
        

 ن �سالميلبلدان �عضاء �� منظمة التعاو ل يةنقدسلطات الالاجتماع البنوك املركز�ة و 

“ �سالمي التعاون أثر �صالحات التنظيمية املالية الدولية �خ��ة ع�� بلدان منظمة  ” 

، جدة، اململكة العر�ية السعودية2013نوفم��   28 

  

 البيان ا�ختامي

للبلدان �عضاء �� منظمة  يةالنقد سلطاتالو  اركة �� اجتماع البنوك املركز�ةورؤساء الوفود املش ون نحن، ا�حافظ .1

عن امتناننا وتقديرنا  عرب�، 2013نوفم��  28السعودية، ��  �سالمي، الذي عقد �� جدة، اململكة العر�ية التعاون 

 للدول  التدر�ب و �جتماعية و �قتصادية و �حصائية �بحاث مركز و السعوديالعر�ي  ؤسسة النقدالعميق مل

 عمالأجدول بند  ، �� إطارال�ي سبقتھ ورشة عمل فر�ق ا�خ��اءجتماع ا�حافظ�ن و ال  مهما) لتنظيسيسر�ك( �سالمية

  .ب�ن الدول �عضاءالتعاون املا�� �جنة ال�ومسيك حول 

البنوك ي يمكن أن تلعبھ ذالبالدور الرئي��ي  نقرالدولية �خ��ة، و ع�� بينة من التطورات التنظيمية املالية نحن  .2

الوط�ي والعال�ي. تحتاج البنوك املركز�ة للبلدان �عضاء �� منظمة ع�� الصعيدين املركز�ة ل�حفاظ ع�� �ستقرار املا�� 

صدمات املالية العاملية غ�� لضد االبنوك التجار�ة لضمان مناع��ا  ع�� اهإشراف �� ة�ون يقظت�سالمي أن  التعاون 

 نقاط ومعا�جة من للتأكد منتظم �ش�ل من أن تخت�� املنتظمة �همية ا�حلية ذات البنوك جميع� بد التوقعة. امل

 .�سالمي التعاون  منظمة �� املصر�� القطاع استقرار لضمان ا�حتملة الضعف

مال لرأس �ل البنوك حاجة  عن ، من ضمن أمور أخرى،بوضوحو  كشفتقد  09-2007 نالحظ أن �زمة املالية العاملية .3

�� هذا السياق، و املا��.لضمان �ستقرار  وذلك�عز�ز الرقابة ع�� أساس ا�خاطر  باإلضافة إ��سيولة ومخازن  كب��
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رفع  من شأنھي ذو ال�سالمي،  التعاون بلدان منظمة  ���� الوقت املناسب   III بازل  وفاقإطار  تنفيذ�عرب عن دعمنا ل

ت املتوافقة للمؤسسا مناسبة /بدورها ساعدة �� بناء مخازن السيولة ال�ي �� أيضااملنوعية رأس املال و تحس�ن  كمية و

  .حتواء تأث�� الصدمات غ�� املتوقعةمع أح�ام الشريعة إل 

املتوافقة مع أح�ام الشريعة. ولذلك،  املالية ندرك التأث�� ا�حتمل لإلصالحات املالية الدولية �خ��ة ع�� املؤسسات .4

املنتجات املالية املتوافقة مع الشريعة �سالمية عند إعداد  �ع�ن �عتبار ذخلأل فإننا ندعو الهيئات التنظيمية الدولية 

 الشريعة ال�ي تتوافق مع�سالمي  التعاون مؤسسات منظمة من فإنھ من املرغوب فيھ أن تضاملعاي��. �� هذا السياق، 

مواصلة حماية و�عز�ز العمليات املتوافقة مع الشريعة  ��دف ا�جديدةمع املعاي�� املالية الدولية  ا أفضلتوافق

 .�سالمية

�سالمي و��جيعهم ع��  التعاون منظمة لدول نؤكد من جديد ع�� ضرورة �عز�ز التعاون التق�ي ب�ن البنوك املركز�ة  .5

�عز�ز القدرات املؤسسية لضمان اتخاذ أفضل السياسات و�شراف قصد  ا�خ��ات واتخاذ مبادرات مش��كة تبادل

م��ايد بأن برامج بناء القدرات، بما �� ذلك برامج مركز أنقرة للمصارف املركز�ة، تلعب دورا  نقرو عل��ا. �� هذا الصدد،

التعاون �� تنظيم بنو��ي  كماتبادل املعارف وا�خ��ات ب�ن بلداننا.  من خالللدينا نقاط القوة الفردية ب ر���� ال �همية

  .برامج تدر�بية للمشرف�ن من املؤسسات املتوافقة مع الشريعة �سالمية

إدارة  �� مجال�سالمي  التعاون ملنظمة  ةمجموعات العمل الثالث قبل تم إنجازه مندعم العمل الذي نع و �ج�نقدر و  .6

باإلعتبار  ذأخنو  �� هذا الصدد، نحن نرحبووأنظمة الدفع.  �قتصادية ال�لية قوان�نالو  �� التمو�ل �سالمي السيولة

  .هذه العمل مجموعات قبل الفنية الثالثة املقدمة من رجعيةتقار�ر املال

فر�ق عمل  إل�شاءيولة �� التمو�ل �سالمي" "إدارة الس حول  العمل مجموعةمن قبل  املقدمة بالتوصيات علما أخذنا .7

"إدارة السيولة ��  حول  العمل مجموعةحول "إدارة السيولة �سالمية" ��دف تنفيذ التوصيات املق��حة �� تقر�ر 

 ." التمو�ل �سالمي

 مالية قاور أ الستثمارها �� �سالمي التعاون بنوك املركز�ة �� منظمة للحتياطيات الدولية لإل  طو��الع يتجمبالنرحب  .8

 ضماناتبوصفها  املتوافقة مع الشريعة �سالمية لألوراق املاليةع��اف املتبادل مع الشريعة �سالمية؛ �  ةمتوافق

 م�اتب إدارة الدين العام وكذلك و ، وتطو�ر مبادرات بناء القدرات ذات الصلة للمصارف املركز�ةللتعامل املا�� مؤهلة

 .املؤسسات املالية �سالمية
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 قرنل �صالحات التنظيمية املالية، التطورات �خ��ة ال�ي تجري ع�� الصعيد الدو�� �� مجا�عتبار  �ع�ن آخذين .9

ل�حد من ا�خاطر النظامية وضمان وذلك  �ش�ل جيد ال�لية �قتصادية التحوطية سياسات ومعاي�� تنفيذبأهمية 

�قتصادية �طر التنظيمية لتطو�ر  نسيقتالو ندرك ا�حاجة إ�� �عز�ز التعاون  نا. كما أننااملالية �� بلداناستقرار النظم 

بناء ة لمش��ك من خالل جملة أمور م��ا تخصيص املوارد لتقديم املساعدة التقنية �� تطو�ر برامج دولنا��  ال�لية

   .ا�خ��ةتقاسم و القدرات 

ندرك �همية امل��ايدة لدور نظم املدفوعات �� �قتصاد ا�حقيقي، و�سواق املالية، وتنفيذ السياسة النقدية، والس��  .10

الصدد، �� هذا و. تحس�ن التجارة ع�� ا�حدودو  الوطنية �� العملة ا�جمهور  ثقةلتحقيق �شتمال املا��، وا�حفاظ ع�� 

يجب دراس��ا  مسألة مهمة �ش�ل �شريعاتنا��    ”CPSS-IOSCO "سوق املاليةللمبادئ البنية التحتية ن تنفيذ أ �عتقد

�� السنوات املقبلة. كما نؤكد من جديد ال��امنا لتعز�ز �عاوننا �� هذا ا�جال الهام وتقييم إم�انية إ�شاء  العمل عل��او 

 املوضوع اهذ حول  املالية و / أو �شر كتاب دفع و �سو�ة �وراقال نظم حول �سالمي  التعاون �جنة دائمة ملنظمة 

  .الهام

 التعاون دول �عضاء �� منظمة �� الأنظمة الدفع  حول املعرفة  تقاسمل منصةبجهود مركز أنقرة �� إ�شاء  �ع��ف .11

�سالمي، وال�ي ��دف إ�� توف�� بيانات نظم املدفوعات ع�� مستوى البالد لت�ون بمثابة أرضية إلجراء مناقشات �شأن 

�� املوقع  املنصةندعو البنوك املركز�ة للبلدان �عضاء لز�ارة هذه و  ،املستقبلية �� مجال أنظمة الدفع التطورات

، وتوف�� البيانات املتعلقة بنظام http://www.sesric.org/payment-systems.php �لك��و�ي ملركز أنقرة ع�� الرابط

 .2014��اية شهر مارس عام  جل ال يتخطى�� أ إ�� مركز أنقرة إرسالھو  � بلدا��م عن طر�ق ملء �ستبيانالدفع �

، ع�� 2015و  2014عام جتماعات �� � نرحب بالعرض املقدم من جمهور�ة اندونيسيا وجمهور�ة سور�نام الستضافة  .12

 .التوا��
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