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How does the SNA 
measure banks’ output

Banks normally make money by charging higher 
rates of interest on the loans they make than they 
pay on the deposits they hold

However, in the SNA, output cannot be measured 
simply as interest receipts because interest is 
classified as property income, not as a produced 
service

But excluding interest from the calculation of 
output will lead to a very small or even negative 
value added

To avoid the paradox of showing a prosperous 
industry with negative value added, national 
accountants “impute” an additional component to 
the output of banks to cover the services that 
banks provide to their customers

أعلى علىفائدة أسعارتجني البنوك األموال عن طریق فرض 
ودائع التي الفائدة التي تدفعھا على الأسعارالقروض التي تقدمھا عن 

.تحتفظ بھا 

مجرد ولكن في نظام الحسابات القومیة ، ال یمكن قیاس االنتاج ك
دمة منتجةولیس كخكدخل الملكیةصنفتإیصاالت فوائد ألن الفائدة 

افة االنتاج سیؤدي إلى قیمة مضقیاسلكن استبعاد الفائدة من 
منخفضة أو حتى سلبیة

رجات یون عنصًرا إضافیًا إلى مخقوملذلك ینسب المحاسبون ال
البنوك لتغطیة الخدمات التي تقدمھا البنوك لعمالئھا

نظامفي س إنتاج البنوكاكیف یق
الحسابات القومیة
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Definition

The implicit financial services provided in 
association with interest charges on loans and 
deposits are described in the SNA as financial 
intermediation services indirectly measured, or 
FISIM

The financial services provided include record 
keeping, safekeeping, quick and convenient 
access to funds, payment facilitation, risk 
management, liquidity management, and 
advice

نیة في نظام الحسابات القومیة یتم وصف الخدمات المالیة الضم
مات خدرسوم الفائدة على القروض والودائع على أنھا بة تعلقالم

FISIMأو وساطة مالیة المقاسة بصورة غیر مباشرة

الت ، السجباألموال واالحتفاظتشمل الخدمات المالیة المقدمة حفظ
رة والوصول السریع والمریح إلى األموال ، وتسھیل الدفع ، وإدا

المخاطر ، وإدارة السیولة ، والمشورة المالیة

التعریف
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FISIM Measurement 
in Arab countries
Externally available documentation on how FISIM 
is measured in the national accounts of Arab 
countries is sparse

Empirical evidence suggests that there is wide 
variation in the Arab world regarding the 
measurement of FISIM
 Measurement of output
 Allocation of FISIM
 Choice of reference rate
 Inclusion of all producers of FISIM

This has two important effects:
 Compromised comparability
 Potential underestimation of GDP

ة بصورة الوثائق المتوفرة حول كیفیة قیاس الوساطة المالیة المقاس
في الحسابات القومیة للدول العربیة قلیلة غیر مباشرة

العربي فیما تشیر األدلة التجریبیة إلى وجود تباین كبیر في العالم
ةیتعلق بقیاس الوساطة المالیة المقاسة بصورة غیر مباشر

 مخرجاتالقیاس طریقة
توزیعال/ التخصیص
 المرجعيالفائدة اختیار سعر
المنتجینجمیعإدراج

:ھذا لھ تأثیران مھمان
قابلیة أقل للمقارنة
التقلیل المحتمل من الناتج المحلي اإلجمالي

ة قیاس الوساطة المالیة المقاسة بصور
في الدول العربیةغیر مباشرة
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Main areas of divergence
Measurement of output 

Some countries still follow the 1968 SNA

Not yet adopted the reference rate method 
introduced in the 1993 SNA

→ FISIM includes property income that is not 
considered a produced service

→ Output and value added of FISIM producers 
do not accurately reflect productive activity

1968ال تزال بعض البلدان تتبع نظام الحسابات القومیة لعام 

المرجعي التي أدخلت في نظام الفائدة لم تعتمد بعد طریقة سعر 
1993الحسابات القومیة لعام 

منتَجةالذي ال یعتبر خدمةلكیةدخل المیشمل← 

ال تعكس المخرجات والقیمة المضافة لمنتجي الوساطة المالیة ← 
النشاط اإلنتاجي بدقة

مجاالت االختالف الرئیسیة
قیاس المخرجات
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Main areas of divergence
Allocation of FISIM

Some countries still follow the 1993 SNA, 
which does not require allocation of FISIM to 
final consumption and exports

FISIM use is allocated entirely to intermediate 
consumption and shown as a separate line in 
the presentation of estimates of GDP by 
production

→ GDP understated

، 1993ال تزال بعض البلدان تتبع نظام الحسابات القومیة لعام 
الوساطة المالیة المقاسة بصورة غیر والذي ال یتطلب تخصیص

لالستھالك النھائي والصادراتمباشرة

رةالوساطة المالیة المقاسة بصورة غیر مباشیتم تخصیص استخدام
عرض بالكامل لالستھالك الوسیط ویتم عرضھ كبند منفصل في

تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنتاج

منخفضالناتج المحلي اإلجمالي← 

مجاالت االختالف الرئیسیة
رةتخصیص استخدام الوساطة المالیة المقاسة بصورة غیر مباش
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Main areas of divergence
Inclusion of producers of FISIM 

Certain activities (e.g. moneylending) not 
included when measuring FISIM

→ Output and value added of such activities 
not measured accurately

→ GDP potentially understated

عند قیاس) مثل إقراض األموال(ال یتم تضمین أنشطة معینة 
الوساطة المالیة 

عدم قیاس الناتج والقیمة المضافة لھذه األنشطة بدقة ←

ھ من المحتمل أن یكون الناتج المحلي اإلجمالي أقل من قیمت←

مجاالت االختالف الرئیسیة
رةإدراج جمیع منتجي الوساطة المالیة المقاسة بصورة غیر مباش
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Updating the 
international standards

Islamic finance is one of the research items for the 
update of the system of national accounts (2025 SNA)

Islamic Finance Task Team
 Formed by the Intersecretariat Working Group on 

National Accounts (ISWGNA) and the Committee on 
Balance of Payments Statistics (BOPCOM) in 2020

 Secretariat: United Nations Statistics Division 
(UNSD), Economic and Social Commission for 
Western Asia (ESCWA)

Main objective: provide guidance on the treatment of 
Islamic finance in the national accounts and external 
sector statistics, including:
 Terminology
 Sectorization and output of Islamic financial entities
 Classification of financial instruments and income
 Reference rates to calculate Islamic FISIM

التمویل اإلسالمي ھو أحد مجاالت البحث لتحدیث نظام الحسابات
(SNA 2025)القومیة

فریق عمل التمویل اإلسالمي
 سابات فریق العمل المشترك بین األمانات العامة المعني بالحشكلھ

.2020فيالقومیة ولجنة إحصاءات میزان المدفوعات
 واللجنة ،شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة: السكرتاریة

).اإلسكوا(االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

ي تقدیم إرشادات حول معاملة التمویل اإلسالمي ف: الھدف الرئیسي
:الحسابات القومیة وإحصاءات القطاع الخارجي ، بما في ذلك

اتالمصطلح
مخرجاتھاطریقة حساب تقسیم الكیانات المالیة اإلسالمیة و
تصنیف الدخل واألدوات المالیة
 لحساب الوساطة المالیة المقاسة بصورة غیرالمرجعيالفائدة سعر

مباشرة

تحدیث المعاییر الدولیة
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Islamic FISIM

Measurement of output
 Using the 2008 SNA FISIM formula to calculate the financial 

intermediation services provided by Islamic deposit-taking 
corporations

Instrument scope
 Inclusion of financial instruments like Qard, Wadiah, Amanah, 

and Qard-hasan in the bundle of deposits/loans to calculate 
FISIM and SNA interest as the Islamic financial corporation is 
basically providing a service, such as safe keeping and 
maintaining records of loans, and that service element should be 
accounted for.

 Use of total deposits and total loans as opposed to the 
instrument-by-instrument approach

The reference rate to use in the formula
 Single / different reference rate(s) for conventional and Islamic 

FISIM
 Countries invited to conduct empirical tests

قیاس المخرجات
 ام المرجعي من نظام الحسابات القومیة لعالفائدةاستخدام طریقة سعر

لحساب خدمات الوساطة المالیة التي تقدمھا الشركات المالیة 2008
اإلسالمیة

نطاق األدوات المالیة
ة إدراج أدوات مالیة مثل القرض والودیعة واألمانة والقرد الحسن في حزم

ألن رةالقروض لحساب الوساطة المالیة المقاسة بصورة غیر مباش/ الودائع 
مثل حفظ األموال ، واالحتفاظاتالمؤسسة المالیة اإلسالمیة تقدم خدم

عند قیاس االنتاجبسجالت القروض ، ویجب أن تأخذ في االعتبار 
ى استخدام إجمالي الودائع وإجمالي القروض في مقابل أسلوب كل أداة عل

حدة

سعر الفائدة المرجعي
یة ر مختلفة لحساب الوساطة المالیة التقلیداسعأ/ مرجعي فردي سعر

واإلسالمیة
البلدان مدعوة إلجراء اختبارات تجریبیة

الوساطة المالیة المقاسة بصورة غیر 
التمویل اإلسالمي-مباشرة
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Summary

There is wide variation in adoption of the 
2008 SNA to measure and allocate 
FISIM

This compromises comparability and 
potentially underestimates GDP

IMF / METAC technical assistance may 
be provided to better measure FISIM

The international standards are being 
updated to include Islamic finance –
countries are invited to contribute to the 
process

ة لعام ھناك تباین كبیر في اعتماد نظام الحسابات القومی
صورة لقیاس وتخصیص الوساطة المالیة المقاسة ب2008

غیر مباشرة 

مة وھذا یضر بإمكانیة المقارنة ویحتمل أن یقلل من قی
الناتج المحلي اإلجمالي

ط مركز المساعدة الفنیة اإلقلیمي للشرق األوسبإمكان 
دان تقدیم المساعدة الفنیة للبلالتابع لصندوق النقد الدولي

ر لتحسین قیاس الوساطة المالیة المقاسة بصورة غی
مباشرة 

مویل یجري حالیًا تحدیث للمعاییر الدولیة لتشمل الت
البلدان مدعوة للمساھمة في ھذه العملیة-اإلسالمي 

ملخص
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Thank you
شكرا

ialsammak@imf.org
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