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 النقديةاجتماع البنوك المركزية والسلطات 

 للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 

 "اإلسالمي تعاونأثر اإلصالحات التنظيمية المالية الدولية األخيرة على بلدان منظمة ال"

 ، جدة ، المملكة العربية السعودية 2013نوفمبر   28

 

 تقريرال

االجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية االقتصادية و اإلحصائية و مركز األبحاث بتنظيم مشترك من قبل 

)SESRIC( العربي السعودي ) ومؤسسة النقدSAMA( ،عقد االجتماع السنوي للبنوك المركزية والسلطات ان

 28-27 بتاريخ المملكة العربية السعوديةفي جدة  2013اإلسالمي تعاون للبلدان األعضاء في منظمة ال نقديةال

 بما في ذلك-مندوبون من البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي حضر االجتماعو . 2013نوفمبر 

عن المنظمات الدولية ذات الصلة مثل مجلس  ونوممثل - ةك المركزيو المحافظون، نائبو المحافظين، وخبراء البن

لجنة بازل. و اإلسالمي للتنمية  ، والبنك (FSB)الماليمجلس االستقرار و ، (IFSB)اإلسالمية  لخدمات الماليةا

 التعاون منظمة بلدان على األخيرة الدولية المالية التنظيمية اإلصالحات أثر"تحت عنوان " 2013 اجتماع وشمل

اليوم لمحافظين في لفي اليوم األول واجتماع   (EGW)فريق الخبراءلورشة عمل  يومين استغرقالذي و ، "اإلسالمي

 .الثاني

، وهما سعادة نائب المنظمة لإلجتماع لمؤسساتا يممثلمن قبل  ترحيبية قدمت بكلمات ورشة العمل تم افتتاحو 

مدير  ،السيد نبيل دبورالخليفي، و  والشؤون الدولية، السيد أحمد ألبحاثلمؤسسة النقد العربي السعودي محافظ 

نظرة عامة على " بعنوان، األولى جلسةإلى ست جلسات. في التم تقسيم ورشة العمل و مركز أنقرة. ب ألبحاثا دائرة

ز العزي، السيد عبد لرقابةل مؤسسة النقد العربي السعوديسعادة نائب محافظ قدم ، "اإلصالحات التنظيمية األخيرة

هذه التطورات التنظيمية ية مساعدة كيففيه فيه التطورات التنظيمية الدولية األخيرة وشرح  فصل، عرضا الهليسي
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 السيد كارلقدم الثانية، والتي خصصت إلطار بازل الثالث،  لجلسةفي او في تعزيز االستقرار المالي العالمي. 

إطار بازل الثالث، وال سيما  فيبعض األحكام الجديدة فيه لجنة بازل، عرضا حلل ل، نائب األمين العام كورديونر

 .تلك التي تهدف إلى جعل البنوك أكثر أمانا و مرونة

" ، المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية أثر اإلصالحات التنظيمية األخيرة على المؤسساتحول " الثالثة جلسةفي الو 

ضا عن تأثير بعض ، عر  (IFSB)السيد جاسم أحمد، األمين العام لمجلس الخدمات المالية اإلسالميةم قد

اإلصالحات التنظيمية المالية األخيرة التي يمكن أن تساعد في تحديد ومواجهة التحديات لتعزيز الصناعة المالية 

 .اإلسالمية

اإلصالحات  حولمختلف الدول األعضاء لالتي تهدف إلى تبادل خبرات ووجهات النظر و في الجلسة الرابعة، و 

البنوك المركزية  وممثلقدم صناعة المالية اإلسالمية، في الالتي تواجهها  هادياتالتنظيمية العالمية األخيرة وتح

 حولماليزيا والسودان واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عروضا  :ربع دول أعضاء، وهيأل

 .موضوعالالمتعلقة ب همووجهات نظر  اتهمخبر 

جتماع  اعملها وفقا لتوصيات استهلت و  أنشأت العمل الثالث، التيرؤساء مجموعات قدم  ،الخامسة جلسةفي الو 

، النتائج الرئيسية 2012 اإلسالمي تعاونللبلدان األعضاء في منظمة ال نقديةالبنوك المركزية والسلطات ال

 ،)(ماليزيا، وهي إدارة السيولة في التمويل اإلسالمي موضوع مجاالتهم منكل في الفنية الخاصة  هم الخلفيةتقارير ل

. وقد خصصت الجلسة األخيرة لمناقشة وٕاعداد مشروع )، وأنظمة الدفع (تركيا)(السودان كليةال حترازيةاال لوائحال

 .اليوم الثاني في العتمادهالبيان الختامي، الذي قدم إلى المحافظين 

 سعادة الدكتور فهد المبارك،ية وبيانات افتتاحية من قبل عبارات ترحيبباجتماع المحافظين استهل في اليوم الثاني، 

ألباي، المدير العام لمركز أنقرة. واستمر  شافاص سعادة البروفيسور، و يالسعودمحافظ مؤسسة النقد العربي 

  والسيد كارل،  FSB-( السيد سفين أندرسون، األمين العام  رئيسيونقدمها المتحدثون الض عرو باالجتماع 

، وبعد هذين العرضينلجنة بازل) بشأن الموضوعات ذات الصلة باالجتماع.  -نائب األمين العام ر كوزديوين

في اإلسالمي  تعاونمنظمة اللالمستوى من البنوك المركزية والسلطات النقدية  ورفيعن و ممثلالن و و المحافظشارك 

المستقبلية المحتملة على  هاآثار و الموجودة على أجندة اإلصالح المالي العالمي،  مناقشة مفتوحة حول التطورات

في  ةممكنالاإلسالمي، ومجاالت التعاون البينية تعاون السياسات المالية والنقدية للبلدان األعضاء في منظمة ال

 . مجال التنظيم المالي
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طلع رؤساء مجموعات العمل الثالث المحافظين على النتائج الرئيسية أكبند مستقل في اجتماع هذا العام، و 

بعد . ، وأنظمة الدفعكليةال حترازيةاال لوائحوالإدارة السيولة في التمويل اإلسالمي،  :، وهيخلفية الفنيةال همتقارير ل

ت صياغته في ، الذي تم2013البيان الختامي الصادر عن االجتماع السنوي  ذلك استعرض واعتمد المندوبون

جمهورية اندونيسيا وجمهورية سورينام كل من من  ةض المقدمو العر بن و المحافظرحب . و EGWل  األخيرةجلسة ال

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

التعاون للبلدان األعضاء في منظمة  نقديةوالسلطات الاالجتماع بتوجيه الشكر إلى ممثلي البنوك المركزية 

 و المحافظين  جتماعاعلى مساهمتهم القيمة التي قدمت خالل  ونالمتحدثاإلسالمي الذين حضروا االجتماع و 
EGW. 


