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حليين النظام اإلحصائي عرضة لضغوط متزايدة بسبب تزايد طلبات المستخدمين الم

مرار كما أن است, ويتفاقم هذا األمر إذا أخذنا في االعتبار محدودية الموارد, والدوليين

.هذا الوضع يؤدي إلى ضعف موثوقية البيانات

لسياسات توفر الحسابات القومية هو شرط مسبق إلدارة جيدة لالقتصاد الكلي ولصنع ا

.المرتكزة على األدلة

طتهاتزايدت اهمية بيانات التمويل اإلسالمي مع ظهور البنوك اإلسالمية واتساع انش

ات أهمية شمول بيانات التمويل  اإلسالمي ضمن مؤشرات القطاع المالي في الحساب

2008مع نظام الحسابات القومية يتوائمالقومية وتوحيد منهجية احتسابها بما 

مقدمة.1

ة في على احدث المنهجيات واآلليات المتبعلإلطالعالمشاركة في ورشة العمل فرصة 

.جمع وتركيب بيانات التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية
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الشمول والتغطية. 1

القطاع  المالي

القطاع غير 
المالي

القطاع  
الحكومي

القطاع العائلي

قطاع  الهيئات
الالربحية

قطاع العالم 

الخارجي

SNA1993

خطة االنتقال 
2014في 

SNA2008



القطاعات توزيع 

واألنشطة وفق نظم 

الحسابات 

SNA200القومية

8 

اعي و التصنيف الصن

الدولي الموحد 

ISIC4

ISIC4األنشطةالقوميةفي نظام الحساباتالقطاعات

(1)

قطاع غير مالي

الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

التعدين واستغالل المحاجر

الصناعة التحويلية

الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

امدادات المياه وانشطة المجاري وادارة الفضالت والمعالجة

التشييد

تجارة الجملة والتجزئة وصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية

النقل والتخزين

أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية 

المعلومات واالتصاالت

األنشطة العقارية وااليجارية

األنشطة المهنية والعملية والتقنية

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

الفنون والترفيه والترويح

أنشطة الخدمات األخرى

(2)

األنشطة المالية وأنشطة التأمينالقطاع المالي

(3)

القطاع الحكومي
اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

(4)

األسر المعيشيةالقطاع العائلي

(5)

المنظمات والهيئات االقليمية والدوليةالالربحيةقطاع الهيئات 



مصادر البيانات. 2

مصادر 
البيانات

المسوح

منشأت 
القطاع 
الخاص

األسر

السجالت 
اإلدارية

الجهات 
الحكومية 
والبنوك

التعدادات

2004تعداد 

المسوحات 
اإلقتصادية

ة مسح ميزاني
األسرة

ميزان المدفوعات 

إحصاءات التجارة الخارجية

إحصاءات األسعار



المستخدمةوالتصانيفاألدلة . 3

الحسابات 

القومية

احصاءات 

التجارة 

الخارجية

احصاءات 

االسعار

المسوحات

ةاإلقتصادي

والتعدادات

مسوحات 

األسر

نظامي 

SNA

1993

2008

HS

SITC

BEC

CPC

COICOP
ISIC.4

BEC

CPC

COICOP

ISIC.4



بناء القدرات وتطوير المنهجيات. 4

بناء القدرات 
وتطوير 
المنهجيات

لالتدريب والتأهي

تدريب خارجي تدريب داخلي

استشارات 
وخبراء دوليين

تطوير المنهجيات



نشر البيانات. 5

نشرة الحسابات 
القومية بنظام 
SNA1993

الحسابات 
المتتابعة

مصفوفة 
العرض 
واالستخدام

ج نشرة تقديرات النات
المحلي باألسعار 
الجارية والثابتة

طريقة اإلنتاج

طريقة اإلنفاق

سنوات3سنوية



منية،القومالحساباتلنظاموفقا  الماليةالشركاتقطاعيتألف

ةبصورتعملالتيالمقيمةالشركاتأشباهأوالشركاتجميع

صاال  إتتتصلمساعدةماليةبأنشطةأوالماليةبالوساطةرئيسة

فيالماليةالوساطةأهميةإلىونظرا  ,الماليةبالوساطةوثيقا  

علىالماليةغيرالشركاتعنالماليةالشركاتتميز،اإلقتصاد

يفقطاعاتإلىاإلقتصادتقسيممستوياتمناألولالمستوى

.النظام

الشركاتأنأيةخمسفرعيةقطاعاتإلىالقطاعهذاوينقسم

سةخمإلىتقسيمهايمكنالقطاعهذاتحتتندرجالتيالمالية

لىإالتقسيممستوياتمناألولالمستوىعلىفرعيةقطاعات

:األتيالنحوعلىفرعيةقطاعات

القطاع املايل يف احلساابت القومية. 3



-:تقسيم القطاع المالي في نظام الحسابات القومية 

 الرمز البنك المركزي ويأخذS.121

 تشمل جميع البنوك عدا البنك )شركات اإليداع األخرى

S.122ويأخذ الرمز ( المركزي

 الوسطاء الماليون اآلخرون عدا شركات التأمين وصناديق

(   رةيدخل من ضمنها صناديق تمويل الصناعات الصغي)التقاعد

S.123ويأخذ الرمز 

  من ضمنها شركات ومحالت (الشركات المالية المساعدة

S.124ويأخذ الرمز (الصرافة

 شركات التأمين وصناديق التقاعد ويأخذ الرمزS.125

القطاع املايل يف احلساابت القومية. 3



لمحة عن المصارف اإلسالمية في اليمن

1996عاماإلسالميةالبنوكقانونوإعدادصياغةفيالعمليةالخطواتبدأت،

سبأكبن-اليمنياإلسالميالبنك):هيإسالميةبنوكثالثةأثرهعلىونشأت

إسالميبنكنشأ2002العاموفي،(الدولياإلسالميالتضامنبنك-اإلسالمي

الكريميبنك2010عامفينشأثمالشاملوالبحريناليمنبنكهوجديد

.اإلسالمي

عددوأاألنشطةأوالحجمحيثمنسواء  جيدةتطوراتاإلسالميةالبنوكشهدت

ووصل،بنوكخمسةاليمنفيالعاملةاإلسالميةالبنوكعدديبلغحيثالفروع،

البنوكفإنوبذلكفرعا ،(37)اليمنفيالعاملةاإلسالميةللبنوكالفروععدد

%29حواليتغطيأصبحتأنهاإالتجربتهاوحداثةعددهاقلةرغماإلسالمية

لخالاإلسالميةالبنوكميزانيةشهدتكمااليمن،فيالمصرفيالنشاطمن

فيرىاألخالتجاريةبالبنوكمقارنةكبيرةتطوراتالماضيةالعشرالسنوات

.اليمن



التمويل اإلسالمي يف احلساابت القومية. 4



ةمشول التمويل اإلسالمي يف احلساابت القومي.5

نشاط البنوك

يةالبنوك اإلسالم
المؤسسات 

المالية األخرى

516

21



(ةاسالمي)بنوك القطاع الخاص 

بنك التضامن اإلسالمي 1

بنك سبأ اإلسالمي 2

البنك اإلسالمي اليمني 3

مصرف اليمن البحرين الشامل 4

يللتمويل اإلسالمالكريميمصرف   5

البنك المركزي

العام القطاع و بنوك 

البنك المركزي اليمنى 1

البنك اليمنى لإلنشاء والتعمير 2

البنك األهلي اليمنى 3

بنك التسليف لإلسكان 4

بنك التسليف الزراعي والتعاوني  5

صندوق المنشآت الصغيرة 6

(يةتقليد)بنوك القطاع الخاص 

بنك اليمن الدولي  1

البنك التجاري اليمنى 2

بنك اليمن والكويت  3

يونايتد بنك  ليمتد 4

بنككاليونكريديت 5

البنك العربي 6

مصرف الرافدين 7

بنك اليمن والخليج  8

بنك قطر الوطني 9

بنك األمل  10

وكنشاط البن

ةمشول التمويل اإلسالمي يف احلساابت القومي.5



مصادر بياانت نشاط البنوك. 6

 الشركات المالية:-

المركزيالبنكمنالصادرالسنويالتقرير.

طاعالقبنوكلجميعالعموميةوالميزانياتالختاميةالحسابات

.والخاصالعام

امالع)االقتصاديالقطاعوحداتلموازناتالختاميةالحسابات

.(لإلسكانالتسليفبنك)(والمختلط

والملحقةالمستقلةالوحداتلموازناتالختاميالحساب

.(الصغيرةالمنشآتصندوق)يخصفيماوالصناديق





م2016جدول يوضح ترتيب البنوك من حيث رصيد األصول لعام 

أسم  البنك 

2016وضع  رصيد أألصول كما هو في نهاية عام 

رصيد  األصول 

نسبة المساهمة من 

إجمالي أصول 

البنوك 

المرتبة 

األولى %539.819.1بنك اليمن الدولي 

الثانية %503.017.8بنك التضامن األسالمي الدولي 

الثالثة%393.313.9بنك التسليف الزراعي 

الرابعة %248.18.8البنك العربي 

الخامسة %229.28.1البنك اليمني لألنشاء والتعمير 

السادسة %188.86.7البنك األهلي اليمني 

السابعة %185.06.5بنك سباء األسالمي 

الثامنه %139.94.9بنك اليمن والكويت 

التاسعة %116.54.1البنك التجاري اليمني 

العاشرة %79.22.8مصرف اليمن والبحرين الشامل 

الحادي عشر%50.71.8يونايتد بنك  ليمتد

الثانية عشر %41.61.5بنك قطر الوطني 

الثالثة عشر %33.31.2مصرف الكريمي للتمويل األصغر األسالمي 

الرابعة عشر%25.30.9ينك اليمن والخليج 

الخامسة عشر%22.50.8مصر الرافدين 

السادسة عشر%22.30.8بنك األمل للتمويل واألصغر 

السابعة عشر %13.10.5البنك األسالمي للتمويل واألستثمار 

%2,831.6100.0األجمالي

29%

71%

البنوك  اإلسالمية  البنوك التجارية األخرى



%نسبة مساهمة القطاع المالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

القطاع 

المالي 

5%

بقية القطاعات 

95%



10%

90%

ينسبة مساهمة البنوك اإلسالمية من إجمالي الناتج للقطاع المال

البنوك اإلسالمية البنوك االخرى



منهجية احتساب البنوك. 7

بةالخدمة المصرفية المحتس+ المخرجات = اإلنتاج 

االستهالك الوسيط–اإلنتاج = القيمة المضافة 



احتساب الخدمة المصرفية المحتسبة

التنطبقالماليةالوساطةخدماتبأنSNA2008نظامتوصياتضوءعلى

،مةمقدوالودائعالقروضهذهتكونعندماوفقطوالودائعالقروضعلىإال

خدماتإنتاجيحسبأنهحيث.الماليةالمؤسساتبواسطةأولدىمودعةأو

عيمرجسعربإستخداموذلك،فقطوالودائعالقروضعنالماليةالوساطة

لىعمنهمالكلالفائدةأسعارتحددوالودائعالقروضهذهأنإفتراضعلى

-:غةللصيوفقا  تحسبأنيجبالماليةالوساطةخدماتوإنتاج،التوالي

(RL-RR)YL+(RR-RD)YD
 أن حيث:-

القروض =YL

الودائع =YD

 سعر مرجعي =RR

 سعر فائدة القرض =RL

 سعر فائدة الوديعة =RD

منهجية االحتساب. 7



منوذج من النظام اآليل الحتساب القطاع املايل

م

البنوك

رمزالحسابات

القومية

اإلجمــــــــ

ـــالي العام

إجمالي البنوك والصرافه عام 

(جاري) وخاص

إجمالي 

البنوك 

والصرافة

إجمالي البنوك والصرافه باألسعار 

الجارية 
بنوك القطاع العامالبنوك التجارية واإلسالمية

الصرافة
اإلجمال

ي
البنود         

إجمالي 

البنوك

إجمالي 

خاص

إجمالي 

عام

إجمالي 

الصرافة

إجمالي 

البنوك

إجمالي 

البنوك 

التجارية

إجمالي 

البنك 

المركزي

ن بنك اليم

الدولى

ا بنك سب

االسالمى

ن بنك اليم

والخليج

يونيتد 

تدبنك ليم

ن بنك اليم

والكويت

البنك 

التجارى 

اليمنى

مصرف 

الرافدين

البنك 

العربى

بنك 

التضامن

االسالمى

البنك 

االسالمى

اليمنى

كريدي 

أجريكول 

بنك

بنك 

قطرالوط

ني

مصرف 

اليمن 

البحرين

الشامل

بنك األمل

مصرف 

الكريمي 

اإلسالمي

البنك 

المركزى 

اليمنى

البنك 

اليمنى

البنك 

االهلى 

اليمنى

بنك 

التسليف

الزراعي 

بنك 

التسليف

لإلسكان 

صندوق 

المنشآت 

الصغيرة

P1259192442116869755225919149824421238345873401116181721546130691082223534502037927814206587242421442335062149825919المخرجات1

P12805692805696026922030028056902805699105818951118710515353744643024285922346553127992702028140223724218951199465407149261923180280569الخدمة المحتسبة2

1+2=

P1306488304990771382278523064881498304990114892190098221116314618518535704165224376351503437202231219410184448190098123707551172611923801498306488اإلنتاج3

P226139252971619291052613984225297218983399183028071892196569783217862554172011226241403083339910586463868468884226139اإلستهالك الوسيط4

B.1g28034927969360946218747280349656279693929941866992028135074294966291431872211584912480200011091570878136518669911312690513393146292656280349القيمة المضافة5=4-3

TOTAL612976609980154276455704612976299660998022978438019644222126281236103707140833044861527030068744044624388203688963801962474015102345223847602996612976اإلجمالي



1

ل عدم توفر منهجيات مترجمة باللغة العربية حول طرق احتساب التموي•
.اإلسالمي في الحسابات القومية

2

نظام اختالف تبويب البيانات للحسابات الختامية للبنوك مع متطلبات•
SNA2008الحسابات القومية 

3

الحسابات تأخير توفير البيانات حسب التوقيت الزمني لمتطلبات تركيب•
القومية

4

ظام  تراجع مستوى التدريب للكوادر المتخصصة على ابرز متطلبات ن•
وخصوصا خالل الثالث السنوات األخيرةSNA2008الحسابات القومية 

5

ب من توقف الدعم الفني  لليمن في مجال الحسابات القومية منذ بدء الحر•
.كثير من المنظمات الدولية المانحة المهتمة بالحسابات القومية

الصعوابت والتحدايت. 7



1
لحسابات تعزيز التنسيق بين البنوك واألجهزة اإلحصائية لموائمة تبويب ا•

.الختامية للبنوك مع متطلبات الحسابات القومية 

2
تركيب تطوير آليات تضمن الحصول على البيانات في التوقيت المناسب ل•

الحسابات القومية

3

ة بدورات رفع مستوى القدرات والخبرات الوطنية العاملة في الحسابات القومي•
ضمن تدريبية متخصصة على منهجيات احتساب بيانات التمويل اإلسالمي

.الحسابات القومية

4
لحسابات ترجمة األدلة والمنهجيات الدولية ذات العالقة بالتمويل اإلسالمي في ا•

.القومية

احللول والتوصيات . 8



5

االحتساب في مجال تطوير منهجيات(  استشارة فنية)توفير مساعدات فنية عاجلة •
ق نظام مع متطلبات تطبييتوائمللتمويل اإلسالمي في الحسابات القومية بما 

SNA2008

6 تبادل زيارات استطالعية بين الدول للتعرف على المنهجيات والخبرات•

7
تعقد على اشراك الدول بشكل دائم في ورش العمل والدورات التدريبية الدولية التي•

.مستوى اقليمي ودولي لمواكبة التغيرات والتطورات

8

يق أهداف تعزيز دور الحسابات القومية في المحافل الدولية كأحد أهم متطلبات تطب•
جنة التنمية المستدامة من خالل اإلشارة إلى أهميتها في االجتماعات السنوية لل

(.الخ...., األسكوا, األمم المتحدة)اإلحصائية 

احللول والتوصيات . 8




