الدورة الخامسة لمجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 25-23مايو  ،3126أنقرة ،تركيا
جمسة حول
"األنشطة المنفذة لمجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي"

تقرير مرحمي عن قاعدة بيانات منظمة التعاون اإلسالمي لمصناعة المالية اإلسالمية
 2خمفية المشروع
وفقا لق اررات الدورة الثالثة لمجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي عقدت في أبريل  ،3102في
أنقرة ،قررت المجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي إنشاء لجنة فنية ( )TCEحول "إحصاءات
الخدمات المصرفية اإلسالمية والتمويل ( .")IBFحيث دعت المجنة الفنية إلى اجتماع لفريق الخبراء
( )EGMحول إحصاءات الخدمات المصرفية اإلسالمية والتمويل ،عقد في مارس  3102في مقر مركز
أنقرة ،بالتعاون مع المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ( )IRTIومجموعة البنك اإلسالمي لمتنمية ()IDB
بمشاركة  01خبي ار من  02بمدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي ،باإلضافة إلى بورصة إسطنبول،
والمركز الدولي لتعميم التمويل اإلسالمي ( )INCEIFوجمعية البنوك المشاركة في تركيا (.)TKBB
ويمكن اعتبار اجتماع فريق الخبراء حول إحصاءات الخدمات المصرفية اإلسالمية والتمويل واحدا من
الخطوات الرئيسية نحو تحديد نطاق إحصاءات الخدمات المصرفية اإلسالمية والتمويل ،وتسميط الضوء
عمى الحاجة إلطالق قاعدة بيانات شاممة حول ىذا الموضوع.
واستكماال لنية إنشاء قاعدة بيانات مناسبة وشاممة لمخدمات المصرفية اإلسالمية والتمويل ،يتعاون مركز
أنقرة مع المنظمات الدولية ذات الصمة بما في ذلك مجمس الخدمات المالية اإلسالمية ( ،)IFSBومركز
البنك الدولي لتنمية التمويل اإلسالمي العالمي ،والبنك اإلسالمي لمتنمية .وفي أكتوبر  ،3102عقد مركز
أنقرة سمسمة من االجتماعات مع مركز البنك الدولي لتنمية التمويل اإلسالمي العالمي الموجود في
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اسطنبول لوضع مجموعة من المعايير والوثائق المنيجية المتعمقة بإحصاءات الخدمات المصرفية
اإلسالمية والتمويل .وحاليا ،اتفقا الطرفين عمى إعداد إطار مشروع بعنوان "قاعدة بيانات منظمة التعاون
اإلسالمي لمصناعة المالية اإلسالمية".
وييدف ىذا المشروع إلى تطوير قاعدة بيانات لمصناعة المالية اإلسالمية تعكس قيم وسموكيات معينة
لممجتمعات المسممة في جميع أنحاء العالم .وسوف يكون لممشروع تأثير عمى التنمية المستقبمية لمبحوث
في مجال التمويل اإلسالمي والتي يمكن أن تساعد صانعي السياسات عمى صياغة استراتيجية اإلدماج
المالي.
3

الهدف

تسييل تطوير قاعدة بيانات دقيقة وشاممة ومفصمة وموحدة لمصناعة المالية اإلسالمية تشمل الخدمات
المصرفية وأسواق رأس المال والتأمين وقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية في البمدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي.
 4الغرض من المشروع
تحديد القضايا ،وتطوير منيجية ونماذج موحدة لجمع البيانات ،والتعاون مع الجيات المعنية المحمية
والدولية لجمع البيانات وتصنيفيا ونشرىا مع ضمان الجودة.
 5النتائج المتوقعة
 وضع الخطوط العريضة إلطار عام يتضمن المنيجية والنماذج لتطوير قاعدة بيانات شاممة عن
الصناعة المالية اإلسالمية.
 إنشاء قاعدة بيانات شاممة عن الصناعة المالية اإلسالمية لتطوير بنية تحتية ضرورية لمتمويل
اإلسالمي لتصبح بديال رئيسيا لمنظام الربوي التقميدي.
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 زيادة التنسيق فيما بين البمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمجتمع الدولي لجمع
البيانات عن الصناعة المالية اإلسالمية ومعالجتيا ونشرىا.
 6المجموعة المستهدفة
مكاتب اإلحصاء الوطنية ) ،(NSOsوالبنوك المركزية لمبمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،
باإلضافة إلى مركز أنقرة ،ومجموعة البنك اإلسالمي لمتنمية ،ومركز البنك الدولي لتنمية التمويل
اإلسالمي العالمي ،ومجمس الخدمات المالية اإلسالمية ،والمؤسسات الوطنية والدولية األخرى ذات
الصمة.
 7األنشطة التي يتعين االضطالع بها
يشار إلى أن المشروع سينفذ عمى ثالث مراحل ،وىي:
.I

تصميم المشروع وتحديد نطاقو والتخطيط لو

ستتضمن المرحمة األولى تحديد نطاق لممشروع وخطتو بالكامل بما في ذلك تحميل التكمفة اإلجمالية .وفي
ىذا الصدد ،سيتم إعداد وثيقة لمتصميم والنطاق والتخطيط .وبالموازاة ،سيتم تنظيم اجتماع لفريق الخبراء
( )EGMلمحصول عمى مدخالت أصحاب المصمحة عمى الوثيقة .وفي نياية ىذه المرحمة األولية ،سوف
يتم تحديد نطاق لممشروع وخطتو وسيتم إتمام تحميل المراحل التالية.
.II

تحميل المنيجية وتطويرىا

وتطوير لممنيجية والنماذج لجمع البيانات لكل قطاع،
ا
ستتضمن المرحمة الثانية من المشروع تحميال معمقا
وىي :المصرفية وأسواق رأس المال والتأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية.
.III

التنفيذ

سوف تشمل المرحمة الثالثة تنفيذ المنيجية ذات الصمة التي وضعت خالل المرحمة األولى.
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 8الميزانية المبدئية
مرحمة المشروع

التكمفة

المرحمة األولى :تصميم المشروع وتحديد نطاقه والتخطيط له
 .0الموارد البشرية (المساعدة التقنية من االستشاريين)

$40,000.00

 .3تنظيم اجتماعات فريق الخبراء )(EGMs

$37,800.00

 .2عرضية ( ٪2من التكمفة اإلجمالية ل  0،3و )2

$3,280.00

 .2أخرى (إدارية)

مجموع المرحمة األولى

$4,200.00

$85,280.00

المرحمة الثانية :تحميل المنهجية وتطويرها
 .0التحميل ومتطمبات التجمع
 .3تطوير النموذج
 .2مشاورات مع أصحاب المصمحة (بما في ذلك تكاليف السفر)
مجموع المرحمة الثانية

المرحمة الثالثة :التنفيذ
 .0تنفيذ القطاع المصرفي

 .3تنفيذ قاعدة بيانات الصكوك واإلقراض المشترك

قدرت بحوالي
$500,000.00

 .2تطوير مسح لمتنظيم واإلشراف
 .2قطاع التأمين

 .5قطاعNBFCs
مجموع المرحمة الثالثة
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