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:نحوًالتاليًتُحسبًخدماتًالوساطةًالماليةًالمقاسةًبطريقةًغيرًمباشرةًعلىًأساسًالقروضًوالودائعًعلىًال

𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀 = 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀𝑙 + 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀𝑑 = 𝑟𝑙 − 𝑟𝑟 𝑌𝑙 + 𝑟𝑟 − 𝑟𝑑 𝑦𝑑

𝑟𝑙)=للُمقترضينالُمقدمةالخدمات − 𝑟𝑟)×القروض

rr=  )الخدمات الُمقدمة للُمودعين    − rd ) ×ًاإليداعات

(للمودعينالضمنيةالخدمات+للمقترضينالضمنيةالخدمات)=الماليةالوساطةخدمات

الفائدةسعرإلى(𝑟𝑟)تشيربينما.(Loan)القروض𝑦𝑙تمثلحينفي،(Deposit)الودائعإلى𝑦𝑑تشيرحيث

100:التاليالنحوعلىوتحسبالقروضعلىالفائدةسعرإلى𝑟𝑙والمرجعي، ×
الفوائد ايرادات

االئتمان

100:التاليالنحوعلىويحسبالودائععلىالمدفوعالفائدةسعر،𝑟𝑑يمثلحينفي ×
الودائع على الفوائد مصروفات

الودائع

لىًالنحوًمتوسطًسعرًالفائدةًالمدفوعًعلىًالودائعًوسعرًالفائدةًعلىًالقروضًويحسبًعيعتبرً(𝑟𝑟ً)أماًسعرًالفائدةًالمرجعيً

𝑟𝑟:ًًًًالتالي =
𝑟𝑙+𝑟𝑑

𝑦𝑙+𝑦𝑑

قة منهجية قياس خدمات الوساطة المالية المقاسة بطري

(FISIM)غير مباشرة 
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طريقةبنفساشرةمبغيربطريقةالمقاسةالماليةالوساطةخدماتاحتسابيتماالسالمية،الشريعةمعالمتوافقةالماليةالمؤسساتحالةفي

علىاألرباحوزيعتوكذلكالقروضعلىالفائدةسعرعنعوضا ً"التمويالت"علىالعوائداستخداممعلكنالمالية،للمؤسساتاالحتساب

منتعقيدا ًثرأكالشريعةمعالمتوافقةالماليةالمؤسساتعلىالمعادلةتطبيقيكونوقدالودائع،فائدةمدفوعاتعنعوضا ًالمودعين

نظامعلىمادباالعتالتاليالنحوعلىالماليةالوساطةخدماتمعادلةتكونوعليهالمستخدمة،األدواتتنوعبسببالتقليديةالبنوك

:2008القوميةالحسابات

الماليةالوساطةخدمات)+(التمويلعلىالماليةالوساطةخدمات=الشريعةمعالمتوافقةمباشرةغيربطريقةالمقاسةالماليةالوساطةخدمات

.اإليداععلى

=)التمويلعملياتفيالمتضمنةالخدمات
𝒓𝒍−𝒓𝒓

𝟏𝟎𝟎
(Financing)التمويل×(

=)اإليداععملياتفيالمتضمنةالخدمات
𝒓𝒓−𝒓𝒅

𝟏𝟎𝟎
(Deposit)االستثمارأواإليداع×(

بينماالتمويل،علىالعائدمعدلإلىr𝑙واإليداع،وسعرالتمويلمعدلبينالسعرمتوسطوهوالمرجعيالمعدلسعرإلىrrتشيرحيث

عائديمثلعةالشريمعالمتوافقةالبنوكفيالتمويلعلىالعائدمعدلأنإلىيُشار.اإليداععلىالموزعالربحمعدلسعرإلى𝑟𝑑تشير

.الشريعةمعالمتوافقةالتمويلأنواعمنوغيرهاالمرابحةعمليات

* Russell Krueger, “Some Notes on Islamic Finance in the National Accounts”, Presented IARIW Conference Dresden, Germany – August 2016 

ر منهجية قياس خدمات الوساطة المالية المقاسة بطريقة غي

مباشرة للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة
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عربيةقيمة خدمات الوساطة المالية المقاسة بطريقة غير مباشرة في بعض الدول ال

مليون دوالر أمريكي

قة منهجية قياس خدمات الوساطة المالية المقاسة بطري

(FISIM)غير مباشرة 
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1.9-49575158495847754590الجزائر

59059472681092111.78تونس

5,8865,9956,0876,1926,4972.50السعودية

1,8031,9271,9992,0392,1083.98ُعمان

2813143273333556.01فلسطين

6,4306,6366,9987,2967,7344.72قطر
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9.20...3,1063,2943,6834,045لبنان

3,8283,8143,8974,2474,2552.68المغرب
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رورةًامتالكًمعظمًالبنوكًلشركاتًتأجيرًتمويليًووساطةًمالية،ًويكمنًالتحديًهناًفيًض1.

.احتسابًخدماتًالوساطةًالماليةًلكلًشركةًعلىًحدة

المراكزتحتاجحيث،(Covid-19)فيروسانتشارظلفيالمسحبياناتجمعصعوبة2.

معظمأنحيثالبيانات،علىالحصولبهدفدائماالشركاتمراجعةإلىاإلحصائية

.الظروفتلكظلفيبُعدعنتعملالشركات

.تأخرًإصدارًوتسليمًالبياناتًلمعظمًالشركاتًالمالية3.

ن المؤسسات نقص الفهم أحياناً لبعض المتغيرات االقتصادية لدى مستوفي بيانات المسح م4.

.المالية

اؤها بالشكل عدم استكمال بعض البنود في استبيان الشركات المالية وبعضها ال يتم استيف5.

.الكافي، مما يؤدي إلى صعوبة تصحيحها

اب التحديات التي تواجه المراكز اإلحصائية عند احتس

قيمة الخدمات المالية المقاسة بطريقة مباشرة
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.قِدم عينة البحث وعدم تحديثها بشكل دوري1.

.عدم شمولية عينة الشركات المالية2.

.2008عدم االنتقال لنظام الحسابات القومية 3.

.عدم تحديث استمارة البحث4.

.عدم تعاون بعض الشركات المالية سواًء بما يشمل حاالت الرفض أو المماطلة5.

التحديات التي تواجه المراكز اإلحصائية عند اعداد 

قيمة الخدمات المالية المقاسة بطريقة مباشرة
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لمراكزابتزويدالماليةالمؤسساتيلزمبمااإلحصائي،القانونوتفعيلتطويرعلىالعمل1.

.الماليةبالمؤسساتالمتعلقةالبياناتبجميعاإلحصائية

ساتالمؤسبمسحالخاصالبياناتجمعالستمارةالدوريوالتطويرالتعديلعلىالعمل2.
.المالية

واألجهزةالوزاراتوبقيةالنقدومؤسساتالمركزيةالبنوكبينالتعاونمنالمزيد3.

.ليةالماالوساطةخدماتواحتسابالماليةالمؤسساتمسوحاتكفاءةلتحسيناإلحصائية

بتوفيرحيسممماالمالية،والمؤسساتبالبنوكالخاصالمعلوماتيالنظامتطويرعلىالعمل4.
.الماليةالوساطةخدماتالحتسابالالزمةالبيانات

الوساطةاتخدمالحتسابالضروريةالبياناتلتوفيرالمصرفيالقطاعمعالدوريةالمتابعة5.

القطاعلدىالمتوفرةالبياناتقواعدتطويرخاللمنمباشرةغيربطريقةالمقاسةالمالية
.المصرفي

أوجه تطوير منهجية قياس خدمات الوساطة المالية 

المقاسة بطريقة غير مباشرة
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المتوفرةالبياناتقواعدتطويرخاللمنمباشرةغيربطريقةالمقاسةالماليةالوساطةخدماتاحتسابضرورة1.

.المصرفيالقطاعلدى

.لماليةاالوساطةخدماتاحتسابمنهجيةلتحسينوالدوليةاإلقليميةالمؤسساتمنالمقدمالدعممناالستفادة2.

القومية،ساباتالحمجالفيوالدوليةاإلقليميةالمؤسساتمنالفنيةالبعثاتتنظيمخاللمنالفنيالدعمتوفير3.

.المتخصصينالعملورشخاللمنوكذلك

اآلجالواالستحقاقلفتراتطبقاوالقروضالودائععلىالفائدةأسعارلمتوسطاتالدوريبالنشراالهتمام4.

.المختلفة

ً التنسيق5. جميعيلبيبماطاعالقبهذاالمتعلقةالمسوحاتتنفيذعندالماليالقطاععنالمسؤولةاإلداراتبينداخليا

.اإلحصاءاتتكامللتحقيقالمتطلبات

السنويةعوربالسنويةالبياناتعلىللحصولالمركزيةوالبنوكالمالألسواقاإلداريةالسجالتعلىاالعتماد6.

.الميدانيةالمسوحاتعناالستغناءومحاولة

الماليةوالمصرفيةالبياناتإلىالوصولأجلمنالماليةوالمؤسساتالبنوكمعوالتنسيقالجهودتكثيف7.

الماليةاناتالبيعلىاالنفتاحثقافةإلىالسريةثقافةمناالنتقالمنيمّكنمماواسع،نطاقعلىالستخدامها

.الماليةالمؤسساتلدىالمتوفرة

أوجه تطوير منهجية قياس خدمات الوساطة المالية 

المقاسة بطريقة غير مباشرة
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