
       

 النقد�ةاجتماع البنوك المركز�ة والسلطات 

 للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 

 "اإلسالمي تعاون أثر اإلصالحات التنظ�م�ة المال�ة الدول�ة األخیرة على بلدان منظمة ال"

 ، جدة ، المملكة العر��ة السعود�ة 2013نوفمبر   28

 

 تقر�رال

االجتماع�ة والتدر�ب للدول اإلسالم�ة االقتصاد�ة و اإلحصائ�ة و مركز األ�حاث بتنظ�م مشترك من قبل 

)SESRIC( العر�ي السعودي ) ومؤسسة النقدSAMA( ،عقد االجتماع السنوي للبنوك المركز�ة والسلطات ان

 28-27 بتار�خ المملكة العر��ة السعود�ةفي جدة  2013اإلسالمي تعاون للبلدان األعضاء في منظمة ال نقد�ةال

 �ما في ذلك-مندو�ون من البلدان األعضاء �منظمة التعاون اإلسالمي حضر االجتماعو . 2013نوفمبر 

عن المنظمات الدول�ة ذات الصلة مثل مجلس  ون وممثل - ةك المركز�و المحافظون، نائبو المحافظین، وخبراء البن

لجنة �ازل. و اإلسالمي للتنم�ة  ، والبنك (FSB)الماليمجلس االستقرار و ، (IFSB)اإلسالم�ة  لخدمات المال�ةا

 التعاون  منظمة بلدان على األخیرة الدول�ة المال�ة التنظ�م�ة اإلصالحات أثر"تحت عنوان " 2013 اجتماع وشمل

الیوم لمحافظین في لفي الیوم األول واجتماع   (EGW)فر�ق الخبراءلورشة عمل  یومین استغرق الذي و ، "اإلسالمي

 .الثاني

، وهما سعادة نائب المنظمة لإلجتماع لمؤسساتا يممثلمن قبل  ترحیب�ة قدمت �كلمات ورشة العمل تم افتتاحو 

مدیر  ،السید نبیل دبورالخل�في، و  والشؤون الدول�ة، السید أحمد أل�حاثلمؤسسة النقد العر�ي السعودي محافظ 

نظرة عامة على " �عنوان، األولى جلسةإلى ست جلسات. في التم تقس�م ورشة العمل و مركز أنقرة. � أل�حاثا دائرة

ز العز�، السید عبد لرقا�ةل مؤسسة النقد العر�ي السعوديسعادة نائب محافظ قدم ، "اإلصالحات التنظ�م�ة األخیرة

هذه التطورات التنظ�م�ة �ة مساعدة ك�فف�ه ف�ه التطورات التنظ�م�ة الدول�ة األخیرة وشرح  فصل، عرضا الهل�سي
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 السید كارلقدم الثان�ة، والتي خصصت إلطار �ازل الثالث،  لجلسةفي او في تعز�ز االستقرار المالي العالمي. 

إطار �ازل الثالث، وال س�ما  في�عض األحكام الجدیدة ف�ه لجنة �ازل، عرضا حلل ل، نائب األمین العام كوردیونر

 .تلك التي تهدف إلى جعل البنوك أكثر أمانا و مرونة

" ، المتوافقة مع الشر�عة اإلسالم�ة أثر اإلصالحات التنظ�م�ة األخیرة على المؤسساتحول " الثالثة جلسةفي الو 

ضا عن تأثیر �عض ، عر  (IFSB)السید جاسم أحمد، األمین العام لمجلس الخدمات المال�ة اإلسالم�ةم قد

اإلصالحات التنظ�م�ة المال�ة األخیرة التي �مكن أن تساعد في تحدید ومواجهة التحد�ات لتعز�ز الصناعة المال�ة 

 .اإلسالم�ة

اإلصالحات  حولمختلف الدول األعضاء لالتي تهدف إلى ت�ادل خبرات ووجهات النظر و في الجلسة الرا�عة، و 

البنوك المركز�ة  وممثلقدم صناعة المال�ة اإلسالم�ة، في الالتي تواجهها  هاد�اتالتنظ�م�ة العالم�ة األخیرة وتح

 حولمالیز�ا والسودان واإلمارات العر��ة المتحدة والمملكة العر��ة السعود�ة عروضا  :ر�ع دول أعضاء، وهيأل

 .موضوعالالمتعلقة � همووجهات نظر  اتهمخبر 

جتماع  اعملها وفقا لتوص�ات استهلت و  أنشأت العمل الثالث، التيرؤساء مجموعات قدم  ،الخامسة جلسةفي الو 

، النتائج الرئ�س�ة 2012 اإلسالمي تعاون للبلدان األعضاء في منظمة ال نقد�ةالبنوك المركز�ة والسلطات ال

 ،)(مالیز�ا، وهي إدارة السیولة في التمو�ل اإلسالمي موضوع مجاالتهم منكل في الفن�ة الخاصة  هم الخلف�ةتقار�ر ل

. وقد خصصت الجلسة األخیرة لمناقشة وٕاعداد مشروع )، وأنظمة الدفع (ترك�ا)(السودان كل�ةال حتراز�ةاال لوائحال

 .الیوم الثاني في العتمادهالب�ان الختامي، الذي قدم إلى المحافظین 

 سعادة الدكتور فهد الم�ارك،�ة و��انات افتتاح�ة من قبل ع�ارات ترحیب�اجتماع المحافظین استهل في الیوم الثاني، 

أل�اي، المدیر العام لمركز أنقرة. واستمر  شافاص سعادة البروف�سور، و يالسعودمحافظ مؤسسة النقد العر�ي 

  والسید كارل،  FSB-( السید سفین أندرسون، األمین العام  رئ�سیون قدمها المتحدثون الض عرو �االجتماع 

، و�عد هذین العرضینلجنة �ازل) �شأن الموضوعات ذات الصلة �االجتماع.  -نائب األمین العام ر كوزدیو�ن

في اإلسالمي  تعاون منظمة اللالمستوى من البنوك المركز�ة والسلطات النقد�ة  ورف�عن و ممثلالن و و المحافظشارك 

المستقبل�ة المحتملة على  هاآثار و الموجودة على أجندة اإلصالح المالي العالمي،  مناقشة مفتوحة حول التطورات

في  ةممكنالاإلسالمي، ومجاالت التعاون البین�ة تعاون الس�اسات المال�ة والنقد�ة للبلدان األعضاء في منظمة ال

 . مجال التنظ�م المالي
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طلع رؤساء مجموعات العمل الثالث المحافظین على النتائج الرئ�س�ة أكبند مستقل في اجتماع هذا العام، و 

�عد . ، وأنظمة الدفعكل�ةال حتراز�ةاال لوائحوالإدارة السیولة في التمو�ل اإلسالمي،  :، وهيخلف�ة الفن�ةال همتقار�ر ل

ت ص�اغته في ، الذي تم2013الب�ان الختامي الصادر عن االجتماع السنوي  ذلك استعرض واعتمد المندو�ون 

جمهور�ة اندون�س�ا وجمهور�ة سور�نام كل من من  ةض المقدمو العر �ن و المحافظرحب . و EGWل  األخیرةجلسة ال

محافظ مؤسسة النقد العر�ي السعودي سعادة ، على التوالي. واختتم 2015 و 2014الستضافة اجتماعات عام 

التعاون للبلدان األعضاء في منظمة  نقد�ةوالسلطات الاالجتماع بتوج�ه الشكر إلى ممثلي البنوك المركز�ة 

 و المحافظین  جتماعاعلى مساهمتهم الق�مة التي قدمت خالل  ون المتحدثاإلسالمي الذین حضروا االجتماع و 
EGW. 
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