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 الثالثين للكومسيك األولى توصيات السياسة التي اعتمدتها الدورة

للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  يةمخاطر االئتمانالاستراتيجية موحدة لجمع بيانات  وضع
وكذا تحديد قدرات تقييم المخاطر للبلدان بغية الحد من المخاطر خالل فترات االضطراب االقتصادي 

 مع أفضل الممارسات العالمية  تماشىبما ياألعضاء 

 :األساس المنطقي

بالنسبة لمعظم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تبدو مخاطر االئتمان أهم عامل للمخاطر 
في القطاع المصرفي. وعلى الرغم من احتفاظ الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بقدر كبير 

ستخدمون عاًدة ما يفإنهم المحتملة،  يةمخاطر االئتمانال يتسنى لها مواجهة حتىاحتياطي رأس المال من 
أوزان المخاطر القياسية التي قد تقلل من أهمية مخاطر االئتمان الفعلية خالل فترات االضطراب 

وينبغي وضع منهجية للتصنيف االئتماني المنتظم مصممة خصيًصا للدول األعضاء في االقتصادي. 
والواليات  ن اإلسالمي، بما أن منهجيات التصنيف التي تم وضعها وتنفيذها في أوروبامنظمة التعاو 

 في اقتصاديات منظمة التعاون اإلسالمي.  فريدةإلى الجوانب ال إذا ما نظرناالمتحدة قد ال تكون مناسبة 

جية موحدة وصول إلى منهجية موحدة للتصنيف االئتماني، يتعين وضع استراتيفمن أجل الوبنًاء عليه، 
ويمكن تجميع بيانات لجمع البيانات االئتمانية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. 

)كل من البيانات الجيدة والسيئة للعمالء(.  ينالخاصة بالمستهلك التجارية وتلك المخاطر االئتمانية
ات تقييم المخاطر االئتمانية بما باإلضافة إلى ذلك، ينبغي على الدول األعضاء والمؤسسات تحسين قدر 

 يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

لتأمين اإليداع بغرض تحقيق درجة أعلى من االستقرار واالندماج  للقطاع المصرفي فعال  وضع برنامج
 الماليين

 :األساس المنطقي

روبي أهمية وجود برنامج لواليات المتحدة واإلتحاد األو باأظهرت األزمات األخيرة في القطاعات المصرفية 
فعال لتأمين اإليداع، كما مهد ذلك السبيل أمام إحداث تغيرات جذرية في ممارسات تأمين اإليداع. ويعد 

، وهي خطوة هامة نحو تعزيز قاعدتهم فضاًل عنتأمين ثقة المودعين من أجل  هاًماتأمين اإليداع أمًرا 
يين. وال توفر معظم الدول األعضاء في منظمة التعاون تحقيق درجة أعلى من االستقرار واالندماج المال

الزمة إلرساء الخطوات الاإلسالمي تأمين صريح على ودائع العمالء. ويتعين على الدول األعضاء إتخاذ 
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إذ برنامج فعال لتأمين اإليداع وتنفيذه. ومن شأن التأمين على اإليداع النهوض بسالمة النظام المصرفي، 
 الحد من تضخيم الصدمات. وكذااألزمات  خاللالذعر المصرفي نظام من خالل منع الثقة في ال يرسخ

وضع إطار تنظيمي ورقابي معد للقطاع المصرفي اإلسالمي تحديًدا من أجل االستفادة من إمكانيات 
 الهائلة للنظام المصرفي اإلسالمي النمو

 :األساس المنطقي

ي القطاع المصرفي للدول األعضاء بمنظمة التعاون يلعب النظام المصرفي اإلسالمي دوًرا هاًما ف
اإلسالمي، ويبدي إمكانيات هائلة للنمو. وحالًيا، يتم تنظيم القطاع المصرفي اإلسالمي والرقابة عليه وفًقا 

للنظام المصرفي التقليدي حيث أنه ليس هناك  التي تم تصميمها خصيًصالألطر التنظيمية والرقابية
ذ يختلف عمل كل من النظامين المصرفي  برنامج منفصل للتنظيم خاص بالنظام المصرفي اإلسالمي. وا 

أخذ في االعتبار آفاق النمو البارزة للنظام المصرفي اإلسالمي، يظهر مع التقليدي واإلسالمي جوهرًيا، و 
اإلطار التنظيمي والرقابي المصمم خصيًصا للنظام المصرفي اإلسالمي كضرورة. ويجب على الدول 

اء في منظمة التعاون اإلسالمي إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفيق ممارسات اللوائح والرقابة مع األعض
 خصائص النظام المصرفي اإلسالمي.

 
األساسية  بمنافع النظم الحديثة للدفع بالتجزئة من خالل التثقيف بالضوابط الماليةزيادة الوعي 

 والحصافة وزيادة الشفافية من أجل حماية حقوق المستهلك.

 :األساس المنطقي

قلل ي ار يإن انخفاض مستوى التثقيف المالي وغياب الوعي في العديد من الدول األعضاء يمثل تحديا كب
عرفة والطلب نتج الملالندماج المالي. ويعد التثقيف المالي العنصر األساسي الذي ي   من المنافع الممكنة

مثل نظم الدفع عن طريق الهواتف المحمولة  ،على أدوات الدفع. وتتيح بعض نظم الدفع بالتجزئة
بصفة خاصة ألصحاب األجور المتدنية وغيرهم ممن ال يملكون  ،منافع ملموسة ،والبطاقات مسبقة الدفع

ًة بالدفع النقدي، وتحكم أسهل وتشمل تلك المنافع مستوى أعلى من األمن والمالءمة مقارن حسابات بنكية.
برامج في الحسابات الشخصية، وخيارات أوسع للتنقل. كما يمكن التنسيق بين نظم الدفع بالتجزئة و 

االئتمان/ القروض؛ مما يتيح لمن ليس لديهم القدرة على االستفادة من الخدمات البنكية الوصول إلى رأس 
ويساعد على تحسين مستويات  ،نات األعمال الصغيرةالمال. ويمكن أن يحقق ذلك منافع ملموسة لكيا

 المعيشة من خالل تعزيز االندماج المالي.
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ويحتاج أي برنامج لنشر الوعي بمنافع النظم الحديثة للدفع بالتجزئة إلى تقديم التثقيف بالضوابط المالية 
حسابات الالدفع مثل  استخدام أدوات معلومات عنتتضمن تلك البرامج يجب أن األساسية والحصافة. كما 

التوفير، وماكينات الصرف اآللي... الخ. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يشتمل تثقيف  حسابات/جاريةال
الجمهور على المهارات الرقمية األساسية، وأساليب حفظ السجالت، والوعي بالمخاطر المرتبطة بالمغاالة 

الشفافية من أجل المساعدة من تدابير واألدوات تزيد في اإلنفاق والديون. عالوة على ذلك، فإن كافة تلك ال
 حماية حقوق المستهلك وتيسير الوصول إلى استخدام كفء للقنوات. على

 
 والبحث عن طرق للتبادلية  بشكل أكبر ض تكلفة الدفع بالتجزئةيخفتالوقوف على طرق ل

 :األساس المنطقي

تخدام بعض نظم الدفع بالتجزئة عندما يتنقلون اسعن إن المصروفات التي يتكبدها المستهلكون تثنيهم 
بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ويمكن أن يعمل مستوى أفضل من التبادلية على 
تقليل التكاليف التي يتحملها المشغلون والمستهلكون على حد سواء، كما أن ذلك سيشجع على استخدام 

ليل مخاطر السداد. وتوجد بعض الممارسات الجيدة في بعض نشر االندماج المالي وتقمن أجل أوسع 
ينتشر استخدامه في أنحاء البلد ويعتمد على الذي في جامبيا، و  جامسويتش الدول األعضاء مثل نظام

شبكة اإلنترنت ويعمل بالتنسيق مع منطقة غرب أفريقيا. ويمكن نشر هذا النوع من الممارسات الجيدة بين 
 الدول األعضاء.

 
 منظمة التعاون اإلسالم لجمع البيانات واإلبالغ عن نظم الدفع في إطار  الحفاظ على/وضع

 :األساس المنطقي

بيانات االئتمان. وتحتاج الحكومات إلى  في شفافيةاليجب وضع نظام قاعدة بيانات متكاملة لتحقيق 
تطوير المعايير  التركيز على مكاتب االئتمان المجزأة أو المستقلة أو غير الموجودة. كما يجب

والممارسات في مجال إدارة بيانات االئتمان. ويجب أيضًا فحص الجدارة االئتمانية على مستوى محلي، 
 تب االئتمان.ادفع لخدمات مكعن اليجب أن تتوفر بيانات كما 

اعدة على حد سواء، وكذلك للمس ،والتبادلية ،عملية اإلنشاءكل من لإلبالغ مفيدًا ل شائع ويعد وجود نظام
خدم في الدارسة التحليلية إطار أساسي، مثل ذلك الذي است   وجودفي صياغة السياسة المستقبلية. وسيكون 

 نظام مراقبة موحد. لوجودنقطة البداية بمثابة التي تم إعدادها لهذا االجتماع، 
 
 


