
قطاع التمويل اإلسالمي في نظام الحسابات القومية وإحصاءات ال
الخارجي

2021نوفمبر 11-10عبر االنترنت خالل االجتماع الثامن لمبادرة اإلحصاءات العربية 



Islamic Finance Task Team

لب ط: للشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة51الدورة 

-2008تحديث نظام الحسابات القومية لعام 

BOPCOM يطلق عملية موازية لتحديثBPM6
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 IFTTتشكيل فريق عمل مشترك معني بالتمويل اإلسالمي 

2020مذكرة معلومات الجتماعات الهيئتين في أكتوبر 

-تحديد ستة مواضيع بحثية

تغطي كل منهاتم تشكيل مجموعات فرعية
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:أبحاث سابقة عن التمويل اإلسالمي

"  العاشر إلى الثالث عشر" AEGاجتماعات -

بشأن التمويل االسالمي ISWGNAأنشاء فريق عمل 2019-

-:ابحاث اضافية

ثالث جوالت من االجتماعات االفتراضية -

-تحديد وحل القضايا الشاملة-

(ضلالخيار المف)توحيد نتائج الدورات الفرعية -

المراجعة النهائية من قبل فريق العمل-

المسودة األولى للمذكرة التوجيهية 

IFTTالموحدة 



األهداف-فريق عمل التمويل اإلسالمي
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الحوكمة والمشاركة

BOPCOMو  ISWGNAأنشأتها 

برئاسة دولة فلسطين والمغرب

UNSD & ESCWA: األمانة العامة

:عضوية
القومية  خبراء من البلدان التي تسود فيها المالية اإلسالمية في مجال الحسابات-

و إحصاءات االقتصاد الكلي األخرى ESSو 
اإلقليمية ذات الصلة/ خبراء من المنظمات الدولية -

مبادرة 

تعاون 

دولي
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القضايا المطروحة

ثمار تصنيف األدوات المالية اإلسالمية ودخل االست

المقابل

4القضية 

لودائع المصطلحات المتعلقة بعائد االستثمار ل

اإلسالمية والقروض وسندات الدين

1القضية 

األسعار المرجعية والمصطلح لحساب الخدمات 

المالية اإلسالمية غير المباشرة

5القضية  2القضية 

مية تصنيف قطاعي للكيانات المالية اإلسال

ومخرجاتها

6القضية 

(التكافل وإعادة التكافل)التأمين اإلسالمي  الملكية االقتصادية لألصول غير المالية 

المال المتعلقة بالمبيعات والتأجير وتمويل رأس

ميةالمملوكة قانونًا للمؤسسات المالية اإلسال

3القضية 



أعمال التنسيق 

6

6 Research Topics

6 Sub- TT

Assign Leads & Co- leads

Three rounds of  meetings

IFTT

Guidance note



مقدمة عن القضايا-1
المواد المتاحة-2

الخيارات المنظورة-3

الجوانب المفاهيمية-به الموصىالنهج . 4
الجوانب العملية-به الموصىالنهج . 5

التغييرات المطلوب اضافتها على نظام الحسابات . 6

ودليل ميزان المدفوعات والمجاالت اإلحصائية القومية
األخرى

أسئلة للنقاش-7

المرفقات
7

هيكل المذكرة اإلرشادية



الترتيب الزمني للمهام

October Oct Nov

4 Weeks

Submit the GN to AEG/ISWGNA & BPTT

Consultation within IFTT members

1st Draft of consolidated GN

Three rounds of meetings

Finalization of GN

Public Consultation




