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 (OIC) التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة الدول النقدية فيالسلطات البنوك المركزية و  اجتماع
 "اإلسالميالتمويل  في يالمالتعميق الو  تحترازيةاال ةالكلي اتسياسال: االستقرار المالي مخاطر مع "التعامل

 اندونيسيا، سورابايا، 2014نوفمبر  6

 
 البيان الختامي

 
في  األعضاء الدول النقدية في البنوك المركزية والسلطات اجتماع فين و ن ورؤساء الوفود المشاركو المحافظ، . نحن1

بنك للالعميق تقديرنا و  امتناننانعرب عن ، 2014نوفمبر  6 يوم، اندونيسيا، سورابايا الذي عقد فيمنظمة التعاون اإلسالمي 
التعاون ، ومنظمة مركز أنقرة() اإلسالمية والتدريب للدول االجتماعيةو  األبحاث اإلحصائية واالقتصادية ومركز ندونيسياإل

 التعاون أعمالجدول بند ر في إطا، التي سبقته فريق الخبراءرشة عمل و و المحافظين  اجتماع تنظيمعلى ( OIC) اإلسالمي
 .لكومسيكل لماليل

من  محتملة، صدماتو  عالميةمالية ية تطورات تكون مستعدة أل يجب أن النقدية المركزية والسلطات أن البنوكب ندركو  .2
 بلد االستقرار في لضمان احيوي اأمر جيدة األداء كلية احترازية  سياسة تنفيذيعتبر و  والبنية التحتية. التنظيمي حيث الدعم

، من اآلن فصاعداو  عبر الحدود.مكانات السلبية لالمتداد اإل االعتبار، مع األخذ بعين الصعيد اإلقليميعلى ، وكذلك ام
المشترك  بناء القدرات في تطوير تقديم المساعدة التقنيةمن أجل  الموارد تخصيصل التعاون والعمل المشترك المزيد منفإن 

 مهم جدا.هو  الخبراءبرامج تبادل و 

 صناعينمو  ضمانل مكان اتخاذ بحاجة إلىهو  واإلسالمية التقليدية النظم المالية شمليالذي الشامل  النهجأن  وندرك .3
 ر االقتصادات الوطنيةتطويأن يشمل  وينبغي المخاطر. كبير من فائضب بالضرورة دون التسببمن  على المدى الطويل

 نفس التمويل اإلسالمي يشارك، نيةفاالختالفات ال الرغم من بعضعلى و . بطريقة منهجية اإسالمي تمويالالمالية  السياساتو 
والبنية التحتية  دواتاألوتحتاج . داخلية أو خارجية إما عوامل يأتي من أي شك لتحمل نظاميةال قوةال تجاه المخاوف

 .التقليديالتمويل  نفس مستوى في لتمويل اإلسالميل االحترازي مستوىال وضع إلى تطوير المصممة بتفان السياساتو 

 التي سيتم تنفيذهاو  أكثر شموال معاييرب نفسها لتجهيز في طريقها ال تزال المالية اإلسالمية الصناعة أنبندرك و . 4
هيئة المحاسبة و ( IFSB) إلسالميةا لماليةا تمادلخا سمجل أن دور، نؤكد من جديد هذا السياق فيو . بها دوليا االعترافو 

. محوريهو  المالية اإلسالمية للصناعة الدولية اضعي المعاييرو ك( AAOIFI) المالية اإلسالميةللمؤسسات والمراجعة 
دراكالجهود و  على الرغم من هذهو   مثل يست شاملةل في الوقت الراهنهي  للتمويل اإلسالمي المعايير التنظيميةأن نا با 
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 مع مبادئ ال تتعارض األطرأن  طالما أمر ال مفر منههو  الموجودةبعض المراجع ل التنظيميالتقيد أن ، و االتجاه السائد
 .الشريعة اإلسالمية

 االحترازية السياسة نطاق تغطية ضمن المالية اإلسالميةالصناعة يجب أن تكون ، االستقرار المالي حدود أنه في نرىو . 5
 .أكثر شموال دولية معايير إلىمن أجل التوصل  بشكل مكثف يكونن أل التعاون الدولي يحتاج، هذا السياق فيو . الكلية

مركز دعمنا لعن  نعبر، و والتمويل اإلسالمية المصرفيةب البيانات المتعلقة ومعالجة ونشر جمع ومقارنة ندرك أهميةو . 6
مجلس  بما في ذلك، الدولية ذات الصلة مع المنظمات وذلك بالتعاون السياق، الجهود المبذولة في هذا لتنسيقأنقرة 

 (.IDB) اإلسالمي للتنميةالبنك العالمي، و  التمويل اإلسالمي مركز تنمية، و والبنك الدولي المالية اإلسالميةالخدمات 

للمساهمة في  إمكانات هائلةيتوفر على ي ذوال، اإلسالمي االجتماعيتنشيط القطاع تحسين و  ندرك الحاجة إلىكما . 7
، الشمول المالي في سياقو ، اإلمكانيات على الرغم منو . مالية أدوات إدراج من خالل تعزيز، وخاصة االقتصادية التنمية

تعاون منهجية و  أكثر برنامج تطوير في مجال هودا حثيثةجاألوقاف الزكاة و  نظام من المالئم للموارد االستخداميتطلب 
 .التعليمتمويل و  الصيرفة اإلسالمية في مجال بما في ذلكدولي، 

 مواردنا البشرية تعزيز قدرات دور فعال فيذات  هي الفنية التعاون وبناء القدرات برامج أن مساهمة ونؤكد من جديد .8
في هذه  فعاليةإلى مشاركة أكثر  نسلم بالحاجة، هذا السياق فيو  واإلشراف. لسياساتل أفضلوضع  لضمان والمؤسسات

 برامجو ، لكومسيكل التعاون المالي وبرامج ،القدرات بناءفي  البنك المركزيو  مركز أنقرةبين  التوأمة مثل برامج، البرامج
 .مؤسساتنا بينأفضل الممارسات والخبرات و  ونقل المعرفة تسهيل تبادل بهدف مجلس الخدمات المالية اإلسالمية

منظمة بلدان األعضاء في لل النقدية والسلطات المركزية البنوك اجتماع ستضافةال سورينام جمهورية بعرض نرحب. 9
 .2015عام الذي سيعقد في التعاون اإلسالمي 
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