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6Tتقرير مؤقت 

6T 6للجنة الفنية المكونة من خبراءT)TCE (6Tللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

6T 6الخدمات إحصاءات "عنTاإلسالمي تمويلوال ةيرفمصال" 

6T6البلدان األعضاءT:  6و وأذربيجانأفغانستانT6بنغالديشT  6و جزر القمروT6مصرT ،6وT6غامبياT  6ووماليزيا،  وكازاخستان األردنو  ٕايرانوT جزر

 تركيا6Tوتوغو و6T 6Tطاجيكستان6Tو 6Tالسودان6Tو 6T،قطر6Tو 6Tفلسطين6Tو 6Tمالي6Tو 6Tالمالديف

6T 6الدائموناألعضاءT: 6T6مركز أنقرةT 6T6وTالبنك اإلسالمي للتنمية 

 خلفيةال

 ءمكاتب اإلحصا"اجتماع في دعا إعالن اسطنبول نظرا لتزايد أهمية دور اإلحصاءات في جميع مراحل حياة اإلنسان، 

فريق لاجتماع  إلى 2010مارس  23-22اإلسالمي" الذي عقد في اسطنبول في  تعاوناألعضاء في منظمة الللدول الوطنية 

اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  مركز األبحاثوشارك اإلسالمي.  ءحصاحول اإل) EGMلخبراء (ا

ألردن في ا-عمانعقد في حيث ، في تنظيم هذا االجتماع )DOSمركز أنقرة) ودائرة اإلحصاءات العامة (سيسريك/اإلسالمية (

في لبلدان األعضاء خاصة باالجديدة المؤشرات المناقشة احتياجات ومتطلبات من أجل ، وذلك 2010ديسمبر  21-22

حصاء اإلسالمي وٕابراز الحاجة إلطالق اإلتحديد نطاق لخطوة أول ك اعتبار هذا االجتماعيمكن و  .اإلسالمي تعاونمنظمة ال

البلدان األعضاء في منظمة  مععلمي من خالل مناقشات مستفيضة  قالب فيسيبنى قاعدة بيانات شاملة عن الموضوع الذي 

P0Fحدد المشاركونو اإلسالمي.  تعاونال

1 
P  لمنظمة  خالل الدورة األولى للجنة اإلحصائية تقديمه واإلحصاء اإلسالمي وقرر ل اإطار

 اإلسالمي. تعاون) للتعليق عليه وٕاقراره من قبل الدول األعضاء في منظمة الOIC-STATCOM( التعاون اإلسالمي

للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  األولى خالل الدورة اإلسالمياإلحصاء  إطارلألردن وقدمت دائرة اإلحصاءات العامة 

اللجنة اإلحصائية  أنشأت، قدما وكطريق للمضي. 2011أبريل  12-11تركيا، في -إسطنبولفي  تعقد التياإلسالمي 

 تعاونبالمؤشرات اإلحصائية الخاصة بالبلدان األعضاء في منظمة ال ةمعنيعمل  مجموعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

أذربيجان وبنغالديش وجزر القمر ومصر وٕايران وكازاخستان  :لدورة. وتضم مجموعة العملهذه ال 4رقم.لقرار لاإلسالمي وفقا 

 .الرائدبوصفه البلد  مجموعة العملاألردن مسؤولية توجيه أنشطة  أخذقد و وتركيا والبنك اإلسالمي للتنمية ومركز أنقرة. 

مركز أنقرة  اشارك في تنظيمهالتي )، OIC-STATCOM( ن اإلسالميلمنظمة التعاو  لدورة الثانية للجنة اإلحصائيةوبالنسبة ل

مجموعة العمل  وعروضتقرير  والتي راجعتتركيا، -في أزمير 2012مايو  15-13 في) IDBوالبنك اإلسالمي للتنمية (

تحليل الاعتمادا على و اإلسالمي".  تعاون"المؤشرات اإلحصائية الخاصة بالبلدان األعضاء في منظمة ال بموضوع ةالمعني

األولوية لتحديد خارطة  القائم على نهجالتتبع  وقررت أن للمسألةواسع النطاق ال بعين االعتبار اللجنةاتخذت للتقرير،  الكامل

                                                 
، وسوريا، السعودية العربية والمملكة وفلسطين وماليزيا واألردن في البحرين، ومصر مكاتب اإلحصاء الوطنية من خبراءفي االجتماع  شارك  1 

 . )IDB( للتنمية اإلسالمي والبنك واليمن المتحدة العربية واإلمارات، وتونس
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 :، وهيالثالثة مواضيعالاإلسالمي. وتعتبر  تعاونلدول األعضاء في منظمة البا الخاصةالمؤشرات ذات الصلة  صفطريق ت

" الوقفإحصاءات "" والحالل والمنتجات األغذيةصناعة إحصاءات "و"، اإلسالمي تمويلالالخدمات المصرفية و إحصاءات "

 بهذا الذكر اآلنفةالموضوعات الثالثة  حول) TCEخبراء (مكونة من ة. وبناء عليه، فقد تقرر إنشاء لجنة فنية أولوية عالي ذات

 .الترتيب
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 مقدمةال

8T الربح المالية في مشاركة الالمشاركة أو حقوق الملكية القائمة على التمويل أو بتمويل الب المشار إليه أيضا ؛اإلسالميالتمويل

مجموعة  تتفق. و منافعمالية على أساس مبدأ تقاسم المخاطر والالمؤسسات المالية خدمات فيه مالي تقدم نظام ، هو والخسارة

 ، وبالتالي، يمكننمومالئما للاستقرارا وٕانصافا وشموال و  أكثرهو لتمويل اإلسالمي ل كاملالتنفيذ العلى أن  البحوثمتزايدة من 

برز التمويل اإلسالمي كمصدر بديل للتمويل في معالجة التحديات ي. ومن هنا، 8Tعلى نحو أفضل8T خدم التنمية المستدامةيأن 

. ويقدر السوق العالمي للخدمات المالية التعاون اإلسالمي عضاء بمنظمةالعديد من البلدان األالرئيسية التي تواجه  التنموية

تريليون دوالر في نهاية  1.1إلى  أنه قد وصلاإلسالمية، وذلك حسب حجم إجمالي األصول المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، 

. على الرغم من أن حصة مليار دوالر أمريكي 826ب  2010عام ل اه٪ من مستو 33 بنسبةكبيرة يمثل قفزة بما -2011

زيادة داخل الفي  ستستمرأهمية التمويل اإلسالمي  فإن٪، 1حوالي تقدر حاليا بالتمويل اإلسالمي في األصول المالية العالمية 

 النظام المالي العالمي.

الفاعلة الرئيسية الجهات تمثل ٪ في هذه األصول، 98 اإلجمالية اإلسالمي، حيث تبلغ حصتها تعاونبلدان منظمة ال8Tال تزال و 

)، حيث تبلغ MENAالشرق األوسط وشمال أفريقيا (منطقة اإلسالمي في  تعاونبلدان منظمة الوتعد في هذه الصناعة. 

الست في مجلس وتمثل البلدان ، موطنا لغالبية أصول التمويل اإلسالمي العالمي. 2011٪ في عام 79حصتها اإلجمالية 

. صناعة التمويل اإلسالمي العالميأمريكي في تريليون دوالر  1.1٪ من 40نسبة المنطقة في ) GCCالتعاون الخليجي (

إمكانات  تظهر بدورها والتي ٪،15 تمثلحصة صغيرة نسبيا الصناعة تمثل ، ينمسلمالغالبية السكان يعيش في آسيا، حيث و 

٪ في سوق 5 نسبةب حصة تشاركيةمثل أستراليا وأوروبا وأمريكا  الشاسعة غير المسلمة مناطقالمثل وتالمنطقة. كبيرة في 

فجوات تمويلية والتي تواجه )، SSAالبلدان في أفريقيا جنوب الصحراء ( تفتقدناحية أخرى، التمويل اإلسالمي العالمي. من 

من تمويل لبوصفه مصدرا جديدا لالستفادة من سوق التمويل اإلسالمي الذي يبرز اإلى كبيرة ال سيما في مجال البنية التحتية، 

 .لبنية التحتيةل المشاريع الكبرىتطوير أجل 

8T إلى الواجهة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة باستقرار وسالمة  09-2008جلبت األزمة المالية واالقتصادية العالمية من و

االقتصادية 8Tالبنية  مالئمةمدى  حولمن قبل المجتمع الدولي  8Tتقييم مكثفإعادة 8Tإلى  ذلك دفع حيثالنظام المالي التقليدي. 

االقتصادية  في المعامالت اآلدابالتركيز المتزايد على األخالق و  ويسلط. مستداموالبحث عن حل 8Tالقائمة 8Tالدولية 8Tوالمالية 

ملحة إليجاد بدائل أكثر دواما. التقوض الثقة في النظام الحالي، وبالتالي، الحاجة التي على المشاكل الهيكلية الضوء والمالية 

وظيفتها ل، كان هناك توافق عام في اآلراء بشأن الحاجة إلى استعادة المعامالت المالية ةجديدبنية البحث عن إطار في و 

هذا في الواقع، جوهر التمويل اإلسالمي، والتي ويمثل لتوفير الخدمات التي تضيف قيمة إلى االقتصاد الحقيقي.  -األساسية 

 .8Tإلى مبادئ الشريعة اإلسالمية تعزىمكن أن ي
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 هدفال

8T مستوى اإلسالمي على أربع قارات. ومع ذلك، يقتصر  تعاوندول منظمة التتوزع ربع سكان العالم و حوالي المسلمون يشكل

٪ من إجمالي األصول المصرفية باستثناء عدد 5-4 على نسبةاإلسالمي  تعاونفي دول منظمة ال التمويل اإلسالمي نتشارا

8T1Fالبلدانقليل من 

2
8T.  بلدان منظمة  العديد من فيللمسلمين  المرتفعتركيز مع المنخفضة بالمقارنة النتشار االويبدو أن معدالت

عن ، وذلك اإلسالميلصناعة التمويل األخير السريع مجاال واسعا للحفاظ على النمو هناك اإلسالمي تشير إلى أن تعاون ال

 تمع البنوك بسبب الحساسيات الدينية أو ليس ونال يتعاملنهم ألالذين إما  المسلمين طريق الوصول إلى مزيد من العمالء

 التمويلية. مسوى استخدام الخدمات المالية التقليدية لتلبية احتياجاته اتلديهم خيار 

على ذلك، ينبغي  . وعالوةعادلةبظروف متوفير هذه الصناعة ال بد من  تمويل اإلسالميلل8T جيدة األداء8Tتحتية بناء بنية 8Tل

اإلسالمي التأكد من أن البنية التحتية الرقابية والقانونية للتمويل  تعاونلمنظمين وواضعي المعايير في بلدان منظمة الل

ة في لالمبذو ينبغي للجهود و . 8Tالتغير ةسريع8Tال المشهد المالي اإلسالمي والتطورات العالميةبتظل وثيقة الصلة ساإلسالمي 

 أيضا مع برنامج اإلصالح المالي العالمي. تفاعلأن تتطوير البنية التحتية 

8Tلك، أوال صناع القرار إلى بيانات. وفقا لذيحتاج مة وفعالة بشأن البنية التحتية، هيكلية كافية وسليج سياسات ومع ذلك، إلنتا

 التمويل اإلسالمي على اإلحصاءات ذات الصلة والتي هي:ستند صناعة توقبل كل شيء، ينبغي أن 

8T منهجية  التي تستند علىبيانات من المصادر األصلية بار أ) موثوقة ودقيقة وفي الوقت المناسب (أي ينبغي تزويد صانعي القر

 علمية).

8T المتعارف عليهاب) قابلة للمقارنة ومتسقة (أي ينبغي وضع أساس إلجراء المقارنات الدولية ضمن المعايير.( 

8Tحصاءات على تشخيص المشاكل التي تواجه النظام المالي والعمل على اإل ن تساعدج) شاملة وموجهة نحو السياسة. (يجب أ 

8T الحلول الالزمةوضع(. 

8T (ينبغي تشجيع الجهاتد) إنتاج وتعزيز اإلحصاءات ذات الصلة).على المعنية  اإلحصائية تفاعلية 

8T (مرجعيةه ) ومدارا بطريقة علمية يكون مبيناأن بيانات المصدر لينبغي( 

8T 8 والتمويلالخدمات المصرفية إحصاءات هذه المعايير، ينبغي إدراج ولتلبيةT8اإلسالميT  الوطنية ( ءنظم اإلحصافيNSS (

الخدمات  حصاءاتعام إلإطار  بدء في وضعة ملحة للاإلسالمي. وبالتالي، هناك حاج تعاونللبلدان األعضاء في منظمة ال

إلنتاج هذا النوع من  يحتاجأن يستخدمه إذا احتاج أو حينما ي بلد عضو أل يمكن حيث، اإلسالمي المصرفية والتمويل

 ل وكالء أخرىو المركزية  بنوك) والNSOsمكاتب اإلحصاء الوطنية (8T ويتعين علىالرسمية.  اإلحصاءات اإلحصاءات داخل

                                                 
 صناعةتمثل حيث األعلى، هو التمويل اإلسالمي  انتشارإسالمية بالكامل. في بنغالديش،  يةوالسودان يةيراناإلالنظم المالية تم االعتراف بأن   2

 .٪35٪، وفي المملكة العربية السعودية 46٪ من إجمالي األصول المصرفية؛ في البحرين 65 الحسابات
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NSS 8 شاطرتأن تاإلسالمي  تعاونذات الصلة للبلدان األعضاء في منظمة الT .إحصاءات نشر  تعينيكما مسؤولية إنتاجه

 .هاحتياجات، واهامواردتتناسب مع أولوياتها، و لبالنسبة للبلدان  ةعيااإلسالمي طو تمويل والالمصرفية الخدمات 

8Tلي هذا الصدد، فإن الهدف الرئيسي فTCE  قاعدة التحسين  هو اإلسالميوالتمويل الخدمات المصرفية إحصاءات حول

 .اإلسالميوالتمويل للخدمات المصرفية للبنية التحتية حصائية اإل

8T اللجنة اإلحصائية لمنظمة  أن تحققاألهداف الثالثة التالية من أجل  األخذ بعين االعتبارباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا

  :2020االستراتيجية للعام رؤيتها التعاون اإلسالمي 

• 8Tلتصنيفات والمفاهيم والمنهجيات المستخدمة في أداء األنشطة اإلحصائية في البلدان األعضاء في منظمة ا مواءمة تعزيز

 اإلسالمي لتعزيز االتساق في النظم اإلحصائية؛تعاون ال

• 8Tنهجية والم المفاهيمية الخلفية وتطوير اإلسالمي تعاونال ظمةنم في األعضاء لبلدانبا الخاصة األولوية ذات المجاالت تحديد

 مختارة، والمواضيع لللمؤشرات المقترحة ل

 اإلسالمي، والذي يصف األدوات التعاون منظمة في األعضاء للبلدان الوطنية اإلحصاء لمكاتب الجودة لضمان إطار وضع •

لعمليات ا على التركيز مع الوطنية اإلحصاء مكاتب تنتجها عالية جودة إحصاءات ذات لضمان وضعت التي واإلجراءات

 .اإلحصائية والنواتج

 المهام

8T ،مهام  يتعين علىفي ضوء األهداف المذكورة أعالهTCE  ما يلي:أن تتضمن 

1. 8T إلحصاءات تقييم الوضع الراهن لو ، اإلسالميوالتمويل  الخدمات المصرفيةصناعة لدراسة االتجاهات المعاصرة في

 اإلسالمي والعالم؛تعاون في كل من البلدان األعضاء في منظمة ال ةالماليو  ةاإلسالمي ةالمصرفي خدماتلا

2. 8T 8لتطوير وثائق المعلومات األساسيةT8التي اإلسالمي والتمويل  ةالمصرفي خدماتلإلحصاءات اTالتقارب  المزيد منر تيس

 اإلسالمي تعاونوالتوافق بين المفاهيم والتعاريف فيما بين البلدان األعضاء في منظمة ال

3. 8T 8احتاج  إذا يستخدمحيث يمكن ألي بلد أن إلعداد منهجياتT)8) ومتى احتاجTإلنتاج هذا النوع من اإلحصاءات 

4. 8T 8لتحديد فئاتT 8إحصاءات في ظلT وتحديد مجموعة من المؤشرات ذات األولوية  التمويل اإلسالميو الخدمات المصرفية

 االتساق، الخ)؛و بما يتفق مع المعايير الدولية (الموثوقية والقابلية للمقارنة، 

5. 8T للبلدان األعضاء في منظمة  اإلسالميوالتمويل الخدمات المصرفية تشمل إحصاءات لتعزيز وضع قاعدة بيانات

 اإلسالمي التعاون

6. 8Tاإلسالمي في جمع ونشر مؤشرات محددة؛ تعاونتوصي باتخاذ إجراءات لمساعدة البلدان األعضاء في منظمة ال 
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7. 8T المشتركة، والمنشورات،  بحوثلاتطوير و والتعليم؛ التدريب  التي تشملو  إلى آليات التعاون والتنسيق الممكنةلالنضمام

الوطنية والبنوك  ءوٕاجراء مؤتمرات مشتركة، وبرامج بناء القدرات مثل الحلقات الدراسية وورش العمل بين مكاتب اإلحصا

إحصاءات الخدمات اإلسالمي وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن  تعاونالمركزية للبلدان األعضاء في منظمة ال

 ؛اإلسالمي لتمويلالمصرفية وا

8. 8T صناعة الخدمات المصرفية لتعزيز الجهود الوطنية والدولية لزيادة رأس المال البشري وتوسيع قاعدة المهارات في

 من حيث اإلحصاءات؛ اإلسالميلتمويل او 

9. 8Tنمو الصناعة من خالل إظهار القدرة الكامنة للمزيد من التركيز على النوعية ال الكمية جميع أصحاب المصلحة ل إبراز

 قطاع، وبالتالي التنمية المستدامة، وما إلى ذلك؛لل8Tالحقيقي 8Tنشاط اللدعم للخدمات المصرفية والتمويل اإلسالمي 

10. 8Tعلى المستويين الدولي ومنظمة تمويل اإلسالمي الخدمات المصرفية والإحصاءات ول لرفع مستوى الوعي ح

 .نظام الربوي التقليديلتمويل الرئيسي لللصبح بديال يكي لاإلسالمي لتطوير التمويل اإلسالمي تعاون ال

 خالصة والطريق للمضي قدماال

8Tوالنمو  تحققت إلنجازات الكثيرة التيمن حيث االفت للنظر هو والتمويل اإلسالمي  خدمات المصرفيةالعقد األخير في تاريخ ال
 المتزايد فيبعد الدولي للتمويل اإلسالمي ودوره متزايدة للخالل العقد الماضي أهمية  المشهودتطور لكان لو . السريع المطرد

 اإلسالمية.رئيسيين للخدمات المالية موردين كاإلسالمي  تعاونالنظام المالي العالمي مع دول منظمة ال

8T ية للكثير من المسلمين من خالل تعبئة الموارد المال اوالتمويل اإلسالمي غرضا جيدصناعة الخدمات المصرفية وتخدم
ناضل يالعالم  أنكما و التي من شأنها أن تترك خالف ذلك خارج القطاع المالي، وبالتالي زيادة االشتمال المالي. ، و المتدينين

لتبني  اإلسالمي الفرصة تعاونبلدان منظمة اللدى ، والمتزايدةالمتكررة  المالية واالقتصادية اتمن أجل التعافي من األزم
 ة االقتصادية.يأصلي لتوجيه ردودها السياساالقتصاد اإلسالمي كنهج 

8Tالسياسات ع اصنبوارتباطها ألسس النظرية اإلسالمية لسواء يجب إيالء مزيد من االهتمام ، بشكل ملحوظذلك أن يحدث  ألجل
من قضايا صناعة التمويل اإلسالمي، سليمة وفعالة فيما يتعلق بجميع . ومع ذلك، من أجل إنتاج سياسات وٕادماجها8T 8Tوتنفيذها

بيانات تلبي معايير صناع القرار على يعتمد إلطالق إمكانات السوق، ينبغي أن و تقديم حلول واقعية للتحديات الناشئة،  أجل
قياس دقيق لمساهمة الصناعة في اقتصادات البلدان األعضاء في منظمة القيام ب األهمية بمكان . في هذا الصدد، منمحددة
 اإلسالمي. التعاون

8Tالخدمات المصرفية  حول خطط فريق العمل الفني المكون من خبراء، 2014-2013، خالل الفترة وبمراعاة جميع ما سبق
 :اإلسالمي والتمويل

• 8T منهجية و اإلسالمي، والتمويل لخدمات المصرفية مؤشرات ادليل اإلحصائي لالالوثائق الالزمة (تنفيذية، وٕاعداد رسم خطة عمل

 ، وما إلى ذلك)؛اإلسالميوالتمويل مات المصرفية الخدمؤشرات جمع 

• 8T بالتفصيل؛ لمناقشة المسائلأو افتراضي  واقعيتنظيم اجتماع 
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• 8T في من خالل إشراك البلدان األعضاء المتطوعين.  والتمويل اإلسالميالخدمات المصرفية إحصاءات الشروع في عملية إنتاج)

التجريبية في المسوح  إجراءالموجودة في السجالت اإلدارية. وينبغي أيضا  مكانات8Tاإل أن تستخدم بالكاملينبغي 8Tالمسألة، هذه 

 اإلسالمي من أجل جمع البيانات حول المواضيع المتفق عليها.) تعاوناألعضاء بمنظمة الالمتطوعة  البلدان

• 8T ؛اإلسالميوالتمويل  ةالمصرفي إلحصاءات الخدماتإعداد إطار عام لتطوير قاعدة البيانات 

 والتمويل اإلسالمي. المصرفية الخدماتإحصاءات إبالغ جميع الدول األعضاء بشأن التطورات في مجال   •
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6T6الملحق األولT8T :68T8TT8T 6المقترحالمؤشراتT6T6ةT8T 68حصاءات إلT8TT8T6والتمويل اإلسالم لخدمات المصرفيةاT6Tي 

6T6 رمزالT6 المؤشرTتعريفال 
 نوعالعدد البنوك اإلسالمية حسب  1

6T6عدد البنوكT8T 6T8T6اإلسالميةT8T 6T8T6(أوT8T 6T8T6البنوكT8T 6T8T6المشاركةT8T 6T8T6المتوافقة مع الشريعة اإلسالميةT8T( 
6T8T6التي تعملT8T 6T8T6داخل وخارجT8T 6T8T6د.البلT8T 6T8T6ويمكن تعريفT8T 6T8T6البنوكT8T 6T8T مؤسسات كالمشاركة

 الحسابات الجارية6T8T 6T8Tمن خالل6T8T 6T8Tاألموال6T8T 6T8Tجمع6T8T 6T8Tمن أجل6T8T 6T8Tكل أساسيبش6T8T 6T8Tتعمل
6T8الخاصةT 6T8T6منحوت المشاركة وحساباتT8T 6T8T 6وفققرضاT8T 6T8T6توجيهات محددةT8T .6T8T ويمكن

 6T8Tالمملوكة للدولة6T8T 6T8Tمثل6T8T 6T8Tالمشاركة6T8Tاستحواذ البنوك 6T8Tلوفقا 6T8T 6T8Tأنواع6T8Tال 6T8Tتصنيف
6T8T 6للقطاع الخاصوالمملوكةT8T  6والبنوكT8T6المشاركةT8T 6T8T6البنوك اإلسالمية جنبية أواألT8T 
6T8T6العضوية ةكاملT8T ،6T8T6فصلT8T 6T8T6كاملT8T 6للT8T6اإلسالمية نوافذT8T 6T8T6خدمات المصرفيةللT8T ،

 6T8Tأنواع6T8T 6T8Tإثراء6T8T 6T8Tوينبغي6T8T .6T8Tمصارف اإلسالميةلل6T8Tالعضوية  ةوالتحويالت كامل
6T8T6الممارساتT8T 6T8T6من خالل النظر فيT8T 6الممارسات المختلفة للT8Tبلد. 

حصة البنوك اإلسالمية في النظام  2
 المصرفي

6T6حصةT8T 6T8T6البنوكT8T 6T8T 6فيالمشاركةT8T 6T8T 6المصرفيالقطاعT8T 6T8T6للبلد العامT8T 6T8T6(أيT8T 6T8T6من حيث الحجمT8T 
6T8T6وT8T(العدد 

 لبنوك اإلسالميةاعدد فروع  3
6T6عدد الفروعT8T 6T8T6(بما في ذلكT8T 6T8T6المقر الرئيسي وT8T (6أجهزة الصراف اآلليT8Tالتي تقدم 

 .6T8Tاإلسالمية6T8T 6T8Tالخدمات المصرفية
 عدد العاملين في البنوك اإلسالمية 4

6T 6المصرفيفي النظام عدد المستخدمين العاملينT8T 6T8Tاإلسالمي 

نظام عدد العمالء الذين يستخدمون  5
 الخدمات المصرفية اإلسالمية 

6T6عدد العمالءT8T 6T8T6الذين لديهمT8T 6T8T6حساب فيT8T 6T8T 6اإلسالميةالبنوكT8T 6T8T)6T8T 6البنوكT8T(المشاركة 

خصائص مستخدمي النظام  6
 المصرفي اإلسالمي

الخدمات المصرفية اإلسالمية (بنوك  نظاممستخدمي األساسية لالخصائص 
 التعليم، والجنسية الخ.) المشاركة) مثل السن وفئة الدخل، ومستوى

 كفاية رأس المال.الربحية و المؤشرات المالية الرئيسية للبنوك اإلسالمية مثل  النسب المالية للبنوك اإلسالمية 7

األصول المتوافقة مع الشريعة  8
 اإلسالمية

6T6إجمالي أصولT8T 6T8T6المصارف اإلسالميةT8T 6T8T6في البلد من خاللT8T 6T8T6ستحقاقاالT8T 6T8T6(أيT8T 6T8T على
 )6T8Tالمدى الطويل6T8T 6T8Tمقابل6T8T 6T8Tالمدى القصير

المتوافقة مع الشريعة  الخصوم 9
 اإلسالمية

6T6إجمالي أصولT8T 6T8T 6اإلسالميةالمصارفT8T 6T8T6د من خاللفي البلT8T 6T8T6االستحقاقT8T 6T8T6(أيT8T 6T8T على
 )6T8Tالمدى الطويل6T8T 6T8Tمقابل6T8T 6T8Tالمدى القصير

الودائع في البنوك اإلسالمية حسب  10
 نوعال

6T6إجماليT8T 6T8T6حجم الودائعT8T 6T8T6المصرفية اإلسالميةT8T 6T8T6المستحقةT8T 6T8T 6لنوعلوفقاT8T 6T8T6(أيT8T 
يمكن لحسابات االدخار ). 6T8Tواالستثمارية يةالتوفير و 6T8T 6T8Tالحالية،6T8Tالحسابات 
الغرض 1T8T، الخ) و6T8T(عقارات6T8T 6T8Tالقطاع6T8T 6T8Tخالل تركيزمن  فتصن6T8T 6T8Tأن6T8Tواالستثمار 

)1T8T ،6المضاربة، المشاركة، المرابحةT8T6الصكوكT8T ،6T8T6اإليجارT8T 6، وباىT8T،6السالمT8T 6T8T.6الخT8T( 
 قروض للبنوك اإلسالمية 11

6T6إجماليT8T 6T8T6حجم القروضT8T  6المقدمةT8T6قبل البنوك اإلسالمية منT8T .6T8T6هاويمكن تصنيفT8T 
6T8T6حسبT8T :6مجموع الT8T6والتركيزT8T 6T8T) 6حسب القطاعT8T 6العقاريT8T1وغيرها) وT6T الغرض

)1T8T ،6المضاربة، المشاركةT8T6المرابحةT8T ،6T8T6الصكوكT8T ،8T8اإليجارT 6، وباىT8T،6السالمT8T 6T8T وما إلى
 اإلسالمية6T8T 6T8Tاالئتمان الذي منحته البنوك6T8T 6T8Tحجم6T8T 6T8Tأيضا6T8T 6T8Tتتضمنو 6T8T .(6T8Tذلك

حجم االئتمان الذي منحته البنوك  12
 اإلسالمية

6T6مبلغT8T 6T8T6القروضT8T 6T8T6الممنوحة من البنوكT8T 6T8T6اإلسالميةT8T 6T8T6(بنوكT8T 6T8T6المشاركةT8T (6T8T حسب
 ات6Tالقطاع
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 بنوكالمشاريع الممولة من قبل ال 13
 اإلسالمية

6T6أعداد وT8T 6قيمةT8T6المشاريع الممولةT8T 6T8T6من قبلT8T 6T8T6المصارف اإلسالميةT8T :6جمالي، إT8T حسب
 )6T8Tالخ.6T8Tالمضاربة، المشاركة، 6T8Tالمشاركة (6T8Tعقد نوع 6T8Tو6T8T 6T8Tالقطاع

حجم الصكوك (السندات اإلسالمية)  14
 نواعاأل  حسب

6T6الصكوكT8T 6T8T6هيT8T 6T8T6شهاداتT8T 6T8T6ماليةT8T 6T8T6عادلتT8T 6T8T.6السنداتT8T  6ال تجوزT8T6السندات التقليديةT8T  ذات
األوراق 6T8T 6T8Tصكوك6T8T 6T8Tتم وضعمن و 8T ،6T8Tثابتالدخل ال شأنها شأن6T في اإلسالم6T8T الفائدة
فرض 6T8T 6T8Tتحظر6T8T، والتي 6T8Tهاستثمار ا6T8T 6T8Tومبادئ6T8T 6T8Tالشريعة اإلسالمية6T8T 6T8Tمع توافقتل6T8T 6T8Tالمالية
تقنيات 6T8T 6T8Tإلى جانب6T8T 6T8Tأن تنظم6T8T 6T8Tأيضاللصكوك ويمكن 6T8T 6T8Tفائدة.6T8T 6T8Tدفع6T8T 6T8Tأو6T8T 6T8Tرسوم

 6T8Tشكلت6T8Tو 6T8Tالقرض،6T8T 6T8Tلسداد6T8T 6T8Tهو وعد6T8T 6T8Tالتقليدية6T8T 6T8Tالسندات6T8T 6T8Tفي حين أن6T8T .6T8Tمختلفة
6T8T6الصكوكT8T 6T8T6ملكية جزئيةT8T 6T8T6فيT8T 6T8T6الدينT8T 6T8T)6T8T 6صكوكT8T6مرابحةT8T واألصول ،(6T8T)6T8T صكوك
6T8T6اإلجارةT8T ومشروع ،(6T8T)6T8T6كوك صT8T6االستصناعT8T واألعمال التجارية ،(6T8T)6T8T صكوك
6T8T(6المشاركةT8T ،6T8T6أو االستثمارT8T 6T8T)6T8T 6صكوكT8T6ستثماراالT8T .(6وT8T6الموجودات الماليةT8T 6T8T التي

 6T8Tفي6T8T 6T8Tأو عدمها6T8T 6T8Tابه6T8Tإمكانية االتجار 6T8Tوفقا ل6T8T 6T8Tالشريعة اإلسالمية6T8T 6T8Tمع6T8T 6T8Tتتوافق
6T8T6األسواق الثانويةT8T .6T8T6ويمكن تحقيقT8T 6T8T6مزيد منT8T 6T8T6التصنيفT8T 6T8T6وفقا لT8T 6حجمT8T6سألةمالT8T 
6T8T6وT8T 6الهامشT8T /والمضمون. 

(التأمين  التكافل سوقحجم  15
 اإلسالمي)

6T 6التأمين التقليدي عادلما ي عموماالتكافل يعتبرT8T 6T8T6حيثT8T  6توافقT8T مجموعة من
 من كل6T8T 6T8Tمحدد6T8T 6T8Tمبلغ6T8T 6T8Tمن خالل جمع6T8T 6T8Tبعض المخاطر6T8T 6T8Tمشاركة6T8T 6T8Tعلى6T8T 6T8Tاألشخاص

 الميسر6T8Tوعدم اليقين)، 6T8T 6T8T)6T8Tالغرر6T8T 6T8Tالتأمين التقليدي6T8Tيتضمن  6T8Tومع ذلك،6T8T .6T8Tفرد
)6T8T (6القمارT8T6وT8T 6الرباT8T6الذيT8T 6T8T6يمنع منعا باتاT8T 6T8T6في اإلسالمT8T ،6T8T 6قوميفي حينT8T 6مبدأ الT8T6تكافلT8T 

6T8T6على فكرة أنT8T 6T8T6ما هوT8T  6غيرT8T6مؤكدT8T 6T8T6ومحفوف بالمخاطرT8T 6T8T6فيما يتعلقT8T 6بT8T6الفردT8T 6T8T قد
 6T8Tاألفراد6T8T 6T8Tجدا من6T8T 6T8Tعدد كبير6T8Tب 6T8Tفيما يتعلق6T8T 6T8Tغير مؤكد6T8T 6T8Tأن يكون6T8T 6T8Tتوقفي

 .مماثلة6T8Tال
 عدد شركات التكافل 16

6T6عدد شركات التكافلT8T 6T8T6العاملة فيT8T 6T8Tدالبل 

القروض الصغرى المالية مؤسسات  17
 (IMFI) اإلسالمية

6T6عدد مؤسسات التمويل األصغرT8T 6T8T6المتوافقة مع الشريعة اإلسالميةT8T 6T8T دالبلفي 

 المقدمة حجم القروض الصغرى 18
6T6قيمةT8T 6T8T6القروض الصغيرةT8T 6T8T 6منالمقدمةT8T 6T8TIMFIs6T8T 6T8Tدفي البل 

 

 


