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 الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 ، أنقرة، تركيا1122أبريل  12-12

 جلسة حول
 :للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمياألنشطة المنفذة "

 " تقارير وأنشطة المتابعة

 ب الخبراء المعني اجتماع فريق نتائج

 "إحصاءات الخدمات المصرفية والتمويل اإلسالمي"

 معلومات خلفية 2

أبا ااا رر01-01فااا رلاةواااا رمااامررر رعقااالوااا،رلامنظمااا رلاوناااقومرلا ااا م لجنااا رلائياااق   راوفقاااقراقاااالالررلاااالوا رلا قا ااا را
لالجنا رلاةن ا رلامكونا رمامرر نبغا رعلا رهأنالاوناقومرلا ا م رلالجن رلائيق   رامنظما ر،رف رأنقا ،رواك ق،رقاارر1102
م اوقبل  ركمااقرمااورمخهااهرعرأنشااهو قرلاوااقب"رأمروإئيااق لررلاخالمقررلامياااف  رولاومو اا رلا ا م "(رئااو رTCEخباال ر 

،رالونم ا زرأنقاا رولابنا رلا ا م رماكاكا رمامرشاوا رفا رونظ ماهرلااي رلر(EGM)اخباال رلفا ا رلجوماق رإاا رررا ق،رولع
رأ ضقرعلا رر.روشللمنظم رلاونقومرلا  م ملمو  ر وقلمرإا رلالوا رلامقبل رالجن رلائيق   راووي قررروقل مب لفر

،رلامنن اا روزلالرلاااورلامااق ،رأ ااول رورلابنااو رلاماكز اا ،رور،ر(NSOرنظاامرلائيااق رلاوهن اا أمم اا رلاون اا  رباا مرجم ااعروكاا  ر
ر يلرلامجق .لن وضرباف مقرب ن قررولاونقوملالل مرلاوولي رررنوشجر(إاخ

من الررماعربقتشاوال  ماكازرأنقاا (رونظمرماكزرلألبئاق رلائياق   رولتقوياقل  رولتجومقع ا رولاوالا ورالالو رلا ا م  ر
ر(EGM لجوماااق رفا اا رلاخباااال رر(IDBابنااا رلا اا م رالونم اا ر لاوااقبعرامجموعاا رل(رIRTIلا ااا م  ر ولابئااو رواالا ورلا

فاا رمقااارماكاازرأنقااا رفاا رأنقااا ،رر1102مااقا رر12-12"رفاا رلاخاالمقررلامياااف  رولاومو اا رلا اا م إئيااق لرر"ئااو ر
 لاجم وا  رلاواك  .
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 المشاركين نبذة عن 1

ر رلاوهن   رمنلوبومرممرمكقوورلائيق  رلجومق رفا  رلاخبال  رماكز قئضا ربنكق رعشا منظم رالبلللمرلألعضق رف ررو    
رف ريا ر،لاونقومرلا  م  روعمقمروفل ه مروقهار،بنغ ل شرولاكقم اومرولانال رولاكو رر:بمق رومقا ز ق لا نول  رورر،وا ب ق

ر رولا مم. رولا نغق روواك ق رل هنبوركمق رولاماكزرلالوا ر شقا رمم لوربواي  رلاومو  رلا  م ر ، روجمن  رINCEIFاونل م )
 ف رلتجومق .(رTKBBلابنو رلامشقاك رف رواك قر 

 فريق الخبراءاجتماع من هدف ال 2

ر راوكوم رلا  م رينقع  رولاومو   رلامياف   رلاخلمقر رمم ربل رت رج ل رألل  ريلر روئو   ررإئيق   بن   رفايالووفا رققهق 

رعل  رع و  ررموكقف  . رف  رلألعضق  رلابلللم رف  رلامنق  ا روولضن  رلا  ق قررولامنظم م رولضن  رعل  ر نبغ  منظم ريا ،
رماوبه رلاخلمقررلامياف  رولاومو  رلا  م ائيق لرر  رلاوئو  رلااققب  رولاققنون  رلاوأكلرممرأمرلابنرلا  م لاونقومر

رأمربقاوغ ارلا ا عر وهو ارلابن  رلاوئو  رمعرأجنل ررج ولووةقع رامش لرلاومو  رلا  م رولاوهوالررلانقام  .رو نبغ رأ ضق
رلاي حرلامقا رلانقام .

ا ،رأوتروفققرايور.رانوقجر  ق قررم كل  رمنق ب رو ل م روفنقا ربشأمرلابن  رلاوئو  رقرينق رلاقالارإا رب قن ئوقجرومعريا ،ر
ممرأج روئق  رميهرلامنق  ا،رور ونلرينقع رلاومو  رلا  م رعل رلائيق لرريلررلايل .رووقب رك رش  ،ر نبغ رأمر

ر رإلالج رلا  م  نبغ  رولاومو   رلامياف   ررإئيق لررلاخلمقر ر ر لائيقرنظمف  رف رNSSلاوهن   رلألعضق  رالبلللم )
إئيق لررئو رالجن رلاةن  رلامكون رممرخبال رلر،رفإمرلألمللفرلاا     رتجومق ف رميلرلايللور.رمنظم رلاونقومرلا  م 

رم :رلاخلمقررلامياف  رولاومو  رلا  م 

 لاخلمقررائيق لرروضعرلائقا رووق  مرلالاخلمقررلامياف  رولاومو  رلا  م رلال  رلتوجقمقررلامنقيا رف ر
 ولانقام؛منظم رلاونقومرلا  م رف رك رممرلابلللمرلألعضق رف رلامياف  رولاومو  رلا  م ر

 ر رلاقها  ،وبقل  ررلاق م رلاخبالروررلاممقا قر رلامبوكا  رإئيق لرولانمقيج رولاومو  ررئو  رلامياف   لاخلمقر
 ؛لا  م 

 ربللرعضورألر ر مكملايرلاخلمقررلامياف  رولاومو  رلا  م ائيق لرروئل لرنهق رومضمومرلاهقارلانقمر 

ر  وة ل رر قئوقجلر/مو يلإرمن قرأم رلاب قنقرريلررلايل  رلانظقمرعل رأ ق رم ورمقونشاررمقووج  زراجمع رضمم للم
 لائيق  رلاا م ؛

 رولاومو  رلا  م رلاخلمقررافعرم ووىرلاوع رئو رإئيق لرر رلاونقومرعل رم ووىرك رممرلامياف   منظم 
 ،عل رلاةق ل رلاقق ملاوقل ل رانظقمرلرعمربل  رومو  ولالوا راوهو ارلاومو  رلا  م را يبحررلا  م 
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 ممرخ  روئل لرخقاه رها  رالونقومرلامياف  رولاومو  رلا  م ررلاخلمقرلرر ئيقإلاشاو رف رعمل  رإنوقجر
 منظم رلاونقومرلا  م رب مرلالو رلألعضق رف ر

 لاخلمقررلامياف  رولاومو  رلا  م لرر ئيقالاخهوهرلانا ض راهقارعقمراوهو ارققعل رب قنقررشقمل ر 
 وي قغ رووي قررلتجومق رلاي ر  قلمرإا رلالوا رلاالبن ررالجن رلاةن  رلامكون رممرخبال منققش رلانم رلام وقبل ر

 .لا  م منظم رلاونقومرالجن رلائيق   را

 رمضمون اجتماع فريق الخبراء 2
ر:رأابعرجل قر"رلا  م  رولامقا  لائيق لررلامياف  رئو ر"رلجومق رفا  رلاخبال رضم

 ررقونشامقاخلمقررلامياف  رولاومو  رلا  م رقررلامونلق ربلاب قنجمعررف رقها  لاممقا قررلا
 رلاومو  رلا  م روررلاخلمقررلامياف  رممرئ  منظم رلاونقومرلا  م رف ررلألعضق لو رلاموقفرلائقا رال
 رلاومو  رلا  م رلامياف  رورلاخلمقررئيق لررارلانقمرلاهقا
 لاووي قري قغ روررالجن رلاةن  رلامكون رممرخبال ر لام وقبلرلانم رمنققشقرربشأم 

 ءتوصيات اجتماع فريق الخبرا 5

عل روماكزرأنقا ررمنظم رلاونقومرلا  م الالجن رلائيق   رألمقن راورلامشقاكومرعمرشكاممرووقل اممرف رن ق  رلاولا و،رأع
رعل رلاووي قررولت ونوقجقررلاوقا  :رول،روولفقIRTIبقاونقومرمعررلاولا و وضقف رل

رورومل ل .2 رأنقا  رلاخقاصراماكز روررIRTIشكامم رلاض قف ، ركام رممرعل  رك  رقلم ق رلا  رلاناوضرلامة ل  عل 
ر روواك ق، روقها، روفل ه م، رومقا ز ق، رلاكو ر، رل هنبو وبواي  ،INCEIFر ،IRTIر روور، رأنقا  رTKBBماكز

 .جومقعقرلترم  رميهرت ومالارأمل مرعمرممناب 
لا  م  روينقع رقاخلمقررلامياف  ربرلامونلق عل رلاا ومرر رعمومقلاقق ملاب قنقررلامبن ا رورهب ن ربر نوافوم .1

ررلا  م رلاومو   رلاعل  رمم رعلل رلاميقلا رب قنقررIRTIرج ولرو قلاوممخولة ، رققعل   IBISوجقه
(www.ibisonline.netرو رور لعوم( رأنقا  ررIRTIماكز رلاونقومرمم رونز زرت وكشقفرإمكقن   رموليل  أج 

 .مقووولفارب قنقررلائيق لررلامياف  رولاومو  رلا  م ررجول 

رإا  .2 رلاملئ  ررلائقج  روولفا رمئلول   رإئيق    رمنلومقر رورلق ق  رب ق رومو و  رلام ووىرر من ج ورمو ق  عل 
ر رأمم  ر شللومورلاقها ، ررعل  رابلاوم   ر ل م  رلا  من ج   رلامياف   رورإلئيق لر رولاومو   ر قجمنم  
اون   رمعرلرIRTIأنقا رورممرماكزرولهلبلايلل،رف رميلرورعل رلام ووىرلاقها .ررمقونشاررو قومنقاجر قووين ة

رلالجن ر رأعضق  رب م رلاوع  رم ووى روافع رلامنق  ا رمم رمجموع  راوقل م رلا  م   رلامقا   رلاخلمقر مجل 
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ممرقب رمجل رلاخلمقررلامقلم رعل رأ ق رلاو ق  رلامن ج  رلائقا  رمنظم رلاونقومرلا  م رلائيق   رف ر
 لامقا  رلا  م  .

ماكزرأنقا رأمر قومررلقوائوللانقام رلاموزل لرف رلاخلمقررلامياف  رولامقا  رلا  م  ،رلتمومقمررإا ارقانظبور .2
رلاقل م  ر رلامكقوو ريا  رف  ربمق رلألخاى رلالوا   رلامنظمقر رمع ربقاونقوم رالونم  ، رلا  م  رلابن  ومجموع 

روجنولا ن را(روماكزرونم  ربن رلاومو  رلا  م رلانقام رلالوا رف رل هنبو رIMFاينلو رلانقلرلالوا ر 
 لزلولج  رلاج ول.

رلتعوبقاوب .5 ربن م ررلألمم  رقألخي رلا  م  ائيق لررلت والو ج   رولامقا   م ووىررعل رلاخلمقررلامياف  
ف رلجومقعقررإئيق لررلاخلمقررلامياف  رولامقا  رلا  م  ررقض  ربوقل مرولويأ،رمنظم رلاونقومرلا  م 

رلاونقومرلا  م ر رف رريلرمنظم  روخقي  رولا لهقررلالجومقعقررلايل ، منظم رف ررنقل  لابنو رلاماكز  

 .منظم رلاونقومرلا  م منولىربوايقررورلاونقومرلا  م ر
ر .6 رلاوأك ل رلاميلئ  رأيئقو رجم ع رلا ل رب م رلاون    رلاوهن عل رضاوا  رلائيق  رنظقم رNSS رف  ر-(

منظم رلاونقومرالبلللمرلألعضق رف ررلانقل  لابنو رلاماكز  رولا لهقررورلاوهن  رر مكقوورلائيقوخقي رب مر
ر،مقونشاررو قومنقاجر قووين ةلاخلمقررلامياف  رلا  م  رولاينقع رلامقا  رلاب قنقررئو راجمعرر-لا  م 

إئيق لررلاخلمقررلامياف  رقض  ربمقرف ريا رلاامنققش رمنظم رلاونقومرلا  م رلائيق   رارلالجن رولعول

 .منظم رلاونقومرلا  م بلللمرلألعضق رف رالاا م  رلابالمجرلائيق   رلف رإهقاررولامقا  رلا  م  
 قلف رالابحرف رلاوولي رمعرلاغ ارلامنظمقررلامنظمقررلالوا  روررمخولفرلاو رولج و قلاينوبقررروبقاشقا رإا  .7

ر أمم  روئل لررعل رولشللر، لرلاةجولررف روولفارلاب قنقررلائيق   رالقهق ر ومرمئقوا لابلللمرلامنن  رب نمق
ممرشأنهرأمرولاي رك ربللرا(رNSSلاوهن ر رق نظقمرلائيوهن  رللخ رلاويق رتلريلئ ر/رنقهأيئقورلام

 لاخلمقررلامياف  رلا  م  رولاينقع رلامقا  .رئو عمرنق رلاب قنقرررم ؤوتكومر 
ومجموع رلابن رلا  م ررIRTIورماكزرأنقا ،ممررهلبول،رلأل ق   عل رعاضرأفض رلاممقا قررر ممشللور .8

ف رلابلللمرلين لرلاقها ،راك را    رعل رلامؤشالررلأل ق   ربشرلاو رواكزال ل رلامشقا عرلاوشج عرالونم  ر
 المشقاك .روم ونل رلاو رال  قربن  روئو  رمنق ب 

رف ررم وو قررملاك مور .9 رلألعضق  رالبلللم رلامخولة  رلاونم   رلا  م  رلاونقوم رلانمل قررلائيق   رمنظم  ف 

رإئيق لررلاخلمقررلامياف  رولامقا  رلا  م  بلامونلق ر رإا رلارأشقاول، رلاوئو  لائقج  رمق  راوئ  مرلابن  
مكقن  رلاويو رالب قنقررع ماكزرأنقا ررولل رلام ووىرلاقها ،روبقاوقا ،رلعالويو رإا رلام ووىرلامهلوورول 

رارIRTIو رلاقلالرر رلابن رلا  م رالونم  رمجموع لاوقبع رابنق  رلامبيوا  رلاج ول رنهق رموقبن  بالمجرلااوو  ع
 .لامجق ،رومشقا عرلاووأم رووبقل رلاخبال ،رلاخ(رف رميلر  لاولا ب
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