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 ملخص

التمويل اإلسالمي ضمن الحسابات القومية  تأخذ بعين االعتبارتوجد توصيات شاملة معتمدة دوليًا ال  .1

نظام  يستند علىإطار إحصائي شامل ومتكامل لالقتصاد الكلي بحيث تكون مستندة إلى  وإحصاءات القطاع الخارجي

مل بها التمويل التقليدي لكونه يتبع اعتلذات الطرق التي يال يخضع التمويل اإلسالمي ف .2008م الحسابات القومية لعا

التعامل بالربا )الذي أي شكل باإلسالمية ال تسمح الشريعة ومن المعلوم بأن . ةمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالميويتقيد ب

أو  بالبيع على المكشوفسمح تالميسر )القمار( وال تسمح كذلك ب( وال مجهول العاقبةالغرر )بيترجم عادة بالفائدة( وال 

الناجمة مكاسب المخاطر وفي ال تشاركالأنشطة تعتبر ضارة بالمجتمع. عوضا عن ذلك، يجب على األطراف أية تمويل 

من  ةخالي ةحقيقي ةض اقتصادياغرأ تلمعامالالغرض من ايجب أن يكون وباإلضافة لذلك، لمعامالت التجارية عن ا

من الطرفين. وبناًء على  أي استغالل أليً  علىالمعامالت تنطوي  أال ويجبالتي ال داعي لها، المفرطة  المضاربات

 تتماشى مع هذه المبادئكي التمويل لالخاصة بجراءات االاإلسالمية أنواًعا خاصة من  تمويلذلك، طورت مؤسسات ال

تقاسم األرباح المستندة الى المشاريع المشتركة  هذه المؤسسات،بعض األمثلة على تتضمن و. والقواعد الشرعية

 .والتأجير والخسائرتقاسم األرباح القائمة على شراكات الوالخسائر و

لتمويل المتأصلة باهناك حاجة لوضع وتطوير توصيات لحل عدد من القضايا الناشئة عن الطبيعة االساسية  .2

يتم فيها سالتي كيفية التتمثل إحدى القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها في و. الخاصة المحددة اإلسالمي وأحكامه

إطار نظام  ضمناإلسالمي التمويل ترتيبات ف األدوات المالية اإلسالمية التي تستند إليها األنواع المختلفة من تصني

. كذلك، (BPM6) واإلصدار السادس من دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي 2008الحسابات القومية لعام 

وبالتالي،  ،تثمار للودائع والقروض وسندات الدين على أنها فائدةإيرادات االس 2008يصنف نظام الحسابات القومية لعام 

من لشريعة هو الحاجة إلى مصطلح مناسب لوصف دخل االستثمار التي تفرضها افإن أحد اآلثار المباشرة والواضحة 

هناك ضرورة اخرى إضافة لذلك فإن األدوات المالية اإلسالمية المصنفة على أنها ودائع وقروض وسندات دين. تلك 

نظام  في ةالوارد( المقاسة بصورة غير مباشرة )خدمات الوساطة المالية FISIMمعادلة تتمثل في امكانية استخدام 

الخدمات المالية الضمنية المرتبطة بالودائع والقروض اإلسالمية. إذا كان قيمة ساب تحافي  2008الحسابات القومية 

سوف تحتاج  FISIM معادلةة بالمصطلحات والمعدل المرجعي الذي يجب استخدامه في األمر كذلك، فإن األسئلة المتعلق

تصنيف الوحدات معرفة الكيفية التي سيتم فيها إلى أيضا هناك حاجة فإن . باإلضافة إلى ذلك، ات معينةإلى معالج

ضمن  المجتمع اإلسالمي األوسعبالتي تعتبر فريدة من نوعها بالنسبة للتمويل اإلسالمي و بالتمويل اإلسالمي ةتصمخال

تحديد إضافية تكمن في هناك حاجة فإن . عالوة على ذلك، القطاعات الفرعية وكيفية حساب مخرجات هذه الكيانات

التي تتم الملكية االقتصادية لألصول غير المالية التي تقوم عليها ترتيبات المبيعات وحقوق الملكية والتأجير المختلفة 

وهو مكون  اإلسالمي،يجب اعتماد المعالجة اإلحصائية للتأمين وإعادة التأمين  إضافة لذلك،سالمي. بموجب التمويل اإل

 آخر من مكونات التمويل اإلسالمي.

ودليل ميزان  2008تحديث نظام الحسابات القومية لعام ألغراض  احاليالقائمة توفر المبادرات التنسيقية  .3

ضمن التمويل اإلسالمي تأخذ بعين االعتبار  رابطةات شاملة ومتلوضع توصيمناسبة فرصة  BPM6المدفوعات 

لهذا تحقيقا  2020في عام  (IFTT) والدولية. وبناًء على ذلك، تم تشكيل فريق عمل التمويل اإلسالمي قوميةالحسابات ال

المذكورة أعاله لقضايا ل ولحلتهدف إلى ايجاد بوضع مجموعة من التوصيات الفريق الغرض ومنذ ذلك الحين قام 

 .وغيرها من القضايا

 .المذكرة اإلرشاديةتم تلخيص هذه التوصيات في القسم الرابع من  .4
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 التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية وإحصاءات القطاع الخارجي

 

 القسم األول: اإلشكالية/القضية

 

 مقدمة

، 20201وفقًا لتقرير تنمية التمويل اإلسالمي حيث أنه التمويل اإلسالمي في بعض الجهات من العالم.  شيعي .1

 2875إلى  2012مليار دوالر أمريكي في عام  1761زادت أصول التمويل اإلسالمي العالمي من فعلى سبيل المثال، 

بر حصص هذه األصول موجودة في اقتصادات ، كانت أك2019في عام ونجد أنه . 2019مليار دوالر أمريكي في عام 

(، تليها %43.6مليار دوالر، أو  1253األعضاء في مجلس التعاون الخليجي )دول مجلس التعاون الخليجي( )الدول 

( وجنوب %26.3مليار دوالر، أو  755منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي( )

نجد  ،القطاعات يثحبالتحليل من ما تناولناها  وإذا(. باإلضافة إلى ذلك، %23.8ليار دوالر، أو م 685شرق آسيا )

وبلغت أصول أسواق رأس  (،%69.3مليار دوالر أمريكي ) 1993 قد بلغ حجم األصول المصرفية اإلسالميةأن 

مليار دوالر  831اإلسالمية األخرى والصناديق اإلسالمية(  التمويلالمال اإلسالمية )بما في ذلك الصكوك ومؤسسات 

مليار دوالر  51بينما كان لقطاع التأمين اإلسالمي أصول )مقاسة بإجمالي المساهمات( بقيمة  (،%28.9أمريكي )

والية قضائية لمجلس  15(. باإلضافة إلى ذلك، تعتبر المصارف اإلسالمية ذات أهمية نظامية في %1.8أمريكي )

 يراعتال توجد توصيات شاملة ومتماسكة معتمدة دوليًا نجد بأنه ، كله ومع ذلك 2(IFSBلخدمات المالية اإلسالمية )ا

التمويل ورواج  لتوسع نتيجةوالحسابات القومية وإحصاءات القطاع الخارجي. إحصاءات  ضمنالتمويل اإلسالمي 

تطوير مثل هذه التوصيات لمساعدة فإن ذلك يستدعي  ةالتقليديالتمويل أنشطة اإلسالمي في هذه المناطق واختالفه عن 

 اتمقارنإجراء  لكي يكون باإلمكاناألنشطة المالية اإلسالمية حول االقتصادات في هذه المناطق على تجميع تقديرات 

 .من جهة أخرى ومع تقديرات األنشطة المالية التقليديةمن جهة بين االقتصادات فيما 

 

 المواد المتوفرةالقسم الثاني: 

هيئة المحاسبة والمراجعة  كل منولة عن وضع معايير التمويل اإلسالمي بما في ذلك ؤهيئات المسالقامت  .2

بتطوير معايير التمويل اإلسالمي  (،IFSB( ومجلس خدمات التمويل اإلسالمي )AAOIFI) التمويل اإلسالميةلمؤسسات 

المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق والحوكمة وكفاية رأس المال واألطر التنظيمية وإدارة المخاطر. وتهدف هذه الجهود إلى 

التمويل تنسيق ممارسات ومبادئ التشغيل والتسجيل في نظام التمويل اإلسالمي وكذلك ضمان االندماج الفعال في نظام 

 .3الدولي

                                                 

  Refinitiv%20IFDI%20Report%2020201607502893_2100.pdf-ps.org/uploads/files/ICD-https://icd.انظر،   1
انظر  %  من أصول الصيرفة اإلسالمية في إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي. 15التي تستوفي معيار امتالك أكثر من هذه هي البلدان   2

.3.phphttps://www.ifsb.org/download.php?id=6106&lang=English&pg=/sec0 
واءمة المعالجات المحاسبية ينعكس هذا أيًضا في التواصل بين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ومجلس معايير المحاسبة الدولية لم  3

الدولية لهيئات األوراق  والمنظمة المصرفية،اإلسالمية والتقليدية كلما أمكن ذلك. كما يكمل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية عمل لجنة بازل للرقابة 

 .المالية، والرابطة الدولية لمشرفي التأمين

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.ifsb.org/download.php?id=6106&lang=English&pg=/sec03.php
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 المراجعالتمويل اإلسالمي في العديد من المعالجات الخاصة بمسألة ناول المهتمين باإلحصاءات الدولية ت .3

الذي  4(MFSMCGودليل التجميع )دليل اإلحصاءات النقدية والمالية من  4.3الملحق يصف إذ اإلرشادية. يبات والكت

إضافة إلى  ،مبادئ اإلسالماستنادا إلى ( كيفية عمل مؤسسات التمويل اإلسالمية IMFنشره صندوق النقد الدولي )

عن أدوات التمويل التقليدية. المستخدمة في التمويل اإلسالمي األدوات الكيفية التي تختلف فيها توضيحات حول ايراده ل

 المالية ضمنصنف األدوات يلتمويل اإلسالمي، والخاصة با لألصول والخصومكما أنه يصف الخصائص الرئيسية 

 3يتناول الملحق في حين . 2008إطار اإلحصاءات النقدية والمالية بما يتماشى مع إطار نظام الحسابات القومية لعام 

( والبنك المركزي األوروبي وصندوق BISالصادر عن بنك التسويات الدولية ) 5من دليل إحصاءات األوراق المالية

 ضمناألوراق المالية اإلسالمية بما في ذلك تصنيف سندات الدين اإلسالمية ات الخاصة بمعالجال (IMFالنقد الدولي )

من دليل تجميع  7.4يصف الملحق و. 2008نظام الحسابات القومية لعام كمعايير المعايير اإلحصائية الدولية الحالية 

متلقي الودائع الخاص بألعمال انموذج  1920عام  6(IMFمؤشرات السالمة المالية الذي نشره صندوق النقد الدولي )

الملحق يوفر كما عن األدوات التقليدية. هذا النموذج  الذي يعتمده ( وكيفية اختالف أدوات التمويلIDTsاإلسالمية )

 وحساباتالعمومية  اتلميزانيوقوالب ا نماذجالمتأتية من متلقي الودائع اإلسالمية ضمن يانات بالن يتعيإرشادات لأيضا 

يقدم دليل التجميع عالوة على ذلك، اإلسالمية.  الصيرفةتجميع مؤشرات السالمة المالية ألنظمة في  تي تستخدمالدخل ال

( الذي نشره مجلس الخدمات المالية اإلسالمية PSIFIsالمنقح لمؤشرات التمويل اإلسالمية التحوطية والهيكلية )

(IFSB)7  إرشادات حول جمع وتصنيف ونشر مؤشراتPSIFI  للمصارف وأسواق رأس المال وأدوات التكافل التي

تقدم خدمات تمويل إسالمية. كما قدم خبراء مستقلون اقتراحات حول كيفية حساب ومعالجة جوانب معينة من التمويل 

حول  2019الحسابات القومية. ومن األمثلة على ذلك الورقة المقدمة من قبل )راسل كروجر( عام  ضمناإلسالمي 

مناقشات فريق البدء في والتي تمت كتابتها قبل  "،هات النظر الخاصة بالتمويل اإلسالمي في الحسابات القومية"وج

IFTT  2021.8في عام. 

معاملة التمويل  فيما يخصة متاحكن التوصيات الشاملة المتفق عليها دوليًا تومع ذلك، وحتى وقت قريب، لم  .4

. وبناًء على 2008ستند إلى نظام الحسابات القومية لعام ماإلسالمي ضمن إطار إحصائي متكامل لالقتصاد الكلي 

ذلك، واستجابةً للطلبات الواردة في اجتماعات الحسابات القومية التي نظمتها شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة 

(UNSD ولجانها اإلقليمية واالجتماع )( العاشر لفريق الخبراء االستشاريAEG بشأن الحسابات القومية، فإن شعبة )

اإلحصاءات التابعة للجنة االقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا( والشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة شكلت فريق عمل خاص 

المعنية بالحسابات تحت رعاية مجموعة العمل المشتركة بين األمانات  2017( في عام IFTFبالتمويل اإلسالمي )

أدوات التمويل اإلسالمي وما  صنيفتوصيات بشأن ت IFTF( لهذا الغرض. بعد ذلك وضع فريق ISWGNAالقومية )

. وفي عام 9ساب مخرجاتها من منظور الحسابات القوميةتحاطرق بكذلك اوصت و قطاعيايقابلها من دخل الملكية 

                                                 

4   -9781513579191/Other_formats/Source_PDF/22606-9781513579191/22606-f.org/doc/IMF069/22606https://www.elibrary.im

.pdf.9781513563985  
5   .https://www.imf.org/external/np/sta/wgsd/pdf/hss.pdf  
6  .guide.ashx-fsi-media/Files/Data/2019/2019/-https://www.imf.org/ 
7.https://www.ifsb.org/download.php?id=4449&lang=English&pg=/psifi_08.php  
8. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/IF/Perspectives_IF_NA.pdf  
 وكذلك https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2019/M13_5_4_Islamic_Finance.pdf لمزيد من المعلومات أنظر   9

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2020/M14_BD1_Islamic_Finance.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.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.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/aeg/2019/M13_5_4_Islamic_Finance.pdf
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
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بنك التسويات الدولية تقريًرا عن ممارسات البنوك  نشر ،IFTFفريق عمل ضمن  تهكجزء من مساهمو 2018

 .10اإلسالمية لستة من االقتصادات

 ودليل 2008من نظام الحسابات القومية لعام  تحديث كالً رامية إلى وال احاليالقائمة  مع المبادراتوبالتوازي  .5

 ضمن باالعتبارالتمويل اإلسالمي مسائل أخذ إلى حاجة ال اقتضتفقد  BPM6ميزان المدفوعات اإلصدار السادس 

فريق عمل التمويل أصبح بما يسمى و 2020في عام  IFTFتوسيع نطاق عمل تم ، وبالتاليحسابات القطاع الخارجي. 

 احصاءات ضمنتطوير إرشادات متسقة حول معاملة التمويل اإلسالمي من أجل  وذلك بشكل أوسع (IFTTاإلسالمي )

 لـ ستة فرق عمل فرعية قامت انطالق،كنقطة  IFTFباستخدام توصيات  .الحسابات القومية وحسابات العالم الخارجي

IFTT 11وهي: إرشاديةة ذكرضمن م الرئيسية التاليةمواضيع بوضع توصيات بخصوص ال 

 ؛الودائع والقروض وسندات الدين اإلسالميةالمتعلق بستثمار اال دخلالمصطلحات الخاصة ب 

  ؛مخرجاتها احتسابوقطاعيا التمويل اإلسالمي المختصة بكيانات التصنيف  

 ا يكة قانونً الملكية االقتصادية لألصول غير المالية المتعلقة بالمبيعات والتأجير وتمويل األسهم المملو

 ؛لمؤسسات التمويل اإلسالمية

 ؛تصنيف أدوات التمويل اإلسالمية ودخل االستثمار المقابل لكل منها  

 ر مباشرة بطريقة غي والمقاسةلتمويل اإلسالمي الخاصة با الخدمات الماليةالمرجعي، وكيفية حساب  معدلال 

 )التأمين اإلسالمي )التكافل وإعادة التكافل 

على العوائد أن على الرغم من لتمويل اإلسالمي إلى أنه امجال التشاركية التي يتم انتهاجها في  توحي األنماط .6

الودائع والقروض وسندات الدين ال يمكن تمييزها وظيفيًا عن الفوائد المدفوعة من قبل كأدوات التمويل اإلسالمية 

 العوائد تمثلهذه إال أن ، تقليديةفي البنوك الكما لتدفقات الفوائد عالجة موازية مديها لبذات الوقت و ،البنوك التقليدية

والبيع اآلجل. وهذا يعني  إلجارةا وأملكية الحقوق ب ةشبيهوخصائص مفاهيم  قد تتضمنفهي  ،الفائدة أوسع منمفهوم 

ودليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة، يحتاجان إلى استيعاب بعض الفروق  2008أن نظام الحسابات القومية لعام 

توصي هذه المذكرة اإلرشادية باستعمال المصطلحات المناسبة لكي تستوعب المفاهيم  وعليه،الدقيقة لهذه العوائد. 

 مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. المتوافقةاألوسع إليرادات االستثمار الخاصة بأدوات التمويل 

عنها ة قد تنشئ كيانات اقتصادية منفصلفي ضوء ذلك، تعمل البنوك اإلسالمية بأنشطة اقتصادية مختلفة و .7

بهدف إلسالمية مخصصة تُعرف باسم النوافذ ا افروعكذلك لقيام بوظائف محددة. وقد تنشئ الشركات المالية التقليدية ل

مسائلة  أخذية إلى معرفة كيفأيًضا هناك حاجة وتقديم خدمات تمويل إسالمية منفصلة عن خدماتها المالية التقليدية. 

بعين األوسع  المجتمع اإلسالميولتمويل اإلسالمي فيما يخص انوعها  بعض الكيانات التي تعتبر فريدة منالتعامل مع 

بما إذا كان صي تو المذكرة اإلرشاديةهذه فإن أو الدولية. ومن بين القضايا األخرى  قوميةالحسابات الاالعتبار ضمن 

اب ف يتم حسينبغي تصنيف هذه الوحدات كوحدات مؤسسية، وإذا كانت كذلك، فكيف يمكن تصنيفها قطاعيا؟  وكي

  مخرجاتها؟

م الفعلي لألصول خد  ست  المُ هوية و ،والمخاطر المنافعإن لمفهوم الملكية االقتصادية ثالثة مبادئ رئيسية هي،  .8

في كل من نظام الحسابات القومية لعام وهو المفهوم األساسي في العملية اإلنتاجية مستخدمة الغير المالية األساسية 

والذي يتم على أساسه تحديد ملكية األصول في الحسابات  BPM6ودليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة  2008

لمالك الخاصة باتسجيل األصول في الميزانيات العمومية يكون من الواجب . وعليه، القومية والحسابات الدولية

                                                 

10 .https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb49_41.pdf  
 المدرجين في المرفق زاي IFTTتم إعداد المذكرة اإلرشادية من قبل أعضاء   11

https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb49_41.pdf


 

6 

ملكية  اأن تكون لهألصل ل ةمستخدملجهة ال. بالنسبة لألصل غير المالي، يجوز للها القانوني لمالكبااالقتصادي وليس 

الحصول على المنافع الناتجة عن استخدام األصل في في لمستخدم أحقية ااقتصادية إذا وافق المالك القانوني على 

المالك من هو االستخدام. ومن األهمية بمكان تحديد هذا نطوي عليه يلمخاطر التي ل همقابل تحمل يةاإلنتاجعملياته 

ألن ذلك سيساعد المعنيين على تحديد وتصنيف الطبيعة الدقيقة للنشاط  ،االقتصادي لألصل غير المالي بشكل صحيح

تصنيف الوحدة التي تقوم بالنشاط االقتصادي تساعد أيضا في كيفية االقتصادي الذي يقوم به المالك االقتصادي و

مفهوًما تتبع وتطبق في المقابل فإن أطر المحاسبة اإلسالمية و. بشكل صحيحمخرجاتها ساب تحاتحديد طريقة ويا قطاع

األصول غير المالية المتعلقة بالمبيعات والتأجير وتمويل األسهم  وباألخص، تسجيل األصولب حيث تقوممختلفًا للملكية 

كيفية تسجيل  تبين، فإن هذه المذكرة اإلرشادية وعليهاإلسالمية. شركات التمويل الخاصة بالميزانيات العمومية  ضمن

  الخارجي. القطاعالقومية وفي حسابات حسابات الترتيبات في هكذا  ضمنالملكية االقتصادية لألصول غير المالية 

لتي تبدو فريدة امن األدوات التمويلية  امعالجات والترتيبات المختلفة الخاصة بالتمويل اإلسالمي عددال تنتجأ .9

ذا الخصوص وبهم مصطلحات غير تقليدية. استخدذلك ا الذي نجم عنللتمويل اإلسالمي وبالنسبة إلى حد ما من نوعها 

كذلك  هذه، والتعرفكيفية تصنيف أدوات التمويل اإلسالمية  ضرورة التعرف علىتوصي هذه المذكرة اإلرشادية ب

  المقابل لكل منها.تدفق الدخل على 

جل من أأن بعض االقتصادات تستخدم معدالت مرجعية مختلفة  IFTFأظهرت المناقشات التي قام بها فريق  .10

أنه غير متسق  على الودائع والقروض التقليدية واإلسالمية المقومة بالعملة نفسها. وهذا التصرف يبدو FISIMساب تحا

. FISIMب ساتحالفقط استخدام سعر فائدة مرجعي واحد الذي ينص على  2008مع توصية نظام الحسابات القومية لعام 

طين( أن استخدام ت هي )إندونيسيا وماليزيا ودولة فلستفيد التجارب العملية الالحقة التي رصدت لثالثة من االقتصاداو

لى االسمي ع FISIMساب تحامتباينة في كبيرة ومعدل مرجعي واحد ومعدالت مرجعية منفصلة أدى إلى اختالفات 

ساب تحا دم فييستخالمرجعي الذي يجب أن  معدلالماهية أيضا  IFTFلم يناقش  لودائع والقروض التقليدية واإلسالمية.ا

FISIM كمتابعة لعمل  على الودائع والقروض اإلسالمية. في المعامالت الدوليةIFTF،  توصيات  شاديةالمذكرة اإلرتقدم

تقبل الودائع  لقياس خدمات الوساطة المالية التي تقدمها الشركات اإلسالمية التي FISIM معادلةبشأن جدوى استخدام 

  وما هي المعدالت المرجعية التي ستستخدم.

ات من دليل ميزان المدفوع 6والملحق  ،2008من نظام الحسابات القومية لعام  17من الفصل  1الجزء  .11

ة التأمين شركات التأمين التقليدية وشركات إعادالخاصة بمعامالت التسجيل بشأن توصيات يقدمان الطبعة السادسة 

معالجة ومعاملة حول توصيات صريحة  انقدمال يفانهما في الحسابات القومية وحسابات العالم الخارجي. ومع ذلك 

التأمين اص بالخعمال األالتأمين اإلسالمي. وتقدم المذكرة اإلرشادية توصيات لتحديد الطبيعة االقتصادية لنموذج 

 اإلسالمي بالكامل وإعادة صياغته ومعالجته في الحسابات القومية.

 

 القسم الثالث: الخيارات المطروحة
 

 بدخل االستثمار فيما يتعلق بالودائع االسالمية، القروض وسندات الدين المصطلحات المتعلقة

القروض ولودائع االمرتبط ببدخل االستثمار  ةالمتعلق اتلقد حدد فريق العمل الفرعي الخاص بالمصطلح .12

 :12القضايا التالية للنقاشاإلسالمية وسندات الدين 

                                                 

  .من المعلومات حول اآلراء المختلفة ذات األهمية مزيداً  1واو.يوفر الملحق  12



 

7 

  دين بعض أدوات العلى بالفائدة  ةالشبيهوائد عاللوصف الذي يمكن استخدامه ما هو المصطلح المناسب

  ؛(1.1 القضية( )اإلسالمية القروض وسندات الدينوالودائع كاإلسالمية 

 ن المدفوعات نظام الحسابات القومية ودليل ميزالبالفائدة في النسخة المحدثة  ةكيفية عرض العوائد الشبيه

 ؛(2.1 القضية)

  ودليل ميزان المدفوعات  2008ما هي التغيرات المحتملة للفقرات ذات الصلة في نظام الحسابات القومية

 (3.1 القضيةبالفائدة ) ةالنسخة السادسة لعكس هذه العوائد الشبيه

يمكن مصطلحين  في نقاشاته علىالفرعي المختص بالموضوع ركز العمل ، فإن فريق 1.1 القضيةبخصوص  .13

المصلح  .ميةالقروض وسندات الدين اإلسالوالودائع المترتبة على بالفائدة  ةوصف هذه العوائد الشبيهأن يستخدما ل

ضافة الى ذلك فقد االستثمار".  االتمويل و "دخلالثاني هو مصطلح ال" ومماثلة" الفائدة وعوائد االستثمار ال األول هو

را بين االجماع العام كان على أن يكون االختيار محصولكن وتم نقاش احتمالية استخدام مصطلحات أخرى بديلة، 

 هذين المصطلحين. 

عرض ست التيطريقة الب يتعلقان نبعين االعتبار خيارا اً ، فإن فريق العمل الفرعي أخذ2.1 القضيةبخصوص  .14

لنسخ المحدثة ا ضمناالسالمية القروض وسندات الدين والودائع  المترتبة علىالمتعلقة بدخل االستثمار  رموزالفيها 

 :وهما لكل من نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات

قترحة، مع الجديدة الم ةتسميال( أو D41الفائدة )البند الخاص بتعيين رمز منفصل لهذه العائدات ضمن  .أ

 ، أووتصنيفاته إحصاءات االقتصاد الكليالمتعلقة بالمعايير اإلحصائية الدولية  شموليةمراعاة 

منح  ، معBMPوحتفاظ بالتصنيف الحالي إليرادات االستثمار كما هي في نظام الحسابات القومية اال .ب

الفائدة بند من ضجديدة فئة فرعية  في استحداثخيار الاالقتصادات ذات األنشطة المالية اإلسالمية الهامة 

(D41 أو التسمية الجديدة المقترحة ) العوائداألنواع من عرض وابراز هذه من أجل. 

ودليل  2008نظام الحسابات القومية بمراجعة شاملة لفريق العمل الفرعي قام  قد، ف3.1 القضيةأما بخصوص  .15

الفقرات ذات ى الدقيقة عل تالكيفية التي سيتم فيها ادخال التعديالتقييم  من أجلميزان المدفوعات النسخة السادسة 

 دة.بالفائ ةالعوائد الشبيهطبيعة تعكس بحيث الصلة 

 

 المعنية بالمالية اإلسالمية ومخرجاتها )المؤسسات(  التصنيف القطاعي للكيانات

كان لدى فريق العمل الفرعي المعني بالتصنيف القطاعي للكيانات المعنية بالمالية اإلسالمية وحساب  .16

المخرجات لمؤسسات استعراض التصنيف القطاعي وحساب القيام ب، المهمة األولىمخرجاتها مهمتان رئيسيتان. 

"التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية حول  من مذكرة المعلومات 5في الملحق المتضمنة اإلسالمية  تمويلال

 (AEGاالجتماع الرابع عشر لفريق الخبراء االستشاري ) خالل اوإحصاءات القطاع الخارجي"، والتي تم تقديمه

( للتأكد من اكتمالها واتساقها مع توصيات 2020معلومات  عنونة بمذكرةالم) 2020المعني بالحسابات القومية في عام 

حدد فريق العمل (. ثانيًا، 1.2 قضيةساب المخرجات )التحاو ةالقطاعي اتصنيفالتب المتعلقةنظام الحسابات القومية 

تحديد من أجل التي لم تكن مدرجة في الملحق المذكور والتالية  كيانات التمويل االسالميالمراجعة، الفرعي من خالل 

يمكن كيف قوم الفريق بتوضيح ي(، وإذا كان األمر كذلك، 2.2 قضيةاعتبارها وحدات مؤسسية )الباإلمكان كان ما إذا 

حساب توضيح كيفية و  13(2.3 قضيةقطاع المالي )الللالقطاعات الفرعية قطاعيا ضمن  هذه الوحدات تصنيف

 . الكيانات التي تم تحديدها خالل المراجعة هي كالتالي:14(2.4 لقضية)ا مخرجاتها

                                                 

التأمين العاملة في مجاالت كيانات الالفرعي عمل لتكافل وإعادة التكافل، استبعد فريق الالمعني باالفرعي  عملتقليل التداخل مع عمل فريق البهدف    13

 اإلسالمية من مناقشاته
 مزيدًا من التفاصيل حول هذه الكيانات 2واو.يوفر الملحق    14
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 حسابات االستثمار المقيدة خارج الميزانية 

 النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية 

 ا مؤسسات الصناديق الوقفية التي يتم إنشاؤها ألغراض محددة، تكون في العادة لألعمال الخيرية، وتديره

 عامة(مالية )خاصة أو 

 صناديق الحج وهي عبارة عن وسائل وأدوات مخصصة للمسلمين بهدف االدخار ألداء فريضة الحج 

 

لملكية االقتصادية لألصول غير المالية المتعلقة بالمبيعات، االجارة والتمويل والتي تملكها قانونيا ا

 االسالمية تمويلمؤسسات ال

والتمويل  واالجارةقام فريق العمل الفرعي المعني بالملكية االقتصادية لألصول غير المالية المتعلقة بالمبيعات  .17

باألسهم والتي تكون مملوكة قانونًا لمؤسسات التمويل اإلسالمية بمناقشة االختالفات بين نظام الحسابات القومية من 

سجيل ملكية األصول غير المالية المتعلقة بهذه الترتيبات وتحديد جهة وأطر محاسبة التمويل اإلسالمي فيما يخص ت

 15والنقاش القضايا التالية للبحث

 مؤجلالبيع وال غير المالية في ترتيبات التمويل مثل المرابحة لألصولالتعامل مع الملكية االقتصادية  يةكيف 

لية والتورق االجارة التمويواالجارة التشغيلية وستصناع اإلوبيع السلم والمشاركة المتناقصة و والمضاربة

 (،1.3 القضية)

  ضمنل هذه األصوسداد عن  العمالءكيفية تحديد الملكية االقتصادية لألصول غير المالية عندما يتخلف 

 (2.3 القضيةالترتيبات التمويلية المتعلقة بكل من المرابحة والبيع المؤجل )

فإن مفهوم ايرادات الفوائد،  نظرا لغيابفإنها ذات صلة بسياق التمويل اإلسالمي ألنه  1.3 القضيةبخصوص  .18

 المضاربةوالبيع المؤجل و المرابحةية كدخل من خالل ترتيبات تمويلتقوم بتوليد الاإلسالمية مؤسسات التمويل 

. تتضمن هذه الترتيبات يلية والتورقاالجارة التموواالجارة التشغيلية واالستصناع وبيع السلم والمشاركة المتناقصة و

.  توصي معايير المحاسبة المالية االسالمية بأن يتم 16التمويل باألسهم سلع ذات الصلة والعادة بيع أو تأجير في ال

هذه  تناكوإن االسالمية حتى  تمويلؤسسات المالميزانية العمومية ل ضمنتسجيل ملكية هذه االصول غير المالية 

هذه األصول قد استبقيت لديها لفترة  وربما تكونأنشطتها االنتاجية،  فعليا لممارسةاالصول هذه تستخدم ال المؤسسات 

يوحي االسالمية  تمويلمؤسسات الالخاصة بميزانيات العمومية التفسير الظاهري لل.  وكنتيجة لذلك، فإن وجيزة فقط

بالتالي، هنالك حاجة الى  أقرب للواقع. هوة المالية والذي من االنشطبدال نشطة غير المالية ها أكثر انخراطا في األبأن

وضع توصيف احصائي جيد لدور مؤسسات المالية االسالمية تحت هذه الترتيبات وحقيقة االنشطة االقتصادية سعيا 

 .17لتحديد الملكية االقتصادية لهذه االصول غير المالية.

العمومية  الميزانيات ضمنجيل هذه األصول غير المالية بالنظر إلى أن معايير المالية اإلسالمية توصي بتس .19

ير المالية عندما الخاصة بمؤسسات التمويل اإلسالمية، فإن هناك حاجة أيضاً لتحديد الملكية االقتصادية لهذه األصول غ

 .(2.3كالمرابحة أو البيع المؤجل )القضية المختلفة تمويلية الترتيبات ال ضمنيتخلف العمالء عن سدادها 

                                                 

 .توصف الموضوع بالمزيد من التفاصيل 3الملحق واو.   15
 توصف الفروقات ما بين االجارة التشغيلية والتمويلية 1.3جدول واو.   16
في إحصاءات  الكلي الضوء على أن مفهوم الملكية االقتصادية يظل هو المبدأ األساسي لتحديد ملكية األصولسلط مجتمع إحصاءات االقتصاد     17

رشادية لـ بشأن الحسابات القومية والمذكرات اإل AEGانظر استنتاجات االجتماع الرابع عشر لمجموعة  المثال،االقتصاد الكلي. على سبيل 

BOPCOM امالت اإليجار بشأن األثر اإلحصائي للتغيير في معالجة عقود اإليجار التشغيلي في محاسبة األعمال والملكية االقتصادية في سياق مع

 المالية والتشغيلية والطائرات
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 تصنيف األدوات المالية اإلسالمية ودخل االستثمار المترتب

، قام فريق العمل الفرعي المكلف بتصنيف األدوات المالية اإلسالمية 2020عام ل المعلوماتبناء على مذكرة  .20

وتدفقات أدوات المالية اإلسالمية المقترحة للتعامل مع اإلحصائية  اتبمراجعة المعالج مناظر لها،ودخل االستثمار ال

إطار نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات الحاليين، لهذه األدوات استنادا الى  ةالقطاعي اتالدخل والتصنيف

وعلى هذا األساس، لم يكن مطلوبا كنقطة انطالق وضع  18من المذكرة المشار إليها. 4و 3في الملحقين  ةرداوهي كما 

بعض المصطلحات مثل لمراجعة إلى اجراء حاجة أن هناك ، بالرغم من إطار مفاهيمي جديد للتمويل اإلسالمي

ت االقتصادية لتحديد ما ءا"الفائدة". حيث تبنى فريق العمل الفرعي بدال من ذلك، مقاربة اندماجية من منظور اإلحصا

لمقترحة لألدوات إذا كان يمكن التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن التغطية والوصف العملي والمعالجة المحاسبية ا

قيد الدراسة، بما في ذلك أي أدوات إسالمية يتم استحداثها مستقبال. كما تم اإلقرار على أن التي هي المالية اإلسالمية 

المقاربة االندماجية المقترحة يمكن أن تكون فعالة مع بعض األدوات أكثر من غيرها وأنها ستكون أيضا قابلة للتطبيق 

   (.1.4 القضيةتطور التمويل اإلسالمي ) في المستقبل إذا ومتى

المالية  كما هو الحال مع التمويل التقليدي، يجب أن ترتكز اإلرشادات المنهجية الخاصة بتصنيف األدوات .21

نيف يكون التصسه في عدة حاالت اإلسالمية على فحص الخصائص الجوهرية لألداة المعنية. ويترتب على ذلك أن

دراجها إلسماتها الخاصة. وبناء عليه، ناقش فريق العمل الفرعي أيضا جدوى إنشاء "شجرة قرار" نوطا بالمقترح م

 (.2.4 القضيةتجميع البيانات من أجل تسهيل قرارات التصنيف المستقبلية )الدليل االرشادي الخاص بفي 

 

 غير مباشرةوالمصطلح المتعلق بحساب خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة  معدل المرجعيال

لودائع التقليدية ل المتلقية التمويلما بين مؤسسات فيبعين االعتبار الفروقات في الترتيبات االدارية  اخذأ .22

 معدل الفائدة المرجعياالسالمية، فإن فريق العمل الفرعي الخاص بنقاش موضوع  تمويلنظيراتها من مؤسسات الو

 :19االسالمي قد حدد القضايا التالية للنقاش FISIMحساب تي ستستخدم في ال اتوالمصطلح

  معادلةمدى مالئمة استخدام FISIM  لودائع ا تتلقىمؤسسات  قبلالخدمات المالية المقدمة من قيمة لقياس

 ؛(1.5 القضيةاالسالمية )

 المرجعي التي ينبغي استخدامها لحساب  معدلالFISIM  ماد تم اعت إذاعلى الودائع والقروض االسالمية

 (2.5 القضيةالمنوي استخدامها ) FISIMمعادلة 

  ما هو نطاق االدوات المالية االسالمية المنوي تضمينها في احتسابFISIM ( 3.5 القضيةاالسالمية)؛ 

  باستخدامه في احتساب صادرات وواردات  الموص  المرجعي  المعدلما هيFISIM ( القضيةاالسالمية 

 ؛(4.5

  حتساب المعادلة المخصصة الباستخدامه في  الموص  ما هو المصطلحFISIM ( 5.5 القضيةاالسالمية) 

 من م خدستستتي المرجعية ال معدالتدعوة االقتصاديات للمشاركة في الفحوصات التجريبية حول ما هي ال

 القضيةالودائع والقروض االسالمية )والمرتبطة بلحدود ل ةبراعنظيرتها الو المحلية FISIM احتساباجل 

6.5.) 

 ، هنالك خيارين اثنين مطروحين:1.5 القضيةبخصوص  .23

                                                 

18  s://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2020/M14_BD1_Islamic_Finance.PDFhttp  
 .مزيدًا من المعلومات حول الخيارات 4واو.يوفر الملحق   19

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2020/M14_BD1_Islamic_Finance.PDF
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  لودائع االسالمية ل متلقيةال التمويلمؤسسات  قبلالخيار االول: قياس خدمات الوساطة المالية المقدمة من

خالي من الخدمة( المرجعي )ال معدلالالمدفوع للبنك من المقترضين و معدلعلى أساس الفروقات ما بين ال

 معادلةي يتم دفعه فعليا للمودعين باستخدام ذال معدلالمرجعي وال معدلالفروقات ما بين المضافا اليها 

FISIM  متلقيةال التمويل.  هذا على اعتبار أن مؤسسات 2008في نظام الحسابات القومية المنصوص عليها 

ا للوحدات هسمح من خاللأنها تقدم آلية توسيطية تمن حيث التقليدية مثيالتها لودائع االسالمية تتشابه مع ل

 ؛التي حققت فائضا بأن تقرض تلك الوحدات لتي حققت عجزاً 

  مفهوم الخيار الثاني: انFISIM يمكن ال  2008في نظام الحسابات القومية  هاحتسابوالمعادلة الخاصة ب

بأن تكون ضمن أي جزء من  ال تقبلأن الفائدة  بسببالودائع االسالمية  ةيمتلقمؤسسات حالة  تطبيقهما في

يمكن قياس خدمات الوساطة المالية التي تقدمها الشركات اإلسالمية التي  ذلك،وبدالً من التمويل اإلسالمي. 

تقبل الودائع بشكل مباشر على أنها مجموع الدخل المتولد من األدوات الشبيهة بالقروض اإلسالمية مطروًحا 

  اإلسالمية الشبيهة بالودائع.منه التوزيعات المدفوعة على األدوات 

في نظام الحسابات القومية مستخدمة  FISIM معادلة حسابكانت  إذا مالئمةفهي  2.5 القضيةبخصوص  .24

على الودائع والقروض االسالمية. وعليه، فقد ناقش فريق العمل الفرعي الخيارات التالية بخصوص  FISIMالحتساب 

   باستخدامها: الموص  المرجعي  المعدل

  مرجعي واحدة فقط لكل من  معدلالخيار االول: استخدامFISIM  التقليدية واالسالمية.  هذا الخيار يتسق

 ودليل ميزان المدفوعات 2008مع توصيات نظام الحسابات القومية 

  مؤسسات لمرجعي واحد مع االخذ بعين االعتبار اختالف درجة المخاطر ل معدلالخيار الثاني: استخدام

  لودائع االسالمية.ل متلقيةلالمالية ا

 2008في نظام الحسابات القومية الواردة  FISIM معادلةوالمتعلقة بإمكانية استخدام  3.5 القضيةبخصوص  .25

 مدى امكانية ادراج ودائع كل من القرضفي فريق العمل المعني  دققاالسالمي.  وبناء على ذلك فقد  FISIMالحتساب 

القرض من خالل  تتمويالادراج الاالسالمي على الودائع و FISIMحسن في احتساب ال القرض الاألمانة ووالوديعة و

قد تتلقى  الحسنقروض حيث أن المؤسسات التي تقوم بالتمويل بواسطة القرض الالمتعلق ب  FISIMفي حسابالحسن 

ً تركز حول ضوهذه القدخل استثمار.  نوع من انواع أي تلقون ال يهبة من العمالء ولكنهم  ية أثارت نقاشا إضافيا

 أم ال. على حدااإلسالمية لكل أداة من أدوات المالية  FISIMامكانية احتساب 

يمكن استخدامه الذي مرجعي ال معدلمسألة ما هو الفريق العمل الفرعي بحث ، فقد 4.5 القضيةبخصوص  .26

  .اإلسالمية العابرة للحدودعلى الودائع والقروض  FISIMالحتساب 

تخدامها في يم اسسالتي ، فقد ناقش فريق العمل الفرعي بعض المصطلحات 5.5رقم  القضيةأما بخصوص  .27

التمويل ودخل االستثمار مكان الفوائد المقبوضة في تم اقتراح أن تستبدل مصلح على سبيل المثال ف، FISIMمعادلة 

حين يتم استبدال الفوائد المدفوعة للمودعين بمصطلح توزيع االرباح على المودعين والمستثمرين.  وقد تم االتفاق 

 اتمصطلحالبها ال بد وأن تنسجم مع تلك المرتبطة بالفريق الفرعي العامل على  الموص  بالمجمل بأن المصطلحات 

 القروض وسندات الدين االسالمية.ولودائع ا المترتب علىدخل الملكية ل حو

ناقش فريق العمل الفرعي جدوى دعوة االقتصادات للمشاركة في االختبارات ، فقد 6.5 القضيةبخصوص  .28

المحلي  FISIMالمرجعي المستخدم في حساب  المعدلالتجريبية لبعض توصياته. يمكن أن يكون أحد االختبارات هو 

نظًرا لالختالفات الكبيرة  نفسها،والقروض اإلسالمية المقومة بالعملة  على الودائعوالعابر للحدود وباألخص المحتسبة 

التجريبية التي أجرتها ثالثة اقتصادات مختلفة تحت رعاية  أظهرتها االختباراتالتي  FISIMفي القيمة االسمية لـ 

IFTF ل مرجعي واحد والبعض األخر قام باستخدام عدة معدالت مرجعيةوالتي قام البعض باستخدام معد. 
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 التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي

ناقش فريق العمل الفرعي الخاص بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي النماذج الشائعة للتأمين التكافلي  .29

قضايا ومن تم الخيارات المطروحة من أجل حل الثالثة  20التقليديوإعادة التأمين التكافلي وأوجه اختالفها مع التأمين 

  التالية:

 عليها مختلف نماذج التأمين التكافلي وإعادة نبني إمكانية اعتبار شركات التكافل وصناديق التكافل التي ت

 (؛1.6 القضيةالتأمين التكافلي كوحدات مؤسسية منفصلة )

  (؛2.6 القضيةإذا تم اعتبارها وحدات مؤسسية منفصلة )تصنيف شركات التكافل وصناديق التكافل 

 ( 3.6 القضيةحساب مخرجات شركات التكافل وصناديق التكافل إذا تم اعتبارها وحدات مؤسسية منفصلة.) 

حسب إلسالمي الثالث على اعتبار أن االلتزام بقواعد الشريعة على مستوى صناعة التأمين اقضايا تم تحديد ال .30

كافل مختلف النماذج المطبقة يقتضي التمييز بين ثالث مجموعات أساسية )المشتركون في التكافل وصناديق الت

التكافل  معايير المحاسبية للتمويل اإلسالمي، أن تقوم صناديقانسجاما مع الوشركات التكافل(. ويترتب عن ذلك 

يعني الحاجة  بما في ذلك الميزانيات العمومية. وهذا وشركات التكافل بتجميع مجموعة كاملة من الحسابات المستقلة،

ي الشروط إلى تقييم مدى إمكانية تصنيفها كوحدات مؤسسية وفقا لقواعد نظام الحسابات القومية، إذا كانت تستوف

األخرى للوحدات المؤسسية. وعندئذ، سوف ينبغي أيضا مناقشة مسائل أخرى مثل تصنيف هذه الوحدات وطرق 

 أنها ذات ها. وعلى الرغم من أن المسائل التي تمت مناقشتها تركز على أنشطة التأمين التكافلي، إالحساب مخرجات

 كما هو موضح نفس الجدوى فيما يتعلق بأنشطة إعادة التأمين التكافلي، لذا فإن التوصيات المترتبة في هذا المجال،

 أدناه، ستنطبق كذلك على أنشطة إعادة التأمين التكافلي.

 

 سم الرابع: التوصياتالق
 

 المصطلحات المتعلقة بدخل االستثمار فيما يتعلق بالودائع االسالمية، القروض وسندات الدين

 

إلسالمية وهي بالفائدة على بعض أدوات الدين ا ة: ما هو المصطلح المناسب لوصف العوائد الشبيه1.1قضية ال

 )الودائع اإلسالمية، القروض وسندات الدين(

"، بحيث يتم االبقاء على مصطلح مماثلةالعمل الفرعي باستخدام مصطلح "الفائدة والعوائد الأوصى فريق  .31

"الفائدة" ضمن المصطلحات المقترحة لضمان االستمرارية مع المصطلحات الحالية في كل من نظام الحسابات القومية 

الودائع، القروض وسندات الدين  ودليل ميزان المدفوعات النسخة السادسة والتي تصف دخل االستثمار على 2008

شمول التعريف االشمل  بإمكانه" هو جزء من المصطلح المقترح والذي مماثلةالتقليدية.  الجزء الخاص "بالعوائد ال

بالفائدة على الودائع، القروض وسندات الدين االسالمية، مما يسمح بسهولة ادماج هذه االدوات المالية  ةللعوائد الشبيه

الدخل المتحقق منها مع االطر االحصائية المتعلقة باالقتصاد الكلي. إن هذا االجراء يساعد في تقليص االسالمية و

فريق العمل الفرعي باستخدام  لم يوص   الحاجة لتطوير بدائل للمالية االسالمية ضمن اطر التصانيف االحصائية.

 .الدولي حساب المالي ووضع االستثمارمصطلح االستثمار نظرا الحتوائه على شمولية أكبر في المعنى في ال

 

ت القومية ودليل ميزان بالفائدة في النسخة المحدثة لكل من نظام الحسابا ة: كيفية عرض العوائد الشبيه2.1 القضية

 المدفوعات

                                                 

 بعض نماذج أنظمة التكافل وإعادة التكافل وأوجه اختالفها مع التأمين التقليدي بالتفصيل. 5-واو يصف الملحق 20
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خل يفضل فريق العمل الفرعي استخدام الخيار الثاني لضمان االبقاء على التصنيف الحالي لمكونات د .32

ئدة والعوائد " الى "الفاD41االستثمار في نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات، واعادة تسمية "الفائدة 

صنيف فرعي االقتصاديات التي تشكل المالية االسالمية لديها مكانة مهمة خيار انشاء ت ء( مع اعطاD41) مماثلةال

سالمية.  ع، القروض وسندات الدين االئوذلك إلبراز دخل االستثمار للودا D41 مماثلةضمن االستثمار والعوائد ال

دائع االسالمية، منها العوائد على الو، وD41" مماثلةبالتالي فإن هذا التقسيم سيعرض على أساس "الفائدة والعوائد ال

ي المعايير القروض وسندات الدين.  السبب المباشر وراء اختيار هذا الخيار هو لإلبقاء على الشمولية واالتساق ف

 اإلحصائية.

 

دليل ميزان و 2008: التغييرات المقترحة على الفقرات ذات الصلة في نظام الحسابات القومية 3.1القضية 

 BPM6 المدفوعات

 2008يوصي فريق العمل الفرعي اجراء تغيرات على الفقرات الرئيسة التالية في نظام الحسابات القومية  .33

 :21 ودليل ميزان المدفوعات

  خل االستثمار د" هي أحد أشكال دخل االستثمار أو مماثلة: "الفائدة والعوائد ال7.113نظام الحسابات القومية

يشمل أدوات  " الذي يكون مستحق القبض من قبل مالكي أنواع معينة من األصول المالية، بماالشبيهةللفوائد 

لتمويل( المالية االسالمية وهي: الودائع )أو مصادر التمويل( وسندات الدين والقروض )أو استخدامات ا

خرى. تحت تصرف وحدة مؤسسية أوربما )الحسابات األخرى المستحق قبضها عن وضع االصل المالي 

األخرى على أنها فائدة  هي SDR السحب الخاصة وقمعاملة الدخل على ودائع ومخصصات حق ويتم

للدائنين لدى  اجميعها حقوق مماثلةفائدة أو عوائد  . وتمثل األصول المالية التي ينشأ بموجبهامماثلةوعوائد 

ورة أعاله. إلى إنشاء صك مالي أو أكثر من المذك تؤديالمدينين ويقرض الدائنون األموال للمدينين والتي 

يتراجع  مرور الوقت، ومعويعرف المبلغ الذي يدين المدين به للدائن بأصل الدين أو بالمبلغ الرئيسي. 

قت بالمبلغ . ويشار إلى الرصيد في أي ومماثلةوينخفض المبلغ المستحق نظراً لتراكم الفائدة والعوائد ال

 .الرئيسي المستحق

 بح( محدد سلفا أو مبلغا من المال )أو الر مماثلة: قد تكون الفائدة أو العوائد ال7.114ام الحسابات القومية نظ

استخدامات من مصادر والمتأتية االرباح  الحصة مننسبة مئوية ثابتة أو متغيرة من أصل الدين المتبقي أو 

ضافته إلى مبلغ إ فيمكنئن خالل الفترة المعنية، لم يتم سداد بعض أو كل الفائدة المتراكمة للدا إذاالتمويل. 

قد ال تكون وأصل الدين المتبقي أو قد يشكل التزاما إضافيا أو منفصل يتم تحميله على المدين.  ومع ذلك، 

رى حتى يحين بالضرورة مستحقة أو واجبة السداد حتى تاريخ الحق، وفي أوقات أخ مماثلةالفائدة والعوائد ال

 .أو غيره من الصكوك وقت سداد القرض

  ر الذي يتم هي شكل من أشكال دخل االستثما "المماثلةالفائدة والعوائد "  11.48دليل ميزان المدفوعات

ة، أي الودائع تحصيله من قبل مالكي أنواع معينة من األصول المالية، بما في ذلك األدوات المالية اإلسالمي

وضع موجودات مالية في تصرف وحدة قيامهم بوسندات الدين والقروض وحسابات القبض األخرى لقاء 

حقوق السحب الخاصة ومخصصات حقوق السحب  ةل من حيازمؤسسية أخرى. كما يتم تضمين الدخ

الدين عبارة  فئة الفوائد والعوائد المماثلة. ليست كل تدفقات الحساب الجاري المرتبطة بأدوات ضمنالخاصة 

لخدمات عموالت أو رسوم والتي تعتبر رسوم مقابل اعبارة عن عن فوائد وعوائد مماثلة؛ قد يكون بعضها 

 المالية.

                                                 

 6BPMو 2008تغييرات المقترحة على نظام الحسابات القومية لعام يلخص المرفق هاء ال 21
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ودليل ميزان المدفوعات  2008لى ما ذكر، فان الفقرات المعنية في كل من نظام الحسابات القومية إضافة ا .34

والتي توصف الفائدة على أنها نوع من دخل االستثمار ال بد أن يتم مراجعتها وتغييرها لضمان ضم مصطلح  6

عندما يتم االشارة لهذا  مماثلةالعوائد المن الضروري كذلك اضافة مالحظة وأمثلة على ".  مماثلة"الفائدة والعوائد ال

المصطلح للمرة االولى في نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات. ال يوجد فعليا، تغيرات جذرية على هذه 

االنظمة نظرا لكون العوائد على الودائع االسالمية، القروض وسندات الدين تتصرف بشكل مشابه لتلك العوائد من 

" يستوعب ايضا المالية االسالمية وينسجم بالتالي مع معايير مماثلةتقليدية.  ان المصطلح "الفائدة والعوائد الالبنوك ال

 .الشريعة االسالمية والتي تحرم الربا والذي يترجم بالفائدة

 

 اإلسالمية وحساب مخرجاتها تمويلالتصنيف القطاعي للكيانات مؤسسات ال

 

 العام وحساب المخرجات()التصنيف القطاعي  1.2القضية 

اإلسالمية ومع أساليب حساب تمويل به للمؤسسات ال الموص  اتفق فريق العمل الفرعي مع التصنيف القطاعي  .35

مخرجاتها الواردة في المرفق دال. على وجه التحديد، قام فريق العمل الفرعي بالمناقشات على نطاق أوسع للتوصيات 

من حيث كونها وحدات مؤسسية، التصنيفات القطاعية الفرعية لها  1في الجدول المتعلقة بمعاملة الكيانات الواردة 

 احتساب انتاجها. وطرق

 

  كيانات التمويل االسالميوحساب مخرجات القطاعي  تصنيفال: ملخص التوصيات الخاصة ب1الجدول 

 
 الكيان

هل هي وحدات 
 مؤسسية 

 (2.2)القضية 

 التصنيف القطاعي

 (3.2)القضية 

 منهجية احتساب المخرجات 
  (4.2)القضية 

حسابات االستثمار 
المقيدة خارج 

 الميزانية

صناديق االستثمار في األسواق  نعم
 (S124)غير المالية 

اجمالي التكاليف والخدمات المالية 
المحتسبة بصورة غير مباشرة على 
بعض الترتيبات التمويلية كالمرابحة 

 واإلجارة   

اإلسالمية النوافذ 
  في البنوك التقليدية

الشركات التي تقبل الودائع  نعم
 ( S122باستثناء البنك المركزي )

خدمات مالية محتسبة بصورة غير 
مباشرة باإلضافة الى رسوم 

 وعموالت

المؤسسات المالية األسيرة  نعم الصناديق الوقفية
 ( S127ومقرضو األموال )

 اجمالي التكاليف

صناديق االستثمار في األسواق  نعم صناديق الحج
 (S124)غير المالية 

 إجمالي التكاليف

 

 )الوحدات المؤسسية(  2.2القضية 

يوصي فريق العمل الفرعي بتصنيف حسابات االستثمار المقيدة خارج الميزانية العمومية التي تتوافق مع  .36

معايير محاسبة التمويل اإلسالمي كوحدات مؤسسية. وذلك ألن أموال أصحاب هذه الحسابات توضع في صندوق 

ألموال من خالله ويتم أيضا باالحتفاظ استثمار يتم إدارته بشكل مستقل عن البنك اإلسالمي بحيث يتم توجيه هذه ا

بمجموعة كاملة من الحسابات الخاصة بصندوق االستثمار هذا، بما في ذلك المركز المالي الذي يظهر حقوق الملكية 

ألصحاب الحسابات. ال تمنح عقود المضاربة التي يتم بموجبها إنشاء هذه الحسابات البنك االسالمي السلطة على اتخاذ 

فان األمر الوحيد لمتعلقة باستخدام وتوزيع األموال التي يتلقاها من أصحاب هذه الحسابات. عوضا عن ذلك، القرارات ا
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الحسابات وإدارتها. باإلضافة إلى ذلك، ال تسمح تنظيم اتخاذ قرارات بشأن القيام به هو  الذي يمكن للبنك اإلسالمي

 البنك االسالميمع األموال الموجودة في هذه الحسابات. الرابط الوحيد بين حسابات  البنك االسالميالعقود بخلط أموال 

دخل االستثمار من حسابات البنك اإلسالمي من نصيب عبارة عن وحسابات االستثمار المقيدة خارج الميزانية هو 

 .الخاص بالبنك االسالميخل دالفي بيان ضمن اإليرادات احد و تسجيله كبندحيث يتم ، امضارببصفته االستثمار هذه 

الطرق المختلفة التي يتم خاللها تنظيم النوافذ اإلسالمية. يتناول هذا القسم من المذكرة  2-واويلخص الملحق  .37

اإلرشادية النوافذ اإلسالمية التي يتم إنشاؤها ضمن البنوك التقليدية لغرض تلقي الودائع وفًقا لعقد مضاربة يسمح للبنك 

يتعين على البنوك التقليدية االحتفاظ في هذه الحالة ار هذه الودائع في أدوات مالية إسالمية فقط. التقليدي باستثم

بمجموعة كاملة من الحسابات، بما في ذلك الميزانية العمومية لهذه النوافذ. هذه النوافذ اإلسالمية ملزمة أيًضا بأن 

ة التي تديرها. والسبب في ذلك أن إدارة النوافذ تتطلب وجود منفصلة عن إدارة البنوك التقليديويكون لها إدارة مستقلة 

هذه النوافذ اإلسالمية بأموال البنوك التقليدية التي تدير الخاصة بموال األمجلس شرعي مهمته ضمان عدم اختالط 

وفق ذلك تقليدية النوافذ اإلسالمية التي أنشأتها البنوك الاعتبار النوافذ. وبناًء على ذلك، يوصي فريق العمل الفرعي 

  التقليدية. وحدات مؤسسية مستقلة عن البنوكك

 عملالنطاق بالنظر الى الترتيبات الوقفية المختلفة وكيفية ارتباطها بالصناديق الوقفية.  2واو.يصف الملحق  .38

عبارة فريق العمل الفرعي في هذه المذكرة اإلرشادية هو  تناوله، فإن مفهوم صندوق الوقف الذي الخاص باألوقاف

إنشاء صندوق مخصص مفتوح من أجل ترتيب مميز تتعاقد فيه مؤسسة خيرية، مثل الوقف، مع مدير صندوق عن 

وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية، وهو مفتوح للجمهور للتبرع عن طريق الخاصة بالصندوق صول إلدارة األالعضوية 

، أي هالمستفيدة منشأت الصندوق هي الجهة الوحيدة التي أنالمؤسسة الخيرية تعتبر "شراء" وحدات من الصندوق. 

استثمار بإعادة صندوق الوقف قوم ، سيالمبرمة. وبموجب االتفاقية الصندوق المالك االقتصادي لجميع وحداتأنه 

لصندوق. ل تهإدارلقاء رسوم مدير الصندوق المستفيد، كما سيتقاضى على أو توزيعها مبالغ محددة من أرباح الصندوق 

، وتتمثل وظيفة الصندوق اال رجوع فيهمقدمة للمستفيد  اتتبرعكلصندوق ات التي يقدمها المانحون لستثماراال برتعت

على والحتفاظ بمجموعة كاملة من الحسابات. صندوق الوقف ملزم بافي توفير اإلدارة المالية لمحفظة أصول المستفيد. 

 ق الوقف تستوفي الشروط الالزمة لكي تعتبر وحدات مؤسسية. صناديبأن يوصي فريق العمل الفرعي فإن هذا األساس، 

مختلفة في البلدان المختلفة تهدف إلى دعم وتمكين الحجاج أنظمة  ، هناك2-واوكما هو مالحظ في المرفق  .39

من االدخار أو أداء فريضة الحج. بالنظر إلى نطاق العمل، يوصي فريق العمل الفرعي باستخدام مصطلح "صندوق 

أنشطتها بإدارة المدخرات هام ضمن مؤسسة سوقية تتعهد كجزء لالحج" في هذه المذكرة اإلرشادية لوصف حالة 

وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية. يوصي فريق بحيث أداء فريضة الحج اللذين لديهم نية فراد لألاألجل المفتوحة طويلة 

بحيث  ينناقوتم انشاؤها وفقا للوحدات مؤسسية إذا كانت كيانات كالعمل الفرعي بأن صناديق الحج هذه يمكن اعتبارها 

 .الحسابات الماليةإدارة مستقلة وتحتفظ بمجموعة كاملة من يكون لها 

 

 )التصنيف القطاعي( 3.2القضية 

يوصي فريق العمل الفرعي بتصنيف حسابات االستثمار المقيدة خارج الميزانية العمومية ضمن قطاع صناديق  .40

( لكون أموال العمالء محفوظة في صناديق استثمار منفصلة يتحمل فيها S124االستثمار في األسواق غير المالية )

أصحاب األموال الخسارة إال إذا كانت ناتجة عن إخالل باألمانة أو سوء إدارة من قبل الوحدات التي تدير هذه األموال. 

ار التقليدية، تقوم بتوزيع باإلضافة لذلك فإن حسابات االستثمار المقيدة خارج الميزانية شأنها شأن صناديق االستثم

 أرباح االستثمارات على المستثمرين بما يتناسب مع قيمة استثماراتهم. 

الشركات التي تقبل ضمن قطاع النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية  صنيفيوصي فريق العمل الفرعي بت .41

ذه النوافذ وفقًا لعقد المضاربة لها خصائص ( ألن األموال التي يتم توفيرها لهS122لبنك المركزي )االودائع باستثناء 
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أدوات مالية استنادا إلى توفير التمويل للمقترضين في مجال هذا العقد استخدام الودائع طبيعة ل حيث يتم وفقًاالودائع. 

  .إسالمية مختلفة

المذكرة يوصي فريق العمل الفرعي بضرورة تصنيف الصناديق الوقفية، على النحو المحدد في هذه  .42

(، والذي يعكس حقيقة أن المستفيد هو S127، ضمن قطاع المؤسسات المالية األسيرة ومقرضي األموال )اإلرشادية

العميل الوحيد لصندوق الوقف وأن هذه الصناديق شبيهة بصناديق الوقف. تصنيف األداة المالية هو أن المستفيد لديه 

قف. يجب احتساب "مشتريات" الوحدات في صندوق ( على أصول صندوق الوF519مطالبة "حقوق ملكية أخرى" )

  ( إلى المستفيد مدفوعة من المانحين.D75الوقف من قبل المانحين على أنها تحويالت جارية متنوعة )

، ضمن المذكرة اإلرشاديةيوصي فريق العمل الفرعي بتصنيف صناديق الحج على النحو المحدد في هذه  .43

توفير كأيًضا بأنشطة غير مالية، وفقًا لهذا التعريف قد يقوم  من أن صندوق الحجقطاع المشروعات المالية على الرغم 

لحجاج الذين يؤدون فريضة الحج، فمن المتوقع أن تكون هذه األنشطة باالسفر واإلقامة والخدمات ذات الصلة خدمات 

م االدخار. إذا كانت المدخرات المناسب ألموال الحج على طبيعة نظا صنيفأقل أهمية من أنشطته المالية. سيعتمد الت

(. S122فيمكن تقسيم الصندوق إلى شركات تقبل الودائع باستثناء القطاع الفرعي للبنك المركزي ) الودائع،تفي بشروط 

لكي يكون هذا مناسبًا، من المحتمل أن يكون صندوق الحج كيانًا منظًما يتلقى الودائع، مثل بنك أو كيان مشابه. ومع 

مارسة األكثر ترجيًحا، والتي تتماشى مع طابع االدخار طويل األجل، هي أن صناديق الحج منظمة بشكل ذلك، فإن الم

تصنيف ومزايا أداء االستثمار. يجب  أخطاريتحمل المدخرون حيث جماعي، وال تقتصر على االستثمارات النقدية، 

بشرط استيفاء الشروط العامة ( S124مالية )صناديق االستثمار في األسواق غير الالقطاع الفرعي  ضمنالحج صناديق 

 لهذا التصنيف.

 

 )احتساب قيمة المخرجات(  4.2القضية 

. تعتمد طرق احتساب كيانات التمويل االسالميبها الحتساب قيمة مخرجات  الموص  الطرق  1يلخص الجدول  .44

المخرجات على الكيفية التي اعتمدت في تصنيفها إلى قطاعات فرعية. يتم احتساب مخرجات عدد من هذه الكيانات 

في إدارة أموال هذه الكيانات وإعادة توجيه  ةالمساعدأنشطة المالية على أساس إجمالي التكاليف، مما يعكس دور 

لمثال، يجب تصنيف الرسوم التي يدفعها صندوق الوقف لمدير الصندوق على الرسوم المستحقة الحقًا. على سبيل ا

( وإجمالي P2( واالستهالك الوسيط )S126) ةلمساعدنشطة المالية ا( للقطاع الفرعي ألP11) مخرجاتأنها إجمالي ال

من ستحق الدفع ت(. على الرغم من أن الرسوم S127( للمؤسسات المالية األسيرة ومقرضي األموال )P11) مخرجاتال

من قبل صندوق الوقف وليس من قبل المستفيد، إال أنه يجب إعادة توجيهها على أنها مستحقة الدفع  ةتعاقديالناحية ال

يجب أن يُنسب مبلغ إضافي مماثل من وعليه من قبل المستفيد إلى صندوق الوقف ألنها مستحقة الدفع من األرباح. 

 .ملكية الربح إلى صندوق الوقف، يُدفع كدخل

 

 الملكية االقتصادية لألصول غير المالية المتعلقة بالمبيعات، االجارة والتمويل والتي تملكها قانونيا

 االسالمية مؤسسات التمويل

 

غير المالية في ترتيبات التمويل مثل المرابحة، بيع  لألصول: كيف يمكن التعامل مع الملكية االقتصادية 1.3 القضية

 ستصناع، االجارة التشغيلية، االجارة التمويلية والتورقمؤجل، المضاربة، المشاركة المتناقصة، بيع السلم، اإل

االسالمية من انشاء  مؤسسات التمويلأوالً، انه من الممكن لبعض  :أوصى فريق العمل الفرعي على التالي .45

وحدة مؤسسية مستقلة )عادة بالشراكة مع وحدات أخرى( والتي ستكون المالك االقتصادي لهذه االصول غير المالية.  

من االمثلة على ذلك، هو االستثمار العقاري والتي من خالله تكون المؤسسة المالية االسالمية شريك في االستثمار 
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تدعم هذا الخيار. ثانياً،  AAOIFIمن  46اء مشروع انشائي.  ان ضوابط الشريعة في مغامرة مع وحدات أخرى إلنش

اذا لم يتم انشاء وحدة مؤسسية مستقلة، من الممكن للمؤسسة المالية االسالمية أن تكون كميسر من خالل تسهيل عملية 

ي لن يتم تسجيلها على أنها المالك االنتقال للملكية االقتصادية لألصول غير المالية من المشتري الى الزبون وبالتال

االقتصادي لهذه االصول غير المالية في الميزانية العمومية للمؤسسات المالية االسالمية. كال الخيارين يساهما في 

تعزيز دور البنوك االسالمية كمزود للخدمات المالية.  اضافة الى ذلك، فان الملكية االقتصادية المبدئية والمؤقتة للبنوك 

 سالمية ال بد من أن يعتبر كشكل من اشكال القبض الحكمي او الفعلي وال يمكن اعتباره ملكية اقتصادية.اال

يوصي فريق العمل الفرعي أيضا بأن المالك االقتصادي لألصول غير المالية ال بد من اعتباره المشتري  .46

بسبب أنها ستقوم بالحصول على المنافع النهائي لهذه االصول والتي يتم الحصول عليها من خالل االسالمية.  ذلك 

  واجتياز المخاطر المرتبطة باستخدام هذه االصول.

أن عملية تسجيل االستحواذ على االصول غير المالية المعنية هي في اللحظة التي تتغير فيها الملكية  .47

التي تدخل فيها الى السجالت  االقتصادية لهذه االصول. عندما يكون تغير الملكية االقتصادية غير واضحا، فان اللحظة

 (.2008من نظام الحسابات القومية  3.169المحاسبية بديل جيد او ممكن خالل االستحواذ الفعلي والتحكم مطلوب )فقرة 

 

: كيفية تحديد الملكية االقتصادية لألصول غير المالية عندما يتخلف الزبون أو المعتمد عن الدفع لهذه 2.3 القضية

 الترتيبات التمويلية المتعلقة بكل من المرابحة والبيع المؤجلاألصول في 

 إنالعميل المالك االقتصادي لألصل غير المالي األساسي حيث اعتبار يوصي فريق العمل الفرعي بأن يظل  .48

ية قد يكون من الممكن للمؤسسة المالية اإلسالم ذلك،التخلف عن السداد هو في األساس تخلف عن السداد المالي. ومع 

 .إذا كان ذلك ممكنا األساسية،أن تصادر األصول 

 

 تصنيف األدوات المالية اإلسالمية ودخل االستثمار المترتب

المترتب باالعتماد على التصنيف الموص  به لألدوات المالية اإلسالمية ودخل االستثمار ( اءالملحق )بيبين  .49

ال يوجد تطابق تام بين األداة المالية اإلسالمية والتصنيف  . في كثير من الحاالت،(1.4 القضية)المقاربة االندماجية 

الموص  به في كل صنف من الحسابات. في بعض الحاالت، يمكن االعتماد على عوامل أخرى التخاذ القرار والتي 

 تحتاج إلى دراسة متأنية قبل الوصول إلى قرار التصنيف. ويمكن أن تشمل عوامل القرار تلك ما يلي:

  الوحدة المؤسسية التي يمثلها المستفيد من التمويل: حيث يكون تصنيف حصص الملكية ممكناً ما هو شكل

  شركة.على هيئة فقط لكيان 

 هل األداة المالية مصممة لتوفير ربح له موثوقية عالية نسبيًا من حيث حجمها؟ 

 سالمية أم ال.ما إذا كانت األداة المالية مسجلة في الميزانية العمومية للمؤسسة المالية اإل 

  أم ال في المشاريع أو األموال التي  -على شكل استثمار-ما إذا كان لدى صاحب حساب االستثمار استحقاق

 صدار )مما سيقتضي أين يكون للمشروع أو الصندوق اعتبار وحدة مؤسسية(.تقدمها مؤسسة اإل

  لمؤسسة اإلصدار أم ال.ما إذا كان لدى صاحب حساب االستثمار استحقاق على القيمة المتبقية 

  ما إذا كان الُمقرض هو المورد للسلع أو الخدمات التي يتم تمويلها، مما سيحدد التصنيف كائتمان تجاري

 أو كقرض.

  ما إذا كانت األداة المالية توفر أوراق مالية قابلة للتداول، على سبيل المثال في شكل شهادات المشاركة

 المحددة.

 بالنسبة لالستثمار األجنبي المباشر. %10هم تتجاوز عتبة ما إذا كانت حيازة األس 

 .ما إذا كان وجود عالقة االستثمار األجنبي المباشر قائما مسبقا. 
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التصنيف على أساس العوامل المذكورة أعاله، وهو ليس بالضرورة مقترحات ( اءالملحق )ببناء عليه، يقدم  .50

المالية اإلسالمية غير الواردة في الملحق بناء على عوامل اتخاذ  شامال. حيث يمكن لمجمعي البيانات تصنيف األدوات

  القرار المذكورة أعاله.

يوصي فريق العمل الفرعي بإنشاء "شجرة قرار" تتضمن العناصر الواردة في الفقرة السابقة والتي ستمكن  .51

بات القومية وإحصاءات مجمعي البيانات من تصنيف كل أداة مالية إسالمية بشكل مناسب في كل من نظام الحسا

. كما يمكن تضمين شجرة القرار في دليل تجميع البيانات المقترح بخصوص التمويل (2.4 القضية)القطاع الخارجي 

 اإلسالمي )انظر التوصيات العامة(.

 

والمصطلح المتعلق بحساب خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة  معدل المرجعيال

 االسالمية

 

 متلقيةلقياس الخدمات المالية المقدمة من خالل مؤسسات  FISIM معادلة: مدى مالئمة استخدام 1.5القضية 

 الودائع االسالمية

المستخدمة في نظام  FISIM معادلةغالبية أعضاء الفريق الفرعي العامل على هذا الموضوع قد أوصى بأن  .52

بصورة غير مباشرة من خالل  المقاسةال بد أن تستخدم الحتساب خدمات الوساطة المالية  2008الحسابات القومية 

االسالمية تصنف على انها مؤسسات التمويل (. إن حقيقة كون 1الودائع االسالمية )خيار التي تتلقىمؤسسات ال

 .الودائع بالتالي فهي منخرطة في أنشطة الوساطة المالية متلقيةمؤسسات 

 

تم اعتماد  إذاعلى الودائع والقروض االسالمية  FISIMينبغي استخدامه لحساب  الذيالمرجعي  معدل: ال2.5القضية 

 المنوي استخدامها FISIMمعادلة 

 الذيالمرجعي  معدلالفي المقابل، فإن أعضاء الفريق الفرعي كانت لديهم وجهات نظر مختلفة حول تحديد  .53

مرجعي  معدل)استخدام  1.  مع العلم بأن االعضاء كانت لديهم تفضيالت للخيار FISIM معادلةينبغي استخدامه في 

 وه معدل المرجعيالانت االسباب لهذا الخيار بان لكل من البنوك االسالمية والتقليدية، وقد ك FISIMواحد الحتساب 

مرجعي  معدلالفائدة للودائع والقروض.  ان استخدام  معدلفائدة خالية من الخدمة وتستخدم الحتساب كل من  معدل

على الودائع والقروض التقليدية مع  FISIMو( SNA interestواحد الحتساب كل من فائدة نظام الحسابات القومية )

 SNAفائدة مختلفة الحتساب كل من ) معدالتبعض االختالفات، بالتالي ال يوجد هنالك سبب جوهري لماذا نستخدم 

interest )وFISIM  مرجعي واحد مع االخذ بعين  معدل) 2على الودائع والقروض.  ان الفريق الذي كان مع الخيار

تلفة للمؤسسات المالية االسالمية( قد عبر عن وجهة نظره بأن ذلك قد يعطي مرونة في التعامل االعتبار المخاطر المخ

مع كل من المخاطر والمعامالت المختلفة ما بين كل من البنوك التقليدية واالسالمية نظرا الختالف الترتيبات المالية 

مرجعية  معدالت)استخدام  3فعين عن الخيار على سبيل المثال حساب االرباح والخسائر.  في المقابل، فإن المدا

االسالمية والتقليدية قد تطرقوا الى أن االنشطة المالية االسالمية مؤسسات التمويل لكل من  FISIMمختلفة الحتساب 

قد تكون محصورة في قطاع فرعي مكون من وحدات تسعى الى وضع الودائع في البنوك االسالمية واختارت التمويل 

 مرجعية مختلفة. معدالتشريعة االسالمية مما يستدعى استخدام المطابق لل

 

 االسالمية FISIM: ما هو نطاق االدوات المالية االسالمية المنوي تضمينها في احتساب 3.5القضية 

أوصى فريق العمل الفرعي بالمجمل بانه من المناسب بأن يتم تضمين هذه االدوات في السلة المتعلقة بالودائع  .54

االسالمية توفر خدمة مثل صناديق االئتمان، وبالتالي سيتم مؤسسات التمويل نظرا لكون  FISIMوالقروض الحتساب 
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لي الودائع واجمالي القروض بدال من الطريقة المعقدة احتساب خدمة لها.  كما أوصى الفريق بأن يتم استخدام اجما

 االسالمي. FISIMاالخرى باستخدام طريقة أداة بأداة الحتساب 

 

 االسالمية FISIMالمرجعي الموَص باستخدامه في احتساب صادرات وواردات  معدلال و: ما ه4.5القضية 

ع ممرجعية مختلفة لكل عملة بما يشمل الودائع والقروض  معدالتأوصى فريق العمل الفرعي باستخدام  .55

من  10.130قرة الفائدة ال بد أن يتم اخذها من االسواق المالية للسوق المحلي للعمالت )ف معدالتالعالم الخارجي.  

روض على الودائع والق FISIM حسابمرجعي ل معدل(.  في المقابل، سواء تم استخدام 6دليل ميزان المدفوعات 

ان ذلك يعتمد فللقروض والودائع في البنوك التقليدية  معدل المرجعياللعابرة للحدود لكل عملة والتي قد تختلف عن ا

 . 2.5 على النتائج من القضية رقم

 

 االسالمية FISIM المعادلة المخصصة الحتساب: ما هو المصطلح الموصي باستخدامه في 5.5القضية 

عمل فريق العمل الفرعي باستخدام المصطلح الموصي به من خالل فريق اللغايات تحقيق االتساق، أوصى  .56

 ية.الفرعي العامل على قضية المصطلح المناسب لدخل االستثمار للودائع، القروض وسندات االئتمان االسالم

 

الحتساب المرجعي المستخدم  معدلال و: دعوة االقتصاديات للمشاركة في الفحوصات التجريبية حول ما ه6.5القضية 

FISIM المحلية والعابرة للحدود على الودائع والقروض االسالمية 

القتصاديات ، فقد اوصى فريق العمل الفرعي بدعوة ا 2.5 باألخذ بعين االعتبار اآلراء المختلفة في القضية .57

لحدود المحلية وعبر ا FISIMالمرجعي المستخدم الحتساب  معدلال وللمشاركة في الفحوصات التجريبية حول ما ه

القضية على الودائع والقروض االسالمية.  نتائج الفحوصات التجريبية ستكون مدخال إلنجاز التوصيات الخاصة ب

2.5. 

 

 التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي

 

 : اعتبار شركات التكافل وصناديق التكافل كوحدات مؤسسية منفصلة1.6 القضية

الفرعي بتصنيف شركات التكافل وصناديق التكافل كوحدات مؤسسية منفصلة عند تجميع يوصي فريق العمل  .58

إحصاءات الحسابات الوطنية والدولية. ويرجع ذلك إلى أن هاتين المجموعتين من الوحدات تتمتعان بالسمات الرئيسية 

كاملة من الحسابات ومنها للوحدات المؤسسية الواردة في نظام الحسابات القومية، بما في ذلك توفر مجموعة مت

وتنطبق هذه التوصية أيًضا على شركات إعادة التكافل وصناديق إعادة التكافل. هذا ويجدر  22الميزانيات العمومية.

ن نماذج التكافل وإعادة التكافل النموذجية كما تم وصفها. يتضمن االختالف عالتنبيه إلى وجود نوعين آخرين مختلفين 

في بعض االقتصادات، حيث ال تستند عقود التأمين اإلسالمي )مبسطة( وإعادة التكافل األقل تعقيًدا األول نماذج التكافل 

بالضرورة إلى مبادئ التبرع والتضامن وال يوجد فصل بين شركات التكافل وصناديق التكافل. ومن تم، تكون هذه 

يدية وبالتالي، وألغراض إحصائية، يوصي فريق نماذج التأمين التقلبالنسخة "المخففة" من التكافل شبيهة بشكل أساسي 

العمل الفرعي باعتبار الوحدة المدمجة كوحدة مؤسسية مفردة. أما االختالف الثاني، فيتعلق بنوافذ التكافل، والتي حددها 

مجلس الخدمات المالية اإلسالمية على أنها جزء من مؤسسة مالية تقليدية )قد تكون فرًعا أو وحدة مخصصة لتلك 

                                                 

 .يق التكافلحيث أظهر تقييم لبعض الحسابات المالية لشركات التأمين اإلسالمي أنه يتم تجميع بيانات منفصلة لشركات التكافل وصناد 22
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التنظيمية لنوافذ التكافل من االختالف الواسع للبنيات بالرغم  23لمؤسسة( والتي تقدم خدمات التكافل أو إعادة التكافل.ا

وإعادة التكافل عبر االقتصادات، إال أن هذه النوافذ تحتفظ بأصول وخصوم ذاتية ومنفصلة عن تلك المرتبطة بالعمليات 

عن عمليات التأمين وإعادة التأمين التقليدية األصلية على مستوى رأس المال التقليدية. كما أنها تبقى منفصلة كليا 

والحسابات واألرباح والخسائر، ودون أن يكون هناك تداخل لألموال واألرباح. وعلى هذا األساس، يوصي فريق 

 العمل الفرعي باعتبار نوافذ التكافل وإعادة التكافل كوحدات مؤسسية.

 

 ات التكافل وصناديق التكافل: تصنيف شرك2.6 القضية

كوحدات مؤسسية،  ايوصي فريق العمل الفرعي بتصنيف شركات التكافل وصناديق التكافل إذا تم اعتباره .59

( ضمن S128والقطاع الفرعي لشركات التأمين )( S126مساعدة )المالية العلى التوالي، في القطاع الفرعي للشركات 

صناديق التكافل في حد ذاتها تعمل مثل شركات التأمين حيث أنها تقوم بجمع قطاع الشركات المالية. وذلك ألن 

المساهمات )والتي يمكن اعتبارها معادلة ألقساط التأمين التقليدي( من المشاركين في التكافل ولديها احتياطيات تخصهم. 

اركين مقابل فرض رسوم لتغطية من جهة أخرى، تقوم شركات التكافل بتدبير وإدارة صندوق التكافل بالنيابة عن المش

تكاليفها ودون حيازة الملكية االقتصادية ألصول والتزامات صناديق التكافل. وتبعا لذلك، يجب أن يتم تدقيق وصف 

 لكي يشمل صناديق التكافل وإعادة التكافل. ديثالقطاع الفرعي لشركات التأمين في نظام الحسابات القومية قيد التح

اع الفرعي تكافلي "المخفف"، يوصي فريق العمل الفرعي بتصنيف الوحدة المدمجة في القطفي حالة التأمين ال .60

لتقليدية. اعلى أساس أن هذا النموذج مشابه لنماذج التأمين  ،( ضمن قطاع الشركات الماليةS128لشركات التأمين )

ت التأمين القطاع الفرعي لشركا باإلضافة إلى ذلك، يوصي فريق العمل الفرعي بتصنيف نوافذ التأمين التكافلي في

(S128.على أساس أنها بشكل مماثل لصناديق التكافل، تعمل مثل شركات التأمين ) 

 

 : حساب مخرجات شركات التكافل وصناديق التكافل3.6 القضية

ت يوصي فريق العمل الفرعي بحساب مخرجات شركات التكافل وصناديق التكافل إذا تم اعتبارها كوحدا .61

لة التي تفرضها مقابل إدارة صناديق التكافل و/أو كرسوم الوكا -( شركات التكافل 1مؤسسية على النحو التالي: )

اليف مثل كمجموع التك -( صناديق التكافل 2)الحصة من األرباح المكتسبة من خالل استثمار أموال صناديق التكافل؛ 

استهالك أي لى رسوم الوكالة التي يدفعونها لشركات التكافل و/أو حصة األرباح المستحقة لشركات التكافل باإلضافة إ

 وسيط آخر، إن وجد.

رجات مخ بالنظر لتشابه التكافل "المخفف" مع نماذج التأمين التقليدية، يوصي فريق العمل الفرعي بحساب .62

الحسابات  الوحدة المدمجة باستخدام نفس الطرق الحالية التي تستعمل في حساب مخرجات التأمين التقليدي في نظام

العمل  . ونظرا للخصائص االقتصادية المتشابهة بين صناديق التكافل ونوافذ التكافل، يوصي فريق2008القومية 

 التكاليف. الفرعي بحساب مخرجات نوافذ التكافل على أساس مجموع

خدماتها لغير المقيمين، م يتقدبصناعة التكافل وإعادة التكافل المحلية تقوم يمكن في العديد من االقتصادات أن  .63

كما يمكن بالمقابل، أن تقوم الوحدات المقيمة باقتناء خدمة التكافل أو إعادة التكافل من مزودي الخدمة غير المقيمين. 

فل وإعادة التكافل في إحصاءات القطاع الخارجي. ولهذا الغرض، يكون النهج مما يقتضي احتساب معامالت التكا

المثالي هو المطالبة المباشرة لوحدات التكافل وإعادة التكافل المقيمة والوحدات األخرى بتقديم تقديرات لرسوم التكافل 

مار( التي يتم تصديرها واستيرادها. ومداخيل االستثستحقاقات وإعادة التكافل والمعامالت األخرى )مثل المساهمات واال

أما إذا كان هذا النهج غير ممكن، فإن أفضل نهج بديل هو تقدير هذه المعامالت الخارجية باستخدام مجموعة من 

                                                 

 https://www.ifsb.org/download.php?id=5920&lang=English&pg=/index.phpأنظر  23

https://www.ifsb.org/download.php?id=5920&lang=English&pg=/index.php
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مثل حساب النسبة التي يمثلها قسط المساهمات التي يدفعها غير المقيمين )المصادر األخرى، بما فيها استعمال النسب 

 واستعمال بيانات االقتصادات الشريكة. (ساهماتضمن إجمالي الم

 

 توصيات عامة

يمكن أن يكون التحدي المستجد من أجل الحصول على بيانات المعامالت والتدفقات واألرصدة المتعلقة  .64

األنشطة  والتي تمثلات يبالتمويل اإلسالمي في الحسابات القومية والدولية أمرا شاقا للغاية بالنسبة للعديد من االقتصاد

. كما أن إحصاءات التمويل اإلسالمي ستكون حتماً غير مرئية في حسابات االقتصاد مجاال واسعا المالية اإلسالمية

 ( بما يلي:IFTTالكلي المجمعة على مستوى عال. واعتبارا لذلك، يوصي فريق العمل المشترك للتمويل اإلسالمي )

من نظام الحسابات القومية ودليل ميزان  دثةالنسخ المح تضمين فصل أو ملحق خاص بالتمويل اإلسالمي في .أ

المدفوعات، يهدف إلى تسليط الضوء على االختالفات بين التمويل التقليدي والتمويل اإلسالمي، وتجميع كل 

 القيود في الحسابات المرتبطة بالتمويل اإلسالمي وشرح الترابطات بينها؛ و

( مناقشة االختالفات بين التمويل التقليدي والتمويل 1مي من أجل )تطوير دليل تجميع بيانات التمويل اإلسال .ب

( تقديم إرشادات بشأن تطوير حساب فرعي للتمويل اإلسالمي لتعزيز ظهوره اإلحصائي؛ و 2)و اإلسالمي؛ 

( تقديم إرشادات عملية وأمثلة عددية توضيحية حول كيفية تسجيل األنشطة المالية اإلسالمية في الحسابات 3)

 لوطنية والدولية.ا

 

 BOPCOMو  AEGأسئلة للمداولة العامة واجتماعات 

 

 المصطلحات المتعلقة بدخل االستثمار فيما يتعلق بالودائع االسالمية، القروض وسندات الدين

" لتوسيع نطاق العوائد مماثلة، هل تتفق مع التوصيات الستخدام مصطلح "الفائدة والعوائد ال1.1القضية رقم  .65

 بالفوائد على الودائع، القروض وسندات الدين االسالمية؟ الشبيهة

، هل تتفق مع التوصيات لعرض البيانات الخاصة بدخل االستثمار على الودائع، القروض 2.1القضية رقم  .66

 وسندات الدين االسالمية في النسخ المحدثة لنظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات؟

 2008من نظام الحسابات القومية  7.114و 7.113مع التوصيات بتعديل الفقرات ، هل تتفق 3.1القضية رقم  .67

على الودائع، القروض  مماثلةمن دليل ميزان المدفوعات لعكس مصطلح الفائدة والعوائد ال 11.48باإلضافة إلى الفقرة 

 وسندات الدين االسالمية.

 

 خرجاتهاالتصنيف القطاعي لكيانات التمويل اإلسالمي وطرق احتساب م

هل توافق على التصنيف القطاعي الشامل الموص  به بخصوص مؤسسات المالية اإلسالمية وطرق احتساب  .68

 (؟1.2)القضية  المخرجاتها كما وردت في الملحق د

 ؟1في الجدول  كيانات التمويل االسالميهل توافق على التوصيات الواردة أدناه بخصوص  .69

 (؟2.2تصنيفها كوحدات مؤسسية )القضية  .أ

 (؟3.2تصنيفها ضمن القطاعات الفرعية لقطاع المؤسسات المالية )القضية  .ب

 (؟4.2طرق احتساب المخرجات )القضية  .ج

 



 

21 

الملكية االقتصادية لألصول غير المالية المتعلقة بالمبيعات، االجارة والتمويل والتي تملكها قانونيا 

 االسالميةمؤسسات التمويل 

 االسالمية:مؤسسات التمويل ، هل تتفق بأن 1.3بخصوص القضية  .70

بإمكانها انشاء وحدات مؤسسية مستقلة والتي ستكون الحقا المالك االقتصادي لألصول غير المالية ضمن  .أ

 الترتيبات المالية االسالمية و/ أو

 ميل مباشرة؟بإمكانها تيسير عملية التحويل للملكية االقتصادية لهذه االصول غير المالية من البائع الى الع .ب

، هل تتفق بان العميل المتخلف عن الدفع لألصول غير المالية في المرابحة والبيع 2.3بخصوص القضية  .71

 المؤجل ال يزال هو المالك االقتصادي لهذه االصول؟

 

 تصنيف األدوات المالية اإلسالمية ودخل االستثمار المترتب

( باستخدام المقاربة اءاإلسالمية الواردة في الملحق )بهل توافق على التصنيف المقترح ألدوات المالية  .72

ستكون قابلة للتطبيق في المستقبل إذا ومتى تطور االندماجية من منظور اإلحصائيات االقتصادية وأن هذه المقاربة 

 (1.4 القضيةالتمويل اإلسالمي )

البيانات الذي من شأنه أن يساعد في هل توافق على التوصية بإنشاء "شجرة قرار" إلدراجها في دليل تجميع  .73

 (؟2.4 القضيةتسهيل قرارات التصنيف المستقبلية )

 

معدل المرجعي والمصطلح المتعلق بحساب خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة ال

 االسالمية

في نظام الحسابات القومية  FISIM معادلة، هل تتفق مع التوصيات باستخدام 1.5رقم  القضيةبخصوص  .74

 (؟1لودائع االسالمية )خيار ل متلقيةالحتساب خدمات الوساطة المالية المقدمة من خالل مؤسسات  2008

مرجعي يجب استخدامها الحتساب الودائع والقروض التقليدية  معدل، أي 2.5رقم  القضيةبخصوص  .75

 واالسالمية والتي تكون بنفس العملة؟

، هل تتفق مع التوصيات بإدراج كل من القرض، الوديعة، االمانة وودائع قرض 3.5رقم  القضيةبخصوص  .76

االسالمي وباستخدام اجمالي القروض  FISIMحسن والتمويل للقرض الحسن في سلة الودائع والقروض الحتساب 

 ؟االسالمي FISIMاب واجمالي الودائع الحتس

مرجعية منفصلة لكل عملة ضمن  معدالت، هل تتفق مع التوصيات باستخدام 4.5رقم  القضيةبخصوص  .77

 احتساب الودائع والقروض االسالمية العابرة للحدود؟

، هل تتفق مع ضرورة دعوة االقتصاديات للمشاركة في الفحوصات التجريبية 6.5رقم  القضيةبخصوص  .78

وعبر الحدود على الودائع والقروض االسالمية؟  المحلية FISIMالمرجعي المستخدم الحتساب  معدلحول ما هي ال

 نعم، يرجى االشارة الى الرغبة في المشاركة في الفحوصات التجريبية؟ وإذا

 

 التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي

 ، هل توافق على التوصيات الخاصة باعتبار ما يلي كوحدات مؤسسية:1.6بالنسبة للمسألة  .79

 التكافل في نموذج التأمين التكافلي الشائع؟ شركات التكافل وصناديق .أ

 الوحدات المدمجة في التكافل "المخفف"؟ .ب

 نوافذ التكافل؟ .ج
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 ، هل توافق على التوصيات الخاصة بالتصنيف القطاعي لما يلي:2.6بالنسبة للمسألة  .80

 شركات التكافل وصناديق التكافل؟ .أ

 الوحدات المدمجة في التكافل "المخفف"؟ .ب

 نوافذ التكافل؟ .ج

 ، هل توافق على التوصيات الخاصة بطرق حساب مخرجات ما يلي:3.6بالنسبة للمسألة  .81

 شركات التكافل؟ .أ

 صناديق التكافل؟ .ب

 الوحدات المدمجة في التكافل "المخفف"؟ .ج

 نوافذ التكافل؟ .د

 

 توصيات عامة

 هل توافق على التوصيات من أجل: .82

من نظام الحسابات القومية ودليل ميزان  دثةتضمين فصل أو ملحق خاص بالتمويل اإلسالمي في النسخ المح .أ

 المدفوعات؟

)والذي سيتضمن أيًضا إرشادات حول تطوير حساب فرعي تطوير دليل تجميع بيانات التمويل اإلسالمي  .ب

 للتمويل اإلسالمي(؟
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تصنيف األدوات المالية اإلسالمية ودخل االستثمار المقابل في نظام الحسابات القومية  :اءالملحق ب

 24وإحصاءات القطاع الخارجي

 

  التصنيف المقترح في
 الحسابات القومية/إحصاءات القطاع الخارجي

 التزامات –ل امومصادر األ

 األداة الوصف الحسابات القومية الخارجي إحصاءات القطاع

وضع االستثمار الدولي/الحساب  
 المالي: 

استثمارات أخرى: العملة 
 والودائع: الودائع القابلة للتحويل

 أو الودائع األخرى
  

 الدخل: 
الدخل األولي: دخل االستثمار: 

استثمارات أخرى: الفوائد 
 (D.41O) والعوائد المماثلة

 الحساب المالي: 
 (F.22)ودائع قابلة للتحويل 

 أو

  (F.29) ودائع أخرى
  

 الدخل: 
 فوائد وعوائد مماثلة

) D.41(25 

يمكن سحب الودائع التي تم ايداعها 
على شكل قرض أو وديعة أو أمانة 
عند الطلب، على قدم المساواة دون أية 
عقوبة أو قيود، وهي قابلة لالستخدام 

دفوعات عن بشكل عام لسداد الم
طريق الشيكات أو الكمبياالت أو 
أوامر الدفع أو غيرها من وسائل الدفع 
المباشرة. ال ترتبط هذه األنواع من 
الودائع بأي مشاريع ربحية وليست 
جزًءا من مخططات تقاسم األرباح 

مؤسسات والخسائر، وبالتالي فان 
بالمرونة في  تتمتع اإلسالميةالتمويل 

ولكنها بذات  استخدام هذه األموال
الوقت مطالبة بضمان القيمة االسمية 
لها. إضافة إلى الخصائص السابقة، ال 
تقدم هذه الودائع في العادة أية عوائد 
)ولكن يمكن أن تكون هناك عوائد 
صغيرة جًدا( للمودعين على أساس 

يجب تصنيف ]وعندها  .الهبة )الهبة(
أي عوائد من هذا القبيل على أنها 

 مماثلة. فوائد وعوائد

قرض، وديعة 
  وأمانة

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
استثمارات أخرى: العملة  :المالي

   والودائع: ودائع أخرى
  

 الدخل: 
  ال يوجد

 الحساب المالي:
  (F.29) ودائع أخرى

  

  :الدخل
 مماثلة فوائد وعوائد

ودائع القرض الحسن هي ودائع بدون 
عائد يتم إيداعها طواعية من قبل 
المودعين للمشاركة في تمويل األفراد 
المحتاجين أو ألغراض اجتماعية. قد 
يتم توفير القرض الحسن أيًضا من قبل 

في جميع والمودع في حاالت محددة. 
بدون فائدة ، تكون هذه الودائع الحاالت

رار التدفقات هدف إلى مساعدة استقتو
ي النقدية أو تلبية تمويل االحتياجات الت

ال يمكن تلبيتها باستخدام الترتيبات 
  ة.التجاري

 القرض الحسن

عقد بين المستثمرين عبارة عن هي   
 التي السالميةوالمؤسسة المالية ا

صامت ريك بصفتها ش الودائعتستثمر 

المضاربة 
)المعروفة أيًضا 

 اتباسم حساب

                                                 

 من دليل تجميع مؤشرات السالمة المالية. 2019من طبعة  7.4والمرفق  MFSMCGمن  4.3م إعداد هذا الملحق أيًضا بالرجوع إلى الملحق ت 24
 يشير إلى فوائد نظام الحسابات القومية في حالة الودائع والقروض  25
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  التصنيف المقترح في
 الحسابات القومية/إحصاءات القطاع الخارجي

 التزامات –ل امومصادر األ

 األداة الوصف الحسابات القومية الخارجي إحصاءات القطاع

كيفية مشروع تجاري. يتم تحديد  في
تقاسم أرباح المشروع مسبقًا على 

تشارك وتأساس المخاطر والعائد، 
 المؤسسة المالية االسالمية

عن  ةح ناتجاربأ ةوالمستثمرون أي
المشروع. يمكن الدخول في 

د أو على يالمضاربة الستثمار وح
أساس مستمر مع قيام المؤسسة المالية 

بدور الوكيل. هناك نوعان  سالميةاال
ربة االستثمارية من حسابات المضا

 27وفقًا لمعيار المحاسبة المالية رقم 
الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية )حسابات 
االستثمار(، وهما المضاربة المقيدة 

  والمضاربة غير المقيدة

االستثمار 
المبنية على 

المضاربة 
لربح واقتسام ا
‘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) 
 

  :الحساب المالي
  (F.29) ودائع أخرى

 أو

 : (F.4)قروض 
اعتمادا على قطاع الوحدة 
المؤسسية المفترضة التي 

 تكون طرفا مقابال
 

الدخل: الفوائد والعوائد 
 D.41)) المماثلة

عندما يقوم  المضاربة المقيدة هي
طريقة بوضع قيود على المستثمر 

ن وكيف يأاستخدام الودائع من حيث 
أو ألي غرض يتم استثمار األموال. 

بخلط األموال من أيضا ال يسمح و
مصادر أخرى لضمان اإلدارة السليمة 

المؤسسة دير توالمساءلة عن األموال. 
المضاربة المقيدة إما  المالية االسالمية

كمضارب يشارك في تقاسم المخاطر 
أو وكيل يعمل كوسيط بحت مقابل 
رسوم ثابتة وال يشارك في نتائج 

  االستثمار.

 ميةساليتعين على المؤسسة المالية اال
 عن ةمنفصل اتاالحتفاظ بإفصاح

خارج الميزانية العمومية  األرصدة
ي ذالمقيّد ال الستثماربا شكل بيانعلى 

االستثمارات إجمالي يحتوي على 
المقيدة على أساس تقاسم األرباح 

أرصدة مفصلة إضافة إلى 
 ات.الستثماربا
يجب تصنيف المضاربة المقيدة التي  

الميزانية ضمن يتم االحتفاظ بها 
 سالميةالعمومية للمؤسسة المالية اال

أما إذا (. F.29على أنها ودائع أخرى )
تم االحتفاظ بالمضاربة المقيدة خارج 

يجب تصنيفها كقرض فالميزانية 
(F.4.)  

 مضاربة مقيدة
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  التصنيف المقترح في
 الحسابات القومية/إحصاءات القطاع الخارجي

 التزامات –ل امومصادر األ

 األداة الوصف الحسابات القومية الخارجي إحصاءات القطاع

يجب معاملة المضاربة المقيدة التي 
على يتم االحتفاظ بها خارج الميزانية 

أنها مملوكة للقطاع االستثماري أساس 
مع تدفقات دخل عابرة أو كحسابات 

ة مؤسسية مملوكة ومدارة من قبل وحد
والتي قطاع المالي مفترضة ضمن ال

يمكن تصنيفها بناًء على طبيعة 
األصول المدارة وقطاع الوحدة 

 .فترضةالمؤسسية الم

المضاربة غير المقيدة هي المكان   
الصالحية فيه المستثمر  يعطيالذي 
 سالميةللمؤسسة المالية اال ةالكامل

باستثمار األموال دون قيود فيما 
يتعلق بأين وكيف أو ألي غرض 
ينبغي استثمار األموال طالما كان 

ذلك مناسبًا. يُسمح بخلط األموال من 
مصادر أخرى )بما في ذلك أموال 
المساهمين( وبالتالي يلزم اإلفصاح 

 بشكل منفصل في البيان المالي.

لمضاربة غير المقيدة يمكن تقسيم ا
 يزة:اإلى ثالثة أنواع متم

مضاربة غير 
 مقيدة

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

 ىوالودائع: ودائع أخر
  

الدخل: الدخل األولي: دخل 
االستثمار: استثمارات أخرى: 

 (D.41فوائد وعوائد مماثلة )
  

 :الحساب المالي
  (F.29) ودائع أخرى

  

 الدخل:
 ماثلةمفوائد وعوائد 

(D.41)  

يتم قبول المضاربة بدون إطار زمني 
(، وبالتالي فإن محدد)غير 

المستثمرين أحرار في سحب أموالهم 
في أي وقت. يمكن اعتبار هذا النوع 
من المضاربة غير المقيدة مشابهاً 
للودائع االدخارية في مؤسسة مالية 

 تقليدية.

المضاربة غير 
 محددة التوقيت

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 المالية 

الدولية لالستثمار في مشاريع أكثر 
ربحية على المدى الطويل. يمكن 

اعتبار هذا النوع من المضاربة غير 
المقيدة مشابهاً للودائع ألجل في 

وعادة ما يدر  تقليدية،مؤسسة مالية 
غير  أرباحاً أعلى من المضاربة

 المحددة المدة.

مضاربة محددة 
   التوقيت

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
 –استثمارات المحفظة  :المالي

سندات الدين أو سندات حقوق 
  الملكية

 ي:الحساب المال
  (F.3)  سندات الدين 

 أو
  (F.5) سندات حقوق ملكية

يتم قبول المضاربة لمدة محددة ويتم 
ترتيبها من خالل أدوات قابلة للتداول 
)تسمى شهادات ايداع استثمارية أو 
شهادات مضاربة(. هذا النوع من 

 -المضاربة 
مع محددة 

شهادات 
 مضاربة
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 الدخل: 
الدخل األولي: استثمارات 

المحفظة: سندات الدين أو سندات 
حقوق الملكية: فوائد وعوائد 

أو أرباح   (D4.1O) مماثلة
  (D.42P)األسهم

  الدخل:
 عوائد مماثلةووائد ف

 أو
 (D.421) أرباح موزعة

المضاربة غير المقيدة له خصائص 
مشابهة لتلك الموجودة في أسواق 

األوراق المالية التقليدية ويتم تصنيفها 
كسندات دين أو كحقوق ملكية إذا 
   كانت جزًءا من قاعدة رأس المال.

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
 :المالي

 سندات –استثمارات محفظة 
  الدين أو سندات حقوق الملكية

 الدخل:  

الدخل األولي: استثمارات 
المحفظة: سندات الدين أو سندات 
حقوق الملكية: الفوائد والعوائد 

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

 :الحساب المالي
 (F.3)دين سندات 

 أو

 (F.5)ملكية سندات حقوق  

 الدخل:
 فوائد وعوائد مماثلة 

(D.41)  
 أو

  (D.421) أرباح موزعة

هي أدوات لمدة: مشاركة الهادات ش
استثمار طويلة األجل تمنح حاملها 
حصة من أرباح الشركة. يجب 
تصنيف هذه الشهادات على أنها 

دين إذا تم التعامل مع  سندات
الشهادات على أنها التزامات دين 

، وكحقوق اسالميةلمؤسسة مالية 
قاعدة رأس ملكية إذا كانت جزًءا من 

 .المال

شهادات 
مشاركة محددة 

  بفترة

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

 أو
 سندات دين -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 دين

   

 الدخل:

 مماثلةفوائد وعوائد 

(D.41)  

ودائع المستثمرين التي تشبه إلى حد 
ما األسهم في شركة ولكنها ال تقدم 

مطالبة بشأن القيمة المتبقية للمؤسسة 
مشاركة في الو ةسالميالمالية اال

حوكمتها. يجب تصنيف الشهادات 
على أنها ودائع أخرى إذا لم تكن 

قابلة للتداول وسندات دين إذا كانت 
 قابلة للتداول

شهادات 
مشاركة في 

األرباح 
 والخسائر 

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
 :المالي

سندات  –استثمارات المحفظة 
  دين أو سندات حقوق الملكية

  

 الدخل: 

الدخل األولي: استثمارات 
المحفظة: سندات دين أو سندات 

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

 أو
  (D.42P)  أرباح أسهم

  

 ي:الحساب المال
 F.29)) أخرىودائع 

 أو
  (F3) سندات دين

  
  

 الدخل: 
 فوائد وعوائد مماثلة

(D.41) 

شهادات االستثمار الصادرة عن 
 سالميةاالمؤسسات التمويل 

للحصول على التمويل، والصكوك 
)جمع صك، والمعروف باسم سندات 

هي شهادات، حيث يمثل وإسالمية( 
غير متناسب كل صك حق ملكية 

مقسم في األصول الملموسة وغير 
الملموسة أو األصول النقدية أو حق 
االنتفاع أو الخدمات أو الديون أو 
مجموعة من أصول ملموسة في 

ع تجاري )مثل الغالب، أو مشرو
المضاربة أو المشاركة(. قد تكون 

 الصكوك 
 )بشكل عام(
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هذه األصول، التي يجب تحديدها 
بوضوح، في مشروع أو نشاط 

استثماري معين وفقًا لقواعد ومبادئ 
 .الشريعة اإلسالمية

غالبًا ما يُنظر إلى الصكوك على أنها 
للتورق حول ترتيب  غطاءتوفر 

تعاقدي أساسي. إذا كانت تتضمن 
ا وسيًطا مثل كيان ذو هيكاًل قانونيً 

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

يجب االعتراف بها كوحدة مؤسسية، 
اعتماًدا على الظروف القانونية 
 .وغيرها من الظروف المحددة

ومن أبرزها ثالثة أنواع من عقود 
( 2( صكوك اإلجارة. )1الصكوك: )

صكوك ( 3صكوك المشاركة؛ و )
، وهي جميعها أدوات قابلة بحةالمرا

للتداول، باستثناء أن صكوك 
تصبح قابلة للتداول فقط المرابحة 

 .عند استيفاء شروط معينة

سيكون لألنواع المختلفة من  
حقوق ل مماثلة خصائصالصكوك 
ثابت أو الدخل ال خصائصالملكية أو 

عوائد أكثر تعقيًدا )انظر أدناه(. 
باختصار، يجب تصنيف الصكوك 

على أنها سندات دين، ما لم يكن لدى 
مالك الورقة المالية مطالبة بالقيمة 
المتبقية للجهة المصدرة، وفي هذه 

حقوق سندات الحالة يجب تصنيفها ك
 .ملكية

 

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
 :المالي

سندات  –استثمار المحفظة 
 حقوق ملكية

  

االستثمار الدخل: الدخل األولي: 
في المحفظة: األوراق المالية: 

  (D.42P) أرباح موزعة
 

 ي: الحساب المال

حقوق الملكية سندات 
(F.5) 
   

 D.421)أرباح موزعة )

 :المثله تشملا

 المشاركة )شراكة خالصة( •

المضاربة )شراكة صامتة أو  •
 "(شراكة تجارية"

عادة ما تستند األدوات الشبيهة 
ترتيبات باألسهم إلى نوع من 

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

في هذه العقود ألحد الطرفين تقديم 
دفعة ثابتة مضمونة )سواء من حيث 
العائد الدوري أو الدفع المستحق( 

صكوك مماثلة 
  لحقوق الملكية
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للطرف اآلخر. يمكن أن تشبه 
صكوك المضاربة الوكالة من حيث 

التدفقات النقدية ولكن العالقة 
 فةختلم تكونلتعاقدية بين األطراف ا

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
 :المالي

 حفظة: سندات دينماستثمار ال
  

 الدخل: 
الدخل األولي: استثمارات 

 عوائد مماثلةوالمحفظة: الفوائد 

 ي:الحساب المال

 (F.3) دينسندات  
  

 الدخل: 
فوائد وعوائد مماثلة 

((D.421 

 :تشمل األمثلة

 المرابحة )البيع بسعر هامش( •

 السلم )بيع السلع اآلجلة( •

 ستصناع )بيع التصنيع(اإل •

 (مبني على االيجارإجارة ) •

عادة ما تكون أدوات الدخل الثابت 
إما قائمة على البيع أو اإليجار. 

سوف تمثل العقود القائمة على البيع 
ها / وبالتالي ال يجوز شراؤ دينًا،

بيعها في السوق الثانوية بخالف 
القيمة االسمية. ال تخضع العقود 
القائمة على اإليجار مثل اإلجارة 

ثانوية حيث أن تدفقات السوق اللقيود 
اإليرادات تعتمد على أصل أساسي 
ملموس. عادةً ما يكون لصكوك 
اإلجارة مدفوعات استرداد، تمثل 

األصل من استغالل فائدة  عائد
الملموس إلى جهة إصدار األساسي 
 الصكوك

صكوك الدخل 
 الثابت

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
 ي:المال

سندات  –استثمارات المحفظة 
  دين أو سندات حقوق الملكية

  

 الدخل:
لدخل األولي: استثمارات ا

المحفظة: سندات الدين أو سندات 
حقوق الملكية: الفوائد والعوائد 

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

  

 :تشمل األمثلة 

 (التوكيلالوكالة )  •

 الصكوك الهجينة  •

يفوض فيه  اتفاقاتمثل صكوك الوكالة 
نفيذ نشاط تحامل الصك مسؤولية 

مدر لإليرادات متوافق مع الشريعة 
الى الجهة التي أصدرت  اإلسالمية
. يمكن أن تختلف هذا الصك

طبيعة هذا التفاصيل المتعلقة ب
ويمكن أن يشمل أنواع  النشاط،

معامالت بداخله )مثل مختلفة من ال
اإلجارة والمرابحة والسلم وما إلى 
ذلك(. وبالتالي، قد يكون إجمالي 
العائد على النشاط إما ثابتًا أو 

التفاق بين وذلك وفقا لمتغيًرا، 
األطراف المقابلة. قد تختلف 

الصكوك الهجينة من حيث الشكل في 
رة حياتها. على مراحل مختلفة من دو

الصك سبيل المثال، يمكن لُمصدر 

صكوك ذات 
 سمات مختلفة
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استخدام صكوك االستصناع 
واإلجارة لجمع األموال لبناء أصل 

 .أوالً قبل تأجيره

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
 :المالي

استثمارات أخرى: العملة 
والودائع: الودائع القابلة للتحويل 

 أو الودائع األخرى
  

 الدخل: 

الدخل األولي: دخل من 
االستثمار: استثمارات اخرى: 

 (D.41Oالفوائد والعوائد مماثلة )

 :الحساب المالي
  (F22)ودائع قابلة للتحويل

 أو
  (F.29) الودائع األخرى

  

 الدخل: 
فوائد وعوائد مماثلة 

((D.421 

الوكالة، يعمل البنك كوكيل وفقا لعقد 
الستثمار أموال المودعين مقابل 

 .%2 - ½1رسوم تتراوح عادة بين 
يُعرض على المودعين المحتملين 
عائًدا إرشاديًا، ولكن إذا كان العائد 
الفعلي أقل، فلن يتلقى المودع سوى 
العائد الفعلي. وعلى العكس من ذلك، 

إذا كان العائد الفعلي أعلى، يدفع 
ك فقط العائد اإلرشادي ويحتفظ البن

بأي فائض "كرسوم تحفيزية". نظًرا 
إلمكانية حصول البنك على هذا 
الحافز، فإنه غالبًا لن يتقاضى 

 رسوًما.

 ودائع وكالة
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وضع االستثمار الدولي/الحساب  
 المالي: 

 قروضاستثمارات 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 هو تمويل خالي من 
العوائد والذي يتم تخصيصه 
 ألهدافلألشخاص المحتاجين أو 

اجتماعية أخرى. القرض الحسن 
كتمويل هو بالعادة يمتد باالعتماد 
على النوايا الحسنة، والمقترض 

يترتب عليه فقط اعادة المبلغ االصلي 
من التمويل دونما اية اضافات.  

على رغبته  المقترض قد يدفع بناء
الشخصية بدفع مبلغ اضافي على 
المبلغ االصلي للتمويل )بدون 

وعودات مسبقة( كنوع من التقدير 
 للمقرض.

  الحسن قرضال

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
  قروض :المالي

  

 الدخل: 
: دخل االستثمار: وليالدخل األ

استثمارات أخرى: الفوائد 
 (D.41O) والعوائد المماثلة

 المالي: الحساب
  (F.4) قروض

  

  :الدخل
  فوائد وعوائد مماثلة

(D.41)  

تمويل المرابحة باالستناد الى 
AAOIFI FAS No. 2   مرابحة(

ومرابحة بأمر الشراء(، تعرف على 
أنها بيع السلع بتكاليف مضافا اليها 
هامش ربح محدد ومتفق عليه.  بيع 
المرابحة في هذا السياق يعني بيع 

من قبل البائع في سلعة مملوكة 
الوقت الذي دخلت فيه الى العقد.  في 

عقد المرابحة، المؤسسة المالية 
االسالمية تشتري السلعة بناء على 
طلب العميل أو الزبون والذي يتعهد 
بدفعات مؤجلة تغطي التكاليف اضافة 
الى هامش ربح متفق عليه للمؤسسة 
المالية.  المؤسسة المالية االسالمية 

عات الى المزود مضافا تقبض الدف
اليها أي تكاليف مباشرة متحققة 

)التسليم، التأمين، التخزين، الرسوم 
الصدار شهادات الضمان، الخ(.  
النفقات التشغيلية للمؤسسة المالية 

االسالمية غير مشمولة. ضمن عقود 
المرابحة، فإن الكشف عن التكاليف 
للسلع المعنية هو ضروري.  عقود 

الى حد ما القروض تشبه  المرابحة
المضمونة للمؤسسات المالية التقليدية 
والتي خاللها تكون السلع المعنية مثل 
المباني والسيارات مسجلة تحت اسم 
العميل او المستهلك وتستخدم بصورة 

  جانبية.

 تمويل المرابحة
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وضع االستثمار الدولي/الحساب 
استثمارات أخرى:   :المالي
 قروض

 أو
  

استثمارات أخرى: التسهيالت 
 التجارية 

 

 الدخل: 
: دخل االستثمار: وليالدخل األ

استثمارات أخرى: الفوائد 
 (D.41O) والعوائد المماثلة

 الحساب المالي:
أو  (F.4)   قروض

ودفعات  تسهيالت تجارية 
 (F81مقدمة )

  

  :الدخل
 فوائد وعوائد مماثلة

(D.41)  

 البيع المؤجل هو نوع من أنواع
التمويل الذي تقدمه المؤسسة المالية 
االسالمية للعمالء م خالل تزويدهم 

بالمنتجات السلعية والخدمات 
وبدفعات مؤجلة.  عند اعداد 
االحصاءات المالية، فإن البيع 

المؤجل يصنف على أنه قروض اذا 
تم تزويد السلع والخدمات من خالل 
طرف ثالث او من خالل تسهيالت 

لتوسع المباشر تجارية اذا كان ا
 للتسهيالت من خالل المزود.

 البيع المؤجل

وضع االستثمار الدولي/الحساب 
استثمارات أخرى:   :المالي
 قروض

 أو
  

استثمارات أخرى: التسهيالت 
 التجارية 

 

 الدخل: 
: دخل االستثمار: وليالدخل األ

استثمارات أخرى: الفوائد 
 (D.41O) والعوائد المماثلة

 
 

المالي:الحساب   
أو  (F.4)   قروض
ودفعات  تسهيالت تجارية 
 (F81مقدمة )
  

  :الدخل
 فوائد وعوائد مماثلة

(D.41)  

تمويل بيع السلم استنادا الى  
AAOIFI FAS No.7  السلم والسلم(

المقابل أو الرديف(، هو عبارة عن 
اتفاق قصير االجل والذي من خالله 

تنفذ المؤسسة المالية االسالمية 
كاملة للمستقبل )دفعات مؤجلة  دفعات

أو مرحلة( وذلك لتزويد كميات 
محددة من السلع في تاريخ محدد.  

ومن خالل ذلك يقوم كل من 
المؤسسة المالية االسالمية والمزود 
بإبرام عقد بيع السلم، والذي من 

خالله يتفق المزود على بيع منتجاته 
للمؤسسة المالية االسالمية حتى قبل 

شكل عام، فإن السعر انتاجها.  ب
المتفق عليه يكون أقل من السعر 
المستقبلي لهذه المنتجات وذلك 

لتمكين المؤسسة المالية االسالمية من 
تحقيق ربح.  بيع السلم يجب أن 
يصنف على أنه قروض اذا كانت 
السلع والخدمات المنتجة ليس ملكا 
لالستخدام الذاتي للمؤسسة المالية 

السلع االسالمية.  اذا كانت 
والخدمات هي لالستخدام الخاص 
بالمقرض، فإن االتفاق يجب أن يتم 
 معاملته على أنه تسهيالت تجارية.

 بيع السلم

الحساب المالي ووضع االستثمار 
 الدولي:

االستثمارات األخرى: القروض، 
 أو

 الحساب المالي:
( أو F4) قروضال

 االئتمانات التجارية والسلف
(F81) 
 

بحسب  عناصتمويل االستيعرف 
 10معيار المحاسبة المالية رقم 
الصادر عن هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية 
االستصناع واالستصناع )اإلسالمية 

تمويل 
 االستصناع
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االئتمانات االستثمارات األخرى: 
 التجارية والسلف

 
 الدخل:

الدخل األولي: دخل االستثمار: 
الفائدة االستثمارات األخرى: 

 (D41Oمماثلة )والعوائد ال

 الدخل:
مماثلة الفائدة والعوائد ال

(D41) 

شراكة بين مؤسسة بمثابة ، (الموازي
عادة ما تكون شركة وإسالمية مالية 

ُمصن ّعة أو شركة إنشاءات، تقدم 
 سالميةالمؤسسة المالية اإلبموجبها 

 التمويل هاتوفر لللشركة تم طلبًا 
تصنيع / تشييد ن أجل المطلوب م

كما و/أو توريد سلع أو مباٍن معينة. 
تسليم الطلب، عادة  (أو قبل)عند أنه 

سالمية اإلمؤسسات التمويل ما تدخل 
في عقد مع طرف آخر )المشتري 

النهائي( بسعر أعلى من العقد 
مما يسمح األصلي لالستصناع، 

أرباح للمؤسسات المالية بتحقيق 
 اإلسالمية.

ضمن الستصناع اعقد صنف ي
أن السلع المنتجة اعتبار قروض، بال

موجهة أو المباني المشيدة ليست 
عمال الخاص من طرف ستالل

 بل، سالميةاإلمؤسسات التمويل 
إذا كانت أما للمشتري النهائي. 
الستخدام موجهة لالبضائع أو المباني 
مؤسسات التمويل الخاص من طرف 

يتم تصنيف االستصناع فس، سالميةاإل
 ةتجاريال اتئتمانن بند االضم
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

 الحساب المالي:
 (F4) قروضال
 

 الدخل:
مماثلة الفائدة والعوائد ال

(D41) 

قوم تشراء -اإلجارة هي عقد إيجار
اقتناء بإسالمية بموجبه مؤسسة مالية 

تم ممتلكات المعدات أو رأسمال ال
للمؤسسة ويمكن . شركةؤجرها إلى ت

المعدات يجار إما اسالمية المالية اإل
أو الحصول على حصة من األرباح 

ويتم  خالل استخدامها.المحققة من 
معيار المحاسبة المالية التمييز وفقا ل

الصادر عن هيئة المحاسبة  8رقم 
والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلجارة واإلجارة المنتهية )اإلسالمية 
ن من اإلجارة ينوع( بين بالتمليك
)إجارة تشغيلية اإلجارة ال :وهما

 يةتمويلالمنتهية بالتمليك( واإلجارة 
(. بموجب اإلجارة اقتناء)إجارة و

التشغيلية، ال يتم نقل ملكية األصل 

 اإلجارة
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 ،األساسي إلى العميل )المستأجر(
المؤسسة المالية  تتحملحيث 

مخاطر ملكية األصول اإلسالمية 
المصاريف المتعلقة تبقى  بينما

العميل. على عاتق باستخدام األصول 
عقدين  ، فتشملاإلجارة التمويليةأما 
إيجار على مدى فترة  عقدهما 

نقل الملكية في نهاية عقد اإليجار و
البيانات تجميع هذا وفي إطار . فترةال

اإلجارة لجة ، يجب معاةاإلحصائي
التشغيلية بنفس طريقة عقد اإليجار 

التشغيلي التقليدي بينما يجب تصنيف 
شبه عقد تي تال التمويليةاإلجارة 

ضمن اإليجار التمويلي التقليدي 
 .القروض

الحساب المالي ووضع االستثمار 
 الدولي:

االستثمارات األخرى: القروض، 
 أو

سندات  –االستثمارات الحافظة 
 الملكية

 
 الدخل:

الدخل األولي: دخل االستثمار: 
الفائدة االستثمارات األخرى: 

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

الملكية: الدخل من حصص 
 (D42Pتوزيعات األرباح )

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

 الدخل:
مماثلة الفائدة والعوائد ال

(D41 أو األرباح )
 (D421الموزعة )

معيار المحاسبة تعتبر المشاركة وفقا ل
الصادر عن هيئة  4المالية رقم 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
ويل التم)المالية اإلسالمية 

شراكة بين بمثابة  ،(بالمشاركة
شركة حيث وإسالمية مؤسسة مالية 

الطرفان في رأس بموجبها يساهم 
كما رب المال. بصفة مال الشراكة 
المؤسسة المالية يوافق كل من 

والعميل على تقاسم أي سالمية اإل
أرباح ناتجة عن المشروع وفقًا 

على أن للنسبة المتفق عليها مسبقًا 
اسم الخسارة حسب نسبة تقأيضا يتم 

وبحسب آراء الفقهاء، المساهمة. 
التمييز بين تركيبتين مختلفتين يمكن 

( تمويل 1تمويل المشاركة: )ل
وفر تالمشاركة المقدم كقرض حيث 
التمويل المؤسسة المالية اإلسالمية 
هيئة معينة في شكل رأس مال عامل ل

دون الحصول على استحقاق في 
( 2مدينة؛ و )ة الهيئالقيمة المتبقية لل

تمويل المشاركة المقدم كمشاركة في 
 رأس المال.

يتم تصنيف تمويل المشاركة 
تحصل المؤسسة ما لم كقرض، 
استحقاق في على سالمية المالية اإل

 .شركةالقيمة المتبقية لل

 المشاركة
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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) 

معيار تعتبر المضاربة وفقا ل
الصادر عن  3المحاسبة المالية رقم 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
التمويل )مية المالية اإلسال
شراكة بين بمثابة  ،(بالمضاربة

شركة وإسالمية مؤسسة مالية 
المؤسسة المالية وفر )العميل( ت
رب بصفة رأس المال )بمقتضاها 
أو يقدم العميل عمالة بينما المال( 
تمويل وبذلك ينبني  ةخبرة فني

نوع من الشراكة يتم على المضاربة 
الجمع بين المهارات من خاللها 

يتم ولقيام باألعمال. من أجل اوالمال 
هذه تقاسم األرباح المحققة من 

، بينما المبرم األعمال وفقا لالتفاق
اإلسالمية تتحمل المؤسسة المالية 

بصفتها رب الخسائر لوحدها جميع 
تكون باستثناء الحاالت التي ، المال

الخسائر ناتجة عن سوء فيها تلك 
أو اإلهمال أو انتهاك تصرف ال

الشروط المتفق عليها من قبل 
تمويل المضاربة يتم تصنيف العميل. 

على الرغم من ضمن القروض وذلك 
على خصائص تمويل توفر هذا ال

، إال أنه ذو طبيعة حصص الملكية
استحقاقا محددة المدة، وبالتالي يمثل 

العميل بدالً محدودا في الزمن تجاه 
قيمة ال استحقاق مطلق علىمن 
 .للشركة متبقيةال

التمويل 
 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 طريقها أداة مالية ي
على إسالمية سلعة من مؤسسة مالية 

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

استخدام التورق شكل الدفع الفوري. ي
مؤسسات التمويل  طرفمن 
للمرابحة حيث تقوم  اامتدادسالمية اإل

بترتيب سالمية المؤسسة المالية اإل
يقترض وهكذا باألساس، بيع السلعة. 

المشتري النقود الالزمة إلجراء 
يؤمن ، وبعدما عملية شراء أولية

النقود من المعاملة الثانية في وقت 
الحق، يدفع المشتري للبائع األصلي 

 التورق
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الذي يدين جزافي القسط أو المبلغ ال
التكلفة باإلضافة إلى يعادل به )

 لمرابحة(.هامش الربح، أو ا

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) 

البيع يحق عبارة عن نوع من أنواع 
للبائع فيه، وفقا لما هو منصوص 
عليه في العقد، إعادة شراء العقار 

األساسي )عقار مثل منزل أو أرض( 
من المشتري عن طريق رد ثمن 
الشراء. يُمنح حق االسترداد للبائع 
األصلي على أساس أن المشتري 

سيعيد )أي يعيد بيع( العقار إلى البائع 
ويستلم السعر األصلي. يوافق 

المشتري على احترام هذا الفهم ومن 
هنا جاء اسم "وفا" الذي يعني 

"الشرف". ينظر جمهور الفقهاء إلى 
بائعي الوفاء على أنه غير جائز. 
على الرغم من ذلك ، يرى فقهاء 

شرق آسيا المعاصرون أن هذا النوع 
من البيع مسموح به بموجب الفقه 
اإلسالمي ، حيث تم استخدامه 

وير منتجات كأساس شرعي لتط
 ألسواق رأس المال اإلسالمية.

بيع الوفا أو بيع 
 باالستغالل

 ستثمارات أخرى: قروضا

استثمارات أخرى: االئتمان  أو
 التجاري والسلف

 

الدخل: الدخل األساسي: دخل 
االستثمار: استثمارات أخرى: 

الفوائد والعوائد المماثلة 
(D41O) 

 الحساب المالي

( أو ائتمانات F4قرض )
 (  F81)تجارية وسلف 

الدخل األولي: دخل 
االستثمار: االستثمارات 

الفائدة والعوائد األخرى: 
 (D41O) مماثلةال

عقد الجعلة هو في األساس عقد 
استصناع ولكنه ينطبق على الخدمات 

 بدالً من المنتج المصنّع.

 جعلةال

 قروض -استثمارات أخرى 

 أو

حقوق  ضمان -استثمار المحفظة 
 الملكية

الدخل: الدخل األساسي: دخل 
االستثمار: استثمارات أخرى: 

الفوائد والعوائد المماثلة 
(D41O) 

 أو

الدخل: الدخل األساسي: 
االستثمار في المحفظة: األوراق 

( أو حقوق F4قرض )
 (F5ملكية )

 

الدخل: الفوائد والعوائد 
أو أرباح ( D41المماثلة )
 (D421األسهم )

 مشتركة مزيج من المشاركة والمضاربة.
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المالية: توزيعات األرباح 
(D42P) 

االئتمان  -استثمارات أخرى 
 التجاري والسلف

 

الدخل: الدخل األساسي: دخل 
االستثمار: استثمارات أخرى: 

الفوائد والعوائد المماثلة 
(D41O) 

القروض التجارية 
 (F81والسلفيات )

 

الدخل: الفوائد والعوائد 
 (D41المماثلة )

يشير مصطلح استجرار إلى اتفاقية 
يشتري فيها المشتري السلع بموجب 

جزء فء زاتفاقية واحدة من مورد ج
ومن وقت آلخر بكميات مختلفة. 
سيتم اعتبار الصفقة بمثابة اتفاق 
وحيد عندما يتم االنتهاء من جميع 

 الشروط واألحكام.

 استجرار
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اإلسالمية وعمالئها لمختلف األدوات مؤسسات التمويل : رسوم تخطيطية توضح التدفقات بين يمالملحق ج

 المالية اإلسالمية

 

 مصادر األموال .أ
 

 المالية االداة مانهاأل وديعة،ال القرض، -1

 

 التخطيطي الرسم وصف

 صغيرة تكون أن المحتمل من ، الهبة / الهدية أساس على، االسالمية المالية المؤسسة لتقدير تخضع: الهبة
 . عليها الحصول يتوقع قد العميل أن إال ،النص عليها في التعاقد عدم من الرغم على. معدومة أو

 مالحظات

 إلجراء مباشرة لالستخدام قابلة كانت إذا( F22) للتحويل القابلة الودائع ضمن تصنف :المالي الحساب
 .المباشر الدفع وسيلة أو المباشر الخصم أو جيرو أمر أو حوالة أو شيك طريق عن الدفعات

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

  القومية الحسابات

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

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

 الخارجي القطاع احصاءات

 

 المالية االداة  حسنال القرض -1

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

 أو ألغراض اجتماعية، الخ.  /ودائع بدون عائد يتم وضعها بشكل تطوعي لفائدة األفراد المحتاجين 
 مالحظات

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

  القومية 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

 

  

 العميل  المؤسسة المالية االسالمية

 وديعة

 هبة

 العميل  المؤسسة المالية االسالمية

 وديعة
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 المالية االداة  تقاسم االرباح )أ(حساب المضاربة، او حساب استثمار  -2

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

االعمال على مشروع تجاري. يتقاسم يستثمر العميل رأس المال وتعمل المؤسسة المالية االسالمية على توفير ريادة 
 العميل والمؤسسة المالية االسالمية اية ارباح وفقا ألساس محدد مسبقا.

 قد يكون مشروًعا تجاريًا، أو صندوقا استثماريا في السوق ، وما إلى ذلك ... المشروع التجاري
 يمكن أن تكون: -فئات مختلفة 

o المضاربة المقيدة / المضاربة غير المقيدة؛ 
o فترة محددة / أساس مستمر؛ 
o  قد تكون حسابات المضاربة ضمن الميزانية العمومية للمؤسسات المالية اإلسالمية أو أو خارج الميزانية

 العمومية.

 مالحظات

 

حساب المضاربة المقيدة )او حساب استثمار تقاسم االرباح(؛ ضمن الميزانية العمومية للمؤسسة المالية  -3

  االسالمية )ب(
 المالية االداة

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

 المضاربة المقيدة: يحدد ويقيد العميل أين وكيف وألي غرض يتم استثمار األموال.
 ضمن الميزانية العمومية؛ تحتفظ ببيان االستثمار المقيد. المؤسسة المالية االسالمية:

 مالحظات
 (F29) األخرى الودائع ضمن تصنف :المالي الحساب

 (D41) المماثلة والعوائد الفائدة: الملكية دخل: الدخل
  القومية 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

 العميل المؤسسة المالية االسالمية

 مشاركة الربح / الخسائر

 االستثمار

 مشروع تجاري
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للمؤسسة المالية حساب المضاربة المقيدة )او حساب استثمار تقاسم االرباح( ؛ خارج الميزانية العمومية  -3

  االسالمية )ج(
 المالية االداة

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

 المضاربة المقيدة: يحدد ويقيد العميل أين وكيف وألي غرض يتم استثمار األموال.
 خارج الميزانية العمومية  المؤسسة المالية االسالمية:

 مالحظات
 ؛ إذا ما تم تضمينها الى طرف مقابل من القطاع غير المصرفي(F51)حصص الملكية  ضمن تصنف :المالي الحساب

 (D421) توزيعات االرباح: الدخل
  القومية الحسابات

 الملكيةحصص : الحافظة استثمارات ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 (D42P) توزيعات االرباح: الحافظة استثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

 القطاع احصاءات
 الخارجي

 

 المالية االداة  حساب المضاربة غير المقيدة )او حساب استثمار تقاسم االرباح( )د( -3

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

المضاربة غير المقيدة: يتم منح المؤسسة المالية االسالمية حق إدارة األموال. كما يتم السماح بخلط األموال من مصادر 
 أخرى بما في ذلك أموال المساهمين. 

 العمومية للمؤسسة المالية االسالمية. لكن يلزم اإلفصاح المنفصل عنها.ضمن الميزانية 
 ثالثة أنواع، من خالل:

o اجل استحقاق غير محدد؛ 
o اجل استحقاق ثابت؛ 
o .اجل استحقاق ثابت مع شهادات مضاربة 

 مالحظات

 

 العميل المؤسسة المالية االسالمية

 مشاركة الربح / الخسائر

 االستثمار

 مشروع تجاري
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 المالية االداة  )هـ(جل استحقاق غير محدد حساب المضاربة غير المقيدة )او حساب استثمار تقاسم االرباح(؛ أل -3

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

المضاربة غير المقيدة: يتم منح المؤسسة المالية االسالمية حق إدارة األموال. كما يتم السماح بخلط األموال من مصادر 
 أخرى بما في ذلك أموال المساهمين. 

 ضمن الميزانية العمومية للمؤسسة المالية االسالمية. لكن يلزم اإلفصاح المنفصل عنها.

 مالحظات

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

  القومية 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

 

 المالية االداة  حساب المضاربة غير المقيدة )او حساب استثمار تقاسم االرباح(؛ اجل استحقاق ثابت )و( -3

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

المضاربة غير المقيدة: يتم منح المؤسسة المالية االسالمية حق إدارة األموال. كما يتم السماح بخلط األموال من مصادر 
 أخرى بما في ذلك أموال المساهمين. 

 اإلفصاح المنفصل عنها.ضمن الميزانية العمومية للمؤسسة المالية االسالمية. لكن يلزم 

 مالحظات

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

  القومية 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

 

 العميل المؤسسة المالية االسالمية

 مشاركة الربح / الخسائر

 االستثمار

 مشروع تجاري
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حساب المضاربة غير المقيدة )او حساب استثمار تقاسم االرباح(؛ اجل استحقاق ثابت، شهادات قابلة  -3

  للتداول )ز(
 المالية االداة

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

المضاربة غير المقيدة: يتم منح المؤسسة المالية االسالمية حق إدارة األموال. كما يتم السماح بخلط األموال من مصادر 
 أخرى بما في ذلك أموال المساهمين. 

 ضمن الميزانية العمومية للمؤسسة المالية االسالمية. لكن يلزم اإلفصاح المنفصل عنها.

 مالحظات

، اذا ما كانت تمثل مطالبة على القيمة (F5)( أو اسهم حصص الملكية F3سندات الدين ) ضمن تصنف :المالي الحساب

 لمؤسسة المالية االسالمية.الباقية ل
 .(D421)أو توزيعات االرباح ( D41) المماثلة والعوائد الفائدة: الملكية دخل: الدخل

  القومية الحسابات

 سندات الدين  أو اسهم حصص الملكية : الحافظة استثمارات ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 : الفائدة سندات الدين  أو اسهم حصص الملكية: الحافظة استثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

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

 القطاع احصاءات
 الخارجي

 

 المالية االداة  شهادات المشاركة المحددة  -3

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

 أداة استثمار طويلة األجل تمنح حاملها الحق بالمشاركة في أرباح الشركة.
 إذا كانت جزًءا من قاعدة رأس المال للُمصدر. يمكن التعامل على أنها حصص ملكية

 مالحظات
 .(F5)( أو اسهم حصص الملكية F3سندات الدين ) ضمن تصنف :المالي الحساب

 .(D421)أو توزيعات االرباح ( D41) المماثلة والعوائد الفائدة: الملكية دخل: الدخل
  القومية الحسابات

 سندات الدين  أو اسهم حصص الملكية : الحافظة استثمارات ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 : الفائدة سندات الدين  أو اسهم حصص الملكية: الحافظة استثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

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

 القطاع احصاءات
 الخارجي

 

  

 العميل المؤسسة المالية االسالمية

 مشاركة الربح / الخسائر

 االستثمار

 مشروع تجاري
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 مشاركة الربح / الخسائر

 الودائع / المدفوعات

 شهادة

 شهادة قابلة للتداول
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 المالية االداة  شهادات مشاركة الربح والخسائر   -3

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

 أداة استثمار طويلة األجل تمنح حاملها الحق بالمشاركة في أرباح الشركة.
 ملكية إذا كانت جزًءا من قاعدة رأس المال للُمصدر. يمكن التعامل على أنها حصص

لمؤسسة المالية مطالبة على القيمة الباقية لودائع المستثمرين التي تشبه األسهم في الشركة ، ولكنها ال تمنح حاملها حق ال
 االسالمية وال المشاركة في حوكمتها.

 مالحظات

ا كانت غير متداولة ؛ وبخالف ذلك تصنف ضمن سندات الدين ( إذF29تصنف ضمن الودائع األخرى )الحساب المالي: 
(F3). 

 (D41) المماثلة والعوائد الفائدة: الملكية دخل: الدخل
  القومية الحسابات

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

 سندات الدين: الحافظة استثمارات
 استثماراتأو ( D41O) المماثلة والعوائد الفائدة: االخرى االستثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

 .(D41P) المماثلة والعوائد : الفائدةسندات الدين: الحافظة

 القطاع احصاءات
 الخارجي

 

 المالية االداة  الصكوك   -4

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

ودائع المستثمرين التي تشبه األسهم في الشركة ، ولكنها ال تمنح حاملها حق المطالبة على القيمة الباقية للمؤسسة المالية 
 المشاركة في حوكمتها.االسالمية وال 

شهادات االستثمار الصادرة / المصدرة من المؤسسة المالية االسالمية. يمكن أن تكون الصكوك أدوات توريق تغطي 
 العديد من الترتيبات التعاقدية البديلة.

كل تش SPE( ، البد بداية تحديد فيما إذا كانت SPEإذا ما تم إصدار الصكوك من قبل مؤسسة  ذات غرض خاص )
 وحدة مؤسسية ، والطرف المقابل. 

 قد تحتوي الصكوك على:
o .ميزات تشبه حصص الملكية ، على سبيل المثال: المشاركة )الشراكة الخالصة( ، المضاربة 

o  ميزات الدخل الثابت ، على سبيل المثال: المرابحة ، السالم ، اإلستصناع )على اساس البيع( أو اإلجارة )على

 اساس التأجير(.

o  متغيرة / ميزات مختلطة ، على سبيل المثال:  الوكالة، على أساس مختلط .نظم 

 مالحظات

 .( وفقا الى نوع الصكوكF3أو سندات الدين )( F5)اسهم حصص الملكية  ضمن تصنف :المالي الحساب
 .(D41) المماثلة والعوائد الفائدةأو  (D421)توزيعات االرباح : الملكية دخل: الدخل

  القومية الحسابات

 سندات الدين  أو اسهم حصص الملكية. : الحافظة استثمارات ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب
 : الفائدة سندات الدين  أو اسهم حصص الملكية: الحافظة استثمارات: االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

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

 القطاع احصاءات
 الخارجي

 

 

 

 العميل المؤسسة المالية االسالمية

 مشاركة الربح / الخسائر

 الودائع / المدفوعات

 شهادة

 المؤسسة المالية االسالمية

مؤسسة ذات اغراض خاصة(أو )  
 العميل

 عائد إلى العميل على أساس العقد األساسي

 

 المدفوعات

 شهادة )صك(
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 المالية االداة  ودائع الوكالة    -3

 

 التخطيطي الرسم وصف

 ٪.2٪ إلى 1.5للمودع، ويفرض رسوًما، على سبيل المثال يعمل البنك كوكيل 
يتم تقديم عائد إرشادي للمستثمرين، ولكن العائد الفعلي قد يختلف. يمكن للمؤسسة المالية االسالمية أن تحتفظ باألرباح الفائضة عن 

 العائد اإلرشادي؛ وبالتالي يكون لديها حافز إللغاء الرسوم.

 مالحظات

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

  القومية الحسابات

  أخرى ودائع أو للتحويل 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
 

 المالية االداة القرض الحسن التمويلي  -1

 

 التخطيطي الرسم وصف

يتم تقديم التمويل لألفراد المحتاجين أو ألغراض اجتماعية. ال توجد رسوم رسمية مفروضة، ولكن يجوز للمدين وفقًا لتقديره دفع مبلغ 

 إضافي كرمز تقديري للدائن.

 (.D41وعوائد مماثلة )بما أن المدفوعات التقديرية تتوافق مع معيار راسخ للقرض الحسن، تعامل على أنها فوائد 

 مالحظات

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

  القومية 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

 

 المالية االداة المرابحة  - 2

 

 التخطيطي الرسم وصف

 شكل من أشكال تمويل الشراء: تبيع المؤسسة المالية االسالمية السلع للعميل بالتكلفة مضافًا إليها الربح المتفق عليه.

 يتم اإلفصاح عن سعر السلع األساسية للعميل
 مالحظات

 .(F4)القروض  :المالي الحساب

 (D41) المماثلة والعوائد الفائدة :الملكية دخل: الدخل
  القومية 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 المالية االسالمية

مؤسسة ذات اغراض خاصة(أو )  
 العميل

ل؛ رسوم اقل للمؤسسة االسالمية يلعملعائد ارشادي   

 

 استثمار

 العميل  المؤسسة المالية االسالمية

 قرض

 سداد القرض المؤجل بدون هامش ربحي

 العميل  المؤسسة المالية االسالمية
 السعر + هامش ربح 

 )دفع مؤجل(      

آني( -اصل )فوري   

 السوق

ي(
آلن

)ا
ل 

ص
ال

 ا

ي(
آلن

)ا
ر 

سع
 ال
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 المالية االداة البيع المؤجل -3

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

شكل من أشكال تمويل الشراء مشابه للمرابحة: تبيع المؤسسة المالية االسالمية السلع للعميل على شكل "بيع باالئتمان" مع 

 و خسائر بموجب المعاملة.أ /وجود هامش ربح بالضرورة. في الواقع، قد ينشأ ربح وعدم 

 ال يوجد أي التزام باإلفصاح عن سعر التكلفة وهامش الربح للعميل بشكل منفصل.

 مالحظات

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

  القومية 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

 

 المالية االداة بيع السلم  - 4

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

شكل من أشكال تمويل الموردين: تشتري المؤسسة المالية االسبالمية السلع مقدًما من العميل )مثل المزارع ، الشركة 

 من السعر المستقبلي المتوقع. الربح هو الفرق بين قيمة الدفع الفوري والقيمة المستقبلية للسلع.المصنعة( بخصم 

يجوز للمؤسسة المالية االسالمية إبرام عقد ثان من "السلم الموازي" حيث تصبح المؤسسة المالية االسبالمية بائعًا للسلع 

يكون العقدان مستقلين وال يمكن ربطهما بطريقة تعتمد فيها حقوق مقدًما إلى طرف ثالث. إذا كان األمر كذلك ، يجب أن 

 والتزامات العقد االول على العقد الموازي.

 مالحظات

في حال لم تكن السلع لالستخدام الخاص بالمؤسسة المالية االسالمية. أما اذا كانت السلع لالستخدام الخاص  (F4)القروض  :المالي الحساب

 .(F81)ان التجاري والسلف للمقرض؛ فتصنف االئتم
 (D41) المماثلة والعوائد الفائدة: الملكية دخل: الدخل

  القومية 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

 

 العميل  المؤسسة المالية االسالمية

 )دفعات مؤجلة(    

آني( -أصل )فوري   

 السوق

ي(
آلن

)ا
ل 

ص
ال

 ا

ي(
آلن

)ا
ر 

سع
 ال

االسالميةالمؤسسة المالية    العميل  

 السلع )مستقبل(      

آنية( -مدفوعات )فورية   

 السوق

ل(
قب

ست
)م

ت 
عا

فو
مد

 

ل(
قب

ست
)م

ع 
سل
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 المالية االداة االستصناع    -1.5

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

 شكل من أشكال تمويل البناء أو المشروع. نموذجيا،

 الربح هو الفرق بين قيمة الدفعات للمقاول والدفعات المؤجلة من قبل العميل.

 قرضا.  يعد ائتمانا تجاريا إذا كان المشروع / المبنى لالستخدام الشخصي للمقرض. بخالف ذلك يعد

 مالحظات

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

  القومية 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

 

 المالية االداة الجعالة    - 2.5

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

 الجعالة هي في األساس عقد استصناع ولكن ينطبق على تقديم الخدمات.

 الربح هو الفرق بين قيمة الدفعات للمقاول والدفعات المؤجلة من قبل العميل.

 تجاريا إذا كان المشروع لالستخدام الشخصي للمقرض. بخالف ذلك يعد  قرضا.يعد ائتمانا 

 مالحظات

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

  القومية الحسابات

 المؤسسة المالية االسالمية
 المؤسسة أ )المقاول(

  

 

 السلع      

 أمر التصنيع

 المؤسسة ب

 )العميل(

 

ة(
جل

مؤ
( 

ية
حل

ر
 م

ت
عا

فو
مد

 

ع 
سل

 ال

 المؤسسة المالية االسالمية
 المؤسسة أ )المقاول(

  
 

 الخدمات      

 عقد الخدمات

 المؤسسة ب

 )العميل(

 

ة(
جل

مؤ
( 

ية
حل

ر
 م

ت
عا

فو
مد

 

ت 
ما

خد
 ال

 

 المدفوعات، مرحلية )مؤجلة(      
ل

عم
 ال

ر
ام

 

 

 مدفوعات، مرحلية )مؤجلة(      

ل
عم

 ال
ر
ام
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تجاري االئتمان الاو  (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

 

 المالية االداة ةاالجار   - 6

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

أو الممتلكات إلى المستأجر الذي يتلقى الفوائد  عقد تمويل اإلجارة هو اتفاقية يؤجر بموجبها المؤجر األصول المادية

 المرتبطة بملكية األصل مقابل دفعات إيجار لفترة زمنية محددة مسبقًا.

 عقود اإلجارة قابلة للمقارنة )ولكنها ليست مطابقة( لعقود التأجير التقليدية. وهي نوعين:

 إجارة تشغيلية > مشابهة لـ < عقد التأجير التشغيلي

 لية )مشابهة لـ( التأجير التمويليإجارة تموي

 تتضمن اإلجارة التمويلية عقدًا ثانيًا لنقل الملكية في نهاية الفترة )يتم تسجيل الوعد بالبيع أو الهدية في مستند منفصل(.

 

 مالحظات

 "اإلجارة التشغيلية":

 (P11)القيمة السوقية لالنتاج حساب االنتاج: 

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

 (D41) المماثلة والعوائد الفائدة:  الملكية دخل: الدخل
 

  القومية الحسابات

 "اإلجارة التشغيلية":

  حساب الخدمات: خدمات االعمال االخرىالحساب الجاري : 

 "االجارة التموبلية":
 .(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 المالية االسالمية
 العميل

  

 

 سعر الشراء وقت االستحقاق 

 تأجير االصل االساسي

 المورد 

 

 )
ي

ألن
)ا

ل 
ص

أل
 ا

 

االستحقاق البيع عند وقت 

 االجارة المنتهية بالتمليك

ي(
آلن

)ا
ر 

سع
 ال

 دفعات االيجار
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 المالية االداة المشاركة   - 7

 

 التخطيطي الرسم وصف

عقد شراكة بين المؤسسة المالية االسالمية والمؤسسة )صاحب المشروع( حيث يساهم كل طرف في رأس المال ، ويتم تقاسم األرباح 

 والخسائر بنسبة متفق عليها مسبقًا.

 مساهمة المؤسسة المالية االسبالمية إما مشاركة في رأس المال أو على شكل قرض.قد تكون 

 مالحظات

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

  القومية الحسابات

أو ضمن استثمارات الحافظة: اسهم  (F4)القروض : االخرى االستثمارات ضمن تصنف :الدولي االستثمار وضع / المالي الحساب

 حصص الملكية.
 : االستثمار دخل: األولي الدخل حساب: الدخل

o المماثلة والعوائد الفائدة: االخرى االستثمارات (D41O.) 
o  :توزيعات االرباح حصص الملكية:  أسهماستثمارات الحافظة(D42P) 

 القطاع احصاءات
 الخارجي

 

 المالية االداة التمويل بالمضاربة   - 8

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

عقد شراكة بين المؤسسة المالية االسالمية والمؤسسة )صاحب المشروع( بحيث تقوم المؤسسة المالية االسالمية بتوفير رأس المال، 

 ويقوم العميل بتقديم العمل والمهارات إلجراء األعمال التجارية . 

 فترة محددة.

 الخسائر فإن المؤسسة المالية االسالمية تتحملها )مع مراعاة بعض االستثناءات(.يتم تقاسم األرباح بين الطرفين باالتفاق. أما 

 يتم تصنيف المضاربة كقرض وليس كحصص ملكية.

 مالحظات

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

  القومية 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 المالية االسالمية 

 )كشريك(
 صاحب المشروع       

 المشروع

 )المؤسسة(

 

 المؤسسة المالية االسالمية 

 )مقدم رأس المال / رب المال(

 صاحب المشروع

 )كمدير، مضارب(       

 المشروع

 )المؤسسة(

 

 

 اتفاقية الشراكة     

 

 مشاركة الربح
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 المالية االداة التمويل بالتورق )مرابحة البضائع(   - 9

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

 "مرابحة السلع / البضائع".نوع أخر من التمويل بالمرابحة وتسمى أيًضا 

ترتيبات تمويلية تقدمها المؤسسة المالية االسالمية لتمكين المشتري من شراء األصول ، على سبيل المثال: سلعة . تقوم 

على أساس الدفع المؤجل من خالل بيعها لطرف ثالث بسعر أقل على أساس فوري بهدف إدارة السيولة )غير مستخدمة 

 تضارب وجهات نظر المدارس اإلسالمية المختلفة(.على نطاق واسع بسبب 

 مالحظات

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

  القومية 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

 

 المالية االداة بيع الوفا، بيع االستغالل   - 10

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

عقد بيع يكون فيه للبائع حق تعاقدي إلعادة شراء األصل األساسي من المشتري بنفس السعر. ويتعهد المشتري بإعادة بيع 

 تاريخ محدد بالمستقبل.األصل إلى المالك األصلي )وليس لطرف ثالث( في 
 مالحظات

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

  القومية 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

 

 العميل )المشتري(       المؤسسة المالية االسالمية 

 السعر

)اآلني(   

 طرف ثالث

 

االسالميةالمؤسسة المالية   

 )المشتري( 
 العميل )البائع(      

 له الحق االستفادة من ملكية االصل

 

 السعر + هامش ربح

 دفعات مؤجلة

 

 األصل

)اآلني(   

 طرف ثالث

 األصل

)اآلني(   

 السعر

)اآلني(   

 السعر )اآلني(

 

 دفعات مؤجلة

 

 االصل

 دفعات فورية

 إعادة شراء مؤجل لألصل بنفس السعر
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 المالية االداة االستجرار   - 11

 

 الرسم وصف
 التخطيطي

أقساط مختلفة )ال وب شيئا فشيئاولكن يتم تنفيذه على فترات اتفاق واحد يتم من خالل عقد تمويل السلع شكل من اشكال 

يتم حساب سعر البيع كمتوسط ألسعار السوق . (تنقيذ أو تقديم السلع يشترط أي عرض وقبول أو صفقة في كل مرة

 .لمعلومات األسعارموثوق خالل فترة التمويل، استنادا إلى مصدر عام 

 ةمختلف يات سعريةسعر البيع عند مستوثبيت تالمؤسسة المالية االسالمية بالعقد على خيارات لكل من المشتري وتضمن ي

من المخاطر وفقا للمبادئ اإلسالمية )ينظر إليها أيضا على أنها  لحدتعمل على اآلية بوجود مما يسمح  مسبقا، ةمحدد

 لتحوط(للهندسة المالية اإلسالمية / أداة ل نتاج

رتبط المضاربة ألنه م  سباكمغير قابلة للتداول في حد ذاتها. وال يسمح العقد بأي نوع من في العقد ضمنة تالخيارات الم

 بشراء وملكية وبيع سلعة حقيقية.

 مالحظات

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

  القومية 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 المالية االسالمية
 العميل )المشتري(

  

 

 الخدمات      

 السلع )شيئا فشيئا / جزء بجزء(

 السوق

ت
عا

فو
مد

 

 

 مدفوعات، )مستقبلية(      
لع

س
 ال
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 اإلسالمية إلى قطاعات وطرق حساب مخرجاتهامؤسسات التمويل : تقسيم الالملحق د

 

 أمثلة عامة القطاع الفرعي
أمثلة على الخدمات المالية 

 المقدمة
 مخرجاتالطريقة المقترحة لحساب ال

 (S121المركزي ) البنك

 

 البنك المركزي
  السلطة النقدية

 مجموع التكاليف خدمات السياسة النقدية

 FISIM معادلة خدمات الوساطة المالية

الحاالت الحدودية، مثل الخدمات 
 اإلشرافية

 رسوم صريحة -مخرجات السوق 

شركات االيداع باستثناء 
 (S122البنك المركزي )

 

 بنوك اإلسالمية
 التجارة والتنمية بنوك

 البنوك عبر اإلنترنت
 بنوك تجارية

بنوك إسالمية للتمويالت الصغر 
 ى

النوافذ اإلسالمية في البنوك 
 التقليدية

 :هي مزيج مما يلي اتلمخرجا خدمات الوساطة المالية
 )أ( بالنسبة للقروض والودائع، يتم حسابها باستخدام معادلة

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

ومعدل توزيع أرباح الودائع والمعدل المرجعي ومتوسط رصيد 
 القروض ومتوسط مخزون الودائع على التوالي.

 )ب( الرسوم المصرحة.

صناديق أسواق المال 
(MMFs) (S123) 

 

الشريعة متوافقة مع أحكام 
 اإلسالمية

خدمات استثمارية متوافقة مع 
 أحكام الشريعة اإلسالمية

 لصناديق االستثمار الماليةيمكن معالجة الناتج وقيمة المضافة 
وبالتالي، الصناديق التقليدية  اإلسالمية بنفس الطريقة التي تعامل بها

 MMFيمكن حساب الناتج كمجموع الرسوم المختلفة التي تفرضها 
لمستثمرين على المعامالت، أي رسوم الشراء واالسترداد، على ا

 ورسوم الصرف، ورسوم الحساب، ورسوم التشغيل.
 

صناديق االستثمار غير 
 (S124)المالية 

 

صناديق االستثمار المتوافقة مع 
  أحكام الشريعة اإلسالمية

حسابات االستثمار المقيدة خارج 
 الميزانية العمومية

 صناديق الحج

استثمارية متوافقة مع خدمات 
 أحكام الشريعة اإلسالمية

لصناديق االستثمار غير المخرجات والقيمة المضافة يمكن معاملة 
المالية اإلسالمية بنفس الطريقة التي تعامل بها الصناديق التقليدية 
غير المالية. على هذا النحو، يمكن حساب المخرجات كمجموع 

وق غير المالي على الرسوم المختلفة التي يفرضها الصند
المعامالت التي يقوم بها المستثمرين كرسوم الشراء واالسترداد، 

 ورسوم الصرف، ورسوم الحساب، ورسوم التشغيل.
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 أمثلة عامة القطاع الفرعي
أمثلة على الخدمات المالية 

 المقدمة
 مخرجاتالطريقة المقترحة لحساب ال

أيًضا، في حالة حسابات االستثمار المقيدة خارج الميزانية 
على القروض  FISIMالعمومية، يلزم حساب خدمة مالية محتسبة 

 اإلجارة. المرابحة أويقدمها من خالل 

الوسطاء الماليون اآلخرون 
باستثناء شركات التأمين 

 (S125وصناديق التقاعد )

 

 بنوك االستثمار اإلسالمية
  شركات االستثمار

خدمات مصرفية استثمارية 
متوافقة مع أحكام الشريعة 

)استشارية( مثل التمويل المهيكل 
أو اإلجارة( ،  ع)االستصنا

وتوظيف االستثمار ، وجمع 
األموال )غالبًا على أساس 

المضاربة المشتركة( في أسواق 
األسهم والديون والتمويل التجاري 
)عقود المرابحة هي مبدأ الشريعة 

 .السائد(
 مرابحة او بيع باجل

 البيع بالتقسيط.

 :المخرجات عبارة عن مزيج مما يلي
 )أ( الرسوم الصريحة

والتي يتم حسابها على النحو  الضمنية،وم الخدمة المالية )ب( رس
 ، YL × (rL-rr) التالي

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

لمالية الشركات ا
 ( S126المساعدة)

شركات إدارة األصول المتوافقة 
 مع أحكام الشريعة

 
 التكافل وإعادة التكافل. 
 

مجالس االستشارات المالية 
اإلسالمية. إدارة االستثمارات 
والصناديق المتوافقة مع أحكام 

 الشريعة اإلسالمية
 

إدارة أموال التكافل وإعادة التكافل 
 نيابة عن المشاركين.

 
اإلسالمية مؤسسات التمويل تحتاج 

في العديد من البلدان إلى تعيين 
 ي. رسوم صريحةمستشار شرع

 

 مجموع التكاليف.
 

شركات التكافل وإعادة التكافل على أساس  مخرجاتيتم احتساب 
رسوم الوكالة التي يفرضونها إلدارة صناديق التكافل وإعادة التكافل 
و / أو حصة األرباح المكتسبة من استثمار أموال التكافل وإعادة 

 التكافل.
 

 مجموع التكاليف.
 

مؤسسات مالية مملوكة 
 (S127) لومقرضة لألموا

 الشركات القابضة
 
 

امتالك األصول )أي المستويات 
المسيطرة على حقوق الملكية( 

 حسب على أنه مجموع التكاليف.مخرجات تال
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 أمثلة عامة القطاع الفرعي
أمثلة على الخدمات المالية 

 المقدمة
 مخرجاتالطريقة المقترحة لحساب ال

 
 
 
مقرضو األموال المتوافقون مع 

 أحكام الشريعة اإلسالمية
 
 
 
 

 الصناديق الوقفية

للشركات التابعة التي تقدم خدمات 
 مالية إسالمية

 
النقدي المتوافقة خدمات اإلقراض 

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية
 
 
 
التمسك بأصول الوقف والعمل 

 على نموه وتطوره

 
 
 
 :مزيج مما يلي يه مخرجاتال

 )أ( الرسوم الصريحة
 )ب( رسوم الخدمة المالية الضمنية، والتي يتم حسابها على أنها

(rL-rr) × YL مثل، حيث تrLوrrو YL  عائد اإلقراض والمعدل
 المرجعي ومتوسط رصيد القروض ، على التوالي.

 
 مجموع التكاليف

 صناديق التكافل (S128شركات التأمين )
 صناديق إعادة التكافل

تعتبر النسخة "الخفيفة" من 
التكافل التي لوحظت في بعض 
االقتصادات )أي الترتيبات األقل 

ال يتعين  تعقيًدا / المتوافقة حيث
على عقود التأمين الفصل بين 

مشغلي التكافل وصناديق 
التكافل( تشبه ترتيبات التأمين 
التقليدية، وبالتالي، يتم تقسيم 
الوحدة المدمجة إلى التأمين 
 القطاع الفرعي للشركات

(S128) 
 

 نوافذ التكافل

 خطط التكافل العائلي
 خطط التكافل العامة
 تعهدات إعادة التكافل

صناديق التكافل وإعادة التكافل كرسوم  مخرجاتحتساب يتم ا
الوكالة التي يدفعونها لمشغلي التكافل و / أو حصة األرباح 

المستحقة لمشغلي التكافل باإلضافة إلى االستهالك الوسيط، إن 
 .وجد
 
 
باستخدام معادالت التأمين كما في نظام مخرجات حسب التُ 

 .2008الحسابات القومية لعام 

 

 

 

 

 .مجموع التكاليف

صناديق المعاشات التقاعدية  (129Sصناديق التقاعد )
 المحددة المساهمة

صناديق المعاشات التقاعدية 
 المحددة

 مجموع التكاليف خدمات صندوق التقاعد
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وميزان المدفوعات الطبعة  2008: التغييرات المطلوبة في نظام الحسابات القومية لعام هاءالملحق 

 والمجاالت اإلحصائية األخرى BPM6السادسة 

 

ت وكذلك دليل ميزان المدفوعا 2008يلخص هذا الملحق التغييرات المقترحة على نظام الحسابات القومية لعام  .1

BPM6 عية الستة. كما أن التغييرات تم تلوينها باللون األحمر.الفر عملعن توصيات فرق ال ناتجةال 

 

مناقشة عامة مختصرة حول قابلية تطبيق مفاهيم نظام الحسابات القومية على التمويل اإلسالمي وتطوير دليل 

 مجمع للتمويل اإلسالمي

وهذا من شأنه أن مقدمة موجزة وتطبيقية لنظام الحسابات القومية على التمويل اإلسالمي سيكون منطقيا.  .2

يوفر فرصة لإلشارة إلى دليل تصنيف التمويل اإلسالمي، الذي يوفر المزيد من اإلرشادات العملية بما في ذلك األمثلة 

 .61العملية، والتي تعد واحدة من التوصيتين العامتين في الفقرة 

 

 (SNA) نظام الحسابات القومية

الحسابات القومية"، والذي تم تحديده من قبل في نظام يمكن إدراج ذلك تحت عنوان "توسيع نطاق نظام  .3

( والذي يستند إلى ملخص 1. النص التالي وهو )زايالقسم  ،1: الفصل وذلك في، 2008الحسابات القومية لعام 

ولهذا  التقليدية، تمويلالحسابات القومية لممارسات ال في نظامالذي يعكس التطوير الواسع  (ii)؛ ثم المذكرة اإلرشادية

 (iiiإضافي من أجل تطبيقه على منتجات التمويل اإلسالمية على تحديداً. وأخيراً ) دليل إرشاديفإن هناك حاجة إلى 

 حيث يتوقع وضع دليل تصنيفي للتمويل اإلسالمي، والذي سيتم صياغته بعد إصدار نظام الحسابات القومية المحدث.

 

دي ألنه يتبع مبادئ وقواعد الشريعة )أو القانون اإلسالمي(، مثل يختلف التمويل اإلسالمي عن التمويل التقلي

)القمار( والمبيعات القصيرة أو أنشطة " الميسر "تحريم "الربا" )الذي يُترجم عادةً باسم "الفائدة(، "الغرر"،

 فإن اإلسالميالتمويل التي تعتبر ضارة بالمجتمع. وبناًء عليه، في االقتصادات التي يسود فيها التمويل 

شركات التمويل طورت أشكااًل مميزة من ترتيبات التمويل التي تتوافق مع هذه المبادئ. كما أن الهيئات 

المعنية بالتمويل اإلسالمي وضعت معايير له، بما في ذلك هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

يه ٌطوَرت معايير بشأن المحاسبة ، وعل(IFSB) ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية (AAOIFI) اإلسالمية

والمراجعة والمعايير واألطر التنظيمية ذات الصلة، وذلك من أجل تعزيز المزيد من المواءمة والتناغم الدولي 

 لتقارير التمويل اإلسالمي.

 

على الرغم من أن التطور التاريخي لنظام الحسابات القومية قد عكس إلى حد كبير هيمنة الهياكل 

ت المالية التقليدية، فإنه لكي يكون عالمًيا حقًا في نطاقه، فإنه يجب أن يتمتع بقدر من المرونة والمصطلحا

على استيعاب التطبيق للتمويل اإلسالمي. للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، سيتم تطوير  يكون قادًرابحيث 

ستثمار والتدفقات المالية دليل تجميع للتمويل اإلسالمي حول تصنيف أدوات التمويل اإلسالمية ودخل اال

 .ذات الصلة والذي يوصي بمعالجات محاسبية وتصنيفية مناسبة وقابلة للمقارنة للتمويل اإلسالمي

 

 (BPM6)ميزان المدفوعات الطبعة السادسة دليل 

المحدث مقدمة مماثلة عن التمويل اإلسالمي، ولكن  BPM دليل ميزان المدفوعاتسيكون من المنطقي تضمين  .4

، ولم يتم SNAنظام الحسابات القومية هيكلية في الواقع ليس بنفس  BPM 6دليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة 
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تحديد الموضع المناسب للنص المحدد. وعليه ندعو إلى األخذ في االعتبار أفضل السبل لتغطية هذه المادة التمهيدية 

 ي دليل إحصاءات قطاع العالم الخارجي.ف

من دليل اإلحصاءات  2الحالية إلى مناقشة تصنيف أدوات الصيرفة اإلسالمية في الملحق  5.16تشير الفقرة  .5

. وينبغي إعادة النظر في هذا األمر. ومن المحتمل أن يتم تحديثه استناداً إلى الدليل التجميعي 2000النقدية والمالية لعام 

 .الجديد

 

إدراج قسم أو ملحق خاص بالتمويل اإلسالمي في نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات المنوي 

 تحديثهما

بإدراج قسم خاص أو ملحق يجمع كل مدخالت الحسابات  61تتضمن التوصية العامة الواردة في الفقرة  .6

 وكل ذلك يجب صياغته. بينها،المرتبطة بالتمويل اإلسالمي ويشرح الترابطات فيما 

 

 ليةتعديل المصطلحات وتوفير تقسيمات تكمي

هذا القسم يبين بأن التمويل اإلسالمي ال يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها التمويل التقليدي ألنه يتبع مبادئ  .7

عه ")تُترجم عادةً وقواعد الشريعة، واالختالفات الجوهرية بينهما تكمن في أن الشريعة ال تسمح بتلقي الربا. وال بدف

على أنها فائدة(. كما يجب أن يقترح القسم بعد ذلك التغيير من الفائدة إلى الفائدة والعائدات المماثلة ضمن مفهوم دخل 

به في المذكرة اإلرشادية. وهذا تغيير اصطالحي مصمم لتوضيح أن دخل الملكية الناتج  الموص  الملكية على النحو 

عن الودائع والقروض وسندات الدين في التمويل اإلسالمي، والتي تسمى عادةً "باألرباح" بدالً من "الفوائد" في السياق 

يتم بها هذا التغيير على نحو أكثر منطقية اإلسالمي يجب تصنيفها إلى هذه النوعية. كما يجب أن تكون الطريقة التي 

الهائل من  ذلك وتحريه وذلك للعددكما يجب مراعات  ، BPM في نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات

 تكرارات مصطلح "الفائدة" في كال الدليلين.

يجب أن يكون لها الخيار كما يجب أن ندرك أن االقتصادات التي تكون أنشطة التمويل اإلسالمية ذات أهمية،  .8

لتقديم دخل االستثمار للودائع والقروض وسندات الدين.  (D41) في إنشاء فئة فرعية ضمن الفوائد والعوائد المماثلة

؛ ومنها: دخل االستثمار على الودائع (D41) "اإلسالمية، وبالتالي سيظهر هذا التفصيل على أنه "فوائد وعوائد مماثلة

ن اإلسالمية كما أن السبب الرئيسي وراء هذه التوصية هو أنها ستحافظ على المعايير اإلحصائية والقروض وسندات الدي

سيكون ضروري في هذه الحالة. ونظًرا ألن هذا عنصر تكميلي، فإن النظام الدولي  "D" الدولية. كما أن الرمز

ة فرعية، فستكون هناك حاجة الحقة أو فئة نظًرا ألنها فئ ."X" للحسابات القومية يجب أن تسبق الرمز القياسي بعالمة

لإلشارة إلى "الدخل اإلسالمي". وبالتالي، فإن  IS فرعية إضافية لهذه الحالة، على سبيل المثال يمكن اختيار األحرف

 .XD411Sسيكون رمز دخل االستثمار على الودائع اإلسالمية والقروض وسندات الدين 

 

 )SNA(نظام الحسابات القومية 

 ، والفقرتين الجديدتين على النحو التالي:7.113إلى النص المعدل المقترح للفقرة يشار  .9

 الفوائد والعوائد المماثلة 

هي شكل من أشكال الدخل الذي يتم تحصيله من قبل مالكي أنواع معينة  :والعوائد المماثلة الفوائد 7.113

من األصول المالية، وهي: الودائع وسندات الدين والقروض و )ربما( حسابات القبض األخرى ناتجة عن 

وضع األصل المالي تحت تصرف وحدة مؤسسية أخرى. ويتم أيًضا التعامل مع الدخل من مقتنيات 

كما أن األصول المالية التي تؤدي  .وعوائد مماثلة فوائدعلى أنها  SDRالخاصة ومخصصات حقوق السحب 

هي مجموع مطالبات الدائنين على المدينين. كما أن الدائنون الذين يقرضون  والعوائد المماثلة الفوائدإلى 
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ه. ويُعرف المبلغ األموال للمدينين حيث يؤدي ذلك إلى إنشاء واحد أو أكثر من األدوات التمويل المذكورة أعال

المبلغ المستحق للدائن حيث يتم سداد الذي يدين به المدين للدائن بالمبلغ األصلي. وبمرور الوقت، ينخفض 

  الدين ويزيد مع تراكم الفوائد والعوائد المماثلة. كما يشار إلى الرصيد في هذه الحالة بالمبلغ الرئيسي المستحق.

عبارة عن مبلغ محدد مسبقًا من المال أو نسبة مئوية ثابتة أو  المماثلة والعوائد الفوائدقد تكون  7.114

المتراكمة على الدائن  والعوائد المماثلة الفوائدمتغيرة من المبلغ األساسي القائم. إذا لم يتم دفع بعض أو كل 

ضافية منفصلة خالل الفترة المعنية، فيمكن إضافتها إلى مبلغ أصل المبلغ المستحق أو قد تشكل مسؤولية إ

قد ال تكون بالضرورة مستحقة الدفع حتى تاريخ  والعوائد المماثلةالفائدة يتحملها المدين. ومع ذلك، فإن 

  الحق وأحيانًا ليست حتى استحقاق القرض أو أي أداة مالية أخرى.

 

مبلغا ثابتًا أو في سياق التمويل اإلسالمي، فإن حظر "الربا" يعني أنه ال يجوز لمقدم التمويل أن يفرض 

مشروط برسوم التمويل بغض النظر عن استخدام المقترض لألموال. وفي بعض األحيان، قد يتوقع مقدم 

التمويل عائد من المقترض على أساس تقديري. ولهذه األسباب تُستخدم المصطلحات مثل "األرباح" أو 

 .""الهدايا" عادةً في اسقاطها على "الفائدة

 

ائد المماثلة أيًضا األرباح المستحقة القبض أو المستحقات األخرى المتوقعة للعوائد مثل تشمل الفوائد والعو

الهدايا، التي يحصلها مقدمو التمويل في سياق التمويل اإلسالمي على أدوات التمويل المصنفة على أنها 

ء المتبقي من ودائع، وسندات دين، وقروض، و )ربما( حسابات االخرى متاحة لالستالم. وبالنسبة للجز

هذا الفصل، وفي أي مكان آخر في نظام الحسابات القومية، ينبغي فهم "الفائدة" على أنها تنطبق على 

"الفوائد والعوائد المماثلة" كلما كان ذلك. وبالنسبة لالقتصادات ذات أنشطة التمويل اإلسالمية المعتبرة قد 

ولهذا فإنه يؤخذ بعين  ("D41د والعوائد المماثلة )يكون هناك أنشطة فرعية إضافية اختيارية ضمن "الفوائ

 (.(XD41ISالدين وسندات  القروض، اإلسالمي،من االستثمارات للتمويل  االعتبار الدخل

 

 (BPM6)ميزان المدفوعات الطبعة السادسة دليل 

الصلة سيكون ، ذات 11.48، فإن التعريف في الفقرة BPM6بالنسبة إلى ميزان المدفوعات الطبعة السادسة  .10

 :التغيير المقترح كما يلي

هي شكل من أشكال دخل االستثمار الذي يتم تحصيله من قبل مالك أنواع    والعوائد المماثلة الفوائد 11.48

معينة من األصول المالية، كالودائع وسندات الدين، والقروض، وحسابات القبض األخرى، بوضع األصول 

كما يتضمن الدخل من حيازات حقوق السحب الخاصة . أخرىالمالية تحت تصرف وحدة مؤسسية 

كما أنه ليست كل تدفقات الحساب الجاري المرتبطة بأدوات الدين . في الفائدة وعوائد مماثلة هاومخصصات

راجع )يكون بعضها عموالت أو رسوم، وهي رسوم للخدمات المالية  ، وقدوعوائد مماثلة فوائدعبارة عن 

 (.لمناقشة الخدمات المالية 10.136 - 10.118 الفقرات

 

 "الفائدة"اإلشارات األخرى عن 

 SNA/BPMفي نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات 

ومع . وفقا لمفهومها التقليدييشير اليها الكثير منها حيث أن  :"الفائدة" االشارات الىال ينبغي تغيير جميع  .11

قوائم رسمية فيها وجد التي يعكس على األقل في تلك األجزاء تيجب أن " المماثلةالفوائد والعوائد " معادلةذلك فإن 

نظام الحسابات القومية لتصنيف الهرمي للتسلسل ال: “1والملحق ، 7.111 لمفاهيم دخل الملكية ُ وكما في الفقرة
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وكذلك في الجداول المماثلة لدليل ميزان  القومية،كما يظهرها نظام الحسابات " المرتبطة به (األكواد)رموز الو

  .BMP المدفوعات

التي  الفوائد والعوائد المماثلة"البند التكميلي المقترح الى بطريقة مماثلة يجب أن يتم االشارة في الجداول  .12

في  المواصفاتاإلسالمية عند تحديد  الودائع والقروض وسندات الدينعلى كل من  المترتبدخل االستثمار  تتضمن

 .تكميليةالالجدول 

 

 (FISIM) بطريقة غير مباشرة المالية المقاسةالوساطة خدمة 

 ،1.5  قضيةال) FISIMمباشرة بطريقة غير  المالية المقاسةالوساطة بشأن خدمة رشادية توصي المذكرة اإل .13

واألدوات،  ،االحتسابومعادلة  ،2008بالعودة إلى مفاهيم نظام الحسابات القومية لعام ( 5.5إلى  3.5والنقاط من 

كما هي على أنشطة وساطة  ،FISIMمباشرة بطريقة غير  المالية المقاسةالوساطة الخاصة بخدمة  والمصطلحات

وهذا يعني أنه ال داعي إلجراء أي تغييرات وظيفية يوصى بها لمسودات نظام الحسابات القومية . التمويل اإلسالمية

بطريقة غير مباشرة  المالية المقاسةالوساطة نظًرا ألن مصطلحات خدمة  ذلك،ومع . BPMودليل ميزان المدفوعات 

FISIM  المالية الوساطة لذا يجب اإلشارة إلى أن معالجة خدمة  ،'أسعار الفائدة'و ' الفائدة'تعتمد بشكل كبير على مناقشة

ويوجد ذلك في ضمن الفقرات  اإلسالمية،ينطبق أيًضا على الخدمات المصرفية  FISIMبطريقة غير مباشرة  المقاسة

المالية الوساطة  تقديم خدمةحيث تم  BPMإحصاءات ميزان المدفوعات  ودليلالحسابات القومية  نظام المعنية لكل من

 .FISIMبطريقة غير مباشرة  المقاسة

 

 SNA/BPMنظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات 

، وحاشية BPM6من دليل إحصاءات ميزان المدفوعات الطبعة السادسة  10.126تضاف حاشية إلى الفقرة  .14

 :2008من نظام الحسابات القومية لعام  6.163مماثلة للفقرة 

تظهر أيضا في الخدمات المصرفية  FISIM بطريقة غير مباشرة المالية المقاسةالوساطة خدمة يجب التأكيد أن 

على أموال المودعين "( الفائدة والعوائد المماثلة"أو، )اإلسالمية عندما يكون هناك هوامش بين معدالت الربح 

 .والمقترضين

 

 FISIMلحساب : معدالت مرجعية 2.5 القضية

التوصل لرأي موحد فإنه تشير المسودة الحالية إلى عدم وجود رأي قاطع بشأن هذه الموضوع، وعندما يتم  .15

 ينبغي اعتماد التوصية.
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 الملحق واو: األوراق المصاحبة لموضوعات بحثية مختارة
 

 : المصطلحات الخاصة بدخل االستثمار من الودائع والقروض وسندات الدين اإلسالمية1واو.الملحق 

ل ميزان المحدث، ودلي NASيوضح هذا الملحق الحاجة إلى إجراء تعديالت مهمة في نظام الحسابات القومية  .1

القروض و، ليعكس العائدات المماثلة للفوائد بالمعنى األوسع للودائع BPMالمدفوعات ومركز االستثمار الدولي 

الفرعية  عمللفي بعض الحاالت بالتنسيق مع فرق ا وسندات الدين اإلسالمية. كما أنه يلخص العمل الذي تم القيام به

 الموحدة. المذكرة اإلرشادية، وذلك لوضع التوصيات في IFTTاألخرى ـ 

 

 لماذا نحتاج إلى القيام بتحديث كل من نظام الحسابات القومية وكذلك ميزان المدفوعات؟

ف ، يصنBPM6ودليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة  2008لعام  SNAوفقًا لنظام الحسابات القومية  .2

كفوائد. ويبدو  دخل االستثمار الخاص بأدوات التمويل اإلسالمية المصنفة على أنها ودائع وقروض وسندات دين تلقائيًا

ذه العائدات ف لهأن هذا التصنيف يتعارض مع تحريم الفائدة في الشريعة اإلسالمية. باإلضافة إلى ذلك، فإن التصني

هكذا، في حين أن وعلى أنها فائدة ال يأخذ في االعتبار السمات التشاركية للعديد من هذه األدوات المالية اإلسالمية. 

كون لها مفهوم عائدات القروض والودائع وسندات الدين اإلسالمية لها معاملة موازية للفائدة، وإن هذه العوائد قد ي

ة الحسابات هناك حاجة إلى معالجة إحصائية مناسبة لهذه العائدات لضمان إمكانية مقارن أوسع من الفائدة. كما أن

  القومية وتقديرات إحصاءات قطاع العالم الخارجي.

إن مناقشة التمويل اإلسالمي باللغة اإلنجليزية تواجه بالضرورة صعوبات اللغة والمصطلحات عندما يتعلق  .3

ه ال توجد ترجمة مرضية تماًما للحظر اإلسالمي للربا إلى اللغة اإلنجليزية. وهذا ليس األمر "بالفائدة". ويمكن القول إن

 26فقط من الناحية اللغوية، ولكن األهم من ناحية النصوص المقدسة في اإلسالم حيث ال تتداخل مع اللغة اإلنجليزية

اقات المحاسبة واالقتصاد واإلحصاء الفائدة'' في سي“المعاصرة، ولكن أيًضا بسبب االستخدامات المتخصصة لمصطلح 

يمكن أن تختلف عن االستخدامات الدارجة  - BPMو SNAكما أنه في نظام الحسابات القومية وميزان المدفوعات  –

على  2008من نظام الحسابات القومية لعام  7.113لهذا المصطلح. على وجه التحديد، كما أنه يمكن تفسير الفقرة 

مفهوم "الفائدة" على أنه شكل من الدخل الذي يتم اكتسابه من بعض األدوات المالية بما في ذلك أنها في الحقيقة تحدد 

الودائع وسندات الدين والقروض و )ُربما( حسابات القبض األخرى وبأي طريقة يتم هيكلتها أو حسابها. وذلك ألن 

الوحيد لدخل الملكية المشتق من هذه األدوات في دليل الحسابات القومية تعرض الفائدة على أنها الشكل  7.111الفقرة 

المالية. على النقيض من ذلك، فإن المزيد من االستخدامات اليومية للمصطلح تربطه بشكل أضيق بالقيمة الزمنية أو 

معدل الزيادة في النقود معبًرا عنها كنسبة مئوية محدد مسبقًا على المبلغ األساسي. على العكس من ذلك، تستخدم 

اللغة اإلنجليزية ألدوات التمويل اإلسالمي بشكل روتيني مصطلح "ربح"، وتتجنب "الفائدة" عند اإلشارة إلى  أوصاف

 تدفقات الدخل الناشئة عن هذه األدوات.

من أجل أن تكون أداة التمويل متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإنه في كثير من الحاالت سوف تنطوي  .4

ة على توليد مبلغ متوقع من الربح يمكن أن يكون كبير أو صغير إلى حد ما من حيث قيمته وال اداة التمويل اإلسالمي

يمكن تحديده مسبقًا بشكل مؤكد. أي أن النتيجة بالنسبة للمستثمر يجب أن تعتمد على نتيجة األعمال، أما بالنسبة 

على طبيعة التمويل، على سبيل المثال إذا كان  للمقترض، فالربح الناتج من أداة التمويل يعتمد إلى درجة عالية نسبيًا

التمويل قصير األجل تكون المخاطر االئتمانية منخفضة، أو من خالل احتياطات صاحب االستثمار أو غيرها من 

اآلليات التي تيسر تحصيل العوائد. وبالتالي، قد يبدو من المنطقي أن نوصي بأنه في حالة اختيار أداة تمويل إسالمية 

                                                 

م يتعلق بـ للربا معنى اشتقاقي في اللغة العربية قبل اإلسال https://en.wikipedia.org/wiki/Riba .يوجد مدخل كبير على ويكيبيديا عن "الربا" على 26

 من المفهوم أن يحمل معنى "زيادة غير مشروعة" للمبالغ المالية فيما يتعلق باإلقراض أو االقتراض القرآن،"الزيادة". في سياق 
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ق ربح مع موثوقية مرتفعة نسبيًا من حيث قيمتها، فإن التصنيف المناسب لألداة يجب أن يكون كأداة دين، مما لتحقي

 يؤدي إلى "فائدة وعوائد مماثلة". كتدفق للدخل.

في حال ترتيبات أدوات التمويل اإلسالمي، مثل المضاربة، قد تشير الطبيعة التشاركية وطول الفترة الزمنية  .5

الممول والمستخدم إلى صورة تشبه حقوق الملكية للترتيب المالي بدالً من عالقة الدين. ومع ذلك، ال يمكن للعالقة بين 

 SNA / BPMأن يكون تسجيل حقوق الملكية ممكنًا إال في أطر عمل نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات 

فإذا كان المشروع المالي ينطوي على إنشاء وحدة مؤسسية )أو وحدة افتراضية( تعمل كشركة متميزة أو شبه شركة. 

 عندها ال يكون األمر كذلك، فمن الصعب تجنب تصنيفها كشكل من أشكال الدين.

 

 الفرعية عملعمل فرق ال

ودائع والقروض وسندات الدين اإلسالمية أخذ فريق العمل الفرعي المعني بمصطلحات عوائد االستثمار على ال .6

علما بالنقاط المذكورة أعاله ونسق بشكل وثيق مع فريق العمل الفرعي المعني بتصنيف أدوات التمويل اإلسالمية 

وإيرادات االستثمار المقابلة لها عند تطوير خيارات بديلة في المذكرة اإلرشادية لوصف العوائد األوسع المشابهة 

 2008الودائع والقروض وسندات الدين اإلسالمية، واقتراح أي فقرات في نظام الحسابات القومية لعام للفوائد على 

كما ينبغي تغييرها لتتضمن المصطلحات المقترحة. كما تتمثل إحدى النتائج الرئيسية  BPM6نظام المدفوعات  ودليل

طر اإلحصائية التقليدية لالقتصاد الكلي، دون حاجة للمناقشات في أنه من الممكن دمج أنشطة التمويل اإلسالمية في األ

  مهمة إلى إعادة النظر فيها. 

  1.2واو والجدول  2.1 واو. و 1.1واو. إن المصطلحات الموص  بها "الفوائد والعوائد المماثلة" في الجدولين .7

لالقتصادات التي يسود فيها توضح أيًضا الفئات الناتجة عن "عوائد الودائع والقروض وسندات الدين اإلسالمية " 

 العوائد المذكورة. التمويل اإلسالمي والتي تنتج هذه
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من دليل ميزان المدفوعات الطبعة  11.1: نظرة عامة على حساب الدخل األولي في الجدول 1.1واو.جدول 
 (BPM6) السادسة

 مدين نئدا 

 ميزان السلع والخدمات
 تعويضات العاملين

 الدخل من االستثمارات
 االستثمار المباشر          
 الدخل من األسهم ومن صناديق االستثمار          
 توزيعات األرباح والمسحوبات من دخل أشباه الشركات          

 واألرباح المعاد استثمارها         

 (D41Dالفوائد والعوائد المماثلة )      
 

 استثمارات المحفظة

 ستثمارالدخل من األسهم وصناديق اال   

 توزيعات األرباح على حقوق الملكية بخالف أسهم صناديق االستثمار          

 دخل االستثمار الموزع لمساهمي صناديق االستثمار          

 توزيعات األرباح على أسهم صناديق االستثمار                

 ثمارصناديق االست عائداتاألرباح المعاد استثمارها من                 

 (D41Pالفوائد والعوائد المماثلة )      
 
 األخرى االستثمارات  
 

 المسحوبات من دخل أشباه الشركات          

 (D41Oالفوائد والعوائد المماثلة )          

 دخل استثمار حملة الوثائق التأمينية وضمانات صناديق التقاعد          
 

 األصول االحتياطية  

 الدخل من األسهم ومن صناديق االستثمار        

 (D41Rالفوائد والعوائد المماثلة )        
 

 الدخل األولي اآلخر
 اإليجار         
 الضرائب على المنتجات والواردات         
 الدعم         

 جملة الدخل األولي الدائن والمدين
 ميزان الدخل األولي

   والدخل األوليميزان السلع والخدمات 

  

من دليل ميزان  9راجع الملحق  األساسية،هي بنود توضيحية للمكونات  11.3و 11.2 ,11.1ملحوظة: الجداول رقم 

 (.BPM6) المدفوعات الطبعة السادسة
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 SNA 2008الدخل في نظام الحسابات القومية  : التغيرات في عوائد عوامل2.1واو.الجدول 

 المقترحة الصورة الصورة الحالية 

  المعامالت الرمز
D4  الدخل عواملعوائد  

D41 الفوائد والعوائد المماثلة الفوائد 

ومنها: عوائد الودائع والقروض 
 وسندات الدين اإلسالمية

D42 دخل الشركات الموزع  
D421 األرباح الموزعة  
D422 المسحوبات من دخل أشباه الشركات  

D43  استثمارها من االستثمار األجنبي المباشراألرباح المعاد  
D44 دخل االستثمارات األخرى  

D441 دخل االستثمارات على حملة وثائق التأمين  
D442 دخل االستثمار المستحق على استحقاقات التقاعد  
D443 دخل استثمار مساهمي صناديق االستثمار العامة  

  اإليجار 
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 القطاعي للكيانات المالية اإلسالمية وحساب مخرجاتها: التصنيف 2.الملحق واو

 

غير التأمينية المشار اليها في المذكرة اإلرشادية.  كيانات التمويل االسالميتتناول هذه الورقة بالتفصيل ميزات  .1

وقد ساعد توضيح هذه الميزات في وضع التوصيات بخصوص تصنيف هذه الكيانات كوحدات مؤسسية وتصنيفها 

  ا.قطاعيا وفي احتساب مخرجاته

 

 كيانات المالية االسالمية

ادئ الشريعة اإلسالمية والتي من أهمها يقوم التمويل اإلسالمي على أساس تقديم خدمات مالية متفقة مع مب .2

تحريم الربا )الذي يُترجم عادة بالفائدة( والمنتجات مجهولة العواقب )الغرر( باإلضافة إلى المقامرة. وعوضا عن ذلك 

تقوم بالدخول في معامالت مدعومة بأنشطة اقتصادية حقيقية ومعامالت اقتصادية يتم فيها تشارك المخاطر واالرباح. 

( تمارس أعمالها من خالل ابرام عقود مختلفة يتم من خاللها إدارة IFIsاإلسالمية )مؤسسات التمويل فإن  لذلك،

األدوات المالية بهدف الحصول على األموال بغرض استخدامها في العمليات التمويلية. يمكن لمؤسسة مالية اسالمية 

(. فالبنوك IBsشطة كما هو الحال في البنوك اإلسالمية )محددة أن تتعامل مع نشاط واحد فقط أو أن تتعامل مع عدة أن

توفير التمويل للعمالء. كما أنها  وفياالسالمية تتعامل في العديد من األدوات المالية من أجل الحصول على األموال 

تتشارك في عدة أنواع من العقود مع عمالئهم وبالتالي فإنهم مطالبون بتنفيذ أنشطتهم من خالل إنشاء حسابات استثمار 

مختلفة. إحدى المجموعات ضمن هذه الحسابات هي حسابات االستثمار المقيدة خارج الميزانية التي ال تمنح للبنوك 

طة اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستخدام األموال التي يتلقونها وتوزيعها. عوضاً عن ذلك، يفرض أصحاب االسالمية سل

الحسابات قيوًدا معينة على مكان وكيفية وألي غرض يتم استثمار أموالهم. نتيجة لذلك، ال يتم اإلبالغ عن األصول 

مومية الخاصة بالبنوك االسالمية. عالوة على ذلك، فإن والخصوم األساسية المرتبطة بهذه الحسابات في الميزانية الع

االستثمارات التي تتم من خالل هذه الحسابات ليست مضمونة من قبل البنوك االسالمية ذاتها أو من قبل أنظمة تأمين 

ء من للودائع أو أي طرف ثالث. عالوة على ذلك، يخضع العمالء للعديد من القيود والعقوبات إذا أرادوا سحب أي جز

المبلغ المستثمر قبل نهاية الفترة المتفق عليها في العقد. وتجدر االشارة أيضا إلى أن الغرامات التي يمكن أن تفرض 

 .تتناسب مع نسبة استثمارات العمالء في صناديق االستثمار

يم خدمات التقليدية يتم من خاللها تقدمؤسسات التمويل النوافذ اإلسالمية هي عبارة عن أجزاء منفصلة عن  .3

التقليدية مؤسسات التمويل مالية إسالمية للعمالء الذين يطالبون بمثل هذه الخدمات. وهي طريقة مستخدمة من قبل 

لتتمكن من المشاركة في األسواق المالية اإلسالمية التي من دونها ال يمكننها المشاركة بهذه األسواق استنادا الى طرق 

ق مختلفة، ولكن من المتوقع تكون هذه الكيانات في معظم البلدان التي تتواجد فيها أخرى. يمكن تنظيم هذه النوافذ بطر

مثل هذه الكيانات منفصلة عن مؤسستها األم وأن تحتفظ بتقارير مالية منفصلة. يمن أن تنظم النوافذ اإلسالمية في 

ألكثر شهرة هي تلك التي أنشأتها مجاالت أخرى كالتأمين والتأجير، ولكن من المحتمل أن تكون النوافذ اإلسالمية ا

البنوك التقليدية بهدف تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وقد تُعرف هذه النوافذ أيًضا كنوافذ 

مصرفية. يجوز إنشاء نوافذ إسالمية لتوفير تمويل متوافق مع الشريعة فقط بغض النظر عن مصدر التمويل. وفي هذه 

من المؤسسة المالية التقليدية االحتفاظ بحسابات منفصلة لهذه النوافذ. من ناحية أخرى، النوافذ  الحالة، ال يُطلب

االسالمية التي تم أخذها بعين االعتبار في هذه المذكرة اإلرشادية هي التي تنشأ داخل البنوك التقليدية بغرض تحصيل 

الودائع في أدوات مالية إسالمية فقط. وبناء على ذلك يتعين ودائع وفقًا لعقد مضاربة يتيح للبنك التقليدي استثمار هذه 

على البنوك التقليدية االحتفاظ بمجموعة كاملة من الحسابات بما في ذلك الميزانية العمومية لهذه النوافذ. إضافة لذلك 

تقليدية التي تديرها. فإن هذه النوافذ اإلسالمية ملزمة أيًضا بأن يكون لها إدارة مستقلة منفصلة عن إدارة البنوك ال
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والسبب في ذلك أن إدارة النوافذ تتطلب وجود مجلس شرعي كجزء من مهمته لضمان عدم اختالط أموال النوافذ 

 .اإلسالمية بأموال البنوك التقليدية التي تدير النوافذ

ألصول محددة الوقف تاريخيا، هو عبارة عن ترتيب إسالمي يمكن من خالله فصل الملكية القانونية والمنفعة  .4

وفقًا التفاق أو سند قانوني من أجل استخدامه ألغراض خيرية أو خاصة. بالنسبة لحالة مؤسسة الوقف المخصصة 

المتعلق  2008ألهداف خيرية والتي ال تخضع المؤسسة لسيطرة الحكومة، فإن مفهوم نظام الحسابات القومية لعام 

( هو تصنيف قطاعي قابل للتطبيق في هذه الحالة بشكل كبير. NPISHsبالمؤسسات غير الربحية التي تخدم األسر )

أما بشكل عام، فإن هناك مجموعة من استراتيجيات إدارة االستثمار التي يمكن لمؤسسة الوقف أن تختار اتباعها. 

ذلك ، حيث يكون 2008وبالتالي يجب تصنيفها وفقًا لظروفها الخاصة بما يتماشى مع نظام الحسابات القومية لعام 

واضًحا. من بين االحتماالت المختلفة، يجوز للمؤسسة الوقفية، على سبيل المثال، االحتفاظ باألصول على شكل وديعة 

(F21( أو استثمار هذه األصول في صندوق استثماري )F522 وبهذا تكون نظيراتها هي الشركات التي تقبل الودائع )

( على S124االستثمار غير المالي ) وصناديق( S123تثمار المالية )( أو صناديق االسS122باستثناء البنك المركزي )

( لكي S126التوالي؛ ويمكنها أيضا التعاقد مع مدير صندوق مصنف ضمن القطاع الفرعي للخدمات المالية المساعدة )

شادية، فإن يقوم بإدارة هذه األصول مع احتفاظها بهذه األصول ضمن ميزانيتها العمومية. لغرض هذه المذكرة اإلر

مفهوم صندوق الوقف الذي يتناوله فريق العمل الفرعي هو عبارة عن ترتيب مميز تتعاقد فيه مؤسسة خيرية، مثل 

الوقف، مع مدير صندوق إلنشاء صندوق أصول مخصص مفتوح العضوية يُدار وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، 

حدات من الصندوق. والجهة المستفيدة من هذا الصندوق ويكون الصندوق مفتوحا للجمهور للتبرع من خالل "شراء" و

هي المؤسسة الخيرية وبالتالي فإنها تعتبر المالك االقتصادي لجميع الوحدات التي يصدرها الصندوق. وبموجب 

االتفاقية، سيعيد صندوق الوقف استثمار أرباح الصندوق أو يقوم بتوزيع مبالغ محددة من هذه األرباح على المستفيد، 

ما سيتقاضى رسوما محددة لقاء الخدمات التي يقوم بها في إدارة الصندوق. على الرغم من أن هذا الوصف يعتمد ك

على بعض المصطلحات الخاصة بمفاهيم "وحدة الصندوق" )على سبيل المثال "الوحدات"(، فإن الواقع االقتصادي 

تالي ال يمكن الرجوع فيه، وتتمثل وظيفة الصندوق في هو أن استثمار المانح في الصندوق يعتبر تبرًعا للمستفيد وبال

 .توفير اإلدارة المالية لمحفظة أصول المستفيد. صناديق الوقف مطالبة أيًضا باالحتفاظ بمجموعة كاملة من الحسابات.

أصبحت صناديق الحج التي تقدم خطط ادخار مرتبطة )أو غير مرتبطة( بباقات تمكن من السفر ألداء فريضة  .5

الحج )كونها أحد أركان اإلسالم الخمسة( شائعة في بعض البلدان اإلسالمية. يمكن أن تكون هذه الترتيبات سوقية 

ه الصناديق من قبل جهات خاصة أو من قبل بالكامل أو قد تتضمن عناصر دعم للحاج ألول مرة. يمكن تنظيم هذ

وحدات حكومية. عند القيام بتصنيف كيان الحج كشركة خاصة أو عامة أو كوحدة حكومية أو مؤسسة ال تهدف الى 

الربح وتخدم األسر المعيشية يجب أن يجب اتباع المعايير العادية التي تنطبق على الظروف الخاصة المتعلقة بهذا 

كان التعامالت الخاصة بكل أو بمعظم مخرجاته قد تمت بأسعار مهمة  إذال المثال يعتبر منتج سوقي الكيان. فعلى سبي

لغرض هذه المذكرة  الحكومة؟يسيطر عليه  لهذا أواقتصاديا. وإذا لم يكن منتًجا سوقيا فيكون السؤال عندها، هل المالك 

ق الحج '' لوصف حالة مؤسسة السوق التي تتعهد، اإلرشادية، يوصي فريق العمل الفرعي باستخدام مصطلح `` صندو

كجزء هام من أنشطتها، بإدارة المدخرات طويلة األجل المفتوحة لألفراد الذين يعتزمون الحج وفقاً لمبادئ الشريعة 

اإلسالمية. يمكن أن تكون صناديق الحج في بعض الحاالت، عبارة عن مخططات استثمار جماعي تدار باحتراف 

فراد مع أفق طويل األجل. يجب أن تكون األموال التي يتم توفيرها لمصاريف الحج متوافقة مع أحكام ومفتوحة لأل

الشريعة اإلسالمية وأن يتم استثمارها استنادا الى أدوات مالية إسالمية مختلفة اعتماًدا على ترتيبات محلية بما في ذلك 

د الحجاج من بلد ما، سيكون الحجاج من معظم البلدان حسابات االستثمار المقيدة. بسبب الحصة المفروضة على عد

دخلت العديد من  الوقت،التي بها عدد كبير من السكان المسلمين على قائمة االنتظار لعدد من السنوات. خالل هذا 

 خطط االدخار واالستثمار الخاصة بالحج الى حيز التنفيذ وبالتالي تم دمجها في صناديق الحج.
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ية االقتصادية لألصول غير المالية المتعلقة بالبيع، االجارة والتمويل والمملوكة قانونيا من خالل الملك :3.واو ملحق

 مؤسسات مالية اسالمية

 

هذه الورقة المرجعية تناقش كيفية التعامل مع الملكية لألصول غير المالية المتعلقة بالبيع، االجارة والتمويل  .1

.  كما تصف الورقة بالتفصيل االجراءات المختلفة المتعلقة بالتمويل االسالمي ضمن معايير المحاسبة المالية االسالمية

 وباألخص تلك المرتبطة بأنماط تجارية او أنماط الربح والخسارة بما يشمل االصول غير المالية الثابتة.

 

 ملكية االصول غير المالية ضمن الترتيبات الخاصة بالمالية االسالمية

االسالمية عادة تقوم على توليد مؤسسات التمويل في ظل عدم التعامل مع االيرادات المتأتية من الفائدة، فإن  .2

الدخل من خالل بعض الترتيبات مثل المبيعات، االجارة للسلع وتمويل رأس المال.  حيث توصي األطر المتعلقة 

ية لهذه االصول غير المالية في الميزانية العمومية بان يتم تسجيل الملك IFSBبالمحاسبة المالية االسالمية مثل 

للمؤسسات المالية االسالمية حتى لو لم تستخدم هذه المؤسسات تلك االصول في العملية االنتاجية.  نظريا، فإن البنك 

ترة على سبيل المثال خالل الف -االسالمي يجب ان تكون لديه ملكية قانونية على هذه االصول حتى لو كانت مرحلية

  كافة المخاطر والمنافع جراء امتالك هذه االصول. التي يتحمل فيها البنك

االطر المحاسبية تعرف على انها اآللية الخاصة بتسجيل، تلخيص واصدار التقارير للمعامالت الخاصة بأي  .3

عملية تحديد القيمة  عمل، وبالتالي تزويد صورة دقيقة عن الوضع المالي واالداء لهذا النشاط او العمل التجاري.  ان

التي من خاللها يتم تحديد االصول، الخصوم وبالتالي رأس المال الي حساب استثمار والمالكين له، فان رأس المال 

يتم تحديده في الميزانية الخاصة بالمؤسسة المالية االسالمية وبالتالي تحديد الموقف المالي.  ان عملية زيادة رأس 

من تحويل االصول او االداء الخاص بالخدمات الى المؤسسة المالية االسالمية، او نقصان في  المال للمالكين والمتأتية

 رأس المال الخاص بالمالكين جراء تحويل هذه االصول من المؤسسة المالية الى مالكي هذه االصول.

ي شبيه بتلك االسالمية همؤسسات التمويل ان االطر المحاسبية واإلطار الخاص بالميزانية العمومية في  .4

للمؤسسات المالية التقليدية ما عدا تلك الفروقات المتعلقة بالمصطلحات المستخدمة.  ان الملكية االقتصادية ألي من 

األصول غير المالية والتغيير في الملكية االقتصادية هي ضرورية لتنفيذ حسابات االقتصاد الكلي. كما أن التسجيل يتم 

  تستحق المليكة من خالل المؤسسة المالية االسالمية. في الميزانية العمومية عندما

االسالمية قد طورت عدة ترتيبات محاسبية مثل المرابحة، المشاركة مؤسسات التمويل بالتحديد، فإن  .5

المتناقصة، بيع السلم، االستصناع، بيع المؤجل، االجارة التشغيلية، االجارة التمويلية والتورق.  هذه الترتيبات المالية 

ر المالية الثابتة.  الشكل هي فعليا متأتية من أنماط تجارية او أنماط مشاركة الربح والخسارة بما يشمل االصول غي

   يوضح بعض من هذه الترتيبات المتعلقة بالتمويل والمنح االسالمية. 3.1واو.رقم 
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 الترتيبات االسالمية فيما يخص التمويل والتحصيل 1.3واو.الشكل 
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 الفروقات ما بين االجارة التمويلية واالجارة التشغيلية 1.3واو.الجدول 

 أوجه االختالف االجارة التمويلية االجارة التشغيلية

كل المخاطر والمكاسب المتعلقة بملكية 

االصول تبقى مع المؤجر فيما يتعلق 

باألصول المستأجرة، وهي ما تسمى 

باإلجارة التشغيلية.  في هذا النوع من 

االجارة، فإن االصل يتم استرجاعه من 

المستأجر بعد االستخدام وفق مدة تأجيريه 

 متفق عليها

المكاسب والمخاطر  التمويلية فإنفي االجارة 

الى  المستأجرة تنتقلالمتعلقة بملكية االصول 

 المستأجر

 التعريف

الملكية لألصل تبقى مع المؤجر لكامل فترة 

 التأجير

إن خيار انتقال الملكية متوفر في نهاية الفترة 

التأجيرية.  كما أن االسم قد ينتقل وقد ال ينتقل 

 بالكامل.

 الملكية

االجارة التشغيلية هي بالمجمل تعامل معاملة 

التأجير. دفعات االجارة تعامل معاملة 

النفقات التشغيلية وبالتالي ال تظهر هذه 

 االصول في الميزانية العمومية.

االجارة التمويلية هي بالمجمل تعامل معاملة 

القرض.  في هذه الحالة، فإن ملكية االصل تعود 

الي تظهر األصول في الميزانية للمستأجر وبالت

 العمومية.

 التأثير المحاسبي

المستأجر ليس لديه خيار شراء االصل 

 خالل فترة استئجاره

المستأجر لديه خيار شراء االصل خالل فترة 

 االجارة

 خيار الشراء

% من 75مصطلح االجارة يمتد ألقل من 

 الحياة المتوقعة لألصل المؤجر

مر االقتصادي الفعلي االجارة هي بالغالب الع

 لألصل المستأجر

 مصطلح اإلجارة

المستأجر يدفع فقط الدفعات الشهرية 

لإلجارة وأية نفقات أخرى تفرض من 

 المؤجر

المستأجر يتكبد تكلفة التأمين، الصيانة اضافة الى 

 الضرائب

 التكاليف المتكبدة

في ظل كون االجارة التشغيلية تعامل معاملة 

ريع او استئجار وبالتالي فان السلعة وبالتالي 

الدفعات المدفوعة تعامل على انها نفقات.  ال 

 يوجد اهتالك لتحميله من قبل المستأجر

المستأجر بإمكانه المطالبة بكل من الفائدة 

واالهتالك في ظل أن االجارة التمويلية هي تعامل 

 معاملة القرض

 منافع الضرائب

ها التكاليف االدارية والتشغيلية يتحمل

المؤجر بما يشمل نفقات التسجيل، التصليح 

في ظل ان المؤجر هو المخول فعليا  ..الخ

 باستخدام االصل

يتم تحمل تكاليف التشغيل واالدارة من خالل 

المستأجر باعتباره سيكون المالك النهائي لألصل 

 في نهاية فترة التعاقد

تكاليف التشغيل 

 واالدارة

المصنع والمعدات، االرض، المكاتب،  .الخالحواسيب، االجهزة المحمولة..

 المباني...الخ

 

 أمثلة
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 (FISIMمعدالت المرجعية والمصطلح الموَص به الحتساب الخدمات المالية االسالمية )ال :4.واوملحق 

 

 متلقيةسات . في هذا الملحق سيتم طرح وجهات النظر المختلفة لقياس الخدمات المالية المقدمة من خالل مؤس .1

ة في اختيار الودائع االسالمية في الحسابات المحلية ومع القطاع الخارجي.  كما سيتم تناول وجهات النظر المختلف

او التقليدية  على الودائع والقروض في المؤسسات االسالمية FISIMالفائدة المرجعية المحبذة الستخدامها في احتساب 

 والتي تتم بنفس العملة.

 

 الودائع االسالمية؟ متلقيةكيف يتم قياس الخدمات المالية المقدمة من خالل مؤسسات 

مية في الودائع االسال متلقيةهنالك وجهتين نظر في طريقة احتساب الخدمات المالية المقدمة من مؤسسات  .2

لورقة في ا 1.5ة في القضي 1الحسابات المحلي والدولية مع القطاع الخارجي.  وجهة النظر االولى )خيار رقم 

هذا الصدد  وفي  .FISIMالمستخدمة في نظام الحسابات القومية الحتساب  معادلةالمرجعية( وهي تدعم استخدام نفس ال

ية بأنها تقدم فإن السبب وراء وجهة النظر هذه هو افتراض ان البنوك االسالمية مثل البنوك التقليدية في هذه الجزئ

د وجهة خدمات الوساطة المالية والتي تسمح بوجود وحدات لديها فائض يمكن أن تقرض وحدات أخرى مدينه.  وتستن

ابط التي حسابات القومية هو نظام شمولي يسمح بتضمين كافة المعايير والضوالنظر هذه على التفسير بأن نظام ال

ن الشريعة تشمل ظروف متعددة قدر االمكان وال يمكن تطبيقه بشكل متجزئ لقطاعات معينة دون غيرها.  إن حقيقة كو

يستثنيها من ذلك.  والمالية  االسالمية تمنع الفائدة والمعامالت المرتبطة بها اال ان هذا ال ينطبق على خدمات الوساطة

 متلقيةسات يمكن تطبيقه على مؤس 2008االساسي والمعبر عنه في نظام الحسابات القومية   FISIMبالتالي، فان مبدأ

  الودائع. متلقيةالودائع االسالمية مثلما يتم تطبيقه على المؤسسات التقليدية ل

ال يتماشى   FISIMفي الورقة المرجعية( تشير الى أن مفهوم  1.5في القضية  2وجهة النظر األخرى )خيار  .3

الودائع االسالمية نظرا الن الشريعة تحرم وتمنع الفائدة.  وفي نظام حر للفائدة فإن  متلقيةوال ينطبق على مؤسسات 

مؤسسات العوائد يمكن أن تولد من خالل مشاركة المخاطر المشمولة ضمن ترتيبات مشاركة الربح والخسارة بين ال

الودائع االسالمية ال تفرض  متلقيةاالسالمية وعمالئها.  ضمن الترتيبات المتعلقة بالربح والخسارة، فإن مؤسسات 

فوائد وانما تشارك في العوائد المتحققة من استخدام هذه االموال في حين ان الخسارة والمكاسب يتم تقاسمها ما ين 

ية تمكن من احتساب تقديرات إلنتاج البنك مباشرة بدون الرجوع للفائدة .  هذه اآلل27المودعين والبنوك االسالمية

الودائع االسالمية بانها  متلقية.  في المقابل يمكن احتساب خدمات الوساطة المالية التي تقدمها مؤسسات 28FISIMو

ة على ادوات المالية بالقروض مطروحا منها التوزيع المدفوع الشبيهةمجموع الدخل المتأتي على االدوات االسالمية 

يشبه الفائدة  ممابالودائع.  إن وجهة النطر هذه يمكن وصفها على انها مصطلح بديل لإلنتاج المتأتي  الشبيهةاالسالمية 

وبالتالي تشابه نوعا ما الطريقة المتعة  IsFISوالمتأتي من خالل البنوك االسالمية " خدمات الوساطة المالية االسالمية 

 .199329في نظام الحسابات القومية  FISIMالحتساب 

في نظام الحسابات القومية  FISIMالمتبعة حول  معادلةإن الباحثين الذين كانوا مع وجهة نظر استخدام نفس ال .4

الودائع االسالمية كان لديهم وجهات نظر مختلفة حول اختيار  متلقيةلقياس خدمات الوساطة المالية لمؤسسات  2008

في الورقة  2.5في القضية  1.  وجهة النظر األولى )خيار FISIMمعادلة الفائدة المرجعية المالئمة الستخدماها في 

ليدية في كل من المؤسسات االسالمية والتق FISIMالمرجعية( كانت تدعم استخدام فائدة مرجعية واحدة الحتساب 

للودائع والقروض والتي تكون بنفس العملة.  وجهة النظر هذه منسجمة مع توصيات كل من نظام الحسابات القومية 

                                                 

  . ما هي الطرق التي يختلف فيها البنك اإلسالمي عن التمويل التقليدي؟2009ميرفين ك. ،  لويس،  27
 ملية في رده على استبيان األمم المتحدةقد قدم األردن مثاالً على هذه الع  28
 . منظور التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية.2019 كروجر،روسل   29
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فائدة مرجعي واحدة عوضا  معدلالستخدام  اآلراء.  كانت التفضيالت في 6ودليل ميزان المدفوعات الطبعة  2008

يجب أن يشمل خدمات تحويل السيولة  FISIMتركز على ان  اآلراءالفائدة وكانت  معدالتعن استخدام العديد من 

النقدية كما تم التنويه الى أن استبعاد خدمات تحويل السيولة النقدية قد يؤدي في االغلب الى تخفيض تقديرات االنتاج 

واحدة  .  إن استخدام نسبة30يجب ان يعكس االوضاع المحلية فرديةالمرجعية  معدالتللبنوك. ان استخدام واحتساب 

يجب أن يكون للمعامالت المنفذة بعملة محلية واحدة، بينما يتم استخدام نسب مختلفة للقروض والودائع للعمالت 

 االخرى.

فائدة  معدلمن الورقة المرجعية( كانت تدعم استخدام  2.5في القضية  2وجهة النظر الثانية )خيار رقم  .5

.  31الودائع االسالمية متلقية، مع ضرورة االخذ بعين االعتبار المخاطر المختلفة المترتبة على مؤسسات فرديمرجعي 

على القروض في البنوك التقليدية  FISIM( في احتساب CDRكما تم نقاش كيفية احتساب المخاطر المتعلقة باالئتمان )

اريين للحسابات القومية ولم يكن هنالك اية توصيات للجنة الخبراء االستش 33والعاشر 32في كل من االجتماع الثامن

.  في المقابل، في بعض الترتيبات المالية FISIMبخصوص تضمين او عدم تضمين مخاطر االئتمان في احتساب 

 PSIA(، المنافع والمخاطر على التمويل البنكي من PSIAاالسالمية مثل حسابات االستثمار المتعلقة بمشاركة االرباح )

، وبالتالي تم اقتراح CDRعن يتم مشاركتها بين البنك ومالكي حساب االستثمار.  هذا االمر قد يختلف في طبيعته فانه 

 وجهة النظر هذه على هذا االساس.

ائدة ففي الورقة المرجعية( كانت تدعم استخدام عدة نسب  2.5في القضية  3وجهة النظر الثالثة )خيار  .6

لودائع الودائع االسالمية والتقليدية عند احتساب القروض وا متلقيةفي كل من مؤسسات  FISIMمرجعية الحتساب 

( 1لكل من ) والتي تكون بعملة واحدة.  هذا بسبب كون المزايا الخاصة بالمالية االسالمية تتضمن التأثير المزدوج

ل البنوك االسالمية االسالمية والتي قد تجع( القيود على الدخول فقط في االنشطة المرتبطة بالشريعة 2تحريم الفائدة و )

طة االسالمية قطاع فرعي في االقتصاد الكلي.  وبالتالي من الضرورة التفكير في موائمة على سبيل المثال بان االنش

 هي محصورة نوعا ما في قطاع مالي اسالمي فرعي مكون من وحدات تسعى الى االيداع في البنوك االسالمية

دام االدوات يل المطابق للشريعة االسالمية.  وبالتالي، البنوك في حد ذاتها ستكون محصورة باستخواختيارات التمو

 االسالمية.مؤسسات التمويل المطابقة للشريعة االسالمية في التعامل مع 

                                                 

 2013، مايو  FISIMبشأن  ISWGNAالتقرير النهائي لفريق عمل  30
 هود، كايل. قياس خدمات البنوك التجارية في الدخل القومي وحسابات المنتجات. 31
32  2.asp-https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2013/m8 
33  10.asphttps://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2016/M 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2013/m8-2.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2016/M10.asp
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 : التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي5.اوملحق و

 

لحسابات الوطنية المتعلقة بمعالجة التأمين اإلسالمي وإعادة التأمين اإلسالمي في امسائل يناقش هذا الملحق ال .1

لتقليدي واإلسالمي كل من التأمين وإعادة التأمين انماذج تركيبات والدولية. وهو يقر باالختالفات البنيوية على مستوى 

عنية بهذه سساتي والقطاعي للوحدات المويدرس كيف يمكن أن تأخذ هذه االختالفات بعين االعتبار في التصنيف المؤ

رصدة األنشطة في إحصاءات االقتصاد الكلي وأيضا في حساب المخرجات وتقييد المعامالت والتدفقات األخرى وأ

ل وإعادة التكافل، تحدد التأمين اإلسالمي )التكافل وإعادة التكافل(. وبعد تحليل األنواع والنماذج المختلفة ألنشطة التكاف

بتعهدات  رئيسية وتقدم توصيات فيما يتعلق بالتصنيف المؤسساتي والقطاعي للوحدات المعنيةقضايا ثالثة  الورقة

 يقية.التكافل وإعادة التكافل وبحساب المخرجات المنبثقة، مع اإلقرار بالحاجة للمزيد من اإلرشادات التطب

 

 التكافل وإعادة التكافلهيئات وصف تفصيلي لنماذج و

مبادئ التمويل اإلسالمي، تنبني نماذج التأمين التكافلي على تفادي الغرر والميسر واالستثمارات تماشيا مع  .2

الفائدة( وتستند بدالً من ذلك إلى مبادئ التعاون وااللتزام بالتبرع والتعاضد من أجل تقاسم المخاطر. الربا )القائمة على 

ر أو أخطار معينة على أن يدفع كل منهم مبلغًا معّينا يتم تعريفه على أنه "اشتراك مجموعة أشخاص يتعرضون لخط

على سبيل التعاون لصندوق غير هادف للربح؛ لتعويض األضرار التي قد تصيب أيًّا منهم إذا تحقق الخطر المعين، 

 .34وفقًا للعقود المبرمة والتشريعات المنّظمة"

ل العام الحماية التكافل العام وبرامج التكافل العائلي. حيث يوفر التكافبرامج  يصناف التأمين التكافلتغطي أ .3

يجا من ضد الخسارة المادية أو أي شكل من أشكال الضرر على أساس قصير المدى بينما يوفر التكافل العائلي مز

وما برنامجا مركبا ئلي عمبالعادة فترة تزيد عن السنة. كما يعتبر التكافل العا يغطي –الحماية واالدخار الطويل المدى 

كافل العائلي للتأمين على الحياة وللتأمين العام ما لم تشترط التشريعات تسجيل شركات الت ايقدم في نفس اآلن خطط

 المنفرد بشكل مستقل.

شكال إعادة التأمين يعتبر إعادة التأمين التكافلي بمثابة االمتداد الذي يدعم أنشطة التأمين التكافلي كشكل من أ .4

لتكافلي امبني على أسس ومبادئ التمويل اإلسالمي. وهو يهدف إلى التخفيف من مخاطر الخسارة في أنشطة التأمين 

سوق إعادة التأمين القيمة. وبالنظر إلى الحجم المتواضع لملكيات المرتفعة وزيادة قدرته على التأمين المباشر وخاصة ال

صناعة إعادة  تصعب فيها استدامة التيديد من االقتصادات اإلسالمية التكافلي والتي ال تزال في طريق النمو في الع

 التكافل، فإن هذا الوضع قد يؤدي إلى تنمية التجارة الخارجية في أنشطة إعادة التأمين التكافلي.

تستلزم مطابقة مبادئ الشريعة اإلسالمية التمييز بين ثالث مجموعات من الوحدات في مختلف نماذج التكافل  .5

ة التكافل هم المشاركون في التكافل وصناديق التكافل وشركات التكافل. وبناء عليه، تقتضي معايير محاسبة وإعاد

أن تقوم كل من صناديق التكافل وشركات التكافل بتجميع مجموعة كاملة ومنفصلة من الحسابات،  35التمويل اإلسالمي

 بما في ذلك الميزانيات العمومية.

ن الذي يلتزم على خالف التأمين التقلي .6 بتوفير  -بموجب عقد تبادل-دي، ال تعتبر شركة التكافل بمثابة المؤم 

ن عليه(،  " في المشاركينأن "إذ الحماية ضد خسائر معينة في مقابل األقساط التي يدفعها حامل وثيقة التأمين )المؤم 

                                                 

م والضوابط الشرعية ( بشأن األحكا6/21) 200مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي بموجب قرار رقم تعريف  34

 ألسس التأمين التعاوني
ومجلس الخدمات المالية ( IFIAAOاإلسالمية )قائمة كاملة بالمعايير التي نشرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  1.5يقدم الملحق واو. 35

 فيما يتعلق بالتأمين وإعادة التأمين اإلسالمي( IFSBاإلسالمية )
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ن عليه في آن واحد ن والمؤم  نظام التأمين التكافلي يعتبرون بمثابة المؤم 
وبالتالي، يتميز نموذج التأمين التكافلي  .36

( العقد الضمني للتبرع المستخدم بين مجموعة المشاركين من أجل تحديد 1نوعين من العالقات التعاقدية: )وجود ب

عالقتهم على أساس التعاون والتضامن، حيث يوافقون على التخلي عن مبلغ معين من المساهمات التي قاموا بدفعها 

" على شكل تبرع، من أجل تقديم التعويض المشترك لفائدة أي مساهم مشارك يتعرض لخسارة كافلصندوق التل "

" التي تم تعيينها من شركة التكافل( العالقة التعاقدية بين مجموعة المشاركين و "2مغطاة بموجب عقد التكافل، و )

ستخدام مختلف أنواع العقود لتنظيم عالقتهم طرف المشاركين إلدارة واستثمار صندوق التكافل بالنيابة عنهم، وذلك با

المكافأة أو مزيج من هذه العقود(. كما تجدر  -دفع الرسوم ، الجعالة  -المشاركة في الربح ، الوكالة  -)المضاربة 

 اإلشارة بالنسبة لجميع أنواع التكافل، على أن مساهمات التكافل واألرباح المستخلصة من استثماراتها والفائض الناتج

 العالقة بين المشاركين وصندوق التكافل وشركة التكافل. 1.5و.واتعود إلى المشاركين بصفة جماعية. يلخص الشكل 

 

 : العالقة بين المشاركين وصندوق التكافل وشركة التكافل1.5و.واشكل 

 

 المشاركون

، وقبض التعويضات عند المساهماتيقومون بسداد حصة 

ن عليه، مع الحصول على حصة من  حدوث الخطر المؤمَّ

 التكافل فائض

 صندوق التكافل

ن الحساب الذي أنشأته الشركة إليداع مساهمات المشاركي

 وعائداتهم وكذلك االحتياطيات

 شركة التكافل

يجب أن تحافظ الشركة على حسابات منفصلة تميز بين 

حاملي وثائق التكافل من جهة، وبين حقوق والتزامات 

 حقوقها والتزاماتها من جهة أخرى

 

لتكافل، والتي اتم تطوير نماذج مختلفة للتأمين التكافلي وفقا للعقود الضمنية الموقعة بين المشاركين وشركة  .7

ئيسية سائدة: نماذج رصناعة التأمين التكافلي أربعة عرف تحدد كيفية تعويض األخير عن إدارة صندوق التكافل. حيث ت

دوق ( التكافل القائم على المضاربة، حيث تكسب شركة التكافل حصة من األرباح الناتجة عن استثمارات صن1)

ت المشاركين؛ ( التكافل القائم على الوكالة، حيث يتم دفع رسوم لشركة التكافل كنسبة مئوية من مساهما2التكافل؛ )

سبة مئوية من الة والمضاربة معا أو النموذج الهجين، حيث تكسب شركة التكافل ن( نموذج التكافل القائم على الوك3)

ميز بعدم ، والذي على عكس النماذج السابقة، يت( نموذج التكافل الوقفي4؛ و )حصة من األرباحأيضا المساهمات و

 فل.بل يتم االحتفاظ به في صندوق التكافل من قبل شركة التكا ،تحويل الفائض إلى المشاركين

بشكل عام، تختلف النماذج المعتمدة للتكافل العائلي عن تلك التي تقتصر على تقديم التكافل العام، من حيث  .8

(. وعلى هذا PIF) ( وصندوق استثمار المشاركينPRFتقسيم صندوق التكافل إلى صندوق مخاطر المشاركين )

، لكي يتم استثمار جزء في الصندوق العام والاألماألساس، يقوم المشاركون بدفع المساهمات المحددة قصد تجميع 

لغرض االستثمار و/أو االدخار، بينما يتم تخصيص الجزء اآلخر من ( PIF)منها ضمن صندوق استثمار المشاركين 

                                                 

 أبرز االختالفات بين نماذج التأمين التقليدي والتأمين التكافلي 2.5يبرز الملحق واو. 36

املشاركون 

شركة 

التكافل

صندوق 

التكافل
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( من أجل تغطية استحقاقات المشاركين على أساس المساعدة المتبادلة أو PRFالمساهمة لصندوق مخاطر المشاركين )

 غاة، وكذلك من أجل تسوية رسوم إعادة التكافل وتخصيص االحتياطيات.الحماية المبت

يعتمد نموذج التكافل القائم على المضاربة على األداة المالية اإلسالمية المعروفة باسم المضاربة والتي تعتمد  .9

لمضارب( الذي . وفقا لهذا النموذج، تعتبر شركة التكافل بمثابة صاحب المشروع )ا37على مبدأ المشاركة في الربح

يوفر المهارات اإلدارية أو العمالة ويتم تعيينه من قبل المشاركين، الذين يعتبرون بمثابة مستثمرين أو مساهمين في 

األموال )رب المال(. يتم تقاسم أي فائض أو ربح ناتج عن استثمارات صندوق التكافل بين شركة التكافل وصندوق 

ا بينما يتحمل صندوق التكافل الخسائر المحتملة لوحده، ما لم يثبت هناك عنصر التكافل وفقا لنسبة متفق عليها مسبقً 

 إهمال من قبل شركة التكافل.

لة بناء على عقد يعتمد نموذج التكافل القائم على الوكالة على األداة المالية اإلسالمية المعروفة باسم الوكا .10

ائض يتحقق من فتعد بمثابة وكيل. وفي هذه الحالة، يعود أي الوكالة بين المشاركين في التكافل وشركة التكافل التي 

مات المقدمة استثمار أموال الصندوق إلى المشاركين فقط، بينما تستفيد شركة التكافل من رسوم الوكالة مقابل الخد

ت صندوق لياعلى أساس االتفاق المتبادل والشروط المحددة مسبقًا في العقد. أما األرباح والخسائر الناتجة عن عم

 التكافل واالستثمارات، فسوف تعود إلى صندوق التكافل فقط.

بين سمات  التكافل الهجين هو تأمين إسالمي يجمع أكثر من أداة مالية في نموذجه التركيبي، حيث أنه يجمع .11

قدين اثنين. عنموذجي الوكالة والمضاربة في آن واحد. وفقا لهذا النموذج الهجين، يوقع المشاركون وشركة التكافل 

ين ووفقًا وفقا لعقد الوكالة، تستطيع شركة التكافل أن تتحصل على رسوم من المساهمات المدفوعة من قبل المشارك

ندوق لعقد المضاربة، فإنه يحق لها أيضا الحصول على حصة محددة مسبقا من األرباح الناتجة عن استثمارات ص

ذي يغطي عناصر الوقف الخيري المضاربة ال -الوكالة  -الوقف التكافل. كما يوجد نموذج هجين آخر هو نموذج 

اهمات ، حيث ال يحصل أي طرف على الفائض المترتب ولكي تبقى المسعهدوأدوات الوكالة والمضاربة ضمن نفس الت

 األصلية في نفس الصندوق المشترك لغرض إعادة االستثمار ولتعزيز استدامته.

خالل  ل هو المبلغ المحتسب على أنه فائض مساهمات أقساط المشاركينفائض االكتتاب في ترتيبات التكاف .12

ي ذلك عمليات فالفترة المالية باإلضافة إلى االحتياطيات الفنية واألرباح بعد خصم جميع التعويضات والمصاريف بما 

أو نقص  ياطياتإعادة التكافل. ويتعين تصريف الفائض بطريقة تخدم المصلحة العامة للمشاركين مثل تراكم االحت

معتمد والذي يحدد المساهمات أو القيام بتبرعات خيرية أو التوزيع بين المشاركين. ويرتبط هذا أيضا بنموذج التكافل ال

شروط عقد لما إذا كان يتعين تحويل الفائض إلى المشاركين فقط )الوكالة(، أو مشاركته مع شركات التكافل )تبعا 

 ندوق التكافل )الوقف(.المضاربة( أو االحتفاظ به في ص

ف عن تقتضي المعالجة اإلحصائية لعمليات التأمين اإلسالمي أن تتم إعادة تركيب المكونات بشكل مختل .13

تلف مفهوم تقديم الخاصة بعقود التكافل وإعادة التكافل. في هذا السياق، يخعهدات التأمين التقليدي وذلك اعتبارا للت

حساب  معادلةى علبناء عن نظام التأمين التقليدي الذي ينشأ فيه تقديم الخدمة  الخدمات من الناحية التصورية جذريا

يمكن  من ذلك، بدالً وهامش بين المبالغ المستحقة للشركات من جهة والمبالغ المستحقة لحملة الوثائق من جهة أخرى. ال

الكين بتعيين المشاركون بصفتهم م عندما يقوم ،مكون الخدمة في التأمين التكافلي من خالل عقد الوكالةجليا تحديد 

بة عنهم. باإلضافة من أجل القيام بمهام محددة مرتبطة بإدارة واستثمار صندوق التكافل نيا ،شركة التكافل بصفتها وكيال

لتأمين إلى ذلك، يمكن الترجيح بين خيارات مختلفة من أجل تقييد حصص الفائض التي يتم توزيعها بحسب نموذج ا

 تمد.التكافلي المع
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العديد من أوجه التوافق مع التأمين التقليدي أثناء المعالجة مراعاة رغم التباينات التي سبق ذكرها، ينبغي  .14

اإلحصائية لألرصدة والمعامالت المالية مثل تصنيف مساهمات التكافل واالستحقاقات ضمن الدخل الثانوي، وكذلك 

 االستثمارية ضمن الدخل األولي.األرباح والخسائر المترتبة من األنشطة تصنيف 

 

 

 المعايير المنشورة بخصوص التأمين وإعادة التأمين اإلسالمي :1.5و.واملحق 

 

 (AAOIFIالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )

 ( التأمين اإلسالمي26معيار ) •

 ( إعادة التأمين اإلسالمي41معيار ) •

 

 (AAOIFI/FASلهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )محاسبية المعايير ال

 العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية لشركات التأمين اإلسالمية - 12معيار المحاسبة المالية رقم  •

التأمين اإلفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض أو العجر في شركات  - 13معيار المحاسبة المالية رقم  •

 اإلسالمية

 المخصصات واالحتياطيات في شركات التأمين اإلسالمية - 15معيار المحاسبة المالية رقم  •

 االشتراكات في شركات التأمين اإلسالمية - 19معيار المحاسبة المالية رقم  •

 

 (IFSBمعايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية )

 (2009)ديسمبر  8المعيار رقم  •

 اإلرشادية لضوابط التأمين التكافليالمبادئ 

 (2010)ديسمبر  11المعيار رقم  •

 معيار متطلبات المالءة للتأمين التكافلي

 (2013)ديسمبر  14المعيار رقم  •

 معيار إدارة المخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالمي(

 (2016)أبريل  18المعيار رقم  •

 أمين اإلسالمي(المبادئ اإلرشادية إلعادة التكافل )إعادة الت

 (2018)ديسمبر  20المعيار رقم  •

 العناصر األساسية في عملية المراجعة الرقابية لشركات التكافل وإعادة التكافل ]قطاع التأمين اإلسالمي[

 (2020)ديسمبر  25المعيار رقم  •

 اإلفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وانضباط السوق لشركات التكافل/إعادة التكافل
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 التأمين التقليدي والتأمين التكافليتعهدات جدول مقارن ألبرز االختالفات بين  :2.5و.والحق م

 

 التأمين التكافلي التأمين التقليدي

التعويض عن الضرر موضوع عالقة تجارية بين 

 شركة التأمين والمؤمن عليه

يعتمد التعويض على عقد المساعدة المتبادلة 

 المتبادلة )تبرع()التعاون( والمساهمة 

عقد التبادل )بيع وشراء وثيقة التأمين( بين المؤمن 

 والمؤمن عليه

مزيج من عقد التبرع من جهة وعقد الوكالة و/أو 

 المشاركة في الربح من جهة أخرى

تمتلك الشركة أقساط التأمين )حيازة( مقابل التزامها 

 بدفع تعويضات التأمين

ك متاليعود إليها اهو الجهة التي صندوق التكافل 

 لشركةلالمساهمات وليس 

الشركة طرف أصلي وهي توقع العقد باسمها 

الخاص. فيكون هناك تفريق تام بين شركة التأمين 

 والمستفيد

ن  والمشارك هما في الواقع نفس الشخص ألن المؤم 

ملكية صندوق التكافل تعود للمشاركين بينما تتولى 

 الشركة مهمة التدبير نيابة عنهم

تمتلك الشركة األقساط وتحصلها بمجرد توقيع العقد. 

تشكل األقساط والعوائد عليها جزءا من إيرادات 

 الشركة وأرباحها

ترجع عائدات استثمار المساهمات إلى حملة الوثائق 

بصفة جماعية، بعد خصم حصة الشركة. ويوزع 

 الفائض بينهم أو يُصرف لألعمال الخيرية.

مستحقات من أصولها حتى وإن تلتزم الشركة بدفع ال

 تجاوزت المستحقات مبلغ األقساط المدفوعة

إذا تجاوزت المستحقات المدفوعة من صندوق 

التكافل مبلغ المساهمات، يجب على المشاركين زيادة 

 مساهماتهم

ن له إلى شركة التأمين يتم توزيع المخاطر على مجموعة المشاركين  يتم تحويل المخاطر من المؤم 

ها، ويتم تقاسم عبء الخسائر بشكل منصف بأكمل

 بينهم

قد يتم استثمار األقساط في األوراق المالية بفائدة 

 )الربا(

يجب استثمار المساهمات في أدوات مالية متوافقة مع 

 مشاريع حاللفي الشريعة اإلسالمية و
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 التكافل تعهدات: نماذج توضيحية مختارة لنماذج 3.5و.واملحق 

 

 (2009)ديسمبر  8معيار مجلس الخدمات المالية اإلسالمية رقم المصدر: 

 .، الملحقالمبادئ اإلرشادية لضوابط التأمين التكافلي
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