
|    Federal Authorityهـــيــــئــــة اتــــحـــــــــاديــــــــــــة 

تمويل اإلسالمي ال

معالجة بنوده ومتغيراته في تقديرات الحسابات القومية

مع التركيز على تجربة

اإلمارات العربية المتحدة

عبدالشافي العشماوي

(2017)



التوزيع المحدودسري للغاية

نشفففف مةبصففففامة يمففففمةول ففففصةغ اففففيلةبففففي ةتفففف وةغ سليكففففاةغ  فففف م ةمس فففف   ة   ي فففف ة ي ففففمةغأ
 فففففيغتة يافففففوة نيعكفففففمةغ ةتففففف ي  مةأ ةمعغ  فففففمةأ ة ايعكفففففمةأ ةم   فففففمةأ ة    فففففمة    ففففف ةنشفففففي 

.حةغ سليكاةمصةأهمةأنش مةغ ب يكةغ   م مة  ثة لثاة يغئ هةأهمةمص عة ألعبي
:ت وةغ سليكاةغ   م م

غ سليكاةبيمل غبحم➢
(غ تثليع)غ سليكاةبيملشيعكم➢
(غ تثليع) غ سليكاةبيملضيعبم➢
بي  سص يعغ سليكاة➢
(غ سلف)غ سليكاةةغ سليكاةبي سلمة➢
غ سليكاةبي جيع ➢
غ سليكاةبي سيعكق➢
غ سليكاةبي ب عةغأجا➢
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التوزيع المحدودسري للغاية

وهو ربح هو البيع املشروع عن طريق أحد قنوات التمويل اإلسالمي وهو البيع بثمن معروف مع زيادة في الربح-
كن املشتري معلوم ومن املمكن أن يذكر فيها البائع ثمن السلعة والربح الذي سيحصل عليه وقد ال يذكر ذلك ول
بر ربا ويطلق يعرف أن البائع حصل على ربح وشرط أن يكون الشراء لسلعة وليس ملال ألنها لو أموال بأموال فتعت

سب إمكانيته ويدفع العميل ثمن السلعة مقسطا ح( بيع املرابحة لألمر بالشراء) على هذه العملية في املصارف 
(  يعها للعميلشرط ، يتملكها البنك قبل ب)ويدفع املصرف ثمن السلعة بعد أن يكون قد اشتراها البنك من قبل 

من % 80*ى ويقع على املصرف مسئولية هالكها ويمثل هذا النوع الجانب األكبر من االستثمارات حيث يصل إل
:ختلفة مثل حجم االستثمارات في بعض البنوك اإلسالمية وتساعد هذه الصيغة في تلبية احتياجات قطاعات م

.عن طريق شراء اآلالت واملعدات الالزمة للورش اإلنتاجية: القطاع الحرفي ➢

.عن طريق شراء األجهزة الطبية لألطباء وغيرها من مستلزمات املهن األخرى : القطاع املنهي➢

.عن طريق شراء البضائع: القطاع التجاري ➢

.عن طريق شراء اآلالت الزراعية: القطاع الزراعي ➢

.عن طريق شراء معدات البناء: القطاع اإلنشائي➢

.عن طريق شراء املعدات الصناعية الكبيرة والصغيرة: القطاع الصناعي➢

.ةكما يمكن تلبية االحتياجات لالستعمال الشخص ي مثل السيارة واألدوات املنزلي: القطاع العائلي➢

على أرى أن ذلك  النوع من املعاملة حكمه حكم القرض وينطبق عليه القواعد التي تنطبق➢
.القرض
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التوزيع المحدودسري للغاية

اإلســـالمية صـــيغة املشـــاركة تعتبـــر مـــن أهـــم صـــيو االســـتثمار لألمـــوال و ـــي تالئـــم طبيعـــة املصـــارف-
اإلسـالمي ويمكن استخدامها في تمويل األنشطة االقتصادية ويقوم على أساس أن يقدم املصرف

ح والخسـارة وذلـك الى املتعاملين دون اشتراط لفائـدة ثابتـة ويتشـارك املصـرف مـع املتعامـل فـي الـرب
ذا كــان وإ( الغــنم بــالغرم–وفــق القاعــدة املعروفــة ) فــي ءــوء قواعــد وأســس توزقعيــة متفــق عليهــا

عليــه أحــد الشــركاء مســئول عــن اإلدارة فتخصــس لــه نســبة ســواء مــن صــافي الــربح أو كــأجر متفــق
وقد تكون أشكال

:املشاركة -

.يكون البنك شريك في امللكية والربح والخسارة وفق الشروط: طويلة األجل-

املصرف على دفعـة و ي نوع أيضا يتفق عليه بحيث يحل: املشاركة املتناقصة التي تنتهي بالتملك-
.أو دفعات حسب االتفاق

.نوقد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة ويناسب كل نوع مجال معي: املشاركة املتغيرة-

فـــي أرى فـــي هـــذا النـــوع مـــن املعاملـــة يجـــب دراســـة كـــل حالـــة مشـــاركة علـــى حـــدا فـــ ذا كانـــ  املشـــاركة-
.شركة مساهمة تختلف عن شراكة من نوع آخر
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التوزيع المحدودسري للغاية

هفففوةافففيعةمفففصةت سبفففملةغملضفففيعبمةمفففصةأهفففمةأافففيغعةغ  فففتثليعة ة:تففف امةغ سليكفففاةبيملضفففيعبم-
 ةغملشفففففيعكمةعفففففوةغ  لفففففاة عأشةغملفففففيلة ة  يافففففوة فففففي  مة  ففففف ةغ  ففففف  ةم ففففف ةغ اففففف  ة هفففففوةأ

صةغ ففف بقة  ففف ةي  ففف ةغملصففف  ةغملفففيلة ل ل فففاة  سفففيج ة  فففعةمايبفففاةنسفففبمةمسافففقة ل  فففيةمففف
. كي ةمضيعبمةم لامةأ ةما   ة س ةميةوساقة ل عةبي ةغ ش ك ي 

.حداعلى مضاربة أرى في هذا النوع من املعاملة يجب دراسة كل حالة -

   مة ةغملبفين ة  ثةوافي ةغملصف  ةبسليكفاةغملبفين ةغ سف: بي  سص يعت امةغ سليكاة-
لففطةبلبففمة  فف ةغ  ففتثليعكمةمثففيلةأ ففقةأ ةواففي ةغملصفف  ةبل ففيتةمببففءة للس يمففاةب ففيتة 

 فففففية اففففف ومةغ ضفففففليايوة للصففففف   ة كل فففففصةأ ةوكفففففي ةعفففففوةمنفففففيلةغ صففففف ي مة   فففففصةأهل
.  أب مهيةحجليةهيةغملجيلةغ  ايعية

د التـي أرى أن ذلك  النوع من املعاملة حكمه حكم القرض وينطبق عليه القواع-
.تنطبق على القرض
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التوزيع المحدودسري للغاية

قةأ ةو  عةمثيلةأ (غ ب عة ش يتةبثلصةمؤجا()غ سلف): غ سلم صةب قةب عةت امةغ سليكاة-
 سجة  لمةغ ب قة ا حةمث ةثلصةمحصيلة  ي ة ي  ةأ ة  يمي ة ةأ ةو  عةغملص  ةلح عوةم

. مةغ اسيج مإاسيجعةمل  ةمسسابل مة أ قة  س يجةغ  ل اةإلطةغمليلة ي  ية  س ليلةغ  لل
نطبق أرى أن ذلك  النوع من املعاملة حكمه حكم القرض وينطبق عليه القواعد التي ت➢

.على القرض
ح  ةبل   مةواي ةغملص  ة ش غتةأتاةثيبوةم:ت امةغ سليكاةبي سيجيملةمعةغ ي  ةبي سللق-

بعةغ  ل ا ة غمس كعةثمة يجيملهة  ا ةمسي طةأ ةبيكاةغأجاة تسل لعة  اسايع
يغلةغأم) لطة تمل ةغ س ي  ةبح ثةتا  ةغ ونيعكم غ سخ غمع ة  حتس ةغ    يوة

غأتاةغمل  ي مة صةغأتاةأ ةجزتةمن يةبح ثةواي ةغ  ل اةعوةن يومةم  ةغ جيع ةبسللق
 ةميلة ألتاة   سبملةغملص ة( غلحايظة لطةغأتاة   عةغ سيمي ة خ  ع)  قةضيغبطةم   م
.بيغلةم  ةغ جيع 

نطبق أرى أن ذلك  النوع من املعاملة حكمه حكم القرض وينطبق عليه القواعد التي ت➢
.على القرض
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التوزيع المحدودسري للغاية

يةمصةب يعةهية  غتةبثلصةمؤجاةثمةب   يةآلخ ة لحصيلة لطةغ  ا ة ه: غ سليكاةغ سيعكقت امة-
شتمليةغ سل مةغملسي مم ة  ثةواي ةغملص  ةبل عة ل ل اةبيآلجاةأيةب عةبي ساس طةملشتمليةي

سلب مو هة( أيةأ ة   هةغ  لل مةث ثمةأب غ ةهوةغ  ل اة غملص  ة غملشتملية لسل م)اا غة
.  س يجيوةاا وم

 تة ش غئ يةواي ةغ ب قة ش غتةكل مةمصةغ سلعة  لل  ية ةثمةواي ةغملص  ة   ضةغ سلعة ل ل-
ي ةغ  لاةعوة ب  ةأ ةوسلل  يةغ  ل اةوي اةغ  ل اةغملص  ة ب عةغ سل مة  ضعةثلن يةعوة س

.غأ كي غملص  ةثمة   ةأ قةواي ةغ  ل اة س غ ةغأ سي ةغملسسحامة ل عة  اية لش   ة ة

بق على أرى أن ذلك  النوع من املعاملة حكمه حكم القرض وينطبق عليه القواعد التي تنط-
.القرض

مايباة يج اةأ ةوسمةتسل مةغ سل مةعوةغلحيل:غ ب عةغآلجاةت امةغ سليكاة صةب كقةغ ب عةغآلجا-
يقةأ ة  غ ةغ ثلصةأ ةجزتةم عة لطةأ سي ةأ ة   يوة   ةوكي ةغ ثلصةأكبملةمصةغ ثلصةعوةغ س

.يسي كع

بق على أرى أن ذلك  النوع من املعاملة حكمه حكم القرض وينطبق عليه القواعد التي تنط-
.القرض
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ة فصـــل كيفيــة التعامـــل مــع فـــروع البنــوك اإلســـالمية املوجــودة ءـــمن البنــوك العاديـــة وإمكانيــ. 1
.حجم األعمال

ونظرا ألنه بالضرورة تكون نتاج األعمال للفرع محددة  ألغراض التقييم ، ولهذا 

مي في أقترح على املحاسب في التعامل مع هذه الحالة أن يعتبر أن سلوك الفرع         اإلسال 
.املصروفات هو نفس سلوك املصرف األم ويتابع عملياته الحسابية 

بارها عمل من تحديد العملية املصرفية التي تشابه في طبيعتها العمل املصرفي العادي واعت.2
.صميم أعمال العمل املصرفي

لتمويل إمكانية فصل األعمال التي تكون في طبيعتها عمل غير مصرفي مثال ذلك صيغة ا.3
.باملشاركة

في تتبعةي أقترح في هذه الحالة أن تحدد طبية العملية وأن تنشط في نشاطها االقتصادي الت
وصيات أو تعامل كنشاط ثانوي ءمن نشاط املصرف رغم أن ذلك ليس من ت. القطاع الغير مالي 

وهذه أوص ي بها في حالة أن يكون حجم األعمال صغير جدا وغير مؤثر ويصعب )2008نظام 
.فصله
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التوزيع المحدودسري للغاية

الخاصة دراسة تأثير فصل  األعمال الخاصة بأعمال الصيرفة اإلسالمية ذات الطبيعة. 4
سبة التي تخرجها من نطاق القطاع املصرفي على حجم أعمال القطاع املصرفي وكذا ن

.مساهمته في الناتج املحلي اإلجمالي للدولة

لك على هذه الجزئية تحتاج إلى دراسة ردة فعل القائمين على العمل املصرفي وأثر ذ-
.قوميتعاونهم في توفير بيانات القطاع وبالكيفية التي يحتاجها املحاسب ال

شمول التعامل مع القروض الحسنة التي تتم بال فوائد وإمكانية تقدير ذلك لضمان. 5
.بيانات القطاع

ل املصارف وأخيرا أقترح أن  تنظم ورشة عمل مشتركة بين خبراء العمل املصرفي في مجا. 6
الجات كل اإلسالمية مع خبراء الحسابات القومية وخبراء  من املصارف املركزية لدراسة مع

.معاملة مصرفية على حدا والوقوف على كيفية التعامل مع هذه العمليات
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التوزيع المحدودسري للغاية

تم إعداد يتم أعداد مسوح بصورة دورية غلى املستوى املحلي لكل من إمارة أبوظبي وإمارة دبي ، كما ي1.
.مسوح  أيضا لإلمارات الشمالية 

.حصاءيتم مراجعة بيانات نتائج املسوح االقتصادية من قبل الهيئة االتحادية للتنافسية واإل 2.

ج املسوح كنا من قبل نقوم ب جراء مسح ميداني  شامل لكافة البنوك العاملة في الدولة ملراجعة نتائ3.
.املحلية وتجنب االزدواجية في تجميع البيانات وذلك بالتعاون مع املصرف املركزي 

ق ومراجعة من تعمل ميداني وتدقي) حاليا وتجنبا للتكاليف املادية والوق  املطلوب إلجراء املسح 4.
على أن يتم توفير وتنقية البيانات ثم إدخال البيانات واستخراج النتائج تم االتفاق مع املصرف املركزي 

.كافة البيانات التي تتطلببها أعمال إعداد مسح سجلي 
.مرفق استمارة تم إعدادها للبنوك وتم توفيرها للمصرف املركزي 5.
ح الخاص مرفق بعض البيانات التي يوفرها املصرف املركزي  كنا نستخدمها ملراجعة نتائج املس6.

.باملصارف
عامل مع كل يذكر أيضا أننا لم نفصل الجزء الخاص بأعمال الصيرفة اإلسالمية قبل ذلك ، كما أننا نت7.

جات الخاصة األعمال التي  تقوم بها املصارف اإلسالمية نفس معاملة اعمال الصيرفة العادية في املعال
.  بالحسابات القومية
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نبذة عن العمل في القطاع 

المصرفي في دولة اإلمارات



Thank you
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