصادي

الشروط األساسية للحصول على بيانات  من يعد شرطا ومستدامة نظم مالية قويةووجود الحد من الفقر. 
سليمة فيما يتعلق بتخصيص المدخرات وما سواها من عوامل القرارات اليمكن االعتماد عليها عند اتخاذ 

 ز رفاهة المجتمع بأسره. يتعز 

مليار  5,2لى سكان العالم من البالغين، أو ما يزيد ععدد أكثر من نصف نجد أن وعلى الجانب اآلخر، 
% من هذا العدد في الدول األعضاء 03مالية رسمية. ويقطن  اتلدى مؤسس اتحسابليس لديهم نسمة، 

من أقل  5305بين المسلمين في عام  الحساباتفي الكومسيك. وعالوة على ذلك، كانت معدالت اختراق 
 %.52إلى  %03مثيالتها لدى غير المسلمين في مختلف أرجاء العالم بنسب تتراوح بين 

 بعض األرقام المالية

، سجلت دول الكومسيك معدل نمو حقيقي عاٍل في الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك من 5332باستثناء عام 
الدول المتقدمة والعالم  معدالت األداء في (. وقد فاق أداؤها 0)انظر جدول  5305 حتى 5332عام 

 أداء الدول النامية )باستثناء الصين(.  بكثير، بل ويمكن القول أن أداءها يضاهي تقريباً 

 )%(     (: معدالت النمو الحقيقية في الناتج المحلي اإلجمالي1جدول )

 7017 7011 7010 7002 7002 7002 االقتصاد

5,00- 0,01 3,30 العالم  3,35 5,23 5,53 

 االقتصادات النامية

 

2,12 2,30 5,23 2,20 2,25 3,52 

 االقتصادات المتقدمة

 

5,21 -3,32  -0,20  5,22 0,30 0,02 

 االقتصادات النامية باستثناء الصين

 

5,00 0,52 3,50 5,10 3,20 0,30 

 دول الكومسيك

 

2,21 3,03 0,05 5,03 3,31 3,00 

 المصدر: أونكتاد، إحصاءات األونكتاد

أمريكي، وقد زاد  تريليون دوالر 0,20 5332بلغ مجموع الناتج المحلي اإلجمالي لدول الكومسيك في عام 
. ومن المرتقب أن 5305إلى  5332تريليون دوالر أمريكي( من عام  5,02% )03,0هذا المجموع بنحو

. وقد 5300 1تريليون دوالر أمريكي في عام 5,01 يبلغ مجموع الناتج المحلي اإلجمالي لدول الكومسيك
منتظم بما يوازي نصيب الدول  زاد نصيب دول الكومسيك في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بشكل

 الناشئة والنامية في مجموع الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.

                                                            
القتصاد العالمي، المستقبلية لفاق اآلالمحلي على أساس تعادل القوى الشرائية، صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات تقرير  الناتجإجمالي 1

 1023أكتوبر/تشرين األول، 
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 االستثمارات األجنبية المباشرة 
وعقب اندالع األزمة االقتصادية العالمية األخيرة، انخفضت تدفقات إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة 

. وفي حين لم تعد تدفقات إجمالي االستثمارات 5332 – 5332 يالعالمية انخفاضًا هائاًل بين عام
(، 5األجنبية المباشرة في كافة االقتصادات إلى سابق عهدها قبل اندالع األزمة، كما موضح في الجدول )

فقد صاحب انتعاش االقتصاد العالمي انتعاش طفيف في تدفقات إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة 
، انعكس هذا االتجاه اإليجابي، وسجلت إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي 5305العالمية. وفي عام 

 .5305% في عام 01,5المباشر العالمية انخفاًضا بلغت نسبته 

تدفًقا كبيًرا في االستثمار األجنبي المباشر  دول الكومسيك أما فيما يتعلق بمنطقة الكومسيك، فقد شهدت
مليار دوالر في  001,2مليار دوالر، ما لبث أن انخفض إلى  020,5وصل إجماليه إلى  5331في عام 

، ليزيد زيادة طفيفة 5303بالتوازي مع االتجاهات العالمية. وقد استمر هذا التراجع في عام  5332عام 
ليصبح إجمالي  5305مليار دوالر، أعقبها ارتفاع بسيط في عام  001,0ويصل إلى  5300في عام 

(. وقد تمركزت تدفقات االستثمارات 5ل مليار دوالر )انظر الجدو  002,2ر االستثمار األجنبي المباش
بلغ نصيب أكبر عشر دول من دول  حيثاألجنبية المباشرة إلى دول الكومسيك في بعضها فحسب، 
% من إجمالي التدفقات إلى كافة دول 20الكومسيك في تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة 

 .    2الكومسيك
 )مليار دوالر أمريكي(     تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة 5جدول: 

 7017 7011 7010 7002 7002 7002 االقتصاد/ العام

 0.023.2 0.502.2 0.331.2 0.505.2 0.105.3 5.335.2 العالم

 235.1 202.5 502.3 203.5 551.3 212.3 االقتصادات النامية

 253.2 153.3 525.3 500.3 ..0.355 0.002.2 االقتصادات المتقدمة

 002.2 001.0 005.2 001.2 021.1 032.3 دول الكومسيك

 المصدر: أونكتاد، إحصاءات األونكتاد

 )االحتياطيات العالمية )بما في ذلك احتياطي الذهب 

)انظر  5305إلى  5332% من عام 55,2شهد إجمالي االحتياطيات العالمية زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 
تريليون دوالر أمريكي  00,2(. وقد بلغ إجمالي احتياطيات العالم )بما في ذلك احتياطي الذهب( 0ل الجدو 

                                                            
اإلمارات العربية المتحدة،  المملكة العربية السعودية، ماليزيا، ،تركيا، شرة )إندونيسيا، كازاخستانأونكتاد، إحصاءات االستثمارات األجنبية المبا2

 إيران، لبنان(. موزمبيق، نيجيريا،
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% منه، حيث حقق إجمالي احتياطياتها زيادة ملحوظة 52، وكان نصيب الدول النامية 5305في عام 
الزيادة، جزئيًا،  . وفي حين أنه يمكن أن ُتعزى هذه5305تريليون دوالر أمريكي في عام  2,2بلغت قيمتها 

إلى التدفقات التجارية المتزايدة، وكذا إلى الفائض الكبير الذي حققته بعض الدول النامية، مثل الصين 
رة للبترول في الشرق األوسط على سبيل  ،والدول األسيوية التي أصبحت حديثًا دواًل صناعية والدول المصد ِّ

إلى جهود اإلصالح المالي التي تبذلها بعض الدول النامية عزى هذه الزيادة المثال، فإنه من األرجح أن تُ 
 .3التي تعاني من عجز مزمن في حسابها الجاري بغية تحسين وضع احتياطياتها

 )تريليون دوالر أمريكي(  : إجمالي االحتياطيات )بما فيها احتياطي الذهب(3جدول 

 2012 2011  2010 2009 2008 2007 االقتصاد/ العام

 00,2 03,2 2,2 1,5 2,2 5,2 العالم

 2,2 2,3 5,1 2,2 2,5 3,2 االقتصادات النامية

 5,2 5,2 5,3 5,0 0,1 0,1 االقتصادات المتقدمة

 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 دول الكومسيك

 المصدر: أونكتاد، إحصاءات األونكتاد
 

تريليون دوالر أمريكي في  0,2وقد بلغ إجمالي احتياطيات دول الكومسيك )بما في ذلك احتياطي الذهب( 
. وعلى الرغم من وجود زيادة في إجمالي قيمة االحتياطيات، إال أن نصيب دول الكومسيك 5305عام 

% في عام 50إلى  5332% في عام 52من إجمالي احتياطيات الدول النامية سجل انخفاضًا من 
دول من  عشرباشرة، فقد استحوذت . وكذلك كان الوضع بالنسبة لتدفقات االستثمارات األجنبية الم5305

% من إجمالي احتياطيات دول الكومسيك كافة. فضاًل عن 10الدول األعضاء الكومسيك على نسبة 
مليار دوالر( من إجمالي االحتياطيات  522% )00ذلك، تستحوذ المملكة العربية السعودية وحدها على 

 .5305 4 في عام
 
 

 االئتمانات المحلية 

% من 051,1البنك الدولي، بلغت نسبة االئتمانات المحلية التي قدمها القطاع المصرفي وفقًا إلحصاءات 
% من الناتج المحلي 530، وقد بلغت هذه الزيادة نسبة 5305الناتج المحلي اإلجمالي في العالم في عام 

المحلي % من الناتج 30اإلجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع. في حين لم تتعد هذه الزيادة نسبة 
                                                            

 .1021التقرير االقتصادي السنوي الصادر عن مركز أنقرة،  3
ماليزيا، ليبيا، إندونيسيا، تركيا، إيران، العراق، اإلمارات العربية  )المملكة العربية السعودية، الجزائر، المصدر: أونكتاد، إحصاءات األونكتاد. 4

 المتحدة، نيجيريا(
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اإلجمالي في دول الكومسيك، وهي تقريبا نفس النسبة التي حققتها الدول ذات الدخل المنخفض 
%(. وفي محيط دول الكومسيك، لم يتعد متوسط النسبة العالمية سوى لبنان، حيث بلغت النسبة 35,2)

 %.025التي حققتها 
 

 أصول المصارف اإلسالمية 

ول نظام التمويل اإلسالمي، التي يقودها قطاع البنوك اإلسالمي بلغت قيمة أص، 5305بحلول نهاية عام 
. في منتصف تسعينيات القرن العشرين، كانت 5تريليون دوالر أمريكي 0,5وسوق الصكوك العالمي، حوالي 

تريليون دوالر  0,2مليار دوالر أمريكي، ومن المتوقع أن تكون قد بلغت  023قيمة تلك األصول حوالي 
5300 أمريكي في عام

الذي شهدته أصول نظام التمويل اإلسالمي، إال 7. وعلى الرغم من النمو الملحوظ 6
% من إجمالي 0المالية العالمية تظل ضئيلة نسبًيا، حيث تقل نسبتها عن  أن حصتها في إجمالي األصول

 .8األصول المالية العالمية

عالم )خاصة في منطقتي الشرق األوسط وتتركز معظم األصول المالية اإلسالمية في مناطق بعينها من ال
 5300تقرير تنافسية البنوك اإلسالمية العالمية لعام والشرق األقصى بآسيا(. فعلى سبيل المثال، ووفقًا لـ "

"، تتركز أصول المصارف اإلسالمية في عدد قليل من دول الكومسيك. ويبلغ الصادر عن إرنست أند يونج
% من إجمالي األصول التي يمتلكها القطاع. 13منطقة الكومسيك  نصيب األسواق األربعة الكبرى في

% من إجمالي أصول المصارف اإلسالمية، 22مصرف من المصارف اإلسالمية على  53ويستحوذ أكبر 
دول وهي: المملكة العربية السعودية، والكويت، واإلمارات العربية المتحدة،  2وتتمركز هذه المصارف في 

 .9وماليزيا ركيا،والبحرين، وقطر، وت

 
 
 

 التحديات األساسية التي تواجه منطقة الكومسيك

                                                            
 1023/ يونيو/ حزيران 241البنك المركزي األوروبي، سلسلة األوراق البحثية المتفرقة، التمويل اإلسالمي في أوروبا، رقم  5
 1023/ يونيو/ حزيران 241التمويل اإلسالمي في أوروبا، رقم  البنك المركزي األوروبي، سلسلة األوراق البحثية المتفرقة، 6
 1022-1002% في الفترة ما بين 21بلغ متوسط معدالت النمو السنوي ألصول المصارف اإلسالمية، بما في ذلك أصول المصارف التجارية، 7
 (أند يونجالصادر عن إرنست  1023تقرير تنافسية البنوك اإلسالمية العالمية لعام %، 14: 1022)
 التمويل اإلسالمي في أوروبا8
 الصادر عن إرنست أند يونج. 1023تقرير تنافسية البنوك اإلسالمية العالمية لعام  9
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ورغم اإلمكانات العالية التي تمتلكها منطقة الكومسيك على الصعيد المالي، فإن هناك تحديات عدة تواجه 
المنطقة. وتتلخص التحديات األساسية التي يواجهها الدول األعضاء في الكومسيك من حيث التمويل فيما 

 :10يلي

 مزيد من االندماج مع األسواق العالمية بداًل من االكتفاء باالندماج فيما بين الدول األعضاء. -

 ندرة المؤسسات المالية الجيدة. -

 تنوع ضخم في تطور القطاع المالي في شتى أنحاء المنطقة. -

 قلة البيانات الموثوقة. -

غر حجم األسواق المالية. -  صِّ

 قلة التمايز في المنتجات. -

 

 لتعاون المبذولة تحت مظلة الكومسيكجهود ا

يعتبر التعاون المالي أحد مجاالت التعاون الهامة بالنسبة للكومسيك. وترجع فكرة تعزيز التعاون المالي 
تم تكثيف وترسيخ جهود التعاون يالكومسيك إلى بواكير اجتماعاتها. وفي األعوام األخيرة،  تحت مظلة

من فريق العمل المعني بالتعاون المالي، ومنتدى بورصات منظمة  المبذولة في هذا الصدد. وقد كان كل
التعاون اإلسالمي، ومنتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية ألسواق رأس المال، والبنوك المركزية 

 والمؤسسات النقدية منبرًا للجهود المستمرة التي تبذلها الكومسيك في هذا المضمار.

 الكومسيك في مجال التعاون المالي استراتجية 

حددت استراتيجية الكومسيك، التي اعتمدتها الجلسة االستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة اإلسالمي في عام 
ترسيخ التعاون االستراتيجية " ، مجال التعاون المالي واحًدا من مجاالت التعاون للكومسيك. وتحدد5305

التعاون مجاالت " استراتيجيًا للكومسيك في هذا المجال، وعرفت كذلك " هدفاً المالي بين البلدان األعضاء
التدريب وأنشطة البحث "، و"التعريف باألسواق المالية"، و"تدفقات رؤوس األموال"، و"التنظيمي والرقابي

" كونها مجاالت ذات مردود داخل قطاعها المالي، مع تعيين عدد من النتائج والتطوير واإلحصائيات
 ة لكل منها.المرتقب

المالي، وفي إطار تفعيل استراتيجية  التعاون  وبغية تحقيق أغراضها ونتائجها المرتقبة في قطاع
الكومسيك، تم تأسيس فريق العمل المعني بالتعاون المالي،ليكون منبًرايستطيع من خالله الخبراء من الدول 

 ذا تبادل المعرفة والخبراتبشكل منتظم. ، وكفيما بينهم األعضاء مناقشة قضايا القطاع المالي المشتركة

 

 فريق العمل المعني بالتعاون المالياالجتماع األول ل -

                                                            
 استراتيجية الكومسيك10
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بأنقرة،  5300عام ديسمبر/ كانون األول 05فريق العمل المعني بالتعاون المالي في ُعقد االجتماع األول ل
وقد أعدت دراسة لكومسيك".تركيا، تحت  عنوان "تعزيز تدفقات رأس المال فيما بين الدول األعضاء في ا

تحليلية تحت عنوان "العوائق والفرص لتعزيز تدفقات رأس المال فيما بين الدول األعضاء في الكومسيك" 
تقرير آفاق التمويل بغية إثراء النقاشات أثناء االجتماع. كما قام مكتب تنسيق الكومسيك بتحضير"

نتائج االجتماع، أُعد "محضر االجتماع األول " من أجل االجتماع. والستعراض 5300بالكومسيك لعام 
 فريق العمل المعني بالتعاون المالي فيما بين الدول األعضاء في الكومسيك".ل

 

 فريق العمل المعني بالتعاون المالياالجتماع الثاني ل -

ركيا، بأنقرة، ت 5303عام مارس/ آذار  52فريق العمل المعني بالتعاون المالي في ُعقد االجتماع الثاني ل
وقد أعدت دراسة تحليلية تحت عنوان "تعزيز االندماج المالي في الدول األعضاء في الكومسيك".  تحت

" بغية إثراء النقاشات أثناء االجتماع. تعزيز االندماج المالي في الدول األعضاء في الكومسيكعنوان "
المعني بالتعاون المالي فيما بين فريق العمل والستعراض نتائج االجتماع، أعد "محضر االجتماع الثاني ل

 الدول األعضاء في الكومسيك".
 

الموقع الرسمي  من خاللجميع الوثائق الخاصة باالجتماعين األول والثاني يمكن االطالع على 
 (.www.comcec.orgللكومسيك )

 
ك فتتمثل في إدارة دورة المشروع. وفي إطار هذه اآللية، يقدم أما اآللية الثانية لتفعيل استراتيجية الكومسي

مكتب تنسيق الكومسيك منًحا لمشروعات التعاون فيما بين الدون األعضاء التي سبق أن سجلت لدى 
فريق العمل المعني بالتعاون المالي ومنظمات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في مجال التعاون 

تعين على المشروعات المزمع تمويلها أن تتماشى مع أهداف ومبادئ استراتيجية االقتصادي والتجاري. وي
، وأعلنت 5300لمشروعات في سبتمبر/ أيلول أمام ا ح باب التقدم ألول مرةتافتأعلن عن االكومسيك. وقد 

اقات وتم توقيع االتف .5303مارس/ آذار  2القائمة النهائية إلدارة دورة المشروع التابعة للكومسيك في 
التشغيلية والتمويلية بين بنك التنمية التركي وأصحاب المشروعات التي نجحت في الحصول على منحة 

 التمويل، كما بدأت مرحلة تنفيذ المشروعات.

 الجهود المستمرة المبذولة تحت مظلة الكومسيك -

ا بين بدأت الكومسيك التعاون فيم: منتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي -
، وذلك بما يتماشى مع القرار الصادر عن الدورة العشرين للكومسيك؛ وهو ما 5332البورصات في عام 

إنشاء منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي بغية التوفيق بين القواعد واللوائح الحاكمة لعمليات  أثمر
. وقد ذات الصلة مؤسساتلاالسوق، وفتح قنوات تواصل بين بورصات الدول األعضاء في الكومسيك و 

http://www.comcec.org/
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يمكن  في اسطنبول. 5300سبتمبر/أيلول  02عقد المنتدى حتى اآلن سبعة اجتماعات، آخرهم في 
االطالع على المعلومات التفصيلية المتعلقة بأنشطة المنتدى من خالل الموقع التالي: 

oicexchanges.orgwww. 

شركة متوافقة  23لقياس أداء  إنشاء مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك وقد تم
في اسطنبول، ويعتبر المؤشر أحد أهم  5305يونيو/حزيران  55في  مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ي/الكومسيك مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالم وأطلقالمشروعات التي يتبناها المنتدى. 
 23في حفل افتتاحي أثناء انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك. وقد ُصمم المؤشر لقياس أداء  ارسميً 

 دولة من الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. 02شركة من الشركات الرائدة في 

اإلسالمية األخرى، كما  المن أدوات أسواق رأس المالصكوك وغيرها التعريف بويعمل المنتدى أيًضا على 
 يستمر في تيسير وتنسيق أعمال فرق العمل التي تم تكوينها تحت مظلة المنتدى.

تماشًيا مع القرارات ذات الصلة التي منتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية ألسواق المال:  -
سواق رأس المال بين الدول الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية أل خرجت بها الكومسيك، تم إنشاء منتدى

بهدف زيادة أنشطة التنسيق والتعاون، في إطار بنية أساسية  5300في عام  األعضاء في الكومسيك
أكبر بين السياسات واللوائح فيما بين الدول األعضاء. ويعتبر الهدف  توافًقاتنظيمية وقانونية، وبما يحقق 

 كانيات الجهات التنظيمية داخل منطقة الكومسيك.األساسي للمنتدى هو دعم تنمية السوق وتعزيز إم
سبتمبر/أيلول  52وقد انعقد االجتماع األول لمنتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية ألسواق المال في 

في اسطنبول. وقرر االجتماع إنشاء فرق عمل معنية بـ "بناء القدرات"، و"تنمية األسواق"، و"التمويل  5305
وتم عقد االجتماع الثاني لمنتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية ثقافة المالية". اإلسالمي"، و"ال

حيث تناول الجهود التي تبذلها فرق العمل. في اسطنبول، 5300سبتمبر/ أيلول عام  02ألسواق المال في 
 (www.comceccmr.org)يمكن االطالع على تفاصيل أنشطة المنتدى على الموقع الرسمي للمنتدى: 

 

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

الحين، تجتمع البنوك المركزية والمؤسسات النقدية للدول األعضاء سنوًيا. وقد  الدول األعضاء. ومنذ ذلك
أنشئت ثالثة فرق عمل في المجاالت التالية؛ نظم الدفع، و التنظيمات االحترازية على مستوى االقتصاد 

دارة السيولة في التمويل اإلسالمي. وحتى يومنا هذا، تم تنفيذ العديد من برامج بناء القدرات بنجاح  الكلي، وا 
 في مختلف الدول األعضاء.

 

http://www.oicexchanges.org/
http://www.oicexchanges.org/
http://www.comceccmr.org/
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نوفمبر/  51-52اجتماًعا حتى اآلن، كان آخرها في  00وقد عقدت البنوك المركزية والمؤسسات النقدية 
التالية للبنوك المركزية  في المملكة العربية السعودية.  ومن المقرر عقد االجتماعات 5300تشرين الثاني 

يمكن  على التوالي. 5302و 5303ية إندونيسيا وجمهورية سورينام عامي والمؤسسات النقدية في جمهور 
االطالع على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتعاون فيما بين البنوك المركزية والمؤسسات النقدية من 

 meetings.php-cb-esric.org/activitieshttp://www.sخالل الرابط التالي: 

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

------- 

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

