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 ملخص

دولیًا  ال   .1 معتمدة  شاملة  توصیات  االعتبارتوجد  بعین  القومیة    تأخذ  الحسابات  ضمن  اإلسالمي  التمویل 
نظام   یستند علىإطار إحصائي شامل ومتكامل لالقتصاد الكلي  بحیث تكون مستندة إلى    وإحصاءات القطاع الخارجي

مل بھا التمویل التقلیدي لكونھ یتبع اعتلذات الطرق التي یال یخضع  التمویل اإلسالمي  ف . 2008م  الحسابات القومیة لعا
التعامل بالربا (الذي أي شكل  باإلسالمیة ال تسمح  الشریعة  ومن المعلوم بأن  .  ةمبادئ وقواعد الشریعة اإلسالمیویتقید ب

أو   بالبیع على المكشوفسمح  ت المیسر (القمار) وال  تسمح كذلك ب) وال  مجھول العاقبةالغرر (بیترجم عادة بالفائدة) وال  
الناجمة مكاسب  ال مخاطر وفي ال   تشاركالأنشطة تعتبر ضارة بالمجتمع. عوضا عن ذلك، یجب على األطراف  أیة  تمویل  
من   ةخالی  ةحقیقی  ةض اقتصادیا غرأ  تلمعامالالغرض من ایجب أن یكون  وباإلضافة لذلك،  لمعامالت التجاریة  عن ا

من الطرفین. وبناًء على    أي استغالل أليً   على المعامالت  تنطوي    أال  ویجبالتي ال داعي لھا،  المفرطة    المضاربات
 تتماشى مع ھذه المبادئ كي  التمویل لالخاصة بجراءات  االاإلسالمیة أنواًعا خاصة من    تمویلذلك، طورت مؤسسات ال

الشرعیة على  تتضمن  و.  والقواعد  األمثلة  المؤسسات،بعض  المشتركة    ھذه  الى  المشاریع  األرباح المستندة  تقاسم 
 . والتأجیر والخسائرتقاسم األرباح القائمة على شراكات الوالخسائر و

لتمویل  المتأصلة باھناك حاجة لوضع وتطویر توصیات لحل عدد من القضایا الناشئة عن الطبیعة االساسیة   .2
التي یجب معالجتھا في  و.  الخاصة المحددة  اإلسالمي وأحكامھ تم فیھا یسالتي  كیفیة  ال تتمثل إحدى القضایا الرئیسیة 

إطار نظام   ضمناإلسالمي  التمویل  ترتیبات  تصنیف األدوات المالیة اإلسالمیة التي تستند إلیھا األنواع المختلفة من  
. كذلك، (BPM6)  واإلصدار السادس من دلیل میزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي  2008الحسابات القومیة لعام  

وبالتالي،   ،إیرادات االستثمار للودائع والقروض وسندات الدین على أنھا فائدة  2008یصنف نظام الحسابات القومیة لعام  
من لشریعة ھو الحاجة إلى مصطلح مناسب لوصف دخل االستثمار  التي تفرضھا افإن أحد اآلثار المباشرة والواضحة  

ھناك ضرورة اخرى إضافة لذلك فإن  األدوات المالیة اإلسالمیة المصنفة على أنھا ودائع وقروض وسندات دین.  تلك  
المالیة  FISIMمعادلة  تتمثل في امكانیة استخدام   نظام   في  ةالوارد)  المقاسة بصورة غیر مباشرة  (خدمات الوساطة 

ضمنیة المرتبطة بالودائع والقروض اإلسالمیة. إذا كان  الخدمات المالیة القیمة  ساب  تحا في    2008الحسابات القومیة  
سوف تحتاج   FISIM  معادلةاألمر كذلك، فإن األسئلة المتعلقة بالمصطلحات والمعدل المرجعي الذي یجب استخدامھ في  

ت تصنیف الوحدا معرفة الكیفیة التي سیتم فیھا  إلى  أیضا  ھناك حاجة  فإن  . باإلضافة إلى ذلك،  ات معینةإلى معالج
ضمن   المجتمع اإلسالمي األوسعبالتي تعتبر فریدة من نوعھا بالنسبة للتمویل اإلسالمي و  بالتمویل اإلسالمي  ةتصمخال

تحدید إضافیة تكمن في  ھناك حاجة  فإن  . عالوة على ذلك،  القطاعات الفرعیة وكیفیة حساب مخرجات ھذه الكیانات
التي تتم الملكیة االقتصادیة لألصول غیر المالیة التي تقوم علیھا ترتیبات المبیعات وحقوق الملكیة والتأجیر المختلفة  

وھو مكون   اإلسالمي،یجب اعتماد المعالجة اإلحصائیة للتأمین وإعادة التأمین    إضافة لذلك،بموجب التمویل اإلسالمي.  
 . آخر من مكونات التمویل اإلسالمي

التنسیقیة   .3 المبادرات  لعام  ألغراض    احالی القائمة  توفر  القومیة  الحسابات  نظام  میزان    2008تحدیث  ودلیل 
ومتمناسبة  فرصة    BPM6المدفوعات   شاملة  توصیات  االعتبار    رابطةلوضع  بعین  اإلسالمي  تأخذ  ضمن التمویل 
لھذا  تحقیقا    2020في عام   (IFTT) مویل اإلسالمي والدولیة. وبناًء على ذلك، تم تشكیل فریق عمل الت  قومیةالحسابات ال

المذكورة أعاله لقضایا  ل  ولحلتھدف إلى ایجاد  بوضع مجموعة من التوصیات  الفریق  الغرض ومنذ ذلك الحین قام  
 .وغیرھا من القضایا

للمشاورة العالمیة خالل الفترة ، والتي تم مشاركتھا المذكرة اإلرشادیةتم تلخیص ھذه التوصیات في القسم الرابع من 
. نتائج ھذه المشاورة العالمیة اضافة إلى النقاشات 2022 ینایر/كانون ثاني 25وحتى  2021 دیسمبر/كانون أول   14



   

 

   

 

التي تلت ذلك في االجتماع المشترك لفریق الخبراء االستشاري للحسابات القومیة ولجنة میزان المدفوعات  
)AEG/BOPCOMالسابع یستعرض المتابعات . القسم السادستم عرضھا في القسم  2022ن العام م  مارس/) في آذار
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 التمویل اإلسالمي في الحسابات القومیة وإحصاءات القطاع الخارجي 
 

 اإلشكالیة/القضیةالقسم األول: 
 

 مقدمة 

، 2020لتقریر تنمیة التمویل اإلسالمي  وفقًا  حیث أنھ  التمویل اإلسالمي في بعض الجھات من العالم.    شیعی .1
 2875إلى    2012ملیار دوالر أمریكي في عام    1761زادت أصول التمویل اإلسالمي العالمي من  فعلى سبیل المثال،  

، كانت أكبر حصص ھذه األصول موجودة في اقتصادات 2019في عام  ونجد أنھ  .  2019ملیار دوالر أمریكي في عام  
)، تلیھا  %43.6ر دوالر، أو  ملیا   1253األعضاء في مجلس التعاون الخلیجي (دول مجلس التعاون الخلیجي) (الدول  

) وجنوب  %26.3ملیار دوالر، أو    755منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا (باستثناء دول مجلس التعاون الخلیجي) (
نجد   ،القطاعات  یث حبالتحلیل من  ما تناولناھا    وإذا). باإلضافة إلى ذلك،  % 23.8ملیار دوالر، أو    685شرق آسیا (

وبلغت أصول أسواق رأس   )، %69.3ملیار دوالر أمریكي (  1993  قد بلغ  اإلسالمیةحجم األصول المصرفیة  أن  
ملیار دوالر    831اإلسالمیة األخرى والصنادیق اإلسالمیة)    التمویلالمال اإلسالمیة (بما في ذلك الصكوك ومؤسسات  

ملیار دوالر   51بینما كان لقطاع التأمین اإلسالمي أصول (مقاسة بإجمالي المساھمات) بقیمة    )،%28.9أمریكي ( 
والیة قضائیة لمجلس    15). باإلضافة إلى ذلك، تعتبر المصارف اإلسالمیة ذات أھمیة نظامیة في  %1.8أمریكي ( 

 يراعتشاملة ومتماسكة معتمدة دولیًا    ال توجد توصیاتنجد بأنھ  ،  كلھ  ومع ذلك IFSB(1الخدمات المالیة اإلسالمیة (
التمویل ورواج    لتوسع  نتیجةوالحسابات القومیة وإحصاءات القطاع الخارجي.  إحصاءات    ضمنالتمویل اإلسالمي  

تطویر مثل ھذه التوصیات لمساعدة فإن ذلك یستدعي    ةالتمویل التقلیدیأنشطة  اإلسالمي في ھذه المناطق واختالفھ عن  
 ات مقارنإجراء    لكي یكون باإلمكاناألنشطة المالیة اإلسالمیة  حول  ه المناطق على تجمیع تقدیرات  االقتصادات في ھذ

 .من جھة أخرى  ومع تقدیرات األنشطة المالیة التقلیدیةمن جھة بین االقتصادات  فیما 

 

 المواد المتوفرةالقسم الثاني: 
ھیئة المحاسبة والمراجعة    كل منولة عن وضع معاییر التمویل اإلسالمي بما في ذلك  ؤ ھیئات المسالقامت   .2

بتطویر معاییر التمویل اإلسالمي   )،IFSB) ومجلس خدمات التمویل اإلسالمي (AAOIFI(  التمویل اإلسالمیةلمؤسسات  
المتعلقة بالمحاسبة والتدقیق والحوكمة وكفایة رأس المال واألطر التنظیمیة وإدارة المخاطر. وتھدف ھذه الجھود إلى  

التمویل  تنسیق ممارسات ومبادئ التشغیل والتسجیل في نظام التمویل اإلسالمي وكذلك ضمان االندماج الفعال في نظام  
 .2الدولي

الدولیة   .3 المھتمین باإلحصاءات  الخاصة بمسألة  تناول  العدید من  المعالجات   المراجعالتمویل اإلسالمي في 
) الذي  MFSMCG(  ودلیل التجمیعدلیل اإلحصاءات النقدیة والمالیة  من    4.3الملحق  یصف  إذ  اإلرشادیة.  یبات  والكت 

 
انظر   أصول الصیرفة اإلسالمیة في إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي.%  من   15ھذه ھي البلدان التي تستوفي معیار امتالك أكثر من    1

.https://www.ifsb.org/download.php?id=6106&lang=English&pg=/sec03.php 
یئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ومجلس معاییر المحاسبة الدولیة لمواءمة المعالجات المحاسبیة  ینعكس ھذا أیًضا في التواصل بین ھ   2

والمنظمة الدولیة لھیئات األوراق    المصرفیة،اإلسالمیة والتقلیدیة كلما أمكن ذلك. كما یكمل مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة عمل لجنة بازل للرقابة  
 .المالیة، والرابطة الدولیة لمشرفي التأمین

https://icd-ps.org/uploads/files/ICD-Refinitiv%20IFDI%20Report%2020201607502893_2100.pdf
https://icd-ps.org/uploads/files/ICD-Refinitiv%20IFDI%20Report%2020201607502893_2100.pdf
https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/22606-9781513579191/22606-9781513579191/Other_formats/Source_PDF/22606-9781513563985.pdf
https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/22606-9781513579191/22606-9781513579191/Other_formats/Source_PDF/22606-9781513563985.pdf
https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/22606-9781513579191/22606-9781513579191/Other_formats/Source_PDF/22606-9781513563985.pdf
https://www.ifsb.org/download.php?id=6106&lang=English&pg=/sec03.php
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الدولي ( النقد  التمویIMFنشره صندوق  إلى  ل اإلسالمیة  ) كیفیة عمل مؤسسات  إلى    ،مبادئ اإلسالم استنادا  إضافة 
عن أدوات التمویل التقلیدیة. المستخدمة في التمویل اإلسالمي  األدوات  الكیفیة التي تختلف فیھا  توضیحات حول  ایراده ل

  ضمن المالیة  صنف األدوات  ی لتمویل اإلسالمي، والخاصة با  لألصول والخصومكما أنھ یصف الخصائص الرئیسیة  
  3یتناول الملحق  في حین  .  2008إطار اإلحصاءات النقدیة والمالیة بما یتماشى مع إطار نظام الحسابات القومیة لعام  

المركزي األوروبي وصندوق  ) والبنك  BISالصادر عن بنك التسویات الدولیة (  دلیل إحصاءات األوراق المالیةمن  
 ضمناألوراق المالیة اإلسالمیة بما في ذلك تصنیف سندات الدین اإلسالمیة ات الخاصة بمعالجال )IMFالنقد الدولي (

دلیل تجمیع  من    7.4یصف الملحق  و.  2008نظام الحسابات القومیة لعام  كمعاییر  المعاییر اإلحصائیة الدولیة الحالیة  
الخاص  ألعمال  ا نموذج    2019عام  )  IMFالذي نشره صندوق النقد الدولي (  2019مؤشرات السالمة المالیة نسخة  

كما عن األدوات التقلیدیة.  ھذا النموذج    الذي یعتمده ) وكیفیة اختالف أدوات التمویل IDTsمتلقي الودائع اإلسالمیة (ب
أیضا  یوفر   لالملحق  اإلسالمیة ضمن  یانات  بالن  یتعیإرشادات  الودائع  متلقي  من  ا  نماذجالمتأتیة   ات لمیزانیوقوالب 

عالوة على اإلسالمیة.    الصیرفةتجمیع مؤشرات السالمة المالیة ألنظمة  في    تي تستخدمالدخل ال  وحساباتالعمومیة  
مجلس الخدمات ) الذي نشره  PSIFIs(  دلیل التجمیع المنقح لمؤشرات التمویل اإلسالمیة التحوطیة والھیكلیةیقدم  ذلك،  

للمصارف وأسواق رأس المال وأدوات    PSIFI) إرشادات حول جمع وتصنیف ونشر مؤشرات  IFSB(  المالیة اإلسالمیة
التكافل التي تقدم خدمات تمویل إسالمیة. كما قدم خبراء مستقلون اقتراحات حول كیفیة حساب ومعالجة جوانب معینة 

من قبل (راسل كروجر) عام    الحسابات القومیة. ومن األمثلة على ذلك الورقة المقدمة  ضمنمن التمویل اإلسالمي  
2019   " القومیةحول  الحسابات  بالتمویل اإلسالمي في  الخاصة  النظر  قبل    "،وجھات  كتابتھا  البدء في  والتي تمت 

 . 2021في عام  IFTTمناقشات فریق 

معاملة التمویل    فیما یخصة  متاحكن التوصیات الشاملة المتفق علیھا دولیًا  توحتى وقت قریب، لم  ومع ذلك،   .4
. وبناًء على 2008ستند إلى نظام الحسابات القومیة لعام  م اإلسالمي ضمن إطار إحصائي متكامل لالقتصاد الكلي  

القومیة   الحسابات  الواردة في اجتماعات  للطلبات  المتحدة  ذلك، واستجابةً  التي نظمتھا شعبة اإلحصاءات في األمم 
)UNSD  واالجتماع العاشر لفریق الخبراء االستشاري () ولجانھا اإلقلیمیةAEGفإن شعبة  ) بشأن الحسابات القومیة ،

دیة لغرب آسیا (اإلسكوا) والشعبة اإلحصائیة لألمم المتحدة شكلت فریق عمل خاص اإلحصاءات التابعة للجنة االقتصا
تحت رعایة مجموعة العمل المشتركة بین األمانات المعنیة بالحسابات    2017) في عام  IFTFبالتمویل اإلسالمي (

اإلسالمي وما  أدوات التمویل  صنیف توصیات بشأن ت IFTF) لھذا الغرض. بعد ذلك وضع فریق ISWGNAالقومیة (
الملكیة   دخل  من  القومیةتحا طرق  بكذلك  اوصت  و  قطاعیایقابلھا  الحسابات  منظور  من  مخرجاتھا  تم   ساب  والتي 

الثالث عشر  عرضھا خالل  الح  والرابع عشر  االجتماع  بشأن  االستشاري  الخبراء  القومیةلفریق  عام سابات  وفي   .
مساھمو   2018 من  عمل  ضمن    تھ كجزء  الدولیة    ،IFTFفریق  التسویات  بنك  البنوك نشر  ممارسات  عن  تقریًرا 

 .اإلسالمیة لستة من االقتصادات

 ودلیل  2008من نظام الحسابات القومیة لعام    تحدیث كالً رامیة إلى  وال  احالیالقائمة    مع المبادراتوبالتوازي   .5
  ضمن   باالعتبارالتمویل اإلسالمي  مسائل  أخذ  إلى  حاجة  ال   اقتضتفقد    BPM6میزان المدفوعات اإلصدار السادس  

فریق عمل التمویل أصبح بما یسمى  و  2020في عام    IFTFتوسیع نطاق عمل  تم  ،  وبالتاليحسابات القطاع الخارجي.  
 احصاءات   ضمنتطویر إرشادات متسقة حول معاملة التمویل اإلسالمي  من أجل    وذلك بشكل أوسع  )IFTTاإلسالمي (

 لـ  ستة فرق عمل فرعیة  قامت  انطالق،كنقطة    IFTFباستخدام توصیات    . الحسابات القومیة وحسابات العالم الخارجي
IFTT 3وھي: إرشادیةة ذكر ضمن م الرئیسیة التالیةمواضیع بوضع توصیات بخصوص ال 

 
 المدرجین في المرفق زاي   IFTTتم إعداد المذكرة اإلرشادیة من قبل أعضاء   3

https://www.imf.org/external/np/sta/wgsd/pdf/hss.pdf
https://www.imf.org/-/media/Files/Data/2019/2019-fsi-guide.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Data/2019/2019-fsi-guide.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Data/2019/2019-fsi-guide.ashx
https://www.ifsb.org/download.php?id=4449&lang=English&pg=/psifi_08.php
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/IF/Perspectives_IF_NA.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/IF/Perspectives_IF_NA.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/IF/Perspectives_IF_NA.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2016/M10.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2019/M13_5_4_Islamic_Finance.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2020/M14_BD1_Islamic_Finance.PDF
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2020/M14_BD1_Islamic_Finance.PDF
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2020/M14_BD1_Islamic_Finance.PDF
https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb49_41.pdf
https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb49_41.pdf
https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb49_41.pdf
https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb49_41.pdf
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 ؛الودائع والقروض وسندات الدین اإلسالمیةالمتعلق بستثمار اال دخلالمصطلحات الخاصة ب •
  ؛مخرجاتھا احتسابوقطاعیا التمویل اإلسالمي المختصة بكیانات ال تصنیف  •
المتعلقة   • المالیة  غیر  لألصول  االقتصادیة  قانونً الملكیة  المملوكة  األسھم  وتمویل  والتأجیر  ا یبالمبیعات 

 ؛ لمؤسسات التمویل اإلسالمیة
  ؛تصنیف أدوات التمویل اإلسالمیة ودخل االستثمار المقابل لكل منھا •
 بطریقة غیر مباشرة   والمقاسةلتمویل اإلسالمي  الخاصة با  الخدمات المالیةالمرجعي، وكیفیة حساب    معدلال •
 اإلسالمي (التكافل وإعادة التكافل) التأمین  •

على العوائد  أن  على الرغم من  لتمویل اإلسالمي إلى أنھ  امجال  التشاركیة التي یتم انتھاجھا في    توحي األنماط .6
التمویل اإلسالمیة   الفوائد المدفوعة من قبل ك أدوات  الدین ال یمكن تمییزھا وظیفیًا عن  الودائع والقروض وسندات 

  العوائد تمثل ھذه  إال أن  ،  تقلیدیةفي البنوك الكما  لتدفقات الفوائد  عالجة موازیة  مدیھا  لبذات الوقت  و  ،التقلیدیةالبنوك  
والبیع اآلجل. وھذا یعني    إلجارةا  و أملكیة  الحقوق  ب  ةشبیھوخصائص  مفاھیم    قد تتضمنفھي    ،الفائدة  أوسع منمفھوم  

زان المدفوعات الطبعة السادسة، یحتاجان إلى استیعاب بعض الفروق ودلیل می  2008أن نظام الحسابات القومیة لعام  
العوائد.   المفاھیم   وعلیھ،الدقیقة لھذه  المناسبة لكي تستوعب  المذكرة اإلرشادیة باستعمال المصطلحات  توصي ھذه 

 مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة. المتوافقةاألوسع إلیرادات االستثمار الخاصة بأدوات التمویل 

عنھا  قد تنشئ كیانات اقتصادیة منفصلة  في ضوء ذلك،  تعمل البنوك اإلسالمیة بأنشطة اقتصادیة مختلفة و .7
بھدف مخصصة تُعرف باسم النوافذ اإلسالمیة    افروع كذلك  للقیام بوظائف محددة. وقد تنشئ الشركات المالیة التقلیدیة  

مسائلة   أخذإلى معرفة كیفیة  أیًضا  ھناك حاجة  ومنفصلة عن خدماتھا المالیة التقلیدیة.  تقدیم خدمات تمویل إسالمیة  
بعین المجتمع اإلسالمي األوسع  ولتمویل اإلسالمي  فیما یخص ابعض الكیانات التي تعتبر فریدة من نوعھا  التعامل مع  

بما إذا كان  توصي    المذكرة اإلرشادیةھذه  فإن  أو الدولیة. ومن بین القضایا األخرى    قومیةالحسابات الاالعتبار ضمن  
ینبغي تصنیف ھذه الوحدات كوحدات مؤسسیة، وإذا كانت كذلك، فكیف یمكن تصنیفھا قطاعیا؟  وكیف یتم حساب 

  مخرجاتھا؟

م الفعلي لألصول  خدِ ستَ المُ ھویة  و  ،والمخاطر  المنافعإن لمفھوم الملكیة االقتصادیة ثالثة مبادئ رئیسیة ھي،   .8
في كل من نظام الحسابات القومیة لعام  وھو المفھوم األساسي  في العملیة اإلنتاجیة  مستخدمة  الغیر المالیة األساسیة  

والذي یتم على أساسھ تحدید ملكیة األصول في الحسابات    BPM6ودلیل میزان المدفوعات الطبعة السادسة    2008
الدولیة والحسابات  وعلیھ،  القومیة  الواجب  .  من  العمومیة  یكون  المیزانیات  في  األصول  با تسجیل  لمالك الخاصة 

ملكیة   اأن تكون لھألصل  ل  ةمستخدم لجھة ال . بالنسبة لألصل غیر المالي، یجوز ل لھا  لمالك القانونيبااالقتصادي ولیس  
القانوني على   المالك  ااقتصادیة إذا وافق  الناتجة عن استخدام األصل في  في  لمستخدم  أحقیة  المنافع  الحصول على 

المالك  من ھو  االستخدام. ومن األھمیة بمكان تحدید  ھذا  نطوي علیھ  یلمخاطر التي  ل  ھمقابل تحمل  یةاإلنتاج عملیاتھ  
ألن ذلك سیساعد المعنیین على تحدید وتصنیف الطبیعة الدقیقة للنشاط   ،االقتصادي لألصل غیر المالي بشكل صحیح

االقتصادي وا المالك  بھ  یقوم  الذي  كیفیة  القتصادي  أیضا في  االقتصادي تساعد  بالنشاط  تقوم  التي  الوحدة  تصنیف 
مفھوًما  تتبع وتطبق  في المقابل فإن أطر المحاسبة اإلسالمیة  و.  بشكل صحیحمخرجاتھا  ساب  تحاتحدید طریقة  وقطاعیا  

صول غیر المالیة المتعلقة بالمبیعات والتأجیر وتمویل األسھم األ   وباألخص،  تسجیل األصول ب  حیث تقوممختلفًا للملكیة  
كیفیة تسجیل   تبین، فإن ھذه المذكرة اإلرشادیة  وعلیھشركات التمویل اإلسالمیة.  الخاصة بالمیزانیات العمومیة    ضمن

  الخارجي. القطاعالقومیة وفي حسابات حسابات الترتیبات في ھكذا  ضمنالملكیة االقتصادیة لألصول غیر المالیة  

من األدوات التمویلیة التي تبدو فریدة   امعالجات والترتیبات المختلفة الخاصة بالتمویل اإلسالمي عددال   تنتجأ .9
وبھذا الخصوص م مصطلحات غیر تقلیدیة.  استخدذلك ا  الذي نجم عنللتمویل اإلسالمي وبالنسبة  إلى حد ما  من نوعھا  
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كذلك  ھذه، والتعرف  كیفیة تصنیف أدوات التمویل اإلسالمیة    ضرورة التعرف علىالمذكرة اإلرشادیة بتوصي ھذه  
  تدفق الدخل المقابل لكل منھا.على 

من أجل  أن بعض االقتصادات تستخدم معدالت مرجعیة مختلفة    IFTFأظھرت المناقشات التي قام بھا فریق   .10
یة واإلسالمیة المقومة بالعملة نفسھا. وھذا التصرف یبدو أنھ غیر متسق  على الودائع والقروض التقلید  FISIMساب  تحا

. FISIMساب  تحالفقط  استخدام سعر فائدة مرجعي واحد  الذي ینص على    2008مع توصیة نظام الحسابات القومیة لعام  
لة فلسطین) أن استخدام تفید التجارب العملیة الالحقة التي رصدت لثالثة من االقتصادات ھي (إندونیسیا ومالیزیا ودوو

االسمي على   FISIMساب  تحا متباینة في  كبیرة ومعدل مرجعي واحد ومعدالت مرجعیة منفصلة أدى إلى اختالفات  
ساب تحا  یستخدم فيالمرجعي الذي یجب أن    معدلالماھیة  أیضا    IFTFلم یناقش    لودائع والقروض التقلیدیة واإلسالمیة.ا

FISIM    كمتابعة لعمل    على الودائع والقروض اإلسالمیة.  الدولیةفي المعامالتIFTF،    توصیات    المذكرة اإلرشادیةتقدم
لقیاس خدمات الوساطة المالیة التي تقدمھا الشركات اإلسالمیة التي تقبل الودائع   FISIM  معادلةبشأن جدوى استخدام 

  وما ھي المعدالت المرجعیة التي ستستخدم. 

القومیة لعام    17من الفصل    1الجزء   .11 من دلیل میزان المدفوعات    6والملحق    ،2008من نظام الحسابات 
شركات التأمین التقلیدیة وشركات إعادة التأمین  الخاصة بمعامالت  التسجیل  بشأن  توصیات  یقدمان  الطبعة السادسة  

ومعالجة  معاملة  حول  توصیات صریحة    انقدم ال یفانھما  في الحسابات القومیة وحسابات العالم الخارجي. ومع ذلك  
لنموذج   االقتصادیة  الطبیعة  لتحدید  توصیات  اإلرشادیة  المذكرة  وتقدم  اإلسالمي.  بعمال  األالتأمین  التأمین  الخاص 

 اإلسالمي بالكامل وإعادة صیاغتھ ومعالجتھ في الحسابات القومیة. 

 

 القسم الثالث: الخیارات المطروحة
 

 المتعلقة بدخل االستثمار فیما یتعلق بالودائع االسالمیة، القروض وسندات الدینالمصطلحات 
بالمصطلح .12 الخاص  الفرعي  العمل  فریق  االستثمار    ةالمتعلق  اتلقد حدد  ببدخل  القروض ولودائع  االمرتبط 

 4:القضایا التالیة للنقاشاإلسالمیة وسندات الدین  
بعض أدوات الدین على  بالفائدة    ةالشبیھعوائد  ال لوصف    الذي یمكن استخدامھما ھو المصطلح المناسب   •

  ؛)1.1 القضیة) (اإلسالمیة القروض وسندات الدین والودائع كاإلسالمیة 
نظام الحسابات القومیة ودلیل میزان المدفوعات  ل بالفائدة في النسخة المحدثة    ةكیفیة عرض العوائد الشبیھ •

 ؛ )2.1 القضیة(
ودلیل میزان المدفوعات    2008ما ھي التغیرات المحتملة للفقرات ذات الصلة في نظام الحسابات القومیة   •

 ) 3.1 القضیة بالفائدة ( ةالنسخة السادسة لعكس ھذه العوائد الشبیھ
یمكن  مصطلحین    في نقاشاتھ علىالفرعي المختص بالموضوع ركز  العمل  ، فإن فریق  1.1  القضیةبخصوص   .13

المصلح   .القروض وسندات الدین اإلسالمیةوالودائع  المترتبة على  بالفائدة    ةوصف ھذه العوائد الشبیھأن یستخدما ل 
االستثمار".  اضافة الى ذلك فقد  التمویل و   "دخل الثاني ھو  مصطلح  ال " ومماثلة " الفائدة وعوائد االستثمار ال  األول ھو

االجماع العام كان على أن یكون االختیار محصورا بین لكن  وتم نقاش احتمالیة استخدام مصطلحات أخرى بدیلة،  
 ھذین المصطلحین. 

 
  .من المعلومات حول اآلراء المختلفة ذات األھمیة مزیداً  1واو.یوفر الملحق  4
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عرض  التي ست طریقة  ال ب   یتعلقان  نبعین االعتبار خیارا  اً ، فإن فریق العمل الفرعي أخذ2.1  القضیةبخصوص   .14
النسخ المحدثة   ضمناالسالمیة  القروض وسندات الدین  والودائع    المترتبة علىالمتعلقة بدخل االستثمار    رموزال فیھا  

 : وھما لكل من نظام الحسابات القومیة ودلیل میزان المدفوعات
الجدیدة المقترحة، مع   ةتسمیال) أو D41الفائدة (البند الخاص بتعیین رمز منفصل لھذه العائدات ضمن  .أ

 ، أووتصنیفاتھ إحصاءات االقتصاد الكليالمتعلقة بالمعاییر اإلحصائیة الدولیة  شمولیة مراعاة 
، مع منح  BMPواالحتفاظ بالتصنیف الحالي إلیرادات االستثمار كما ھي في نظام الحسابات القومیة  .ب

الفائدة بند ضمن جدیدة فئة فرعیة  في استحداثخیار الاالقتصادات ذات األنشطة المالیة اإلسالمیة الھامة 
)D41 العوائداألنواع من عرض وابراز ھذه من أجل ) أو التسمیة الجدیدة المقترحة . 

ودلیل   2008نظام الحسابات القومیة  بمراجعة شاملة لفریق العمل الفرعي  قام    قد، ف3.1  القضیةأما بخصوص   .15
الفقرات ذات  الدقیقة على    ت دخال التعدیالالكیفیة التي سیتم فیھا اتقییم    من أجلمیزان المدفوعات النسخة السادسة  

 بالفائدة. ةالعوائد الشبیھطبیعة تعكس بحیث الصلة 
 

 المعنیة بالمالیة اإلسالمیة ومخرجاتھا (المؤسسات)  التصنیف القطاعي للكیانات
وحساب   .16 اإلسالمیة  بالمالیة  المعنیة  للكیانات  القطاعي  بالتصنیف  المعني  الفرعي  العمل  فریق  لدى  كان 

رئیسیتان.   مھمتان  األولىمخرجاتھا  ب،  المھمة  لمؤسسات القیام  المخرجات  وحساب  القطاعي  التصنیف  استعراض 
الملحق  المتضمنة  اإلسالمیة    تمویلال المعلومات  5في  مذكرة  القومیة "التمو حول    من  الحسابات  في  اإلسالمي  یل 

تقدیمھ  تم  والتي  الخارجي"،  القطاع  (  خالل  اوإحصاءات  االستشاري  الخبراء  لفریق  الرابع عشر    ) AEGاالجتماع 
) للتأكد من اكتمالھا واتساقھا مع توصیات  2020معلومات    المعنونة بمذكرة(  2020المعني بالحسابات القومیة في عام  

القومیة   ثانیًا،  1.2  قضیةساب المخرجات (التحاو  ةالقطاعی  ات صنیفالتب  المتعلقةنظام الحسابات  حدد فریق العمل  ). 
تحدید من أجل  التي لم تكن مدرجة في الملحق المذكور  والتالیة    كیانات التمویل االسالميالمراجعة،  الفرعي من خالل  

یمكن  كیف  قوم الفریق بتوضیح  ی)، وإذا كان األمر كذلك،  2.2  قضیةاعتبارھا وحدات مؤسسیة (الباإلمكان  كان  ما  إذا  
 مخرجاتھاحساب  توضیح كیفیة  و 5) 2.3  قضیةقطاع المالي (الللالقطاعات الفرعیة  قطاعیا ضمن    ھذه الوحدات  تصنیف

 . الكیانات التي تم تحدیدھا خالل المراجعة ھي كالتالي: 6) 2.4 لقضیة(ا
 حسابات االستثمار المقیدة خارج المیزانیة  •
 النوافذ اإلسالمیة في البنوك التقلیدیة •
الصنادیق الوقفیة التي یتم إنشاؤھا ألغراض محددة، تكون في العادة لألعمال الخیریة، وتدیرھا مؤسسات   •

 خاصة أو عامة) مالیة (
 صنادیق الحج وھي عبارة عن وسائل وأدوات مخصصة للمسلمین بھدف االدخار ألداء فریضة الحج  •

 
  

 
التأمین  العاملة في مجاالت كیانات ال الفرعي  عمل لتكافل وإعادة التكافل، استبعد فریق ال المعني باالفرعي    عملفریق التقلیل التداخل مع عمل بھدف     5

 اإلسالمیة من مناقشاتھ 
 مزیدًا من التفاصیل حول ھذه الكیانات 2واو. یوفر الملحق    6

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2020/M14_BD1_Islamic_Finance.PDF
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2020/M14_BD1_Islamic_Finance.PDF
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لملكیة االقتصادیة لألصول غیر المالیة المتعلقة بالمبیعات، االجارة والتمویل والتي تملكھا قانونیا  ا
 االسالمیة تمویلمؤسسات ال

والتمویل   واالجارةقام فریق العمل الفرعي المعني بالملكیة االقتصادیة لألصول غیر المالیة المتعلقة بالمبیعات   .17
باألسھم والتي تكون مملوكة قانونًا لمؤسسات التمویل اإلسالمیة بمناقشة االختالفات بین نظام الحسابات القومیة من 

یخص تسجیل ملكیة األصول غیر المالیة المتعلقة بھذه الترتیبات وتحدید  جھة وأطر محاسبة التمویل اإلسالمي فیما  
 7والنقاش  القضایا التالیة للبحث

 مؤجل البیع  وال  غیر المالیة في ترتیبات التمویل مثل المرابحة  لألصولالتعامل مع الملكیة االقتصادیة    یةكیف •
االجارة التمویلیة والتورق وارة التشغیلیة  االجوستصناع  اإلوبیع السلم  والمشاركة المتناقصة  و  والمضاربة

 )، 1.3 القضیة(
 ضمنھذه األصول  سداد  عن    العمالءكیفیة تحدید الملكیة االقتصادیة لألصول غیر المالیة عندما یتخلف   •

 )2.3 القضیةالترتیبات التمویلیة المتعلقة بكل من المرابحة والبیع المؤجل (
فإن مفھوم ایرادات الفوائد،    نظرا لغیابفإنھا ذات صلة بسیاق التمویل اإلسالمي ألنھ    1.3  القضیةبخصوص   .18

التمویل   الاإلسالمیة  مؤسسات  بتولید  تمویلتقوم  ترتیبات  خالل  من  كدخل  المؤجل  و  المرابحةیة   المضاربةوالبیع 
. تتضمن ھذه الترتیبات  االجارة التمویلیة والتورقواالجارة التشغیلیة  واالستصناع  وبیع السلم  والمشاركة المتناقصة  و

ال  بیع أو تأجیر  في  یتم  8التمویل باألسھم  سلع ذات الصلة و العادة  المالیة االسالمیة بأن  المحاسبة  .  توصي معاییر 
ھذه    تناكوإن  االسالمیة حتى    تمویلؤسسات الم المیزانیة العمومیة ل  ضمناالصول غیر المالیة  تسجیل ملكیة ھذه  

ھذه األصول قد استبقیت لدیھا لفترة   وربما تكون أنشطتھا االنتاجیة،    فعلیا لممارسةاالصول  ھذه  تستخدم  ال  المؤسسات  
یوحي االسالمیة    تمویلمؤسسات الالخاصة ب یة  میزانیات العمومالتفسیر الظاھري لل.  وكنتیجة لذلك، فإن  وجیزة فقط

بالتالي، ھنالك حاجة الى    أقرب للواقع.  ھومن االنشطة المالیة والذي  بدال  نشطة غیر المالیة  ھا أكثر انخراطا في األبأن
وضع توصیف احصائي جید لدور مؤسسات المالیة االسالمیة تحت ھذه الترتیبات وحقیقة االنشطة االقتصادیة سعیا  

 .9دید الملكیة االقتصادیة لھذه االصول غیر المالیة.لتح
المیزانیات العمومیة   ضمنبالنظر إلى أن معاییر المالیة اإلسالمیة توصي بتسجیل ھذه األصول غیر المالیة   .19

الخاصة بمؤسسات التمویل اإلسالمیة، فإن ھناك حاجة أیضاً لتحدید الملكیة االقتصادیة لھذه األصول غیر المالیة عندما  
 .)2.3كالمرابحة أو البیع المؤجل (القضیة  المختلفة تمویلیة الترتیبات ال  ضمنیتخلف العمالء عن سدادھا 

 
 میة ودخل االستثمار المترتب تصنیف األدوات المالیة اإلسال

، قام فریق العمل الفرعي المكلف بتصنیف األدوات المالیة اإلسالمیة 2020عام  ل  المعلومات بناء على مذكرة   .20
أدوات المالیة اإلسالمیة وتدفقات  المقترحة للتعامل مع  اإلحصائیة    اتبمراجعة المعالج  مناظر لھا، ودخل االستثمار ال

إطار نظام الحسابات القومیة ودلیل میزان المدفوعات الحالیین، لھذه األدوات استنادا الى    ةالقطاعی  اتالدخل والتصنیف
ألساس، لم یكن مطلوبا كنقطة انطالق وضع  . وعلى ھذا االمذكرة المشار إلیھا من    4و  3في الملحقین    ةرداوھي  كما  

من   بالرغم  اإلسالمي،  للتمویل  جدید  مفاھیمي  ھناك  إطار  اجراء  حاجة  أن  مثل لمراجعة  إلى  المصطلحات  بعض 

 
 .توصف الموضوع بالمزید من التفاصیل  3الملحق واو.     7
 توصف الفروقات ما بین االجارة التشغیلیة والتمویلیة   .31جدول واو.    8
القتصاد  سلط مجتمع إحصاءات االقتصاد الكلي الضوء على أن مفھوم الملكیة االقتصادیة یظل ھو المبدأ األساسي لتحدید ملكیة األصول في إحصاءات ا     9

بشأن   BOPCOMبشأن الحسابات القومیة والمذكرات اإلرشادیة لـ  AEGانظر استنتاجات االجتماع الرابع عشر لمجموعة   المثال،الكلي. على سبیل  
والتشغیلیة  األثر اإلحصائي للتغییر في معالجة عقود اإلیجار التشغیلي في محاسبة األعمال والملكیة االقتصادیة في سیاق معامالت اإلیجار المالیة  

 والطائرات 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2020/M14_BD1_Islamic_Finance.PDF
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ت االقتصادیة لتحدید ما  ءا"الفائدة". حیث تبنى فریق العمل الفرعي بدال من ذلك، مقاربة اندماجیة من منظور اإلحصا 
وصل إلى توافق في اآلراء بشأن التغطیة والوصف العملي والمعالجة المحاسبیة المقترحة لألدوات إذا كان یمكن الت
قید الدراسة، بما في ذلك أي أدوات إسالمیة یتم استحداثھا مستقبال. كما تم اإلقرار على أن التي ھي المالیة اإلسالمیة 

ألدوات أكثر من غیرھا وأنھا ستكون أیضا قابلة للتطبیق المقاربة االندماجیة المقترحة یمكن أن تكون فعالة مع بعض ا
   ).1.4  القضیةفي المستقبل إذا ومتى تطور التمویل اإلسالمي (

كما ھو الحال مع التمویل التقلیدي، یجب أن ترتكز اإلرشادات المنھجیة الخاصة بتصنیف األدوات المالیة  .21
یكون التصنیف  سھ في عدة حاالت  المعنیة. ویترتب على ذلك أناإلسالمیة على فحص الخصائص الجوھریة لألداة  

سماتھا الخاصة. وبناء علیھ، ناقش فریق العمل الفرعي أیضا جدوى إنشاء "شجرة قرار" إلدراجھا نوطا بالمقترح م
 ).2.4 القضیةتجمیع البیانات من أجل تسھیل قرارات التصنیف المستقبلیة (الدلیل االرشادي الخاص بفي 

 
 والمصطلح المتعلق بحساب خدمات الوساطة المالیة المقاسة بصورة غیر مباشرة دل المرجعي معال

االداریة    اخذأ .22 الترتیبات  في  الفروقات  االعتبار  مؤسسات  فی بعین  بین  التقلیدیة ل  المتلقیة  التمویلما  لودائع 
 معدل الفائدة المرجعي االسالمیة، فإن فریق العمل الفرعي الخاص بنقاش موضوع    تمویلنظیراتھا من مؤسسات الو

 10:االسالمي قد حدد القضایا التالیة للنقاش  FISIMحساب تي ستستخدم في ال  اتوالمصطلح 
الودائع   تتلقىمؤسسات    قبلالخدمات المالیة المقدمة من  قیمة  لقیاس    FISIM  معادلةمدى مالئمة استخدام   •

 ؛)1.5 القضیةاالسالمیة (
ینبغي استخدامھا لحساب    معدلال • التي  الودائع والقروض االسالمیة    FISIMالمرجعي  تم اعتماد   إذاعلى 

 ) 2.5  القضیةالمنوي استخدامھا ( FISIMمعادلة 
 ؛ )3.5 القضیةاالسالمیة ( FISIMما ھو نطاق االدوات المالیة االسالمیة المنوي تضمینھا في احتساب  •
 القضیة االسالمیة (  FISIMباستخدامھ في احتساب صادرات وواردات    الموصَ المرجعي    المعدل ما ھي   •

 ؛ )4.5
 ) 5.5 القضیةاالسالمیة ( FISIMحتساب المعادلة المخصصة الباستخدامھ في  الموصَ ما ھو المصطلح  •
من خدم  ست ستتي  المرجعیة ال  معدالتدعوة االقتصادیات للمشاركة في الفحوصات التجریبیة حول ما ھي ال  •

 القضیة الودائع والقروض االسالمیة (والمرتبطة بلحدود  ل  ةبراع نظیرتھا ال و  المحلیة  FISIM  احتساباجل  
6.5 .( 

 ، ھنالك خیارین اثنین مطروحین: 1.5 القضیةبخصوص  .23
لودائع االسالمیة ل  متلقیةال   التمویلمؤسسات    قبلالخیار االول: قیاس خدمات الوساطة المالیة المقدمة من   •

خالي من الخدمة)  ال مرجعي (ال  معدلالالمدفوع للبنك من المقترضین و   معدلعلى أساس الفروقات ما بین ال
ال بین  ما  الفروقات  الیھا  وال  معدلمضافا  دفعھذال   معدلالمرجعي  یتم  باستخدام    ي  للمودعین   معادلة فعلیا 

FISIM    متلقیة ال   التمویل.  ھذا على اعتبار أن مؤسسات  2008في نظام الحسابات القومیة  المنصوص علیھا  
ا للوحدات ھأنھا تقدم آلیة توسیطیة تسمح من خاللمن حیث  التقلیدیة  مثیالتھا  لودائع االسالمیة تتشابھ مع  ل

 ؛تلك الوحدات لتي حققت عجزاً التي حققت فائضا بأن تقرض 
یمكن ال    2008في نظام الحسابات القومیة    ھاحتسابوالمعادلة الخاصة ب  FISIMمفھوم  الخیار الثاني: ان   •

بأن تكون ضمن أي جزء من   ال تقبلأن الفائدة    بسبب الودائع االسالمیة    ةیمتلقمؤسسات  حالة    تطبیقھما في
یمكن قیاس خدمات الوساطة المالیة التي تقدمھا الشركات اإلسالمیة التي   ذلك،وبدالً من  التمویل اإلسالمي.  

 
 .مزیدًا من المعلومات حول الخیارات 4واو. فر الملحق یو   10
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تقبل الودائع بشكل مباشر على أنھا مجموع الدخل المتولد من األدوات الشبیھة بالقروض اإلسالمیة مطروًحا  
  منھ التوزیعات المدفوعة على األدوات اإلسالمیة الشبیھة بالودائع.

في نظام الحسابات القومیة مستخدمة   FISIM  معادلة حسابكانت    إذا  ةمالئمفھي    2.5  القضیةبخصوص   .24
على الودائع والقروض االسالمیة. وعلیھ، فقد ناقش فریق العمل الفرعي الخیارات التالیة بخصوص   FISIMالحتساب  

   باستخدامھا: الموصَ المرجعي  المعدل
التقلیدیة واالسالمیة.  ھذا الخیار یتسق  FISIMمرجعي واحدة فقط لكل من   معدلالخیار االول: استخدام  •

 ودلیل میزان المدفوعات   2008مع توصیات نظام الحسابات القومیة  
ل  معدل الخیار الثاني: استخدام   • مؤسسات ل مرجعي واحد مع االخذ بعین االعتبار اختالف درجة المخاطر 

  االسالمیة.لودائع ل  متلقیةل المالیة ا
  2008في نظام الحسابات القومیة الواردة    FISIM معادلةوالمتعلقة بإمكانیة استخدام   3.5  القضیةبخصوص   .25

 مدى امكانیة ادراج ودائع كل من القرض في  فریق العمل المعني    دقق االسالمي.  وبناء على ذلك فقد    FISIMالحتساب  
القرض  من خالل    تتمویالادراج الاالسالمي على الودائع و  FISIMحسن في احتساب ال  ال قرض  الاألمانة ووالودیعة  و

قد تتلقى  الحسنقروض حیث أن المؤسسات التي تقوم بالتمویل بواسطة القرض الالمتعلق ب  FISIMفي حسابالحسن 
یة أثارت نقاشا إضافیاً تركز حول  ضوھذه القدخل استثمار.   نوع من انواع  أي  تلقون  ال یھبة من العمالء ولكنھم  

 أم ال. على حدااإلسالمیة لكل أداة من أدوات المالیة  FISIMامكانیة احتساب 
یمكن استخدامھ الذي  مرجعي  ال   معدلمسألة ما ھو الفریق العمل الفرعي  بحث  ، فقد  4.5 القضیةبخصوص   .26

  .اإلسالمیة العابرة للحدودعلى الودائع والقروض  FISIMالحتساب 
تخدامھا في یم اسسالتي  ، فقد ناقش فریق العمل الفرعي بعض المصطلحات  5.5رقم    القضیةأما بخصوص   .27

التمویل ودخل االستثمار مكان الفوائد المقبوضة في تم اقتراح أن تستبدل مصلح  على سبیل المثال  ف،  FISIMمعادلة  
على المودعین والمستثمرین.  وقد تم االتفاق حین یتم استبدال الفوائد المدفوعة للمودعین بمصطلح توزیع االرباح  

 ات مصطلحالبھا ال بد وأن تنسجم مع تلك المرتبطة بالفریق الفرعي العامل على    الموصَ بالمجمل بأن المصطلحات  
 القروض وسندات الدین االسالمیة.ولودائع ا المترتب علىدخل الملكیة حول 

ناقش فریق العمل الفرعي جدوى دعوة االقتصادات للمشاركة في االختبارات  ، فقد  6.5  القضیةبخصوص   .28
المحلي   FISIMالمرجعي المستخدم في حساب    المعدلالتجریبیة لبعض توصیاتھ. یمكن أن یكون أحد االختبارات ھو  

ا لالختالفات الكبیرة نظرً   نفسھا،والقروض اإلسالمیة المقومة بالعملة    على الودائعوالعابر للحدود وباألخص المحتسبة  
التجریبیة التي أجرتھا ثالثة اقتصادات مختلفة تحت رعایة   أظھرتھا االختباراتالتي    FISIMفي القیمة االسمیة لـ  

IFTF والتي قام البعض باستخدام معدل مرجعي واحد والبعض األخر قام باستخدام عدة معدالت مرجعیة. 
 

 التكافلي التأمین التكافلي وإعادة التأمین 
ناقش فریق العمل الفرعي الخاص بالتأمین التكافلي وإعادة التأمین التكافلي النماذج الشائعة للتأمین التكافلي  .29

قضایا  ومن تم الخیارات المطروحة من أجل حل الثالثة  11وإعادة التأمین التكافلي وأوجھ اختالفھا مع التأمین التقلیدي 
  التالیة:

علیھا مختلف نماذج التأمین التكافلي وإعادة نبني  شركات التكافل وصنادیق التكافل التي تإمكانیة اعتبار   •
 )؛ 1.6 القضیةالتأمین التكافلي كوحدات مؤسسیة منفصلة (

 )؛2.6 القضیةتصنیف شركات التكافل وصنادیق التكافل إذا تم اعتبارھا وحدات مؤسسیة منفصلة ( •

 
 بعض نماذج أنظمة التكافل وإعادة التكافل وأوجھ اختالفھا مع التأمین التقلیدي بالتفصیل.  5-واو  یصف الملحق 11
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 ). 3.6  القضیةلتكافل إذا تم اعتبارھا وحدات مؤسسیة منفصلة (حساب مخرجات شركات التكافل وصنادیق ا  •
حسب الثالث على اعتبار أن االلتزام بقواعد الشریعة على مستوى صناعة التأمین اإلسالمي  قضایا  تم تحدید ال .30

التكافل  وصنادیق  التكافل  في  (المشتركون  أساسیة  مجموعات  ثالث  بین  التمییز  یقتضي  المطبقة  النماذج  مختلف 
ذلك   ویترتب عن  التكافل).  ال وشركات  مع  التكافل انسجاما  تقوم صنادیق  أن  اإلسالمي،  للتمویل  المحاسبیة  معاییر 

بما في ذلك المیزانیات العمومیة. وھذا یعني الحاجة    وشركات التكافل بتجمیع مجموعة كاملة من الحسابات المستقلة،
الشروط   تستوفي  كانت  إذا  القومیة،  الحسابات  نظام  لقواعد  وفقا  إمكانیة تصنیفھا كوحدات مؤسسیة  تقییم مدى  إلى 
الوحدات وطرق  مثل تصنیف ھذه  مناقشة مسائل أخرى  أیضا  ینبغي  المؤسسیة. وعندئذ، سوف  للوحدات  األخرى 

ھا. وعلى الرغم من أن المسائل التي تمت مناقشتھا تركز على أنشطة التأمین التكافلي، إال أنھا ذات حساب مخرجات
نفس الجدوى فیما یتعلق بأنشطة إعادة التأمین التكافلي، لذا فإن التوصیات المترتبة في ھذا المجال، كما ھو موضح 

 أدناه، ستنطبق كذلك على أنشطة إعادة التأمین التكافلي. 
 

 سم الرابع: التوصیاتالق
 

 المصطلحات المتعلقة بدخل االستثمار فیما یتعلق بالودائع االسالمیة، القروض وسندات الدین
 
بالفائدة على بعض أدوات الدین اإلسالمیة وھي   ة: ما ھو المصطلح المناسب لوصف العوائد الشبیھ1.1قضیة  ال

 (الودائع اإلسالمیة، القروض وسندات الدین)
ال .31 "، بحیث یتم االبقاء على مصطلح  مماثلة أوصى فریق العمل الفرعي باستخدام مصطلح "الفائدة والعوائد 

من نظام الحسابات القومیة   "الفائدة" ضمن المصطلحات المقترحة لضمان االستمراریة مع المصطلحات الحالیة في كل
ودلیل میزان المدفوعات النسخة السادسة والتي تصف دخل االستثمار على الودائع، القروض وسندات الدین   2008

شمول التعریف االشمل   بإمكانھ" ھو جزء من المصطلح المقترح والذي  مماثلةالتقلیدیة.  الجزء الخاص "بالعوائد ال
بالفائدة على الودائع، القروض وسندات الدین االسالمیة، مما یسمح بسھولة ادماج ھذه االدوات المالیة   ة للعوائد الشبیھ

االسالمیة والدخل المتحقق منھا مع االطر االحصائیة المتعلقة باالقتصاد الكلي. إن ھذا االجراء یساعد في تقلیص 
التصانیف   اطر  االسالمیة ضمن  للمالیة  بدائل  لتطویر  یوِص  االحصائیة.الحاجة  باستخدام   لم  الفرعي  العمل  فریق 

 .الدولي مصطلح االستثمار نظرا الحتوائھ على شمولیة أكبر في المعنى في الحساب المالي ووضع االستثمار 
 

بالفائدة في النسخة المحدثة لكل من نظام الحسابات القومیة ودلیل میزان   ة: كیفیة عرض العوائد الشبیھ2.1  القضیة
 ات المدفوع

دخل  .32 لمكونات  الحالي  التصنیف  على  االبقاء  لضمان  الثاني  الخیار  استخدام  الفرعي  العمل  فریق  یفضل 
"الفائدة   تسمیة  واعادة  المدفوعات،  میزان  ودلیل  القومیة  الحسابات  نظام  في  والعوائد  D41االستثمار  "الفائدة  الى   "

المالیة االسال  ء) مع اعطا D41(  مماثلةال التي تشكل  میة لدیھا مكانة مھمة خیار انشاء تصنیف فرعي االقتصادیات 
ال  والعوائد  االستثمار  للودا  D41  مماثلةضمن  االستثمار  دخل  إلبراز  االسالمیة.   ئوذلك  الدین  وسندات  القروض  ع، 

، ومنھا العوائد على الودائع االسالمیة، D41"  مماثلةبالتالي فإن ھذا التقسیم سیعرض على أساس "الفائدة والعوائد ال 
القروض وسندات الدین.  السبب المباشر وراء اختیار ھذا الخیار ھو لإلبقاء على الشمولیة واالتساق في المعاییر 

 اإلحصائیة.
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القومیة  3.1القضیة   الحسابات  نظام  في  الصلة  ذات  الفقرات  على  المقترحة  التغییرات  میزان   2008:  ودلیل 
 BPM6المدفوعات 

  2008اجراء تغیرات على الفقرات الرئیسة التالیة في نظام الحسابات القومیة  یوصي فریق العمل الفرعي   .33
 :12 ودلیل میزان المدفوعات

" ھي أحد أشكال دخل االستثمار أو دخل االستثمار مماثلة: "الفائدة والعوائد ال7.113نظام الحسابات القومیة   •
" الذي یكون مستحق القبض من قبل مالكي أنواع معینة من األصول المالیة، بما یشمل أدوات الشبیھةللفوائد  

التمویل)  الدین والقروض (أو استخدامات  التمویل) وسندات  الودائع (أو مصادر  المالیة االسالمیة وھي: 
خرى.  تحت تصرف وحدة مؤسسیة أوربما (الحسابات األخرى المستحق قبضھا عن وضع االصل المالي  

حق  ویتم ودائع ومخصصات  على  الدخل  الخاصة  وقمعاملة  فائدة   ھي  SDR  السحب  أنھا  على  األخرى 
للدائنین لدى   اجمیعھا حقوق  مماثلةفائدة أو عوائد    . وتمثل األصول المالیة التي ینشأ بموجبھامماثلةوعوائد  

الي أو أكثر من المذكورة أعاله. إلى إنشاء صك م  تؤدي المدینین ویقرض الدائنون األموال للمدینین والتي  
الرئیسي.   بالمبلغ  أو  الدین  للدائن بأصل  بھ  المدین  یدین  الذي  المبلغ  یتراجع   ومعویعرف  الوقت،  مرور 

ال  الفائدة والعوائد  لتراكم  المبلغ المستحق نظراً  . ویشار إلى الرصید في أي وقت بالمبلغ مماثلةوینخفض 
 .الرئیسي المستحق

مبلغا من المال (أو الربح) محدد سلفا أو    مماثلة: قد تكون الفائدة أو العوائد ال 7.114نظام الحسابات القومیة   •
من مصادر واستخدامات  المتأتیة  االرباح    الحصة مننسبة مئویة ثابتة أو متغیرة من أصل الدین المتبقي أو  

 فیمكنالمتراكمة للدائن خالل الفترة المعنیة،    أو العوائد المماثلة  لم یتم سداد بعض أو كل الفائدة  إذاالتمویل.  
إضافتھ إلى مبلغ أصل الدین المتبقي أو قد یشكل التزاما إضافیا أو منفصل یتم تحمیلھ على المدین.  ومع 

جبة السداد حتى تاریخ الحق، وفي أوقات  بالضرورة مستحقة أو وا  مماثلةذلك، وقد ال تكون الفائدة والعوائد ال
 .أخرى حتى یحین وقت سداد القرض أو غیره من الصكوك

ھي شكل من أشكال دخل االستثمار الذي یتم   "المماثلة الفائدة والعوائد  "    11.48دلیل میزان المدفوعات   •
ة اإلسالمیة، أي الودائع  تحصیلھ من قبل مالكي أنواع معینة من األصول المالیة، بما في ذلك األدوات المالی

وضع موجودات مالیة في تصرف وحدة قیامھم بوسندات الدین والقروض وحسابات القبض األخرى لقاء  
حیاز من  الدخل  تضمین  یتم  كما  أخرى.  السحب    ةمؤسسیة  حقوق  ومخصصات  الخاصة  السحب  حقوق 

فئة الفوائد والعوائد المماثلة. لیست كل تدفقات الحساب الجاري المرتبطة بأدوات الدین عبارة   ضمنالخاصة  
عموالت أو رسوم والتي تعتبر رسوم مقابل الخدمات  عبارة عن  عن فوائد وعوائد مماثلة؛ قد یكون بعضھا  

 المالیة. 
ودلیل میزان المدفوعات    2008میة  إضافة الى ما ذكر، فان الفقرات المعنیة في كل من نظام الحسابات القو .34
وتغییرھا لضمان ضم مصطلح    6 یتم مراجعتھا  أن  بد  االستثمار ال  نوع من دخل  أنھا  الفائدة على  والتي توصف 

عندما یتم االشارة لھذا   مماثلةمن الضروري كذلك اضافة مالحظة وأمثلة على العوائد ال".   مماثلة"الفائدة والعوائد ال
لى في نظام الحسابات القومیة ودلیل میزان المدفوعات. ال یوجد فعلیا، تغیرات جذریة على ھذه المصطلح للمرة االو

االنظمة نظرا لكون العوائد على الودائع االسالمیة، القروض وسندات الدین تتصرف بشكل مشابھ لتلك العوائد من 
ضا المالیة االسالمیة وینسجم بالتالي مع معاییر  " یستوعب ایمماثلةالبنوك التقلیدیة.  ان المصطلح "الفائدة والعوائد ال

 .الشریعة االسالمیة والتي تحرم الربا والذي یترجم بالفائدة
 

 
 BPM6و 2008یلخص المرفق ھاء التغییرات المقترحة على نظام الحسابات القومیة لعام  12



 

14 

 اإلسالمیة وحساب مخرجاتھا تمویلالتصنیف القطاعي للكیانات مؤسسات ال
 

 (التصنیف القطاعي العام وحساب المخرجات) 1.2القضیة 
اإلسالمیة ومع أسالیب حساب  تمویل  بھ للمؤسسات ال  الموصَ اتفق فریق العمل الفرعي مع التصنیف القطاعي   .35

مخرجاتھا الواردة في المرفق دال. على وجھ التحدید، قام فریق العمل الفرعي بالمناقشات على نطاق أوسع للتوصیات  
من حیث كونھا وحدات مؤسسیة، التصنیفات القطاعیة الفرعیة لھا    1المتعلقة بمعاملة الكیانات الواردة في الجدول  

 احتساب انتاجھا.  وطرق
 

  كیانات التمویل االسالميوحساب مخرجات القطاعي  تصنیفال: ملخص التوصیات الخاصة ب1الجدول  
 

 الكیان
ھل ھي وحدات 

 مؤسسیة  
 ) 2.2(القضیة 

 التصنیف القطاعي
 ) 3.2(القضیة 

 منھجیة احتساب المخرجات  
   )4.2(القضیة 

حسابات االستثمار  
المقیدة خارج  

 المیزانیة 

صنادیق االستثمار في األسواق  نعم 
 (S124)غیر المالیة 

اجمالي التكالیف والخدمات المالیة  
المحتسبة بصورة غیر مباشرة على 
بعض الترتیبات التمویلیة كالمرابحة  

 واإلجارة    
النوافذ اإلسالمیة 

  في البنوك التقلیدیة
الشركات التي تقبل الودائع  نعم 

 ) S122باستثناء البنك المركزي (
خدمات مالیة محتسبة بصورة غیر 

باإلضافة الى رسوم مباشرة 
 وعموالت 

المؤسسات المالیة األسیرة  نعم  الصنادیق الوقفیة
 )  S127ومقرضو األموال (

 اجمالي التكالیف

صنادیق االستثمار في األسواق  نعم  صنادیق الحج 
 (S124)غیر المالیة 

 إجمالي التكالیف

 
 (الوحدات المؤسسیة)  2.2القضیة 

یوصي فریق العمل الفرعي بتصنیف حسابات االستثمار المقیدة خارج المیزانیة العمومیة التي تتوافق مع   .36
الحسابات توضع في صندوق  التمویل اإلسالمي كوحدات مؤسسیة. وذلك ألن أموال أصحاب ھذه  معاییر محاسبة 

ألموال من خاللھ ویتم أیضا باالحتفاظ استثمار یتم إدارتھ بشكل مستقل عن البنك اإلسالمي بحیث یتم توجیھ ھذه ا
بمجموعة كاملة من الحسابات الخاصة بصندوق االستثمار ھذا، بما في ذلك المركز المالي الذي یظھر حقوق الملكیة 
ألصحاب الحسابات. ال تمنح عقود المضاربة التي یتم بموجبھا إنشاء ھذه الحسابات البنك االسالمي السلطة على اتخاذ 

فان األمر الوحید لمتعلقة باستخدام وتوزیع األموال التي یتلقاھا من أصحاب ھذه الحسابات. عوضا عن ذلك،  القرارات ا
الحسابات وإدارتھا. باإلضافة إلى ذلك، ال تسمح تنظیم  اتخاذ قرارات بشأن  القیام بھ ھو    الذي یمكن للبنك اإلسالمي

  البنك االسالمي مع األموال الموجودة في ھذه الحسابات. الرابط الوحید بین حسابات    البنك االسالميالعقود بخلط أموال  
دخل االستثمار من حسابات البنك اإلسالمي من  نصیب  عبارة عن  وحسابات االستثمار المقیدة خارج المیزانیة ھو  

 .الخاص بالبنك االسالمي خل د الفي بیان  ضمن اإلیرادات احد و تسجیلھ كبندحیث یتم ، ا مضارب بصفتھ االستثمار ھذه  
الطرق المختلفة التي یتم خاللھا تنظیم النوافذ اإلسالمیة. یتناول ھذا القسم من المذكرة   2-واویلخص الملحق   .37

اإلرشادیة النوافذ اإلسالمیة التي یتم إنشاؤھا ضمن البنوك التقلیدیة لغرض تلقي الودائع وفقًا لعقد مضاربة یسمح للبنك 
باستثم  فقط.  التقلیدي  إسالمیة  مالیة  أدوات  في  الودائع  ھذه  الحالة  ار  ھذه  االحتفاظ في  التقلیدیة  البنوك  على  یتعین 

بمجموعة كاملة من الحسابات، بما في ذلك المیزانیة العمومیة لھذه النوافذ. ھذه النوافذ اإلسالمیة ملزمة أیًضا بأن 
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ة التي تدیرھا. والسبب في ذلك أن إدارة النوافذ تتطلب وجود منفصلة عن إدارة البنوك التقلیدیویكون لھا إدارة مستقلة  
ھذه النوافذ اإلسالمیة بأموال البنوك التقلیدیة التي تدیر  الخاصة بموال  األمجلس شرعي مھمتھ ضمان عدم اختالط  

وفق ذلك تقلیدیة  النوافذ اإلسالمیة التي أنشأتھا البنوك ال اعتبار  النوافذ. وبناًء على ذلك، یوصي فریق العمل الفرعي  
   التقلیدیة. وحدات مؤسسیة مستقلة عن البنوكك

  عمل النطاق  بالنظر الى  الترتیبات الوقفیة المختلفة وكیفیة ارتباطھا بالصنادیق الوقفیة.    2واو.یصف الملحق   .38
عبارة  فریق العمل الفرعي في ھذه المذكرة اإلرشادیة ھو    تناولھ ، فإن مفھوم صندوق الوقف الذي  الخاص باألوقاف

إنشاء صندوق مخصص مفتوح  من أجل  ترتیب ممیز تتعاقد فیھ مؤسسة خیریة، مثل الوقف، مع مدیر صندوق  عن  
وفقاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیة، وھو مفتوح للجمھور للتبرع عن طریق  الخاصة بالصندوق  صول  إلدارة األالعضویة  
، أي ھالمستفیدة منالتي أنشأت الصندوق ھي الجھة الوحیدة  المؤسسة الخیریة  تعتبر  وحدات من الصندوق.  "شراء"  

االتفاقیة  الصندوق  المالك االقتصادي لجمیع وحداتأنھ   الوقف  قوم  ، سیالمبرمة. وبموجب  استثمار  بإعادة  صندوق 
لصندوق. ل  تھإدارلقاء  رسوم  مدیر الصندوق  قاضى  المستفید، كما سیت على  أو توزیعھا  مبالغ محددة من أرباح الصندوق  

، وتتمثل وظیفة الصندوق اال رجوع فیھمقدمة للمستفید    اتتبرع كلصندوق  ات التي یقدمھا المانحون لستثماراال  تعتبر
على والحتفاظ بمجموعة كاملة من الحسابات.  صندوق الوقف ملزم با في توفیر اإلدارة المالیة لمحفظة أصول المستفید.  

 صنادیق الوقف تستوفي الشروط الالزمة لكي تعتبر وحدات مؤسسیة.  بأن  یوصي  فریق العمل الفرعي  فإن  ذا األساس،  ھ
مختلفة في البلدان المختلفة تھدف إلى دعم وتمكین الحجاج أنظمة   ، ھناك2-واوكما ھو مالحظ في المرفق   .39

من االدخار أو أداء فریضة الحج. بالنظر إلى نطاق العمل، یوصي فریق العمل الفرعي باستخدام مصطلح "صندوق  
المذكرة اإلرشادیة لوصف حالة   تتعھد كجزء  ل الحج" في ھذه  المدخرات ھام ضمن  مؤسسة سوقیة  بإدارة  أنشطتھا 

وفقاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیة. یوصي فریق  بحیث  أداء فریضة الحج  اللذین لدیھم نیة  فراد  لألاألجل المفتوحة  طویلة  
بحیث    ینناقوتم انشاؤھا وفقا لل وحدات مؤسسیة إذا كانت كیانات  كالعمل الفرعي بأن صنادیق الحج ھذه یمكن اعتبارھا  

 .الحسابات المالیةإدارة مستقلة وتحتفظ بمجموعة كاملة من یكون لھا 
 

 (التصنیف القطاعي) 3.2القضیة 
یوصي فریق العمل الفرعي بتصنیف حسابات االستثمار المقیدة خارج المیزانیة العمومیة ضمن قطاع صنادیق   .40

) لكون أموال العمالء محفوظة في صنادیق استثمار منفصلة یتحمل فیھا S124االستثمار في األسواق غیر المالیة (
أصحاب األموال الخسارة إال إذا كانت ناتجة عن إخالل باألمانة أو سوء إدارة من قبل الوحدات التي تدیر ھذه األموال. 

ار التقلیدیة، تقوم بتوزیع  باإلضافة لذلك فإن حسابات االستثمار المقیدة خارج المیزانیة شأنھا شأن صنادیق االستثم
 أرباح االستثمارات على المستثمرین بما یتناسب مع قیمة استثماراتھم.  

الشركات التي تقبل ضمن قطاع  النوافذ اإلسالمیة في البنوك التقلیدیة    صنیفیوصي فریق العمل الفرعي بت .41
ذه النوافذ وفقًا لعقد المضاربة لھا خصائص  ) ألن األموال التي یتم توفیرھا لھS122لبنك المركزي (االودائع باستثناء  

أدوات مالیة  استنادا إلى  توفیر التمویل للمقترضین  في مجال  ھذا العقد استخدام الودائع  طبیعة  ل  حیث یتم وفقًاالودائع.  
  .إسالمیة مختلفة 

ھذه   .42 في  المحدد  النحو  على  الوقفیة،  الصنادیق  تصنیف  بضرورة  الفرعي  العمل  فریق  المذكرة  یوصي 
)، والذي یعكس حقیقة أن المستفید ھو S127، ضمن قطاع المؤسسات المالیة األسیرة ومقرضي األموال ( اإلرشادیة

العمیل الوحید لصندوق الوقف وأن ھذه الصنادیق شبیھة بصنادیق الوقف. تصنیف األداة المالیة ھو أن المستفید لدیھ 
ندوق الوقف. یجب احتساب "مشتریات" الوحدات في صندوق ) على أصول صF519مطالبة "حقوق ملكیة أخرى" (

  ) إلى المستفید مدفوعة من المانحین.D75الوقف من قبل المانحین على أنھا تحویالت جاریة متنوعة ( 
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، ضمن  المذكرة اإلرشادیةیوصي فریق العمل الفرعي بتصنیف صنادیق الحج على النحو المحدد في ھذه   .43
توفیر  كأیًضا بأنشطة غیر مالیة،  وفقًا لھذا التعریف  قد یقوم    ى الرغم من أن صندوق الحجقطاع المشروعات المالیة عل

لحجاج الذین یؤدون فریضة الحج، فمن المتوقع أن تكون ھذه األنشطة باالسفر واإلقامة والخدمات ذات الصلة  خدمات  
بیعة نظام االدخار. إذا كانت المدخرات  المناسب ألموال الحج على ط  صنیفأقل أھمیة من أنشطتھ المالیة. سیعتمد الت

).  S122فیمكن تقسیم الصندوق إلى شركات تقبل الودائع باستثناء القطاع الفرعي للبنك المركزي (  الودائع،تفي بشروط  
لكي یكون ھذا مناسبًا، من المحتمل أن یكون صندوق الحج كیانًا منظًما یتلقى الودائع، مثل بنك أو كیان مشابھ. ومع  

فإن الممارسة األكثر ترجیًحا، والتي تتماشى مع طابع االدخار طویل األجل، ھي أن صنادیق الحج منظمة بشكل    ذلك،
تصنیف ومزایا أداء االستثمار. یجب    أخطاریتحمل المدخرون  حیث  جماعي، وال تقتصر على االستثمارات النقدیة،  

بشرط استیفاء الشروط العامة )  S124ق غیر المالیة (صنادیق االستثمار في األسواالقطاع الفرعي    ضمنالحج  صنادیق  
 لھذا التصنیف. 

 
 (احتساب قیمة المخرجات)   4.2القضیة 

. تعتمد طرق احتساب  كیانات التمویل االسالميبھا الحتساب قیمة مخرجات    الموصَ الطرق    1یلخص الجدول   .44
المخرجات على الكیفیة التي اعتمدت في تصنیفھا إلى قطاعات فرعیة. یتم احتساب مخرجات عدد من ھذه الكیانات 

التكالیف، مما یعكس دور   المالیة  على أساس إجمالي  الكیانات وإعادة توجیھ    ةالمساعدأنشطة  إدارة أموال ھذه  في 
لمثال، یجب تصنیف الرسوم التي یدفعھا صندوق الوقف لمدیر الصندوق على  الرسوم المستحقة الحقًا. على سبیل ا

) وإجمالي P2) واالستھالك الوسیط (S126(   ةلمساعدنشطة المالیة ا) للقطاع الفرعي ألP11(  مخرجاتأنھا إجمالي ال
من  ستحق الدفع  ت). على الرغم من أن الرسوم  S127) للمؤسسات المالیة األسیرة ومقرضي األموال (P11(  مخرجاتال

من قبل صندوق الوقف ولیس من قبل المستفید، إال أنھ یجب إعادة توجیھھا على أنھا مستحقة الدفع   ةتعاقدی الناحیة ال
یجب أن یُنسب مبلغ إضافي مماثل من  وعلیھ  من قبل المستفید إلى صندوق الوقف ألنھا مستحقة الدفع من األرباح.  

 .إلى صندوق الوقف، یُدفع كدخل ملكیةالربح 
 

 الملكیة االقتصادیة لألصول غیر المالیة المتعلقة بالمبیعات، االجارة والتمویل والتي تملكھا قانونیا
 االسالمیة مؤسسات التمویل

 
غیر المالیة في ترتیبات التمویل مثل المرابحة، بیع   لألصول: كیف یمكن التعامل مع الملكیة االقتصادیة  1.3  القضیة

 ستصناع، االجارة التشغیلیة، االجارة التمویلیة والتورق مؤجل، المضاربة، المشاركة المتناقصة، بیع السلم، اإل
االسالمیة من انشاء    مؤسسات التمویلأوالً، انھ من الممكن لبعض    :أوصى فریق العمل الفرعي على التالي .45

وحدة مؤسسیة مستقلة (عادة بالشراكة مع وحدات أخرى) والتي ستكون المالك االقتصادي لھذه االصول غیر المالیة.  
من االمثلة على ذلك، ھو االستثمار العقاري والتي من خاللھ تكون المؤسسة المالیة االسالمیة شریك في االستثمار 

تدعم ھذا الخیار. ثانیاً،   AAOIFIمن    46اء مشروع انشائي.  ان ضوابط الشریعة  في مغامرة مع وحدات أخرى إلنش
اذا لم یتم انشاء وحدة مؤسسیة مستقلة، من الممكن للمؤسسة المالیة االسالمیة أن تكون كمیسر من خالل تسھیل عملیة 

ي لن یتم تسجیلھا على أنھا المالك  االنتقال للملكیة االقتصادیة لألصول غیر المالیة من المشتري الى الزبون وبالتال 
االقتصادي لھذه االصول غیر المالیة في المیزانیة العمومیة للمؤسسات المالیة االسالمیة. كال الخیارین یساھما في  
تعزیز دور البنوك االسالمیة كمزود للخدمات المالیة.  اضافة الى ذلك، فان الملكیة االقتصادیة المبدئیة والمؤقتة للبنوك 

 سالمیة ال بد من أن یعتبر كشكل من اشكال القبض الحكمي او الفعلي وال یمكن اعتباره ملكیة اقتصادیة.اال
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یوصي فریق العمل الفرعي أیضا بأن المالك االقتصادي لألصول غیر المالیة ال بد من اعتباره المشتري  .46
بسبب أنھا ستقوم بالحصول على المنافع النھائي لھذه االصول والتي یتم الحصول علیھا من خالل االسالمیة.  ذلك  

  واجتیاز المخاطر المرتبطة باستخدام ھذه االصول.
الملكیة  .47 فیھا  تتغیر  التي  اللحظة  في  ھي  المعنیة  المالیة  غیر  االصول  على  االستحواذ  تسجیل  عملیة  أن 

التي تدخل فیھا الى السجالت    االقتصادیة لھذه االصول. عندما یكون تغیر الملكیة االقتصادیة غیر واضحا، فان اللحظة
 ).2008من نظام الحسابات القومیة    3.169المحاسبیة بدیل جید او ممكن خالل االستحواذ الفعلي والتحكم مطلوب (فقرة  

 
: كیفیة تحدید الملكیة االقتصادیة لألصول غیر المالیة عندما یتخلف الزبون أو المعتمد عن الدفع لھذه 2.3  القضیة

 الترتیبات التمویلیة المتعلقة بكل من المرابحة والبیع المؤجلاألصول في 
 إن العمیل المالك االقتصادي لألصل غیر المالي األساسي حیث  اعتبار  یوصي فریق العمل الفرعي بأن یظل   .48

یة قد یكون من الممكن للمؤسسة المالیة اإلسالم  ذلك،التخلف عن السداد ھو في األساس تخلف عن السداد المالي. ومع  
 .إذا كان ذلك ممكنا األساسیة،أن تصادر األصول 

 
 تصنیف األدوات المالیة اإلسالمیة ودخل االستثمار المترتب 

المترتب باالعتماد على التصنیف الموَص بھ لألدوات المالیة اإلسالمیة ودخل االستثمار  )  اءالملحق (ب یبین   .49
. في كثیر من الحاالت، ال یوجد تطابق تام بین األداة المالیة اإلسالمیة والتصنیف  )1.4  القضیة(المقاربة االندماجیة  

الموَص بھ في كل صنف من الحسابات. في بعض الحاالت، یمكن االعتماد على عوامل أخرى التخاذ القرار والتي 
 الوصول إلى قرار التصنیف. ویمكن أن تشمل عوامل القرار تلك ما یلي:  تحتاج إلى دراسة متأنیة قبل

ما ھو شكل الوحدة المؤسسیة التي یمثلھا المستفید من التمویل: حیث یكون تصنیف حصص الملكیة ممكناً   •
  شركة.على ھیئة فقط لكیان 

 ھل األداة المالیة مصممة لتوفیر ربح لھ موثوقیة عالیة نسبیًا من حیث حجمھا؟ •
 ما إذا كانت األداة المالیة مسجلة في المیزانیة العمومیة للمؤسسة المالیة اإلسالمیة أم ال. •
أم ال في المشاریع أو األموال التي    -على شكل استثمار-ما إذا كان لدى صاحب حساب االستثمار استحقاق  •

 اعتبار وحدة مؤسسیة).صدار (مما سیقتضي أین یكون للمشروع أو الصندوق تقدمھا مؤسسة اإل
 ما إذا كان لدى صاحب حساب االستثمار استحقاق على القیمة المتبقیة لمؤسسة اإلصدار أم ال. •
ما إذا كان الُمقرض ھو المورد للسلع أو الخدمات التي یتم تمویلھا، مما سیحدد التصنیف كائتمان تجاري  •

 أو كقرض. 
ابلة للتداول، على سبیل المثال في شكل شھادات المشاركة ما إذا كانت األداة المالیة توفر أوراق مالیة ق •

 المحددة. 
 بالنسبة لالستثمار األجنبي المباشر.  %10ما إذا كانت حیازة األسھم تتجاوز عتبة  •
 .ما إذا كان وجود عالقة االستثمار األجنبي المباشر قائما مسبقا. •

أساس العوامل المذكورة أعاله، وھو لیس بالضرورة التصنیف على  مقترحات  )  اءالملحق (ببناء علیھ، یقدم   .50
شامال. حیث یمكن لمجمعي البیانات تصنیف األدوات المالیة اإلسالمیة غیر الواردة في الملحق بناء على عوامل اتخاذ  

  القرار المذكورة أعاله.
قة والتي ستمكن یوصي فریق العمل الفرعي بإنشاء "شجرة قرار" تتضمن العناصر الواردة في الفقرة الساب .51

القومیة وإحصاءات  الحسابات  نظام  مالیة إسالمیة بشكل مناسب في كل من  أداة  البیانات من تصنیف كل  مجمعي 
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. كما یمكن تضمین شجرة القرار في دلیل تجمیع البیانات المقترح بخصوص التمویل )2.4 القضیة(القطاع الخارجي 
 اإلسالمي (انظر التوصیات العامة).

 
والمصطلح المتعلق بحساب خدمات الوساطة المالیة المقاسة بصورة غیر مباشرة  معدل المرجعي ال

 االسالمیة
 

استخدام  1.5القضیة   مالئمة  مدى  المقدمة من خالل مؤسسات    FISIM  معادلة:  المالیة  الخدمات    متلقیة لقیاس 
 الودائع االسالمیة

المستخدمة في نظام   FISIM  معادلةغالبیة أعضاء الفریق الفرعي العامل على ھذا الموضوع قد أوصى بأن   .52
بصورة غیر مباشرة من خالل   المقاسةال بد أن تستخدم الحتساب خدمات الوساطة المالیة    2008الحسابات القومیة  

تتلقىمؤسسات  ال (خیار  التي  االسالمیة  كون  1الودائع  حقیقة  إن  التمویل  مؤ).  انھا  سسات  على  تصنف  االسالمیة 
 .الودائع بالتالي فھي منخرطة في أنشطة الوساطة المالیة متلقیةمؤسسات 

 
تم اعتماد    إذاعلى الودائع والقروض االسالمیة    FISIMینبغي استخدامھ لحساب    الذيالمرجعي    معدل: ال 2.5القضیة  
 المنوي استخدامھا  FISIMمعادلة 

 الذي المرجعي    معدل ال في المقابل، فإن أعضاء الفریق الفرعي كانت لدیھم وجھات نظر مختلفة حول تحدید   .53
مرجعي    معدل(استخدام    1.  مع العلم بأن االعضاء كانت لدیھم تفضیالت للخیار  FISIM  معادلةینبغي استخدامھ في  

 و ھ   معدل المرجعي الانت االسباب لھذا الخیار بان  لكل من البنوك االسالمیة والتقلیدیة، وقد ك   FISIMواحد الحتساب  
مرجعي    معدلالفائدة للودائع والقروض.  ان استخدام    معدلفائدة خالیة من الخدمة وتستخدم الحتساب كل من    معدل

على الودائع والقروض التقلیدیة مع   FISIMو )  SNA interestواحد الحتساب كل من فائدة نظام الحسابات القومیة (
 SNAفائدة مختلفة الحتساب كل من (  معدالتبعض االختالفات، بالتالي ال یوجد ھنالك سبب جوھري لماذا نستخدم  

interest  (وFISIM    2على الودائع والقروض.  ان الفریق الذي كان مع الخیار  )مرجعي واحد مع االخذ بعین    معدل
تلفة للمؤسسات المالیة االسالمیة) قد عبر عن وجھة نظره بأن ذلك قد یعطي مرونة في التعامل االعتبار المخاطر المخ

مع كل من المخاطر والمعامالت المختلفة ما بین كل من البنوك التقلیدیة واالسالمیة نظرا الختالف الترتیبات المالیة 
المدا فإن  المقابل،  المثال حساب االرباح والخسائر.  في  الخیار  على سبیل  مرجعیة    معدالت(استخدام    3فعین عن 

االسالمیة والتقلیدیة قد تطرقوا الى أن االنشطة المالیة االسالمیة مؤسسات التمویل  لكل من    FISIMمختلفة الحتساب  
قد تكون محصورة في قطاع فرعي مكون من وحدات تسعى الى وضع الودائع في البنوك االسالمیة واختارت التمویل 

 مرجعیة مختلفة. معدالتشریعة االسالمیة مما یستدعى استخدام المطابق لل
 

 االسالمیة FISIM: ما ھو نطاق االدوات المالیة االسالمیة المنوي تضمینھا في احتساب 3.5القضیة 
أوصى فریق العمل الفرعي بالمجمل بانھ من المناسب بأن یتم تضمین ھذه االدوات في السلة المتعلقة بالودائع   .54

االسالمیة توفر خدمة مثل صنادیق االئتمان، وبالتالي سیتم مؤسسات التمویل  نظرا لكون    FISIMوالقروض الحتساب  
لي الودائع واجمالي القروض بدال من الطریقة المعقدة احتساب خدمة لھا.  كما أوصى الفریق بأن یتم استخدام اجما

 االسالمي.  FISIMاالخرى باستخدام طریقة أداة بأداة الحتساب  
 

 االسالمیة  FISIMالمرجعي الموَص باستخدامھ في احتساب صادرات وواردات  معدلال و: ما ھ4.5القضیة 
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مرجعیة مختلفة لكل عملة بما یشمل الودائع والقروض مع    معدالتأوصى فریق العمل الفرعي باستخدام   .55
من    10.130الفائدة ال بد أن یتم اخذھا من االسواق المالیة للسوق المحلي للعمالت (فقرة    معدالتالعالم الخارجي.   

ل  معدل).  في المقابل، سواء تم استخدام  6دلیل میزان المدفوعات   على الودائع والقروض    FISIM  حسابمرجعي 
للقروض والودائع في البنوك التقلیدیة فان ذلك یعتمد    معدل المرجعياللعابرة للحدود لكل عملة والتي قد تختلف عن  ا

 . 2.5 على النتائج من القضیة رقم
 

 االسالمیة FISIM  المعادلة المخصصة الحتساب: ما ھو المصطلح الموصي باستخدامھ في 5.5القضیة 
فریق العمل الفرعي باستخدام المصطلح الموصي بھ من خالل فریق العمل لغایات تحقیق االتساق، أوصى   .56

 الفرعي العامل على قضیة المصطلح المناسب لدخل االستثمار للودائع، القروض وسندات االئتمان االسالمیة.
 

الحتساب  المرجعي المستخدم    معدلال  و: دعوة االقتصادیات للمشاركة في الفحوصات التجریبیة حول ما ھ6.5القضیة  
FISIM  المحلیة والعابرة للحدود على الودائع والقروض االسالمیة 

، فقد اوصى فریق العمل الفرعي بدعوة االقتصادیات    2.5  باألخذ بعین االعتبار اآلراء المختلفة في القضیة .57
المحلیة وعبر الحدود   FISIMالمرجعي المستخدم الحتساب    معدلال   وللمشاركة في الفحوصات التجریبیة حول ما ھ

التجریبیة ستكون مدخال إلنجاز التوصیات الخاصة بالقضیة  الودائع والقروض االسالمیة.  نتائج الفحوصات  على 
2.5 . 

 
 التأمین التكافلي وإعادة التأمین التكافلي 

 
 : اعتبار شركات التكافل وصنادیق التكافل كوحدات مؤسسیة منفصلة1.6 القضیة

العمل الفرعي بتصنیف شركات التكافل وصنادیق التكافل كوحدات مؤسسیة منفصلة عند تجمیع یوصي فریق   .58
إحصاءات الحسابات الوطنیة والدولیة. ویرجع ذلك إلى أن ھاتین المجموعتین من الوحدات تتمتعان بالسمات الرئیسیة 

مجم  توفر  ذلك  في  بما  القومیة،  الحسابات  نظام  في  الواردة  المؤسسیة  ومنھا للوحدات  الحسابات  من  متكاملة  وعة 
وتنطبق ھذه التوصیة أیًضا على شركات إعادة التكافل وصنادیق إعادة التكافل. ھذا ویجدر   13المیزانیات العمومیة. 

ن نماذج التكافل وإعادة التكافل النموذجیة كما تم وصفھا. یتضمن االختالف عالتنبیھ إلى وجود نوعین آخرین مختلفین  
في بعض االقتصادات، حیث ال تستند عقود التأمین اإلسالمي  (مبسطة)  لتكافل وإعادة التكافل األقل تعقیًدا  األول نماذج ا

بالضرورة إلى مبادئ التبرع والتضامن وال یوجد فصل بین شركات التكافل وصنادیق التكافل. ومن تم، تكون ھذه  
ن التقلیدیة وبالتالي، وألغراض إحصائیة، یوصي فریق  نماذج التأمیبالنسخة "المخففة" من التكافل شبیھة بشكل أساسي  

العمل الفرعي باعتبار الوحدة المدمجة كوحدة مؤسسیة مفردة. أما االختالف الثاني، فیتعلق بنوافذ التكافل، والتي حددھا  
على أنھا جزء من مؤسسة مالیة تقلیدیة (قد   2020من خالل ورقة عمل بتاریخ  مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة  

التكافل.   إعادة  أو  التكافل  تقدم خدمات  المؤسسة) والتي  لتلك  أو وحدة مخصصة  من االختالف بالرغم  تكون فرًعا 
ادات، إال أن ھذه النوافذ تحتفظ بأصول وخصوم  التنظیمیة لنوافذ التكافل وإعادة التكافل عبر االقتصالواسع للبنیات  

ذاتیة ومنفصلة عن تلك المرتبطة بالعملیات التقلیدیة. كما أنھا تبقى منفصلة كلیا عن عملیات التأمین وإعادة التأمین  
لألموال  تداخل  ھناك  یكون  أن  ودون  والخسائر،  واألرباح  والحسابات  المال  رأس  مستوى  على  األصلیة  التقلیدیة 

 باعتبار نوافذ التكافل وإعادة التكافل كوحدات مؤسسیة.  یوصي فریق العمل الفرعيرباح. وعلى ھذا األساس، واأل

 
 .حسابات المالیة لشركات التأمین اإلسالمي أنھ یتم تجمیع بیانات منفصلة لشركات التكافل وصنادیق التكافلحیث أظھر تقییم لبعض ال 13

https://www.ifsb.org/download.php?id=5920&lang=English&pg=/sec03.php
https://www.ifsb.org/download.php?id=5920&lang=English&pg=/sec03.php
https://www.ifsb.org/download.php?id=5920&lang=English&pg=/sec03.php
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 : تصنیف شركات التكافل وصنادیق التكافل 2.6 القضیة

كوحدات مؤسسیة،   ایوصي فریق العمل الفرعي بتصنیف شركات التكافل وصنادیق التكافل إذا تم اعتبارھ .59
) ضمن  S128والقطاع الفرعي لشركات التأمین ()  S126مساعدة (المالیة ال على التوالي، في القطاع الفرعي للشركات  

بجمع  تقوم  أنھا  التأمین حیث  مثل شركات  تعمل  ذاتھا  حد  في  التكافل  وذلك ألن صنادیق  المالیة.  الشركات  قطاع 
ألقساط التأمین التقلیدي) من المشاركین في التكافل ولدیھا احتیاطیات تخصھم.    المساھمات (والتي یمكن اعتبارھا معادلة

من جھة أخرى، تقوم شركات التكافل بتدبیر وإدارة صندوق التكافل بالنیابة عن المشاركین مقابل فرض رسوم لتغطیة  
ذلك، یجب أن یتم تدقیق وصف تكالیفھا ودون حیازة الملكیة االقتصادیة ألصول والتزامات صنادیق التكافل. وتبعا ل

 لكي یشمل صنادیق التكافل وإعادة التكافل.  دیثالقطاع الفرعي لشركات التأمین في نظام الحسابات القومیة قید التح
في حالة التأمین التكافلي "المخفف"، یوصي فریق العمل الفرعي بتصنیف الوحدة المدمجة في القطاع الفرعي  .60

على أساس أن ھذا النموذج مشابھ لنماذج التأمین التقلیدیة.    ،ضمن قطاع الشركات المالیة)  S128لشركات التأمین (
باإلضافة إلى ذلك، یوصي فریق العمل الفرعي بتصنیف نوافذ التأمین التكافلي في القطاع الفرعي لشركات التأمین  

)S128على أساس أنھا بشكل مماثل لصنادیق التكافل، تعمل مثل شركات التأمین ( . 
 

 : حساب مخرجات شركات التكافل وصنادیق التكافل 3.6 القضیة
یوصي فریق العمل الفرعي بحساب مخرجات شركات التكافل وصنادیق التكافل إذا تم اعتبارھا كوحدات  .61

التالي: (  التكافل  1مؤسسیة على النحو  التي تفرضھا مقابل إدارة صنادیق التكافل و/أو    -) شركات  كرسوم الوكالة 
كمجموع التكالیف مثل   -) صنادیق التكافل  2(الحصة من األرباح المكتسبة من خالل استثمار أموال صنادیق التكافل؛  

استھالك أي  رسوم الوكالة التي یدفعونھا لشركات التكافل و/أو حصة األرباح المستحقة لشركات التكافل باإلضافة إلى  
 وسیط آخر، إن وجد.

رجات  بالنظر لتشابھ التكافل "المخفف" مع نماذج التأمین التقلیدیة، یوصي فریق العمل الفرعي بحساب مخ  .62
الوحدة المدمجة باستخدام نفس الطرق الحالیة التي تستعمل في حساب مخرجات التأمین التقلیدي في نظام الحسابات 

العمل  2008القومیة   فریق  یوصي  التكافل،  ونوافذ  التكافل  بین صنادیق  المتشابھة  االقتصادیة  للخصائص  ونظرا   .
 التكالیف. الفرعي بحساب مخرجات نوافذ التكافل على أساس مجموع

خدماتھا لغیر المقیمین،  م  یتقدبصناعة التكافل وإعادة التكافل المحلیة  تقوم  یمكن في العدید من االقتصادات أن   .63
كما یمكن بالمقابل، أن تقوم الوحدات المقیمة باقتناء خدمة التكافل أو إعادة التكافل من مزودي الخدمة غیر المقیمین.  

فل وإعادة التكافل في إحصاءات القطاع الخارجي. ولھذا الغرض، یكون النھج مما یقتضي احتساب معامالت التكا
المثالي ھو المطالبة المباشرة لوحدات التكافل وإعادة التكافل المقیمة والوحدات األخرى بتقدیم تقدیرات لرسوم التكافل  

مار) التي یتم تصدیرھا واستیرادھا. ومداخیل االستثستحقاقات  وإعادة التكافل والمعامالت األخرى (مثل المساھمات واال
أما إذا كان ھذا النھج غیر ممكن، فإن أفضل نھج بدیل ھو تقدیر ھذه المعامالت الخارجیة باستخدام مجموعة من  

مثل حساب النسبة التي یمثلھا قسط المساھمات التي یدفعھا غیر المقیمین  (المصادر األخرى، بما فیھا استعمال النسب  
 واستعمال بیانات االقتصادات الشریكة. )ساھماتضمن إجمالي الم

 
 توصیات عامة 

المتعلقة  .64 واألرصدة  والتدفقات  المعامالت  بیانات  على  الحصول  أجل  من  المستجد  التحدي  یكون  أن  یمكن 
األنشطة   والتي تمثلات  یبالتمویل اإلسالمي في الحسابات القومیة والدولیة أمرا شاقا للغایة بالنسبة للعدید من االقتصاد
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. كما أن إحصاءات التمویل اإلسالمي ستكون حتماً غیر مرئیة في حسابات االقتصاد  مجاال واسعا   المالیة اإلسالمیة
 ) بما یلي: IFTTالكلي المجمعة على مستوى عال. واعتبارا لذلك، یوصي فریق العمل المشترك للتمویل اإلسالمي (

من نظام الحسابات القومیة ودلیل میزان    دثةالنسخ المح  تضمین فصل أو ملحق خاص بالتمویل اإلسالمي في .أ
المدفوعات، یھدف إلى تسلیط الضوء على االختالفات بین التمویل التقلیدي والتمویل اإلسالمي، وتجمیع كل  

 القیود في الحسابات المرتبطة بالتمویل اإلسالمي وشرح الترابطات بینھا؛ و 
) مناقشة االختالفات بین التمویل التقلیدي والتمویل  1مي من أجل (تطویر دلیل تجمیع بیانات التمویل اإلسال .ب

) تقدیم إرشادات بشأن تطویر حساب فرعي للتمویل اإلسالمي لتعزیز ظھوره اإلحصائي؛ و  2( و  اإلسالمي؛  
) تقدیم إرشادات عملیة وأمثلة عددیة توضیحیة حول كیفیة تسجیل األنشطة المالیة اإلسالمیة في الحسابات  3(
 لوطنیة والدولیة.ا

 
 BOPCOMو  AEGواجتماعات  للمشاورة العالمیةأسئلة القسم الخامس: 

 
 المصطلحات المتعلقة بدخل االستثمار فیما یتعلق بالودائع االسالمیة، القروض وسندات الدین

" لتوسیع نطاق العوائد  مماثلة، ھل تتفق مع التوصیات الستخدام مصطلح "الفائدة والعوائد ال1.1القضیة رقم  .65
 بالفوائد على الودائع، القروض وسندات الدین االسالمیة؟ الشبیھة

، ھل تتفق مع التوصیات لعرض البیانات الخاصة بدخل االستثمار على الودائع، القروض 2.1القضیة رقم   .66
 عات؟وسندات الدین االسالمیة في النسخ المحدثة لنظام الحسابات القومیة ودلیل میزان المدفو

  2008من نظام الحسابات القومیة    7.114و   7.113، ھل تتفق مع التوصیات بتعدیل الفقرات  3.1القضیة رقم   .67
على الودائع، القروض   مماثلةمن دلیل میزان المدفوعات لعكس مصطلح الفائدة والعوائد ال  11.48باإلضافة إلى الفقرة  

 وسندات الدین االسالمیة.
 

 لتمویل اإلسالمي وطرق احتساب مخرجاتھاالتصنیف القطاعي لكیانات ا
ھل توافق على التصنیف القطاعي الشامل الموَص بھ بخصوص مؤسسات المالیة اإلسالمیة وطرق احتساب   .68

 )؟1.2(القضیة  المخرجاتھا كما وردت في الملحق د
 ؟1في الجدول  كیانات التمویل االسالميھل توافق على التوصیات الواردة أدناه بخصوص   .69

 )؟2.2تصنیفھا كوحدات مؤسسیة (القضیة  .أ
 )؟3.2تصنیفھا ضمن القطاعات الفرعیة لقطاع المؤسسات المالیة (القضیة  .ب
 )؟ 4.2طرق احتساب المخرجات (القضیة  .ج

 
الملكیة االقتصادیة لألصول غیر المالیة المتعلقة بالمبیعات، االجارة والتمویل والتي تملكھا قانونیا  

 االسالمیةمؤسسات التمویل 
 االسالمیة:مؤسسات التمویل ، ھل تتفق بأن 1.3بخصوص القضیة  .70

بإمكانھا انشاء وحدات مؤسسیة مستقلة والتي ستكون الحقا المالك االقتصادي لألصول غیر المالیة ضمن  .أ
 الترتیبات المالیة االسالمیة و/ أو

 االقتصادیة لھذه االصول غیر المالیة من البائع الى العمیل مباشرة؟بإمكانھا تیسیر عملیة التحویل للملكیة  .ب
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، ھل تتفق بان العمیل المتخلف عن الدفع لألصول غیر المالیة في المرابحة والبیع  2.3بخصوص القضیة   .71
 المؤجل ال یزال ھو المالك االقتصادي لھذه االصول؟ 

 
 رتب تصنیف األدوات المالیة اإلسالمیة ودخل االستثمار المت

(ب .72 الملحق  في  الواردة  اإلسالمیة  المالیة  ألدوات  المقترح  التصنیف  على  توافق  المقاربة  اءھل  باستخدام   (
ستكون قابلة للتطبیق في المستقبل إذا ومتى تطور  االندماجیة من منظور اإلحصائیات االقتصادیة وأن ھذه المقاربة  

 )1.4 القضیةالتمویل اإلسالمي (
التوصیة بإنشاء "شجرة قرار" إلدراجھا في دلیل تجمیع البیانات الذي من شأنھ أن یساعد في ھل توافق على   .73

 )؟ 2.4  القضیةتسھیل قرارات التصنیف المستقبلیة (
 
معدل المرجعي والمصطلح المتعلق بحساب خدمات الوساطة المالیة المقاسة بصورة غیر مباشرة ال

 االسالمیة
في نظام الحسابات القومیة    FISIM  معادلة ، ھل تتفق مع التوصیات باستخدام  1.5رقم    القضیةبخصوص   .74

 )؟1لودائع االسالمیة (خیار  ل متلقیةالحتساب خدمات الوساطة المالیة المقدمة من خالل مؤسسات  2008
أي  2.5رقم    القضیةبخصوص   .75 التقلیدیة   معدل،  والقروض  الودائع  الحتساب  استخدامھا  یجب  مرجعي 

 واالسالمیة والتي تكون بنفس العملة؟
، ھل تتفق مع التوصیات بإدراج كل من القرض، الودیعة، االمانة وودائع قرض 3.5رقم    القضیةبخصوص   .76

خدام اجمالي القروض  االسالمي وباست  FISIMحسن والتمویل للقرض الحسن في سلة الودائع والقروض الحتساب  
 ؟االسالمي  FISIMاب واجمالي الودائع الحتس

مرجعیة منفصلة لكل عملة ضمن   معدالت، ھل تتفق مع التوصیات باستخدام  4.5رقم    القضیةبخصوص   .77
 احتساب الودائع والقروض االسالمیة العابرة للحدود؟

االقتصادیات للمشاركة في الفحوصات التجریبیة ، ھل تتفق مع ضرورة دعوة  6.5رقم    القضیةبخصوص   .78
المحلیة وعبر الحدود على الودائع والقروض االسالمیة؟    FISIMالمرجعي المستخدم الحتساب    معدلحول ما ھي ال 

 نعم، یرجى االشارة الى الرغبة في المشاركة في الفحوصات التجریبیة؟ وإذا
 

 التكافلي التأمین التكافلي وإعادة التأمین 
 ، ھل توافق على التوصیات الخاصة باعتبار ما یلي كوحدات مؤسسیة:1.6بالنسبة للمسألة  .79

 شركات التكافل وصنادیق التكافل في نموذج التأمین التكافلي الشائع؟  .أ
 الوحدات المدمجة في التكافل "المخفف"؟ .ب
 نوافذ التكافل؟  .ج

 الخاصة بالتصنیف القطاعي لما یلي: ، ھل توافق على التوصیات 2.6بالنسبة للمسألة  .80
 شركات التكافل وصنادیق التكافل؟ .أ

 الوحدات المدمجة في التكافل "المخفف"؟ .ب
 نوافذ التكافل؟  .ج

 ، ھل توافق على التوصیات الخاصة بطرق حساب مخرجات ما یلي: 3.6بالنسبة للمسألة  .81
 شركات التكافل؟ .أ

 صنادیق التكافل؟ .ب
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 "المخفف"؟الوحدات المدمجة في التكافل   .ج
 نوافذ التكافل؟  .د 

 
 توصیات عامة

 ھل توافق على التوصیات من أجل: .82
من نظام الحسابات القومیة ودلیل میزان   دثةتضمین فصل أو ملحق خاص بالتمویل اإلسالمي في النسخ المح .أ

 المدفوعات؟ 
حساب فرعي (والذي سیتضمن أیًضا إرشادات حول تطویر  تطویر دلیل تجمیع بیانات التمویل اإلسالمي   .ب

 للتمویل اإلسالمي)؟ 
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القسم السادس: نتائج المشاورة العالمیة والنقاشات في االجتماع المشترك لكل من 
AEG/BOPCOM 

من   للمشاورة العالمیةتم تعمیم ومشاركة المذكرة االرشادیة الموحدة لمجتمعات الحسابات القومیة ومیزان المدفوعات   .83
، والتي تم عرضھا في االجتماع  نتائج المشاورة العالمیة.   2022  ینایر/كانون ثاني  25وحتى    2021  دیسمبر/ كانون أول  14

التوصیات جل  ، اشارت الى ان االغلبیة دعموا وبقوة  2022من العام    مارس/في آذار  AEG/ BOPCOMترك لكل من  المش
المرجعي المالئم لیتم   المعدلالتي خرجت بھا المذكرة االرشادیة.  في الوقت ذاتھ، كان ھنالك بعض االختالف في اآلراء حول  

مرجعي واحد   معدل استخدام  الختیار  )، مع وجود تفضیل  2.5االسالمیة والتقلیدیة (قضیة رقم    FISIMاستخدامھ الحتساب ألـ  
 . FISIMلكل نوع من أنواع 

نتائج المشاورة العالمیة والتي دعمت كافة التوصیات لفریق العمل الخاص بالتمویل على  بأغلبیة واضحة    االجتماعوافق   .84
قضیة   باستثناءاالسالمي،   بخصوص  حولھ  التباحث  تم  ألـبالمعدل  والمتعلقة    2.5  ما  الحتساب  االسالمیة    FISIMالمرجعي 

والتقلیدیة.  كما تم االتفاق في االجتماع على ضرورة ان یقوم الفریق العامل على التمویل االسالمي بتنفیذ فحوصات تجریبیة 
طوعین الذین ابدوا استعدادھم  یشمل المت  سوف. ھذا التمرین  FISIMالمرجعي االنسب لالستخدام الحتساب ألـ    المعدل لتحدید  

أولئك الذین أعربوا عن اھتمامھم بالمشاركة في  باإلضافة إلى    خالل المشاورة العالمیة لالشتراك في ھذه الفحوصات التجریبیة 
فوائد  ال"التعریف المقترح حول :لتنقیح االصطالحات المستعملة في  . كما كان ھنالك أیضاً اقتراح  التمرین بعد المشاورة العالمیة

 والتباس مع الدخل الموزع للشركات. یؤدي إلى تداخلان االشارة الى الربح في التعریف قد  حیث" المماثلة والعوائد  

 

 القسم السابع: المتابعات الالحقة 
، فإن الفریق العامل على التمویل االسالمي سوف  AEG/ BOPCOMاستنادا الى نتائج االجتماع المشترك لكل من  .85

 التالي: ینفذ 

" بالتشاور مع محرري نظام الحسابات  المماثلة"الفوائد والعوائد    المقترح بخصوصمراجعة المصطلح    إعادةأوال.  
 ودلیل میزان المدفوعات.  2025القومیة 

بناء  االسالمیة والتقلیدیة)، و  FISIMالمرجعي للـ  المعدل(حول    2.5الفحوصات التجریبیة للقضیة رقم  إجراء  یتم  ثانیا.  
و  یھعل التمرین  نتائج  والعوائد  لمصطلح  المنقح    المقترح ادراج  المذكرة المماثلة"الفوائد  من  المحدثة  النسخة  في   "

 لالعتماد النھائي من خالل المراسالت المكتوبة.   BOPCOMو   AEGاالرشادیة ومن ثم اعادة توزیعھا ومشاركتھا مع  

 

 
  

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/RAconsultation.asp?cID=20
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2022/M18/M18_14_1_IF1.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2022/M18/M18_AEG_BOPCOM_Report.pdf
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تصنیف األدوات المالیة اإلسالمیة ودخل االستثمار المقابل في نظام الحسابات القومیة  :اءالملحق ب
 14وإحصاءات القطاع الخارجي 

 
  التصنیف المقترح في

 التزامات –ل امومصادر األ الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
وضع االستثمار الدولي/الحساب   

 المالي: 
استثمارات أخرى: العملة  

والودائع: الودائع القابلة للتحویل 
 أو الودائع األخرى

  
 الدخل: 

الدخل األولي: دخل االستثمار:  
استثمارات أخرى: الفوائد 

 (D.41O) والعوائد المماثلة

 الحساب المالي: 
 (F.22)ودائع قابلة للتحویل 

 أو 
  (F.29) ودائع أخرى

  
 الدخل: 

 فوائد وعوائد مماثلة
(D.41) 15 

ایداعھا  تم  التي  الودائع  سحب  یمكن 
أمانة   أو  ودیعة  أو  قرض  شكل  على 
عند الطلب، على قدم المساواة دون أیة 
عقوبة أو قیود، وھي قابلة لالستخدام 
عن   المدفوعات  لسداد  عام  بشكل 
أو   الكمبیاالت  أو  الشیكات  طریق 
أوامر الدفع أو غیرھا من وسائل الدفع 

األنو  ھذه  ترتبط  ال  من  المباشرة.  اع 
ولیست   ربحیة  مشاریع  بأي  الودائع 
األرباح   تقاسم  مخططات  من  جزًءا 

فان   وبالتالي  مؤسسات  والخسائر، 
بالمرونة في   تتمتع اإلسالمیةالتمویل  

بذات   ولكنھا  األموال  ھذه  استخدام 
الوقت مطالبة بضمان القیمة االسمیة  
لھا. إضافة إلى الخصائص السابقة، ال  

عادة أیة عوائد  تقدم ھذه الودائع في ال
عوائد   ھناك  تكون  أن  یمكن  (ولكن 
أساس  على  للمودعین  جًدا)  صغیرة 

یجب تصنیف  ]وعندھا    .الھبة (الھبة)
أنھا   على  القبیل  ھذا  من  عوائد  أي 

 فوائد وعوائد مماثلة.

قرض، ودیعة  
  وأمانة

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
استثمارات أخرى: العملة  :المالي

   أخرىوالودائع: ودائع 
  

 الدخل: 
  ال یوجد 

 الحساب المالي:
  (F.29) ودائع أخرى

  
  :الدخل

 مماثلة فوائد وعوائد 

ودائع القرض الحسن ھي ودائع بدون 
قبل   من  طواعیة  إیداعھا  یتم  عائد 
المودعین للمشاركة في تمویل األفراد  
المحتاجین أو ألغراض اجتماعیة. قد  
یتم توفیر القرض الحسن أیًضا من قبل  

في جمیع  والمودع في حاالت محددة.  
بدون فائدة ، تكون ھذه الودائع  الحاالت

رار التدفقات  ھدف إلى مساعدة استقتو
النقدیة أو تلبیة تمویل االحتیاجات التي  
الترتیبات   باستخدام  تلبیتھا  یمكن  ال 

  ة.التجاری

 القرض الحسن 

عن  ھي     المستثمرین  عبارة  بین  عقد 
ا المالیة   التي   السالمیةوالمؤسسة 

صامت  ریك  بصفتھا ش  الودائعتستثمر  

المضاربة 
(المعروفة أیًضا 

  ات باسم حساب

 
 من دلیل تجمیع مؤشرات السالمة المالیة.   2019من طبعة    7.4والمرفق  MFSMCGمن    4.3م إعداد ھذا الملحق أیًضا بالرجوع إلى الملحق  ت 14
 لقومیة في حالة الودائع والقروض یشیر إلى فوائد نظام الحسابات ا  15
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  التصنیف المقترح في
 التزامات –ل امومصادر األ الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
یتم تحدید    في  كیفیة  مشروع تجاري. 

على  مسبقًا  المشروع  أرباح  تقاسم 
والعائد،   المخاطر  تشارك  وتأساس 

االسالمیة المالیة    المؤسسة 
أی  ناتجاربأ  ةوالمستثمرون  عن    ة ح 

في   الدخول  یمكن  المشروع. 
وح الستثمار  على  یالمضاربة  أو  د 

أساس مستمر مع قیام المؤسسة المالیة 
یل. ھناك نوعان بدور الوك  سالمیةاال

االستثماریة   المضاربة  حسابات  من 
  27وفقًا لمعیار المحاسبة المالیة رقم  

الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة  
للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (حسابات  
المقیدة  المضاربة  وھما  االستثمار)، 

  والمضاربة غیر المقیدة

االستثمار 
المبنیة على 

المضاربة 
واقتسام الربح  

‘PSIA’( 

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
أخرى: عملة  تاستثمارا :المالي

 وودائع: ودائع أخرى 
 أو 

 استثمارات أخرى: قروض 
  

: دخل وليالدخل: الدخل األ
االستثمار: استثمارات أخرى:  

 الفوائد والعوائد المماثلة
(D.41O) 

 

  :الماليالحساب 
  (F.29) ودائع أخرى

 أو 
 :  (F.4)قروض 

اعتمادا على قطاع الوحدة  
المؤسسیة المفترضة التي 

 تكون طرفا مقابال
 

الدخل: الفوائد والعوائد 
 D.41)( المماثلة

ھي المقیدة  یقوم   المضاربة  عندما 
على  المستثمر   قیود  طریقة  بوضع 

ن وكیف  یأاستخدام الودائع من حیث  
استثمار األموال.  یتم  أو ألي غرض 

یسمح  و من  أیضا  ال  األموال  بخلط 
مصادر أخرى لضمان اإلدارة السلیمة 

المؤسسة دیر  توالمساءلة عن األموال.  
المضاربة المقیدة إما   المالیة االسالمیة

كمضارب یشارك في تقاسم المخاطر  
مقابل   بحت  كوسیط  یعمل  وكیل  أو 

یشارك   وال  ثابتة  نتائج  رسوم  في 
   االستثمار.

  سالمیةیتعین على المؤسسة المالیة اال
بإفصاح  عن  ةمنفصل  اتاالحتفاظ 

العمومیة   األرصدة المیزانیة  خارج 
ي ذ المقیّد ال  الستثمار با  شكل بیانعلى  

على   االستثمارات  إجمالي  یحتوي 
األرباح   تقاسم  أساس  على  المقیدة 

إلى   مفصلة إضافة  أرصدة 
 ات. الستثماربا
صنیف المضاربة المقیدة التي یجب ت 

بھا   االحتفاظ  المیزانیة  ضمن  یتم 
اال المالیة  للمؤسسة    سالمیةالعمومیة 

أما إذا ).  F.29على أنھا ودائع أخرى (
تم االحتفاظ بالمضاربة المقیدة خارج  

كقرض  فالمیزانیة   تصنیفھا  یجب 
)F.4.(   

 مضاربة مقیدة 
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  التصنیف المقترح في
 التزامات –ل امومصادر األ الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
التي   المقیدة  المضاربة  معاملة  یجب 

على  لمیزانیة  یتم االحتفاظ بھا خارج ا
أنھا مملوكة للقطاع االستثماري  أساس  

كحسابات   أو  عابرة  دخل  تدفقات  مع 
ة مؤسسیة مملوكة ومدارة من قبل وحد 

ال المالي  مفترضة ضمن  والتي قطاع 
طبیعة   على  بناًء  تصنیفھا  یمكن 
الوحدة   وقطاع  المدارة  األصول 

 .فترضةالمؤسسیة الم
المضاربة غیر المقیدة ھي المكان   

الصالحیة  فیھ المستثمر  یعطيالذي 
 سالمیةللمؤسسة المالیة اال الكاملة

باستثمار األموال دون قیود فیما 
یتعلق بأین وكیف أو ألي غرض  
ینبغي استثمار األموال طالما كان 

ذلك مناسبًا. یُسمح بخلط األموال من  
مصادر أخرى (بما في ذلك أموال 

ھمین) وبالتالي یلزم اإلفصاح  المسا
 بشكل منفصل في البیان المالي. 

یمكن تقسیم المضاربة غیر المقیدة 
 یزة: اإلى ثالثة أنواع متم

مضاربة غیر  
 مقیدة 

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
استثمارات أخرى: العملة  مالي:ال

 ىوالودائع: ودائع أخر
  

الدخل: الدخل األولي: دخل 
رات أخرى:  االستثمار: استثما

 ) D.41فوائد وعوائد مماثلة (
  

 :الحساب المالي
  (F.29) ودائع أخرى

  
 الدخل:

 ماثلةمفوائد وعوائد 
(D.41)  

یتم قبول المضاربة بدون إطار زمني  
)، وبالتالي فإن  محدد (غیر 

المستثمرین أحرار في سحب أموالھم 
في أي وقت. یمكن اعتبار ھذا النوع 

المقیدة مشابھاً  من المضاربة غیر 
للودائع االدخاریة في مؤسسة مالیة 

 تقلیدیة. 

المضاربة غیر  
 محددة التوقیت

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
استثمارات أخرى: العملة  :المالي

  والودائع: ودائع أخرى
الدخل: الدخل األولي: دخل 

االستثمار: استثمارات أخرى:  
 الفوائد والعوائد المماثلة

(D.41O)  
  

  :الحساب المالي
  (F.29) ودائع أخرى

  
 الدخل: 

 فوائد وعوائد مماثلة
(D.41)  

المضاربة المقبولة لفترة محددة التي  
توفر فرصة للمؤسسات المالیة 

الدولیة لالستثمار في مشاریع أكثر  
ربحیة على المدى الطویل. یمكن 

اعتبار ھذا النوع من المضاربة غیر  
المقیدة مشابھاً للودائع ألجل في  

وعادة ما یدر  تقلیدیة،مؤسسة مالیة 
أرباحاً أعلى من المضاربة غیر  

 ددة المدة. المح

مضاربة محددة  
   التوقیت

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
  –استثمارات المحفظة  :المالي

سندات الدین أو سندات حقوق 
  الملكیة

 ي:الحساب المال
   (F.3)  سندات الدین 

 أو 
  (F.5) سندات حقوق ملكیة

یتم قبول المضاربة لمدة محددة ویتم  
ترتیبھا من خالل أدوات قابلة للتداول  

(تسمى شھادات ایداع استثماریة أو 
شھادات مضاربة). ھذا النوع من 

  -المضاربة 
مع  محددة 

شھادات  
 مضاربة
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  التصنیف المقترح في
 التزامات –ل امومصادر األ الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
 الدخل: 

الدخل األولي: استثمارات  
المحفظة: سندات الدین أو سندات  

حقوق الملكیة: فوائد وعوائد  
أو أرباح    (D4.1O) مماثلة
  (D.42P)األسھم

  الدخل:
 عوائد مماثلةووائد ف

 أو 
 (D.421) أرباح موزعة

ر المقیدة لھ خصائص  المضاربة غی
مشابھة لتلك الموجودة في أسواق 

األوراق المالیة التقلیدیة ویتم تصنیفھا  
كسندات دین أو كحقوق ملكیة إذا 
   كانت جزًءا من قاعدة رأس المال.

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
 :المالي

سندات  –استثمارات محفظة 
  سندات حقوق الملكیةالدین أو 

 الدخل:  
الدخل األولي: استثمارات  

المحفظة: سندات الدین أو سندات  
حقوق الملكیة: الفوائد والعوائد  

أو أرباح   (D.41P) المماثلة
  (D.42P) األسھم

 :الحساب المالي
 (F.3)دین سندات 

 أو 
 (F.5)ملكیة سندات حقوق  

 الدخل:
 فوائد وعوائد مماثلة 

(D.41)  
 أو 

  (D.421) اح موزعةأرب

ھي أدوات لمدة: مشاركة الھادات ش
استثمار طویلة األجل تمنح حاملھا  

حصة من أرباح الشركة. یجب  
تصنیف ھذه الشھادات على أنھا  

دین إذا تم التعامل مع   سندات
الشھادات على أنھا التزامات دین 

، وكحقوق اسالمیةلمؤسسة مالیة 
ملكیة إذا كانت جزًءا من قاعدة رأس 

 .المال

شھادات  
مشاركة محددة  

  بفترة

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
عملة  -استثمارات أخرى   :المالي
 وودائع 

 أو 
 سندات دین  -استثمار المحفظة 

  
 الدخل: 

الدخل األولي: دخل االستثمار:  
استثمارات أخرى: الفوائد 

  (D.41) والعوائد المماثلة
 أو 

 : الدخل
 استثمار المحفظة  :الدخل االولي

  (D.41P) فوائد وعوائد مماثلة:

 :يالحساب المال
 F.29)( أخرىودائع 

 أو 
  (F.3) سندات دین

   
 الدخل:

 مماثلةفوائد وعوائد 
(D.41)  

ودائع المستثمرین التي تشبھ إلى حد 
ما األسھم في شركة ولكنھا ال تقدم 

مطالبة بشأن القیمة المتبقیة للمؤسسة 
مشاركة في  الو ةسالمیالمالیة اال

حوكمتھا. یجب تصنیف الشھادات  
على أنھا ودائع أخرى إذا لم تكن 

قابلة للتداول وسندات دین إذا كانت  
 قابلة للتداول 

شھادات  
مشاركة في  

األرباح 
 والخسائر  

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
 :المالي

سندات   –استثمارات المحفظة 
  دین أو سندات حقوق الملكیة

  
 الدخل: 

الدخل األولي: استثمارات  
المحفظة: سندات دین أو سندات  

حقوق ملكیة: فوائد وعوائد  
  (D.41P) مماثلة

 أو 
  (D.42P)  أرباح أسھم

  

 ي:الحساب المال
 F.29)( أخرىودائع 

 أو 
  (F3) سندات دین

  
  

 الدخل: 
 فوائد وعوائد مماثلة

(D.41) 

شھادات االستثمار الصادرة عن 
  سالمیةاالمؤسسات التمویل 

للحصول على التمویل، والصكوك 
(جمع صك، والمعروف باسم سندات 

ھي شھادات، حیث یمثل  وإسالمیة) 
غیر  متناسب كل صك حق ملكیة 

مقسم في األصول الملموسة وغیر  
الملموسة أو األصول النقدیة أو حق  

ن أو االنتفاع أو الخدمات أو الدیو
مجموعة من أصول ملموسة في  
الغالب، أو مشروع تجاري (مثل 

المضاربة أو المشاركة). قد تكون 

 الصكوك  
 (بشكل عام) 
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  التصنیف المقترح في
 التزامات –ل امومصادر األ الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
ھذه األصول، التي یجب تحدیدھا  

بوضوح، في مشروع أو نشاط 
استثماري معین وفقًا لقواعد ومبادئ 

 .الشریعة اإلسالمیة
غالبًا ما یُنظر إلى الصكوك على أنھا  

ب للتورق حول ترتی غطاءتوفر 
تعاقدي أساسي. إذا كانت تتضمن 
ھیكًال قانونیًا وسیًطا مثل كیان ذو 

، فقد یكون من   (SPE) غرض خاص 
الضروري النظر في ما إذا كان 

یجب االعتراف بھا كوحدة مؤسسیة،  
اعتماًدا على الظروف القانونیة  

 .وغیرھا من الظروف المحددة
ومن أبرزھا ثالثة أنواع من عقود 

)  2اإلجارة. ( ) صكوك1الصكوك: (
صكوك ) 3صكوك المشاركة؛ و (

، وھي جمیعھا أدوات قابلة المرابحة
للتداول، باستثناء أن صكوك 

تصبح قابلة للتداول فقط المرابحة 
 .عند استیفاء شروط معینة

سیكون لألنواع المختلفة من   
حقوق ل مماثلة  خصائصالصكوك 
ثابت أو الدخل ال خصائصالملكیة أو 

ًدا (انظر أدناه). عوائد أكثر تعقی 
باختصار، یجب تصنیف الصكوك 

على أنھا سندات دین، ما لم یكن لدى 
مالك الورقة المالیة مطالبة بالقیمة 
المتبقیة للجھة المصدرة، وفي ھذه 

حقوق سندات الحالة یجب تصنیفھا ك
 .ملكیة

 
وضع االستثمار الدولي/الحساب 

 :المالي
سندات   –المحفظة استثمار 

 حقوق ملكیة
  

الدخل: الدخل األولي: االستثمار  
في المحفظة: األوراق المالیة: 

  (D.42P) أرباح موزعة
 

 ي: الحساب المال
حقوق الملكیة  سندات 

)F.5 ( 
   

 D.421)أرباح موزعة ( 

 :المثلھ تشملا
 المشاركة (شراكة خالصة) •
المضاربة (شراكة صامتة أو   •
 ")تجاریةشراكة "

عادة ما تستند األدوات الشبیھة 
باألسھم إلى نوع من ترتیبات  

الشراكة، مع الموافقة المسبقة على  
ال یجوز  نسبة المخاطرة/ المكافأة. 

في ھذه العقود ألحد الطرفین تقدیم  
دفعة ثابتة مضمونة (سواء من حیث  

العائد الدوري أو الدفع المستحق)  

صكوك مماثلة 
  لحقوق الملكیة
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  التصنیف المقترح في
 التزامات –ل امومصادر األ الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
للطرف اآلخر. یمكن أن تشبھ  

وك المضاربة الوكالة من حیث  صك
التدفقات النقدیة ولكن العالقة 

 فةختلم  تكونالتعاقدیة بین األطراف 
وضع االستثمار الدولي/الحساب 

 :المالي
 حفظة: سندات دینماستثمار ال

  
 الدخل: 

الدخل األولي: استثمارات  
 عوائد مماثلة والمحفظة: الفوائد 

 ي:الحساب المال
 ) F.3( دینسندات  
  

 الدخل: 
فوائد وعوائد مماثلة 

)(D.421 

 : تشمل األمثلة
 المرابحة (البیع بسعر ھامش)  •
 السلم (بیع السلع اآلجلة) •
 ستصناع (بیع التصنیع)اإل •
 ) مبني على االیجارإجارة ( •

عادة ما تكون أدوات الدخل الثابت  
إما قائمة على البیع أو اإلیجار.  

سوف تمثل العقود القائمة على البیع 
وبالتالي ال یجوز شراؤھا /   دینًا،

بیعھا في السوق الثانویة بخالف 
القیمة االسمیة. ال تخضع العقود 
القائمة على اإلیجار مثل اإلجارة 

ات  ثانویة حیث أن تدفقالسوق اللقیود 
اإلیرادات تعتمد على أصل أساسي  

ملموس. عادةً ما یكون لصكوك 
اإلجارة مدفوعات استرداد، تمثل 

األصل من استغالل فائدة  عائد 
األساسي الملموس إلى جھة إصدار 

 الصكوك 

صكوك الدخل 
 الثابت 

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
 ي:المال

سندات   –استثمارات المحفظة 
  حقوق الملكیةدین أو سندات  

  
 الدخل:

لدخل األولي: استثمارات  ا
المحفظة: سندات الدین أو سندات  

حقوق الملكیة: الفوائد والعوائد  
 أو أرباح أسھم  (D.41P) المماثلة

(D.42P) 
  

 :تشمل األمثلة 
 )التوكیلالوكالة (  •
 الصكوك الھجینة  •

یفوض فیھ   اتفاقا تمثل صكوك الوكالة 
نفیذ نشاط تحامل الصك مسؤولیة 

مدر لإلیرادات متوافق مع الشریعة  
الى الجھة التي أصدرت   اإلسالمیة
. یمكن أن تختلف  ھذا الصك

طبیعة ھذا  التفاصیل المتعلقة ب
النشاط، ویمكن أن یشمل أنواع 

معامالت بداخلھ (مثل مختلفة من ال
اإلجارة والمرابحة والسلم وما إلى 

التالي، قد یكون إجمالي ذلك). وب
العائد على النشاط إما ثابتًا أو 

التفاق بین  وذلك وفقا لمتغیًرا، 
األطراف المقابلة. قد تختلف  

الصكوك الھجینة من حیث الشكل في  
مراحل مختلفة من دورة حیاتھا. على 

الصك سبیل المثال، یمكن لُمصدر 

صكوك ذات 
 سمات مختلفة 
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  التصنیف المقترح في
 التزامات –ل امومصادر األ الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
استخدام صكوك االستصناع  
ء أصل واإلجارة لجمع األموال لبنا

 .أوالً قبل تأجیره
وضع االستثمار الدولي/الحساب 

 :المالي
استثمارات أخرى: العملة  

والودائع: الودائع القابلة للتحویل 
 أو الودائع األخرى

  
 الدخل: 

الدخل األولي: دخل من  
االستثمار: استثمارات اخرى:  

 )D.41Oالفوائد والعوائد مماثلة (

 :الحساب المالي
  (F22)ودائع قابلة للتحویل

 أو 
  (F.29) الودائع األخرى

  
 الدخل: 

فوائد وعوائد مماثلة 
)(D.421 

الوكالة، یعمل البنك كوكیل  وفقا لعقد 
الستثمار أموال المودعین مقابل  

  .%2 - ½1رسوم تتراوح عادة بین 
یُعرض على المودعین المحتملین 

إذا كان العائد عائًدا إرشادیًا، ولكن 
الفعلي أقل، فلن یتلقى المودع سوى 

العائد الفعلي. وعلى العكس من ذلك، 
إذا كان العائد الفعلي أعلى، یدفع 

البنك فقط العائد اإلرشادي ویحتفظ 
بأي فائض "كرسوم تحفیزیة". نظًرا 

إلمكانیة حصول البنك على ھذا 
الحافز، فإنھ غالبًا لن یتقاضى  

 رسوًما.

 ةودائع وكال
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  التصنیف المقترح في
 أصول – استخدام األموال  الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
وضع االستثمار الدولي/الحساب   

 المالي: 
 قروض استثمارات أخرى:  

  
 الدخل: 

: دخل االستثمار:  وليالدخل األ
استثمارات أخرى: الفوائد 

 (D.41O) والعوائد المماثلة

 الحساب المالي: 
 (F.4)قروض 

  
  

 الدخل: 
 فوائد وعوائد مماثلة

(D.41)  

القرض الحسن ھو تمویل خالي من 
العوائد والذي یتم تخصیصھ  

 ألھدافلألشخاص المحتاجین أو 
اجتماعیة أخرى. القرض الحسن 
كتمویل ھو بالعادة یمتد باالعتماد 
على النوایا الحسنة، والمقترض 

یترتب علیھ فقط اعادة المبلغ االصلي 
من التمویل دونما ایة اضافات.  

على رغبتھ   المقترض قد یدفع بناء 
الشخصیة بدفع مبلغ اضافي على  

المبلغ االصلي للتمویل (بدون 
وعودات مسبقة) كنوع من التقدیر  

 للمقرض. 

  الحسن قرضال

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
  قروض :المالي

  
 الدخل: 

: دخل االستثمار:  وليالدخل األ
استثمارات أخرى: الفوائد 

 (D.41O) والعوائد المماثلة

 الحساب المالي:
  (F.4) قروض

  
  :الدخل

  فوائد وعوائد مماثلة
(D.41)   

تمویل المرابحة باالستناد الى  
AAOIFI FAS No. 2    مرابحة)

ومرابحة بأمر الشراء)، تعرف على 
أنھا بیع السلع بتكالیف مضافا الیھا  

ھامش ربح محدد ومتفق علیھ.  بیع  
یع المرابحة في ھذا السیاق یعني ب 
سلعة مملوكة من قبل البائع في  

الوقت الذي دخلت فیھ الى العقد.  في  
عقد المرابحة، المؤسسة المالیة 

االسالمیة تشتري السلعة بناء على 
طلب العمیل أو الزبون والذي یتعھد 

بدفعات مؤجلة تغطي التكالیف اضافة  
الى ھامش ربح متفق علیھ للمؤسسة 

المیة  المالیة.  المؤسسة المالیة االس
تقبض الدفعات الى المزود مضافا  

الیھا أي تكالیف مباشرة متحققة  
(التسلیم، التأمین، التخزین، الرسوم 

الصدار شھادات الضمان، الخ).  
النفقات التشغیلیة للمؤسسة المالیة 

االسالمیة غیر مشمولة. ضمن عقود 
المرابحة، فإن الكشف عن التكالیف  
 للسلع المعنیة ھو ضروري.  عقود 

تشبھ الى حد ما القروض   المرابحة
المضمونة للمؤسسات المالیة التقلیدیة 
والتي خاللھا تكون السلع المعنیة مثل  
المباني والسیارات مسجلة تحت اسم 

العمیل او المستھلك وتستخدم بصورة 
  جانبیة.

 تمویل المرابحة 



 

35 

  التصنیف المقترح في
 أصول – استخدام األموال  الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
وضع االستثمار الدولي/الحساب 

استثمارات أخرى:    :المالي
 قروض 

 أو 
  

استثمارات أخرى: التسھیالت  
 التجاریة 

 
 الدخل: 

: دخل االستثمار:  وليالدخل األ
استثمارات أخرى: الفوائد 

 (D.41O) والعوائد المماثلة

 الحساب المالي:
أو  (F.4)   قروض

ودفعات   تسھیالت تجاریة 
 ) F81مقدمة (

  
  :الدخل

 فوائد وعوائد مماثلة
(D.41)  

أنواع  البیع المؤجل ھو نوع من 
التمویل الذي تقدمھ المؤسسة المالیة 
االسالمیة للعمالء م خالل تزویدھم  

بالمنتجات السلعیة والخدمات 
وبدفعات مؤجلة.  عند اعداد  

االحصاءات المالیة، فإن البیع  
المؤجل یصنف على أنھ قروض اذا 
تم تزوید السلع والخدمات من خالل 
طرف ثالث او من خالل تسھیالت  

كان التوسع المباشر تجاریة اذا 
 للتسھیالت من خالل المزود. 

 البیع المؤجل 

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
استثمارات أخرى:    :المالي

 قروض 
 أو 
  

استثمارات أخرى: التسھیالت  
 التجاریة 

 
 الدخل: 

: دخل االستثمار:  وليالدخل األ
استثمارات أخرى: الفوائد 

 (D.41O) والعوائد المماثلة
 
 

 الحساب المالي:
أو  (F.4)   قروض
ودفعات   تسھیالت تجاریة 
 ) F81مقدمة (
  
  :الدخل

 فوائد وعوائد مماثلة
(D.41)  

تمویل بیع السلم استنادا الى  
AAOIFI FAS No.7  السلم والسلم)

المقابل أو الردیف)، ھو عبارة عن 
اتفاق قصیر االجل والذي من خاللھ 

ة  تنفذ المؤسسة المالیة االسالمی
دفعات كاملة للمستقبل (دفعات مؤجلة 

أو مرحلة) وذلك لتزوید كمیات  
محددة من السلع في تاریخ محدد.   

ومن خالل ذلك یقوم كل من  
المؤسسة المالیة االسالمیة والمزود 

بإبرام عقد بیع السلم، والذي من 
خاللھ یتفق المزود على بیع منتجاتھ  
للمؤسسة المالیة االسالمیة حتى قبل 

جھا.  بشكل عام، فإن السعر  انتا
المتفق علیھ یكون أقل من السعر 

المستقبلي لھذه المنتجات وذلك 
لتمكین المؤسسة المالیة االسالمیة من  

تحقیق ربح.  بیع السلم یجب أن 
یصنف على أنھ قروض اذا كانت  
السلع والخدمات المنتجة لیس ملكا  
لالستخدام الذاتي للمؤسسة المالیة 

ا كانت السلع االسالمیة.  اذ 
والخدمات ھي لالستخدام الخاص  

بالمقرض، فإن االتفاق یجب أن یتم  
 معاملتھ على أنھ تسھیالت تجاریة.

 بیع السلم

الحساب المالي ووضع االستثمار  
 الدولي:

االستثمارات األخرى: القروض،  
 أو 

 الحساب المالي:
) أو F4( قروضال

 االئتمانات التجاریة والسلف
)F81 ( 
 

بحسب  عناصتمویل االستیعرف  
  10معیار المحاسبة المالیة رقم 

المحاسبة الصادر عن ھیئة 
والمراجعة للمؤسسات المالیة 

االستصناع واالستصناع  (اإلسالمیة 

تمویل  
 االستصناع 
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  التصنیف المقترح في
 أصول – استخدام األموال  الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
االئتمانات  االستثمارات األخرى: 

 التجاریة والسلف
 

 الدخل:
الدخل األولي: دخل االستثمار:  

الفائدة االستثمارات األخرى: 
 ) D41Oمماثلة (والعوائد ال

 الدخل:
مماثلة الفائدة والعوائد ال

)D41 ( 

شراكة بین مؤسسة بمثابة ، )الموازي
عادة ما تكون شركة وإسالمیة مالیة 

ُمصنِّعة أو شركة إنشاءات، تقدم 
  سالمیةالمؤسسة المالیة اإلبموجبھا 

 التمویل ھاتوفر لللشركة تم  طلبًا 
شیید تصنیع / تالمطلوب من أجل 

كما  و/أو تورید سلع أو مباٍن معینة.  
تسلیم الطلب، عادة   ) أو قبل(عند أنھ 

سالمیة  اإلمؤسسات التمویل ما تدخل 
في عقد مع طرف آخر (المشتري  

النھائي) بسعر أعلى من العقد 
مما یسمح  األصلي لالستصناع، 

أرباح للمؤسسات المالیة بتحقیق 
 اإلسالمیة.

ضمن  االستصناع عقد صنف ی
أن السلع المنتجة اعتبار قروض، بال

موجھة أو المباني المشیدة لیست 
عمال الخاص من طرف  ستالل

 بل ، سالمیةاإلمؤسسات التمویل 
إذا كانت  أما للمشتري النھائي. 

الستخدام موجھة لالبضائع أو المباني 
مؤسسات التمویل الخاص من طرف 

یتم تصنیف االستصناع  فس، سالمیةاإل
  ةتجاریال اتئتمانمن بند االض
الحسابات األخرى  سلف ضمن الو

 . مستحقة القبض 
الحساب المالي ووضع االستثمار  

 الدولي:
 االستثمارات األخرى: القروض

 
 الدخل:

الدخل األولي: دخل االستثمار:  
الفائدة االستثمارات األخرى: 

 ) D41Oمماثلة (والعوائد ال

 المالي:الحساب 
 ) F4( قروضال
 

 الدخل:
مماثلة الفائدة والعوائد ال

)D41 ( 

قوم تشراء -اإلجارة ھي عقد إیجار
اقتناء  بإسالمیة بموجبھ مؤسسة مالیة 

تم ممتلكات المعدات أو رأسمال ال
للمؤسسة ویمكن . شركةؤجرھا إلى ت

المعدات  یجار إما اسالمیة المالیة اإل
األرباح  أو الحصول على حصة من 
ویتم   المحققة من خالل استخدامھا.

معیار المحاسبة المالیة التمییز وفقا ل
الصادر عن ھیئة المحاسبة   8رقم 

والمراجعة للمؤسسات المالیة 
اإلجارة واإلجارة المنتھیة  (اإلسالمیة 

ن من اإلجارة ینوع) بین بالتملیك
(إجارة  تشغیلیة اإلجارة ال :وھما

 یةتمویلالرة منتھیة بالتملیك) واإلجا
). بموجب اإلجارة اقتناء(إجارة و

التشغیلیة، ال یتم نقل ملكیة األصل 

 اإلجارة 
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  التصنیف المقترح في
 أصول – استخدام األموال  الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
  ،األساسي إلى العمیل (المستأجر) 

المؤسسة المالیة   تتحملحیث 
مخاطر ملكیة األصول اإلسالمیة 

المصاریف المتعلقة  تبقى  بینما
العمیل.  على عاتق باستخدام األصول 

قدین ع ، فتشملاإلجارة التمویلیةأما 
عقد إیجار على مدى فترة  ھما 

نقل الملكیة في نھایة  عقد اإلیجار و
البیانات  تجمیع ھذا وفي إطار . فترةال

اإلجارة لجة ، یجب معاةاإلحصائی
التشغیلیة بنفس طریقة عقد اإلیجار  

التشغیلي التقلیدي بینما یجب تصنیف  
شبھ عقد  تي تال التمویلیة اإلجارة 

ضمن  اإلیجار التمویلي التقلیدي 
 .القروض

الحساب المالي ووضع االستثمار  
 الدولي:

االستثمارات األخرى: القروض،  
 أو 

سندات  –االستثمارات الحافظة 
 ة الملكی

 
 الدخل:

الدخل األولي: دخل االستثمار:  
الفائدة االستثمارات األخرى: 

 )، أوD41Oمماثلة (والعوائد ال
الدخل األولي: استثمار الحافظة: 

الدخل من حصص الملكیة:  
 ) D42Pتوزیعات األرباح (

 الحساب المالي:
سھم  األ) أو F4( قروضال
)F5 ( 
 

 الدخل:
مماثلة الفائدة والعوائد ال

)D41 (  أو األرباح
 ) D421الموزعة (

معیار المحاسبة  تعتبر المشاركة وفقا ل
الصادر عن ھیئة   4المالیة رقم 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
التمویل (المالیة اإلسالمیة 

شراكة بین  بمثابة  ، )بالمشاركة
شركة حیث  وإسالمیة مؤسسة مالیة 

الطرفان في رأس بموجبھا یساھم 
كما  رب المال. بصفة مال الشراكة 

المؤسسة المالیة یوافق كل من 
والعمیل على تقاسم أي سالمیة اإل

أرباح ناتجة عن المشروع وفقًا  
على أن للنسبة المتفق علیھا مسبقًا 

تقاسم الخسارة حسب نسبة أیضا یتم 
وبحسب آراء الفقھاء، المساھمة. 

مختلفتین  التمییز بین تركیبتین یمكن 
) تمویل  1تمویل المشاركة: (ل

وفر  ت المشاركة المقدم كقرض حیث 
التمویل المؤسسة المالیة اإلسالمیة 
ھیئة معینة  في شكل رأس مال عامل ل

دون الحصول على استحقاق في  
)  2مدینة؛ و (ھیئة الالقیمة المتبقیة لل

تمویل المشاركة المقدم كمشاركة في  
 رأس المال.

المشاركة یتم تصنیف تمویل 
تحصل المؤسسة  ما لم كقرض، 
استحقاق في  على سالمیة المالیة اإل

 . شركةالقیمة المتبقیة لل

 المشاركة 
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  التصنیف المقترح في
 أصول – استخدام األموال  الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
الحساب المالي ووضع االستثمار  

 الدولي:
 االستثمارات األخرى: القروض

 
 الدخل:

الدخل األولي: دخل االستثمار:  
الفائدة االستثمارات األخرى: 

 ) D41Oمماثلة (والعوائد ال

 الحساب المالي:
 ) F4( قروضال
 

 الدخل:
مماثلة الفائدة والعوائد ال

)D41 ( 

معیار  تعتبر المضاربة وفقا ل
الصادر عن  3المحاسبة المالیة رقم 

ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  
التمویل (المالیة اإلسالمیة 

شراكة بین  بمثابة   ،)بالمضاربة
شركة  وإسالمیة مؤسسة مالیة 

المؤسسة المالیة وفر (العمیل) ت
رب  بصفة رأس المال (بمقتضاھا  

أو یقدم العمیل عمالة بینما المال) 
تمویل  وبذلك ینبني  ة خبرة فنی

نوع من الشراكة یتم  ى علالمضاربة 
الجمع بین المھارات من خاللھا 

یتم  ولقیام باألعمال.  من أجل اوالمال 
ھذه  تقاسم األرباح المحققة من 

، بینما  المبرم األعمال وفقا لالتفاق
اإلسالمیة تتحمل المؤسسة المالیة 

بصفتھا رب  الخسائر لوحدھا جمیع 
تكون باستثناء الحاالت التي ، المال

لخسائر ناتجة عن سوء  افیھا تلك 
أو اإلھمال أو انتھاك  تصرف ال

الشروط المتفق علیھا من قبل  
تمویل المضاربة  یتم تصنیف العمیل. 

على الرغم من  ضمن القروض وذلك 
على خصائص  تمویل توفر ھذا ال

، إال أنھ ذو طبیعة حصص الملكیة
استحقاقا  محددة المدة، وبالتالي یمثل 

ل بدالً العمیمحدودا في الزمن تجاه 
قیمة استحقاق مطلق على المن 

 . للشركة متبقیةال

التمویل  
 بالمضاربة

الحساب المالي ووضع االستثمار  
 الدولي:

 االستثمارات األخرى: القروض
 الدخل:

الدخل األولي: دخل االستثمار:  
الفائدة االستثمارات األخرى: 

 ) D41Oمماثلة (والعوائد ال

 الحساب المالي:
 ) F4( قروضال
 

 الدخل:
مماثلة الفائدة والعوائد ال

)D41 ( 

المشتري  قتني عن طریقھا أداة مالیة ی
على إسالمیة  سلعة من مؤسسة مالیة 

أساس الدفع المؤجل، ویبیع المشتري  
نفس السلعة لطرف ثالث على أساس 

استخدام التورق شكل الدفع الفوري. ی
مؤسسات التمویل  طرفمن 
تقوم  للمرابحة حیث   ا امتداد سالمیة اإل

بترتیب  سالمیة المؤسسة المالیة اإل
یقترض  وھكذا باألساس، بیع السلعة. 

المشتري النقود الالزمة إلجراء  
یؤمن ، وبعدما عملیة شراء أولیة

النقود من المعاملة الثانیة في وقت  
الحق، یدفع المشتري للبائع األصلي 

 التورق
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  التصنیف المقترح في
 أصول – استخدام األموال  الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
الذي یدین جزافي القسط أو المبلغ ال

فة إلى  التكلفة باإلضایعادل بھ (
 ھامش الربح، أو المرابحة). 

الحساب المالي ووضع االستثمار  
 الدولي:

 االستثمارات األخرى: القروض
الدخل األولي: دخل االستثمار:  

الفائدة االستثمارات األخرى: 
 ) D41O( مماثلةوالعوائد ال

 الحساب المالي:
 ) F4( قروضال

 الدخل:
مماثلة الفائدة والعوائد ال

)D41 ( 

عبارة عن نوع من أنواع البیع یحق 
للبائع فیھ، وفقا لما ھو منصوص 
علیھ في العقد، إعادة شراء العقار  

األساسي (عقار مثل منزل أو أرض)  
من المشتري عن طریق رد ثمن 

الشراء. یُمنح حق االسترداد للبائع  
األصلي على أساس أن المشتري 

سیعید (أي یعید بیع) العقار إلى البائع 
م السعر األصلي. یوافق  ویستل

المشتري على احترام ھذا الفھم ومن 
ھنا جاء اسم "وفا" الذي یعني  

"الشرف". ینظر جمھور الفقھاء إلى 
بائعي الوفاء على أنھ غیر جائز.  
على الرغم من ذلك ، یرى فقھاء  

شرق آسیا المعاصرون أن ھذا النوع 
من البیع مسموح بھ بموجب الفقھ  

ستخدامھ اإلسالمي ، حیث تم ا
كأساس شرعي لتطویر منتجات  

 ألسواق رأس المال اإلسالمیة. 

بیع الوفا أو بیع 
 باالستغالل 

 ستثمارات أخرى: قروض ا
استثمارات أخرى: االئتمان   أو

 التجاري والسلف
 

الدخل: الدخل األساسي: دخل  
االستثمار: استثمارات أخرى:  

الفوائد والعوائد المماثلة 
)D41O ( 

 المالي الحساب 
) أو ائتمانات  F4قرض (

 )   F81( تجاریة وسلف 
الدخل األولي: دخل 

االستثمار: االستثمارات  
الفائدة والعوائد  األخرى: 

 )D41O( مماثلةال

عقد الجعلة ھو في األساس عقد  
استصناع ولكنھ ینطبق على الخدمات  

 بدالً من المنتج المصنّع. 

 جعلةال

 قروض  - استثمارات أخرى 
 أو 

ضمان حقوق  -استثمار المحفظة 
 الملكیة 

الدخل: الدخل األساسي: دخل  
االستثمار: استثمارات أخرى:  

الفوائد والعوائد المماثلة 
)D41O ( 

 أو 
الدخل: الدخل األساسي:  

االستثمار في المحفظة: األوراق 

) أو حقوق F4قرض (
 ) F5ملكیة (

 
الفوائد والعوائد الدخل: 

) أو أرباح  D41المماثلة (
 ) D421األسھم (

 مشتركة مزیج من المشاركة والمضاربة.
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  التصنیف المقترح في
 أصول – استخدام األموال  الحسابات القومیة/إحصاءات القطاع الخارجي

 األداة الوصف الحسابات القومیة إحصاءات القطاع الخارجي 
المالیة: توزیعات األرباح  

)D42P ( 
االئتمان   - استثمارات أخرى 
 التجاري والسلف

 
الدخل: الدخل األساسي: دخل  
االستثمار: استثمارات أخرى:  

الفوائد والعوائد المماثلة 
)D41O ( 

القروض التجاریة  
 )F81والسلفیات (

 
الدخل: الفوائد والعوائد 

 ) D41المماثلة (

یشیر مصطلح استجرار إلى اتفاقیة  
یشتري فیھا المشتري السلع بموجب 

جزء  فء زاتفاقیة واحدة من مورد ج
ومن وقت آلخر بكمیات مختلفة. 
سیتم اعتبار الصفقة بمثابة اتفاق  

وحید عندما یتم االنتھاء من جمیع 
 الشروط واألحكام. 

 استجرار 
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اإلسالمیة وعمالئھا لمختلف األدوات مؤسسات التمویل : رسوم تخطیطیة توضح التدفقات بین یمالملحق ج
 المالیة اإلسالمیة

 
 مصادر األموال .أ
 

 المالیة  االداة مانھ األ ودیعة،ال القرض، -1

 

 التخطیطي  الرسم وصف

  صغیرة تكون  أن  المحتمل من ،  الھبة  / الھدیة أساس  على،  االسالمیة  المالیة المؤسسة لتقدیر  تخضع: الھبة
 . علیھا الحصول   یتوقع قد  العمیل أن إال ،النص علیها في التعاقد عدم  من الرغم على. معدومة أو

 مالحظات 

  إلجراء مباشرة لالستخدام  قابلة كانت  إذا)  F22(  للتحویل  القابلة الودائع ضمن تصنف :المالي الحساب
 . المباشر الدفع  وسیلة أو  المباشر الخصم أو  جیرو أمر  أو حوالة أو شیك طریق  عن  الدفعات

 ) F29(  األخرى  الودائع  ضمن تصنف :ذلك بخالف
 ) D41( المماثلة  والعوائد الفائدة: الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

  الودائع: والودائع  العملة: االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
   األخرى الودائع أو  للتحویل  القابلة

 ) D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

 الخارجي  القطاع احصاءات

 

 المالیة  االداة  حسنال القرض -1

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

 مالحظات  أو ألغراض اجتماعیة، الخ.  /ودائع بدون عائد یتم وضعھا بشكل تطوعي لفائدة األفراد المحتاجین 

 ) F29( األخرى الودائع ضمن تصنف :المالي الحساب
 ) D41( المماثلة  والعوائد الفائدة: الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

   الودائع األخرى: والودائع  العملة: االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 ) D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

  

 العمیل  المؤسسة المالیة االسالمیة
 ودیعة

 ھبة

 العمیل  المؤسسة المالیة االسالمیة
 ودیعة
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 المالیة  االداة   حساب المضاربة، او حساب استثمار تقاسم االرباح (أ) -2

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

وتعمل المؤسسة المالیة االسالمیة على توفیر ریادة االعمال على مشروع تجاري. یتقاسم یستثمر العمیل رأس المال 
 العمیل والمؤسسة المالیة االسالمیة ایة ارباح وفقا ألساس محدد مسبقا.

 قد یكون مشروًعا تجاریًا، أو صندوقا استثماریا في السوق ، وما إلى ذلك ...   المشروع التجاري
 تكون: یمكن أن -فئات مختلفة 

o المضاربة المقیدة / المضاربة غیر المقیدة؛ 
o  فترة محددة / أساس مستمر؛ 
o   قد تكون حسابات المضاربة ضمن المیزانیة العمومیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة أو أو خارج المیزانیة

 العمومیة.

 مالحظات 

 

المیزانیة العمومیة للمؤسسة المالیة حساب المضاربة المقیدة (او حساب استثمار تقاسم االرباح)؛ ضمن  -3
   االسالمیة (ب)

 المالیة  االداة

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

 المقیدة: یحدد ویقید العمیل أین وكیف وألي غرض یتم استثمار األموال. المضاربة  
 مالحظات  ضمن المیزانیة العمومیة؛ تحتفظ ببیان االستثمار المقید.  المؤسسة المالیة االسالمیة:

 ) F29( األخرى الودائع ضمن تصنف :المالي الحساب
 ) D41( المماثلة  والعوائد الفائدة: الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

   األخرى  : الودائعوالودائع  العملة: االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 ) D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 العمیل المؤسسة المالیة االسالمیة

 مشاركة الربح / الخسائر

 االستثمار

 مشروع تجاري
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 العمیل المؤسسة المالیة االسالمیة

 مشاركة الربح / الخسائر

 االستثمار

 مشروع تجاري
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المضاربة المقیدة (او حساب استثمار تقاسم االرباح) ؛ خارج المیزانیة العمومیة للمؤسسة المالیة حساب  -3
   االسالمیة (ج)

 المالیة  االداة

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

 المضاربة المقیدة: یحدد ویقید العمیل أین وكیف وألي غرض یتم استثمار األموال. 
 مالحظات  خارج المیزانیة العمومیة   المؤسسة المالیة االسالمیة:

 ؛ إذا ما تم تضمینھا الى طرف مقابل من القطاع غیر المصرفي ) F51(حصص الملكیة  ضمن تصنف :المالي الحساب
 ) D421(  توزیعات االرباح: الدخل

   القومیة الحسابات

 الملكیة حصص : الحافظة  استثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 ) D42P(  توزیعات االرباح: الحافظة استثمارات : االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

 المالیة  االداة   حساب المضاربة غیر المقیدة (او حساب استثمار تقاسم االرباح) (د) -3

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

المضاربة غیر المقیدة: یتم منح المؤسسة المالیة االسالمیة حق إدارة األموال. كما یتم السماح بخلط األموال من مصادر 
 أخرى بما في ذلك أموال المساھمین. 

 ضمن المیزانیة العمومیة للمؤسسة المالیة االسالمیة. لكن یلزم اإلفصاح المنفصل عنھا. 
 ثالثة أنواع، من خالل:

o  استحقاق غیر محدد؛ اجل 
o  اجل استحقاق ثابت؛ 
o .اجل استحقاق ثابت مع شھادات مضاربة 

 مالحظات 

 

 العمیل المؤسسة المالیة االسالمیة

 مشاركة الربح / الخسائر

 االستثمار

 مشروع تجاري

ئر
سا

 خ
 

  /
ح 

رب
 

 

یل
مو

 الت
ر /

ثما
ست

اال
 

 العمیل المؤسسة المالیة االسالمیة

الخسائرمشاركة الربح /   

 االستثمار

 مشروع تجاري

ئر
سا

 خ
 

ح/
رب

  

یل
مو

/الت
ار

تثم
الس

 ا
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 المالیة  االداة   جل استحقاق غیر محدد (ھـ)حساب المضاربة غیر المقیدة (او حساب استثمار تقاسم االرباح)؛ أل -3

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

المضاربة غیر المقیدة: یتم منح المؤسسة المالیة االسالمیة حق إدارة األموال. كما یتم السماح بخلط األموال من مصادر 
 أخرى بما في ذلك أموال المساھمین. 

 ضمن المیزانیة العمومیة للمؤسسة المالیة االسالمیة. لكن یلزم اإلفصاح المنفصل عنھا. 
 مالحظات 

 ) F29( األخرى الودائع ضمن تصنف :المالي الحساب
 ) D41( المماثلة  والعوائد الفائدة: الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

   األخرى  الودائع:  والودائع  العملة: االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 ) D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

 المالیة  االداة   حساب المضاربة غیر المقیدة (او حساب استثمار تقاسم االرباح)؛ اجل استحقاق ثابت (و) -3

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

المضاربة غیر المقیدة: یتم منح المؤسسة المالیة االسالمیة حق إدارة األموال. كما یتم السماح بخلط األموال من مصادر 
 أخرى بما في ذلك أموال المساھمین. 

 ضمن المیزانیة العمومیة للمؤسسة المالیة االسالمیة. لكن یلزم اإلفصاح المنفصل عنھا. 
 مالحظات 

 ) F29( األخرى الودائع ضمن تصنف :المالي الحساب
 ) D41( المماثلة  والعوائد الفائدة: الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

   األخرى الودائع: والودائع  العملة: االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 ) D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

 العمیل المؤسسة المالیة االسالمیة
 مشاركة الربح / الخسائر

 االستثمار

 مشروع تجاري

ئر
سا

 خ
 

ح/
رب
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 العمیل المؤسسة المالیة االسالمیة

 مشاركة الربح / الخسائر

 االستثمار

 مشروع تجاري
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حساب المضاربة غیر المقیدة (او حساب استثمار تقاسم االرباح)؛ اجل استحقاق ثابت، شھادات قابلة  -3
  للتداول (ز)

 المالیة  االداة

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

المضاربة غیر المقیدة: یتم منح المؤسسة المالیة االسالمیة حق إدارة األموال. كما یتم السماح بخلط األموال من مصادر 
 أخرى بما في ذلك أموال المساھمین. 

 ضمن المیزانیة العمومیة للمؤسسة المالیة االسالمیة. لكن یلزم اإلفصاح المنفصل عنھا. 
 مالحظات 

، اذا ما كانت تمثل مطالبة على القیمة  )F5() أو اسھم حصص الملكیة F3سندات الدین (  ضمن تصنف :المالي الحساب
 لمؤسسة المالیة االسالمیة. الباقیة ل 

 . (D421)أو توزیعات االرباح  )  D41( المماثلة  والعوائد الفائدة: الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

 سندات الدین  أو اسھم حصص الملكیة  : الحافظة  استثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 : الفائدة  سندات الدین  أو اسھم حصص الملكیة: الحافظة استثمارات : االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

 . (D42P)أو توزیعات االرباح    (D41P) المماثلة والعوائد

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

 المالیة  االداة  شھادات المشاركة المحددة  -3

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

 أداة استثمار طویلة األجل تمنح حاملھا الحق بالمشاركة في أرباح الشركة.
 مالحظات  ملكیة إذا كانت جزًءا من قاعدة رأس المال للُمصدر.یمكن التعامل على أنھا حصص 

 .)F5() أو اسھم حصص الملكیة F3سندات الدین (  ضمن تصنف :المالي الحساب
 . (D421)أو توزیعات االرباح  )  D41( المماثلة  والعوائد الفائدة: الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

 سندات الدین  أو اسھم حصص الملكیة  : الحافظة  استثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 : الفائدة  سندات الدین  أو اسھم حصص الملكیة: الحافظة استثمارات : االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

 . (D42P)أو توزیعات االرباح    (D41P) المماثلة والعوائد

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

  

االسالمیةالمؤسسة المالیة   العمیل 

 مشاركة الربح / الخسائر

 االستثمار

 مشروع تجاري

ئر
سا
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  /
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 العمیل المؤسسة المالیة االسالمیة

 مشاركة الربح / الخسائر

 الودائع / المدفوعات

 شھادة

 شھادة قابلة للتداول 
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 المالیة  االداة  شھادات مشاركة الربح والخسائر   -3

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

 أداة استثمار طویلة األجل تمنح حاملھا الحق بالمشاركة في أرباح الشركة.
 التعامل على أنھا حصص ملكیة إذا كانت جزًءا من قاعدة رأس المال للُمصدر.یمكن  

لمؤسسة المالیة  مطالبة على القیمة الباقیة لودائع المستثمرین التي تشبھ األسھم في الشركة ، ولكنھا ال تمنح حاملھا حق ال 
 االسالمیة وال المشاركة في حوكمتھا. 

 مالحظات 

) إذا كانت غیر متداولة ؛ وبخالف ذلك تصنف ضمن سندات الدین  F29دائع األخرى (تصنف ضمن الوالحساب المالي: 
(F3) . 

 ) D41( المماثلة  والعوائد الفائدة: الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

أو   األخرى  الودائع:  والودائع  العملة: االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 سندات الدین : الحافظة  استثمارات

  استثماراتأو ) D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل
 . (D41P) المماثلة والعوائد  : الفائدةسندات الدین:  الحافظة

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

 المالیة   االداة  الصكوك   -4

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

للمؤسسة المالیة  ودائع المستثمرین التي تشبھ األسھم في الشركة ، ولكنھا ال تمنح حاملھا حق المطالبة على القیمة الباقیة 
 االسالمیة وال المشاركة في حوكمتھا. 

شھادات االستثمار الصادرة / المصدرة من المؤسسة المالیة االسالمیة. یمكن أن تكون الصكوك أدوات توریق تغطي 
 العدید من الترتیبات التعاقدیة البدیلة. 

تشكل   SPEایة تحدید فیما إذا كانت ) ، البد بدSPEإذا ما تم إصدار الصكوك من قبل مؤسسة  ذات غرض خاص (
 وحدة مؤسسیة ، والطرف المقابل.  

 قد تحتوي الصكوك على:
o  .میزات تشبھ حصص الملكیة ، على سبیل المثال: المشاركة (الشراكة الخالصة) ، المضاربة 
o جارة (على  میزات الدخل الثابت ، على سبیل المثال: المرابحة ، السالم ، اإلستصناع (على اساس البیع) أو اإل

 اساس التأجیر). 
o  . نظم متغیرة / میزات مختلطة ، على سبیل المثال:  الوكالة، على أساس مختلط 

 مالحظات 

 . ) وفقا الى نوع الصكوكF3أو سندات الدین () F5(اسھم حصص الملكیة  ضمن تصنف :المالي الحساب
 . ) D41(  المماثلة  والعوائد الفائدة أو   (D421)توزیعات االرباح : الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

 سندات الدین  أو اسھم حصص الملكیة. : الحافظة  استثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 : الفائدة  سندات الدین  أو اسھم حصص الملكیة: الحافظة استثمارات : االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

 . (D42P)أو توزیعات االرباح    (D41P) المماثلة والعوائد

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

 

 

 العمیل المؤسسة المالیة االسالمیة

 مشاركة الربح / الخسائر

 الودائع / المدفوعات

 شھادة

 المؤسسة المالیة االسالمیة
مؤسسة ذات اغراض خاصة)أو (  العمیل 

 عائد إلى العمیل على أساس العقد األساسي
 

 المدفوعات

 شھادة (صك)
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 المالیة االداة   ودائع الوكالة     -3

 

 التخطیطي  الرسم  وصف

 ٪.2٪ إلى 1.5یعمل البنك كوكیل للمودع، ویفرض رسوًما، على سبیل المثال 
الفائضة عن  یتم تقدیم عائد إرشادي للمستثمرین، ولكن العائد الفعلي قد یختلف. یمكن للمؤسسة المالیة االسالمیة أن تحتفظ باألرباح 

 العائد اإلرشادي؛ وبالتالي یكون لدیھا حافز إللغاء الرسوم. 
 مالحظات

 ) F29( األخرى الودائع  أو ضمن) F22(  للتحویل القابلة الودائع ضمن تصنف  :المالي الحساب
 ) D41( المماثلة والعوائد الفائدة:  الملكیة دخل:  الدخل

   القومیة الحسابات

  أخرى ودائع  أو  للتحویل قابلة  ودائع:  والودائع العملة: االخرى االستثمارات ضمن تصنف  :الدولي  االستثمار وضع/المالي الحساب
 ) D41O( المماثلة  والعوائد  الفائدة: االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل  حساب:  الدخل

  القطاع   احصاءات
 الخارجي 

 
 استخدام األموال .ب
 

 المالیة  االداة القرض الحسن التمویلي  -1

 

 التخطیطي  الرسم  وصف

لتقدیره دفع مبلغ  یتم تقدیم التمویل لألفراد المحتاجین أو ألغراض اجتماعیة. ال توجد رسوم رسمیة مفروضة، ولكن یجوز للمدین وفقًا 
 إضافي كرمز تقدیري للدائن. 

 ). D41بما أن المدفوعات التقدیریة تتوافق مع معیار راسخ للقرض الحسن، تعامل على أنھا فوائد وعوائد مماثلة (
 مالحظات

 . (F4)القروض  :المالي الحساب
 ) D41( المماثلة والعوائد الفائدة:  الملكیة دخل:  الدخل

   القومیة الحسابات

  (F4)القروض : االخرى االستثمارات ضمن تصنف :الدولي  االستثمار وضع / المالي الحساب
 ) D41O( المماثلة  والعوائد  الفائدة: االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل  حساب:  الدخل

  القطاع   احصاءات
 الخارجي 

 

 المالیة  االداة المرابحة   - 2

 

 التخطیطي  الرسم  وصف

 علیھ. شكل من أشكال تمویل الشراء: تبیع المؤسسة المالیة االسالمیة السلع للعمیل بالتكلفة مضافًا إلیھا الربح المتفق 
 مالحظات یتم اإلفصاح عن سعر السلع األساسیة للعمیل

 . (F4)القروض  :المالي الحساب

 ) D41( المماثلة والعوائد الفائدة  :الملكیة دخل:  الدخل
   القومیة الحسابات

  (F4)القروض : االخرى االستثمارات ضمن تصنف :الدولي  االستثمار وضع / المالي الحساب
 ) D41O( المماثلة  والعوائد  الفائدة: االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل  حساب:  الدخل

  القطاع   احصاءات
 الخارجي 

 المؤسسة المالیة االسالمیة
مؤسسة ذات اغراض خاصة)أو (  العمیل 

ل؛ رسوم اقل للمؤسسة االسالمیة یلعملعائد ارشادي   
 

 استثمار

 العمیل  المؤسسة المالیة االسالمیة

 قرض

 سداد القرض المؤجل بدون ھامش ربحي

المالیة االسالمیةالمؤسسة   العمیل  
 السعر + ھامش ربح 
 (دفع مؤجل)      

آني) -اصل (فوري   

 السوق

ي)
آلن

 (ا
صل

اال
 

ي)
آلن

 (ا
عر

لس
 ا
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 المالیة  االداة البیع المؤجل -3

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

شكل من أشكال تمویل الشراء مشابھ للمرابحة: تبیع المؤسسة المالیة االسالمیة السلع للعمیل على شكل "بیع باالئتمان" مع  
 و خسائر بموجب المعاملة. أ /عدم وجود ھامش ربح بالضرورة. في الواقع، قد ینشأ ربح و

 سعر التكلفة وھامش الربح للعمیل بشكل منفصل. ال یوجد أي التزام باإلفصاح عن  

 مالحظات 

 . (F4)القروض  :المالي الحساب
 ) D41( المماثلة  والعوائد الفائدة: الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

  (F4)القروض : االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 ) D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

 المالیة  االداة بیع السلم   - 4

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

شكل من أشكال تمویل الموردین: تشتري المؤسسة المالیة االسبالمیة السلع مقدًما من العمیل (مثل المزارع ، الشركة  
 المصنعة) بخصم من السعر المستقبلي المتوقع. الربح ھو الفرق بین قیمة الدفع الفوري والقیمة المستقبلیة للسلع. 

للمؤسسة المالیة االسالمیة إبرام عقد ثان من "السلم الموازي" حیث تصبح المؤسسة المالیة االسبالمیة بائعًا للسلع یجوز 
مقدًما إلى طرف ثالث. إذا كان األمر كذلك ، یجب أن یكون العقدان مستقلین وال یمكن ربطھما بطریقة تعتمد فیھا حقوق  

 . والتزامات العقد االول على العقد الموازي 

 مالحظات 

في حال لم تكن السلع لالستخدام الخاص بالمؤسسة المالیة االسالمیة. أما اذا كانت السلع لالستخدام الخاص   (F4)القروض  :المالي الحساب
 . (F81)للمقرض؛ فتصنف االئتمان التجاري والسلف 

 ) D41(  المماثلة والعوائد الفائدة: الملكیة دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

 االئتمان التجاري والسلف. او  (F4)القروض : االخرى االستثمارات ضمن تصنف  :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 ).D41O( المماثلة والعوائد الفائدة: االخرى االستثمارات: االستثمار  دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي

 

 العمیل  المؤسسة المالیة االسالمیة
 (دفعات مؤجلة)    

آني) -أصل (فوري   
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  العمیل  المؤسسة المالیة االسالمیة
 السلع (مستقبل)      

آنیة) -مدفوعات (فوریة   
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 المالیة  االداة االستصناع     -1.5

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

 شكل من أشكال تمویل البناء أو المشروع.  نموذجیا،
 الربح ھو الفرق بین قیمة الدفعات للمقاول والدفعات المؤجلة من قبل العمیل. 

 یعد ائتمانا تجاریا إذا كان المشروع / المبنى لالستخدام الشخصي للمقرض. بخالف ذلك یعد  قرضا.

 مالحظات 

 .(F81)أو االئتمان التجاري والسلف  (F4)القروض  :المالي الحساب
 ) D41( المماثلة والعوائد الفائدة:  الملكیة دخل:  الدخل

   القومیة الحسابات

 االئتمان التجاري والسلف. او  (F4)القروض : االخرى االستثمارات ضمن تصنف :الدولي  االستثمار وضع / المالي الحساب
 ). D41O( المماثلة  والعوائد  الفائدة: االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل  حساب:  الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

 المالیة  االداة الجعالة     - 2.5

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

 الجعالة ھي في األساس عقد استصناع ولكن ینطبق على تقدیم الخدمات. 
 الربح ھو الفرق بین قیمة الدفعات للمقاول والدفعات المؤجلة من قبل العمیل. 

 المشروع لالستخدام الشخصي للمقرض. بخالف ذلك یعد  قرضا. یعد ائتمانا تجاریا إذا كان 

 مالحظات 

 . (F81)أو االئتمان التجاري والسلف   (F4)القروض  :المالي الحساب
 ) D41( المماثلة  والعوائد الفائدة :الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

 المؤسسة المالیة االسالمیة
 المؤسسة أ (المقاول)

  

 
 السلع      

 أمر التصنیع

 المؤسسة ب
 (العمیل)

 

ة)
جل

مؤ
ة (

حلی
مر

ت 
عا

فو
مد

 

ع 
سل
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 المؤسسة المالیة االسالمیة
 المؤسسة أ (المقاول)

   
 الخدمات      

الخدماتعقد   

 المؤسسة ب
 (العمیل)

 

ة)
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مؤ
ة (

حلی
مر

ت 
عا

فو
مد

 

ت 
دما
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 ا

 
 المدفوعات، مرحلیة (مؤجلة)       
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الع
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 ام

 
 مدفوعات، مرحلیة (مؤجلة)       

مل
الع
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 ام
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االئتمان التجاري  او  (F4)القروض : االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 والسلف. 

 ).D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

 المالیة  االداة ةاالجار   - 6

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

المادیة أو الممتلكات إلى المستأجر الذي یتلقى الفوائد عقد تمویل اإلجارة ھو اتفاقیة یؤجر بموجبھا المؤجر األصول 
 المرتبطة بملكیة األصل مقابل دفعات إیجار لفترة زمنیة محددة مسبقًا. 

 عقود اإلجارة قابلة للمقارنة (ولكنھا لیست مطابقة) لعقود التأجیر التقلیدیة. وھي نوعین:
 إجارة تشغیلیة < مشابھة لـ > عقد التأجیر التشغیلي 

 رة تمویلیة (مشابھة لـ) التأجیر التمویلي إجا
 تتضمن اإلجارة التمویلیة عقدًا ثانیًا لنقل الملكیة في نھایة الفترة (یتم تسجیل الوعد بالبیع أو الھدیة في مستند منفصل). 

 

 مالحظات 

 "اإلجارة التشغیلیة":
 (P11)القیمة السوقیة لالنتاج  حساب االنتاج: 

 التموبلیة":"االجارة 
 . (F4)القروض  :المالي الحساب

 )D41(  المماثلة  والعوائد الفائدة:  الملكیة  دخل: الدخل
 

   القومیة الحسابات

 "اإلجارة التشغیلیة":
   حساب الخدمات: خدمات االعمال االخرى الحساب الجاري :  
 "االجارة التموبلیة":

 .(F4)القروض : االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 ).D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

 

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

  

 العمیل المؤسسة المالیة االسالمیة
  

 
 سعر الشراء وقت االستحقاق 

 تأجیر االصل االساسي

 المورد 
 

ي) 
ألن

 (ا
صل

األ
 

 
االستحقاق البیع عند وقت 

 االجارة المنتھیة بالتملیك 

ي)
آلن

 (ا
عر

لس
 ا

 دفعات االیجار
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 المالیة االداة المشاركة   - 7

 

 التخطیطي  الرسم  وصف

تقاسم األرباح عقد شراكة بین المؤسسة المالیة االسالمیة والمؤسسة (صاحب المشروع) حیث یساھم كل طرف في رأس المال ، ویتم  
 والخسائر بنسبة متفق علیھا مسبقًا. 

 قد تكون مساھمة المؤسسة المالیة االسبالمیة إما مشاركة في رأس المال أو على شكل قرض. 
 مالحظات

 . (F5)أو حصص الملكیة  (F4)القروض  :المالي الحساب
 . (D421)أو توزیعات االرباح ) D41( المماثلة والعوائد  الفائدة:  الملكیة دخل:  الدخل

   القومیة الحسابات

أو ضمن استثمارات الحافظة: اسھم   (F4)القروض : االخرى االستثمارات ضمن تصنف :الدولي  االستثمار وضع / المالي الحساب
 حصص الملكیة. 

 : االستثمار دخل: األولي الدخل  حساب:  الدخل
o المماثلة والعوائد  الفائدة: االخرى االستثمارات )D41O .( 
o  :توزیعات االرباح حصص الملكیة:   أسھماستثمارات الحافظة(D42P) 

  القطاع   احصاءات
 الخارجي 

 

 المالیة  االداة التمویل بالمضاربة   - 8

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

عقد شراكة بین المؤسسة المالیة االسالمیة والمؤسسة (صاحب المشروع) بحیث تقوم المؤسسة المالیة االسالمیة بتوفیر رأس المال،  
 ویقوم العمیل بتقدیم العمل والمھارات إلجراء األعمال التجاریة .  

 فترة محددة.
 المالیة االسالمیة تتحملھا (مع مراعاة بعض االستثناءات).  یتم تقاسم األرباح بین الطرفین باالتفاق. أما الخسائر فإن المؤسسة 

 یتم تصنیف المضاربة كقرض ولیس كحصص ملكیة. 

 مالحظات 

 .  (F4)القروض  :المالي الحساب
 . ) D41(  المماثلة  والعوائد الفائدة:  الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

 .  (F4)القروض : االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 ).D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 المؤسسة المالیة االسالمیة 
 صاحب المشروع        (كشریك)

 المشروع
 (المؤسسة)

 

 المؤسسة المالیة االسالمیة 
 (مقدم رأس المال / رب المال)

المشروعصاحب   
 (كمدیر، مضارب)       

 المشروع
 (المؤسسة)

 

 
 اتفاقیة الشراكة      

 
 مشاركة الربح 
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 المالیة  االداة التمویل بالتورق (مرابحة البضائع)   - 9

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

 البضائع". نوع أخر من التمویل بالمرابحة وتسمى أیًضا "مرابحة السلع / 
ترتیبات تمویلیة تقدمھا المؤسسة المالیة االسالمیة لتمكین المشتري من شراء األصول ، على سبیل المثال: سلعة . تقوم 

على أساس الدفع المؤجل من خالل بیعھا لطرف ثالث بسعر أقل على أساس فوري بھدف إدارة السیولة (غیر مستخدمة  
 نظر المدارس اإلسالمیة المختلفة). على نطاق واسع بسبب تضارب وجھات 

 مالحظات 

 .  (F4)القروض  :المالي الحساب
 . ) D41(  المماثلة  والعوائد الفائدة:  الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

 .  (F4)القروض : االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 ).D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

 المالیة  االداة بیع الوفا، بیع االستغالل   -  10

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

عقد بیع یكون فیھ للبائع حق تعاقدي إلعادة شراء األصل األساسي من المشتري بنفس السعر. ویتعھد المشتري بإعادة بیع  
 مالحظات  تاریخ محدد بالمستقبل. األصل إلى المالك األصلي (ولیس لطرف ثالث) في 

 . (F4)القروض  :المالي الحساب
 . ) D41( المماثلة  والعوائد الفائدة: الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

 .  (F4)القروض : االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 ).D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

 العمیل (المشتري)       المؤسسة المالیة االسالمیة 

 السعر
(اآلني)   

 طرف ثالث
 

االسالمیةالمؤسسة المالیة   
 (المشتري) 

 العمیل (البائع)      

 لھ الحق االستفادة من ملكیة االصل

 
 السعر + ھامش ربح

 دفعات مؤجلة 
 

 األصل 
(اآلني)    

 طرف ثالث

 األصل 
(اآلني)    

 السعر 
(اآلني)    

 السعر (اآلني) 

 
 دفعات مؤجلة 

 

 االصل 

 دفعات فوریة 

 إعادة شراء مؤجل لألصل بنفس السعر
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 المالیة  االداة االستجرار   -  11

 

  الرسم وصف
 التخطیطي 

أقساط مختلفة (ال  وب شیئا فشیئا ولكن یتم تنفیذه على فترات  اتفاق واحد یتم من خالل عقد تمویل السلع شكل من اشكال 
یتم حساب سعر البیع كمتوسط ألسعار السوق  .  )تنقیذ أو تقدیم السلع   یشترط أي عرض وقبول أو صفقة في كل مرة

 . لمعلومات األسعار موثوق  خالل فترة التمویل، استنادا إلى مصدر عام 
  ة مختلف یات سعریةسعر البیع عند مستوثبیت تالمؤسسة المالیة االسالمیة بالعقد على خیارات لكل من المشتري و تضمن ی

لحد من المخاطر وفقا للمبادئ اإلسالمیة (ینظر إلیھا أیضا على أنھا تعمل على اآلیة بوجود مما یسمح   مسبقا، ةمحدد
 لتحوط)للھندسة المالیة اإلسالمیة / أداة  ل  نتاج

رتبط  المضاربة ألنھ م   سباكم غیر قابلة للتداول في حد ذاتھا. وال یسمح العقد بأي نوع من في العقد ضمنة تالخیارات الم
 بشراء وملكیة وبیع سلعة حقیقیة. 

 ظات مالح

 . (F81)االئتمان التجاري والسلف   :المالي الحساب
 ) D41( المماثلة  والعوائد الفائدة: الملكیة  دخل: الدخل

   القومیة الحسابات

 االئتمان التجاري والسلف. : االخرى  االستثمارات  ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 ).D41O(  المماثلة  والعوائد الفائدة : االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

  القطاع احصاءات
 الخارجي 

 

 

 المؤسسة المالیة االسالمیة
 العمیل (المشتري)

  

 

 الخدمات      

جزء بجزء)السلع (شیئا فشیئا /   
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مد

 

 
 مدفوعات، (مستقبلیة)       

سلع
 ال
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 اإلسالمیة إلى قطاعات وطرق حساب مخرجاتھامؤسسات التمویل : تقسیم الالملحق د 
 

أمثلة على الخدمات المالیة  أمثلة عامة  القطاع الفرعي
 مخرجاتالطریقة المقترحة لحساب ال المقدمة 

 البنك المركزي  ) S121البنك المركزي (
  السلطة النقدیة

 مجموع التكالیف خدمات السیاسة النقدیة
 FISIM معادلة خدمات الوساطة المالیة

الحاالت الحدودیة، مثل الخدمات 
 اإلشرافیة

 رسوم صریحة -مخرجات السوق 

شركات االیداع باستثناء 
  ) S122البنك المركزي (

 بنوك اإلسالمیة
 بنوك التجارة والتنمیة 
 البنوك عبر اإلنترنت 

 بنوك تجاریة 
بنوك إسالمیة للتمویالت الصغر 

 ى
النوافذ اإلسالمیة في البنوك 

 التقلیدیة 

 :ھي مزیج مما یلي اتلمخرجا خدمات الوساطة المالیة
 (أ) بالنسبة للقروض والودائع، یتم حسابھا باستخدام معادلة

FISIMأي ،  (rL-rr) × YL + (rr – rD) × YD،   حیث
معدل توزیعات أرباح القرض   YD و YL و rr وrDوrLتمثل

ومعدل توزیع أرباح الودائع والمعدل المرجعي ومتوسط رصید 
 القروض ومتوسط مخزون الودائع على التوالي.

 (ب) الرسوم المصرحة. 

صنادیق أسواق المال  
(MMFs) (S123)  

الشریعة  متوافقة مع أحكام 
 اإلسالمیة

خدمات استثماریة متوافقة مع  
 أحكام الشریعة اإلسالمیة

  لصنادیق االستثمار المالیةیمكن معالجة الناتج وقیمة المضافة 
وبالتالي،  الصنادیق التقلیدیة  اإلسالمیة بنفس الطریقة التي تعامل بھا

 MMFیمكن حساب الناتج كمجموع الرسوم المختلفة التي تفرضھا 
لمستثمرین على المعامالت، أي رسوم الشراء واالسترداد، على ا

 ورسوم الصرف، ورسوم الحساب، ورسوم التشغیل. 
 

صنادیق االستثمار غیر  
  (S124)المالیة 

صنادیق االستثمار المتوافقة مع  
  أحكام الشریعة اإلسالمیة

حسابات االستثمار المقیدة خارج 
 المیزانیة العمومیة

 صنادیق الحج 

خدمات استثماریة متوافقة مع  
 أحكام الشریعة اإلسالمیة

لصنادیق االستثمار غیر  المخرجات والقیمة المضافة یمكن معاملة 
المالیة اإلسالمیة بنفس الطریقة التي تعامل بھا الصنادیق التقلیدیة 

غیر المالیة. على ھذا النحو، یمكن حساب المخرجات كمجموع 
الصندوق غیر المالي على   الرسوم المختلفة التي یفرضھا

المعامالت التي یقوم بھا المستثمرین كرسوم الشراء واالسترداد، 
 ورسوم الصرف، ورسوم الحساب، ورسوم التشغیل. 
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أمثلة على الخدمات المالیة  أمثلة عامة  القطاع الفرعي
 مخرجاتالطریقة المقترحة لحساب ال المقدمة 

أیًضا، في حالة حسابات االستثمار المقیدة خارج المیزانیة  
على القروض   FISIMالعمومیة، یلزم حساب خدمة مالیة محتسبة  

 بحة أو اإلجارة.المرایقدمھا من خالل 
الوسطاء المالیون اآلخرون 

باستثناء شركات التأمین 
  ) S125وصنادیق التقاعد (

 بنوك االستثمار اإلسالمیة
  شركات االستثمار

خدمات مصرفیة استثماریة  
متوافقة مع أحكام الشریعة  

(استشاریة) مثل التمویل المھیكل 
أو اإلجارة) ،   ع(االستصنا

وتوظیف االستثمار ، وجمع  
األموال (غالبًا على أساس 

المضاربة المشتركة) في أسواق 
األسھم والدیون والتمویل التجاري  
(عقود المرابحة ھي مبدأ الشریعة 

 .السائد)
 مرابحة او بیع باجل

 البیع بالتقسیط. 

 :المخرجات عبارة عن مزیج مما یلي
 (أ) الرسوم الصریحة

والتي یتم حسابھا على النحو  الضمنیة،وم الخدمة المالیة (ب) رس
 ، YL × (rL-rr) التالي

عائد اإلقراض والمعدل المرجعي   YLو  rrو  rLحیث تمثل 
 ومتوسط مخزون القروض على التوالي 

لمالیة الشركات ا
 )  S126المساعدة(

شركات إدارة األصول المتوافقة 
 مع أحكام الشریعة

 
 التكافل وإعادة التكافل.  
 

مجالس االستشارات المالیة 
اإلسالمیة. إدارة االستثمارات  
والصنادیق المتوافقة مع أحكام  

 الشریعة اإلسالمیة
 

إدارة أموال التكافل وإعادة التكافل 
 نیابة عن المشاركین. 

 
اإلسالمیة  مؤسسات التمویل تحتاج  

في العدید من البلدان إلى تعیین  
 ي. رسوم صریحة مستشار شرع

 

 مجموع التكالیف.
 

شركات التكافل وإعادة التكافل على أساس  مخرجاتیتم احتساب 
رسوم الوكالة التي یفرضونھا إلدارة صنادیق التكافل وإعادة التكافل  

و / أو حصة األرباح المكتسبة من استثمار أموال التكافل وإعادة 
 التكافل.

 
 مجموع التكالیف.

 

مؤسسات مالیة مملوكة 
 ) S127( لومقرضة لألموا

 الشركات القابضة
 
 

امتالك األصول (أي المستویات 
المسیطرة على حقوق الملكیة) 

 حسب على أنھ مجموع التكالیف.مخرجات تال
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أمثلة على الخدمات المالیة  أمثلة عامة  القطاع الفرعي
 مخرجاتالطریقة المقترحة لحساب ال المقدمة 

 
 
 
مقرضو األموال المتوافقون مع  

 أحكام الشریعة اإلسالمیة
 
 
 
 

 الصنادیق الوقفیة

للشركات التابعة التي تقدم خدمات  
 مالیة إسالمیة

 
اإلقراض النقدي المتوافقة  خدمات 

 مع أحكام الشریعة اإلسالمیة 
 
 
 

التمسك بأصول الوقف والعمل  
 على نموه وتطوره

 
 
 
 :مزیج مما یلي  يھ مخرجاتال

 (أ) الرسوم الصریحة
 (ب) رسوم الخدمة المالیة الضمنیة، والتي یتم حسابھا على أنھا

(rL-rr) × YL حیث تمثل ،rLوrrو YL  عائد اإلقراض والمعدل
 المرجعي ومتوسط رصید القروض ، على التوالي.

 
 مجموع التكالیف

 صنادیق التكافل ) S128شركات التأمین (
 صنادیق إعادة التكافل 

تعتبر النسخة "الخفیفة" من  
التكافل التي لوحظت في بعض  

االقتصادات (أي الترتیبات األقل 
المتوافقة حیث ال یتعین تعقیًدا / 

على عقود التأمین الفصل بین 
مشغلي التكافل وصنادیق  

التكافل) تشبھ ترتیبات التأمین  
التقلیدیة، وبالتالي، یتم تقسیم  
الوحدة المدمجة إلى التأمین 

 القطاع الفرعي للشركات
(S128) 

 
 نوافذ التكافل

 خطط التكافل العائلي
 خطط التكافل العامة

 التكافل تعھدات إعادة 

صنادیق التكافل وإعادة التكافل كرسوم   مخرجاتیتم احتساب 
الوكالة التي یدفعونھا لمشغلي التكافل و / أو حصة األرباح  

المستحقة لمشغلي التكافل باإلضافة إلى االستھالك الوسیط، إن  
 .وجد 

 
 
باستخدام معادالت التأمین كما في نظام  مخرجات حسب التُ 

 . 2008القومیة لعام الحسابات 
 
 
 
 

 .مجموع التكالیف

صنادیق المعاشات التقاعدیة   ) 129Sصنادیق التقاعد (
 المحددة المساھمة

صنادیق المعاشات التقاعدیة  
 المحددة 

 مجموع التكالیف خدمات صندوق التقاعد 
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ومیزان المدفوعات الطبعة  2008: التغییرات المطلوبة في نظام الحسابات القومیة لعام ھاءالملحق 
 والمجاالت اإلحصائیة األخرى BPM6السادسة 

 
ت  وكذلك دلیل میزان المدفوعا  2008یلخص ھذا الملحق التغییرات المقترحة على نظام الحسابات القومیة لعام   .1

BPM6 عیة الستة. كما أن التغییرات تم تلوینھا باللون األحمر. الفر عملعن توصیات فرق ال ناتجة ال 
 

مناقشة عامة مختصرة حول قابلیة تطبیق مفاھیم نظام الحسابات القومیة على التمویل اإلسالمي وتطویر دلیل  
 مجمع للتمویل اإلسالمي 

منطقیا. وھذا من شأنھ أن مقدمة موجزة وتطبیقیة لنظام الحسابات القومیة على التمویل اإلسالمي سیكون   .2
یوفر فرصة لإلشارة إلى دلیل تصنیف التمویل اإلسالمي، الذي یوفر المزید من اإلرشادات العملیة بما في ذلك األمثلة 

 .61العملیة، والتي تعد واحدة من التوصیتین العامتین في الفقرة 
 

 )SNA( نظام الحسابات القومیة
القومیة"، والذي تم تحدیده من قبل في نظام یمكن إدراج ذلك تحت عنوان "توسیع نط  .3 الحسابات  اق نظام 

لعام   القومیة  الفصل  وذلك في،  2008الحسابات  التالي وھو (زاي القسم    ،1:  النص  إلى ملخص 1.  ) والذي یستند 
ولھذا   التقلیدیة،  تمویل الحسابات القومیة لممارسات ال  في نظامالذي یعكس التطویر الواسع    (ii)؛ ثم  المذكرة اإلرشادیة

 (iiiإضافي من أجل تطبیقھ على منتجات التمویل اإلسالمیة على تحدیداً. وأخیراً (  دلیل إرشادي فإن ھناك حاجة إلى  
 دث. حیث یتوقع وضع دلیل تصنیفي للتمویل اإلسالمي، والذي سیتم صیاغتھ بعد إصدار نظام الحسابات القومیة المح

 
یختلف التمویل اإلسالمي عن التمویل التقلیدي ألنھ یتبع مبادئ وقواعد الشریعة (أو القانون اإلسالمي)، مثل  

(القمار) والمبیعات القصیرة أو أنشطة  " المیسر "تحریم "الربا" (الذي یُترجم عادةً باسم "الفائدة)، "الغرر"،
التمویل   فیھا  یسود  التي  االقتصادات  في  علیھ،  وبناًء  بالمجتمع.  تعتبر ضارة  التي  فإن التمویل   اإلسالمي 

الھیئات   المبادئ. كما أن  تتوافق مع ھذه  التي  التمویل  التمویل طورت أشكاًال ممیزة من ترتیبات  شركات 
اإلسالمي وض بالتمویل  المالیة  المعنیة  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  ھیئة  ذلك  في  بما  لھ،  معاییر  عت 

المالیة اإلسالمیة (AAOIFI) اإلسالمیة الخدمات  المحاسبة  (IFSB) ومجلس  ٌطوَرت معاییر بشأن  ، وعلیھ 
ولي والمراجعة والمعاییر واألطر التنظیمیة ذات الصلة، وذلك من أجل تعزیز المزید من المواءمة والتناغم الد

 لتقاریر التمویل اإلسالمي. 
 

على الرغم من أن التطور التاریخي لنظام الحسابات القومیة قد عكس إلى حد كبیر ھیمنة الھیاكل  
والمصطلحات المالیة التقلیدیة، فإنھ لكي یكون عالمیًا حقًا في نطاقھ، فإنھ یجب أن یتمتع بقدر من المرونة  

للتمویل اإلسالمي. للمساعدة في تحقیق ھذا الھدف، سیتم تطویر   على استیعاب التطبیق یكون قادًرابحیث 
دلیل تجمیع للتمویل اإلسالمي حول تصنیف أدوات التمویل اإلسالمیة ودخل االستثمار والتدفقات المالیة 

 .ذات الصلة والذي یوصي بمعالجات محاسبیة وتصنیفیة مناسبة وقابلة للمقارنة للتمویل اإلسالمي
 

 )BPM6(میزان المدفوعات الطبعة السادسة دلیل 
المحدث مقدمة مماثلة عن التمویل اإلسالمي، ولكن   BPM دلیل میزان المدفوعات سیكون من المنطقي تضمین   .4

، ولم یتم  SNAنظام الحسابات القومیة  ھیكلیة  في الواقع لیس بنفس    BPM 6دلیل میزان المدفوعات الطبعة السادسة  
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للنص المحدد. وعلیھ ندعو إلى األخذ في االعتبار أفضل السبل لتغطیة ھذه المادة التمھیدیة تحدید الموضع المناسب  
 في دلیل إحصاءات قطاع العالم الخارجي. 

من دلیل اإلحصاءات    2الحالیة إلى مناقشة تصنیف أدوات الصیرفة اإلسالمیة في الملحق    5.16تشیر الفقرة   .5
دة النظر في ھذا األمر. ومن المحتمل أن یتم تحدیثھ استناداً إلى الدلیل التجمیعي . وینبغي إعا2000النقدیة والمالیة لعام  

 .الجدید
 

إدراج قسم أو ملحق خاص بالتمویل اإلسالمي في نظام الحسابات القومیة ودلیل میزان المدفوعات المنوي 
 تحدیثھما 

الفقرة   .6 الواردة في  العامة  التوصیة  الحسابات    61تتضمن  أو ملحق یجمع كل مدخالت  بإدراج قسم خاص 
 وكل ذلك یجب صیاغتھ.  بینھا،المرتبطة بالتمویل اإلسالمي ویشرح الترابطات فیما 

 
 لیةتعدیل المصطلحات وتوفیر تقسیمات تكمی

ریقة التي یعمل بھا التمویل التقلیدي ألنھ یتبع مبادئ ھذا القسم یبین بأن التمویل اإلسالمي ال یعمل بنفس الط .7
وقواعد الشریعة، واالختالفات الجوھریة بینھما تكمن في أن الشریعة ال تسمح بتلقي الربا. وال بدفعھ "(تُترجم عادةً 

لة ضمن مفھوم دخل على أنھا فائدة). كما یجب أن یقترح القسم بعد ذلك التغییر من الفائدة إلى الفائدة والعائدات المماث
بھ في المذكرة اإلرشادیة. وھذا تغییر اصطالحي مصمم لتوضیح أن دخل الملكیة الناتج   الموصَ الملكیة على النحو  

عن الودائع والقروض وسندات الدین في التمویل اإلسالمي، والتي تسمى عادةً "باألرباح" بدالً من "الفوائد" في السیاق 
یتم بھا ھذا التغییر على نحو أكثر منطقیة اإلسالمي یجب تصنیفھا إلى ھذه النوعیة. كما یجب أن تكون الطریقة التي  

الھائل من    ذلك وتحریھ وذلك للعددكما یجب مراعات   ، BPM في نظام الحسابات القومیة ودلیل میزان المدفوعات
 تكرارات مصطلح "الفائدة" في كال الدلیلین. 

یجب أن یكون لھا الخیار كما یجب أن ندرك أن االقتصادات التي تكون أنشطة التمویل اإلسالمیة ذات أھمیة،   .8
لتقدیم دخل االستثمار للودائع والقروض وسندات الدین.   (D41) في إنشاء فئة فرعیة ضمن الفوائد والعوائد المماثلة

؛ ومنھا: دخل االستثمار على الودائع (D41) "اإلسالمیة، وبالتالي سیظھر ھذا التفصیل على أنھ "فوائد وعوائد مماثلة
ن اإلسالمیة كما أن السبب الرئیسي وراء ھذه التوصیة ھو أنھا ستحافظ على المعاییر اإلحصائیة والقروض وسندات الدی
الرمز أن  كما  الدولي  "D" الدولیة.  النظام  فإن  تكمیلي،  عنصر  ھذا  ألن  ونظًرا  الحالة.  ھذه  في  سیكون ضروري 

ة فرعیة، فستكون ھناك حاجة الحقة أو فئة  نظًرا ألنھا فئ ."X" للحسابات القومیة یجب أن تسبق الرمز القیاسي بعالمة 
لإلشارة إلى "الدخل اإلسالمي". وبالتالي، فإن  IS فرعیة إضافیة لھذه الحالة، على سبیل المثال یمكن اختیار األحرف

 .XD411Sسیكون رمز دخل االستثمار على الودائع اإلسالمیة والقروض وسندات الدین 
 

 )SNA(نظام الحسابات القومیة 
 ، والفقرتین الجدیدتین على النحو التالي:7.113یشار إلى النص المعدل المقترح للفقرة  .9
 الفوائد والعوائد المماثلة  

ھي شكل من أشكال الدخل الذي یتم تحصیلھ من قبل مالكي أنواع معینة   :والعوائد المماثلة  الفوائد   7.113
من األصول المالیة، وھي: الودائع وسندات الدین والقروض و (ربما) حسابات القبض األخرى ناتجة عن 
مقتنیات   من  الدخل  مع  التعامل  أیًضا  ویتم  أخرى.  مؤسسیة  وحدة  تصرف  تحت  المالي  األصل  وضع 

كما أن األصول المالیة التي تؤدي    .وعوائد مماثلة   فوائدعلى أنھا    SDRالخاصة  ومخصصات حقوق السحب  
ھي مجموع مطالبات الدائنین على المدینین. كما أن الدائنون الذین یقرضون    والعوائد المماثلة   الفوائدإلى  
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ه. ویُعرف المبلغ  األموال للمدینین حیث یؤدي ذلك إلى إنشاء واحد أو أكثر من األدوات التمویل المذكورة أعال
المبلغ المستحق للدائن حیث یتم سداد الذي یدین بھ المدین للدائن بالمبلغ األصلي. وبمرور الوقت، ینخفض  

  الدین ویزید مع تراكم الفوائد والعوائد المماثلة. كما یشار إلى الرصید في ھذه الحالة بالمبلغ الرئیسي المستحق.
أو   المماثلة  والعوائد  الفوائدقد تكون    7.114 ثابتة  أو نسبة مئویة  المال  عبارة عن مبلغ محدد مسبقًا من 

المتراكمة على الدائن   والعوائد المماثلة الفوائدمتغیرة من المبلغ األساسي القائم. إذا لم یتم دفع بعض أو كل 
ضافیة منفصلة خالل الفترة المعنیة، فیمكن إضافتھا إلى مبلغ أصل المبلغ المستحق أو قد تشكل مسؤولیة إ

قد ال تكون بالضرورة مستحقة الدفع حتى تاریخ   والعوائد المماثلةالفائدة  یتحملھا المدین. ومع ذلك، فإن  
  الحق وأحیانًا لیست حتى استحقاق القرض أو أي أداة مالیة أخرى.

 
یفرض مبلغا ثابتًا أو  في سیاق التمویل اإلسالمي، فإن حظر "الربا" یعني أنھ ال یجوز لمقدم التمویل أن  

مشروط برسوم التمویل بغض النظر عن استخدام المقترض لألموال. وفي بعض األحیان، قد یتوقع مقدم  
التمویل عائد من المقترض على أساس تقدیري. ولھذه األسباب تُستخدم المصطلحات مثل "األرباح" أو 

 .""الھدایا" عادةً في اسقاطھا على "الفائدة
 

والعوائد المماثلة أیًضا األرباح المستحقة القبض أو المستحقات األخرى المتوقعة للعوائد مثل تشمل الفوائد  
الھدایا، التي یحصلھا مقدمو التمویل في سیاق التمویل اإلسالمي على أدوات التمویل المصنفة على أنھا 

للجزء المتبقي من    ودائع، وسندات دین، وقروض، و (ربما) حسابات االخرى متاحة لالستالم. وبالنسبة
ھذا الفصل، وفي أي مكان آخر في نظام الحسابات القومیة، ینبغي فھم "الفائدة" على أنھا تنطبق على 
"الفوائد والعوائد المماثلة" كلما كان ذلك. وبالنسبة لالقتصادات ذات أنشطة التمویل اإلسالمیة المعتبرة قد  

ولھذا فإنھ یؤخذ بعین   )"D41لفوائد والعوائد المماثلة (یكون ھناك أنشطة فرعیة إضافیة اختیاریة ضمن "ا
 ).(XD41ISالدین وسندات  القروض، اإلسالمي،من االستثمارات للتمویل  االعتبار الدخل 

 
 )BPM6(میزان المدفوعات الطبعة السادسة دلیل 

، ذات الصلة سیكون  11.48، فإن التعریف في الفقرة  BPM6بالنسبة إلى میزان المدفوعات الطبعة السادسة   .10
 : التغییر المقترح كما یلي

ھي شكل من أشكال دخل االستثمار الذي یتم تحصیلھ من قبل مالك أنواع      والعوائد المماثلة  الفوائد   11.48
كالودائع وسندات الدین، والقروض، وحسابات القبض األخرى، بوضع األصول معینة من األصول المالیة،  

أخرى  مؤسسیة  وحدة  تصرف  تحت  الخاصة  .  المالیة  السحب  حقوق  حیازات  من  الدخل  یتضمن  كما 
كما أنھ لیست كل تدفقات الحساب الجاري المرتبطة بأدوات الدین .  في الفائدة وعوائد مماثلة  ھاومخصصات 
راجع  (یكون بعضھا عموالت أو رسوم، وھي رسوم للخدمات المالیة    ، وقدعوائد مماثلةو  فوائدعبارة عن  

 ).لمناقشة الخدمات المالیة 10.136 - 10.118  الفقرات
 

 "الفائدة"اإلشارات األخرى عن 
 SNA/BPMفي نظام الحسابات القومیة ودلیل میزان المدفوعات 

ومع  .  وفقا لمفھومھا التقلیدي یشیر الیھا  الكثیر منھا  حیث أن    :"الفائدة "  االشارات الىال ینبغي تغییر جمیع   .11
قوائم رسمیة فیھا  وجد  التي ی عكس على األقل في تلك األجزاء  ت یجب أن  "  الفوائد والعوائد المماثلة"  معادلةذلك فإن  

الفقرة في  وكما  الملكیة ُ  دخل  “1والملحق  ،  7.111  لمفاھیم  للتسلسل  ال:  القومیة  لتصنیف  الھرمي  الحسابات  نظام 
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بھ  )األكواد(رموز  الو الحسابات  "  المرتبطة  نظام  یظھرھا  میزان   القومیة،كما  لدلیل  المماثلة  الجداول  في  وكذلك 
  .BMP المدفوعات

التي    الفوائد والعوائد المماثلة "البند التكمیلي المقترح  الى  بطریقة مماثلة یجب أن یتم االشارة في الجداول   .12
في   المواصفاتاإلسالمیة عند تحدید    الودائع والقروض وسندات الدینعلى كل من    المترتبدخل االستثمار    تتضمن
 .تكمیلیةالالجدول 

 
 )FISIM( بطریقة غیر مباشرة المالیة المقاسةالوساطة خدمة 

  ،1.5   قضیةال(  FISIMمباشرة  بطریقة غیر    المالیة المقاسةالوساطة  بشأن خدمة  رشادیة  توصي المذكرة اإل .13
من   لعام  )  5.5إلى    3.5والنقاط  القومیة  الحسابات  نظام  مفاھیم  إلى  واألدوات،   ،االحتسابومعادلة    ،2008بالعودة 

المقاسةالوساطة  الخاصة بخدمة    والمصطلحات كما ھي على أنشطة وساطة    ،FISIMمباشرة  بطریقة غیر    المالیة 
وھذا یعني أنھ ال داعي إلجراء أي تغییرات وظیفیة یوصى بھا لمسودات نظام الحسابات القومیة  .  اإلسالمیةالتمویل  

بطریقة غیر مباشرة   المالیة المقاسةالوساطة  نظًرا ألن مصطلحات خدمة    ذلك،ومع  .  BPMودلیل میزان المدفوعات  
FISIM    المالیة الوساطة  لذا یجب اإلشارة إلى أن معالجة خدمة    ،'ةأسعار الفائد'و  '  الفائدة'تعتمد بشكل كبیر على مناقشة
ویوجد ذلك في ضمن الفقرات   اإلسالمیة،ینطبق أیًضا على الخدمات المصرفیة    FISIMبطریقة غیر مباشرة   المقاسة

المالیة الوساطة    تقدیم خدمةحیث تم    BPMإحصاءات میزان المدفوعات    ودلیلالحسابات القومیة    نظام  المعنیة لكل من 
 .FISIMبطریقة غیر مباشرة   المقاسة

 
 SNA/BPMنظام الحسابات القومیة ودلیل میزان المدفوعات 

، وحاشیة BPM6من دلیل إحصاءات میزان المدفوعات الطبعة السادسة    10.126تضاف حاشیة إلى الفقرة   .14
 :2008من نظام الحسابات القومیة لعام   6.163مماثلة للفقرة 

أن   التأكید  المقاسةالوساطة  خدمة  یجب  مباشرة  المالیة  غیر  المصرفیة    FISIM  بطریقة  الخدمات  في  أیضا  تظھر 
على أموال المودعین  ")  الفائدة والعوائد المماثلة"أو،  (اإلسالمیة عندما یكون ھناك ھوامش بین معدالت الربح  

 .والمقترضین
 

 FISIMلحساب : معدالت مرجعیة 2.5 القضیة
وعندما یتم التوصل لرأي موحد فإنھ تشیر المسودة الحالیة إلى عدم وجود رأي قاطع بشأن ھذه الموضوع،   .15

 ینبغي اعتماد التوصیة. 
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 الملحق واو: األوراق المصاحبة لموضوعات بحثیة مختارة
 

 : المصطلحات الخاصة بدخل االستثمار من الودائع والقروض وسندات الدین اإلسالمیة1واو.الملحق  
المحدث، ودلیل میزان   NASیوضح ھذا الملحق الحاجة إلى إجراء تعدیالت مھمة في نظام الحسابات القومیة   .1

الدولي   االستثمار  ومركز  والقروض  BPMالمدفوعات  للودائع  األوسع  بالمعنى  للفوائد  المماثلة  العائدات  لیعكس   ،
الفرعیة   عملفي بعض الحاالت بالتنسیق مع فرق ال  وسندات الدین اإلسالمیة. كما أنھ یلخص العمل الذي تم القیام بھ

 الموحدة.  المذكرة اإلرشادیة، وذلك لوضع التوصیات في IFTTاألخرى ـ 
 

 لماذا نحتاج إلى القیام بتحدیث كل من نظام الحسابات القومیة وكذلك میزان المدفوعات؟
، یصنف  BPM6ودلیل میزان المدفوعات الطبعة السادسة    2008لعام    SNAوفقًا لنظام الحسابات القومیة   .2

دخل االستثمار الخاص بأدوات التمویل اإلسالمیة المصنفة على أنھا ودائع وقروض وسندات دین تلقائیًا كفوائد. ویبدو 
ف لھذه العائدات أن ھذا التصنیف یتعارض مع تحریم الفائدة في الشریعة اإلسالمیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن التصنی 

على أنھا فائدة ال یأخذ في االعتبار السمات التشاركیة للعدید من ھذه األدوات المالیة اإلسالمیة. وھكذا، في حین أن 
عائدات القروض والودائع وسندات الدین اإلسالمیة لھا معاملة موازیة للفائدة، وإن ھذه العوائد قد یكون لھا مفھوم 

الفائدة. كما أن العائدات لضمان إمكانیة مقارنة الحسابات    أوسع من  ھناك حاجة إلى معالجة إحصائیة مناسبة لھذه 
  القومیة وتقدیرات إحصاءات قطاع العالم الخارجي.

إن مناقشة التمویل اإلسالمي باللغة اإلنجلیزیة تواجھ بالضرورة صعوبات اللغة والمصطلحات عندما یتعلق   .3
ھ ال توجد ترجمة مرضیة تماًما للحظر اإلسالمي للربا إلى اللغة اإلنجلیزیة. وھذا لیس األمر "بالفائدة". ویمكن القول إن

 16فقط من الناحیة اللغویة، ولكن األھم من ناحیة النصوص المقدسة في اإلسالم حیث ال تتداخل مع اللغة اإلنجلیزیة 
یاقات المحاسبة واالقتصاد واإلحصاء المعاصرة، ولكن أیًضا بسبب االستخدامات المتخصصة لمصطلح “الفائدة'' في س

یمكن أن تختلف عن االستخدامات الدارجة   -  BPMو  SNAكما أنھ في نظام الحسابات القومیة ومیزان المدفوعات    –
على    2008من نظام الحسابات القومیة لعام    7.113لھذا المصطلح. على وجھ التحدید، كما أنھ یمكن تفسیر الفقرة  

مفھوم "الفائدة" على أنھ شكل من الدخل الذي یتم اكتسابھ من بعض األدوات المالیة بما في ذلك   أنھا في الحقیقة تحدد
الودائع وسندات الدین والقروض و (ُربما) حسابات القبض األخرى وبأي طریقة یتم ھیكلتھا أو حسابھا. وذلك ألن 

الوحید لدخل الملكیة المشتق من ھذه األدوات    في دلیل الحسابات القومیة تعرض الفائدة على أنھا الشكل  7.111الفقرة  
المالیة. على النقیض من ذلك، فإن المزید من االستخدامات الیومیة للمصطلح تربطھ بشكل أضیق بالقیمة الزمنیة أو 
المبلغ األساسي. على العكس من ذلك، تستخدم   النقود معبًرا عنھا كنسبة مئویة محدد مسبقًا على  معدل الزیادة في 

ف اللغة اإلنجلیزیة ألدوات التمویل اإلسالمي بشكل روتیني مصطلح "ربح"، وتتجنب "الفائدة" عند اإلشارة إلى أوصا 
 تدفقات الدخل الناشئة عن ھذه األدوات. 

من أجل أن تكون أداة التمویل متوافقة مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة، فإنھ في كثیر من الحاالت سوف تنطوي  .4
یة على تولید مبلغ متوقع من الربح یمكن أن یكون كبیر أو صغیر إلى حد ما من حیث قیمتھ وال  اداة التمویل اإلسالم

بالنسبة  أما  األعمال،  نتیجة  تعتمد على  أن  یجب  للمستثمر  بالنسبة  النتیجة  أن  أي  بشكل مؤكد.  تحدیده مسبقًا  یمكن 
ا على طبیعة التمویل، على سبیل المثال إذا كان للمقترض، فالربح الناتج من أداة التمویل یعتمد إلى درجة عالیة نسبیً 

التمویل قصیر األجل تكون المخاطر االئتمانیة منخفضة، أو من خالل احتیاطات صاحب االستثمار أو غیرھا من 
اآللیات التي تیسر تحصیل العوائد. وبالتالي، قد یبدو من المنطقي أن نوصي بأنھ في حالة اختیار أداة تمویل إسالمیة 

 
للربا معنى اشتقاقي في اللغة العربیة قبل اإلسالم یتعلق بـ    .https://en.wikipedia.org/wiki/Ribaیوجد مدخل كبیر على ویكیبیدیا عن "الربا" على 16

 فیما یتعلق باإلقراض أو االقتراض من المفھوم أن یحمل معنى "زیادة غیر مشروعة" للمبالغ المالیة   القرآن،"الزیادة". في سیاق 
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یق ربح مع موثوقیة مرتفعة نسبیًا من حیث قیمتھا، فإن التصنیف المناسب لألداة یجب أن یكون كأداة دین، مما لتحق
 یؤدي إلى "فائدة وعوائد مماثلة". كتدفق للدخل.

في حال ترتیبات أدوات التمویل اإلسالمي، مثل المضاربة، قد تشیر الطبیعة التشاركیة وطول الفترة الزمنیة  .5
الممول والمستخدم إلى صورة تشبھ حقوق الملكیة للترتیب المالي بدالً من عالقة الدین. ومع ذلك، ال یمكن   للعالقة بین

 SNA / BPMأن یكون تسجیل حقوق الملكیة ممكنًا إال في أطر عمل نظام الحسابات القومیة ودلیل میزان المدفوعات  
فإذا كان المشروع المالي ینطوي على إنشاء وحدة مؤسسیة (أو وحدة افتراضیة) تعمل كشركة متمیزة أو شبھ شركة. 

 عندھا ال یكون األمر كذلك، فمن الصعب تجنب تصنیفھا كشكل من أشكال الدین.
 

 الفرعیة عملعمل فرق ال
أخذ فریق العمل الفرعي المعني بمصطلحات عوائد االستثمار على الودائع والقروض وسندات الدین اإلسالمیة  .6

علما بالنقاط المذكورة أعاله ونسق بشكل وثیق مع فریق العمل الفرعي المعني بتصنیف أدوات التمویل اإلسالمیة  
بدیلة في تطویر خیارات  لھا عند  المقابلة  المشابھة   وإیرادات االستثمار  األوسع  العوائد  اإلرشادیة لوصف  المذكرة 

  2008للفوائد على الودائع والقروض وسندات الدین اإلسالمیة، واقتراح أي فقرات في نظام الحسابات القومیة لعام  
كما ینبغي تغییرھا لتتضمن المصطلحات المقترحة. كما تتمثل إحدى النتائج الرئیسیة   BPM6نظام المدفوعات    ودلیل

لمناقشات في أنھ من الممكن دمج أنشطة التمویل اإلسالمیة في األطر اإلحصائیة التقلیدیة لالقتصاد الكلي، دون حاجة ل
  مھمة إلى إعادة النظر فیھا. 

   1.2واو والجدول   2.1  واو. و 1.1واو.  إن المصطلحات الموَص بھا "الفوائد والعوائد المماثلة" في الجدولین .7
التي یسود فیھا توضح أیًضا   الدین اإلسالمیة " لالقتصادات  الودائع والقروض وسندات  الناتجة عن "عوائد  الفئات 

 العوائد المذكورة.  التمویل اإلسالمي والتي تنتج ھذه
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من دلیل میزان المدفوعات الطبعة    11.1: نظرة عامة على حساب الدخل األولي في الجدول  1.1واو. جدول 
 )BPM6( السادسة

 مدین نئدا 

 میزان السلع والخدمات 
 تعویضات العاملین

 الدخل من االستثمارات 
 االستثمار المباشر           
 الدخل من األسھم ومن صنادیق االستثمار           
 توزیعات األرباح والمسحوبات من دخل أشباه الشركات           
 واألرباح المعاد استثمارھا          

 )D41Dالفوائد والعوائد المماثلة (      
 

 استثمارات المحفظة
 الدخل من األسھم وصنادیق االستثمار    

 رباح على حقوق الملكیة بخالف أسھم صنادیق االستثمار توزیعات األ          
 دخل االستثمار الموزع لمساھمي صنادیق االستثمار           

 توزیعات األرباح على أسھم صنادیق االستثمار                 
 صنادیق االستثمار  عائداتاألرباح المعاد استثمارھا من                  

 )D41Pلمماثلة (الفوائد والعوائد ا      
 
 األخرى   االستثمارات  
 

 المسحوبات من دخل أشباه الشركات          
 ) D41Oالفوائد والعوائد المماثلة (          
 دخل استثمار حملة الوثائق التأمینیة وضمانات صنادیق التقاعد           

 
 األصول االحتیاطیة  

 الدخل من األسھم ومن صنادیق االستثمار         
 ) D41Rالفوائد والعوائد المماثلة (        

 
 الدخل األولي اآلخر 

 اإلیجار         
 الضرائب على المنتجات والواردات          
 الدعم          

 جملة الدخل األولي الدائن والمدین
 میزان الدخل األولي 

   والخدمات والدخل األوليمیزان السلع 

  

من دلیل میزان   9راجع الملحق  األساسیة،ھي بنود توضیحیة للمكونات  11.3و  11.2 , 11.1ملحوظة: الجداول رقم 
 ).BPM6( المدفوعات الطبعة السادسة
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 SNA 2008الدخل في نظام الحسابات القومیة  : التغیرات في عوائد عوامل2.1واو. الجدول 
 الصورة المقترحة الصورة الحالیة 

  المعامالت  الرمز 
D4  الدخل  عواملعوائد  

D41  الفوائد والعوائد المماثلة  الفوائد 
ومنھا: عوائد الودائع والقروض 

 وسندات الدین اإلسالمیة 
D42  دخل الشركات الموزع  

D421  الموزعةاألرباح  
D422  المسحوبات من دخل أشباه الشركات  
D43  األرباح المعاد استثمارھا من االستثمار األجنبي المباشر  
D44  دخل االستثمارات األخرى  

D441  دخل االستثمارات على حملة وثائق التأمین  
D442 دخل االستثمار المستحق على استحقاقات التقاعد  
D443  استثمار مساھمي صنادیق االستثمار العامةدخل  

  اإلیجار  
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 : التصنیف القطاعي للكیانات المالیة اإلسالمیة وحساب مخرجاتھا 2.الملحق واو
 
غیر التأمینیة المشار الیھا في المذكرة اإلرشادیة.   كیانات التمویل االسالميتتناول ھذه الورقة بالتفصیل میزات   .1

وقد ساعد توضیح ھذه المیزات في وضع التوصیات بخصوص تصنیف ھذه الكیانات كوحدات مؤسسیة وتصنیفھا  
  ا.قطاعیا وفي احتساب مخرجاتھ

 
 كیانات المالیة االسالمیة 

ادئ الشریعة اإلسالمیة والتي من أھمھا  یقوم التمویل اإلسالمي على أساس تقدیم خدمات مالیة متفقة مع مب .2
تحریم الربا (الذي یُترجم عادة بالفائدة) والمنتجات مجھولة العواقب (الغرر) باإلضافة إلى المقامرة. وعوضا عن ذلك 
تقوم بالدخول في معامالت مدعومة بأنشطة اقتصادیة حقیقیة ومعامالت اقتصادیة یتم فیھا تشارك المخاطر واالرباح. 

التمویل  فإن    لذلك، (مؤسسات  إدارة IFIsاإلسالمیة  من خاللھا  یتم  مختلفة  ابرام عقود  أعمالھا من خالل  تمارس   (
األدوات المالیة بھدف الحصول على األموال بغرض استخدامھا في العملیات التمویلیة. یمكن لمؤسسة مالیة اسالمیة  

). فالبنوك  IBsشطة كما ھو الحال في البنوك اإلسالمیة (محددة أن تتعامل مع نشاط واحد فقط أو أن تتعامل مع عدة أن
توفیر التمویل للعمالء. كما أنھا    وفياالسالمیة تتعامل في العدید من األدوات المالیة من أجل الحصول على األموال  

تتشارك في عدة أنواع من العقود مع عمالئھم وبالتالي فإنھم مطالبون بتنفیذ أنشطتھم من خالل إنشاء حسابات استثمار  
مختلفة. إحدى المجموعات ضمن ھذه الحسابات ھي حسابات االستثمار المقیدة خارج المیزانیة التي ال تمنح للبنوك 

طة اتخاذ القرارات فیما یتعلق باستخدام األموال التي یتلقونھا وتوزیعھا. عوضاً عن ذلك، یفرض أصحاب االسالمیة سل
الحسابات قیوًدا معینة على مكان وكیفیة وألي غرض یتم استثمار أموالھم. نتیجة لذلك، ال یتم اإلبالغ عن األصول  

مومیة الخاصة بالبنوك االسالمیة. عالوة على ذلك، فإن  والخصوم األساسیة المرتبطة بھذه الحسابات في المیزانیة الع
االستثمارات التي تتم من خالل ھذه الحسابات لیست مضمونة من قبل البنوك االسالمیة ذاتھا أو من قبل أنظمة تأمین 

ء من للودائع أو أي طرف ثالث. عالوة على ذلك، یخضع العمالء للعدید من القیود والعقوبات إذا أرادوا سحب أي جز
المبلغ المستثمر قبل نھایة الفترة المتفق علیھا في العقد. وتجدر االشارة أیضا إلى أن الغرامات التي یمكن أن تفرض  

 .تتناسب مع نسبة استثمارات العمالء في صنادیق االستثمار 
یم خدمات  التقلیدیة یتم من خاللھا تقدمؤسسات التمویل  النوافذ اإلسالمیة ھي عبارة عن أجزاء منفصلة عن   .3

التقلیدیة مؤسسات التمویل  مالیة إسالمیة للعمالء الذین یطالبون بمثل ھذه الخدمات. وھي طریقة مستخدمة من قبل  
لتتمكن من المشاركة في األسواق المالیة اإلسالمیة التي من دونھا ال یمكننھا المشاركة بھذه األسواق استنادا الى طرق 

ق مختلفة، ولكن من المتوقع تكون ھذه الكیانات في معظم البلدان التي تتواجد فیھا  أخرى. یمكن تنظیم ھذه النوافذ بطر
مثل ھذه الكیانات منفصلة عن مؤسستھا األم وأن تحتفظ بتقاریر مالیة منفصلة. یمن أن تنظم النوافذ اإلسالمیة في 

ألكثر شھرة ھي تلك التي أنشأتھا مجاالت أخرى كالتأمین والتأجیر، ولكن من المحتمل أن تكون النوافذ اإلسالمیة ا
كنوافذ  أیًضا  النوافذ  ھذه  تُعرف  وقد  اإلسالمیة،  الشریعة  مع  متوافقة  تقدیم خدمات مصرفیة  بھدف  التقلیدیة  البنوك 
مصرفیة. یجوز إنشاء نوافذ إسالمیة لتوفیر تمویل متوافق مع الشریعة فقط بغض النظر عن مصدر التمویل. وفي ھذه 

یُطلب ال  النوافذ   الحالة،  أخرى،  ناحیة  من  النوافذ.  لھذه  منفصلة  بحسابات  االحتفاظ  التقلیدیة  المالیة  المؤسسة  من 
االسالمیة التي تم أخذھا بعین االعتبار في ھذه المذكرة اإلرشادیة ھي التي تنشأ داخل البنوك التقلیدیة بغرض تحصیل 

الودائع في أدوات مالیة إسالمیة فقط. وبناء على ذلك یتعین  ودائع وفقًا لعقد مضاربة یتیح للبنك التقلیدي استثمار ھذه  
على البنوك التقلیدیة االحتفاظ بمجموعة كاملة من الحسابات بما في ذلك المیزانیة العمومیة لھذه النوافذ. إضافة لذلك 

البنوك ال النوافذ اإلسالمیة ملزمة أیًضا بأن یكون لھا إدارة مستقلة منفصلة عن إدارة  التي تدیرھا.  فإن ھذه  تقلیدیة 
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والسبب في ذلك أن إدارة النوافذ تتطلب وجود مجلس شرعي كجزء من مھمتھ لضمان عدم اختالط أموال النوافذ  
 .اإلسالمیة بأموال البنوك التقلیدیة التي تدیر النوافذ

ألصول محددة الوقف تاریخیا، ھو عبارة عن ترتیب إسالمي یمكن من خاللھ فصل الملكیة القانونیة والمنفعة   .4
وفقًا التفاق أو سند قانوني من أجل استخدامھ ألغراض خیریة أو خاصة. بالنسبة لحالة مؤسسة الوقف المخصصة 

المتعلق   2008ألھداف خیریة والتي ال تخضع المؤسسة لسیطرة الحكومة، فإن مفھوم نظام الحسابات القومیة لعام  
) ھو تصنیف قطاعي قابل للتطبیق في ھذه الحالة بشكل كبیر. NPISHsبالمؤسسات غیر الربحیة التي تخدم األسر (

اتباعھا.  التي یمكن لمؤسسة الوقف أن تختار  أما بشكل عام، فإن ھناك مجموعة من استراتیجیات إدارة االستثمار 
ذلك ، حیث یكون  2008وبالتالي یجب تصنیفھا وفقًا لظروفھا الخاصة بما یتماشى مع نظام الحسابات القومیة لعام  

واضًحا. من بین االحتماالت المختلفة، یجوز للمؤسسة الوقفیة، على سبیل المثال، االحتفاظ باألصول على شكل ودیعة  
)F21 ) أو استثمار ھذه األصول في صندوق استثماري (F522 وبھذا تكون نظیراتھا ھي الشركات التي تقبل الودائع (

) على S124االستثمار غیر المالي (  وصنادیق)  S123تثمار المالیة () أو صنادیق االسS122باستثناء البنك المركزي (
) لكي  S126التوالي؛ ویمكنھا أیضا التعاقد مع مدیر صندوق مصنف ضمن القطاع الفرعي للخدمات المالیة المساعدة (
شادیة، فإن  یقوم بإدارة ھذه األصول مع احتفاظھا بھذه األصول ضمن میزانیتھا العمومیة. لغرض ھذه المذكرة اإلر

مفھوم صندوق الوقف الذي یتناولھ فریق العمل الفرعي ھو عبارة عن ترتیب ممیز تتعاقد فیھ مؤسسة خیریة، مثل 
الشریعة اإلسالمیة،  یُدار وفق مبادئ  الوقف، مع مدیر صندوق إلنشاء صندوق أصول مخصص مفتوح العضویة 

حدات من الصندوق. والجھة المستفیدة من ھذا الصندوق ویكون الصندوق مفتوحا للجمھور للتبرع من خالل "شراء" و
وبموجب  الصندوق.  یصدرھا  التي  الوحدات  لجمیع  االقتصادي  المالك  تعتبر  فإنھا  وبالتالي  الخیریة  المؤسسة  ھي 
االتفاقیة، سیعید صندوق الوقف استثمار أرباح الصندوق أو یقوم بتوزیع مبالغ محددة من ھذه األرباح على المستفید، 

ما سیتقاضى رسوما محددة لقاء الخدمات التي یقوم بھا في إدارة الصندوق. على الرغم من أن ھذا الوصف یعتمد  ك
على بعض المصطلحات الخاصة بمفاھیم "وحدة الصندوق" (على سبیل المثال "الوحدات")، فإن الواقع االقتصادي 

تالي ال یمكن الرجوع فیھ، وتتمثل وظیفة الصندوق في ھو أن استثمار المانح في الصندوق یعتبر تبرًعا للمستفید وبال
 .توفیر اإلدارة المالیة لمحفظة أصول المستفید. صنادیق الوقف مطالبة أیًضا باالحتفاظ بمجموعة كاملة من الحسابات.

أصبحت صنادیق الحج التي تقدم خطط ادخار مرتبطة (أو غیر مرتبطة) بباقات تمكن من السفر ألداء فریضة  .5
الترتیبات سوقیة  البلدان اإلسالمیة. یمكن أن تكون ھذه  الحج (كونھا أحد أركان اإلسالم الخمسة) شائعة في بعض 

ه الصنادیق من قبل جھات خاصة أو من قبل  بالكامل أو قد تتضمن عناصر دعم للحاج ألول مرة. یمكن تنظیم ھذ
وحدات حكومیة. عند القیام بتصنیف كیان الحج كشركة خاصة أو عامة أو كوحدة حكومیة أو مؤسسة ال تھدف الى  
الربح وتخدم األسر المعیشیة یجب أن یجب اتباع المعاییر العادیة التي تنطبق على الظروف الخاصة المتعلقة بھذا 

كان التعامالت الخاصة بكل أو بمعظم مخرجاتھ قد تمت بأسعار مھمة   إذال المثال یعتبر منتج سوقي  الكیان. فعلى سبی
لغرض ھذه المذكرة   الحكومة؟یسیطر علیھ    لھذا أواقتصادیا. وإذا لم یكن منتًجا سوقیا فیكون السؤال عندھا، ھل المالك  
` صندو ق الحج '' لوصف حالة مؤسسة السوق التي تتعھد،  اإلرشادیة، یوصي فریق العمل الفرعي باستخدام مصطلح̀ 

كجزء ھام من أنشطتھا، بإدارة المدخرات طویلة األجل المفتوحة لألفراد الذین یعتزمون الحج وفقاً لمبادئ الشریعة 
اإلسالمیة. یمكن أن تكون صنادیق الحج في بعض الحاالت، عبارة عن مخططات استثمار جماعي تدار باحتراف 

فراد مع أفق طویل األجل. یجب أن تكون األموال التي یتم توفیرھا لمصاریف الحج متوافقة مع أحكام  ومفتوحة لأل
الشریعة اإلسالمیة وأن یتم استثمارھا استنادا الى أدوات مالیة إسالمیة مختلفة اعتماًدا على ترتیبات محلیة بما في ذلك  

د الحجاج من بلد ما، سیكون الحجاج من معظم البلدان حسابات االستثمار المقیدة. بسبب الحصة المفروضة على عد
دخلت العدید من    الوقت،التي بھا عدد كبیر من السكان المسلمین على قائمة االنتظار لعدد من السنوات. خالل ھذا  

 خطط االدخار واالستثمار الخاصة بالحج الى حیز التنفیذ وبالتالي تم دمجھا في صنادیق الحج.
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یة االقتصادیة لألصول غیر المالیة المتعلقة بالبیع، االجارة والتمویل والمملوكة قانونیا من خالل  الملك  :3.واو  ملحق
 مؤسسات مالیة اسالمیة

 
ھذه الورقة المرجعیة تناقش كیفیة التعامل مع الملكیة لألصول غیر المالیة المتعلقة بالبیع، االجارة والتمویل   .1

االسالمیة.  كما تصف الورقة بالتفصیل االجراءات المختلفة المتعلقة بالتمویل االسالمي ضمن معاییر المحاسبة المالیة  
 وباألخص تلك المرتبطة بأنماط تجاریة او أنماط الربح والخسارة بما یشمل االصول غیر المالیة الثابتة.

 
 ملكیة االصول غیر المالیة ضمن الترتیبات الخاصة بالمالیة االسالمیة 

االسالمیة عادة تقوم على تولید مؤسسات التمویل  في ظل عدم التعامل مع االیرادات المتأتیة من الفائدة، فإن   .2
المتعلقة   المال.  حیث توصي األطر  للسلع وتمویل رأس  المبیعات، االجارة  الترتیبات مثل  الدخل من خالل بعض 

مثل   االسالمیة  المالیة  الملك  IFSBبالمحاسبة  تسجیل  یتم  العمومیة بان  المیزانیة  في  المالیة  غیر  االصول  لھذه  یة 
للمؤسسات المالیة االسالمیة حتى لو لم تستخدم ھذه المؤسسات تلك االصول في العملیة االنتاجیة.  نظریا، فإن البنك 

ترة على سبیل المثال خالل الف  -االسالمي یجب ان تكون لدیھ ملكیة قانونیة على ھذه االصول حتى لو كانت مرحلیة
  كافة المخاطر والمنافع جراء امتالك ھذه االصول. التي یتحمل فیھا البنك

االطر المحاسبیة تعرف على انھا اآللیة الخاصة بتسجیل، تلخیص واصدار التقاریر للمعامالت الخاصة بأي   .3
عملیة تحدید القیمة    عمل، وبالتالي تزوید صورة دقیقة عن الوضع المالي واالداء لھذا النشاط او العمل التجاري.  ان

التي من خاللھا یتم تحدید االصول، الخصوم وبالتالي رأس المال الي حساب استثمار والمالكین لھ، فان رأس المال 
یتم تحدیده في المیزانیة الخاصة بالمؤسسة المالیة االسالمیة وبالتالي تحدید الموقف المالي.  ان عملیة زیادة رأس 

من تحویل االصول او االداء الخاص بالخدمات الى المؤسسة المالیة االسالمیة، او نقصان في   المال للمالكین والمتأتیة
 رأس المال الخاص بالمالكین جراء تحویل ھذه االصول من المؤسسة المالیة الى مالكي ھذه االصول. 

في   .4 العمومیة  بالمیزانیة  الخاص  المحاسبیة واإلطار  االطر  التمویل  ان  بتلك  االسالمیة ھمؤسسات  ي شبیھ 
للمؤسسات المالیة التقلیدیة ما عدا تلك الفروقات المتعلقة بالمصطلحات المستخدمة.  ان الملكیة االقتصادیة ألي من 
األصول غیر المالیة والتغییر في الملكیة االقتصادیة ھي ضروریة لتنفیذ حسابات االقتصاد الكلي. كما أن التسجیل یتم 

  تستحق الملیكة من خالل المؤسسة المالیة االسالمیة.  في المیزانیة العمومیة عندما
فإن   .5 التمویل  بالتحدید،  المشاركة  مؤسسات  المرابحة،  مثل  محاسبیة  ترتیبات  عدة  طورت  قد  االسالمیة 

المتناقصة، بیع السلم، االستصناع، بیع المؤجل، االجارة التشغیلیة، االجارة التمویلیة والتورق.  ھذه الترتیبات المالیة 
ي فعلیا متأتیة من أنماط تجاریة او أنماط مشاركة الربح والخسارة بما یشمل االصول غیر المالیة الثابتة.  الشكل ھ

   یوضح بعض من ھذه الترتیبات المتعلقة بالتمویل والمنح االسالمیة. 3.1واو.رقم 
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 الترتیبات االسالمیة فیما یخص التمویل والتحصیل  1.3واو.الشكل 
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 الفروقات ما بین االجارة التمویلیة واالجارة التشغیلیة  1.3واو. الجدول 

 أوجھ االختالف  االجارة التمویلیة االجارة التشغیلیة
كل المخاطر والمكاسب المتعلقة بملكیة  

االصول تبقى مع المؤجر فیما یتعلق  
باألصول المستأجرة، وھي ما تسمى  

النوع من  باإلجارة التشغیلیة.  في ھذا 
االجارة، فإن االصل یتم استرجاعھ من  

المستأجر بعد االستخدام وفق مدة تأجیریھ  
 متفق علیھا 

االجارة   فإنفي  والمخاطر   التمویلیة  المكاسب 
االصول   بملكیة  تنتقل المتعلقة  الى    المستأجرة 

 المستأجر 

 التعریف 

الملكیة لألصل تبقى مع المؤجر لكامل فترة 
 التأجیر 

خیار   الفترة إن  نھایة  في  متوفر  الملكیة  انتقال 
ینتقل  وقد ال  ینتقل  قد  االسم  أن  كما  التأجیریة.  

 بالكامل. 

 الملكیة 

االجارة التشغیلیة ھي بالمجمل تعامل معاملة  
معاملة   تعامل  االجارة  دفعات  التأجیر. 
ھذه  تظھر  ال  وبالتالي  التشغیلیة  النفقات 

 االصول في المیزانیة العمومیة.

معاملة    االجارة تعامل  بالمجمل  ھي  التمویلیة 
القرض.  في ھذه الحالة، فإن ملكیة االصل تعود  
المیزانیة  في  األصول  تظھر  وبالتالي  للمستأجر 

 العمومیة.

 التأثیر المحاسبي 

االصل   شراء  خیار  لدیھ  لیس  المستأجر 
 خالل فترة استئجاره

فترة  خالل  االصل  شراء  خیار  لدیھ  المستأجر 
 االجارة 

 الشراء خیار 

یمتد ألقل من   % من 75مصطلح االجارة 
 الحیاة المتوقعة لألصل المؤجر

الفعلي   االقتصادي  العمر  بالغالب  ھي  االجارة 
 لألصل المستأجر

 مصطلح اإلجارة

الشھریة   الدفعات  فقط  یدفع  المستأجر 
من  تفرض  أخرى  نفقات  وأیة  لإلجارة 

 المؤجر 

الصیانة اضافة الى  المستأجر یتكبد تكلفة التأمین،  
 الضرائب 

 التكالیف المتكبدة

في ظل كون االجارة التشغیلیة تعامل معاملة  
السلعة وبالتالي ریع او استئجار وبالتالي فان  
الدفعات المدفوعة تعامل على انھا نفقات.  ال 

 یوجد اھتالك لتحمیلھ من قبل المستأجر 

الفائدة  من  بكل  المطالبة  بإمكانھ  المستأجر 
الك في ظل أن االجارة التمویلیة ھي تعامل  واالھت

 معاملة القرض 

 منافع الضرائب

یتحملھا   والتشغیلیة  االداریة  التكالیف 
المؤجر بما یشمل نفقات التسجیل، التصلیح  

في ظل ان المؤجر ھو المخول فعلیا    ..الخ
 باستخدام االصل

خالل  من  واالدارة  التشغیل  تكالیف  تحمل  یتم 
سیكون المالك النھائي لألصل  المستأجر باعتباره  

 في نھایة فترة التعاقد 

التشغیل   تكالیف 
 واالدارة 

المكاتب،  الحواسیب، االجھزة المحمولة...الخ االرض،  والمعدات،  المصنع 
  المباني...الخ 

 أمثلة 
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 )FISIMمعدالت المرجعیة والمصطلح الموَص بھ الحتساب الخدمات المالیة االسالمیة (ال  :4.واوملحق 
 
  متلقیة . في ھذا الملحق سیتم طرح وجھات النظر المختلفة لقیاس الخدمات المالیة المقدمة من خالل مؤسسات   .1

الودائع االسالمیة في الحسابات المحلیة ومع القطاع الخارجي.  كما سیتم تناول وجھات النظر المختلفة في اختیار 
على الودائع والقروض في المؤسسات االسالمیة او التقلیدیة   FISIM  الفائدة المرجعیة المحبذة الستخدامھا في احتساب

 والتي تتم بنفس العملة. 
 

 الودائع االسالمیة؟  متلقیةكیف یتم قیاس الخدمات المالیة المقدمة من خالل مؤسسات 
الودائع االسالمیة في    متلقیةھنالك وجھتین نظر في طریقة احتساب الخدمات المالیة المقدمة من مؤسسات   .2

رقم   (خیار  االولى  النظر  وجھة  الخارجي.   القطاع  مع  والدولیة  المحلي  القضیة    1الحسابات  الورقة   1.5في  في 
وفي ھذا الصدد    .FISIMالمستخدمة في نظام الحسابات القومیة الحتساب    معادلةالمرجعیة) وھي تدعم استخدام نفس ال

فإن السبب وراء وجھة النظر ھذه ھو افتراض ان البنوك االسالمیة مثل البنوك التقلیدیة في ھذه الجزئیة بأنھا تقدم 
نھ.  وتستند وجھة  خدمات الوساطة المالیة والتي تسمح بوجود وحدات لدیھا فائض یمكن أن تقرض وحدات أخرى مدی

النظر ھذه على التفسیر بأن نظام الحسابات القومیة ھو نظام شمولي یسمح بتضمین كافة المعاییر والضوابط التي 
تشمل ظروف متعددة قدر االمكان وال یمكن تطبیقھ بشكل متجزئ لقطاعات معینة دون غیرھا.  إن حقیقة كون الشریعة  

المرتبطة بھا اال ان ھذا ال ینطبق على خدمات الوساطة المالیة ویستثنیھا من ذلك.  االسالمیة تمنع الفائدة والمعامالت  
 متلقیةیمكن تطبیقھ على مؤسسات    2008االساسي والمعبر عنھ في نظام الحسابات القومیة     FISIMبالتالي، فان مبدأ

  الودائع. متلقیةالودائع االسالمیة مثلما یتم تطبیقھ على المؤسسات التقلیدیة ل
ال یتماشى     FISIMفي الورقة المرجعیة) تشیر الى أن مفھوم    1.5في القضیة    2وجھة النظر األخرى (خیار   .3

الودائع االسالمیة نظرا الن الشریعة تحرم وتمنع الفائدة.  وفي نظام حر للفائدة فإن   متلقیةوال ینطبق على مؤسسات  
العوائد یمكن أن تولد من خالل مشاركة المخاطر المشمولة ضمن ترتیبات مشاركة الربح والخسارة بین المؤسسات 

الودائع االسالمیة ال تفرض   قیة متلاالسالمیة وعمالئھا.  ضمن الترتیبات المتعلقة بالربح والخسارة، فإن مؤسسات  
فوائد وانما تشارك في العوائد المتحققة من استخدام ھذه االموال في حین ان الخسارة والمكاسب یتم تقاسمھا ما ین  

االسالمیة  والبنوك  للفائدة 17المودعین  الرجوع  بدون  مباشرة  البنك  تقدیرات إلنتاج  احتساب  تمكن من  اآللیة  .  ھذه 
الودائع االسالمیة بانھا   متلقیةلمقابل یمكن احتساب خدمات الوساطة المالیة التي تقدمھا مؤسسات  .  في ا18FISIMو

بالقروض مطروحا منھا التوزیع المدفوعة على ادوات المالیة   الشبیھةمجموع الدخل المتأتي على االدوات االسالمیة  
یشبھ الفائدة   مماى انھا مصطلح بدیل لإلنتاج المتأتي  بالودائع.  إن وجھة النطر ھذه یمكن وصفھا عل  الشبیھةاالسالمیة  

وبالتالي تشابھ نوعا ما الطریقة المتعة    IsFISوالمتأتي من خالل البنوك االسالمیة " خدمات الوساطة المالیة االسالمیة  
 .199319في نظام الحسابات القومیة  FISIMالحتساب 

في نظام الحسابات القومیة    FISIMالمتبعة حول    معادلة استخدام نفس الإن الباحثین الذین كانوا مع وجھة نظر   .4
الودائع االسالمیة كان لدیھم وجھات نظر مختلفة حول اختیار  متلقیةلقیاس خدمات الوساطة المالیة لمؤسسات  2008

في الورقة    2.5یة  في القض  1.  وجھة النظر األولى (خیار  FISIMمعادلة  الفائدة المرجعیة المالئمة الستخدماھا في  
فائدة مرجعیة واحدة الحتساب   استخدام  تدعم  كانت  والتقلیدیة    FISIMالمرجعیة)  المؤسسات االسالمیة  في كل من 

للودائع والقروض والتي تكون بنفس العملة.  وجھة النظر ھذه منسجمة مع توصیات كل من نظام الحسابات القومیة 
 

   . ما ھي الطرق التي یختلف فیھا البنك اإلسالمي عن التمویل التقلیدي؟2009میرفین ك. ،  لویس،  17
 قد قدم األردن مثاالً على ھذه العملیة في رده على استبیان األمم المتحدة  18
 . منظور التمویل اإلسالمي في الحسابات القومیة. 2019  كروجر،روسل   19
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فائدة مرجعي واحدة عوضا   معدل الستخدام    اآلراء.  كانت التفضیالت في  6ودلیل میزان المدفوعات الطبعة    2008
یجب أن یشمل خدمات تحویل السیولة   FISIMتركز على ان    اآلراءالفائدة وكانت    معدالتید من  عن استخدام العد

النقدیة كما تم التنویھ الى أن استبعاد خدمات تحویل السیولة النقدیة قد یؤدي في االغلب الى تخفیض تقدیرات االنتاج 
.  إن استخدام نسبة واحدة 20الوضاع المحلیةیجب ان یعكس ا   فردیةالمرجعیة    معدالتللبنوك. ان استخدام واحتساب  

للعمالت  والودائع  للقروض  مختلفة  نسب  استخدام  یتم  بینما  واحدة،  محلیة  بعملة  المنفذة  للمعامالت  یكون  أن  یجب 
 االخرى.

الثانیة (خیار رقم   .5 النظر  القضیة    2وجھة  المرجعیة) كانت تدعم استخدام    2.5في  الورقة  فائدة   معدلمن 
.   21الودائع االسالمیة   متلقیة، مع ضرورة االخذ بعین االعتبار المخاطر المختلفة المترتبة على مؤسسات  فردي مرجعي  

یدیة على القروض في البنوك التقل  FISIM) في احتساب  CDRكما تم نقاش كیفیة احتساب المخاطر المتعلقة باالئتمان (
للجنة الخبراء االستشاریین للحسابات القومیة ولم یكن ھنالك ایة توصیات   العاشراالجتماع  و  االجتماع الثامنفي كل من  

.  في المقابل، في بعض الترتیبات المالیة FISIMبخصوص تضمین او عدم تضمین مخاطر االئتمان في احتساب  
 PSIAالبنكي من    )، المنافع والمخاطر على التمویلPSIAاالسالمیة مثل حسابات االستثمار المتعلقة بمشاركة االرباح (

، وبالتالي تم اقتراح CDRعن  فانھ یتم مشاركتھا بین البنك ومالكي حساب االستثمار.  ھذا االمر قد یختلف في طبیعتھ  
 وجھة النظر ھذه على ھذا االساس.

(خیار   .6 الثالثة  النظر  القضیة    3وجھة  فائدة   2.5في  نسب  استخدام عدة  تدعم  كانت  المرجعیة)  الورقة  في 
الودائع االسالمیة والتقلیدیة عند احتساب القروض والودائع   متلقیةفي كل من مؤسسات    FISIMمرجعیة الحتساب  

 )1والتي تكون بعملة واحدة.  ھذا بسبب كون المزایا الخاصة بالمالیة االسالمیة تتضمن التأثیر المزدوج لكل من ( 
) القیود على الدخول فقط في االنشطة المرتبطة بالشریعة االسالمیة والتي قد تجعل البنوك االسالمیة 2تحریم الفائدة و (

قطاع فرعي في االقتصاد الكلي.  وبالتالي من الضرورة التفكیر في موائمة على سبیل المثال بان االنشطة االسالمیة 
اسالمي مالي  قطاع  في  ما  نوعا  االسالمیة    ھي محصورة  البنوك  في  االیداع  الى  تسعى  فرعي مكون من وحدات 

واختیارات التمویل المطابق للشریعة االسالمیة.  وبالتالي، البنوك في حد ذاتھا ستكون محصورة باستخدام االدوات 
 االسالمیة. مؤسسات التمویل المطابقة للشریعة االسالمیة في التعامل مع  

 
 2013، مایو  FISIMبشأن  ISWGNAالتقریر النھائي لفریق عمل  20
 ھود، كایل. قیاس خدمات البنوك التجاریة في الدخل القومي وحسابات المنتجات. 21

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2013/m8-2.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2013/m8-2.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2013/m8-2.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2016/M10.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2016/M10.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2016/M10.asp
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 لي وإعادة التأمین التكافلي : التأمین التكاف5.اوملحق و
 
المتعلقة بمعالجة التأمین اإلسالمي وإعادة التأمین اإلسالمي في الحسابات الوطنیة مسائل  یناقش ھذا الملحق ال .1

كل من التأمین وإعادة التأمین التقلیدي واإلسالمي نماذج  تركیبات  والدولیة. وھو یقر باالختالفات البنیویة على مستوى  
سساتي والقطاعي للوحدات المعنیة بھذه ویدرس كیف یمكن أن تأخذ ھذه االختالفات بعین االعتبار في التصنیف المؤ

األنشطة في إحصاءات االقتصاد الكلي وأیضا في حساب المخرجات وتقیید المعامالت والتدفقات األخرى وأرصدة 
التأمین اإلسالمي (التكافل وإعادة التكافل). وبعد تحلیل األنواع والنماذج المختلفة ألنشطة التكافل وإعادة التكافل، تحدد 

بتعھدات قضایا  ثالثة    الورقة المعنیة  للوحدات  والقطاعي  المؤسساتي  بالتصنیف  یتعلق  فیما  رئیسیة وتقدم توصیات 
 التكافل وإعادة التكافل وبحساب المخرجات المنبثقة، مع اإلقرار بالحاجة للمزید من اإلرشادات التطبیقیة.

 
 التكافل وإعادة التكافلھیئات وصف تفصیلي لنماذج و

مبادئ التمویل اإلسالمي، تنبني نماذج التأمین التكافلي على تفادي الغرر والمیسر واالستثمارات  تماشیا مع   .2
الفائدة) وتستند بدالً من ذلك إلى مبادئ التعاون وااللتزام بالتبرع والتعاضد من أجل تقاسم المخاطر. الربا (القائمة على  

تعرضون لخطر أو أخطار معینة على أن یدفع كل منھم مبلغًا معیّنا یتم تعریفھ على أنھ "اشتراك مجموعة أشخاص ی
على سبیل التعاون لصندوق غیر ھادف للربح؛ لتعویض األضرار التي قد تصیب أی�ا منھم إذا تحقق الخطر المعین،  

 .22وفقًا للعقود المبرمة والتشریعات المنّظمة" 
وبرامج التكافل العائلي. حیث یوفر التكافل العام الحمایة  التكافل العام  برامج    يصناف التأمین التكافل تغطي أ  .3

ضد الخسارة المادیة أو أي شكل من أشكال الضرر على أساس قصیر المدى بینما یوفر التكافل العائلي مزیجا من 
برنامجا مركبا بالعادة فترة تزید عن السنة. كما یعتبر التكافل العائلي عموما    یغطي  –الحمایة واالدخار الطویل المدى  

للتأمین على الحیاة وللتأمین العام ما لم تشترط التشریعات تسجیل شركات التكافل العائلي    ایقدم في نفس اآلن خطط
 المنفرد بشكل مستقل. 

یعتبر إعادة التأمین التكافلي بمثابة االمتداد الذي یدعم أنشطة التأمین التكافلي كشكل من أشكال إعادة التأمین   .4
سس ومبادئ التمویل اإلسالمي. وھو یھدف إلى التخفیف من مخاطر الخسارة في أنشطة التأمین التكافلي مبني على أ

القیمة. وبالنظر إلى الحجم المتواضع لسوق إعادة التأمین ملكیات المرتفعة  وزیادة قدرتھ على التأمین المباشر وخاصة ال
تصعب فیھا استدامة صناعة إعادة   التيقتصادات اإلسالمیة  التكافلي والتي ال تزال في طریق النمو في العدید من اال

 التكافل، فإن ھذا الوضع قد یؤدي إلى تنمیة التجارة الخارجیة في أنشطة إعادة التأمین التكافلي. 
تستلزم مطابقة مبادئ الشریعة اإلسالمیة التمییز بین ثالث مجموعات من الوحدات في مختلف نماذج التكافل  .5

التكافل   التكافل. وبناء علیھ، تقتضي معاییر محاسبة وإعادة  التكافل وشركات  التكافل وصنادیق  ھم المشاركون في 
أن تقوم كل من صنادیق التكافل وشركات التكافل بتجمیع مجموعة كاملة ومنفصلة من الحسابات،   23التمویل اإلسالمي 

 بما في ذلك المیزانیات العمومیة.
بتوفیر   -بموجب عقد تبادل-تبر شركة التكافل بمثابة المؤِمن الذي یلتزم  على خالف التأمین التقلیدي، ال تع .6

" في المشاركینأن "إذ  الحمایة ضد خسائر معینة في مقابل األقساط التي یدفعھا حامل وثیقة التأمین (المؤَمن علیھ)،  

 
) بشأن األحكام والضوابط الشرعیة  21/ 6(  200اإلسالمي بموجب قرار رقم  مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون تعریف  22

 ألسس التأمین التعاوني
ومجلس الخدمات المالیة  ) AAOIFIقائمة كاملة بالمعاییر التي نشرتھا ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ( 1.5یقدم الملحق واو. 23

 تأمین وإعادة التأمین اإلسالميفیما یتعلق بال)  IFSBاإلسالمیة (
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وبالتالي، یتمیز نموذج التأمین التكافلي  .  24نظام التأمین التكافلي یعتبرون بمثابة المؤِمن والمؤَمن علیھ في آن واحد
) العقد الضمني للتبرع المستخدم بین مجموعة المشاركین من أجل تحدید 1نوعین من العالقات التعاقدیة: (وجود  ب

عالقتھم على أساس التعاون والتضامن، حیث یوافقون على التخلي عن مبلغ معین من المساھمات التي قاموا بدفعھا 
" على شكل تبرع، من أجل تقدیم التعویض المشترك لفائدة أي مساھم مشارك یتعرض لخسارة افلصندوق التكل "

" التي تم تعیینھا من شركة التكافل) العالقة التعاقدیة بین مجموعة المشاركین و " 2مغطاة بموجب عقد التكافل، و (
تخدام مختلف أنواع العقود لتنظیم عالقتھم طرف المشاركین إلدارة واستثمار صندوق التكافل بالنیابة عنھم، وذلك باس

المكافأة أو مزیج من ھذه العقود). كما تجدر    -دفع الرسوم ، الجعالة    -المشاركة في الربح ، الوكالة    -(المضاربة  
اإلشارة بالنسبة لجمیع أنواع التكافل، على أن مساھمات التكافل واألرباح المستخلصة من استثماراتھا والفائض الناتج  

 العالقة بین المشاركین وصندوق التكافل وشركة التكافل.  1.5و.وا تعود إلى المشاركین بصفة جماعیة. یلخص الشكل  
 

 : العالقة بین المشاركین وصندوق التكافل وشركة التكافل 1.5و.واشكل 

 

 المشاركون 
، وقبض التعویضات عند  المساھماتیقومون بسداد حصة 

ن علیھ، مع الحصول على حصة من  حدوث الخطر المؤمَّ
 التكافل  فائض

 صندوق التكافل
الحساب الذي أنشأتھ الشركة إلیداع مساھمات المشاركین  

 وعائداتھم وكذلك االحتیاطیات 

 شركة التكافل 
یجب أن تحافظ الشركة على حسابات منفصلة تمیز بین 

والتزامات حاملي وثائق التكافل من جھة، وبین  حقوق 
 حقوقھا والتزاماتھا من جھة أخرى 

 
تم تطویر نماذج مختلفة للتأمین التكافلي وفقا للعقود الضمنیة الموقعة بین المشاركین وشركة التكافل، والتي   .7

ي أربعة نماذج رئیسیة سائدة:  صناعة التأمین التكافلعرف  تحدد كیفیة تعویض األخیر عن إدارة صندوق التكافل. حیث ت
استثمارات صندوق  1( الناتجة عن  األرباح  من  التكافل حصة  تكسب شركة  المضاربة، حیث  القائم على  التكافل   (

) التكافل القائم على الوكالة، حیث یتم دفع رسوم لشركة التكافل كنسبة مئویة من مساھمات المشاركین؛ 2التكافل؛ (
على الوكالة والمضاربة معا أو النموذج الھجین، حیث تكسب شركة التكافل نسبة مئویة من ) نموذج التكافل القائم  3(

، والذي على عكس النماذج السابقة، یتمیز بعدم ) نموذج التكافل الوقفي4؛ و (حصة من األرباحأیضا  المساھمات و
 بل یتم االحتفاظ بھ في صندوق التكافل من قبل شركة التكافل.  ،تحویل الفائض إلى المشاركین

بشكل عام، تختلف النماذج المعتمدة للتكافل العائلي عن تلك التي تقتصر على تقدیم التكافل العام، من حیث   .8
) المشاركین  مخاطر  صندوق  إلى  التكافل  صندوق  المشاركینPRFتقسیم  استثمار  وصندوق   (  )PIF ھذا وعلى   .(

، لكي یتم استثمار جزء  في الصندوق العام  األموال، یقوم المشاركون بدفع المساھمات المحددة قصد تجمیع  األساس
لغرض االستثمار و/أو االدخار، بینما یتم تخصیص الجزء اآلخر من  )  PIF(منھا ضمن صندوق استثمار المشاركین  

 
 أبرز االختالفات بین نماذج التأمین التقلیدي والتأمین التكافلي   2.5یبرز الملحق واو.  24
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المشاركین على أساس المساعدة المتبادلة أو  ) من أجل تغطیة استحقاقات  PRFالمساھمة لصندوق مخاطر المشاركین (
 الحمایة المبتغاة، وكذلك من أجل تسویة رسوم إعادة التكافل وتخصیص االحتیاطیات.

یعتمد نموذج التكافل القائم على المضاربة على األداة المالیة اإلسالمیة المعروفة باسم المضاربة والتي تعتمد   .9
لھذا النموذج، تعتبر شركة التكافل بمثابة صاحب المشروع (المضارب) الذي . وفقا  25على مبدأ المشاركة في الربح 

یوفر المھارات اإلداریة أو العمالة ویتم تعیینھ من قبل المشاركین، الذین یعتبرون بمثابة مستثمرین أو مساھمین في  
شركة التكافل وصندوق    األموال (رب المال). یتم تقاسم أي فائض أو ربح ناتج عن استثمارات صندوق التكافل بین

التكافل وفقا لنسبة متفق علیھا مسبقًا بینما یتحمل صندوق التكافل الخسائر المحتملة لوحده، ما لم یثبت ھناك عنصر  
 إھمال من قبل شركة التكافل. 

المالیة اإلسالمیة المعروفة باسم الوكالة بناء على ع .10 القائم على الوكالة على األداة  التكافل  قد یعتمد نموذج 
الوكالة بین المشاركین في التكافل وشركة التكافل التي تعد بمثابة وكیل. وفي ھذه الحالة، یعود أي فائض یتحقق من 
استثمار أموال الصندوق إلى المشاركین فقط، بینما تستفید شركة التكافل من رسوم الوكالة مقابل الخدمات المقدمة 

مسبقًا في العقد. أما األرباح والخسائر الناتجة عن عملیات صندوق    على أساس االتفاق المتبادل والشروط المحددة
 التكافل واالستثمارات، فسوف تعود إلى صندوق التكافل فقط.

التكافل الھجین ھو تأمین إسالمي یجمع أكثر من أداة مالیة في نموذجھ التركیبي، حیث أنھ یجمع بین سمات   .11
وفقا لھذا النموذج الھجین، یوقع المشاركون وشركة التكافل عقدین اثنین.  نموذجي الوكالة والمضاربة في آن واحد.  

وفقا لعقد الوكالة، تستطیع شركة التكافل أن تتحصل على رسوم من المساھمات المدفوعة من قبل المشاركین ووفقًا 
ثمارات صندوق لعقد المضاربة، فإنھ یحق لھا أیضا الحصول على حصة محددة مسبقا من األرباح الناتجة عن است

المضاربة الذي یغطي عناصر الوقف الخیري   -الوكالة    - التكافل. كما یوجد نموذج ھجین آخر ھو نموذج الوقف  
، حیث ال یحصل أي طرف على الفائض المترتب ولكي تبقى المساھمات  عھدوأدوات الوكالة والمضاربة ضمن نفس الت 

 تثمار ولتعزیز استدامتھ. األصلیة في نفس الصندوق المشترك لغرض إعادة االس
فائض االكتتاب في ترتیبات التكافل ھو المبلغ المحتسب على أنھ فائض مساھمات أقساط المشاركین خالل  .12

الفترة المالیة باإلضافة إلى االحتیاطیات الفنیة واألرباح بعد خصم جمیع التعویضات والمصاریف بما في ذلك عملیات 
ئض بطریقة تخدم المصلحة العامة للمشاركین مثل تراكم االحتیاطیات أو نقص إعادة التكافل. ویتعین تصریف الفا

المساھمات أو القیام بتبرعات خیریة أو التوزیع بین المشاركین. ویرتبط ھذا أیضا بنموذج التكافل المعتمد والذي یحدد  
ت التكافل (تبعا لشروط عقد  ما إذا كان یتعین تحویل الفائض إلى المشاركین فقط (الوكالة)، أو مشاركتھ مع شركا 

 المضاربة) أو االحتفاظ بھ في صندوق التكافل (الوقف).
مختلف عن  .13 بشكل  المكونات  تركیب  إعادة  تتم  أن  اإلسالمي  التأمین  لعملیات  اإلحصائیة  المعالجة  تقتضي 

الخاصة بعقود التكافل وإعادة التكافل. في ھذا السیاق، یختلف مفھوم تقدیم عھدات  التأمین التقلیدي وذلك اعتبارا للت
حساب   معادلةعلى  بناء  الخدمات من الناحیة التصوریة جذریا عن نظام التأمین التقلیدي الذي ینشأ فیھ تقدیم الخدمة  

یمكن  بدالً من ذلك،  وھة أخرى.  ھامش بین المبالغ المستحقة للشركات من جھة والمبالغ المستحقة لحملة الوثائق من ج ال
عندما یقوم المشاركون بصفتھم مالكین بتعیین   ،مكون الخدمة في التأمین التكافلي من خالل عقد الوكالةجلیا تحدید  

من أجل القیام بمھام محددة مرتبطة بإدارة واستثمار صندوق التكافل نیابة عنھم. باإلضافة   ،شركة التكافل بصفتھا وكیال
مكن الترجیح بین خیارات مختلفة من أجل تقیید حصص الفائض التي یتم توزیعھا بحسب نموذج التأمین إلى ذلك، ی

 التكافلي المعتمد.
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العدید من أوجھ التوافق مع التأمین التقلیدي أثناء المعالجة مراعاة  رغم التباینات التي سبق ذكرھا، ینبغي   .14
مساھمات التكافل واالستحقاقات ضمن الدخل الثانوي، وكذلك  اإلحصائیة لألرصدة والمعامالت المالیة مثل تصنیف  

 األرباح والخسائر المترتبة من األنشطة االستثماریة ضمن الدخل األولي. تصنیف 
 
 

 المعاییر المنشورة بخصوص التأمین وإعادة التأمین اإلسالمي  :1.5و.وا ملحق 
 

 ) AAOIFIللمؤسسات المالیة اإلسالمیة (المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة 
 ) التأمین اإلسالمي 26معیار ( •
 ) إعادة التأمین اإلسالمي 41معیار ( •
 

 )AAOIFI/FASلھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (محاسبیة المعاییر ال 
 المالیة لشركات التأمین اإلسالمیةالعرض واإلفصاح العام في القوائم  - 12معیار المحاسبة المالیة رقم  •
اإلفصاح عن أسس تحدید وتوزیع الفائض أو العجر في شركات التأمین   - 13معیار المحاسبة المالیة رقم  •

 اإلسالمیة 
 المخصصات واالحتیاطیات في شركات التأمین اإلسالمیة - 15معیار المحاسبة المالیة رقم  •
 كات في شركات التأمین اإلسالمیةاالشترا - 19معیار المحاسبة المالیة رقم  •
 

 )IFSBمعاییر مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة (
 ) 2009(دیسمبر   8المعیار رقم  •

 المبادئ اإلرشادیة لضوابط التأمین التكافلي 
 ) 2010(دیسمبر   11المعیار رقم  •

 معیار متطلبات المالءة للتأمین التكافلي 
 ) 2013(دیسمبر   14المعیار رقم  •

 إدارة المخاطر لشركات التكافل (التأمین اإلسالمي) معیار 
 ) 2016(أبریل   18المعیار رقم  •

 المبادئ اإلرشادیة إلعادة التكافل (إعادة التأمین اإلسالمي) 
 ) 2018(دیسمبر   20المعیار رقم  •

 مي]العناصر األساسیة في عملیة المراجعة الرقابیة لشركات التكافل وإعادة التكافل [قطاع التأمین اإلسال 
 ) 2020(دیسمبر   25المعیار رقم  •

 اإلفصاحات الرامیة إلى تعزیز الشفافیة وانضباط السوق لشركات التكافل/إعادة التكافل 
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 التأمین التقلیدي والتأمین التكافلي تعھدات جدول مقارن ألبرز االختالفات بین  :2.5و.وا ملحق 

 
 التأمین التكافلي التأمین التقلیدي

الضرر موضوع عالقة تجاریة بین التعویض عن 
 شركة التأمین والمؤمن علیھ 

یعتمد التعویض على عقد المساعدة المتبادلة  
 (التعاون) والمساھمة المتبادلة (تبرع)

عقد التبادل (بیع وشراء وثیقة التأمین) بین المؤمن 
 والمؤمن علیھ 

مزیج من عقد التبرع من جھة وعقد الوكالة و/أو  
 ح من جھة أخرى المشاركة في الرب

تمتلك الشركة أقساط التأمین (حیازة) مقابل التزامھا  
 بدفع تعویضات التأمین 

ك متالھو الجھة التي یعود إلیھا ا صندوق التكافل 
 لشركة لالمساھمات ولیس 

الشركة طرف أصلي وھي توقع العقد باسمھا 
الخاص. فیكون ھناك تفریق تام بین شركة التأمین  

 والمستفید

والمشارك ھما في الواقع نفس الشخص ألن المؤِمن 
ملكیة صندوق التكافل تعود للمشاركین بینما تتولى  

 الشركة مھمة التدبیر نیابة عنھم
تمتلك الشركة األقساط وتحصلھا بمجرد توقیع العقد.  

تشكل األقساط والعوائد علیھا جزءا من إیرادات 
 الشركة وأرباحھا 

اھمات إلى حملة الوثائق  ترجع عائدات استثمار المس
بصفة جماعیة، بعد خصم حصة الشركة. ویوزع  

 الفائض بینھم أو یُصرف لألعمال الخیریة.
تلتزم الشركة بدفع المستحقات من أصولھا حتى وإن  

 تجاوزت المستحقات مبلغ األقساط المدفوعة 
إذا تجاوزت المستحقات المدفوعة من صندوق 

ى المشاركین زیادة التكافل مبلغ المساھمات، یجب عل
 مساھماتھم 

یتم توزیع المخاطر على مجموعة المشاركین  یتم تحویل المخاطر من المؤَمن لھ إلى شركة التأمین 
بأكملھا، ویتم تقاسم عبء الخسائر بشكل منصف  

 بینھم 
قد یتم استثمار األقساط في األوراق المالیة بفائدة 

 (الربا)
لیة متوافقة مع  یجب استثمار المساھمات في أدوات ما

 مشاریع حالل في  الشریعة اإلسالمیة و
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 التكافل  تعھدات: نماذج توضیحیة مختارة لنماذج 3.5و.وا ملحق 
 

 ) 2009(دیسمبر  8معیار مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة رقم المصدر: 
 . ، الملحقالمبادئ اإلرشادیة لضوابط التأمین التكافلي
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 ) IFTT(فریق عمل التمویل اإلسالمي المشترك  أعضاءي: الملحق زا
 

 الرئاسة: 
Ms. Amina Khasib (PCBS, State of 
Palestine) 
Mr. Mounir Rhandi (FEO, Morocco) 
 

 السكرتاریة:
Ms. Wafa Aboul Hosn (ESCWA) 
Mr. Omar Hakouz (ESCWA) 
Mr. Herman Smith (UNSD) 
Mr. Benson Sim (UNSD) 
 

 المنظمات الدولیة:
Ms. Farida Cassim (AAOIFI) 
Mr. Omar Mustafa Ansari (AAOIFI) 
Mr. Mohammad Majd Bakir (AAOIFI) 
Mr. Rizwan Malik (AAOIFI) 
Dr. Muhammad Bilal (CIBAFI) 
Mr. Rachid Ettaai (CIBAFI) 
Mr. Alick Mjuma Nyasulu (ESCAP) 
Mr. Ahmed Al Farid (GCC-Stat) 
Dr. Abideen Adeyemi Adewale (IFSB) 
Dr. Aminath Amany (IFSB) 
Mr. Ali Rashed (IsDB) 
Dr. Atilla Karaman (SESRIC) 
Mr. Abdulhamit Ozturk (SESRIC) 
Ms. Samah Torchani (IMF) 
Mr. Levan Gogoberishvili (IMF) 
Mr. Artak Harutyunyan (IMF) 
Mr. Malik Bani Hani (IMF) 
 

 الدول:
Dr. Muhammad Amir Hossain (Bangladesh 
Bank) 
Ms. Pujiastuti Abassuni (Bank Indonesia) 
Mr. Suswandi (Statistics Indonesia) 
Mr. Mohd Yazid Kasim (Department of 
Statistics, Malaysia) 
Ms. Norhayati Razi (formerly Central Bank of 
Malaysia) 
Ms. Bouchra Farghsaoui (High Commission 
for Planning, Morocco) 
Ms. Derya BAŞ Sonbul (TurkStat, Turkey) 
Mr. Abd El Shafi El Ashmawy (FCS 
Authority, UAE) 
Mr. Perry Francis (Bank of England, United 
Kingdom) 
Mr. Michael Lyon (Bank of England, United 
Kingdom) 
 

 :ىخر أالجامعات/
Mr. Ragheed I. Moghrabi (RH University, 
Lebanon) 
Dr. Tawfik Azrak, (Social Sciences University 
of Ankara, Turkey) 
Mr. Russell Krueger (Independent Expert) 
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