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

 جمهورية إندونيسيا، سورابايا ،2014 نوفمبر 05-06
 

 تقريرال
 

 2014 منظمة التعاون اإلسالميفي  في الدول األعضاء المركزية والسلطات النقديةبنوك السنوي لل االجتماع تم تنظيم
، إندونيسيابنك و مركز أنقرة( ) اإلسالميةوالتدريب للدول  االجتماعيةو  القتصاديةاو األبحاث اإلحصائية  مع مركز باالشتراك

 أكثر من فود منقد شارك في االجتماع و و  جمهورية اندونيسيا.، سورابايا في 2014نوفمبر  6-5في انعقد االجتماع حيث 
كبار و ، البنك المركزي، وخبراء نيالمحافظ نوابو  ن،و المحافظ بما في ذلكمنظمة التعاون اإلسالمي في  بلدا عضوا ثالثين
(، IDB) اإلسالمي للتنمية بما في ذلك البنك، األخرى المنظمات الدولية، و ذات الصلةمنظمة التعاون اإلسالمي  ممثلي

بنك و (، IFSB) اإلسالمية مجلس الخدمات المالية، و (ADB) التنمية اآلسيوي( وبنك IMF) النقد الدوليوصندوق 
 ةالكلي اتسياسال: االستقرار المالي مخاطر مع "التعامل تحت عنوان 2014اجتماع  وضم. (BIS) الدوليةالتسويات 
نوفمبر  5 في( EGW) فريق الخبراءل عملالورشة ، الذي استمر يومينو  "التمويل اإلسالمي في الماليتعميق الو  االحترازية
 .2014نوفمبر  6 لمحافظين فيل واجتماع 2014

، وهما المنظمة لمؤسساتل رئيسيينالممثلين المن قبل  يةحتافتاو  يةترحيبعبارات ب فريق الخبراءل عملالورشة  تم افتتاحو 
 بنك محافظل نائب أول ؛أديتياسوارا ميرزا السيد وسعادة، لمركز أنقرة المدير العام ألباي، افاشص البروفيسور سعادة

، الرئيسيين المناقشينو  من المتحدثين اكل منها عدد تضمة، قاشانللمجلسات  إلى ثالث ورشة العمل تم تقسيمو . اندونيسيا
 من أجل ة االحترازيةالكلي اتسياسللإطار  "تنفيذ بعنوان األولى جلسة المناقشة ركزتو . البيان الختاميلصياغة  وجلسة

 تجارب بعض، فضال عن واالستقرار الماليحترازية اال السياسات الكلية بين العالقة" على االستقرار المالي الحفاظ على
واألسواق  االقتصاد رئيس باكر، فرانك الدكتورقدم ، لجلسةخالل او  المالي. الحفاظ على االستقرار في الدول اإلسالمية

ة الكلي سياساتالفعالية  حول BIS الجاري ل عملالعن  عرضا والمحيط الهادئ، يويساآل بنك التسويات الدولية في المالية
 ستيفن الدكتورأكد "، االستقرار المالي في الحفاظ على االحترازي الكلي "اإلطار بعنوان عرض تقديمي آخر فيو  .االحترازية
 بين المالية الكليةروابط فهم أفضل لل الحاجة إلى على في صندوق النقد الدولي وأسواق رأس المال النقد دائرةمن  سواراي

 األسعار، فضال عن ستقرارا المحافظة على في اإلسالمي القطاع المالي بما في ذلكالنظام المالي، السياسة النقدية و 
 .االستقرار المالي
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 برنامج على مع التركيز بصفة خاصة، للتمويل اإلسالمي حترازيةاال ةالكلي طراألتنفيذ  حول الثانية جلسة المناقشة تداولتو 
المتحدث و  IRTIالمدير العام ل، عمر عزمي محمد الدكتور البروفيسوروقدم (. IFSAP) اإلسالمي تقييم القطاع المالي

 دمجل إليه منظمة التعاون اإلسالميفي  لبلدان األعضاءا حاجةو  IFSAP عن تنفيذ عرضا ،لجلسة الثانيةفي ا الرئيسي
جلسة  فيو . النظام المالي الوطني النظامية في الضعفنقاط  وتخفيف السياسة الوطنية في اإلسالمية التنمية المالية

"، المالي النظام لتعميق األوقافو  الزكاة خالل من دقيقال تطوير القطاع "أهمية بعنوانكانت التي ، الثالثة واألخيرةالمناقشة 
 عن عرضب، البنك اإلسالمي للتنمية فيمكتب التخطيط السياسات المالية و رئيس قسم ، بالدوين كينيث الدكتورأدلى 
 اإلدماج لتسهيلآليات الحوافز و  الشريعةب االمتثالالمرتبطة ب قضاياال بما في ذلك ،الدقيق للقطاع العقود المالية تصميم
عداد مشروع و مناقشة ل عمل منفصلة جلسة تم تكريس ومن ثم. والقضاء على الفقر المالي السنوي  لالجتماع البيان الختاميا 
 .اليوم الثاني في العتماده المحافظين قدم إلى الذي، 2014

 محافظ، مرتوادوجو أجوس سعادة ية أدلى بها كل منفتتاحاو  يةترحيبعبارات ب المحافظين اجتماع استهل، اليوم الثاني فيو 
التعاون  لمنظمةاألمانة العامة  االقتصادية فيدارة الشؤون المدير العام إل لو، دودو محمدو سعادةو ، ندونيسيالا بنكال

 سعادة هاالقأرئيسية  بكلمة االجتماع استمرو . ركز أنقرةلم المدير العام ألباي، افاسص البروفيسور وسعادة، اإلسالمي
التخفيف من  مجال في البنك اإلسالمي للتنميةحول عمل ، البنك اإلسالمي للتنمية رئيس نائب، الهيناي العزيز عبد الدكتور

 نمحافظيال اجتماع عرضو . منظمة التعاون اإلسالميفي  في البلدان األعضاء االقتصادية ستدامة التنميةال حدة الفقر
دارة و كيفية تعزيز " مناقشة مفتوحة حول جلسة  البلدان األعضاء في في الماليتعميق الو  ة االحترازيةالكلي سياساتال أثرا 

 محافظ نائب، الفريح عبدالعزيز سعادةقدم ، لجلسةهذه ا وخالل. "الدقيق وتنمية القطاع IFSAP: منظمة التعاون اإلسالمي
البنك المركزي الماليزي(، ) ماليزيا بنك نيجارا نائب محافظ، إبراهيم بن محمد وسعادة(، )ساما العربي السعودي مؤسسة النقد

 كما. المالي اإلسالمي القطاع عمق المتخذة لزيادة والتدابير حترازيةاال الكلية أطر السياسات في تنفيذ بلدانهمعن  تجارب
 بما في ذلك بروناي، منظمة التعاون اإلسالمي النقديةوالسلطات  البنوك المركزية عدد منلعال  مستوى ذوو ممثلون شارك

 .جلسةال بموضوع المتعلقة وجهات نظرهمباألردن، باكستان، و و ، اندونيسياو ، فلسطينو ، السودانو ، دار السالم

بلدان األعضاء في المركزية لل النقديةالسلطات و بنوك السنوي لل لالجتماعالبيان الختامي  نو المحافظوأخيرا، استعرض 
الذي  العرضب نو المحافظ رحبو . EGW لاألخيرة  جلسةال في تمت صياغته يذالو ، وهاعتمدو  منظمة التعاون اإلسالمي

، بنك اندونيسيا محافظ، مارتواردوجو أجوس سعادةواختتم  .2015في عام  الستضافة االجتماع سورينام جمهوريةقدمته 
 منظمة التعاون اإلسالميفي  في الدول األعضاءالسلطات النقدية البنوك المركزية و  ممثلي بتوجيه الشكر إلىاالجتماع 

 المحافظين.اجتماع و  EGW اجتماع كل من خالل موهاالتي قد على مساهماتهم القيمةالمتحدثين و  االجتماع الذين حضروا


