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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  

  

  

 } وما أوتيتم من العلم إال قليال{ 

  
  لعظيمصدق اهللا ا
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  اإلهداء
جل الوصول الى هذه الحياة

ٔ
ن الطريق كان طويال من ا

ٔ
  من غير حلم عبء ال يطاق حيث ا

ن اإلرادة القوية كانت دائما تقصر من تلك المسافات وخالل تلك الفترة 
ٔ
يام واجهتالدرجة إال ا

ٔ
  ا

ن تبعدني عن هذا 
ٔ
درك يقيناعصيبة كادت في لحظات عديدة ا

ٔ
  الحلم ولكن كنت ا

شد ساعات الليل ظلمة هي التي دائما تسبق طلوع الفجر
ٔ
ن ا

ٔ
  ا

صبح جزءا مني
ٔ
نه ا

ٔ
شعر با

ٔ
هدي نجاحي في هذا البحث والذي ا

ٔ
ن ا

ٔ
رغب ا

ٔ
  في هذا الصدد ا

كـثر من سنتان من عمري في البحث والقراءة والعمل
ٔ
خذ ا

ٔ
  فها هو قد ا

بداإلى كل من مد يد العون لي ووقف بجانبي وال
ٔ
  ذين لوالهم لما استطعت انجازه ا

رسم قبلة على جبين تلك الشمعة المقدسة التي
ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
  في البداية ا

ياميبرقتها ليل  تضيء كانت
ٔ
مي...... ا

ٔ
  .... ا

ن لونها المفضل هو عدم
ٔ
لوان الحياة وا

ٔ
  وإلى من علمني جميع ا

و االستسالم  التوقف
ٔ
ي ظرف ...ا

ٔ
بي........تحت ا

ٔ
  . ا

شعر
ٔ
كون بينهم فهم هبة وجمال الحياة . إلى من ال ا

ٔ
مان والمحبة إال عندما ا

ٔ
خوتي.....باال

ٔ
  ... ا

تعلم وكل من مشيت
ٔ
نمو وا

ٔ
كبر وبعونهم ومساعدتهم ا

ٔ
  إلى من بنجاحهم ا

صدقائي ........ معه في درب الحياة
ٔ
  ا

عبر عن امتناني
ٔ
ن ا

ٔ
رغب ا

ٔ
ساتذتيوالمعرفة....... العلم طريق لنا مهدوا الذين إلى وا

ٔ
  .... ا

جمل اللحظات إلى كل من ال معنى لشروق الشمس وغيابها بدونه
ٔ
  فقد تذوقت معهم ا

رض الطيبة
ٔ
هدي هذا العمل المتواضع إلى هذه اال

ٔ
ن ا

ٔ
رغب في ا

ٔ
  وفي الختام ا

  التي كل ما عليها يستحق الحياة ......... وطني
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  الشكر والتقدير
ن

ٔ
نعمت علي وعلى والدي وا

ٔ
شكر نعمتك التي ا

ٔ
ن ا

ٔ
وزعني ا

ٔ
ع رِب ا

ٔ
  مل صالحا ترضاه،ا

  صلى هللا عليه وسلم معلم اإلنسانية. محمد سيدناوالصالة والسالم على 

وقات بعض في
ٔ
  فيها سدت لحظة في يظهرون مخلصين عبادا لك هللا يسخر اال

بواب 
ٔ
غلق جميع اال

ٔ
  الحلم، نحو يصلك الذي الوحيد النفق فيها وا

  سابق ترتيب بدون المناسب بالمكان انتظارك في وتجدهم المالئم الوقت في يصلون 

ن وقد  حلم انها صدفة ليست لكنها صدفة يسميها البعض
ٓ
وان ا

ٔ
  تحقيقه ا

منياتي لبلوغ وساعدني بجانبي وقف من إلى كل الشكر
ٔ
  كان سواء ا

ٔ
  الكلمات هذه يقرا

و
ٔ
  لم ا

ٔ
نسى لن لكنني يقرا

ٔ
قدم فضله ا

ٔ
  الغيب  بظهر الشكر عقد له وا

خص بالشكر الدكـتور المشرف إتمام هذا البحثوالشكر موصول إلى كل من ساعدني في 
ٔ
  وا

  من مساعدة طوال فترة انجاز هذا البحث فلوال مساندته على ما قدمه لي إبراهيم العدي

ن يكـتمل على هذا النحو ويرى النور. وتشجيعه
ٔ
  لما كان لهذا العمل ا

عضاء لجنة الحكم رئيس قسم المحاسبة عصام قريطوكل الشكر والتقدير للدكـتور 
ٔ
  وا

  في تقييم وتصويب هذا العمل وهم: لتكرمها بمناقشتي وعلى الوقت الذي منحوني إياه

  .طالب العلي، والدكـتور نضال العربيدالدكـتور 

توجه
ٔ
غنت التي القيمة ونصائحها توجيهاتها على فرحات منى للدكـتورة الشكر بجزيل وا

ٔ
  .العمل  هذا ا

ياتوطوق الشكر ال يكـتمل إال بالتوجه 
ٓ
سمى ا

ٔ
  نائب رئيس جمال عباسقدير للدكـتور الت با

ستاذة 
ٔ
مور وشؤون الطالب. على مساهمتهما عناية قواصجامعة دمشق، واال

ٔ
  في تيسير ا
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  بمتطلبات العرض واإلفصاحتقییم التزام المصارف اإلسالمیة العاملة في سوریة "

  ")1في قوائمها المالیة وفقا لمعیار المحاسبة اإلسالمي رقم (

  ابراهیم العدي. :الدكتور إشراف                  إعداد: محمود إدریس.

  ملخص الدراسة

  

"العـــــرض  )1( رقــــم اإلســــالمي المحاســـــبة یــــارمع تطبیــــق واقـــــع معرفــــة إلــــى الدراســـــة هــــذه هــــدفت

واإلفصــاح العــام فــي القــوائم المالیــة للمصــارف والمؤسســات المالیــة اإلســالمیة" الصــادر عــن هیئــة 

 تحدیـــدو  فـــي المصـــارف اإلســـالمیة الســـوریة، المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات المالیـــة اإلســـالمیة،

عوقـات التـي تواجـه المصـارف اإلسـالمیة المالمصـارف و  تلـك في المستخدمة المحاسبیة الممارسات

تطـــویر آلیـــات عمـــل تلـــك المصـــارف  ســـاهم فـــيت تـــيالمحاســـبة اإلســـالمیة ال تطبیـــق معـــاییر عنـــد

  .اإلسالمیة وتدعیم قدرتها على المنافسة في السوق المصرفیة

جمع البیانات المتعلقة بموضوع الدراسة من خالل االطالع علـى المراجـع المختلفـة مـن الكتـب تم و 

والدراســات واألدبیــات الســابقة التــي تناولــت موضــوع اإلفصــاح عــن البیانــات المالیــة فــي المصــارف 

مطابقـة بـین مـا ورد فـي المعیـار المحاسـبي كما تم اختبار فرضـیات الدراسـة مـن خـالل  .اإلسالمیة

تـار ، وقـد اخما تم عرضه في القوائم المالیة للمصارف اإلسالمیة السـوریة) وبین 1اإلسالمي رقم (

 لتقیــیم الدراســة علیـه وأجریــت ،2014 لعـام المنشــور اإلســالمي البركـة الباحـث التقریــر المـالي لبنــك

  التزامه بالمعیار المذكور.

 المالیــة قوائمــه لتــزم بإعــداداوتوصـلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج كــان مــن أهمهـا أن مصــرف الدراســة 

 رقـــم اإلســـالمي المحاســـبة معیـــار فـــي الـــواردة واإلفصـــاح العـــرض لمتطلبـــات واإلفصـــاح عنهـــا وفقـــا

 واإلیضــاحات المتمــة للقــوائم المالیــة المحاســبیة المطبقــة السیاســات عــن اإلفصــاح عملیــة نإ ، و )1(

  المعیار المذكور. متطلبات نطاق ضمن كانت المصرف في
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Evaluation the commitment of Islamic banks presentation and 

disclosure requirements in its financial statements in accordance 

with Islamic Accounting Standard No. (1) 

Submitted By: Mahmoud Edrees 

The Supervisor: Dr. Ibrahim AL Adi 

Abstract  

This study aimed to find out the reality of the applying of the Islamic 
Accounting standard  No. (1) "general presentation and disclosure in the 
financial statements for Islamic Banks and Financial Institutions" issued 
by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions, in the Syrian Islamic banks, and determine the accounting 
practices used in those banks and obstacles facing Islamic banks in the 
applying of Islamic accounting that contribute to the development of the 
work of those banks mechanisms and strengthen their ability to compete 
in the Islamic banking market. 

Data was collected on the subject of the study through access to various 
books and references from previous studies and literature on the subject 
of the disclosure of financial statements in Islamic banks. As hypotheses 
tested by matching between what is stated in the standard of Islamic 
Accounting No. (1) and what was presented in the financial statements of 
the Syrian Islamic Banks,  Researcher has chosen financial report of 
Al Baraka Islamic published in 2014, and conducted by the study was to 
evaluate its commitment to the mentioned standard. 

The study found several results was the most important to study the Bank 
committed to the preparation of its financial statements and disclosed in 
accordance with the requirements for presentation and disclosure 
contained in the standard of Islamic Accounting No.(1), and the 
disclosure of accounting policies and disclosures the notes to financial 
statements of the bank operation was within the scope of the mentioned 
requirements of the standard. 
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  المــقدمــة:

مـوال وتوظیفهـا فـي المجـاالت التـي ال تخـالف یة مؤسسـات مالیـة لتجمیـع األالمستعد المصارف اإل

یة، وكانــت قــد بــدأت هــذه المصــارف نشــاطها فــي منتصــف القــرن الماضــي ســالمحكــام الشــریعة اإلأ

حیـــث بـــدأ التفكیـــر المنهجـــي المـــنظم یظهـــر بوضـــع صـــیغ وأســـالیب تمویلیـــة تلتـــزم بأحكـــام الشـــریعة 

  یة.سالماإل

یة بصـــفتها مؤسســـات حدیثـــة نســـبیا، والتحـــدي ســـالمرف والمؤسســـات المالیـــة اإلن ظهـــور المصـــاإ و 

قــدامها خدمــة للمجتمعــات التــي توجــد فیهــا، قــد أدى أالكبیــر الــذي تواجهــه إلثبــات وجودهــا وتثبیــت 

سـالیب إلعـداد وتطبیـق معـاییر محاسـبیة مالیـة بالتعـاون مـع المهتمـین نسـب األأن تبحث عـن أ إلى

یة مـن ناحیـة، وفـي المحاسـبة مـن ناحیـة أخـرى للـتمكن سـالمالشـریعة اإلمن ذوي االختصـاص فـي 

  .  1من تقدیم معلومات كافیة وموثوق بها ومالئمة لمستخدمي القوائم المالیة

نــــه نظـــــرا أال إن معــــاییر المحاســــبة الدولیــــة معتمــــدة ومقبولــــة علــــى نطــــاق عــــالمي، أبــــالرغم مــــن 

د مـــن المعـــامالت المالیـــة المتفقـــة مـــع یة وخصوصـــیة العدیـــســـالملخصوصـــیة عمـــل المصـــارف اإل

یة التــي ال نظیــر لهــا فــي األدوات المالیــة التقلیدیــة وتعكــس آثــار محاســبیة ســالمحكــام الشــریعة اإلأ

تقـاریر مالیــة ال تعكــس  إلــىن تـم تجاهلهــا أو عـدم ضــبط معــاییر لهـا یمكــن أن یـؤدي إهامـة والتــي 

دلـة، وتعتبـر هـذه الخصوصـیة مـن األسـباب یة بصـورة عاسـالمالوضع المالي للمؤسسات المالیة اإل

حیـث تعـالج معـاییر المحاسـبة  إلـى وجـود معـاییر محاسـبیة إسـالمیة.األساسیة التي تفرض الحاجة 

یة النــواحي التــي ال تتصــدى لهــا معــاییر المحاســبة الدولیــة بالقــدر الكــافي والمالئــم، ســالمالمالیــة اإل

لخاصـــة التـــي تمیـــز العمـــل المصـــرفي والمـــالي یة تنطلـــق مـــن الســـمات اســـالمكمـــا أن المعـــاییر اإل

ظهـــــور هیئــــة متخصصــــة لوضــــع معـــــاییر لهــــذه الصــــناعة المصـــــرفیة  إلــــىدى أي، ممــــا ســــالماإل

یة ویقــــع علــــى عاتقهــــا ســــالمیة تــــدعى بهیئــــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤسســــات المالیــــة اإلســــالماإل

  صدار مثل هذه المعاییر.إ

العــام فــي  فصــاحلصــادر عــن هــذه الهیئــة "العــرض واإل) ا1ي رقــم (ســالمویعــد معیــار المحاســبة اإل

یة ألنـه سـالمهـم معـاییر المحاسـبة اإلأیة" مـن سـالماإل والمؤسسات المالیـة القوائم المالیة للمصارف

یة ســالمیحــدد القواعــد العامــة لعــرض المعلومــات فــي القــوائم المالیــة التــي یجــب علــى المصــارف اإل

                                                             
 یة،سالماإل المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ھیئة یة،سالماإل المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاییر 1

  .80 ص ،2010 البحرین، المنامة،
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في تلك القوائم المالیـة الالزمـة لتحقیـق  الواجب اإلفصاح عنهاالمعلومات یضا أااللتزام بها، ویحدد 

  هداف المحاسبة والتقاریر المالیة.أ

  مشكلة الدراسة:

 عكــسالحصـول علــى معلومـات محاسـبیة ت متعــددة یهمهـا طـرافأمـع یة ســالممـل المصـارف اإلاعتت

هــذه  ة التــي تصــدرهاالقــوائم المالیــو  .تســاعدهم علــى اتخـاذ القــراراتلالوضـع المــالي لهــذه المصــارف 

تحدیـــد المعـــاییر ل مســـتمر وقـــائم العمـــلوٕان . تحمـــل معلومـــات محاســـبیة تـــدعم قـــراراتهم المصـــارف

تطبیقهـــا فـــي هـــذه المصـــارف مـــن أجـــل الخـــروج بقـــوائم مالیـــة متجانســـة وقابلـــة  الواجـــبالمحاســـبیة 

  یة.سالمللمقارنة بین عموم المصارف اإل

  الجابة عن السؤال الرئیسي التالي:وفي ضوء ذلك تكمن مشكلة هذا البحث في ا

) "العـــرض 1ي رقـــم (ســـالماإل يمعیـــار المحاســـببالســـوریة الیة ســـالممـــا مـــدى التـــزام المصـــارف اإل

  ؟ یة"سالماإلوالمؤسسات المالیة العام في القوائم المالیة للمصارف  فصاحواإل

  ومنه ینبثق االسئلة الفرعیة التالیة:

المالیـة  هـاالعـام فـي قوائم فصـاحیة بمتطلبـات العـرض واإلسور الیة سالمهل تلتزم المصارف اإل .1

  ؟ذلك عند اعدادها للقوائم المالیة) و 1( ي رقمسالموفقا لمعیار المحاسبة اإل

یة سـالمعنها فـي كـل قائمـة مـن القـوائم المالیـة للمصـارف اإل فصاحهل المعلومات التي یتم اإل .2

  )؟1ي رقم (سالممحاسبة اإلمعیار ال تتوافق مع المعلومات المطلوبة فيالسوریة 

  

  الدراسات السابقة:

 االطــالع علــى وذلــك مــن خــاللتــم فــي هــذه الفقــرة عــرض األبحــاث ذات الصــلة بموضــوع الدراســة 

قـدم، األ إلـىحـدث ، وتـم ترتیـب هـذه الدراسـات مـن األالمختلفة الدراسات العربیة والدراسات االجنبیة

  :من أبحاث، ومقاالت، ورسائل جامعیةوذلك حسب اطالع الباحث وفي حدود ما توفر له 
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  أوال: الدراسات العربیة:

 بمعیـار فسـلطین فـي اإلسـالمیة المصارف التزام مدى": بعنوان وهي) 2013 عوض،( دراسة.1

ــراء لآلمـــر بالمرابحـــة الخـــاص المـــالي الضـــبط ــادر بالشـ ـــة عـــن الصـ ــبة هیئ ـــة المحاسـ  والمراجع

  ":اإلسالمیة المالیة للمؤسسات

 المحاسبة بمعیار فلسطین في اإلسالمیة المصارف التزام مدى على التعرف إلى ةالدراس هدفت

 المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هیئة عن الصادر" بالشراء لآلمر المرابحة" اإلسالمي

  .اإلسالمیة

 وزعــت اســتبانة تصــمیم وتــم التحلیلــي، الوصــفي المــنهج الباحــث اســتخدم الدراســة أهــداف ولتحقیــق

 البرنـــــامج خـــــالل مـــــن فرضـــــیاتها واختبـــــار الدراســـــة متغیـــــرات تحلیـــــل وتـــــم الدراســـــة، جتمـــــعم علــــى

  .البیانات لتحلیل) SPSS( االحصائي

 األكبــر الجــزء بتوجیــه تقـوم اإلســالمیة المصــارف أن نتـائج مــن الدراســة الیــه توصـلت مــا أهــم وكـان

 الفرضــیات صــحة الدراســة تأثبتــ كمــا بالشــراء، لآلمـر المرابحــة عملیــات تمویــل فــي اســتثماراتها مـن

) 2( رقـــم اإلســـالمي المحاســـبة معیـــار بتطبیـــق اإلســـالمیة المصـــارف التـــزام حیـــث مـــن المطروحـــة

" اإلســـالمیة المالیـــة للمؤسســـات والمراجعــة المحاســـبة هیئـــة عـــن الصــادر" بالشـــراء لآلمـــر المرابحــة"

 وقیمـة لسـلعةل األصـلي السـعر عـن للعمیـل اإلفصـاح على المصارف حرص الدراسة أظهرت حیث

  .التعاقد عند الربح

 في اإلسالمیة المالیة المحاسبة معاییر تطبیق نحو" بعنوان وهي) 2013 الزعبي،( دراسة.2

  ": األردنیة اإلسالمیة البنوك

 تطبیــق إلــى للتحــول الالزمــة والخارجیــة الداخلیــة المتطلبــات أهــم علــى التعــرف إلــى الدراســة هــدفت

 الالزمـــة المقترحـــات وتقـــدیم األردنیـــة، اإلســـالمیة البنـــوك فـــي المیةاإلســـ المالیـــة المحاســـبة معـــاییر

 اسـتبیان وضـع تـم. الدراسـة إلجـراء التحلیلـي الوصفي المنهج على االعتماد خالل من وذلك. لذلك

  .  الدراسة عینة على وتوزیعه

 المحاسـبة معـاییر تطبیـق إلـى للتحول الالزمة المتطلبات أن إلیها التوصل تم التي النتائج أهم ومن

 اإلسـالمیة البنـوك تواجـه التي المشكلة وأن األردنیة، اإلسالمیة البنوك في متوفرة اإلسالمیة المالیة

 ممثلـة عنـه الخارجیـة الجهات عن ناتجة اإلسالمیة المحاسبیة المعاییر تطبیق إلى للتحول األردنیة

  .  األردنیین القانونیین لمحاسبینا وجمعیة األردنیة المالیة األوراق وهیئة األردني المركزي بالبنك
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 اإلســالمیة البنــوك فــي المحاســبیة التطبیقــات واقــع" بعنــوان وهــي)  2011 یعقــوب،( دراســة.3

  :"مهنیة نظر وجهة من العراقیة

 وبیـــــان التقلیدیـــــة البنـــــوك عــــن واختالفهـــــا اإلســـــالمیة بـــــالبنوك التعریــــف إلـــــى الدراســـــة هـــــدفت وقــــد

 البنــــوك بموجبهــــا تعمــــل التــــي والرقابیــــة المحاســــبیة معــــاییرال وبیــــان بهــــا تتمتــــع التــــي الخصوصــــیة

 والمعـــاییر الدولیــة المحاســبیة المعــاییر بــین العالقــة توضــیح إلــى الدراســة وهــدفت كمــا اإلســالمیة،

 المــدققین مــن عینــة علــى اســتبیان بواســطة المیدانیــة الدراســة إجــراء تــم وقــد اإلســالمیة، المحاســبیة

  .اإلسالمیة البنوك على یدققون الذین  والخارجیین اإلسالمیة، البنوك في العاملین الداخلین

 البنكـي العمـل لتطبیـق آلیـة هـو اإلسـالمي البنكـي النظـام أن إلیها التوصل تم التي النتائج أهم ومن

 ومعــــاییر اإلســـالمیة المحاســـبة معـــاییر بـــین عالقــــة هنـــاك وأن اإلســـالمي، التشـــریع لمصـــدر وفقـــا

 البنـــــوك فـــــي لیطبـــــق مالئـــــم غیـــــر الدولیـــــة المحاســـــبیة المعـــــاییر مـــــاداعت وٕان الدولیـــــة، المحاســـــبة

  .اإلسالمیة المالیة والمؤسسات

 بـین مقارنـة دراسـة( اإلسـالمیة المصارف في اإلفصاح"  بعنوان وهي) 2011 الدیك،( دراسة.4

  :)"الدولیة المحاسبة ومعاییر اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هیئة معاییر

 هیئـــة عـــن الصـــادرة للمعـــاییر اإلفصـــاحیة المتطلبـــات قـــدرة مـــدى معرفـــة إلـــى الدراســـة هـــذه فتهـــد

 اإلســالمیة، المصــارف فــي دورهــا تحقیــق علــى اإلســالمیة المالیــة للمؤسســات والمراجعــة المحاســبة

  .المتطلبات تلك في الدولیة المحاسبة معاییر تأثیر مدى ومعرفة

ــ فــي الدراســة هــذه مشــكلة وتتمثــل  والتشــابه االخــتالف نقــاط هــي مــا: التالیــة التســاؤالت عــن ةاإلجاب

 والمراجعــــة المحاســــبة هیئــــة عــــن الصــــادرة تلــــك وبــــین الدولیــــة المصــــرفیة اإلفصــــاح معــــاییر بــــین

 فــي لإلفصــاحات المعــاییر مــن النــوعین كــال تغطیــة نســبة هــي ومــا اإلســالمیة؟ المالیــة للمؤسســات

  اإلسالمیة؟ المصارف

 فـــي اإلفصـــاح متطلبـــات إلـــى بـــالعودة وذلـــك المقـــارن، المـــنهج الدراســـة هـــذه فـــي الباحـــث واســـتخدم

 بمتطلبـات ومقارنتهـا اإلسـالمیة المالیـة للمؤسسـات والمراجعـة المحاسـبة هیئـة عن الصادرة المعاییر

  .الدولیة المحاسبة معاییر في اإلفصاح
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 بمعیـار المياإلسـ الـدولي سـوریة مصـرف التـزام مـدى" بعنـوان وهـي) 2011 أنجـرو،( دراسة.5

  )":1( رقم اإلسالمي المحاسبة

 بنشـرها، اإلسـالمي الـدولي سـوریة مصـرف یقـوم التـي المالیـة القـوائم دراسـة إلـى الدراسـة هذه هدفت

 العـــرض معیـــار) "1( رقـــم اإلســـالمي المحاســـبي المعیـــار وفـــق العـــرض لمتطلبـــات مراعاتهـــا ومـــدى

 التــزام مــدى وتقــویم ،"اإلســالمیة المالیــة ســاتوالمؤس للمصــارف المالیــة القــوائم فــي العــام واإلفصــاح

  .المذكور المعیار حسب اإلفصاح بمتطلبات اإلسالمي الدولي سوریة مصرف

 التــــزام مـــدى بدراســـة قامـــت إذ الحالـــة، دراســـة مـــنهج الباحثـــة اســـتخدمت البحـــث أهـــداف ولتحقیـــق

 الباحثــــة تقامــــ وقــــد ،)1( رقــــم اإلســــالمي المحاســــبة بمعیــــار اإلســــالمي الــــدولي ســــوریة مصــــرف

 والتقریـــر المنشـــورة المالیـــة القـــوائم ودراســـة االطـــالع خـــالل مـــن المطلوبـــة البیانـــات إلـــى بالوصـــول

 المالیـــة للقـــوائم المصـــرف عـــرض كیفیـــة بدراســـة الباحثـــة قامـــت وكـــذلك الدراســـة، لمصـــرف الســـنوي

 مــا مـع )1( رقــم اإلسـالمي المحاسـبي المعیــار عناصـر بــین مقارنـة بـإجراء قامــت وكـذلك المنشـورة،

  .عنه باإلفصاح الدراسة مصرف قام

 اإلفصــاح متطلبــات راعـى اإلســالمي الـدولي ســوریة مصـرف أن البحــث هـذا نتــائج أهـم مــن وكانـت

 عـن مقبـوال إفصـاحا المصـرف قـدم وقـد ،)1( رقـم اإلسـالمي المحاسـبة معیـار علیـه نـص مـا حسب

  .المالیة المعلومات من كثیر

 فلسـطین فـي العاملـة اإلسـالمیة المصـارف التـزام مـدى" :بعنـوان وهي) 2008 رجب،( دراسة.6

  "والمودعین المساهمین بین االرباح توزیع أسس عن اإلفصاح بمعیار

 بمعیــار فلســطین فــي العاملــة اإلســالمیة المصــارف التــزام مــدى علــى للتعــرف الدراســة هــذه هــدفت

 ،"والمـــودعین اهمینالمســـ بــین االربـــاح توزیـــع أســس عـــن اإلفصـــاح) "5( رقــم اإلســـالمي المحاســبة

 المســتثمر یجعــل ممــا عالیــة، موثوقیــة وذات للفهــم وقابلــة مالئمــة معلومــات تقــدیم خــالل مــن وذلــك

  .السلیم قراره اتخاذ على قدرة أكثر

 كــأداة االســتبانة اســتخدام تــم كمــا التحلیلــي، الوصــفي المــنهج اســتخدام تــم الدراســة أهــداف ولتحقیــق

 فــي العاملــة اإلســالمیة المصــارف فــي العــاملین مــن تتكــون تــيال الدراســة عینــة أراء علــى للوقــوف

  .فلسطین



21 
 
 

 اإلســالمیة المصــارف قیــام عــدم أهمهــا مــن وكــان النتــائج مــن مجموعــة عــن الدراســة أســفرت وقــد

 وصـوال المتبعـة باألسـس المتعلقـة المحاسـبیة السیاسـات عـن كافیـة بصـورة اإلفصـاح معیـار بتطبیق

  .والمودعین ساهمینالم بین لألرباح عادل توزیع إلى

 بـین اإلسـالمیة المالیـة للمؤسسـات المحاسبیة المعاییر": بعنوان وهي) 2001 علي،( دراسة.7

  ":التطبیق وطموح الممارسة واقع

 اإلسـالمیة، المالیـة للمؤسسـات المحاسـبة معـاییر تطبیـق واقـع علـى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 هــذا عوائــق أو مشــاكل علــى للوقــوف تدعمــه أو لتطبیــقا عملیــة دون تحــول التــي المــؤثرة والعوامــل

 الســـودان مـــن كـــل فـــي اإلســـالمیة المصـــارف تثبیـــت درجـــة دراســـة تـــم فقـــد لـــذلك وتنفیـــذاً  التطبیـــق،

 ومعیـار العـام، واإلفصـاح العـرض معیـار وهـي إسـالمیة، محاسبیة معاییر ألربعة والبحرین والیمن،

 االســتثمار، حســابات وأصــحاب الملكیــة وقحقــ أصــحاب بــین األربــاح توزیــع أســس عــن اإلفصــاح

  .  بالمضاربة التمویل ومعیار بالشراء، لألمر والمرابحة المرابحة ومعیار

 تصـل ولـم جـداً  ضـعیفة المحاسـبیة للمعـاییر المصـارف تطبیقـات درجـة أن البحث نتائج أهم وكانت

 إلـى األسـاس فـي عیرجـ المعـاییر لهـذه المصـارف تطبیـق عـدم أن تبـین وقد المتوسط، المستوى إلى

 النظــــام مالءمــــة وعــــدم المحاســــبیة، المعــــاییر مــــع تجاوبهــــا وعــــدم المصــــارف إدارة حماســــة فقــــدان

 المعـــاییر تطبیـــق عملیـــة فـــي بـــدورة الخـــارجي المراجـــع قیـــام وعـــدم للمصـــارف، الحـــالي المحاســـبي

 المعـــاییر بتــرویج اإلســـالمیة المالیــة للمؤسســات والمراجعـــة المحاســبة هیئــة قیـــام وعــدم المحاســبیة،

 تواجــــه التــــي الصــــعوبات لتعریــــف المصــــارف مــــع تواصــــلها وعــــدم المطلــــوب، بالشــــكل المحاســــبیة

  .المحاسبیة المعاییر تطبیق عملیة نتیجة المصارف

  ثانیا: الدراسات األجنبیة:

 The development of shari'ah) وهــي بعنـــوان: " Alim, 2014دراســة ( .1

accounting: epistemology perspective"  

  "تطور المحاسبة الشرعیة وفق منظور نظریة المعرفة"

یة والشـــرعیة فـــي النمـــو. ســـالملقــد ظهـــرت المحاســـبة الشـــرعیة وتطـــورت عنـــدما أخــذت األعمـــال اإل

ن تطـویر معـاییر للمحاسـبة إ یة علـى أسـاس التوافـق مـع مبـادئ الشـریعة. و سـالموتقـوم المحاسـبة اإل

فـــة مثـــل مفـــاهیم المعـــامالت الشـــرعیة التـــي تفتـــرض الشـــرعیة یمـــس جانبـــا أساســـیا فـــي نظریـــة المعر 

یة، والمبـــادئ والمفـــاهیم، والتقـــاریر المالیـــة. وتهـــدف هـــذه ســـالممســـلمات قائمـــة علـــى المحاســـبة اإل
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یة. وسـوف تصـف سـالمتقصي الخطابات من نظریـة المعرفـة فـي تطـویر المحاسـبة اإل إلىالدراسة 

تنــاقش هــذه الورقــة أیضــا بعــض التحــدیات  .ســالممبــادئ الشــریعة بوصــفها نظریــة المعرفــة فــي اإل

  یة.سالمالتي تواجه نظریة المعرفة في المحاسبة اإل

 Need of international)، وهـــي بعنـــوان: " EL Khatib, 2013دراســـة ( .2

accounting standards for Islamic finance products: differences 

between the conceptual framework from the IASB and from the 

AAOIFI "  

یة: الخالفات فـي اإلطـار المفـاهیمي بـین سالمحاجة معاییر المحاسبیة الدولیة للمنتجات المالیة اإل

ــــاییر المحاســــــبة الدولیــــــة ( ــــــس معــ ــــــة IASBمجل ) وهیئــــــة المحاســــــبة والمراجعــــــة للمؤسســــــات المالی

  ).AAOIFIیة(سالماإل

لمفاهیمیـة للمحاسـبة بـین مؤسسـتین: مجلـس عرض االختالفـات فـي البنیـة ا إلىتهدف هذه الدراسة 

یة ســـــالم) وهیئــــة المحاســـــبة والمراجعــــة للمؤسســـــات المالیــــة اإلIASBمعــــاییر المحاســــبة الدولیـــــة (

)AAOIFI وفـــق نظریـــة المحاســـبة األطـــر المفاهیمیـــة المعتمـــدة هـــي أقـــرب مظهـــر مـــن مظـــاهر .(

األساسـیة. مـن أجـل التحقـق مـن تحدیـد األهـداف والمفـاهیم  إلـىالتطبیـق، ویرجـع ذلـك  إلـىالنظریـة 

یة مـن قبـل سـالماالختالفات بینها وٕاذا كان من الضروري وضـع معیـار محـدد للمنتجـات المالیـة اإل

یة المختلفـــة مـــن نظیراتهـــا التقلیدیـــة ســـالممجلـــس معـــاییر المحاســـبة الدولیـــة. یجـــري المعـــامالت اإل

ن یصـدر معـاییر خاصـة ألیـة یجـب والغربیة. وتختتم هذه الدراسة أن مجلـس معـاییر المحاسـبة الدو 

یة، نظــــرا لمراعــــاة الفـــروق ذات الصــــلة بــــین الوثـــائق، وخاصــــة أهــــداف ســـالمللمنتجـــات المالیــــة اإل

البیانــات المالیــة، ومســتخدمي المعلومــات المحاســبیة ومفهــوم الشــكل القــانوني والجــوهر االقتصــادي 

 لصفقة.ل

  ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

 التــزام تقیــیم علــى والتحلیــل بالدراســة تركیزهــا هــو الســابقة الدراســات عــن الدراســة هــذه زیمیــ مــا نإ

 أهــم مــن یعــد الــذي ،اإلســالمیة المالیــة المحاســبة معــاییر مــن األول بالمعیــار اإلســالمیة المصــارف

 ومتطلبــات المالیـة القـوائم إلعــداد العامـة األسـس یعــرض ألنـه وذلـك اإلســالمیة المحاسـبیة المعـاییر

 تقریـره فـي اإلسـالمي المصـرف یعرضـها التـي المالیـة القـوائم تعتبـر حیث القوائم، هذه في اإلفصاح

 المـالي الوضـع دراسـة علـى تسـاعدهمو  معـه المتعاملـة األطراف مع التواصل أدوات أهم من المالي

  .المصرف هذا في استثماراتهم جدوى وتحلیل وتقییم للمصرف
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  أهمیة الدراسة:

في قوائمها المالیـة وفقـا لمعیـار  فصاحیة بمتطلبات العرض واإلسالمم المصارف اإلدراسة التزال نإ

أن القــوائم المالیـــة تظهـــر حقیقـــة  فـــي مــن ناحیـــة تكمـــنأهمیــة بالغـــة ) 1ي رقـــم (ســـالمالمحاســبة اإل

المركــز المــالي وهــي مصــدرا مهمــا للمعلومــات بالنســبة لمســتخدمي القــوائم المالیــة ولمــا لهــا مــن أثــر 

لـم ینـل نصـیبة أنـه هـذا الموضـوع  أهمیـة تكمـن ومـن ناحیـة أخـرىذ القرارات االقتصـادیة، على اتخا

الكـــافي مـــن الدراســـة والبحـــث خاصـــة فـــي ظـــل التطـــور الكبیـــر والـــدائم فـــي بیئـــة العمـــل المصـــرفي 

  ي.سالماإل

كمــــا أن االلتــــزام بهــــذا المعیــــار یســــهم فــــي توحیــــد الممارســــات المحاســــبیة فــــي جمیــــع المصــــارف 

هم فــي رفــع جــودة المعلومــات المحاســبیة وقابلیتهــا للمقارنــة، كمــا یعمــق حــول العــالم ویســ یةســالماإل

مـن شـأن التـزام  هیة. وال شـك أنـسـالمااللتزام بـه عنصـر الشـفافیة فـي التقـاریر المالیـة للمصـارف اإل

توحیــــد اجــــراءات المحاســــبة فــــي هــــذه إلــــى یــــؤدي أیضــــا أن  ذا المعیــــاریة بهــــســــالمالمصــــارف اإل

مـن قبـل المنظمـات العالمیـة المختصـة فـي  هـاالمساعدة في عملیـات الرقابـة وتقیـیم أداءو المصارف 

  هذا المجال.

  أهداف الدراسة:

تطبیقـــه فـــي المصـــارف االلتـــزام ب ومـــدى) 1ي رقـــم (ســـالمتتنـــاول هـــذه الدراســـة معیـــار المحاســـبة اإل

  ما یلي: إلىسوریة، وفي ضوء ذلك تهدف هذه الدراسة الیة سالماإل

الصـادرة عـن هیئـة المحاسـبة  )1رقـم ( يسـالمالمحاسـبة اإل یـارمیة االلتزام بتطبیـق معأه تبیان .1

المعوقـــات التـــي تحــد مـــن هـــذا االلتـــزام  معرفــة أهـــمیة، و ســـالموالمراجعــة للمؤسســـات المالیـــة اإل

 وتحد من كفایة المعلومات المعروضة.

 فـي العـام واإلفصـاح العـرض بمتطلبـات السوریة اإلسالمیة المصارف التزام مدى على الوقوف .2

 عنـــد وذلـــك) 1( رقـــم اإلســـالمي المحاســـبة معیـــار فـــي علیهـــا للمنصـــوص وفقـــا المالیـــة قوائمهـــا

  .المالیة للقوائم اعدادها

 فصـــاحي، والتعـــرف علـــى أهـــداف اإلســـالموفـــق الفكـــر المحاســـبي اإل فصـــاحمفهـــوم اإل عـــرض .3

  یة.سالمالمحاسبي وأهمیته في البیانات المالیة للمصارف اإل

یة ومقارنتهـا مـع الواقـع الفعلـي سـالمة االطار الفكري والنظري للمحاسبة في المصـارف اإلدراس .4

  یة.سالمالمطبق فیها وذلك من خالل االطالع على النظام المحاسبي في هذه المصارف اإل
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  فرضیات الدراسة:

التحقــــق مــــن صــــحة  إلــــىانطالقــــا مــــن مشــــكلة الدراســــة وتحقیقــــا ألهــــدافها، تهــــدف هــــذه الدراســــة 

  :تینالتالی تینفرضیال

وفقـا  قوائمهـا المالیـةالعـام فـي  فصاحیة السوریة بمتطلبات العرض واإلسالمتلتزم المصارف اإل .1

  ).1ي رقم(سالملمعیار المحاسبة اإل

 هــاقوائمفــي كــل قائمــة مــن  فصــاحیة الســوریة بمتطلبــات العــرض واإلســالمتلتــزم المصــارف اإل .2

  .یةسالماالول من معاییر المحاسبة اإلوفق متطلبات المعیار التي تعدها المالیة 

  منهجیة الدراسة:

االطالع علـى المراجـع  تمتم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي. حیث  الدراسةهذه لتحقیق أهداف 

 إلـــــىبحـــــاث والكتـــــب وكـــــذلك المجـــــالت العلمیـــــة والـــــدوریات واألبحـــــاث المقدمـــــة المختلفـــــة مـــــن األ

االعتمــاد  تـموفــي سـبیل اختبـار فرضــیات الدراسـة  البحـث،المـؤتمرات والملتقیـات المتعلقــة بموضـوع 

یة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعـة للمؤسسـات المالیـة سالمعلى معاییر المحاسبة المالیة اإل

اقــع مقارنتهـا مـع و ) و 1ي رقــم (سـالمیة للحكـم علـى مــدى االتسـاق بـین معیــار المحاسـبة اإلسـالماإل

  .سوریةالیة سالممصارف اإللل لیةالقوائم الما التطبیق الفعلي في

ثالثــة مصــارف وهــي بنــك  2015حتــى عــام  ســوریةیة العاملــة فــي ســالمالمصــارف اإل وبلــغ عــدد

وتـم دراسـة حالـة بنـك  ،يسالمي، وبنك البركة اإلسالمي، ومصرف سوریة الدولي اإلسالمالشام اإل

  عــــــن المنشـــــور فللمصــــــر التقریـــــر المـــــالي  الباحــــــث اراختـــــ ســــــوریة، حیـــــث –البركـــــة اإلســـــالمي 

معـــاییر وفـــق  فصـــاح، وأجریـــت علیـــه الدراســـة المطلوبـــة لتقیـــیم التزامـــه بمتطلبـــات اإل2014عـــام  

  .)1رقم ( المحاسبة اإلسالمي

  

  محددات الدراسة:

  المقصود بالدراسة التطبیقیة هي الدراسة التحلیلیة المقارنة.
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  الفصل االول

  ضرورات التزام المصارف اإلسالمیة السوریة

  )1عیار المحاسبي اإلسالمي رقم (بالم

  

  :مقدمة

 نأ المعـروف ومـن المجتمع، ومصلحة الفرد مصلحة بین دائماً  توازن اإلسالمیة الشریعة أحكام نإ

 لـــدیهم األفـــراد كــل لـــیسلكــن و  ،االســـتثمار عملیــة هـــي مجتمــع أي فـــي االقتصــادیة العملیـــة أســاس

 األفــراد أمـوال لتجمیـع المصـارف دور أهمیــة تـأتي هنـا ومـن المباشــر، بشـكل االسـتثمار علـى القـدرة

 نــتمكن مــن ولكــي االســتثمار، علــى وقــد شــجع اإلســالم. لمجتمــعل مفیــدة اســتثمارات إلــى وتحویلهــا

 مـــن همأهـــداف تحقیـــق علـــى المصـــارف قـــدرة فـــي المتعـــاملین ثقـــة تتـــوافر أن البـــد االســـتثمار تعزیـــز

 عـــدم بســـبب االســـتثمارعــن  العمـــالء یمتنـــع فقــد الثقـــة هـــذه تتـــوافر لــم وٕاذا ،لـــدیها أمـــوالهم اســتثمار

 أســـالیبوب بالشـــكل المناســـب أمـــوالهم اســـتثمار علـــى قـــادرة المصـــارف أن مـــن التأكـــد علـــى قـــدرتهم

 علــى المصــارف هــذه قــدرة تضــمن معلومــات تقــدیم خــالل مــن الثقــة ویمكــن تعزیــز هــذه ،مشــروعة

  اإلفصــاح أنــواع أهـم مــن المنشــورة المالیـة والبیانــات التقـاریر اإلفصــاح فــي عتبـروی. همأهــداف تحقیـق

  .اإلسالمیة للمصارف مالئمة محاسبیة لمعاییر وفقاً  هاإعداد یتم التيوخصوصا  المعلومات
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  وتطورها اإلسالمیةالمصارف  نشأة المبحث األول:

لمساعدة الفرد المسـلم والمجتمـع فـي  اإلسالمیةوغیرها من المؤسسات المالیة ارف المص تلقد جاء

، وقــــد أصــــبحت هــــذه اإلســــالمیةالشــــریعة  حكــــامم المــــال فیمــــا یعــــود بــــالنفع علیــــه وفقــــا ألاســــتخدا

المصــــارف وســــیلة هامــــة الجتــــذاب مــــدخرات المســــلمین الــــراغبین فــــي اســــتثمار أمــــوالهم بــــالطرق 

واألخـذ بنظـام والوسائل الشرعیة، وتتمیز هذه الطـرق والوسـائل بعـدة میـزات منهـا االبتعـاد عـن الربـا 

نفاقـه فیمـا حرمـه اهللا سـبحانه إ أوي، وعدم استثمار المال اإلسالمئر صیغ االستثمار المشاركة وسا

فــــي  اإلســـالمیةالشـــریعة  أحكـــامالتزامهـــا ب إلـــىا أساســـ، وترجـــع جاذبیـــة المصـــارف للمســـلم لىاوتعـــ

  .1معامالتها

 ضـافات جدیــدة علــى المهـام التقلیدیــة للمصـارف التجاریــة لتجعــلإ اإلســالمیةوقـد قــدمت المصـارف 

ي أداة تحقیــق وتعمیــق لكــل مــا هــو مــرتبط بــالقیم الروحیــة ومركــزا لإلشــعاع اإلســالممــن المصــرف 

وكانـــت بدایـــة مســـیرة  .2اإلســـالمیة األمـــةحیـــاة كریمـــة ألفـــراد  إلـــىومدرســـة للتربیـــة وســـبیال عملیـــا 

 35وذلـــك عنـــدما صـــدر المرســـوم التشـــریعي رقـــم  2005فـــي ســـوریة بالعـــام  اإلســـالمیةالمصـــارف 

، وقـــد حـــدد هـــذا المرســـوم تعریـــف المصـــارف فـــي ســـوریة اإلســـالمیةالمصـــارف  حـــداثبإالخـــاص 

  وعملها. تأسیسها ها وآلیةأهدافو  اإلسالمیة

  :اإلسالمیة المصارف ماهیة  : أوال

 الصـراف كـان عنـدما ،اإلسـالم صـدر إلـى ترجـع الصیرفة فكرة أن ياإلسالم قتصاداال علماء یقرر

 أخـرى والیـة فـي آخـر صـراف إلـى معـین مبلـغ صـرف حـق ولتخ ورقة یعطى ما إسالمیة والیة في

 المـــال حمـــل تجنــب العملیـــة هـــذه مــن الهـــدف وكـــان األول، توقیــع صـــحة إلـــى اآلخــر اطمـــأن متــى

 الفكــــر فــــي علیــــه یطلــــق مــــا وهــــذا والضــــیاع، الســــرقة خشــــیة طویلــــة وبحریــــة بریــــة رحــــالت خــــالل

  .3الحوالة أو بالشیك المعاصر المصرفي

 وٕاقامـــة الربویـــة المصـــرفیة المعـــامالت مـــن للـــتخلص الحـــدیث العصـــر فـــي دةالجـــا المحـــاوالت انو 

 م1963 عــام بــدأت اإلســالمیة والشــریعة یتفــق بمــا المصــرفیة واألعمــال بالخــدمات تقــوم مصــارف

                                                             
  .8، ص9، الفقرة 1، مرجع سابق، البیان رقم 2008 ،اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والضوابط لمراجعةوا المحاسبة معاییر 1
  .11ص  ،2012 ،اإلسالمیة البنوك إدارة سعید، أحمد شھاب العزعزي، 2
  .13، صلتقوىا مكتبة القاھرة، األولى، الطبعة ،2006 والتطبیــق، الفكــر بیــن اإلسالمیة المصــارف حسین، حسین شحاتة، 3
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 صــنادیق بمثابـة كانــت حیـث مصـر، فــي الدهقهلیـة بــإقلیم المحلیـة االدخـار مصــارف أنشـأت عنـدما

  .1الفالحین لصغار توفیر ادخار

 عملیـــة، وتجــارب فكریــة جهــود ذلـــك ســبق بــل ارتجالیــا وال عفویـــاً  تظهــر لــم اإلســالمیة المصــارفف

 هـؤالء تجـارب وتقیـیم وتحلیـل دراسـة یتطلـب وهـذا وخبـرتهم، بفكـرهم المسـلمین من العدید فیها ساهم

 فـي التجربـة هـذه وتنمیـة تطـویر فـي تسـاعد ومؤشـرات معـاییر اسـتنباط یمكـن حتى والخبراء العلماء

  .2المستقبل

 الزكـــاة وصــرف جمــع مجــال فــي مــلعو  بالقــاهرة م1971 عــام االجتمــاعي ناصــر بنــك إنشــاء تــمو 

 السـعودیة فـي للتنمیـة ياإلسـالم البنـك ثـم الباكسـتان، فـي مماثلة محاولة كانت ثم الحسن، والقرض

 عـام السـوداني ياإلسـالم فیصـل بنـك ثـم م،1975 عـام ياإلسـالم دبـي بنك تاله ثم م،1974 عام

 ،1977 عــام المصــري ياإلســالم فیصــل بنــك ثــم م،1977 عــام الكــویتي التمویــل فبیــت م،1977

وتـم  .3م1978 عـام واالسـتثمار للتمویـل ردنـياأل ياإلسـالم بالبنك البدایة كانت فقد ردناأل في أما

 إنشـاء وتلـى ذلـك م،1990فـي عـام  اإلسـالمیةهیئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات المالیـة  إنشاء

أمــا فــي ســوریة فقــد تــم  ،اإلســالمیةفــي العدیــد مــن الــدول العربیــة و  اإلســالمیةعدیــد مــن المصــارف ال

بنــك  إنشـاءي والحقـا تــم اإلسـالمتحـت اســم بنـك الشــام  م2008ســالمي عـام إتأسـیس أول مصـرف 

  ي.اإلسالمبنك البركة تأسیس وآخرها كان  ،ياإلسالمسوریة الدولي 

 العالمیـة التقلیدیـة المصـارف أن حتـى العـالم، أنحـاء جمیـع فـي اإلسـالمیة المصـارف انتشرت واآلن

 االقتصـــادي النظـــام صـــالحیة یؤكـــد ممـــا ،إســـالمیة مصـــارف أو فـــروع أو نوافـــذ فـــتح علـــى عملـــت

 نســـبة نإمـــع و  .4الســـائدة االقتصـــادیة األنظمـــة علـــى تفوقـــه مكانیـــةإ و  للتطبیـــق الفائـــدة مـــن الخـــالي

 ارتفعــت فقـد ،العالمیـة المالیـة األصـول إجمـالي مــن بالمئـة ۱٫۳ تتجـاوز تكـاد ال ياإلسـالم التمویـل

 دوالر تریلیـــون ۱٫٦ إلــى التســعینیات فــي دوالر ملیــار ۱٥۰ مــن اإلســالمیة المالیــة األصــول قیمــة

 ودول إیـران حصـة ضـمن یقـع )بالمئـة ۸٥ مـن أكثـر( ذلـك مـن األكبـر والجـزء. ۲۰۱۲ عام بحلول

  .5اوتركی ومالیزیا الخلیجي التعاونمجلس 

                                                             
محان، 1 ین س د، حس ى محم ر وموس ارك، عم بة مب ارف محاس المیة المص ي اإلس وء ف اییر ض ادرة المع ن الص ة ع بة ھیئ  المحاس

 .30، صوالتوزیع  للنشر المسیرة دار: االردن عمان، ،2011،اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة
  .12، ص2006 مرجع سابق، شحاتة، 2
  .30، ص2011رجع سابق، م سمحان، 3
  .30، ص2011مرجع سابق،  سمحان، 4
رة للدراسات،  5 ز الجزی یا، مرك ي روس المي ف ل اإلس ى التموی رة عل ا، نظ ا، كارین اریخ االطالع ، 2013فایزولین  2014\12\23ت

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/11/201311128168627214.htm 
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 ســیكون مشــرق اإلســالمیة لمصــارفا مســتقبل أن تؤكــدالتــي  واألدلــة المؤشــرات مــن العدیــد هنــاكو 

  :1یلي ما المؤشرات هذه منو 

  .اإلسالمیة المصارف عدد في المضطردة الزیادة .1

 بـالرغم توقـع كـل فـاق والـذي اإلسـالمیة المصارف تجربة بنجاح الربویة المصارف اعتراف .2

  .  فیها تقع التي واألخطاء سبیلها في تقف التي والعقبات التحدیات من

  .  اإلسالمیة الشریعة حكامأل وفقاً  تعمل لها فروعاً  إنشاءب الربویة المصارف قیام .3

  .اإلسالمیة الشریعة حكامأل وفقاً  تعمل لها فروعاً  إنشاءب األجنبیة المصارف بعض قیام .4

  .مستقلة إسالمیة مصارف إنشاءب األجنبیة المصارف بعض قیام .5

 بعـــض قامـــت كمـــا كواقـــع، اإلســـالمیة بالمصـــارف اإلســـالمیةو  العربیـــة الحكومـــات افاعتـــر  .6

  .المركزي بالمصرف عالقتها ینظم بها خاص تشریع إصدارب العربیة الدول

 فـــي والبحـــوث بالدراســـات االهتمـــامواألجنبیـــة  اإلســـالمیةو  العربیـــة الجامعـــات بعـــض بـــدأت .7

  .اإلسالمیة والمصارف ياإلسالم االقتصاد مجال

ي هـــو مصـــرف تجـــاري رخـــص لـــه بتعـــاطي األعمـــال المصـــرفیة ضـــمن اإلســـالمالمصـــرف یعتبــر و 

  .2اإلسالمیةالشریعة  أحكام

 الخـــدمات بـــأداء تقـــوم إســـالمیة مالیـــة مؤسســـة أنـــه علـــى ياإلســـالم المصـــرف مفهـــوم یتركـــزحیـــث 

 قواعـد ءضـو  فـي المختلفـة المجـاالت في واالستثمار التمویل أعمال تباشر كما المختلفة، المصرفیة

 االجتماعیـــــة التنمیـــــة تحقیـــــق إلـــــى اإلســـــالمیة المصـــــارف وتهـــــدف ،اإلســـــالمیة الشـــــریعة أحكـــــامو 

وتعــد المصــارف  .3والدینیــة االجتماعیــة الخــدمات بــبعض تقــوم كمــا اإلســالمیة لألمــة واالقتصــادیة

ت مــا ذ تعمــل علـى تقــدیم خـدماتها فــي كافـة المجــاالإمــن المصـارف متعــددة األغـراض،  اإلسـالمیة

ویتكــون جانــب المــوارد فــي میزانیــة هــذه المصــارف مــن رأس المــال  امــت تــدور فــي دائــرة الحــالل،د

أمـا جانـب االسـتخدام فیشـمل العدیـد جانـب الودائـع الجاریـة والودائـع مـع التفـویض باالسـتثمار،  إلى

رة، مـن المجـاالت مـن بینهـا التمویـل باالسـتثمار فـي جوانـب المضـاربة والمشـاركة والمرابحـة والمتــاج

  .4ن كان هناك من قروض فهي حسنة تقدم بال فوائدإ و 

                                                             
  .22-21ص ،2006 مرجع سابق، شحاتة، 1
  .30، ص2011مرجع سابق،  سمحان، 2
 .30، ص2006 مرجع سابق، شحاتة، 3
د الحمید عبد ،المغربي 4 اح عب د، جدة، 2004اإلسالمیة،  البنوك في االستراتیجیة دارةاإل، الفت دریب للبحوث إلسالمي المعھ ، والت
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 اإلسـالمیة المصـارف اثإحـدب الخـاص ٣٥ رقـم التشریعي المرسومب ياإلسالمالمصرف وقد ُعرف 

ي التزامــا بممارســة ساســالــذي یتضــمن عقــد تأسیســه ونظامــه األعلــى أنــه هــو المصــرف  ســوریة فــي

لصــیغ المعــامالت فائــدة أخــذا وعطــاء ووفقــا ال أســاساألعمــال المصــرفیة المســموح بهــا علــى غیــر 

ســواء فــي مجــال قبــول الودائــع وتقــدیم  اإلســالمیةالشــریعة  أحكــامالمصــرفیة التــي ال تتعــارض مــع 

  .1في مجال التمویل واالستثمار أوالخدمات المصرفیة االخرى 

لشـركاء مجموعـة أنصـبة ا باعتبـارهمـن رأس المـال ( اإلسـالمیةویتكون هیكل الموارد فـي المصـارف 

المقدمــة للمصــرف)، حیــث تقــوم تلــك المصــارف بتكــوین االحتیاطــات الالزمــة لــدعم مركزهــا المــالي 

  :2وتتكون الودائع لدى المصرف من نوعین ،سالمتهوالمحافظة على 

 ودائع تحت الطلب: على شكل حسابات جاریة دائنة. -

وعلـــى هـــذا  ،مارودائــع بالمشـــاركة (بالمضـــاربة): یطلـــق علیهـــا ودائــع مـــع تفـــویض باالســـتث -

الودائع الثابتة والودائع بإخطـار شـركاء مـع المصـرف ولیسـوا دائنـین  أصحابفإن  ساساأل

  .دارةوٕان كانوا ال یشاركون في اإل

  :هاأهدافو  اإلسالمیة المصارف خصائص  : ثانیا

 القــرض عقــدي أســاس علــى اإلســالمیة المصــرفیة األعمــالمــن أهــم  المصــرفیة الودائــع قبــول یعــد

 اإلسـالمیة الشـریعة أحكـام ضـمن اسـتثماریة أوجـه فـي لدیه المتجمعة األموال واستثمار ،ةوالمضارب

 التـي المـذكورة المصـرفیة األعمـال مـن وغیرهـا واالستصـناع والسلم والمضاربة والمشاركة كالمرابحة

 يأساســ بشــكل تعتمـد التــي مــدین والجـاري والســلف كــالقروض اإلسـالمیة الشــریعة أحكــام تخـالف ال

  .3شرعا المحرم الربا عقد على

یتمثـل فـي عـدم الفصـل بـین أمـور الـدین  اإلسـالمیةالعام الذي قامت علیـه المصـارف  ساسوٕان األ

وأمور الدنیا، فكما یجب مراعاة ما شرعه اهللا في العبادة یجب مراعاة مـا شـرعه اهللا فـي المعـامالت 

میـع التطبیقـات، واعتبارهـا ا لجأساسـ اإلسـالمیةوتحریم ما حرمـه، واعتمـاد الشـریعة  ما أحله بإحالل

ومخزنــا للقــیم  مرجعــا فــي ذلــك، ومــن أبــرز مظــاهر هــذا تحــریم الربــا واعتبــار النقــود وســیلة للتبــادل

  .4وأداة للوفاء، وأنها لیست سلعة ولیس لها قیمة زمنیة

                                                             
  ).1، المادة (2005، وریةس في اإلسالمیة المصارف اثاحدب الخاص ٣٥ رقم التشریعي المرسوم 1
الیقھ، روال كاسر، القیاس واإلفصاح المحاسبي في القوائم  المالیة للمصارف ودورھما في ترشید قرارات االستثمار "دراسة تطبیقیة  2

 .20، ص 2007على المدیریة العامة للمصرف التجاري السوري"، سالة ماجستیر، جامعة تشرین، 
  .30، ص2011مرجع سابق،  سمحان، 3
  .31، ص8، الفقرة 2، مرجع سابق، البیان رقم 2008 معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، 4
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  : 1اآلتي في اإلسالمیة فالمصار  خصائص أهم تتمثلو 

 المـــالي النظــام مــن جــزء فهــو ،اإلســالمیة مالیــةال المؤسســات أحــد ياإلســالم المصــرف یعتبــر .1

  .  ياإلسالم واالقتصادي

  : هي رئیسیة مجاالت ثالثة في ياإلسالم المصرف أنشطة تتمثل .2

  .اإلسالمیة الشریعة ومبادئ أحكامو  ضوء في المصرفیة الخدمات تقدیم  . أ

  .اإلسالمیة الشریعة ومبادئ أحكام ضوء في واالستثمار التمویل بعملیات القیام  . ب

  .ياإلسالم للمجتمع والدینیة االجتماعیة الخدمات تقدیم  . ت

    .اإلسالمیة الشریعة ومبادئ أحكام ياإلسالم المصرف وأعمال معامالت یحكم .3

  :اآلتیة المجاالت في والمساعدة المساهمة في یةساساأل اإلسالمیة المصارف غایة تتمثل .4

  .شرعاً  المحرمة تالمعامال من هاوغیر  الربا من المعامالت تطهیر في المساهمة  . أ

  .المعامالت مجال في اإلسالمیة واألخالق القیم وغرس تأصیل في المساعدة  . ب

  .اإلسالمیة لألمة واالقتصادیة االجتماعیة التنمیة تحقیق في المساهمة  . ت

  .االقتصادي االستعمار من اإلسالمیة البالد تحریر في المساهمة  . ث

 ،اإلسـالمیة المالیـة للمؤسسـات والمراجعـة بةالمحاسـ هیئـة عـن الصادر) 2( رقم البیان في جاءوقد 

 البیــان ذكــر وقــد التقلیدیــة، المصــارف وظــائف عــن تختلــف اإلســالمیة المصــارف وظــائف أن إلــى

  :2التالیة الوظائف

 الغیر: أموالاستثمارات  إدارة .1

الغیــر لقــاء نســبة مــن نــاتج االســتثمار، ویســتحق  أمــوالاســتثمارات  إدارةحیــث یقــوم المصــرف بــ

 .سبة في حال تحقق الربح فقطتلك الن

 استثمار األموال: .2

لــه مــن مصــادر ذاتیــة مــع حســابات االســتثمار التــي  المتاحــةیقــوم المصــرف بتوظیــف األمــوال 

 أوعقــــــود الســــــلم  أوالمشــــــاركة  أوتلقاهـــــا، باســــــتخدام وســــــائل عدیــــــدة مثــــــل عقــــــود المضــــــاربة 

 المرابحة. أوالبیع اآلجل  أویجار اإل أواالستصناع 

 لمصرفیة:الخدمات ا .3

 .ي الخدمات المصرفیة مقابل أجر محدداإلسالمیقدم المصرف 

                                                             
 .31-30، ص2006 مرجع سابق، شحاتة، 1
-31، ص15-10 ات، الفقر2، مرجع سابق، البیان رقم 2008 معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، 2
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 الخدمات االجتماعیة: .4

بتقـــدیم خـــدمات اجتماعیـــة، وأن  أیضـــاأن یقـــوم المصـــرف  اإلســـالمیةتقتضـــي فكـــرة المصـــارف 

  یقوم بتنمیة الطاقات البشریة وخدمة البیئة.

فـــي ســـوریة  اإلســـالمیةرف المصـــا بإحـــداث) مـــن المرســـوم الخـــاص 7وقـــد جـــاء فـــي المـــادة رقـــم (

لضـــوابط ل اوذلـــك وفقـــي القیـــام بهـــا اإلســـالمالتـــي یجـــوز للمصـــرف  المصـــرفیة یـــات والوظـــائفلالعم

  :1على النحو التالي ، وذلكوالحدود والشروط التي یضعها مجلس النقد والتسلیف

 حســــابات أو مشــــترك اســـتثمار حســــابات فــــي أو ائتمـــان حســــابات فــــي هـــاأنواعب الودائــــع قبـــول .1

 .محددة غیر أو محددة وآلجال مخصص ماراستث

 أحكـــاممـــع تقـــدیم الخـــدمات المالیـــة ومباشـــرة العملیـــات المصـــرفیة المختلفـــة التـــي ال تتعـــارض  .2

 أولحسـاب الغیـر  أوي اإلسـالمسواء تمت هذه العملیات لحساب المصـرف  اإلسالمیةالشریعة 

 باالشتراك معه.

الفائــــدة آلجــــال مختلفــــة وفــــي المجــــاالت غیــــر  أســــاسالقیــــام بعملیــــات التمویــــل القائمــــة علــــى  .3

صـــیغ العقـــود  باســـتخداموذلـــك  اإلســـالمیةالشـــریعة  أحكـــاماالقتصـــادیة التـــي ال تتعـــارض مـــع 

المرابحـة وعقـود االستصـناع و الشرعیة كعقود المضاربة وعقـود المشـاركة والمشـاركة المتناقصـة 

 كیة وغیرها.جارة التشغیلیة وعقود االجارة التملیوعقود بیع السلم وعقود اإل

ي اإلســالمالعمـالء الــراغبین فـي حسـابات اسـتثمار مشــترك مـع مـوارد المصـرف  أمـوالتوظیـف  .4

توظیفها فـي حسـاب اسـتثمار مخصـص حسـب اتفـاق خـاص  أووفق نظام المضاربة المشتركة 

 مع العمیل.

بمـا  باالشـتراك معـه أولحسـاب الغیـر  أوالمـالي لحسـابها  أوالقیام بعملیـات االسـتثمار المباشـر  .5

المســاهمة فــي الشــركات  أوفــي ذلــك تملــك القــیم المنقولــة وعقــود المشــاركة وتأســیس الشــركات 

 قید التأسیس التي تزاول أوجه النشاط االقتصادي المختلفة. أوالقائمة 

الفائــدة توافــق علیهــا هیئــة الرقابــة الشــرعیة  أســاسأیــة أعمــال مصــرفیة أخــرى تقــوم علــى غیــر  .6

  لنقد والتسلیف.وتسمح بها تعلیمات مجلس ا

لیســــت مصــــارف ال تتعامــــل بالربــــا وتمتنــــع عــــن تمویــــل الســــلع والخــــدمات  اإلســــالمیةالمصــــارف و 

ولهـذا  ،تستمد منهـا كـل مقوماتهـا اإلسالمیةهي منظمات تبنى على العقیدة  ٕانماالمحرمة فحسب، و 

نتاجیـة، لطاقـات اإلوزیـادة ا فإن علیها دورا رئیسیا في التنمیـة االقتصـادیة باسـتخدام الثـروات بكفـاءة
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نسـان فـي تحقیـق القـیم الروحیـة المرتبطـة بوظیفـة اإل ٕانمـاوهكذا فإن هدفها لیس فقـط تعظـیم الـربح و 

  .1عمارة األرض وأداء رسالته علیها

التنمیـــة االقتصــادیة منفصـــلة  إلــىاالهتمـــام بــالنواحي االجتماعیـــة، حیــث ال ینظـــر  إلــى ضــافةوباإل

  :2على عنصرینتقوم  اإلسالمیةعنها فالمصرفیة 

 االول: فني، ویتمثل في الوساطة المالیة بین المدخرین والمستثمرین. .1

  وفقا للضوابط الشرعیة. الثاني: شرعي، ویعني أن تتم هذه الوساطة .2

 إلـىالتـي تسـعى  هـدافمنذ بدایة نشأتها وتأسیسها مجموعة من األ اإلسالمیةوقد كانت للمصارف 

  :3فیما یلي الباحثین أحدفي رأي  ياإلسالمالمصرف  أهداف أهم وتتمثلتحقیقها، 

 .ي في المعامالت المالیة والمصرفیةاإلسالمحیاء المنهج إ .1

 .والعاملین بهالمصرف  أصحابتحقیق آمال وطموحات  .2

 .شباع حاجات المتعاملین المالیةإ .3

 .رعایة متطلبات ومصالح المجتمع .4

المصـرف  أهـداففـي سـوریة  میةاإلسـالاث المصـارف حـدإ) من مرسوم 6وقد جاء في المادة رقم (

  :4ي كما یلياإلسالم

غیــر  أســاستقــدیم الخــدمات المصــرفیة وممارســة أعمــال التمویــل واالســتثمار القائمــة علــى  .1

 الفائدة في جمیع صورها وأشكالها.

تطویر وسائل اجتـذاب االمـوال والمـدخرات وتوجیههـا نحـو المشـاركة فـي االسـتثمار المنـتج  .2

  .اإلسالمیةالشریعة  أحكامال تتعارض مع ووسائل مصرفیة  أسالیبب

  :التقلیدیة والمصارف اإلسالمیة المصارف بین أوجه االختالف  : ثالثا

كانـــت نشـــأة المصـــارف التقلیدیـــة وظهورهـــا نزعـــة فردیـــة نحـــو االتجـــاه بـــاألموال وتحقیـــق الثـــراء مـــن 

الفــرق بــین الفائــدة خاللهــا، حیــث اعتبــرت النقــود ســلعة یــتم االتجــار فیهــا وتحقیــق الــربح مــن خــالل 

ســالمي للتعامــل المصــرفي القــائم علــى إكبـدیل  اإلســالمیةالدائنـة والمدینــة. وكانــت نشــأة المصــارف 

عقائــدي  أســاسي وهــي تبنــى علــى اإلســالمفــي الفكــر نظــام الفائــدة ولتطبیــق المبــادئ االقتصــادیة 
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سـیلة ومقیـاس للقـیم، ومـن ثـم مؤداه أن المال مال اهللا یجب تداوله فیمـا أحلـه اهللا، ولـذا تعـد النقـود و 

تجـار بهـا ولـیس فیهـا، ومـن ثـم یتحقـق الـربح بالشـكل الصـحیح نتیجـة عوامـل التشـغیل ولـیس یتم اإل

الفائـدة الربویـة، ثـم تقـرض  أسـاسالغیـر علـى  أمـوالفالمصارف التقلیدیة تقترض  .1عن طریق الربا

المضـاربة  أسـاسالغیـر علـى  مـوالأتستقبل  اإلسالمیةن المصارف أتلك األموال بالفائدة، في حین 

وذلـك مـن خـالل ي) اإلسـالم(المشاركة في الربح بتقدیم المال مـن المسـتثمر والجهـد مـن المصـرف 

 أسـاسحسابات االستثمار، ثم یقوم المصرف باستثمار تلك األموال بصیغ اسـتثماریة بعضـها علـى 

  .2عامالت اآلجلة المشروعةالم أساسالمشاركة في الربح والخسارة، وبعضها على  أوالمضاربة 

ــ رفاالمصــ عــن اإلســالمیة رفاالمصــ ختلــفتحیــث   عدیــدة مجــاالت فــياختالفــا جوهریــا  ةالتقلیدی

  :3االختالفات هذه أوجه أهم یلي وفیما

مادیـة:  أسـس علـى التقلیـدي المصرف یقوم بینما عقیدیة، أسس على ياإلسالم المصرف یقوم .1

  محرم. الربا أن معها والمتعاملون سالمیةاإل المصارف أمر على القائمون حیث یؤمن

 التقلیـدي المصـرف یهـتم بینمـا والتسامح، والصدق باألمانة ياإلسالم بالمصرف العاملون یلتزم .2

  .واألخالق القیم مع تعارضت وٕان حتى المادیة بالنواحي

 أســاس علــى التقلیــدي المصــرف یقــوم بینمــا اجتمــاعي، أســاس علــى ياإلســالم المصــرف یقــوم .3

  .ممكنة ربحیة أقصى تحقیق

 التقلیدیــة المصــارف تلتــزم ال بینمــا والطیبــات الحــالل مجــال فــي اإلســالمیة المصــارف تتعامــل .4

 التـي المجـاالت فـي األمـوال ياإلسـالم المصـرف یوظـف ال حیـث الربحیـة علـى تركز بل بذلك

  .اإلسالمیة الشریعة حرمتها

  العمــل مــع المــال وتفاعـل الخســارةو  الــربح فـي المشــاركة نظــم علـى اإلســالمیة المصــارف تعتمـد .5

  .الربوي واإلقراض االقتراض على التقلیدیة المصارف تعتمد بینما

 والصـــناع التجـــار وصـــغار والحــرف المهـــن أصـــحاب مـــع بالتعامــل اإلســـالمیة المصـــارف تهــتم .6

 معهــم بالتعامـل التقلیدیـة المصـارف تعتمـد بینمــا المختلفـة، اإلسـالمیة والتمویـل االسـتثمار بـنظم

  بفائدة. القروض ظامبن

 تتعامـــل بینمـــا  اإلنتـــاج تكـــالیف تخفـــیض إلـــى بالربـــا اإلســـالمیة المصـــارف تعامـــل عـــدم یـــؤدى .7

  األسعار. وارتفاع التكالیف تضخیم إلى یؤدى الذي بالربا، التقلیدیة المصارف

                                                             
  .96، ص2004، مرجع سابق، المغربي 1
  .13، ص21الفقرة  ،1البیان رقم  ، مرجع سابق،2008 معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، 2
 .39-34، ص2006 مرجع سابق، شحاتة، 3



34 
 
 

حیـث یمثـل فـي یات العمـل المصـرفي لكـل منهمـا، أساسـوتتمثل أوجه االختالف الجذریة بینهما في 

مصارف التقلیدیة الفرق بین مجموع الفوائد الدائنة والمدینة (صافي الفوائـد) الـذي یعتبـر هـو عائـد ال

یتمثل فـي القیـام بالوسـاطة المالیـة علـى نظـام المشـاركة  اإلسالمیةالمصرف، بینما عمل المصرفیة 

فــي  تختلــف اإلســالمیة ممــا ســبق یتضــح أن الوظــائف المنوطــة بالمصــارفو  .1فــي الــربح والخســارة

 تــتالءملهـا  یجـاد مفـاهیم محاسـبیةإالجملـة عـن وظـائف المصـارف التقلیدیـة ممـا یقتضــي بالضـرورة 

ن المفــاهیم التقلیدیـــة للمحاســبة المالیــة لــم یراعــي فــي وضـــعها إمــع طبیعــة هــذه المصــارف، حیــث 

  .2اإلسالمیةوتطویرها وظائف المصارف والمؤسسات المالیة 

  

  المالیة للمؤسسات والمراجعة اسبةالمح هیئة رقابة: الثانيالمبحث 

  :اإلسالمیة المصارف عمل على اإلسالمیة

 حاجــةم، نظــرا لوجــود 1973علــى غــرار لجنــة معــاییر المحاســبة الدولیــة التــي تــم تكوینهــا فــي عــام 

 إنشــاءفقــد تــم  العـالمي، المســتوى علــى المحاسـبیة الممارســات بتوحیــد تهــتم خاصـة هیئــة إنشــاء إلـى

 إصــــدار مهمـــة إلیهـــا وأوكــــل ،المحاســـبیة المهنیـــة الهیئــــات لتمثـــلســــبة الدولیـــة لجنـــة معـــاییر المحا

 المحاســبیة المعــاییر اســتخدام تبنــي انتشــر الماضــي القــرن ثمانینــات وفــي ،دولیــة محاســبیة معــاییر

 كانــت التــي المهنیــة المحاســبة الهیئــات جمیــع الدولیــة المحاســبة معــاییر لجنــة إلــى وانضــم الدولیــة،

. 3العـالم حـول بلـد) 100( مـن أكثـر إلـى تنتمـي كانت والتي للمحاسبین الدولي اداالتح في أعضاء

 محـل لیحـل الدولیـة المحاسبة معاییر مجلس إنشاءب تمثلت  أخرى، مرحلة بدأت ،2001 عام وفي

  .الدولیة المحاسبة معاییر لجنة

 العــالم، حــول واســعا راانتشــا الفائتــة الســنوات فــي الدولیــة المالیــة التقــاریر إعــداد معــاییر حققــتوقــد 

 األوراق أســـواق فـــي المدرجـــة الشـــركات یلـــزم تشـــریعا األوروبـــي االتحـــاد أصـــدر 2002 عـــام ففـــي

. الموحـــدة المالیـــة بیاناتهـــا فـــي المالیـــة التقـــاریر عـــدادإل الدولیـــة المعـــاییر بتطبیـــق األوروبیـــة المالیـــة

 28 فــي شــركة) 7000( مــن أكثــر علــى وینطبــق 2005 عــام فــي المفعــول نافــذ التشــریع وأصــبح

 الالتینیـــة وأمریكـــا الوســطى وآســـیا آســیا شـــرق جنــوب فـــي إلزامیـــة المعــاییر أصـــبحت وقــد هـــذا بلــد،
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فــي العدیــد  المالیــة التقــاریر عــدادإل الدولیــة المعــاییر تبنــي تــم قــدو  األوســط، والشــرق أفریقیــا وجنــوب

  .1 العربیة البلدانمن 

 إلــىالتــي یشـهدها العصــر الحــدیث أدت  إلســالمیةاالشــریعة  أحكـاموبسـبب عــودة االهتمــام بتطبیــق 

تطــــویر المحاســــبة  إلــــىممــــا أدى  ،اإلســــالمیةالشــــریعة  أحكــــامنشــــوء مؤسســــات اقتصــــادیة تلتــــزم ب

ي اإلســـالمفأصـــبحت مـــواد االقتصـــاد  بمـــا یتناســـب مـــع طبیعـــة المعـــامالت المعاصـــرة، اإلســـالمیة

ر مـــا یســـمى بتأصـــیل الفكـــر تـــدرس فـــي معظـــم جامعـــات العـــالم وبـــدأ ظهـــو  اإلســـالمیةوالمصـــارف 

بتشــــكیل هیئــــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤسســــات المالیــــة وتــــوج ذلــــك كلــــه  ،ياإلســــالمالمحاســــبي 

خـالل العقـد  اإلسـالمیةفي المؤسسـات المالیـة  التي أصدرت معاییر للمحاسبة والمراجعة اإلسالمیة

تـي دعـت الحاجـة الیهـا ولألسـباب ذاتهـا ال ،وعلـى خطـى لجنـة معـاییر المحاسـبة الدولیـة .2الماضي

معاییر محاسبیة مقبولـة ومعتمـدة دولیـا، سـارت هیئـة المحاسـبة  صدارلتشكیل هذه اللجنة الدولیة إل

 ٕاصـدار، و اإلسـالمیةتنظـیم عمـل الصـیرفة  إلـىفـي سـعیها  اإلسـالمیةوالمراجعة للمؤسسـات المالیـة 

مـن جمیـع هـذه المؤسسـات ، لتكـون مقبولـة ومعتمـدة اإلسـالمیةمعاییر محاسبیة خاصة بالمصـارف 

  على المستوى الدولي. اإلسالمیةالمالیة 

  :اإلسالمیةهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  نشأة  :أوال

قــد شــجع مؤسســـات  اإلســـالمیةإن غیــاب القــوائم المالیـــة الشــفافة والقابلــة للمقارنـــة لــدى المصــارف 

نیــة علــى أخــذ زمــام المبــادرة للتنظــیم الــذاتي المع طــرافوغیرهــا مــن األ اإلســالمیةالخــدمات المالیــة 

بغــرض  اإلســالمیةلتقـاریرهم المالیــة، وذلـك بتأسیســهم هیئـة المحاســبة والمراجعـة للمؤسســات المالیـة 

  3الشریعة ومبادئها. أحكاموضع معاییر دولیة للتقاریر المالیة تعتمد على 

 المحاســـبة معـــاییر إعـــداد ىعلـــ تقـــوم الـــربح، إلـــى تهـــدف ال مســـتقلة دولیـــة إســـالمیة مؤسســـة وهـــى

 اإلســـــالمیة الشـــــریعة مبـــــادئ وفـــــق المصـــــرفي العمـــــل وأخالقیـــــات ومبـــــادئ والحوكمـــــة والمراجعـــــة

 مـــن عـــدد مـــن الموقعـــة التأســـیس اتفاقیـــة بموجـــب إنشـــاؤها تـــم وقـــد .اإلســـالمیة المالیـــة للمؤسســـات

 الجهـود مـن الكثیـر وللهیئـة .البحـرین مملكـة عاصـمة المنامـة ومقرهـا ،اإلسالمیة المالیة المؤسسات

 ،اإلسـالمیة المالیـة للمؤسسـات والمراجعـة المحاسبة فكر تطویر مجاالت في بها قامت التي الطیبة

 النشـــرات ٕاصـــدارو  النـــدوات وعقـــد التـــدریب فـــرص تـــوفیر طریـــق عـــن وتطبیقاتـــه الفكـــر ذلـــك ونشـــر

                                                             
ة، المحاسبیة والمعاییر المحاسبة على العالمیة المالیة األزمة تأثیر" ،خلیل إبراھیم السعدي، 1 دم بحث ،2010 الدولی  المؤتمر في مق

  .197، ص اربد الیرموك، جامعة والمحاسبیة، المالیة للعلوم الثاني
  .21، ص2011،مرجع سابق سمحان، 2
د 3 ریم، عب ت الك د، رفع ارف أحم بة ودور اإلسالمیة المص ي المحاس اذ ف رارات، اتخ دوة الق ا ن ة نظمتھ عودیة الھیئ بین الس  للمحاس

  .5، ص الریاض السعودیة، العربیة المملكة ،2009 آذار 30 ونیین،القان
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بموجــب  إلســالمیةاهیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة  إنشــاءتــم وقــد  .1البحــوث ٕاعــدادو 

فـي  1990شـباط  26بتـاریخ  اإلسـالمیةاتفاقیة التأسـیس الموقعـة مـن عـدد مـن المؤسسـات المالیـة 

م فـي دولـة البحـرین بصـفتها هیئـة عالمیـة ذات 1991آذار  27الجزائر. وقد تم تسجیل الهیئـة فـي 

  شخصیة معنویة مستقلة ال تسعى للربح.

، ونشـــر ذلـــك اإلســـالمیةالمراجعـــة للمؤسســـات المالیـــة تطـــویر فكـــر المحاســـبة و  إلـــىوتهـــدف الهیئـــة 

وغیـر  بحـاثاأل ٕاعـدادالنشـرات الدوریـة و  ٕاصدارالفكر وتطبیقاته عن طریق التدریب وعقد الندوات و 

وتعـدیل معـاییر المحاسـبة والمراجعـة لتلـك المؤسسـات وذلـك بمـا  ٕاصـدارو  ٕاعدادسائل، و و ذلك من ال

، وبمــا یالئــم البیئــة التــي تنشــأ فیهــا تلــك المؤسســات، یةاإلســالمومبــادئ الشــریعة  أحكــامیتفــق مــع 

وینمـــي ثقـــة مســـتخدمي القـــوائم المالیـــة بالمعلومـــات التـــي تصـــدر عنهـــا وتشـــجعهم علـــى االســـتثمار 

داریـا وفنیـا، إالهیئـة جهـود تحضـیریة كبیـرة  إنشـاءوقـد سـبق  لدیها واالستفادة مـن خـدماتها. یداعواإل

ي للتنمیــة فــي االجتمــاع الســنوي لمحــافظي اإلســالمدمها البنــك وكانــت البدایــة ورقــة العمــل التــي قــ

 عـدادثم تكونت بعدئذ لجان عدیـدة للنظـر فـي أفضـل السـبل إل 1987البنك في اسطنبول في آذار 

  .2، وصدر عن تلك اللجان عدة دراسات وتقاریراإلسالمیةمعاییر محاسبة للمؤسسات المالیة 

   :اإلسالمیةللمؤسسات المالیة  هیئة المحاسبة والمراجعة أهداف  :ثانیا

 مــنو  ،ياإلســالم يالمصــرف العمــل تــنظم التــي المهمــة اتصــدار اإل مــن عــدد إصــدارب الهیئــة قامــت

  :3أهمها

  .اإلسالمیة المالیة للمؤسسات المحاسبة والمراجعة ومعاییر قواعد من متكاملة مجموعة ·

  .اإلسالمیة المالیة للمؤسسات الحوكمة قواعد ·

  .اإلسالمیة واالستثمار ألدوات التمویل الشرعیة المتطلباتو  القواعد مجموعة ·

  .حسابها وكیفیة ،اإلسالمیة المال للمصارف رأس كفایة نسبة من الغرض عن بیان ·

 تســتند التـي المحاســبیة سـالیبواأل الــنظم مـن العدیــد إخـراج فــي الكبیـر األثــر الجهـود لهــذه كـان وقـد

 صـیغ مـن عـدد ظهـور علـى وسـاعدت بـل الواقـع، زحیـ إلـى اإلسالمیة الصیرفة وأصول قواعد إلى

 التقلیـدي المصـرفي الفكـر یعهدها لم والتي ،ياإلسالم والمضمون الصبغة ذات واالستثمار التمویل

  .قبل من

                                                             
  .4، ص 2012 الكویت، األول، العدد الخامسة، السلسلة المصرفیة، الدراسات معھد ،اإلسالمیة المصارف في الشرعیة الرقابة 1
  .2008معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، مرجع سابق،  2
  .4، ص 2012 ،مرجع سابق ،اإلسالمیة المصارف في الشرعیة الرقابة 3
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 توسـیع التعـدیالت هـذه وشـملت ،للهیئـة يساسـاأل النظـام علـى تعدیالت إدخال تم 1998 عام فيو 

 الهیئــة أن) منــه الرابعــة المــادة فــي( هیئــةللالمعــدل  يســسااأل النظــام فــي جــاء، حیــث الهیئــة أهــداف

  :إلى اإلسالمیة الشریعة أحكام إطار في تهدف

تطویر فكر المحاسبة والمراجعة والمجاالت المصرفیة ذات العالقة بأنشـطة المؤسسـات المالیـة  .1

 .اإلسالمیة

 .وتطبیقاته ةاإلسالمینشر فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالیة  .2

وتفسیرها للتوفیـق بـین  اإلسالمیةمعاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  ٕاصدارو  إعداد .3

 قوائمها المالیة. إعدادفي  اإلسالمیةالممارسات المحاسبیة التي تتبعها المؤسسات المالیة 

كـب التطـور فـي لتوا اإلسـالمیةمراجعة وتعدیل معـاییر المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات المالیـة  .4

 والتطور في فكر وتطبیقات المحاسبة والمراجعة. اإلسالمیةأنشطة المؤسسات المالیة 

اســــتخدام وتطبیــــق معــــاییر المحاســــبة والمراجعــــة والبیانــــات واالرشــــادات المتعلقــــة  إلــــىالســــعي  .5

مــن قبــل كــل مــن  بالممارســات المصــرفیة واالســتثماریة وأعمــال التــأمین، التــي تصــدرها الهیئــة،

 .اإلسالمیةهات الرقابیة ذات الصلة والمؤسسات المالیة الج

منح االجازات والشهادات المهنیة فـي مجـاالت المحاسـبة ومعاییرهـا والمراجعـة والتحلیـل المـالي  .6

  لألفراد والمؤسسات. اإلسالمیةوالصیرفة 

وتطــویر  عــدادإلحــددت المــنهج المتبــع  اإلسـالمیةن هیئـة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة إ

  :1ویبنى ذلك المنهج من خالل اآلتيوبیانتها المرفقة،  اإلسالمیةمعاییر المحاسبة 

مثلــة ذلــك المفــاهیم المبنیــة أومــن نســاني المشــترك فــي مجــال المحاســبة، مفــاهیم مــن الفكــر اإل .1

طبقـا للخصائص النوعیة للمعلومات المحاسـبیة، فإنـه مـن السـائغ اسـتخدام أمثـال هـذه المفـاهیم 

 ت الیه في الفكر المحاسبي التقلیدي.لما آل

، فكــان اإلســالمیةمفــاهیم تســتلزمها المحاســبة المالیــة لكنهــا جــاءت علــى نحــو یخــالف المبــادئ  .2

 .اإلسالمیةلالستفادة منها حتى ال تخالف مبادئ الشریعة البد من تعدیلها 

ســبیة لــبعض مفــاهیم انفــرد بهــا اســتمدت مــن مبــادئ ومقــررات شــرعیة بمــا یمهــد للمعالجــة المحا .3

، وهــــذا النــــوع هــــو الــــذي یشــــكل تمیــــزا فــــي الفكــــر اإلســــالمیةالصــــیغ فــــي تطبیقــــات المصــــارف 

  ي.اإلسالمالمحاسبي 

  :االسالمیة المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هیئة هیكلیة  :ثالثا

                                                             
  .30، ص7، الفقرة 2، مرجع سابق، البیان رقم 2008 ،اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاییر 1
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 رأكثـ مـن مؤلفـة مسـتقلة دولیـة منظمـة هـي اإلسالمیةو  المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هیئة

 كالمحاســـبة المجـــاالت مـــن عـــدد فـــي المعـــاییر إصـــدار ومهمتهـــا بلـــدًا، 40 مـــن عضـــواً  140 مـــن

 المصــــارف مــــن%  90 فــــي معتمــــدة المعــــاییر وهــــذه والشــــریعة، األخالقیــــة والضــــوابط والمراجعــــة

  .1العالم مستوى على اإلسالمیة المالیة والمؤسسات

 مـني ساسـكمـا جـاء فـي نظامهـا األ سالمیةاإلالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  هیئةتتكون و 

  .األعضاء المؤسسین، والمشاركین، والمراقبین، والمؤازرین

، اإلســالمیةان أي منظمــة غیــر هادفــة للــربح مثــل هیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة و 

لكــي مصــادر ثابتــة لتمویــل عملیاتهــا وأنشــطتها المختلفــة وذلــك  إلــىكغیرهــا مــن المنظمــات تحتــاج 

 أحكـــامتتفـــق مـــع معــاییر محاســـبیة  إصـــداربتــتمكن مـــن االســـتمرار بـــأداء أعمالهــا وتقـــدیم خـــدماتها 

تم تغییر أسلوب تمویـل الهیئـة، حیـث للهیئة ي ساسبعد اقرار تعدیل النظام األو  .اإلسالمیةالشریعة 

فـي مال (وقف صـدقة) تسـاهم فیـه المؤسسـات األعضـاء  إنشاءي المعدل على ساسنص النظام األ

، ویتم تمویل نشاطات الهیئة مـن ریـع هـذا الوقـف ورسـم االشـتراك السـنوي رسم عضویةالهیئة بدفع 

  والمنح والتبرعات والوصایا وأیة مصادر تمویل أخرى.

حســب مـا جــاء  اإلسـالمیةالمحاسـبة والمراجعــة للمؤسسـات المالیــة  لهیئــةیتكـون الهیكــل التنظیمـي و

  من: يساسفي نظامها األ

 عامةاألمانة ال .1

 مجلس األمناء .2

 اللجنة التنفیذیة .3

 الجمعیة العمومیة .4

 المجلس الشرعي .5

 والمراجعة المحاسبة معاییر مجلس .6

 للمصـارف الشـرعیة الهیئـات مـن ممكـن قـدر أكبـر تمثیـلالشـرعي  المجلـس وقد روعي في عضـویة

جانــب  عالتنــو  وهــذا ،إســالمیة مصـارف فیهــا التــي الــبالد إلــى أعضـائه انتمــاء فــي التنــوع مـع مراعــاة

                                                             
  .4، ص 2012 ،مرجع سابق ،اإلسالمیة المصارف في الشرعیة الرقابة 1
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كـــل  فـــي جزئیـــا متغیـــر نحـــو علـــى التنـــوع هـــذا تكـــرار مـــع إذا ســـیما ال المجلـــس، تكـــوین فـــي حیـــوي

  1.المجلس تشكیالت من تشكیل

  اآلتي: حسب ما جاء في نظام الهیئة ات المجلس الشرعياختصاصومن المهام التي تشملها 

 اإلســالمیةمالیــة تحقیــق التقــارب فــي التطبیقــات بــین هیئــات الرقابــة الشــرعیة للمؤسســات ال ·

 لتجنب التضارب بین الفتاوى والتطبیقات لتلك المؤسسات.

 لمراجعـــةتشـــكیل المجلـــس الشـــرعي فـــي إطـــار هیئـــة المحاســـبة وا أهـــدافذ أنـــه مـــن أهـــم إ

  2.الشرعیة الهیئات بین التنسیق اإلسالمیة المالیة للمؤسسات

 أوســـبة والمراجعـــة فـــي مجـــاالت المحاها إصـــدار دراســـة المعـــاییر التـــي تعمـــل الهیئـــة علـــى  ·

األخالقیــات، والبیانــات ذات الصــلة، وذلـــك فــي المراحــل المختلفــة للتأكـــد مــن مراعــاة هـــذه 

 .اإلسالمیةالشریعة  أحكامات لمبادئ و صدار اإل

ي ساسـحسـب النظـام األ المحاسـبة والمراجعـة معـاییرات مجلـس اختصاصهام التي تشملها ومن الم

  اآلتي: للهیئة

ــــاییر وارشــــــادات المحاســــــبة والمراجعـــــة للمؤسســــــات المالیــــــة واعتمــــــاد بیانــــــات  إعـــــداد · ومعـ

 وتفسیرها. اإلسالمیة

التعـــدیل فـــي أي بیـــان مـــن بیانـــات ومعـــاییر  أوالحـــذف  أو ضـــافةعـــادة النظـــر بغـــرض اإلإ ·

 وارشادات المحاسبة والمراجعة.

المعــــاییر ولــــوائح واجــــراءات عمــــل مجلــــس  عــــدادواعتمــــاد االجــــراءات التنفیذیــــة إل إعــــداد ·

 ییر.المعا

 المالیـة للمؤسسـات والمراجعـة المحاسـبة هیئـة عـن الصـادرة المحاسـبیة المعاییر ان من الرغم علىو 

 التطـــویر مـــن نظریـــة بمرحلـــة تعـــد فإنهـــا ،التقلیدیـــة المحاســـبة علـــى كبیـــر بشـــكل معتمـــدة اإلســالمیة

 یرمعــایال مــن متقدمــة مرحلــة إلــى بالوصــول تســاعدها انطــالق كنقطــة تســتخدمها أن تســتطیع حیــث

  .3اإلسالمیة المالیة والمؤسسات المصارف قبل من تستخدم ان یمكن التي

  

  

                                                             
  .15، ص 2006براء منذر، مؤسسات البنیة التحتیة للصناعة المالیة اإلسالمیة، قنطقجي، سامر مظھر، وأرمنازي،  1
  .16، ص 2006قنطقجي، مرجع سابق،  2

3 Harahap, Sofyan Syafri, The disclosure of Islamic values - annual report the analysis of Bank 
Muamalat Indonesia's annual report, Managerial Finance, (2004), p74. 
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الصادرة عن هیئة المحاسبة  اإلسالمیة: معاییر المحاسبة الثالثالمبحث 

  :والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

 المحاســـبیة المعـــاییر اســـتخالص إلـــى ین فـــي مجـــال المحاســـبة اإلســـالمیةالبـــاحث العدیـــد مـــن ســـعى

 كـل أي المتكسـبین، وسـائر المسـلمین األعمـال ورجال المحاسبین أمام الطریق تنیر التي إلسالمیةا

 مصـالحهم لخدمـة أصـحابها وضـعها التـي الربویـة للـروابط تخضـع التـي المعـاییر عـن ابعیـد الناس،

 الشــــریعة ومبـــادئ أحكــــام مـــع یتفـــق بمــــا المحاســـبي الفكـــر تطــــویر و نشـــر فـــي یســــاعد ممـــا ،فقـــط

 األمــر ،المحاســبة إلــى تحتــاج التــي األعمــال فیهــا تمــارس التــي البیئــة مــع یــتالءم وبمــا یةاإلســالم

 عـن الصـادرة المحاسـبیة بالمعلومـات المالیـة والقـوائم البیانـات مسـتخدمي ثقـة تنمیـة إلى یؤدي الذي

  .1ياإلسالم المحاسبي الفكر تنتهج التي المؤسسات

ات المالیــة اإلســالمیة أن تصــدر معــاییر محاســبیة حیــث ارتــأت هیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســ

على غرار المعاییر الدولیة، لكي تكون مرجعـا للمصـارف والمؤسسـات المالیـة اإلسـالمیة فـي التقیـد 

بالشریعة اإلسالمیة في تعامالتها، وللتقریب بـین الفتـاوي الصـادرة مـن هیئـات الرقابـة الشـرعیة لهـذه 

الهیئة خمسـة وعشـرون معیـارا محاسـبیا، وقـد غطـت هـذه  المصارف، ولتطبیق هذا الهدف أصدرت

المعاییر أغلب ما تحتـاج إلیـه المؤسسـات المالیـة اإلسـالمیة فـي تعامالتهـا المالیـة المتوافقـة وأحكـام 

الشــریعة اإلســالمیة، وســوف یــتم فــي هــذا المبحــث إلقــاء نظــرة عامــة علــى هــذه المعــاییر المحاســبیة 

  اإلسالمیة.

  الدولیة:ومعاییر المحاسبة  اإلسالمیةمعاییر المحاسبة العالقة بین    :أوال

إن أهمیة وجود معاییر محاسبیة تتحدد من خالل قیاس العملیات المالیـة فـي المصـارف، وتوصـیل 

نتائج قیاس العملیات إلى المستفیدین منها لكي یتخذوا القـرارات المناسـبة. أمـا فـي حالـة عـدم وجـود 

تالف فــي الطـرق المحاسـبیة المسـتخدمة فـي المصـارف المختلفــة مثـل هـذه المعـاییر سـینتج عنـه اخـ

ممــا یــؤدي إلــى تشــویه القــوائم المالیــة وصــعوبة فــي اتخــاذ القــرارات. وٕان التحــدي الــرئیس المطــروح 

یـــتلخص بالســـؤال التـــالي: إلـــى أي مـــدى یمكـــن للمؤسســـات المالیـــة اإلســـالمیة أن تبتعـــد عـــن تبنـــي 

نظــرا لخصوصــیة هــذه الصــناعة مــع علمنــا بــأن المعــاییر الدولیــة  المعــاییر الدولیــة للتقــاریر المالیــة

  للتقاریر المالیة معتمدة ومقبولة على نطاق عالمي. 

                                                             
  .11ص ، رسالة دكتوراه، جامعة حلب،2003قنطقجي، سامر مظھر، دور الحضارة اإلسالمیة في تطویر الفكر المحاسبي،  1
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وٕان خصوصـیات العدیـد مـن عقـود المعــامالت المالیـة المتفقـة مـع أحكــام الشـریعة ال نظیـر لهـا فــي 

هلهـا أو عـدم ضـبط معـاییر األدوات المالیة التقلیدیة وتعكس آثار محاسبیة مهمة، والتـي إن تـم تجا

لها یمكن أن یؤدي إلى تقاریر مالیة ال تعكس الوضع المالي للمؤسسـات المالیـة اإلسـالمیة بصـورة 

التـي تقـوم بهـا المصـارف  اإلسالمیة المالیة المصرفیة العملیاتالعدید من  خصوصیة نوإ  1عادلة.

 مــن یعتبـر التقلیدیـة، ممارســاتال عـن یمیزهـا الــذي والتطبیقـي الفكـري ســاساأل حیـث مـناإلسـالمیة 

 معـاییر تعـالجحیـث  التـي تفـرض الحاجـة إلـى وجـود معـاییر محاسـبیة إسـالمیة. یةساسـاأل األسـباب

 الكــافي بالقــدر الدولیــة المحاســبة معــاییر لهــا تتصــدى ال التــي النــواحي اإلســالمیة المالیــة المحاســبة

 المصـــرفي العمـــل تمیـــز التـــي لخاصـــةا الســمات مـــن تنطلـــق اإلســـالمیة المعـــاییر أن كمـــا والمالئــم،

  .ياإلسالم والمالي

 الدولیـة المحاسـبة معـاییر إلـى العـودة اإلسـالمیة معـاییر المحاسـبة تطـویر عنـد االعتبـار فـي ویؤخذ

 المالیـــة المحاســبة معــاییر بـــین العالقــة إلــى النظـــر یمكــن وعلیــه ،الدولیـــة المالیــة التقــاریر ومعــاییر

  2مختلفة: زوایا خمسة من لدولیةا المحاسبة ومعاییر اإلسالمیة

 تبنـي علـى اإلسـالمیة المالیـة المؤسسـات قـدرة عدم بسبب الصادرة اإلسالمیة المحاسبة معاییر .1

 بســبب أو الشــریعة، أحكــامب بــااللتزام تتصــل مســائل إلــى هــذا ویرجــع الدولیــة، المحاســبة معــاییر

 والمــــالي المصــــرفي عمــــلال بهــــا ینفــــرد التــــي للنــــواحي الدولیــــة المحاســــبة معــــاییر شــــمول عــــدم

  اإلسالمیة. المحاسبة معاییر تطبق الحالة، هذه وفي ي،اإلسالم

 ،اإلســالمیة والمصــرفیة المالیــة الممارســات مــن عــدداً  تشــمل التــي اإلســالمیة معــاییر المحاســبة .2

 تنفــرد التــي المالیــة المعــامالت علــى ذلــك وینطبــق الدولیــة، المحاســبة معــاییر تشــملها ال والتــي

 اإلســالمیة معــاییر المحاســبة تطبــق الحالــة هــذه وفــي ،اإلســالمیة المالیــة المؤسســات بإنجازهــا

 .الدولیة المحاسبة معاییر لها تتطرق لم التي النواحي على

ــ كمــا .3  عــن اً أساســ تنــتج ألنهــا عنهــا، بــدیالً  اإلســالمیة المعــاییر تقــدم ال دولیــة معــاییر هنــاك هأن

 المحاســـبة معیـــار ذلـــك، علـــى مثـــال وخیـــر المحرمـــة، المعـــامالت بنـــود فـــي تصـــنف معـــامالت

 فــي مكانــاً  لهــا تجــد ال العناصــر هــذه مثــل فــإن وبالتــالي االقتــراض، تكــالیف )23( رقــم الــدولي

  .اإلسالمیة المالیة للمؤسسات المالیة القوائم

 الدولیـــة، المحاســـبة لمعـــاییر المطابقـــة ولـــیس ،المشـــابهة اإلســـالمیة المالیـــة المحاســـبة معـــاییر .4

  .  المالیة القوائم عناصر من مقاربة مجموعة لتتناو  والتي

                                                             
  .3، ص 2009عبد الكریم، مرجع سابق،  1
ة "األرضیة المشتركة 2 اییر المحاسبة الدولی ة المستثمرون، باكیر، محمد مجد الدین، معاییر المحاسبة المالیة اإلسالمیة ومع "، مجل

 الموقع االلكتروني للمجلة.
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 لــم وبالتــالي ،اإلســالمیة المالیــة المؤسســات تعتمــدها أن یمكــن التــي الدولیــة المحاســبة معــاییر .5

 المعــاییر هــذه تطبیــق فــي یضــیر مــا ثمــة لــیس ألنــه مماثلــة، إســالمیة محاســبیة معــاییر تصــدر

 اإلسـالمیة المعـاییر تعتمـد التـي میةاإلسـال المالیـة للمؤسسـات ویجوز المؤسسات، تلك قبل من

 .الدولیة المحاسبة معاییر على السیر

وقــد بــرزت مســألة مهمــة مــن تجربــة هیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة اإلســالمیة فـــي 

وضع معاییر محاسبیة للمعامالت المالیـة المتفقـة مـع أحكـام الشـریعة اإلسـالمیة تتمثـل فـي ضـرورة 

  1ات مترابطة ومهمة وهي:معالجة ثالث عملی

التعــرف علــى التفاصــیل المالئمــة ألحكــام الشــریعة اإلســالمیة فــي كــل عقــد تخضــع لــه معاملــة  .1

 بعینها وٕادراك مدلوالتها المحاسبیة.

التعـــرف علـــى المعـــاییر الدولیـــة للتقـــاریر المالیـــة المقابلـــة للعملیـــة وتحدیـــد متطلبـــات االعتـــراف  .2

التـي ال تتعـارض مـع أحكـام الشـریعة اإلسـالمیة، وتكـون والقیاس والعرض واإلفصاح المقترحـة 

متوافقــة مــع طبیعــة ممارســات مؤسســات الخــدمات المالیــة اإلســالمیة، ومــن الجــدیر بالــذكر أنــه 

یمكـــن أن تكـــون المعالجـــة المحاســـبیة لهـــذه العملیـــة مرتبطـــة بـــأكثر مـــن معیـــار مـــن المعـــاییر 

 الدولیة للتقاریر المالیة.

 النقطتین األولى والثانیة.تطویر معیار یجمع بین  .3

حیــث إن قــدرة هیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة اإلســالمیة فــي معالجــة هــذه العملیــات 

الـــثالث المترابطـــة فیمـــا بینهـــا هـــي التـــي تحـــدد جـــودة المعـــاییر الصـــادرة عنهـــا وقبولهـــا مـــن معـــدي 

  ومستخدمي التقاریر المالیة في المؤسسات المالیة اإلسالمیة.

 والمعـــاییر اإلســـالمیة المحاســـبیة المعـــاییر بـــین جوهریـــة وفروقـــات تباینـــات هنـــاكذا نـــرى أنـــه وهكـــ

 االخـــتالف بســـبب قائمـــة الفروقـــات هـــذه وســـتظل الدولیـــة، المحاســـبة معـــاییر مجلـــس عـــن الصـــادرة

 ،اإلســالمیة والمالیــة المصــرفیة والممارســات التقلیدیـة، والمالیــة المصــرفیة الممارســات بــین الجـوهري

 مــــن المجمـــوعتین لكـــال أن تعنــــي ،اإلســـالمیةو  التقلیدیـــة الممارســـات بــــین الفكریـــة الفـــروق أن كمـــا

  2.استمرارها منه تستمد الذي والتطبیقي العملي ساسواأل وجودها، مسوغ المعاییر

                                                             
  .6 – 5، ص 2009مرجع سابق،  الكریم، عبد 1
  .مرجع سابق ،الدین مجد محمد باكیر، 2
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وفــي دراســة أعــدتها هیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة اإلســالمیة، تــم عقــد مقارنــة بــین 

بة والمراجعـة للمؤسسـات المالیـة اإلسـالمیة والمعـاییر الدولیـة للتقـاریر المالیـة، وكـان معاییر المحاسـ

  من نتائجها:

إن اســـتخدام المعـــاییر الصـــادرة عـــن هیئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات المالیـــة اإلســـالمیة  -

 یتفق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

ة في مجال االعتـراف والقیـاس واإلفصـاح لكـي یـتم لكن، معاییر الهیئة تتطلب متطلبات إضافی -

تلبیــة خصوصــیات عقــود المعــامالت المالیــة المتفقــة مــع أحكــام الشــریعة اإلســالمیة التــي تحكــم 

 معامالت مؤسسات الخدمات المالیة اإلسالمیة.

آلیـة للتعامـل مـع معـاییر وقد قامت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة بوضع 

، سـواء كانـت هـذه المعـاییر دولیـة أو غیرهـا مـن المحاسـبة الصـادرة عـن الهیئـة والمعـاییر األخـرى

  :1المعاییر المطبقة في بلد المصرف اإلسالمي

األصـــــل أن تطبـــــق المؤسســـــات المالیـــــة اإلســـــالمیة المعـــــاییر الصـــــادرة عـــــن هیئـــــة المحاســـــبة  .1

 والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة في حال وجودها.

ي حالة عدم وجود معیار صـادر عـن الهیئـة بشـأن الموضـوع المطلـوب معالجتـه ال مـانع مـن ف .2

اللجــــوء إلــــى المعــــاییر غیــــر الصــــادرة عــــن الهیئــــة إذا كانــــت ال تتعــــارض مــــع أحكــــام ومبــــادئ 

 الشریعة اإلسالمیة.

یعة ) السـابقة، مـع أحكـام ومبـادئ الشـر 2في حالة التعارض بین المعاییر المشـار الیهـا بـالفقرة ( .3

اإلسالمیة واضطرت المؤسسة إلى تطبیق تلـك المعـاییر فیجـب علیهـا اإلفصـاح عـن ذلـك، مـع 

 التقید بضوابط الضرورة الشرعیة.

) یجـــب االلتـــزام 2و  1فـــي حـــال صـــدور معیـــار عـــن الهیئـــة یغطـــي الحـــالتین المشـــار الیهمـــا فـــي (

  بالمعیار الجدید الصادر عن الهیئة. 

  :اإلسالمیة یةالمال المحاسبة معاییر  ثانیا:

 عنـد بهـا االلتـزام الواجـب والتوصـیات والتوجیهـات اإلرشـاداتاإلسـالمیة،  محاسبةال معاییرب یقصدو 

 المصـرف بهـا قـام التـي العملیـات عـن ٕافصـاحو  وعـرض وقیـاس إثبـات مـن المحاسـبة عملیـات تنفیذ

 مجـــال فـــي حاســـبيالم األداء لتقـــویم الـــالزم المقیـــاس تعتبـــر كمـــا الزمنیـــة، الفتـــرة خـــالل ياإلســـالم

                                                             
 .71 ، ص134، الفقرة 2، مرجع سابق، البیان رقم 2008 معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، 1
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ـــواردة المعلومـــات عـــن المحایـــد الفنـــي الـــرأي وٕابـــداء التنفیـــذ،  هیئـــة عمـــدت وقـــد. 1المالیـــة بـــالقوائم ال

 اإلســـالمیة المحاســـبیة المعـــاییر إصـــدار علـــى اإلســـالمیة المالیـــة للمؤسســـات والمراجعـــة المحاســـبة

  اإلسالمیة. الشریعة أحكام إلى استنادا

وثوقــا فــي األوســاط المصــرفیة اإلســالمیة، ومقــررا دراســیا فــي وقــد أصــبحت هــذه المعــاییر مرجعــا م

 تحقـق. و 2شتى الجامعات والكلیات والمـدارس التـي تهـتم بتـدریب الطـالب علـى الصـیرفة اإلسـالمیة

الصـادرة عــن هیئـة المحاســبة والمراجعـة للمؤسســات المالیـة اإلســالمیة  اإلســالمیة محاسـبةال معـاییر

  3:یلى ما أهمها من األغراض من العدید

 تنفیـذ عنـد المحاسـب إلیـه یرجـع الـذى والمرجـع الدسـتوراإلسـالمیة  المحاسبة معاییر تعتبر .1

  .المحاسبیة العملیات

 مبـدأ یحقـق وهـذا اإلسالمیة المصارف لعملیات المحاسبیة المعالجات معاییرهذه ال توضح .2

  .  والثبات التوحید

  .میةاإلسال المصارف في المحاسبي األداء كفاءة رفع في تساعد .3

 التخـــاذ اإلســـالمیة المصـــارف لمجموعـــة المالیـــة القـــوائم بـــین المقارنـــات إجـــراء فـــي تســـاعد .4

  .المختلفة القرارات

  .األفضل إلى وتطویره المحاسبي األداء لتقویم موضوعیة وسیلة تعتبر .5

  .اإلسالمیة المصارف حسابات على الخارجیة الرقابة ألجهزة المرجعیة تعتبر .6

  .والعالمي القومي المستوى على لها المنشورة المالیة القوائم في الثقة تحقیق في تساعد .7

  .والجامعات والكلیات المعاهد في والبحثیة الدراسیة الموضوعات منهذه المعاییر  تعتبر .8

 المحاســـــبیة والمراكـــــز والهیئـــــات المؤسســـــات بـــــین والتنســـــیق التعـــــاون تحقیـــــق فـــــي تســـــاعد .9

  .العالمیة

كمـا وردت فـي كتـاب معـاییر المحاسـبة للمؤسسـات المالیـة  یةاإلسـالممعاییر المحاسبة المالیـة 

    :4اإلسالمیةالصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  اإلسالمیة

  .اإلسالمیةالمالیة  والمؤسسات للمصارف المالیة القوائم في العام اإلفصاحو  العرض   .1

  .بالشراء لآلمر والمرابحة المرابحة   .2

                                                             
  .57، ص2005 ،مرجع سابق شحاتة، 1
  ، المنامة، البحرین، ص ط.2009المعاییر الشرعیة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة،  2
 .58-57، ص2005مرجع سابق،  ،شحاتة 3
  .2008معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، مرجع سابق،  4



45 
 
 

  .بةبالمضار  التمویل   .3

  .بالمشاركة التمویل   .4

 حســــابات أصــــحابو  الملكیــــة حقــــوق أصــــحاب بــــین ربــــاحاأل توزیــــع أســــس عــــن اإلفصــــاح   .5

  .االستثمار  

  .حكمها في وما االستثمار حسابات أصحاب حقوق   .6

  .الموازي والسلم السلم   .7

  بالتملیك. المنتهیة واإلجارة اإلجارة   .8

  .الزكاة   .9

  .الموازي واالستصناع االستصناع .10
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  .الزمیلة الشركات في االستثمارات .24

 .المشابهة واألدوات والحصص الصكوك يف االستثمار .25

یقـــوم الباحــث فـــي الفصــل الثالـــث مــن هـــذه الدراســة بتفصـــیل متطلبــات المعیـــار المحاســـبي وســوف 

 المالیـــة والمؤسســـات للمصـــارف المالیـــة القـــوائم فـــي العـــام اإلفصـــاحو  العـــرض" )1اإلســـالمي رقـــم (

  .اإلسالمیة"
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  بتطبیق یةاإلسالمالمصارف  التزام موجبات: الرابعالمبحث 

  :اإلسالمیةمعاییر المحاسبة 

 أدهشـــت بطریقـــة الماضـــیة الثالثـــة العقـــود فـــي اإلســـالمیة المصـــارف قطـــاع حققـــه الـــذي النمـــو نإ

 الصـــــیرفة ودور حجـــــم فــــي التطـــــور هــــذا ومـــــع آخـــــرین لــــدى وتســـــاؤالت شــــكوك وأثـــــارت الكثیــــرین

علــم المحاســبة المالیــة الــذي ان و  1.الشــرعیة والضــوابط بالمعــاییر االلتــزام أهمیــة جــاءت اإلســالمیة

تســــتخدمه المؤسســــات االقتصــــادیة فــــي النظــــام الرأســــمالي هــــو نفــــس العلــــم المســــتخدم فــــي النظــــام 

ي المعاصـر، وینشـأ االخـتالف فـي المعالجـة المحاسـبیة لـبعض العملیـات التـي اإلسـالماالقتصـادي 

هــذا یعنــي أن اطــالق و  ،ياإلســالمیخــالف فیهــا النظــام االقتصــادي الرأســمالي النظــام االقتصــادي 

الشــریعة  أحكــام" علــى محاســبة المؤسســات االقتصــادیة التــي تلتــزم باإلســالمیةمصــطلح "المحاســبة 

  2ال یعني أن هناك علم جدید یختلف عن علم المحاسبة المالیة. اإلسالمیة

الشـریعة  حكـامبأنه علم المحاسبة المالیـة الـذي یخضـع أل اإلسالمویمكن تعریف علم المحاسبة في 

أي أنه مجموعة من القواعد والمبادئ المسـتخدمة فـي جمـع وتصـنیف وتحلیـل وتسـجیل  ،اإلسالمیة

البیانـــات المالیـــة  ٕاعـــدادقیـــاس نتـــائج أعمـــال المشـــروعات االقتصـــادیة و  أجـــلالعملیـــات المالیـــة مـــن 

 اإلرشــاداتبمثابــة  اإلســالمیة محاســبةال معــاییر وتعتبــر 3.اإلســالمیةالشــریعة  أحكــاموعرضــها وفــق 

 وقیــــاس إثبــــات مــــن المحاســــبة عملیــــات تنفیــــذ عنــــد بهــــا االلتــــزام الواجــــب والتوصــــیات والتوجیهــــات

  .4ياإلسالم المصرف بها قام التي العملیات عن ٕافصاحو  وعرض

  :اإلسالمیةمعاییر المحاسبة ب اإلسالمیةصارف التزام الم مزایا  :أوال

مسـتخدمو القـوائم المالیـة ي یعتمـد علیهـا تؤدي المحاسبة المالیة دورا هاما فـي تـوفیر المعلومـات التـ

وال یتســنى للمحاســبة المالیــة دائــه، أوكفایــة  اإلســالمیةالشــریعة  أحكــامللمصــرف فــي تقــویم التزامــه ب

حیـث  .5ر محاسـبیة تلتـزم بهـا تلـك المصـارفال مـن خـالل وضـع معـاییإأن تقوم بهذا الدور الفعال 

  6:هما اإلسالمیة الصیرفة إلى رئیستین تینصف إضافة في اإلسالمیة ةالمحاسب معاییر أسهمت

                                                             
رفیة، العمري، عمرو ھشام، والزعب 1 ات المص ي الحد من األزم اییر الشرعیة ف ق المصارف اإلسالمیة للمع ة تطبی د، أھمی ي، ولی

  العراق، الجامعة المستنصریة، مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة.
  .18ص – 17، ص2011 ،مرجع سابق سمحان، 2
 .19، ص 2011سمحان، مرجع سابق،  3
  .57، صالتقوى مكتبة القاھرة، ،2005 ،اإلسالمیة ارفالمص محاسبة حسین، حسین شحاتة، 4
  .8، ص11، مرجع سابق، الفقرة 2008 ،اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاییر 5
 الثالث المؤتمر في مقدم بحث اإلسالمیة، الصیرفة عمل وتنظیم توجیھ في والشرعیة المحاسبیة المعاییر دور الباري، عبد مشعل، 6

  .3 ص ،2008 آذار 10-9 حداال والطموح، الواقع اإلسالمیة الصیرفة سوریة في اإلسالمیة المالیة والمؤسسات للمصارف
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 واإلشــــراف والمراجعــــة الممارســــة مســــتوى علــــى ياإلســــالم المصــــرفي للعمــــل المرجعیــــة توحیــــد .1

 .الرقابي

 التنمـیط أن علمـاً  متقاربـة، أو متطابقـة فیه تبدو الذي الحد إلى الممارسات أو التطبیقات تنمیط .2

 حمــل أو التنــوع إلغــاء یقتضــي ال لكنــه تمــل،المح التضــارب یلغــي التطــابق أو التقــارب بمعنــى

 وضـع مـا لصـیغة الشـرعي المعیـار یتضـمن أن یتصـور ٕانمـاو  ،احـدو  فقهي رأي على التطبیقات

 .فقهي رأي من ألكثر الشرعیة األسس

ولعــــدة أســــباب قــــد ال تكــــون المعــــاییر التــــي تــــم تطویرهــــا فــــي الغــــرب للمصــــارف التقلیدیــــة مالئمــــة 

  :1ومن هذه االسبابملة، في الج اإلسالمیةللمصارف 

  .اإلسالمیةالشریعة  أحكامضرورة التزام المصارف في جمیع معامالتها وعملیاتها ب .1

اختالف وظائف المصارف فـي جـوهر معامالتهـا اختالفـا جـذریا عـن المصـارف التقلیدیـة التـي  .2

  أخذت بنموذج المصارف الغربیة في معامالتها.

فالعالقــة عنهــا فــي المصــارف التقلیدیــة،  ســالمیةاإلاخــتالف عالقــة المتعــاملین مــع المصــارف  .3

وهـو عنصـر الفائـدة  تسـتبعد أهـم مـا تعـول علیـه المصـارف التقلیدیـة اإلسـالمیةلـدى المصـارف 

 على االقتراض واالقراض.

جلـــس فـــي تطـــویر معـــاییر المحاســـبة المالیـــة ن یسترشـــد المومـــع ذلـــك ال یوجـــد مـــا یمنـــع مـــن أ

ن تتســق أالمالیــة لتلــك المصــارف ومفــاهیم واضــحة علــى مالئمــة للتقــاریر  أهــدافللمصــارف ب

  .اإلسالمیةالشریعة  أحكاموالمفاهیم مع  هدافتلك األ

  :2یلي ما خالل من اإلسالمیةفي المصارف  اإلسالمیة المحاسبة معاییرب االلتزام أهمیة تنبعو 

 لــىع تسـیر اإلسـالمیة المصــارف یجعـل واضـحة بصـیاغة إســالمیة ةمحاسـبی رییمعـا وجـود إن .1

 .اإلسالمیة الشریعة أحكام تطبیق إلى للوصول بوضوح هداه

 مـــنعهــا، م المتعـــاملین ثقــة كســـب علیــه یترتــب المعـــاییر بهــذه اإلســـالمیةالمصــارف  التــزام إن .2

 .اإلسالمیة الشریعة أحكامب االلتزام مراقبة درجة حیث

 العقـــود یـــثح مـــن اإلســـالمیةتوحیـــد عمـــل المصـــارف  إلـــى ســـیؤدي المعـــاییر بهـــذه االلتـــزام إن .3

 .العامة والمبادئ والضوابط
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 العــــادل الحكــــم إلــــى للوصــــول التحكــــیم أو القضــــاء جهــــات تفیــــد المحاســــبیة المعــــاییرهــــذه  إن .4

 .بین الجهات المختلفة الواضح

 والتـدقیق، الرقابـة وجهـات المركزیـة والمصـارف الدولـة یفیـد بهـا وااللتـزام المعاییر هذه وجود إن .5

 وعقودهــا، أعمالهــا علــى والتعــرف وضــبطها، اإلســالمیة المالیــة تالمؤسســا مــع التعامــل بكیفیــة

 .المعاییر حددتها وضوابط أسس ضوء على علیها التدقیق وكیفیة

 والتــدقیق الضــبط كیفیــة فــي الخــارجي التــدقیق شــركات یفیــد المحاســبیة المعــاییر هــذه وجــود إن .6

 .محددة وموازین أسس على الداخلي

 هــو مــا علـى المنافســة یمكـن حیــث والجـودة، التصــنیف عملیـة لیســه المعـاییر بهــذه االلتـزام إن .7

 .اإلسالمیة، وذلك في سبیل تطویر عمل المصارف األجود

الصـادرة عـن هیئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات المالیـة  اإلسـالمیةالمحاسبة  معاییر تتسمحیث 

  :  1یلى ما أهمها من الخصائص من بمجموعة اإلسالمیة

  .معها تتعارض وال ،اإلسالمیة الشریعة ومبادئ أحكام مع تتفق اأنه حیث: المشروعیة .1

 مــن المســتنبطة والســلوكیة واألخالقیــة اإلیمانیــة القــیم مــن مجموعــة علــى تقــوم حیــث: القــیم .2

    .اإلسالمیة الشریعة مصادر

 إذا إالّ  الحكمـــي التقـــدیر إلـــى یلجـــأ وال قویـــة، إثبـــات أدلـــة علـــى تعتمـــد حیـــث: الموضـــوعیة .3

  .الفعلي لقیاسا تطبیق تعذر

  .شرعالب الملتزمة البشریة عقول عنه تفتقت ما فطرة مع تتفق حیث: الفطرة .4

 العملیــــات أداءو  تنفیــــذ فــــي المعاصــــرة التقنیــــة أســــالیب باســــتخدام تســــمح حیــــث: المعاصــــرة .5

  .المحاسبیة

 المالءمــة یعطیهــا ذاوهــ الشخصــي االجتهــاد مجــاالت فــي باالجتهــاد تســمح حیــث: المرونــة .6

  .انومك زمان لكل

 مــن المســتنبطة والمفــاهیم األســس عالمیــة وبالتــالي ،اإلســالم عالمیــة منظــور مــن: العالمیــة .7

 .مصادرة

، اإلسـالمیةونالحظ أن الخصائص سابقة الذكر تعطي میـزة اضـافیة لهـذه المعـاییر المحاسـبیة 

وترفــــع الحجــــة عــــن المشــــككین بهــــا وبقــــدرتها علــــى مواكبــــة التطــــورات التــــي تحــــدث فــــي علــــم 
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بهـذه المعـاییر یعطیهـا میـزات اضـافیة،  اإلسـالمیةن التـزام المصـارف إ، حیـث المالیة المحاسبة

  من تحقیقها.وال بد 

  :اإلسالمیةعدم وجود معاییر محاسبیة تحكم عمل المصارف  تحدیات  :ثانیا

  1ي ومن أهم هذه التحدیات:اإلسالمهناك مجموعة من التحدیات التي تواجه العمل المصرفي 

 المشـترك الـنهج فغیـاب ،وینظمهـا علیها ویشرف ،اإلسالمیة المصارف عمل كمیح إطار إنشاء -

 وجـــود ظــل فـــي وبخاصــة األول التحـــدي یعــد ،إســـالمیة مصــارف بهـــا توجــد التـــي البلــدان بــین

 تشـــرف لنظـــام تخضـــع أن ینبغـــي اإلســـالمیة مصـــارفال أن األول الـــرأي یـــرى مختلفـــین، رأیـــین

 .التقلیدیـــة مصـــارفال عـــن كلیـــة تختلـــف وبصـــورة ،المركزیـــة مصـــارفال بالكامـــل وتنظمـــه علیــه

 مـع ،اإلسـالمیة مصـارفال ألنشـطة الفریـد بالطـابع االعتـراف بوجوب ترى الثانیة النظر ووجهة

 مثـــل مثلهـــا المركـــزي، مصـــرفال یمارســـه الـــذي والتنظـــیم اإلشـــراف نظـــام نفـــس تحـــت وضـــعها

  .التقلیدیة مصارفال

 بــین المقارنــة عملیـة یصــعب ممــا المتكاملـة لبیانــاتا إلـى االفتقــار هــو األخـرى، التحــدیات ومـن -

  البلدان. عبر اإلسالمیة المصارف

 الــوعي وقلــة الشــرعیة الضــوابط توحیــد وعــدم التشــریع جهــات تعــدد ،أیضــاومــن هــذه التحــدیات  -

  .التقلیدي بنظیره مقارنة ياإلسالم المصرفي القطاع حجم وصغر الجمهور لدى

 جهودهـا إسـالمیة وصـیرفیه مالیـة مؤسسـات عـدة كثــفت ي،الماضـ القرن تسعینیات أواخر ومنذ

 وجعلهـــا دولیـــاً  مقبولـــة وجعلهـــا المعـــاییر، هـــذه وتوحیـــد الشـــریعة، مـــع تتفـــق معـــاییر إرســـاء فـــي

 المحاســبة ومنظمــة اإلســالمي التنمیــة بنــك المؤسســات هــذه مــن ،المختلفــة البلــدان عبــر متســقة

  .اإلسالمیة المالیة الخدمات ومجلس اإلسالمیة، المالیة للمؤسسات والمراجعة

توحیـــد الممارســـات المحاســـبیة لقطـــاع المؤسســـات المالیـــة  إلـــىوقـــد أكـــدت هـــذه التحـــدیات الحاجـــة 

 المالیــــة للمؤسســـات عموًمـــا مقبولـــة ومراجعـــة محاســـبة معـــاییر ، حیـــث أنـــه عـــدم وجـــوداإلســـالمیة

 وممارسـات معـاییر یربتطـو  تنظیمیـة وسـلطة إسـالمیة مالیـة مؤسسـة كلقیام  إلىیؤدي  ،اإلسالمیة

 الخـدمات صـناعة مجـال فـي األخرى التنظیمیة والسلطات المؤسسات عن مستقل بشكل وتنظیمات

  2:التالیة النتائج لظهور تؤدي الممارسات هذهو  ،اإلسالمیة المالیة
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  .اإلسالمیة المالیة المؤسسات بین المحاسبیة الممارسات تضارب -

  .فصاحاإل كفایة لعدم ةنتیج للشفافیة المالیة القوائم افتقار -

  .ببعضها للمقارنة قابلة غیر تاالفصاحاو  المالیة القوائم بجعل الثبات عدم -

ینـتج  اإلسـالمیةحیث ان تطبیق معاییر محاسبیة ال تعتني بخصوصیة معـامالت الخـدمات المالیـة 

  1عنه غیاب كل من:

 الشفافیة الكافیة وٕامكانیة المقارنة بین القوائم المالیة. -

الكافي اللـذان مـن شـأنهما أن یعكسـا الطبیعـة الشـاملة للمصـرفیة  فصاحاإللسلیم و العرض ا -

  .اإلسالمیة

  وتختلف معاییر المحاسبة الدولیة عن المعاییر اإلسالمیة لعدة أسباب:

 .العالمیة األعمال بیئة مع لتتفق صدرت الدولیة المحاسبة معاییر إن .1

 وأهــم هــذه االختالفــات ،اإلســالمیة مصــارفالوبــین  التقلیدیــة المصــارف بــین اختالفــات وجــود .2

 .الشرعیة المتطلباتهي 

 عــن اإلســالمیة للمصــارف المالیــة القــوائم مــن المســتفیدون یحتاجهــا التــي المعلومــات اخــتالف .3

 .التقلیدیة للمصارف المالیة القوائممن  المستفیدون یحتاجها التي تلك

 نفسـها اإلسـالمیة المالیـة المؤسسـاتو  المصـارف تسـتخدمها التـي المعـاییر بـین اختالفات وجود .4

 .البلد نفس في آلخر مصرف ومن آلخر، بلد من

یتشـــكل المبـــرر الرئیســـي لالعتـــراف بمعـــاییر أنـــه مـــن خـــالل جمیـــع النقـــاط الســـابقة الـــذكر  ویالحـــظ

، وذلــك اإلســالمیةالصــادرة عــن هیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة  اإلســالمیةالمحاســبة 

ســـعیا إلیجـــاد  اإلســـالمیةالنظـــام المـــالي والمحاســـبي فـــي هـــذه المؤسســـات المالیـــة  توحیـــد أجـــلمـــن 

ن معــــاییر إحیــــث  رنــــة للقــــوائم المالیــــة.الشــــفافیة والقابلیــــة للمقا أهــــدافالتنــــاغم والتجــــانس وتحقیــــق 

االضـــافیة التـــي یحتاجهـــا مســـتخدمو القـــوائم المالیـــة  فصـــاحاإلالمحاســـبة الدولیـــة ال تلبـــي متطلبـــات 

االضـافیة، حیـث  االفصـاحاتبهذه  اإلسالمیة، بینما تطالب معاییر المحاسبة إلسالمیةاللمصارف 

تـــأمین معلومـــات كافیـــة وذات عالقـــة  أجـــلضـــروریة مـــن  اإلســـالمیةأنـــه تعتبـــر معـــاییر المحاســـبة 

 صـــادق عـــرض تـــوفیر علـــى وتســـاعد ،اإلســـالمیةومالئمـــة لمســـتخدمي القـــوائم المالیـــة للمصـــارف 

  .اإلسالمیة المالیة للمؤسسات المالي للمركز وعادل
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  الفصـــــل الـثــانـــــي

  ياإلسالمالمنظور  فيالمحاسبي ومتطلباته  فصاحاإل 

 والصـــناعیة التجاریـــة المنشـــآت أعمـــال وتعقـــد توســـع وبســـبب ،دارةاإل عـــن الملكیـــة النفصـــال نظـــرا

 تتزایــد أعمالــه ونتــائج المــالي المشــروع وضــع عــن المحاســبي فصــاحاإل إلــى الحاجــة بــدأت والمالیـة،

 األخـرى الرقابیـة والجهـات المنشـآت هـذه أعمـال مـن المستفیدة الخارجیة طرافاأل وراحت وتتعاظم،

 المنشــآت، هــذه إدارة قبــل مــن عنهــا والمفصــح المعروضــة المالیــة المعلومــات زیــادة بضــرورة تنــادي

 الشـفافیة بـادئوم المحاسـبي فصـاحاإل مفهـوم تأصـل إلى أسست التي هي المرحلة هذه تعتبر حیث

 جعـــل المالیـــة األســـواق فـــي هاأســـهم تـــداولو  المســـاهمة للشـــركات الـــدور المتزایـــد وٕان .العـــرض فـــي

ودورهــــا فــــي عملیــــات  التجاریــــة المصــــارف ظهــــور ومــــع، فصــــاحاإل یطــــالبون بزیــــادة المســــتثمرین

 هــــذه قامــــت فقــــد المصــــرفیة، الصــــناعة هــــذه شــــهدته الــــذي الكبیــــر والتطــــور ،االســــتثمار والتمویــــل

 مســتوى زیــادة كانــت االجــراءات هــذه أهــم ومــن المــودعین، أمــوال لحمایــة اجــراءات بعــدة المصــارف

  .المحاسبي فصاحاإل

 لهــا تتعــرض التــي والمخــاطر التحــدیات نفــس تواجــه اإلســالمیة المصــارف نإ العملــي، الواقــع وفــي

 الــذي ورالتطــ مســتوى بــنفس تكــون أن اإلســالمیة المصــارف علــى یجــب لــذلك التجاریــة، المصـارف

 فصـــاحاإل مســـتوى تطـــویر مـــن بـــد وال التحـــدیات، هـــذه لمواجهـــة التجاریـــة المصـــارف قطـــاع شـــهده

 المالیـة للمؤسسـات والمراجعـة المحاسـبة هیئـة عـن الصـادرة المحاسبة معاییر مع لتتوافق المحاسبي

 مــــن تــــتمكن ولكــــي المصــــارف هــــذه أداء تقیــــیم مــــن الخارجیــــة طــــرافاأل تــــتمكن حتــــى ،اإلســــالمیة

 مـن كبـرأ مسـتویات إلـى اإلسالمیة المصارف تحتاج حیث ،العالمیة المصرفیة السوق في نافسةالم

 التـي فصـاحاإل متطلبـات تعتبـر حیـث التجاریـة، المصـارف تطلبهـا التـي تلك عن زیادة اتاالفصاح

 هـذه عمـل لخصوصـیة نظـرا اإلسـالمیة المصـارف فـي كافیـة غیـر الدولیـة المحاسـبة معاییر تطلبها

  .خصوصیة العدید من معامالتها المالیةو  المصارف

 فصــاحلإل النظـري وتحلیـل الجانــب دراسـة إلــىالثـاني مــن هـذه الدراسـة  الفصـل فــي الباحـث ویهـدف

  :یلي كما التالیة مباحثالمناقشة  خاللي، وذلك من اإلسالموجهة نظر الفكر  من المحاسبي
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  المحاسبي: فصاحاإلالمبحث األول: مفهوم 

مسلم الحد المصارف للتعامل معـه بـدال مـن غیـره إلـى كفایـة ادائـه فـي حفـظ وتنمیـة یرجع اختیار ال

األموال بما یزیـد ثقـة المتعـاملین معـه فـي سـالمة أمـوالهم وتحقیـق أربـاح مباحـه، وٕاذا لـم تتـوفر هـذه 

الثقـة فقـد یحجــم كثیـر مــن المسـلمین عـن التعامــل مـع المصــرف، وال تـأتي هـذه الثقــة إال مـن خــالل 

همهــا تقــدیم معلومــات تســاعد مــن یســتخدمها علــى تقــویم التــزام المصــرف بأحكــام الشــریعة وســائل أ

اإلســـالمیة وتقـــویم كفایـــة ادائـــه فـــي حفـــظ األمـــوال وتنمیتهـــا والحـــرص علـــى تحقیـــق أربـــاح مناســـبة 

  .1لمساهمیه وألصحاب حسابات االستثمار لدیه

إیجـاد تعریـف واضـح ومتفـق  حـول والكتاب في مجال المحاسبة الباحثین نظر وجهات ختلفتولقد ا

اإلفصــاح المحاســـبي، إذ یعتبــر اإلفصــاح مصــطلح نســـبي حیــث تختلــف المعلومـــات  مفهــومل علیــه

الواجــــب اإلفصــــاح عنهــــا فــــي البیانــــات المالیــــة المنشــــورة وفقــــا الخــــتالف مصــــالح مســــتخدمو هــــذه 

  المعلومات.

فصــاح الــذي یحقــق ویصــعب الوصــول إلــى مفهــوم عــام وموحــد لإلفصــاح یضــمن تــوفیر مســتوى اإل

لكل طـرف مـن هـذه األطـراف رغباتـه واحتیاجاتـه الكاملـة فـي هـذا المجـال، وأصـبح البـد مـن وضـع 

إطار عام یضمن التوفیق بین وجهات نظـرهم وبشـكل یـوفر حـدا أدنـى مـن اإلفصـاح المرغـوب فیـه 

 إلـى حـددعـدم وجـود مفهـوم م فـي السبب ویرجع  2وبكیفیة تحقق المصالح الرئیسیة لتلك األطراف.

 ةاحـدالو  البیئـة فـي یختلـف بـل خـرى،أل بیئـة مـن یختلـف متغیـرا، مفهومـا لـه المحاسـبي اإلفصاح أن

 العوامــل مــن ذلــك وغیــر واالجتماعیــة والسیاســیة االقتصــادیة بالعوامــل لتــأثره نظــرا خــر،آل وقــت مــن

 لمعلومـاتا مـن معینـة نوعیـة عـن اإلفصـاحب لتقـوم ةالمنشـأ على ضغط قوة تشكل قد التي األخرى،

 تناســب التــي المعلومــات أن القــول یمكـن لــذا المحاســبي، اإلفصــاح مفهـوم علــي یــؤثر الــذي بالشـكل

  .3أخرى بیئة مع تتناسب ال قد معینة بیئة

                                                             
  .8، ص10، مرجع سابق، الفقرة 2008 ،اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاییر 1
زام مدى محمد، بوشلیح، 2 ة البنوك الت ادئ بتطبیق االردنی ةمحاك مب ركات، ی الة ،2008 الش ة ،ماجستیر رس وم جامع ة العل  التطبیقی

 .46، ص عمان األردن، الخاصة،
ال، اإلفصاح ا 3 ا، محمد، سامي یوسف كم ى ترویجھ ره عل ة اإلسالمیة واث ، رسالة ماجستیر، 2001لمحاسبي عن الصكوك المالی

  .13جامعة بنھا، مصر، ص 
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عــدد  علـى الضـوء لقــاءإ متسـی األبحــاث والكتـب والدراسـات مجموعـة مـن وبعـد أن عـاد الباحـث إلــى

 للوصــول ومناقشــته فــي محاولــة فصــاح المحاســبيللوقــوف علــى مفهــوم اإل تعــاریفوال مــن المفــاهیم

  اإلفصاح المحاسبي: مقاربة موحدة تمثل جمیع اجتهادات الباحثین في محاوالتهم تعریف إلى

) اإلفصــاح المحاســبي: بأنــه إعــالم مســتخدمي التقــاریر المالیــة بكــل Hendricksonحیــث عــرف (

كانـــت قـــرارات اســـتثماریة أو مـــنح أو مـــا یســـاعدهم علـــى اتخـــاذ قـــرارتهم االقتصـــادیة الرشـــیدة ســـواء 

  .1قروض

نالحــظ مــن التعریـــف الســابق بأنــه لـــم یــذكر نوعیــة المعلومـــات التــي یجــب اإلفصـــاح عنهــا، حیـــث 

اعتبر أنـه یجـب اإلفصـاح عـن كـل مـا یسـاعد علـى اتخـاذ القـرارات، واعتبـر أن أنـواع القـرارات هـي 

ر أنــواع القـرارات التـي تخـص القضــایا التـي تخـص القضـایا االسـتثماریة والمــنح والقـروض، ولـم یـذك

  األخرى، ولم یذكر هذا التعریف من هم مستخدمي المعلومات.

 ومالئـــــم صـــــحیح ومضـــــمون بشـــــكل المســـــتخدمین إلـــــى والبیانـــــات للمعلومـــــات تقـــــدیمبأنـــــه  وُعـــــرف

 الخـارجیین والمسـتخدمین الـداخلیین المسـتخدمین یشـمل فهـو لـذلك القـرارات، اتخاذ على لمساعدتهم

  .2احدو  بآن

نالحـــظ أن التعریـــف الســـابق اعتبـــر أنـــه علـــى المنشـــآت أن تقـــوم بتقـــدیم المعلومـــات للمســـتخدمین، 

حیث میز بین نوعین من المستخدمین وهم الداخلین والخارجین، ولم یقتصر مفهوم اإلفصـاح وفـق 

هــذا التعریــف علــى شــكل تقــدیم هــذه المعلومــات وٕانمــا شــملت أیضــا المضــمون الصــحیح لمســاعدة 

تخدمین في اتخاذ قـراراتهم، ولـم یحـدد التعریـف السـابق نوعیـة المعلومـات والبیانـات التـي یجـب المس

  أن تقدم للمستخدمین.

 إعــــداد عنــــد المحاســــبیة المعلومــــات عــــرض فــــي اإلبهـــام وعــــدم الوضــــوح بأنــــه ه أیضــــا:تعریفــــ وتـــم

  .3المحاسبیة والتقاریر المالیة والقوائم الحسابات

                                                             
1 Hendrikson, E, Accounting theory, New York, R.D., Irwin, 1992, p 50. 

  .212، ص 2003 حلب، جامعة منشورات المحاسبة، نظریة رضوان، ومحمد، حنان، حلـوة، 2
 مجلة االستثمار، قرار ترشید في المالیة األوراق سوق في المحاسبي اإلفصاح دور أحمد، نغم ومكیة، حسان، وقیطیم، طیف،ل زیود، 3

  .2007 ،)1( العدد ،)29( المجلد والقانونیة، االقتصادیة العلوم سلسلة العلمیة، والبحوث للدراسات تشرین جامعة
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بأنـه اقتصـر فـي تعریفـه لإلفصـاح علـى اعتبـاره الوضـوح فـي العـرض  ونالحظ من التعریف السـابق

وعــدم االبهــام، ولكنــه حــدد نوعیــة المعلومــات المحاســبیة التــي یجــب عرضــها وهــي القــوائم المالیــة 

  والتقاریر المحاسبیة، ولم یحدد التعریف السابق لمن تقدم هذه المعلومات.

تـــي توصـــلت الیهـــا الشـــركة بشـــكل تقـــاریر أو رف: بأنـــه عبـــارة عـــن اإلفصـــاح عـــن المعلومـــات الوُعـــ

قـوائم، وباعتبــار المحاســبة نظامــا للمعلومـات فــان مــن أهــم أهـدافها هــي أن تقــوم بتــوفیر المعلومــات 

المالئمة لكل من یقوم باالستفادة من التقاریر من أجل الدقة في اتخاذ القـرارات. ویـرى هـذا الباحـث 

اث المالیـــة، والتقریـــر عـــن أي تغیـــر یحـــدث فـــي أن اإلفصـــاح یتمثـــل باإلفصـــاح عـــن جمیـــع األحـــد

  1السیاسات المحاسبیة.

أن التعریـــف الســـابق اعتبـــر المعلومـــات التـــي یجـــب عرضـــها هـــي التقـــاریر والقـــوائم التـــي  ویالحـــظ

توصـلت الیهــا المنشــأة، واعتبــر مســتخدمي هــذه المعلومــات بـأنهم كــل مــن یقــوم باالســتفادة مــن هــذه 

القرارات، ولكنه اقتصـر فـي مفهومـه لإلفصـاح فقـط علـى المعلومـات التقاریر في سعیهم نحو اتخاذ 

  المالیة ولم یشمل على األحداث والمعلومات غیر المالیة.

 یةیضـــاحاإل والمعلومـــات النشـــاط ونتـــائج المـــالي المركـــز عـــن یضـــاحواإل البیـــان بأنـــه أیضـــا رفوُعـــ

 غــــش أو إخفــــاء أو دلیستــــ دون وذلــــك الخارجیــــة أو الداخلیــــة ســــواء المســــتفیدة طــــرافلأل األخــــرى

  .2المصلحة ذوي طرافاأل تهم التي المعلومات من لمعلومة

أن التعریــف الســابق كــان محــددا فــي تعریفــه لإلفصــاح، حیــث حــدد المعلومــات التــي یجــب  یالحــظ

تقــدیمها وهــي المركــز المــالي (المیزانیــة)، ونتــائج النشــاط (قائمــة الــدخل)، والمعلومــات اإلیضــاحیة، 

راف المسـتفیدة هـي داخلیـة وخارجیــة، واعتبـر أن هـذه المعلومـات یجـب أن تعــرض واعتبـر أن األطـ

  من دون أي غش أو اخفاء.

 تتفــق لكنهــا ،باإلفصــاح المحاســبي المتعلقــة التعــاریف تعــدد مــن الــرغم علــى أنــه ُیالحــظ ســبق ممــا

  اإلفصاح المحاسبي هو النقاط التالیة: یمیز ما أهم أن على

                                                             
 ،)1( رقم الدولي المحاسبة معیار ظل في االردنیة العامة المساھمة للشركات المالیة یرالتقار في المحاسبي اإلفصاح خالد، الخطیب، 1

  .154 – 153، ص 2002 الثاني، العدد عشر، الثامن المجلد دمشق، جامعة مجلة
  .20، ص 2001مرجع سابق،  محمد، 2
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عــــــن طریــــــق مجموعــــــة مــــــن التقــــــاریر والقــــــوائم المالیــــــة عــــــرض المعلومــــــات المحاســــــبیة  .1

 واإلیضاحات األخرى.

تقـــدیم هـــذه المعلومـــات إلـــى المســـتفیدین منهـــا، ویمكـــن أن یكـــون المســـتفید مـــن المعلومـــات  .2

 طرف داخلي أو خارجي.

یجـــب أن تتصـــف هـــذه المعلومـــات بمجموعـــه مـــن المیـــزات والخصـــائص وأهمهـــا الوضـــوح  .3

 ومة یمكن أن تهم المستفیدین منها.وعدم التضلیل أو اخفاء أي معل

ال یقتصر اإلفصاح على عرض المعلومات واالحـداث المالیـة فقـط، وٕانمـا یشـمل األحـداث  .4

  والمعلومات غیر المالیة أیضا.

المحاســـبي یرضـــي جمیـــع  فصـــاحولكـــن هنـــاك مـــن یـــرى أنـــه مـــن الصـــعب وضـــع مفهـــوم موحـــد لإل

 ومفهـوم واضـح إطـار وضـع علـى والكتـاب البـاحثونأن یتفق  الصعب أیضابل ومن  ،المستخدمین

  .فصاحمحدد لإلو 

  : أنواع اإلفصاح المحاسبي وأدواته:أوال

التعبیـــر عـــن أنواعـــه بــــ "مســـتویات اإلفصـــاح المحاســـبي"، كمـــا اصـــطلح بعـــض البـــاحثین  أو یمكـــن

  والكتاب على تسمیتها.

تواه، فمـنهم مـن ال وقد اختلفت وجهات نظر البـاحثین والمهنـین فیمـا یتعلـق بمحتـوى اإلفصـاح ومسـ

یحصــر نطــاق مشــكلة اإلفصــاح فــي مجــرد درجــة تفصــیل القــوائم المالیــة المنشــورة أو فــي أســالیب 

تبویــــب وعــــرض المعلومــــات فــــي هــــذه القــــوائم وٕانمــــا تعــــدى هــــذا النطــــاق بجعــــل منــــه عنصــــر دقــــة 

ومصــداقیة لألرقــام المعروضــة فــي هــذه القــوائم هــو أســاس مشــكلة اإلفصــاح، فــي حــین أن آخــرون 

رون أن مشــكلة اإلفصــاح تنحصــر فقــط فــي نقــاط عــرض المعلومــات فــي القــوائم المالیــة المنشــورة یــ

ومجــــرد كمیــــة هــــذه المعلومــــات المعروضــــة فیهــــا، ومــــن ثــــم الشــــكل الــــذي یــــتم فیــــه عــــرض هــــذه 

المعلومــات، أمــا مســـألة صــحة ومصـــداقیة األرقــام المعروضـــة فــي تلـــك القــوائم فهـــي مســألة أخـــرى 

 إن  1حدود مشكلة اإلفصـاح لتـدخل فـي نطـاق مشـكلة القیـاس المحاسـبي.تتعدى من وجهة نظرهم 

 مجاالتـه فـي والتعـدد اإلفصـاح فـي التوسـع نحـو متزایـداً  اتجاهـاً  یظهـر المحاسـبي الفكـر فـي التطور

 عنهــا التعبیــر یمكــن ال مالیــة غیــر اثأحــد تســجیل إلــى یطمحــون أخــذوا المحاســبین أن درجــة إلــى
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 یمكـن لـذلك.  1الهـدف هـذا دون تحـول التـي العقبـات تذلیل باستمرار نویحاولو  سجالتهم في بأرقام

أو كمـــا اصـــطلح بعـــض الكتـــاب علـــى تســـمیتها بمســـتویات اإلفصـــاح  اإلفصـــاح أنـــواع إلـــى اإلشـــارة

  :یلي ما خالل من المحاسبي

 :Adequate Disclosureاإلفصاح العادل  .1

 مضـللة وغیـر مفهومـه، المالیـة القـوائم تجعـل التـي والبیانـات المعلومـات عـن اإلفصـاح یتضمن

، حیث یـرتبط هـذا النـوع 2األخرى عن المعلومات مستخدمي من لطائفة التحیز عدم مراعاة مع

مـــن اإلفصـــاح بـــالنواحي األخالقیـــة واألدبیـــة لإلفصـــاح وبالتـــالي یجـــب أن یكـــون موجـــه لجمیـــع 

  .3الفئات بحیث یخدم مصالحهم بشكل متوازن

  : Sufficient  Disclosure الكافي اإلفصاح .2

 وغیــــر مفهومـــه المالیـــة القـــوائم یجعــــل بمـــا المعلومـــات مـــن األدنــــى الحـــد عـــن وهـــو اإلفصـــاح

، ویــرى بعـــض البــاحثون أن مفهــوم الحـــد األدنــى غیــر محـــدد بشــكل دقیــق إذ یختلـــف 4مضــللة

حســـب االحتیاجـــات والمصـــالح بالدرجـــة األولـــى كونـــه یـــؤثر تـــأثیرا مباشـــرا فـــي اتخـــاذ القـــرارات 

  .5یك عن أنه یتبع للخبرة التي یتمتع بها الشخصالمختلفة ناه

) الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعـة للمؤسسـات المالیـة اإلسـالمیة 2وقدد حدد البیان رقم (

  :6جانبان لإلفصاح الكافي وهما

التجمیــــع األمثـــــل للبنـــــود: وبقـــــدر مـــــا یتعلـــــق األمـــــر بـــــالتجمیع األمثـــــل للمفـــــردات فـــــي   . أ

تمل القـوائم المالیــة علـى التفاصـیل التـي تكفـي لتزویــد مجموعـات مالئمـة، یجـب أن تشـ

مــــــن یســــــتخدمونها بالمعلومــــــات المطلوبــــــة عــــــن األنــــــواع المختلفــــــة مــــــن الموجــــــودات 

والمطلوبات، وحقوق أصحاب حسابات االسـتثمار المطلقـة، واإلیـرادات والمصـروفات، 

حاب والتــــدفقات النقدیــــة، والتغیــــرات فــــي حقــــوق الملكیــــة، والتغیــــرات فــــي حقــــوق أصــــ

االســــــتثمارات المقیــــــدة، ومصــــــادر واســــــتخدامات أمــــــوال صــــــندوق الزكــــــاة، ومصــــــادر 

 واستخدامات أموال صندوق القرض.
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اضـفاء اإلیضـاح الكــافي علـى البیانــات: یجـب إضــافة شـرح تكمیلــي للعنـاوین الرئیســیة   . ب

والفرعیـــة، والقـــیم المالیـــة التــــي تشـــملها القـــوائم بمـــا یكفــــل توضـــیح كـــل منهـــا، وتعتبــــر 

حات حول القوائم المالیة ضروریة لتزوید من یستخدم القـوائم المالیـة بمعلومـات اإلیضا

  تساعده على تقویم كفایة المصرف اإلسالمي وٕادارته في تحقیق أهدافه.

  : Universal Disclosure الشامل اإلفصاح .3

 رالتقــاری وشــمولیة المنشــاة، بأنشــطة المتعلقــة والمعلومــات البیانــات جمیــع عــن اإلفصــاح یعنــي

  .1المالیة

اإلفصــاح األمــین: یعكــس اإلفصــاح األمــین األوضــاع الحقیقیــة داخــل المنشــأة وخارجهــا، وأیــة  .4

معلومات تفید في نقل واقع المنشأة بصـدق وبـدون تحیـز، وهـذا النـوع مـن اإلفصـاح ضـرورة ال 

  .2غنى عنها خصوصا في المنشآت ذات الطابع اإلسالمي

 :3التالیة شروطالب بتحقق الذي وهو: المثالي اإلفصاح .5

 .التفصیل من عالیة درجة على المنشورة المالیة القوائم تكون أن  . أ

 .المصداقیة و الدقة من عالیة درجة على المالیة القوائم أرقام تكون أن  . ب

 و احتیاجـــات مــع یتناســب الـــذي الوقــت فــي و بالصــورة المالیـــة القــوائم عــرض یــتم أن  . ت

 .هحد على المصلحة ذات طرافاأل من طرف كل رغبات

ومــع أنــه یمكــن مــن الناحیــة النظریــة البحتــة تحدیــد العوامــل واالعتبــارات التــي تحــدد المســتوى 

المثـــالي لإلفصـــاح، إال أنـــه مـــا یجـــب فهمـــه هـــو أن هـــذا المســـتوى ال یمكـــن تـــوفیره مـــن ناحیـــة 

  :4واقعیة (في وقتنا الحاضر على االقل)، وذلك للعدید من األسباب

ة متخـذي القـرارات ألنمـاط المعلومـات التـي تـوفر لهـم بموجـب ومنها التفاوت الكبیر فـي اسـتجاب

 بدائل مختلفة من نظم القیاس المحاسبي.

 :الواقعي اإلفصاح .6

 وبــین المعلومــات مــن ســیتحقق الــذي العائــد أو الفائــدة بــین مــا المــوازاة علــى یركــز الــذي وهــو 

 هـــذا ومعیـــار ح،المتـــا أو الممكـــن اإلفصـــاح بأنـــه تعریفـــه ویمكـــن المعلومـــات، تلـــك نشـــر كلفـــة

 أنــه بمعنــى المعلومــات، طبیعــة تشــمل التــي الرئیســة عناصــره إطــار فــي المرونــة هــو اإلفصــاح

 غیـر یجعلهـا الكفیلـة الضـروریة المعلومـات جمیع عن تفصح أن المحاسبیة التقاریر على یجب
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. ویمكـــن تلخـــیص مفهـــوم هـــذا اإلفصـــاح بـــالقول: "یجـــب علـــى التقـــاریر المحاســـبیة أن 1مضـــللة

  .2عن جمیع المعلومات الضروریة الكفیلة بجعلها غیر مضللة"تفصح 

 نظــراً  الملحــوظ والحــذر الشــدید االختصــار التقلیدیــة للمصــارف المنشــورة المالیــة القــوائم فــي ویالحــظ

 (اإلفصــاح) التبیــان أســاس مبــدأ تطبــق ال فهــي ثــم ومــن المجتمــع، فــي مصــارفال وضــع لحساســیة

 تبیانــــاً  أكثــــر اإلســــالمیة للمصــــارف المنشــــورة المالیــــة القــــوائم أن نجــــد وبالمقارنــــة الســــلیم، بــــالمفهوم

.  ویوجــــد هنــــاك اعتبــــاران مهمــــان ال بــــد مــــن 3التقلیدیــــة مصــــارفال فــــي نظائرهــــا عــــن ووضــــوحاً 

  :4مراعاتهما لدى أي حدیث عن ضرورة توسیع نطاق اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة

فصـاح المطلـوب تـوفیره تتطلـب مـن المحاسـبین هـو أن بعـض الجوانـب الجدیـدة لإل االعتبار األول:

مهارات وخبرات متخصصة جدا لدیهم، منها على سـبیل المثـال اإلفصـاح عـن معلومـات المحاسـبة 

  االجتماعیة، اذ مازال كثیر من المحاسبین ال یستطیعون توفیر متطلباته.

ــاني: ــار الث ســبیة یجــب أن ال هــو أن الــدعوة لتوســیع حــدود اإلفصــاح عــن المعلومــات المحا االعتب

ـــــي قـــــد تـــــؤدي نتائجهـــــا إلـــــى آثـــــار عكســـــیة تربـــــك  ـــــرة الت تعنـــــي االغـــــراق المفـــــرط بالتفاصـــــیل الكثی

  المستخدمین.

وهنـاك العدیـد مـن الوسـائل التـي یمكـن اسـتخدامها لإلفصـاح عـن المعلومـات المالیـة وأثـر األحــداث 

معلومـات وأكثرهـا مالئمـة یجـب االقتصادیة في التقاریر المالیة، والقاعدة العامة فـي ذلـك هـو أهـم ال

دائمـــا أن تظهـــر فـــي صـــلب واحـــدة أو أكثـــر مـــن القـــوائم المالیـــة، وبعـــض المعلومـــات التـــي تتطلـــب 

اإلفصـاح فـي التقــاریر المالیـة قــد ال ینطبـق علیهــا معـاییر االعتـراف فــي القـوائم المالیــة لـذلك یمكــن 

  .5امشیةإدراجها في أجزاء أخرى من التقریر المالي مثل المالحظات اله

 تعـــدد إلـــى ذلـــك ویرجـــع اإلســـالمیة المصـــارف فـــي فصـــاحلإل كافیـــة غیـــر التقلیدیـــة األدوات تعتبـــرو 

 أدوات إلـى حاجـة فـي اإلسـالمیة المصـارف فـإن لـذلك المعلومـات، مـن واحتیاجاتها طرافاأل وتنوع

  :  یلي ما وأهمها عنها فصاحلإل تقلیدیة غیر

                                                             
  .126 ص ،2000 ،مرجع سابق مطر، 1

2 Moonitz, Maurice, Accounting Research Study No. 1, The Basic Postulates of Accounting, AICPA, 
New York, 1961, p 48. 

  .53، ص2005شحاتة، مرجع سابق،  3
  .160 ص ،2002 سابق، مرجع الخطیب، 4
  .493، ص الجامعیة الدار ،القاھرة ،2006 ،)الدولي التوافق منظور( المحاسبة نظریة أحمد، السید أمین لطفي، 5
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  .علیه أو له التي والحقوق مستثمرا بصفته المصرف وظیفة عن تعبر مالیة قوائم -

 المترتبـة والحقـوق المقیـدة لالستثمارات مدیرا بصفته المصرف وظیفة عن تعبر مالیة قائمة -

  علیها.

  والصدقات. الزكاة صندوق أموال واستخدامات لمصادر مالیة قائمة -

  الحسن. القرض صندوق أموال واستخدامات لمصادر مالیة قائمة -

 مــدى عــن ویعبــر اإلســالمیة للمصــارف هإعــداد یــتم الــذي التقریــر وهــو لشــرعیةا الرقابــة هیئــة تقریــر

  .معامالتها في اإلسالمیة الشریعة أحكامب االلتزام

  : العوامل المؤثرة باإلفصاح المحاسبي ومحدداته:ثانیا

أظهـــرت الدراســـات واألبحـــاث تـــأثر اإلفصـــاح المحاســـبي بالعوامـــل االقتصـــادیة والتشـــریعیة والبیئیـــة 

تحكـم كفاءتــه وكفایتـه، وتـؤدي بالنتیجــة إلـى ظهـور اخــتالف وتبـاین فـي أنظمــة اإلفصـاح بــین التـي 

دولــة وأخــرى، وقــد أشــار البــاحثون أن نظــام اإلفصــاح فــي المنشــآت یكــون محكومــا بمجموعــة مــن 

، ویتـــأثر اإلفصــــاح المالیـــة بالتقـــاریر اإلفصــــاح درجـــة علـــى العوامـــل .  حیـــث تـــؤثر هــــذه1العوامـــل

  :2منشأة كانت بالعدید من العوامل البیئیة وهي كاآلتيالمحاسبي بأي 

 النمــــو وبدرجــــة المحیطــــة االقتصــــادیة بالبیئــــة المحاســــبي اإلفصــــاح یتــــأثر االقتصــــادیة: البیئــــة .1

  .والنقدیة المالیة السیاسة وأدوات االقتصادي

ـــ تـــؤثر المجتمـــع ثقافـــة مـــن تشـــتق والتـــي االجتماعیـــة والقـــیم واالجتماعیـــة: الثقافیـــة البیئـــة .2  ىعل

  المحاسبیة. الثقافة

 وتـأثیر االقتصـادي النشـاط ىعلـ الرقابـة إلـى بالحاجـة الـوعي درجة وخصوصا السیاسیة: البیئة .3

  .اإلفصاح على العام الرأي

  :یلي ما وتشمل أخري متغیرات .4

    .والتشریعیة القانونیة البیئة -

  .الملكیة وأشكال المشروع طبیعة حیث من :األعمال بیئة -

  .  المال رأس أسواق في التقدم درجة :المال سأر  أسواق -

  .والعلمیة العملیة والمؤسسات المحاسبي التعلیم -

                                                             
 .22، ص 2014المقداد، مرجع سابق،  1
  .15 – 13 ص ،2001 ،مرجع سابق ،محمد 2
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 علـــى للحفـــاظ والكـــافي الضـــروري الشـــرط هـــو اإلســـالمیة المصـــارف علـــى شـــفافة رقابـــة وجـــود ٕانو 

  .وشفاف وآمن وسلیم قوي إسالمي مصرفي قطاع

  

  :اإلسالمیة المصارفالمحاسبي في  فصاحاإل: المبحث الثاني

 یسـتلزم الـدقیق اإلفصـاح فـان ،اإلسـالمیة المالیـة المؤسسات في المحاسبة أهداف إلى الرجوعوبعد 

 وتقــــدیم والبــــر واألمانـــة والعــــدل بالصـــدق ویمتــــاز والكــــذب والتـــدلیس الغــــش عـــن تبتعــــد موضـــوعیة

 المنظمــة، بهــا قامــت والتــي شــرعا المحرمــة االنشــطة كــل بیــان اإلفصــاح موضــوعیة ومــن. النصــح

  .1المنظمة ألنشطة واالجتماعیة البیئیة التأثیرات یانب وكذلك

حیــث نالحـــظ أنـــه وفقـــا للمفهــوم الســـابق لإلفصـــاح فـــي المؤسســات المالیـــة اإلســـالمیة أنـــه اســـتخدم 

عبــارات مثـــل االبتعــاد عـــن الغــش والتـــدلیس والكـــذب، والتــي نجـــد لهــا مقابـــل فــي المفهـــوم التقلیـــدي 

عــــن التضــــلیل أو اخفــــاء أي معلومــــة. كمــــا اعتبــــر  لإلفصــــاح حیــــث اســــتخدم فیــــه عبــــارة االبتعــــاد

اإلفصـــاح فــــي المؤسســـات المالیــــة اإلســـالمیة أنــــه یتمیـــز بالصــــدق والعـــدل واالمانــــة والبـــر وتقــــدیم 

  النصح، والتي نجد لها مقابل في المفهوم التقلیدي مثل الوضوح والدقة والمالئمة.

 حســب كـل المناسـب بالقـدر شـورةالمن البیانـات یوضـح أن المحاسـب علـى یجـب ذلـك علـى وتأسیسـاً 

 یلتـــزم أخـــرى ناحیـــة ومـــن ضـــرار، وال ضـــرر فـــال المصـــالح تحمـــى التـــي وبالطریقـــة وظروفـــه قـــدره

 واإلخفــاء التــدلیس ویتجنــب المحاســبیة المعلومــات عــرض فــي والعــدل واألمانــة بالصــدق المحاســب

  .2المسلم خلق من لیس هذا ألن والتزویر والغش

 وأســباب ،اإلســالمیة الشــریعةأحكــام ب هــاالتزام علــى دیــلتأكاســالمیة ویجــب علــى إدارة المصــارف اإل

 وطبیعـــة ،فیهـــا التصـــرف وطریقـــة للشـــریعة مخالفـــة ومصـــاریف أربـــاح نشـــوء وكیفیـــة االلتـــزام، عـــدم

وأن مفهــوم اإلفصــاح فــي الفكــر المحاســبي اإلســالمي ال  ،بالشــریعة االلتــزام مخالفــات وعــدد وحجــم

، لكن الفكر اإلسالمي یركز على أمـور أخـرى ال تعطـى اهتمامـا وال یختلف عنه في الفكر التقلیدي

یثــار حولهــا أدنــى جــدل فــي الفكــر التقلیــدي، وهــذه االمــور مثــل اإلفصــاح عــن األنشــطة المحرمــة 

  شرعا التي قامت بها المؤسسات المالیة اإلسالمیة.

                                                             
  .2003قنطقجي، مرجع سابق،  1
  .52، ص 2005شحاتة، مرجع سابق،  2
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  :1ما یلي اإلسالمیةفي المصارف  اإلفصاحویترتب على تطبیق قاعدة 

أن تكــون القــوائم المالیــة مفصــلة وواضــحة لجمیــع األطــراف ذوي المصــلحة فــي أمــوال ضــرورة   . أ

 المصرف اإلسالمي.

توضـیح السیاسـات والقواعـد والمبـادئ المحاسـبیة المطبقـة عنـد إعـداد القـوائم المالیـة، باإلضـافة   . ب

 إلى ضرورة اإلشارة إلى األحداث المالیة الهامة والضروریة لمستخدمي هذه القوائم.

اإلفصــاح عـن طــرق احتسـاب االهــتالك، طــرق تقـویم المخــزون، تفصـیل حقــوق الملكیــة،  یجـب  . ت

 واالحتیاطات.

بالنســبة ألصــحاب حســابات االســتثمار فــإن القــوائم المالیــة یجــب أن تفصــح عــن عــدة عناصــر   . ث

 منها:

ـــــربح وفقـــــا للمبـــــادئ المحاســـــبیة وأحكـــــام وقواعـــــد فقـــــه المعـــــامالت  - أســـــلوب تحقیـــــق ال

 اإلسالمیة.

 اب الودائع المستحق للربح.طریقة حس -

 طریقة حساب الفترة الزمنیة للودائع المستحقة للربح. -

 أسباب حدوث الخسائر. -

  أسلوب تكوین المخصصات. -

 علـــى للحفـــاظو  ي،اإلســـالم التمویـــل نمـــاذج فـــي والتنـــوع والتفـــرد الخصوصـــیة مـــن كثیـــر وجـــود نوإ 

 الـربح فـي المشاركة مبدأ علیه یطبق المودع كون اإلفصاح من عالي قدر یستلزم المودعین حقوق

 مختلفـــة محاســـبیة بقواعـــد التمویـــل أنـــواع مـــن نـــوع لكـــل خاصـــة حســـابات عمـــل ویســـتلزم والخســـارة،

 أنوبمــــا   2.لــــه المتاحــــة االمــــوال مصــــادر اســــتثمار فــــي المصــــرف حصــــافة مــــن للتحقــــق وذلــــك

 المسـؤولیة وأن میة،السـا اإلسـالمیة التعـالیم إلـى تسـتند اإلسـالمیة للمصـارف االجتماعیـة المسؤولیة

للمصــارف  االجتماعیــة المســؤولیة مفهــوم لهــا یتطــرق لــم مجــاالت تشــمل اإلســالم فــي االجتماعیــة

لــذلك یــرى الباحــث أنــه علــى المصــارف اإلســالمیة أن تقــوم بعملیــات إفصــاح اضــافیة   .3التقلیدیــة

جمیــــع  توضــــح فیهــــا كیفیــــة معالجتهــــا وعرضــــها لهــــذه المعلومــــات بطریقــــة منهجیــــة وموحــــدة بــــین

 المحاســــبة هیئـــة عــــن الصـــادرةاإلســـالمیة  ةالمحاســــب معـــاییر المصـــارف اإلســـالمیة، وقــــد تطرقـــت
                                                             

نظم)،  1 دخل ال المیة (م ة واإلس وك التقلیدی ي البن بة ف ي، المحاس د عل دي، محم نعاء، دار الف2000الربی یمن، ص ر، ، ال ر المعاص   ك
  . 358ص 

ر  2 ة نظ ة اإلسالمیة "وجھ سلیمان، امراجع غیث، بو مطاري، فرج عبد الرحمن، خصائص وأھداف المحاسبة في المؤسسات المالی
  .18، مالیزیا، ص21/10/2008-20األكادیمیین في لیبیا، المؤتمر الدولي في فقھ المعامالت واالقتصاد والمالیة اإلسالمیة، 

ة االقتصاد  فرحات، منى 3 ي المصارف اإلسالمیة، مجل خالد، وبیطار، منى لطفي ،اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولیة االجتماعیة ف
  .9اإلسالمي، ص 
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ألهمیــة اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات، حیــث طالبــت فــي  اإلســالمیة المالیــة للمؤسســات والمراجعــة

 ةقائمــ ) "العــرض واإلفصــاح العــام فــي القــوائم المالیــة للمصــارف اإلســالمیة" بإعــداد1المعیــار رقــم (

 أمــــوال واســــتخدامات مصــــادر وقائمــــة ،والصــــدقات الزكــــاة صــــندوق أمــــوال واســــتخدامات مصــــادر

  الحسن. القرض صندوق

 المالیــــة للقــــوائم المتممــــة اتیضــــاحاإل تضــــمین أهمیــــة اإلســــالمیة المحاســــبة معــــاییر لكــــن أغفلــــت

 األخــرى، ماعیــةاالجت واألنشــطة البیئیــة، واألنشــطة البشــریة، المــوارد بمحاســبة المتعلقــة بالمعلومــات

  .1اإلسالمیة المالیة والمؤسسات المصارف بها تقوم قد التي

  :اإلسالمیة المحاسبي وأهمیته في البیانات المالیة للمصارف فصاحاإل أهدافأوال: 

تشــكل المصــارف اإلســالمیة عــامال هامــا فــي ازدهــار األعمــال التجاریــة والصــناعیة علــى مســتوى 

ات المالیة التي تقـدمها المصـارف اإلسـالمیة مـن المصـادر المهمـة االقتصاد الوطني، وتعتبر البیان

التخــاذ القـــرارات، ویســـاعد اإلفصـــاح المالئـــم فـــي هـــذه البیانـــات المالیـــة متخـــذي القـــرارات فـــي تقیـــیم 

  الوضع المالي للمصرف ونتائج أعماله.

 القـــوائم علــى أثـــر لهــا إنمـــا موجــودة غیـــر أشــیاء ذكـــر درجــة المالیـــة القــوائم فـــي اإلفصــاح بلـــغ وقــد

 المحاســبیة المــدارس اختلفــت وقــد ،یــراه مــا حســب رأیــه تشــكیل المهــتم القــارئ لتــرك ذكــرت المالیــة،

بعـض  وذهـب.  2مـنهم فریـق كـل الجتهـاد طبقـا وذلـك المحاسـبیة البیانـات هـذه مثـل إیراد في آنذاك

 فهــو ا،وموضــح ناصــحا یــراه مــا یقتــرح أن المحاســب مــن طلــب عنــدما ذلــك، مــن أبعــد إلــى الكتــاب

 ســــماه الـــــبعض مــــا یقــــدم أن علیــــه لــــذلك ،العــــام خـــــالل دفــــاتره فــــي جــــرى مــــا جمیــــع تمامــــا یعلــــم

 أو محـدد شـكل لهـا لـیس والتـي التقاریر أو التكمیلیة بالقوائم نسمیه ما الیوم تشبه وهي بالمقترحات،

یــة حیــث یهــدف اإلفصــاح بالدرجــة االولــى إلــى عــرض القــوائم المال  .3محــددة نــواحي تجــاه إفصــاح

إلــى المســتثمرین بصــورة خالیــة مــن التشــویش والتضــلیل، كمــا یهــدف اإلفصــاح إلــى معرفــة الوضــع 

.  وتقـدم 4المالي للمنشأة مـن الناحیـة االسـتثماریة ومعرفـة مـدى جـدوى االسـتثمار فـي هـذه المنشـآت

د المحاســــبة المالیــــة معلومــــات هامـــــة تســــاعد اإلدارة فــــي اتخــــاذ القـــــرارات المتعلقــــة بتوجیــــه المـــــوار 

االقتصادیة المتاحة لها، ومن ثم تسهل مهمتها فـي تخطـیط النشـاط وتوجیهـه واالشـراف علیـه، كمـا 

                                                             
  .12فرحات، مرجع سابق، ص  1
  .226، ص 2003قنطقجي، مرجع سابق،  2
  .227 – 226، ص 2003قنطقجي، مرجع سابق،  3
 النظام حول ملتقى المحاسبي، اإلفصاح جودة تحسین في الدولیة المحاسبة معاییر قتطبی أھمیة أوصیف، ولخضر، سعیدي، یحیى، 4

 .11ص البلیدة،، دحلب سعد جامعة  الجزائر، ،2011 األول كانون 14-13 الدولیة، المعاییر مواجھة في المالي المحاسبي
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تســهل مهمــة الهیئــات الحكومیــة المســئولة عـــن اإلشــراف علــى االقتصــاد القــومي وجبایــة الضـــریبة 

  .1والزكاة من خالل المعلومات التي تنتجها

میة بشـكل خـاص نظـرا لخصوصـیة العدیـد وتزداد أهمیة اإلفصاح المحاسبي فـي المصـارف اإلسـال

 الخاصـــة المواصـــفات حیـــث إن فهـــم هـــذه مـــن المعـــامالت المالیـــة التـــي تقـــوم بهـــا هـــذه المصـــارف،

 لألســبابوذلـك   المالیــة هـابیانات فـي اإلفصــاح أهمیـة زاد مــن قـدالمصــارف اإلسـالمیة  هـذه لطبیعـة

  :التالیة

محاســـبیة  معـــاییر إصـــدارب اإلســـالمیةهیئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات المالیـــة  قیـــام -

 اإلسالمیة، وقیام العدید من الدول باعتماد هذه المعاییر.خاصة بالمؤسسات المالیة 

بعـــد قیـــام هیئـــة  اإلســـالمیةفـــي البیانـــات المالیـــة للمصـــارف  اإلفصـــاحوقـــد ازدادت أهمیـــة  -

ي رقـم إلسـالمامعیـار المحاسـبة  إصدارب اإلسالمیةالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 

"، وقــــد ألزمــــت اإلســــالمیةالعــــام فــــي القــــوائم المالیــــة للمصــــارف  اإلفصــــاح) "العــــرض و 1(

  ها بیاناتها المالیة.إعدادبتطبیقه عند  اإلسالمیةالمصارف 

كما یستمد اإلفصاح المحاسبي أهمیته من تنوع وتعدد الجهات المستفیدة من هـذه المعلومـات، هـذا 

بــــة علــــى القــــرارات المتخــــذة مــــن قبــــل هــــذه الجهــــات بنــــاء علــــى هــــذه باإلضــــافة إلــــى اآلثــــار المترت

المعلومــات. لــذلك فــإن اإلفصــاح غیــر الكامــل أو غیــر الــدقیق قــد یــؤدي إلــى تشــویه القــرارات التــي 

تتخذها هذه الجهات األمـر الـذي مـن شـأنه أن یكـون لـه آثـار سـلبیة. ولقـد اكتسـب اإلفصـاح أهمیـة 

مـــا یتعلـــق بـــالمحیط المصـــرفي نظـــرا لتعقیـــد االدوات المالیــــة متزایـــدة فـــي الوقـــت الـــراهن خاصـــة فی

  .2المستعملة مثل المشتقات واألوراق المالیة وحجم تداولها الكبیر والمخاطر المتعلقة بها

  :واحتیاجاتهم اإلسالمیة، المصارف تعدها التي المالیة البیانات من المستفیدونثانیا: 

  اإلسالمیة: المستفیدون من البیانات المالیة للمصارف  -  أ

 التــي المالیــة العملیــات لتســجیل أداة مجــرد إنهــا وهــي التقلیدیــة، وظیفتهــا عــن المحاســبة خرجــت لقــد

 فالمحاســبة والمعلومــات، البیانــات وتوصــیل وتجمیــع لتــوفیر فعالــة أداة وأصــبحت ة،أالمنشــ بهــا تقــوم

 والخارجیـة، اخلیـةالد طـرافاأل مـن لمجموعـة المعلومـات تـوفیر علـي بالقدرة یتصف معلومات نظام

                                                             
  .10، ص15جع سابق، الفقرة ، مر2008 ،اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاییر 1
ي القطاع  2 ة ف ة المالی داعیات األزم ى ت العكر، معتز برھان جمیل، أثر مستوى اإلفصاح المحاسبي في البیانات المالیة المنشورة عل

  .15، جامعة الشرق االوسط، ص 2010المصرفي األردني "دراسة میدانیة على البنوك التجاریة األردنیة"، 
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 المالیــــة القـــوائم مســـتخدمي مــــن معینـــة فئـــة واحتیاجــــات متطلبـــات بـــین الموازنــــة مراعـــاة مـــن والبـــد

 إلــى حاجــة فــي تكــون التــي المختلفــة الفئــات مصــالح تعــارض الحتمــاالت نظــرا األخــرى، طــرافواأل

 علـي تـؤثر ،نسـبیة میـزة لها یعطي سوف المعلومات، مستخدمي من معینة فئة فتغلیب المعلومات،

وللوقوف علـى احتیاجـات المسـتفیدون   .1المحاسبیة المعلومات مستخدمي بین المنافع توزیع عدالة

مــن القــوائم المالیــة التــي تقــوم بإعــدادها المصــارف اإلســالمیة، ال بــد أوال مــن معرفــة مــن هــم الــذین 

الكتـاب فـي مجـال یهمهم االطالع على المعلومات المالیة لهذه المصـارف، حیـث أشـار العدیـد مـن 

ــــى قســــمین: أطــــراف داخــــل  اإلفصــــاح المحاســــبي إلــــى أن هــــؤالء األطــــراف المســــتفیدة یقســــمون إل

  المصرف، وأطراف خارجیة.

حیــث تتمثــل األطــراف الداخلیــة التــي یهمهــا الحصــول علــى المعلومــات المالیــة عــن هــذا المصــرف 

ته ألنهــا علـــى اتصــال دائـــم بــإدارة المصــرف اإلســـالمي، وهــذه الجهـــة ال تتــأثر باإلفصــاح ومســـتویا

 إدارة عــاتق علــى تقــعبنظــام المعلومــات المحاســبي وتســطیع الولــوج إلــى أي معلومــة ترغــب بهــا، و 

 شــفافیة عــن مســؤولة تكــون أن علیهــا وبالتــالي ،اإلســالمي مســؤولیة اإلفصــاح المحاســبي المصــرف

 تكـــون أن یجـــب ةاإلســـالمی المصـــارف ففـــي المناســـبة، األوقـــات فـــي وتوافرهـــا وصـــحتها المعلومـــات

 كـــان ســـواء المصـــرف ببیانـــات مهـــتم أي یســـتطیع بحیـــث وواضـــحة شـــفافة المصـــرف عمـــل طریقـــة

 جهـة مـن اإلسـالمیة الشـریعة مبـادئ وفـق یعمل المصرف أن یقتنع أن متعامل أو مودع أو مساهم

. بینمــا تتمثــل األطــراف الخارجیــة بالعدیــد مــن األشــخاص، ســواء أخــرى جهــة مــن الربحیــة ویحقــق

ا طبیعیــین مثــل حملــة األســهم والــدائنین والمحللــین المــالیین واالقتصــادیین، أو كــانوا اشــخاص كــانو 

اعتبــــاریین مثــــل المصــــارف المركزیــــة واالتحــــادات والنقابــــات والهیئــــات الحكومیــــة وغیرهــــا. وســــیتم 

مناقشـــة كـــل فئـــة مـــن هـــذه الفئـــات ومـــا یهمهـــا مـــن الحصـــول علـــى المعلومـــات مـــن هـــذا المصـــرف 

قــــا. لكـــــن هــــذا التنــــوع فـــــي مســــتخدمي التقـــــاریر المالیــــة ال یعنــــي أنـــــه یجــــب علـــــى اإلســــالمي الح

  المؤسسات المالیة أن تقدم تقریرا مالیا لكل مستفید على حدى.

وبناء على ذلك یجب إعـداد التقـاریر المالیـة فـي ظـل ظـروف فرضـیة أساسـیة هـي وجـود مسـتویات 

الفئــات المســتخدمة لهــذه التقــاریر، ممــا  مختلفــة مــن الكفــاءة فــي تفســیر المعلومــات المحاســبیة لــدى

  :2یضع معدي هذه التقاریر أمام خیارین رئیسین

                                                             
 .21 – 20، ص 2001 مرجع سابق، محمد، 1
 .156 – 155، ص 2002مرجع سابق،  الخطیب، 2
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یكون إعداد التقریر المالي الواحد وفق نماذج متعددة حسـب تعـدد احتیاجـات الفئـات  الخیار األول:

التـــي ستســـتخدم هـــذا التقریـــر، وخیـــار كهـــذا إضـــافة إلـــى صـــعوبة تطبیقـــه فإنـــه أیضـــا مكلـــف جـــدا 

مــع مبــدأ الجــدوى االقتصــادیة للتقــاریر التــي تؤكــد أن تكلفــة المعلومــات یجــب أن ال تزیــد ویتعــارض 

  عن العائد المتوقع منها.

یكــــون بإصــــدار تقریـــر مــــالي واحــــد ولكنـــه متعــــدد األغــــراض بحیـــث یلبــــي جمیــــع  الخیـــار الثــــاني:

طبیقــه، احتیاجــات المســتخدمین المحتملــین، وهــذا الخیــار مثــل ســابقه غیــر واقعــي، ومــن الصــعب ت

  ألن تطبیقه سیجعل التقاریر المالیة كبیرة الحجم ومفرطة جدا في التفاصیل.

وٕازاء هــذه المشــكلة یقتــرح البــاحثون حــال واقعیــا ومعقــوال وذلــك بتطبیــق نمــوذج التقریــر المــالي یلبــي 

احتیاجات مستخدم مستهدف یتم تحدیده من بـین الفئـات المتعـددة التـي تسـتخدم هـذا التقریـر، ولیـتم 

عــد ذلــك جعــل هــذا المســتخدم محــورا أساســیا فــي تحدیــد أبعــاد اإلفصــاح المناســب عــن المعلومــات ب

  المحاسبیة فیه.

تــم ) (AICPA االمریكــي القــانونین المحاســبین مجمــع عــن المنبثقــة المحاســبة مبــادئ لجنــهوحســب 

  :1تقسیم المستفیدین من البیانات المالیة إلى قسمین رئیسیین

 :المشروع في المباشرة ةالمصلح ذوي المستخدمین  . أ

  .)والمحتملین الحالیین( المساھمین -

 .األجل) وطویلة قصیرة( لدائنینا -

 .المدیرین -

 .العاملین -

 .الموردین -

  .المنافسین -

 .الضریبیة السلطات -

 :المشروع في المباشرة غیر المصلحة ذوي المستخدمین  . ب

 محللي القوائم المالیة وسماسرة البورصة. -

 اتحادات العمال. -

                                                             
 دراسة" المالیة القوائم لمستخدمي الالزمة الضروریة المعلومات عن فصاحلإل كأداة المالیة القوائم داللة مدى زھدي، فایز الشلتوني، 1

  .30، ص 2005 فلسطین، غزة، ،اإلسالمیة معةالجا ماجستیر، رسالة ،"الفلسطینیة للمصارف المنشورة المالیة للقوائم تطبیقیة
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 ت والهیئات الحكومیة.الوكاال -

 الجهات المهنیة ومصدري المعاییر المحاسبیة. -

 مكاتب تدقیق الحسابات. -

) الصــادر عــن هیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة اإلســالمیة 1وقــدد حــدد البیــان رقــم (

  :1فئات مستخدمي التقاریر المالیة للمصارف اإلسالمیة كالتالي

  حقوق الملكیة. أصحاب .1

  ابات االستثمار.حس أصحاب .2

  الحسابات الجاریة وحسابات االدخار. أصحاب .3

  الحسابات. أصحاب أوي من غیر المساهمین اإلسالمالمتعاملین مع المصرف  .4

  مؤسسات الزكاة. .5

  الجهات االشرافیة. .6

وٕان الغـــرض األساســـي للقـــوائم المالیـــة هـــو أن تخـــدم بصـــورة رئیســـیة أولئـــك الـــذین تكـــون ســـلطاتهم 

م فــي الحصـول علـى المعلومــات مـن مصــادر أخـرى غیـر تلــك القـوائم محــدودة، وامكانـاتهم ومـوارده

لـــذلك یعتمـــدون علیهـــا كمصـــدر أساســـي للمعلومـــات المتعلقـــة بنشـــاط المنشـــآت. وبنـــاء علیـــه یجـــب 

تصـمیم تلـك القــوائم مـن حیـث الشــكل والمحتـوى بحیــث تخـدم األغـراض العامــة أو العریضـة لجمیــع 

. وهـذا ال یعنـي أن 2وهـم مـالك المنشـأة والـدائنون والمـدیرین وغیـرهمالفئات المستخدمة لهـذه القـوائم 

التقــاریر المالیــة لــن تكــون مصــدرا مفیــدا للفئــات األخــرى مــن ذوي الســلطة أو القــدرة علــى الحصــول 

  .3على المعلومات

 مصـــالح وبـــین ناحیـــة مـــن (اإلفصـــاح) التبیـــان بـــین تـــوازن أن اإلســـالمیة المصـــارف علـــى ویجـــب

ـــ طـــرافاأل  ومتعـــاملین وعـــاملین ومســـاهمین مســـتثمرین( أخـــرى ناحیـــة مـــن المصـــرف بـــأمر ةالمعنی

 معـاییر توجـد وال اآلخـر، الطـرف مصـلحة علـى طـرف مصلحة تغطى ال بحیث ،)حكومیة وجهات

 وظـــروف خبـــرتهم حســـب یقدرونـــه الخبـــرة لـــذوى موكـــول أمـــر فهـــذا المطلوبـــة التبیـــان درجـــة لقیـــاس

  .4الحال

                                                             
 .15، ص26، مرجع سابق، الفقرة 2008 معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، 1

2 AICPA, A Study Group on The Objectives of Financial Statements, New York, 1973, p 17. 
  .15، ص25، مرجع سابق، الفقرة 2008 لضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة،معاییر المحاسبة والمراجعة وا 3
  .53، ص2005مرجع سابق،  ،شحاتة 4
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  وائم المالیة للمصارف اإلسالمیة:احتیاجات المستفیدین من الق  - ب

 النظــــر وجهــــة مــــع متعــــارض غیــــر یبــــدو للمحاســــبة كهــــدف" القــــرار فائــــدة" مــــن حیــــث المبــــدأ، ان

 معلومــات إلــى یحتــاجون ،أو اإلســالمیة الرأســمالیة الــدول فــي ســواء المســتخدمین، فكــل اإلســالمیة

 البیئـــي الســـیاق مثـــل النقـــاط مـــن عـــدد لوجـــدنا قلـــیال تعمقنـــا لـــو ولكـــن. قـــراراتهم اتخـــاذ فـــي فییـــدهمت

 مشــاكل تولیــد إلــى تــؤدي التــي االخــرى، النقــاط مــن وغیرهــا االقتصــادیة، والفرضــیات االقتصــادي،

وبمـــا أن  .1اإلســـالمیة العمـــل بیئـــة مـــع متوافـــق غیـــر الرأســـمالي، بوجهـــه القـــرار، فائـــدة مـــن تجعـــل

قـاریر المالیـة التـي تســاعدهم المحاسـبة تهـدف بصـورة رئیسـیة إلـى تزویـد المتعــاملین مـع المنشـأة بالت

على اتخاذ قراراتهم، وبما أن المتعاملین مع المصـارف اإلسـالمیة یهمهـم أوال ارضـاء اهللا عـز وجـل 

مــن خــالل االســتثمار والتعامــل الحــالل، وحیــث أن الدراســات المحاســبیة الســائدة حالیــا فــي مجملهــا 

نــــاك اخــــتالف فــــي أهــــداف نشــــأت فــــي مجتمعــــات غیــــر إســــالمیة، لــــذلك كــــان طبیعیــــا أن یكــــون ه

المحاســبة المالیــة تبعــا الخــتالف أهــداف المســتخدمین واحتیاجــاتهم مــن المعلومــات، وال یعنــي ذلــك 

أن كـــل مـــا تـــم التوصـــل الیـــه فـــي الفكـــر المحاســـبي المعاصـــر غیـــر مالئـــم للمصـــارف اإلســـالمیة، 

ق ربــــح مــــن فالمســــتثمر المســــلم وغیــــر المســــلم یشــــتركان فــــي رغبتهمــــا فــــي تنمیــــة أموالهمــــا وتحقیــــ

  .2استثمارهما

 ،عــــام هــــدف ذات مالیـــة قــــوائم تقــــوم المنشـــآت بإعــــداد ،القــــرارات لمتخـــذي المعلومــــات قــــدمت لكـــيو 

 للحصــــول علــــى قلیلــــة قــــدره لــــدیهم والــــذین المســــتخدمین تفیــــد العــــام الهــــدف ذات المالیــــة التقـــاریرو 

أنـواع المعلومـات التـي وعلیه یمكن تلخیص أهم  .3الشركات من یحتاجوها الذین المالیة المعلومات

  :4تلبي االحتیاجات المشتركة لهذه الفئات فیما یلي

وتحقیـق مقاصـدها فـي  اإلسـالمیةالشـریعة  أحكاممعلومات تساعد على تقویم التزام المصارف ب .1

 الىجمیـــع النشـــاطات والمعـــامالت ســـعیا لتحقیـــق الهـــدف االعظـــم وهـــو رضـــا اهللا ســـبحانه وتعـــ

  باتباع شریعته.

  في تقویم كفایة المصارف في: معلومات تساعد .2

  استخدام الموارد االقتصادیة والمحافظة علیها وحمایتها وتنمیتها بمعدالت مرضیة.  . أ

ـــدین مـــن رعایـــة المـــوارد المتاحـــة   . ب القیـــام بالمســـئولیة االجتماعیـــة التـــي یحـــض علیهـــا ال

 وحسن االستفادة منها وعدم االفساد في األرض.والمحافظة علیها 

                                                             
  .10، ص 2008سلیمان، مرجع سابق،  1
  .13، ص20، مرجع سابق، الفقرة 2008 ،اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاییر 2

3  Kieso, Donald, 2011, ع سابق مرج , p 50. 
  .16-15، ص28، مرجع سابق، الفقرة 2008 ،اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاییر 4
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 ة االحتیاجات االقتصادیة للمتعاملین.استمرار تطویر تلبی  . ت

 توفیر السیولة النقدیة بتدفقات مناسبة ومالئمة.  . ث

معلومــــات تســــاعد العــــاملین بالمصــــارف علــــى تقــــویم عالقــــتهم ومســــتقبلهم بهــــا والحفــــاظ علــــى  .3

 حقوقهم وتنمیتها واستمراریة تنمیة مهارتهم وكفایتهم اإلداریة واإلنتاجیة.

ومات المذكورة تمثل الحد األدنى لتلبیة االحتیاجـات المشـتركة لفئـات ویمكن افتراض أن أنواع المعل

  مستخدمي التقاریر المالیة.

 ال التقلیدیــةفــي المصــارف  المحاســبة احتیاجــات مســتخدمو معلومــات هنــأ یالحــظ تقــدم، لمــا نتیجــةو 

  .اإلسالمیة في المصارف اإلسالمیة العمل بیئة تالئم

 هنـــاك بـــان االعتبـــار فـــي االخـــذ مـــع اإلســـالمیة، العمـــل ببیئـــة خاصـــة أســـالیب تطـــویر یجـــب حیـــث

 النظـــر وجهـــة مـــع تتعـــارض ال قـــد التقلیدیـــة للمحاســـبة الفكـــري االطـــار فـــي الجزئیـــات مـــن بعـــض

 ربــح تحقیــق فــي المســلم وغیــر المســلم المســتثمر مــن كــل رغبــات فــي التوافــق قبیــل مــن ،اإلســالمیة

 هــذه تعــد اذ ،اإلســالمیة بالشــریعة بــااللتزام المتعلــق الجــوهري االخــتالف علــى التنبیــه مــع ،مناســب

 واالجتماعیـــة االقتصـــادیة الحیـــاة مجـــاالت مختلـــف فـــي قاعـــدة اي بنـــاء فـــي رئیســـیا مرتكـــزا النقطـــة

 كافـــة عــن الـــدین بفصــل وذلـــك العلمانیــة علـــى القائمــة الرأســـمالیة النظــر وجهـــة بعكــس والسیاســیة،

  .1الحیاة مجاالت

  جب اإلفصاح عنها في المصارف اإلسالمیة:ثالثا: المعلومات المحاسبیة الوا

تتمثــل الخصــائص النوعیــة للمعلومــات المحاســبیة مــا یجــب أن تتصــف بــه المعلومــات المفیــدة مــن 

. ویــؤدي تحدیــد 2خصـائص، أو هــي مجموعـة مــن القواعــد التـي تمكــن مـن تقــویم نوعیــة المعلومـات

ة، كمــا تســاعد المســئولین هــذه الخصــائص إلــى مســاعدة المســئولین عــن وضــع المعــاییر المحاســبی

عــن إعــداد القــوائم المالیــة فــي تقــویم المعلومــات المحاســبیة التــي تنــتج مــن تطبیــق طــرق محاســبیة 

 النوعیــة والخصــائص. 3بدیلــة، وفــي التمییــز بــین مــا یعتبــر إفصــاحا ضــروریا ومــا ال یعتبــر كــذلك

 علـــى معتمـــدین الصـــفات األساســـیة، تعـــزز خصـــائص أو یةأساســـ مـــاإ هـــي للمعلومـــات المحاســـبیة

  .4اتخاذ القرارات في التأثیر كیفیة

                                                             
  .13 – 12، ص 2008سلیمان، مرجع سابق،  1
  .359مرجع سابق، ص  ،2000 الربیدي، 2
  .60، ص99، الفقرة رقم 2، مرجع سابق، البیان رقم 2008 ،اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاییر 3

4 Kieso, Donald, Intermediate Accounting, Volume 1, IFRS edition, 2011, USA, Jone Wiely & Sons Inc, p 
44. 
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  یة للمعلومات المحاسبیة:ساسالصفات األ

 اثإحـد علـى قـادرة المحاسـبیة المعلومـات تكـون أن یجـب مالئمة، المعلومات : لتكونالمالئمة .1

. 1مالئمــة غیــر فــي اتخــاذ القــرارات تكــون تــأثیر لهــا یكــون ال التــي المعلومــات القــرار، فــي فــرق

) الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسـات المالیـة اإلسـالمیة 2البیان رقم ( وقد عرف

كانــت تســاعد المســتفیدین الرئیســین  إذاالمالئمــة علــى النحــو التــالي: تعتبــر المعلومــات مالئمــة 

تكــوین  أوفــي تقــویم البــدائل التــي تتعلــق باالحتفــاظ بعالقــاتهم الحالیــة مــع المصــرف اإلســالمي 

. 2دة معــه شــریطة تــوافر الخصــائص األخــرى التــي تتســم بهــا المعلومــات المفیــدةعالقــات جدیــ

 بالقـــدرة تتصـــف یجـــب أن فـــرق) اثإحـــد علـــى (قـــادرة المالیـــة مالئمـــة المعلومـــات وحتـــى تكـــون

  مؤكدة: والقیمة تنبؤیه،

 لتوقـــع كمـــدخل قیمـــة لـــدیها كانـــت إذا تنبؤیـــه قیمـــة المالیـــة للمعلومـــات یكـــون التنبئیـــة: القـــدرة  . أ

وعلــى ذلــك  .3بالمســتقبل الخاصــة التوقعــات لتشـكیل المســتثمرین قبــل مــن المســتخدمة لیـاتالعم

فـإن المعلومـات المحاســبیة التـي تكـون لهــا أكبـر قــدرة تنبئیـة بالنسـبة لجــدوى العالقـة الحالیــة أو 

 .4المرتقبة مع المصرف اإلسالمي هي أفضل معین لهذا الغرض المحدد

 أو لتأكیــد المســتخدمین أیضــا تســاعد) صــلة ذات كونهــا( اتالمعلومــ مالئمــة القیمــة المؤكــدة:  . ب

 .5مؤكدة قیمة لدیها فهي السابقة المعلومات تصحیح

 المعلومــــات تجعــــل التــــي الثانیــــة األساســــیة الصــــفة هــــي الصــــادق التمثیــــل التمثیــــل الصــــادق: .2

 یســاعد مـن یســتخدمون المعلومـات المســتمدة الصـادق والتمثیــل القـرار. لصــنع مفیـدة المحاسـبیة

مانـــة مـــن المحاســـبة المالیـــة أن یتوقعـــوا أن تكـــون هـــذه المعلومـــات علـــى درجـــة عالیـــة مـــن األ

 الخبـــرة وال الوقـــت لـــدیهم لــیس المســـتخدمین معظـــم ألن ضـــرورة هــو الصـــادق التمثیـــل .6والثقــة

وفـــي حقیقــــة االمـــر یتعــــذر تحدیـــد مــــدى  .7الواقــــع عـــن تعبــــر التـــي المعلومــــات محتـــوى لتقیـــیم

 . ولیكــون8القیـاس أسـالیبالمعلومـات المسـتخرجة وفقـا ألسـلوب معـین مـن المطابقـة للواقـع فـي 

  المادیة: األخطاء من وخالیة محایدة، كاملة، المعلومات تكون أن یجب صادق تمثیل هناك

                                                             
1 Kieso, Donald, 2011, مرجع سابق, p 44. 

  .61، ص104، الفقرة 2، مرجع سابق، البیان رقم 2008 ،یةاإلسالم المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاییر 2
3 Kieso, Donald, 2011, مرجع سابق, p 44. 

  .359مرجع سابق، ص  ،2000 الربیدي، 4
5 Kieso, Donald, 2011, مرجع سابق, p 44. 

  .63، ص111، الفقرة 2رقم ، مرجع سابق، البیان 2008 ،اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاییر 6
7 Kieso, Donald, 2011, مرجع سابق, p 45. 
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 أن یمكـن اإلهمـال ،توفیرهـا تـم قـد الصـادق للتمثیـل الالزمـة المعلومـات كـل أن یعني :االكتمال  . أ

 .1المالیة القوائم لمستخدمي مفیدة تكون ال وبالتالي للةمض أو خاطئة معلومات سبب یكون

 طــرافاأل مــن مجموعــة لصــالح المعلومــات تفصــح عــن أن یمكــن ال الشــركة أن یعنــي :الحیــاد  . ب

 المعلومـات كانـت إذا وعلیـه، االعتبـارات هـذه فـوق تترقى أن ویجب ى،األخر  عن دونا المهتمة

. وتكمــن أهمیــة هــذه 2اآلن بعــد یســتخدمها لــنو  بهــا الثقــة الجمهــور یفقــد ســوف منحــازة المالیــة

الخاصـــیة فـــي أن المعلومـــات المحاســـبیة تســـتخدم مـــن قبـــل أطـــراف مختلفـــة داخـــل المصـــرف 

 .  3اإلسالمي وخارجه، وهذه األطراف ذات مصالح متعارضة

 معظـم ألن وذلـك األخطـاء، مـن المطلـق الخلـو یعنـي ال الصـادق التمثیـل: الخلو من األخطـاء  . ت

. 4دارةاإل حكـــم تتضـــمن والتـــي نـــواعاأل مختلفـــة لتقــدیرات قیاســـا بـــداخلها تحـــوي لیـــةالما التقــاریر

وهـذا االكتفـاء بالتقــدیر والتقریـب ینسـجم مــع المبـادئ الشــرعیة التـي تسـتعیض عــن الیقـین (عنــد 

  .5تعذره) بغلبة الظن، وتعتبره مستندا شرعیا في األمور العملیة

  للمعلومات المحاسبیة: الثانویةات الصف

ــة: بلیــةقا .1  تعتبــر مختلفــة لشــركات مماثلــة بطریقــة وذكــرت قیاســها یــتم التــي المعلومــات المقارن

 فــــي الحقیقـــي واالخـــتالف الشــــبه أوجـــه تحدیـــد مــــن المســـتخدمین تمكـــن حیــــث ،للمقارنـــة قابلـــة

 یحـدث وهـو االتسـاق هـو المقارنـة قابلیـة مـن اآلخـر النوع. و الشركات بین االقتصادیة األحداث

 ومــع. أخــرى إلــى فتــرة مــن ،مماثلــة اثحــدأل نفســها المحاســبیة المعالجــة ركةالشــ تطبــق عنــدما

 عـن اإلفصـاح یجـبو  آلخـر أسـلوب من المحاسبیة سالیباأل بین تبدل أن للشركات یمكن ذلك

. وتظهــر فائـدة هــذه الخاصـیة بشـكل كبیــر فـي المصــارف 6المحاسـبة علـى التغییــر وأثـر طبیعـة

ات مقارنة أداء المصرف مـع المصـارف األخـرى، أو مـع اإلسالمیة حیث یستطیع متخذو القرار 

الفتــرات األخــرى لــنفس المصــرف مــن خــالل االتســاق أو الثبــات فــي تطبیــق معــاییر المحاســبة 

 .  7اإلسالمیة

                                                             
1 Kieso, Donald, 2011, مرجع سابق, p 45. 
2 Kieso, Donald, 2011, مرجع سابق, p 45. 

  .360 ، مرجع سابق، ص2000الربیدي،  3
4 Kieso, Donald, 2011, مرجع سابق, p 45. 

  .63، ص111، الفقرة 2، مرجع سابق، البیان رقم 2008 ،اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاییر 5
6 Kieso, Donald, 2011, مرجع سابق, p 46. 
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 ســالیباأل نســتخدم عنــدما یحــدث وهــذا ،مســتقال القیــاس یكــون عنــدما یحــدث التحقــق :التحقــق .2

قـام شخصـان مـؤهالن باختبـار نفـس المعلومـات  ، أي أنـه إذا1مماثلة نتائج على نحصل نفسها

 وباستخدام نفس أسالیب القیاس فإنهم یحققون نتائج متطابقة.

 قـــدرتها تفقـــد أن قبـــل القـــرارات لصـــانعي متاحـــة المعلومـــات تكـــون أن تعنـــي المالئـــم: التوقیـــت .3

 اتالمعلومــ یجــرد أن یمكــن المناســب الوقــت فــي المعلومــات وجــود القــرارات، وعــدم فــي بالتــأثیر

، بحیث أن المعلومات المحاسبیة التي تصبح متاحـة بعـد اتخـاذ القـرارات لـن یكـون 2فائدتها من

نفـــع، ویقتضـــي أداء األمانـــة شـــرعا نشـــر المعلومـــات المحاســـبیة فـــي أقـــرب وقـــت  أولهـــا فائـــدة 

ولتقدیم المعلومات في الوقت المالئم قد یكون من المفید أحیانا التضـحیة بشـيء مـن  .3مناسب

الحســـابیة ودرجـــة عـــدم التأكـــد لصــالح التوقیـــت المالئـــم، فعملیـــة اتخـــاذ القـــرار یكـــون مــن الدقـــة 

محـــدد عـــادة بفتـــرة زمنیـــة محـــدودة، لـــذا فـــإن تـــوفر المعلومـــات فـــي الوقـــت المناســـب یعـــد أمـــرا 

 .4مرغوبا بل ومطلوبا حتى ولو كان ذلك على حساب الدقة في عملیة القیاس

 لمعرفــة المســتخدمین إعــالم معقــول بشــكل تســمح يالتــ المعلومــات نوعیــة هــي الفهــم: قابلیــة .4

 واألنشــطة باألعمــال معقولــة معرفــة لــدیهم المالیــة القــوائم مســتخدمي أن أهمیتهــا. لكــن یفتــرض

 تمثـــیال وممثلـــة) مالئمـــة( صـــلة ذات فـــإذا كانـــت المعلومـــات. القـــرارات صـــنع فـــي االقتصـــادیة

 فهمهــا صـعب أو جــداً  معقـدة أنهـا جــردلم المالیـة التقــاریر مـن تسـتبعد أن ینبغــي ال صـادقا فإنـه

. لكــن یجــب علــى معــدي البیانــات والقــوائم المالیــة 5مســاعدة بــدون المســتخدمین لــبعض بالنســبة

أن یكونــوا علــى درایــة بقــدرات مســتخدمیها، وأن یــتم توضــیب وعــرض القــوائم المالیــة واســتخدام 

 ياإلســالم المــنهج وویــدع .6المصــطلحات التــي تمكــن المســتخدمین مــن فهمهــا والتعامــل معهــا

 النــاس نخاطــب بــأنأمرنــا الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم  وقــد المخــاطبین، أحــوال مراعــاة إلــى

 لمــن یســتخدمها، مفهومــة كانــت إذا إال المعلومــات مــن االســتفادة یمكــن وال عقــولهم، علــى قــدر

 یـانالب تحقیـق یتسـنى حتـى أخـرى ناحیـة مـن وثقـافتهم ونهایسـتخدم مـن قدرات على كما تتوقف

  .7القوائم تلك تشملها التي المعلومات إبالغ یكفل الذي

للوفــاء بأهــداف القــوائم المالیــة وجعلهــا كافیــة لبیئــة محــددة یجــب علــى معــدي المعلومــات أن یحققــوا 

التــوازن المالئــم بــین الخصــائص النوعیــة، ففــي ضــوء أهمیــة العــرض العــادل لــیس مــن المســتغرب 

                                                             
1 Kieso, Donald, 2011, مرجع سابق, p 47. 
2 Kieso, Donald, 2011, ق مرجع ساب , p 47. 
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5 Kieso, Donald, 2011, مرجع سابق, p 47. 
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بـبعض متطلبـات اإلفصـاح لـذلك الغـرض، وعـادة مـا تتطلـب  عدم قیام بعـض المنشـآت مـن االلتـزام

. وبنـاء علـى مـا تقـدم 1المعاییر المحاسبیة أن یتم اإلفصاح الكامل عن حقیقة وأسباب عـدم االلتـزام

  :2فإن مما یسهم في امكانیة فهم معلومات المحاسبة المالیة واستیعابها

  وائم المالیة.تصنیف البیانات في مجموعات ذات مغزى لمن یستخدمون الق .1

  االستعانة بعناوین واضحة سهلة الفهم. .2

  وضع البیانات المترابطة بعضها مقابل بعض. .3

تقـــدیم األرقـــام الدالـــة علـــى المؤشـــرات التـــي یرغـــب مســـتخدمو هـــذه القـــوائم عـــادة فـــي معرفتهـــا وأي 

  ات أخرى.إیضاح

  

  لمصارف اإلسالمیة:في االتقاریر المالیة النظام المحاسبي و رابعا: 

 الكبیـرة اإلنجـازات تلـك ونظـیالح نشـأتها منذ اإلسالمیة المصارف المتخصصون في بیئة عمل إن

 ،بمختلــف البلــدان المصــارف لهــذه الواســع االنتشــار نــرى حیــث ،الفتــرة الماضــیة خــالل حققتهــا التــي

 بالمقابــل لكــن ،حصــتها الســوقیة فــي ازدهــارًا مســتمراً و  عملهــا طریقــة فــي مســتمراً  اً تطــور  یالحــظ كمــا

 بعــض مــن تعــاني الزالــت عهــدها حداثــة وبحكــم أنــه اإلســالمیةالمتخصصــون فــي المصــارف  یجــد

مكانیــــــات والخبــــــرات المختصــــــة فــــــي الشــــــؤون المالیــــــة وضــــــعف فــــــي اإل المشــــــكالتو  الصــــــعوبات

لتعزیـز دور هـذه المصـارف فـي  أبحـاثو  دراسـات إعـداد المختصـین مـن تتطلـب والتـي ،والمحاسبیة

  .عمالئها إلىللتحسین من جودة الخدمات التي تقدمها و  السوق المالیة المصرفیة

العــــام فــــي القــــوائم المالیــــة  فصــــاحاإل" (العــــرض و 1ي رقــــم "اإلســــالملقــــد ألــــزم معیــــار المحاســــبة و 

مـن القـوائم  أنواع سبعة إعدادعلى  اإلسالمیة) المصارف اإلسالمیةللمصارف والمؤسسات المالیة 

ات المكملـة لهــا المصــدر یضــاحفــي هـذه القــوائم المالیـة واإلالمالیـة، حیــث تعتبـر المعلومــات الـواردة 

وقـد  ،ي للمعلومات بالنسبة للمتعـاملین مـع المصـرف ومتخـذو القـرارات علـى اخـتالف فئـاتهمساساأل

تقــــاریر مالیــــة أخــــرى تقــــدم معلومــــات متكاملــــة للمتعــــاملین مــــع  إعــــدادي باإلســــالمیقــــوم المصــــرف 

  المصرف.
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ي ضــرورة التعریــف بمجموعــة مناســبة مــن اإلســالمالمصــرف  حیــث تســتدعي الوظــائف التــي یقــوم

القوائم المالیة تعبر عن هذه الوظائف وما یترتب على تنفیذها مـن نتـائج وحقـوق للمصـرف وحقـوق 

للغیر، كما یتطلب التعریف بمجموعة مناسبة من القوائم المالیة ان تؤخذ فـي الحسـبان االحتیاجـات 

حیــث تـــم النظـــر فــي المعلومـــات التـــي یحتاجهـــا   .  1المعلوماتالمشتركة للمستفیدین الرئیسین من 

 إلــىهم وتقســیمها أهــدافلزیــادة الثقــة فــي قــدرتها علــى تحقیــق  اإلســالمیةالمتعــاملون مــع المصــارف 

  :2ین هماأساسقسمین 

  ات متمة عنها.ٕایضاحما تنتجه أنظمة المحاسبة المالیة حالیا في شكل قوائم مالیة و  .1

غیرهـــا مـــن أنظمـــة المصـــارف انتاجـــه فـــي شـــكل  أوبة المالیـــة مـــا تســـتطیع أنظمـــة المحاســـ .2

  تقاریر مالیة أخرى، وال تظهر حالیا للكافة.

والتــي تمثــل جــوهر التقــاریر المالیــة  اإلســالمیةیة التــي تعــدها المصــارف ساســن القــوائم المالیــة األإ و 

  :3للمصرف والتي یحتاجها المتعاملین مع المصرف یمكن تبویبها في ثالث مجموعات

المجموعة األولى: تشمل قوائم مالیة تعبر عـن وظیفـة المصـرف بصـفته مسـتثمرا والحقـوق التـي لـه 

  علیه، ویشمل هذا النوع من القوائم ما یلي: أو  

 قائمة المركز المالي. .1

 قائمة الدخل. .2

 قائمة التدفقات النقدیة. .3

  الملكیة. أصحابقائمة التغیرات في حقوق  .4

مالیـــــــــة تعبـــــــــر عـــــــــن وظیفـــــــــة المصـــــــــرف بصـــــــــفته مـــــــــدیرا المجموعـــــــــة الثانیـــــــــة: تشـــــــــمل قائمـــــــــة 

  :لالستثمارات المقیدة والحقوق المترتبة علیها، وتسمى هذه القائمة المالیة  

  .المقیدة االستثمارات حسابات أصحاب حقوق في التغیرات قائمة .5

المجموعــة الثالثــة: تشــمل قائمتــان مالیتــان لصــندوق الزكــاة والصــدقات، وصــندوق القــرض، وهاتــان 

  ائمتان هما:الق  

 صندوق الزكاة والصدقات. أموالقائمة مصادر واستخدامات  .6
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  صندوق القرض. أموالقائمة مصادر واستخدامات  .7

ومكوناتهـا  اإلسـالمیةهذه القـوائم التـي تعـدها المصـارف ما تحتویه وسوف یقوم الباحث باستعراض 

  ها:إعدادب میةاإلسالیة التي تمثل الحد األدنى التي یجب أن تلتزم المصارف ساساأل

 قائمة المركز المالي: .1
فانـه  الجانـب الثـانيالموجودات، أمـا  الجانب األولیضم  جانبینتحتوي قائمة المركز المالي على 

  حسابات االستثمار المطلق وحقوق المساهمین. أصحابیشمل المطلوبات وحقوق 

العناصـــر الرئیســـیة نموذجــا لقائمـــة المركـــز المــالي لمصـــرف اســـالمي تمثــل ) 1وفــي الملحـــق رقـــم (

للموجـــودات والمطلوبـــات لهـــذه المصـــارف والمعلومـــات التـــي یجـــب أن تعـــرض فیهـــا، وقـــد تختلـــف 

بیانــات  أوأیــة بنــود  إضــافةالمصــرف الحــق فــي  دارةمســمیاتها مــن مصــرف آلخــر، بمعنــى أنــه إل

  حقیقة مركزها المالي. یضاحتراها ضروریة إل

  

  ردة في نموذج قائمة المركز المالي:وفیما یلي بعض المالحظات على البنود الوا

منــافع اقتصــادیة أخــرى فــي  أویجابیــة إهــي كــل شــيء قــادر علــى تولیــد تــدفقات نقدیــة  الموجــودات

اث فـي الماضـي، ویجـب أن احـد أوالمستقبل وعلى أن یكون تم اكتساب الحق فیها نتیجة عملیات 

 إلـىن یضـاف أف فیـه، ویجـب یكون الموجود قابال للقیاس المالي وأن یكون للمصـرف حـق التصـر 

  .  1من الناحیة الشرعیة هذه الشروط جواز التصرف بالموجود

في مجموعات حسب طبیعتها، ویتم ترتیبها في قائمـة المركـز المـالي حسـب  تبویب الموجوداتیتم 

ســیولة، فیــتم البــدء بــالموجودات األكثــر ســیولة ثــم األقــل، وال یــتم التفرقــة بــین  إلــىســهولة تحویلهــا 

  جودات المتداولة والموجودات غیر المتداولة.المو 

ات لـدى یـداعتشـمل علـى رصـید النقدیـة بالصـندوق والحسـابات الجاریـة واإل وما في حكمها النقدیة

المصـــرف المركــــزي والمصــــارف والمؤسســــات المالیــــة األخـــرى، وذلــــك بالعملــــة المحلیــــة والعمــــالت 

  األجنبیة.

ي اإلسـالملـى كافـة التمـویالت التـي ینتجهـا المصـرف ع التمویلیةذمم وأرصدة االنشطة یشمل بند 

  لعمالئه.

                                                             
  .390، ص2011مرجع سابق،  ،سمحان 1
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 أویشــمل بنـــد الموجـــودات قیـــد االســـتثمار علــى موجـــودات مقتنـــاه بغـــرض المرابحـــة   :االســـتثمارات

بنـد االسـتثمارات  أیضـا، ویمكـن أن یشـمل اإلسـالمیةغیرهـا مـن االسـتثمارات المصـرفیة  أواالیجار 

  االستثمارات باألوراق مالیة.و قارات على االستثمارات في االراضي والع

ات محققـــة وغیـــر مســـتحقة إیـــرادعلـــى مصـــاریف مدفوعـــة مقـــدما،  الموجـــودات األخـــرىیشـــمل بنـــد 

  .نشاءفروع تحت اإل أوالقبض، سلف الموظفین، مدینون متنوعون، 

المادیـــة علـــى المبـــاني واألراضـــي والســـیارات والتجهیـــزات واألثـــاث،  الموجـــودات الثابتـــةیشـــمل بنـــد 

  بعد خصم مجمع االهتالكات. بالصافي ویظهر رصید الموجودات الثابتة في قائمة المركز المالي

  المساهمین: وحقوق المطلق االستثمار حسابات أصحاب وحقوق بنود المطلوبات

هـو االلتـزام القـائم فـي حینـه الواجـب سـداده فـي المسـتقبل، ویشـترط قابلیتـه للقیـاس المـالي  المطلـوب

نقلــــه  أوموجــــودات المصـــرف  أحـــدف بالوفــــاء بـــه دون قیــــود وقابلیـــة وضـــع منفعــــة والتـــزام المصـــر 

یجـــب أن یـــتم تجمیـــع المطلوبـــات فـــي مجموعـــات وفقـــا لطبیعتهـــا  .1للطـــرف اآلخـــر للوفـــاء بـــااللتزام

  .2وترتیبها في قائمة المركز المالي وفقا لدرجة السیولة النسبیة لكل مجموعه

(تحـت الطلـب) وحسـابات االسـتثمار واألرصـدة  الجاریـةحسـابات م البدء بالتعند تبویب االلتزامات ی

وبعــدها یــتم عــرض األرصــدة الدائنــة األخــرى  خــرى.األ اإلســالمیةالمســتحقة للمصــارف والمصــارف 

  ودائنو التوزیعات.

ومـــا فـــي حكمهـــا فهـــي النقدیـــة التـــي یســـتلمها  المطلـــق حســـابات االســـتثمار أصـــحاب حقـــوقأمـــا 

 أوالمـال باسـتعمالها واسـتثمارها دون قیـد  أصـحابعـام منـه وموافقـة القبـول ال أساسالمصرف على 

 ربــاحشــرط بمــا فــي ذلــك خلطهــا باســتثمارات المصــرف واشــتراك الطــرفین بحصــص شــائعة مــن األ

على أن یأخذ المصرف نصیبه من ربح حسابات االستثمار بصفته مضـاربا وتـوزع الخسـائر بنسـبة 

  :4القول بأن هذه الحقوق تتمیز بما یليیمكن و   3مساهمة كل طرف في رأس المال.

 أنها نقدیة. -

 حسابات االستثمار رب المال. أصحابیحكمها عقد مضاربة فیه المصرف مضاربا و  -

 ومطلقة من حیث الشروط. طرافهذه المضاربة ثنائیة من حیث عدد األ -
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 یمكن خلط هذه الحقوق بحقوق المساهمین. -

 ي ألن حق التصرف فیها مطلقا.تظهر هذه الحسابات في قائمة المركز المال -

وطـرح  ربـاحمـا یخصـهم مـن األ إضـافةها بعـد صـحابتقدر هذه الحقوق بصافي ما یتبقى أل -

 من مسحوبات. أوما یخصهم من الخسائر 

المضـاربة المطلقـة مثـل  أسـاسیشمل لفظ "وما في حكمها" ایة نقود یتقبلها المصرف على  -

 سندات المقارضة المطلقة.

ـــیشـــمل بنـــد  علـــى تأمینـــات نقدیـــة لقـــاء الكفـــاالت، لقـــاء االعتمـــادات المســـتندیة  ات النقدیـــةالتأمین

  والقبوالت، لقاء شهادات االستیراد، لقاء تسهیالت ائتمانیة، لقاء هامش الجدیة.

ــــات االخــــرىیشــــمل بنــــد  محقــــق  أربــــاحعلــــى المــــوردین، نفقــــات مســــتحقة غیــــر مدفوعــــة،  المطلوب

 أمــوال ،ات المخالفــات الشــرعیةإیــرادمختلفــة، صــندوق الودائــع االســتثماریة، مخصصــات  صــحابأل

  صندوق الزكاة والصدقات وأرصدة دائنة أخرى.

بأنهـا مقـدار مـا یتبقـى  اإلسـالمیةالملكیـة): عرفتهـا معـاییر المحاسـبة  أصـحاب( حقوق المساهمین

حســابات االســتثمار المطلقــة ومــا  أصــحابمــن موجــودات المصــرف بعــد طــرح المطلوبــات وحقــوق 

  مها، وتشمل: في حك

والـذي یـتم تكوینــه  اإلسـالمي وهـو المصـدر األول الـذي یعتمــد علیـه المصـرف رأس المـال المـدفوع

  من خالل مساهمة المؤسسین ومن ثم المساهمین العادیین.

وهي مبالغ مقتطعه بهدف تقویة المركز المـالي وتـدعیم رأس مـال المصـرف  المختلفة حتیاطیاتاال

  القانوني، االجباري، االختیاري، احتیاطي مخاطر االستثمار. ي، مثل االحتیاطياإلسالم

الســنویة فــي المصــرف حیــث  ربــاحجــراء توزیعــات األإالفائضــة بعــد  ربــاح: وهــي األالمبقــاة ربــاحاأل 

  العام التالي. إلىویتم ترحیلها  رباحیقوم المصرف باحتجاز جزء من األ

  

  

  

  قائمة الدخل: .2
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ات والمصـــاریف یـــرادمـــن بنـــدیین رئیســـیین همـــا اإل میةاإلســـالتتكـــون قائمـــة الـــدخل فـــي المصـــارف 

ــــى ضــــافةالخاصــــة بنشــــاط المصــــرف، باإل أیــــة مكاســــب وخســــائر حــــدثت خــــالل الفتــــرة المالیــــة  إل

  الخسارة الخاص بالفترة الحالیة. أوالمعروضة، وذلك حتى ینتج لدینا صافي الربح 

ي اســـتثمر المصـــرف فیهـــا ات ومصـــروفات االســـتثمار التـــإیـــرادویجـــب أن تمیـــز قائمـــة الـــدخل بـــین 

ات یــرادحســابات االســتثمارات المطلقــة مضــافا لهــا مــا اشــترك فیــه معهــم، وبــین اإل أصــحاب أمــوال

ات والمصــــروفات والمكاســــب یــــرادوالمصـــروفات التــــي انفــــرد المصــــرف باالســــتثمار فیهـــا، وبــــین اإل

ها المصــارف ي یجــب أن تعــدتــنمــوذج لقائمــة الــدخل ال) 2وفــي الملحــق رقــم ( .1خــرىوالخســائر األ

  :اإلسالمیة

ات األنشـطة إیـرادات التـي تشـمل یـرادویالحظ من النموذج أن قائمة الدخل  یجـب أن تبـدأ ببنـود اإل

  ات النشاط الرئیسي للمصرف.إیرادات االنشطة االستثماریة، واللذان یمثالن ٕایرادالتمویلیة و 

كالهمــا معــا، خــالل  أووبــات الــنقص فــي المطل أو: تمثــل مقــدار الزیــادة فــي الموجــودات اتیــراداإل

 أوهــا أنواعمشــروعة مــن االســتثمارات بجمیــع  أســالیبعــن طــرق و  یــرادفتــرة زمنیــة معینــة، وینــتج اإل

االســتثمارات المقیــدة  إدارةتأدیــة وظــائف أخــرى تســتهدف الــربح مثــل  أوتقــدیم الخــدمات المصــرفیة 

  .2تلك االستثمارات أرباححصة من  أوللحصول على أجر محدد 

 المصــرف نصــیب اقتطــاع قبــل الــربح صــافي مــن المطلــق االســتثمار حســابات نصــیبرح ثــم یطــ

، نصــیب المصــرف مــن دخــل االســتثمارات المطلقــة بصــفته مضــاربا، ویضــاف امضــارب بصــفته

  .حسابات االستثمار المطلق أصحابعائد لینتج لدینا 

سـتثماریة والتمویلیــة ات االیــراداإل إجمـاليحســابات االسـتثمار المطلـق مــن  أصـحابثـم نطـرح عائــد 

  .نصیب المصرف من دخل االستثمارات بصفته مضاربا ورب الماللینتج لدینا 

ات إیــــرادنصــــیب المصـــرف مــــن دخــــل االســــتثمارات بصـــفته مضــــاربا ورب المــــال:  إلــــىویضـــاف  

االســـتثمارات  مـــن ات االخـــرى، ونصـــیب المصـــرفیـــرادعمـــوالت واتعـــاب الخـــدمات المصـــرفیة واإل

  ربا ووكیال.المقیدة بصفته مضا

ویخصـــم ممـــا ســــبق مصـــروفات واتعــــاب الخـــدمات المصـــرفیة، أعبــــاء المخصصـــات، المصــــاریف 

  ومصروفات العملیات األخرى. االهتالكداریة والعمومیة، اإل
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ات لنحصـل علـى صـافي الـربح قبـل خصـم الزكـاة یـراداإل إجمـاليالمصـاریف مـن  إجمـاليثـم یطـرح 

ومصــروف ضـریبة الــدخل عـن الفتــرة لكـي نحصــل علــى  خیــرا نطـرح الزكــاة المسـتحقةأوالضـرائب، و 

  صافي ربح السنة الحالیة.

  لما ورد من بنود في قائمة الدخل: التوضیحاتوفیما یلي بعض 

ات عقــود المرابحـة واالستصــناع وغیرهــا مــن إیــراد: ویتضــمن هـذا البنــد التمویلیــة األنشــطة اتإیــراد

الحالیــة، وهــي مغطــاة مــن حســابات االســتثمار التــي تخــص الفتــرة المالیــة  اإلســالمیةصــیغ التمویــل 

 .أیضاالمطلق ومن موارد المصرف الذاتیة 

االسـتثمارات الممولـة مـن حسـابات  أربـاح: ویتضمن هذا البند صافي االستثماریة األنشطة اتإیراد

  االستثمار المطلق ومن موارد المصرف الذاتیة.

ـــد  ــتثمار المطلـــق أصـــحابعائ تثمرة عـــن أمـــوالهم المســـالـــربح فـــي  : وهـــو حصـــتهمحســـابات االسـ

 أســاسعلـى  أونسـب تمویــل تلـك الحسـابات  أسـاس. وتحســب علـى المصـرف أمـوالبالمشـاركة مـع 

  النسب المتفق علیها بین المصرف وعمالئه.

ات التـي قـام بهـا یـراداإل: یمثل هذا البند دخل المصرف مـن الذاتیة استثماراته من المصرف دخل 

  ، والممولة من موارد المصرف الذاتیة فقط.المصرف خالل الفترة الحالیة

: یمثل هـذا البنـد نصـیب المصـرف بصقته مضاربا دخل االستثمارات المقیدة نصیب المصرف من

النســب  أســاسهــا المحققــة خــالل الفتــرة الحالیــة علــى أنواعاالســتثمارات المقیــدة بكافــة  اتإیــرادمــن 

  .حسابات االستثمارات المقیدة أصحابالمتفق علیها مع 

: یتمثل هذا البند فـي دخـل المصـرف وكیال بصفته االستثمارات المقیدة إدارة نصیب المصرف من

 إدارةحســابات االســتثمار المقیــدة مقابــل  أصــحابأجــر محــدد متفــق علیــه مــع  أســاسالمحــدد علــى 

  المصرف لتلك االستثمارات خالل الفترة الحالیة.

د علـى عمولـة االعتمـادات المسـتندیة، عمولـة : یشـمل هـذا البنـات الخـدمات المصـرفیةإیـرادصافي 

الحـــواالت، عمولـــة تحصـــیل الشـــیكات، عمولـــة الشـــیكات المصـــرفیة، وأیـــة عمـــوالت یحصـــل علیهـــا 

  المصرف مقابل الخدمات المصرفیة التي یقدمها المصرف لعمالئه.

نـــود ات المرتبطــة بالنشـــاط والتــي لــم تـــدرج ضــمن بیـــراد: ویشــمل هـــذا البنــد علــى اإلات اخـــرىإیــراد

  ات السابقة.یراداإل



79 
 
 

كالهمــا معــا خــالل  أوالزیــادة فــي المطلوبــات  أوهــي مقــدار الــنقص فــي الموجــودات المصــاریف: 

تقـدیم  أووسـائل مشـروعة  أواالستثمار بطـرق  إدارة أوفترة زمنیة معینة الناتج من توظیف األموال 

  .1وسائلها المشروعة أوها أنواعالخدمات بجمیع 

تعـاب المباشـرة عـن الخـدمات : ویشـمل علـى المصـاریف واألمات المصـرفیةمصاریف وأتعاب الخـد

  المصرفیة المؤداة للمصرف من مصارف أخرى.

ــاریف اإل ــــة والعمومیــــةالمصــ دوات المكتبیــــة : وتشــــمل علــــى مصــــاریف الكهربــــاء والمیــــاه واألداری

  عالن والصیانة والرسوم المختلفة وغیرها.والهاتف والمواصالت واإل

 الموجــودات لتقــویم حســاب بأنــه المخصــص اإلســالمیة المحاســبة معــاییر عرفــت دقــل :المخصصــات

 المخصصـات مـن نـوعین بـین التمییـزوتـم  .مصـروفا بصـفته الـدخل مـن مبلغ باستقطاع تكوینه یتم

  :اإلسالمیة المصارف في

 بقیمـة مقـدر انخفـاض لمقابلـة تجنیبـه یـتم مبلـغ عـن عبـارة وهـو: المحدد أو الخاص المخصص -

 أو ،)تحقیقهــا المتوقــع النقدیــة بالقیمــة لتقویمهــا( الــذمم موجــودات فــي كــان ســواء محــدد، موجــود

 أیهمــا تحقیقهــا المتوقــع النقدیــة بالقیمــة أو بالتكلفــة لتقویمهــا( واالســتثمار التمویــل موجــودات فــي

  ).أقل

 يالتــ واالســتثمار والتمویــل الــذمم موجــودات خســارة لمقابلــة تجنیبــه یــتم مبلــغ: العــام المخصــص -

  .محددة غیر حالیة مخاطر عن تنتج أن یحتمل

: تشـمل مصـاریف عملیـات أخـرى متعلقـة بالنشـاط ولـم تـدرج ضـمن أي بنـد مـن المصاریف األخـرى

  بنود المصاریف المشار الیها سابقا.

الملكیــة النــاتج عــن  أصــحابالــنقص فــي حقــوق  أوهــو مقــدار الزیــادة  الخســارة: أوصــافي الــربح 

  .2والمكاسب والخسائر ات والمصروفاتیراداإل

  

  قائمة التدفقات النقدیة: .3
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معلومــات تسـاعد علــى تقـدیر التــدفقات النقدیــة  اإلســالمیةیجـب أن تقــدم التقـاریر المالیــة للمصـارف 

التي یمكن أن تتحقـق لمـن یتعامـل مـع المصـرف وتوقیـت هـذه التـدفقات ودرجـة المخـاطرة المحیطـة 

المصـــرف، مـــع التمییـــز بـــین التـــدفقات  أمـــوالخدامات بتحققهـــا وكفایـــة هـــذه التـــدفقات النقدیـــة الســـت

. وهـــي القائمـــة 1النقدیــة مـــن أنشــطة العملیـــات ومــن األنشـــطة االســـتثماریة ومــن االنشـــطة التمویلیــة

ها بعـد قائمـة الـدخل وقائمـة المركـز إعـداد اإلسـالمیةیة التي یتوجـب علـى المصـارف ساسالثالثة األ

  ثالثة أقسام: إلى اإلسالمیةفي المصارف وتقسم قائمة التدفقات النقدیة  المالي.

: وهــــي األنشــــطة التشـــغیلیةحیـــث یعبـــر القســــم األول منهـــا علـــى التــــدفقات النقدیـــة الناجمــــة عـــن 

الخارجــة منــه خــالل فتــرة معینــة وتمثــل النشــاط الرئیســي  أوالمصــرف  إلــىالتــدفقات النقدیــة الداخلــة 

األنشـطة أما القسم الثـاني منهـا فإنـه یعبـر عـن التـدفقات النقدیـة الناجمـة عـن  ي.اإلسالمللمصرف 

الخارجة من المصرف الناتجـة عـن اقتنـاء المصـرف  أو: وهي التدفقات النقدیة الداخلة االستثماریة

ویــتم عــرض فــي القســم األخیــر منهــا علــى التــدفقات النقدیــة الناجمــة  لموجـودات بغــرض االســتثمار.

الخارجــة مـن المصــرف نتیجـة عملیــات  أو: وهــي التـدفقات النقدیــة الداخلـة تمویلیـةاألنشــطة العـن 

نمـوذج ) 3وفـي الملحـق رقـم ( حسـابات االسـتثمارات المطلقـة. أصـحاب أوحقـوق الملكیـة  أصحاب

  .اإلسالمیةها المصارف إعدادلقائمة التدفقات النقدیة التي تقوم ب

 الملكیة: أصحابقائمة التغیرات في حقوق  .4

  :2الملكیة عن أصحابفي قائمة التغیرات في حقوق  فصاحاإل یجب

رأس المال المدفوع، واالحتیاطي النظامي واالحتیاطات االختیاریة األخـرى كـل علـى حـدة،  -

  حقوق الملكیة خالل الفترة المالیة. أصحاباستثمارات و  المبقاة. رباحواأل

حقــوق  أصــحابزیعــات علــى التو و  صــافي الخســارة خــالل الفتــرة المالیــة. أوصــافي الــدخل  -

 الملكیة خالل الفترة المالیة.

ي یجــب أن تعــدها تــالملكیــة ال أصــحاب حقــوق فــي ) نمــوذج لقائمــة التغیــرات4وفــي الملحــق رقــم (

  .المصارف اإلسالمیة
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هــي مقــدار الزیــادة فــي حقــوق المســاهمین النــاتج عــن قیــامهم بســداد  تســدیدات رأس المــال:وتعتبــر 

تحملهـم التزامـات  أوتقدیم خـدمات للمصـرف  أوامهم بتحویل موجودات قیمة أسهمهم عن طریق قی

  على المصرف.

مقــدار الــنقص فــي حقــوق الملكیــة النــاتج عــن قیــام المصــرف  فهــو تخصــیص ربــح الســنة:أمــا بنــد 

تحملـه التزامـات عـنهم، أي قیـام  أوحقوق الملكیة  أصحاب إلىتقدیم خدمات  أوبتحویل موجودات 

  على المساهمین. أرباحالمصرف بتوزیع 

 حسابات االستثمار المقیدة: أصحابقائمة التغیرات في حقوق  .5

التغیرات في االستثمارات المقیدة االستثمارات التـي تـم تمویلهـا كلیـة مـن األمـوال التـي  تشمل قائمة 

حسابات االستثمار المقیـدة بـدون اشـتراك المصـرف بمـوارده الذاتیـة،  أصحابتسلمها المصرف من 

االســتثمارات المقیـــدة بصــفته وكــیال بـــأجر، وال یشــارك المصـــرف فــي دخـــل  إدارةمصــرف بـــویقــوم ال

تعـــالج  ٕانمـــااالســـتثمار وال تظهـــر هـــذه االســـتثمارات المقیـــدة فـــي قائمـــة المركـــز المـــالي للمصـــرف و 

محاســبیا بشــكل مســتقل حیــث تظهــر فــي قائمــة التغیــرات فــي االســتثمارات المقیــدة باعتبارهــا وحــدة 

  ة.محاسبیة مستقل

 يتـال حسـابات االسـتثمار المقیـدة أصـحاب حقـوق فـي التغیـرات لقائمـة نموذج) 5( رقم الملحق وفي

  .اإلسالمیة المصارف تعدها أن یجب

یجـــب الفصـــل فـــي قائمـــة التغیـــرات فـــي االســـتثمارات المقیـــدة بـــین االســـتثمارات المقیـــدة وفقـــا حیـــث 

  .1ماریةالمحافظ االستث أنواعلمصادر تمویلها، وكذلك الفصل بین 

 حیــث الموجـودات، هـذه فـي حــق أي المصـرف لـدى ولـیس األمانــة، بصـفة االسـتثمارات هـذه تـدارو 

 المصـرف ویتقاضـى االسـتثمار حسـابات أصـحاب إلرشـادات وفًقـا معینـة منتجات في استثمارها یتم

  .اً سبقم علیها متفق االستثمارات هذه دارةإل كوكیل عمولة

  مبلغ االستثمارات المقیدة في بدایة السنة المالیة. :السنة في بدایةاالستثمارات رصید ویمثل 

ـــداعاإلو  حســـابات االســـتثمار  أصـــحابات وســـحوبات إیـــداعهـــي ات والمســـحوبات خـــالل العـــام: ی

  المقیدة خالل السنة المالیة.
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خســـائر االســـتثمارات المقیـــدة الناتجـــة عـــن ممارســـة  أو أربـــاحهـــي  خســـائر االســـتثمار: أو أربـــاح

  دارتها.إثمار هذه األموال قبل خصم أجرة المصرف مقابل النشاط في است

 والصدقات: الزكاة صندوق أموال واستخدامات مصادر قائمة .6

معلومـات تسـاعد مسـتخدمي هـذه التقـاریر علـى  اإلسـالمیةیجب أن تقدم التقاریر المالیة للمصـارف 

ي اإلسـالمالمصـرف  المصـرف وأوجـه صـرفها، لـذلك یجـب أن یقـوم أمـوالتحدید الزكاة الواجبة في 

 أوحقـوق الملكیـة  أصـحابخراج وتوزیع الزكـاة بالنیابـة عـن إعن مسئولیة المصرف في  فصاحاإلب

حســـابات االســتثمار، ویجـــب أن تشــمل المجموعـــة الكاملــة للقـــوائم المالیــة المنشـــورة علـــى  أصــحاب

لزكـــاة عـــن وعـــاء ا فصـــاحاإلصـــندوق الزكـــاة والصـــدقات، مـــع  أمـــوالقائمـــة مصـــادر واســـتخدامات 

هــذه القائمــة  إعــدادویــتم   .1والزكــاة المســتحقة للفتــرة المالیــة، والزكــاة المســتحقة التــي لــم یــتم توزیعهــا

الزكــــاة مــــن المســــلمین المتعــــاملین مــــع  أمــــوالالتــــي تقــــوم بجمــــع  اإلســــالمیةعــــادة فــــي المصــــارف 

  .2االستثمار المشترك وغیرها أرباحزكاة  إلى إضافةیرهم غ أوالمصرف 

 يتــال والصــدقات الزكــاة صــندوق أمــوال واســتخدامات مصــادر لقائمــة نمــوذج) 6( رقــم الملحــق وفــي

  .اإلسالمیة المصارف تعدها أن یجب

الصـــدقات  أمـــوالفـــي تحدیـــد مصـــادر واســـتخدامات  اإلســـالمیةهـــذه القائمـــة فـــي المصـــارف  وتفیـــد

ته، وتتكــون صــندوق الزكــاة والصـدقات واســتخداما أمـوالوالزكـاة، وتتــألف مــن جـزئیین همــا مصــادر 

مــا یتلقــاه  إلــى ضــافةالمصــرف باإل أمــوالمــن التبرعــات التــي حصــلت خــالل العــام وزكــاة  المصــادر

فإنـــه ینـــدرج  االســـتخداماتغیـــرهم، أمـــا  أوســـواء مـــن المتعـــاملین معـــه  أمـــوالالمصـــرف مـــن زكـــاة 

ة ضـمنها المبــالغ الموزعــة علــى المسـتفیدون مــن هــذه التبرعــات والصـدقات وهــي المصــارف المــذكور 

  في القرآن الكریم.

 القرض: صندوق أموال واستخدامات مصادر قائمة .7

رفاقــا بــالمقترض لیــرد الیــه مثلــه دون اشــتراط إالقــرض الحســن هــو مبلــغ مــن المــال یعطیــه المقــرض 

الـدخل القلیـل بـدون  أصـحابیقدم القرض الحسـن للعمـالء األفـراد  اإلسالمیةزیادة، وفي المصارف 

ســیطة وشــروط میســرة متفــق علیهــا، وال یأخــذ المصــرف أي زیــادة علــى ب أقســاطفوائـد، ویســدد علــى 

                                                             
 .106، ص 2008مرجع سابق،  ،اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاییر 1
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مبلــغ القــرض عنــد ســداده مــن قبــل المقتــرض، وهــو القــرض الــذي یــأتي فــي إطــار البعــد االجتمــاعي 

  .1وینشر الرخاء والمحبة بین الناس اإلسالمیةلعمل المصارف 

 أن یجــب التــي القــرض صــندوق أمــوال واســتخدامات مصــادر لقائمــة نمــوذج) 7( رقــم الملحــق وفــي

 .اإلسالمیة المصارف تعدها

واســتخدامات القــرض الحســن،  أمــوالبتحدیــد مصــادر  اإلســالمیةوتفیــد هــذه القائمــة فــي المصــارف 

صـــندوق القـــرض واســـتخداماته، وتتكـــون المصـــادر مـــن  أمـــوالوتتـــألف مـــن قســـمین همـــا مصـــادر 

الحـــالي مـــن مخصـــص مـــن  أرصـــدة أوال المـــدة ویضـــاف الیهـــا االضـــافات الحاصـــلة خـــالل العـــام

الحســــابات الجاریــــة وعوائــــد المصـــــرف المركــــزي والمصــــادر األخــــرى مـــــن خــــارج المصــــرف، أمـــــا 

اسـتخداماته فهــي المبــالغ الموزعــة مــن الصــندوق فـي شــكل مســاعدات للمــوظفین ومســاعدات للغیــر 

  الحرفیین. أووقروض للطلبة 

  :المیةاإلسها المصارف إعدادالتقاریر المالیة األخرى التي تقوم ب

) الصـــادر عـــن هیئــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات 1وقــد عـــرض بیـــان المحاســـبة المالیــة رقـــم (

ها المصــــارف إعــــدادمثلــــة عــــن التقـــاریر المالیــــة األخـــرى التــــي قــــد تقـــوم بأعـــدة  اإلســــالمیةالمالیـــة 

  كالتالي: اإلسالمیة

 نفاقها:إالزكاة وأوجه  أموالتقاریر مالیة تحلیلیة عن مصادر  .1

علـــى تقـــاریر مالیـــة تفصـــیلیة عـــن  طالعمســـتخدمي التقـــاریر المالیـــة قـــد یهتمـــون بـــاال نإحیـــث 

جـراءات كانـت اإل إذاالرقابـة علیهـا ومـا  أحكـامتحصـیلها وكیفیـة  أسـالیبالزكـاة و  أمـوالمصادر 

المتبعة في تحصیل تلك األموال قد تمت بطریقة سلیمة، وكذلك تفاصیل عـن أوجـه انفـاق هـذه 

  األموال.

 الیة تحلیلیة عن الكسب والصرف المخالفین للشریعة:تقاریر م .2

علـــى تقـــاریر مالیـــة تفصـــیلیة عـــن  طالعن مســـتخدمي التقـــاریر المالیـــة قـــد یهتمـــون بـــاالإحیـــث 

الكسـب المخــالف للشـریعة توضــح أســباب حدوثـه، ومصــادر الحصــول علیـه، واالجــراءات التــي 

مقـــدار الصـــرف المخـــالف  اتبعـــت بشـــأنه ومـــاذا تـــم مـــن اجـــراءات بشـــأن التصـــرف فیـــه وكـــذلك

  للشریعة وبیان التدابیر التي اتخذت لتجنب القیام بتصرفات مخالفة للشریعة.
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 داء المصارف لمسؤولیتها تجاه المجتمع:أتقاریر عن  .3

منـــذ ظهـــوره بمفهـــوم (المســـئولیة االجتماعیـــة) بشـــقیه، ســـواء المســـئولیة عـــن نفـــع  اإلســـالماهـــتم 

هـــذا  إلـــىســـباقا فـــي الـــدعوة  اإلســـالمار، حیـــث كـــان المســـئولیة عـــن منـــع االضـــر  أوالمجتمـــع، 

  ال حدیثا.إالمفهوم الذي لم یظهر في الفكر الغربي 

 تقاریر عن تطویر الموارد البشریة المتاحة للمصارف: .4

 أوقـــد تشـــتمل هـــذه التقـــاریر علـــى بیـــان االنفـــاق علـــى تـــدریب العـــاملین فـــي النـــواحي الشـــرعیة 

  نتاجیة.هم ورفع كفایتهم اإلتقان أعمالإاالقتصادیة وتشجیعهم على 
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  الفصل الثالث

  واقع اإلفصاح في القوائم المالیة للمصارف اإلسالمیة 
  وسیتم مناقشة في هذا الفصل المباحث التالیة:

  رف اإلسالمیةاالفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة للمصاالمبحث األول: 

  :)1طبقا للمعیار المحاسبي اإلسالمي رقم (

الخــــاص بــــالعرض  1)1ي رقــــم (اإلســــالمنســــتعرض فــــي هــــذا المبحــــث المعیــــار المحاســــبي ســــوف 

ان  اإلسـالمیة، ویطلـب هـذا المعیـار مـن المصـارف اإلسـالمیةبالقوائم المالیة للمصارف  فصاحاإلو 

التــي تعــد ات حــول القــوائم المالیــة یضــاحاإل إلــى ضــافةیة، باإلأساســســبعة قــوائم مالیــة  إعــدادتقــوم ب

 تحقیــــق علـــى تســــاعد أخـــرى بیانــــات أو تقـــاریر أوزأ مــــن القـــوائم المالیــــة، وأیـــة قــــوائم ال یتجـــ جـــزءا

  .المعلومات من المالیة القوائم مستخدمي احتیاجات

للفتـرة المالیـة الحالیـة بشـكل  اإلسـالمیةالقـوائم المالیـة للمصـارف  إعدادأن یتم  أیضاوطلب المعیار 

لمســـتخدمي هـــذه القـــوائم مـــن التمییـــز بـــین التغیـــرات  مقـــارن مـــع الفتـــرة المالیـــة الســـابقة حتـــى یتســـنى

أنــه یجــب تقریــب  أیضــاالحقیقیـة والتغیــرات المحاســبیة فــي القـوائم المالیــة للمصــرف، ونــص المعیـار 

أقـرب وحـدة نقدیـة، وعـرض المعیـار متطلبـات تبویـب القـوائم المالیـة وشـكلها  إلىالمبالغ المعروضة 

ار بالوضـوح الكـافي فـي شـكل القـوائم المالیـة وتبویبهـا والمصطلحات المسـتخدمة حیـث طالـب المعیـ

وذلك من خالل استخدام مصطلحات للتعبیر عن محتویات القـوائم المالیـة بشـكل یسـاعد علـى فهـم 

واسـتیعاب المعلومــات التــي تحتویهــا، ومثـال ذلــك أنــه ال یجــوز تبویـب الموجــودات والمطلوبــات بــین 

  في قائمة المركز المالي.مجموعات متداولة ومجموعات غیر متداولة 

ات بشـكل متسلســل، یضــاححســب المعیـار المــذكور تـرقیم صـفحات القــوائم المالیـة واإل أیضـاویجـب 

 الــنص ویجــب المالیــة، القــوائم مــن یتجــزأ ال جــزء حــول القــوائم المالیــة اتیضــاحاإلویجــب اعتبــار 

ــــى تحتــــوي صــــفحة لكــــ نهایــــة فــــي أیضــــا ذلــــك علــــى ن تعــــرض أو  ،المالیــــة القــــوائم مــــن قائمــــة عل

  ات مباشرة بعد آخر قائمة من القوائم المالیة.یضاحاإل
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  :اإلسالمیةالعام في القوائم المالیة للمصارف  فصاحاإلأوال: 

  )1جدول رقم (

  عنها فصاحاإلالمعلومات التي یجب   فصاحاإلبند   

1  
الكافي في  فصاحاإل

القوائم المالیة عن 

  المعلومات الهامة

لمالیـــة عـــن جمیـــع المعلومـــات الهامـــة الالزمـــة لكـــي تكـــون یجـــب أن تفصـــح القـــوائم ا

  القوائم المالیة كافیة وموثوقا بها ومالئمة لمستخدمیها.

2  
عن  فصاحاإل

یة ساسالمعلومات األ

  للمصرف

  .المصرف اسم -

  .المصرف جنسیة -

  .القانوني والشكل التأسیس تاریخ -

 المصـرف یمـارس التـي الـبالد مـن بلد كل في الفروع وعدد الرئیس المركز موقع -

  .فیها النشاط

المصــرف، والخـــدمات المصـــرفیة  یمارســـها المصـــرح بهــا التـــي األنشـــطة طبیعــة -

  التي یقدمها.

التابعــة للمصــرف، وجنســیة كــل منهــا ونســبة ملكیــة المصــرف  الشــركات أســماء -

فـــي  المالیـــة قوائمهـــا وحـــدت ســـواء فـــي رأس مـــال كـــل منهـــا وطبیعـــة أنشـــطتها،

عـدم  إلـىلم توحدها واألسـباب التـي دعـت  أم مصرفال القوائم المالیة للمصرف

  التوحید.

  .للمصرف الشقیقة المنشآت أو والشركات القابضة الشركة اسم -

  .المصرف نشاط على الرقابة في الشرعیة الهیئة أو الشرعي المستشار دور -

والجهــة التــي تقــوم  المصــرف، نشــاط علــى والرقابــة باإلشــراف تقــوم التــي الجهــة -

  .القابضة الشركة على ابةباإلشراف والرق

  . الزكاة عن المصرف مسؤولیة -

للمصـرف فـي بلـد المـوطن والـبالد األخـرى التـي یمـارس فیهـا  الضریبیة المعاملة -

  كان المصرف یتمتع باإلعفاء الضریبي. إذاوما  نشاطه

3  
عن عملة  فصاحاإل

  القیاس المحاسبي

المصــــرف للقیــــاس العملـــة التــــي یســــتخدمها  فــــي القــــوائم المالیــــة عــــن فصـــاحاإل -

  .المالیة القوائم محتویات من واضحا ذلك یكن لم إذا المحاسبي

 التــي العملیــات وكــذلك األجنبیــة، العمـالت أرصــدة تحویــل طریقــة عــن فصـاحاإل -

المحاســـبي فــــي القــــوائم  للقیــــاس المســـتخدمة العملــــة إلــــىأجنبیـــة،  بعمــــالت تـــتم

 المالیة.
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4  
عن  فصاحاإل

المحاسبیة  السیاسات

  الهامة

المصــرف  إدارةالسیاســات المحاســبیة هــي المبــادئ والقواعــد والطــرق التــي اعتمــدتها 

عنهــا كحـــد  فصــاحاإلونشــر القــوائم المالیــة، والسیاســات المحاســبیة الواجــب  عــدادإل

  أدنى هي:

اسـتهالك  طریقـة مثـل( مقبولـة بـدائل من اختیارا تمثل التي المحاسبیة السیاسات -

  .)الموجودات أحد

 مفـــاهیم مـــع تتســـق وال المصـــرف إدارة بهـــا أخـــذت التـــي حاســـبیةالم السیاســـات -

  .المالیة للمصارف المحاسبة

ـــــي المحاســـــبیة السیاســـــات - ـــــات المصـــــرف إدارة اعتمـــــدتها الت ـــــراداإل إلثب  أو اتی

  .النسبیة األهمیة الخسائر ذات أو المكاسب

 فـي المشـكوك الـدیون مخصصـات وتحدیـد بإثبات المتعلقة المحاسبیة السیاسات -

  .معدومة الدیون العتبار المحاسبیة لها والسیاساتتحصی

 فـــي الحكمـــي للتنضــیض والطـــرق التــي اعتمـــدها المصـــرف والقواعـــد السیاســات -

  .تطبیقه حال

 حســــابات أصــــحاب حقــــوق لتحدیــــد أســــاسك التاریخیــــة التكلفــــة اســــتخدام یجــــب -

 یصــــبح حتــــى حكمهــــا فــــي ومــــا والمقیــــدة حكمهــــا فــــي المطلقــــة ومــــا االســــتثمار

 .مطبقاً  كميالح التنضیض

المصــرف لتوحیــد القــوائم المالیــة للشــركات التابعــة  إدارةالسیاســة التــي اعتمــدتها  -

  ان وجدت.

 مــــن بــــدال احــــدو  إیضــــاح فــــي الهامــــة المحاســــبیة السیاســــات عــــن فصــــاحاإل ویجــــب

ـــة، القـــــوائم حـــــول األخـــــرى اتیضـــــاحمـــــع اإل توزیعهـــــا  إیضـــــاح تقـــــدیم ویجـــــب المالیــ

 القـوائم اتإیضـاح مـن الثـاني أو األول في یظهر الهامة بحیث المحاسبیة السیاسات

  المالیة.

5  
  القیود عن فصاحاإل

  شرافیة االستثنائیةاإل

 ىاحــد فرضــتها اســتثنائیة إشــرافیه قیــود أیــة عــن المالیــة القــوائم تفصــح أن یجــب -

  .المصرف نشاط المشرفة على الجهات

 المصــرف إدارة ةحریــ تقییــد علیــه ترتــب إذا اســتثنائیا قیــدا اإلشــرافي القیــد یعتبــر -

 منــع علیــه ترتــب إذا أو المصــرف شــؤون لتصــریف الالزمــة اتخــاذ القــرارات فــي

 نظامــــه فــــي للمصــــرف بهــــا المصــــرح األنشــــطة أحــــدممارســــة  مــــن المصــــرف

  .يساساأل

 قیـود أي عـن فصـاحاإلب المتعلقـة النظامیـة المتطلبـات الحسـبان فـي األخذ یجب -
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 .المعنیة الرقابیة الجهات استثنائیة تفرضها إشرافیه

  

  

6  
عــن الكســب  فصــاحاإل

الصــــرف المخــــالف  أو

  للشریعة

یجــــب أن تفصــــح القــــوائم المالیــــة عــــن مبــــالغ وطبیعــــة المكاســــب التــــي تحققــــت  -

 بطرق تحرمها الشریعة. أوللمصرف من مصادر 

عـــن مبـــالغ وطبیعـــة مـــا صـــرف ألغـــراض ال تبیحهـــا  أیضـــاویجـــب أن تفصـــح  -

 الشریعة.

صــــرف فــــي األمــــوال الناتجــــة عــــن ویجــــب أن تفصــــح عــــن طریقــــة تصــــرف الم -

الموجــــودات المترتبــــة علــــى الصــــرف المخــــالف  أوالكســــب المخــــالف للشــــریعة 

  للشریعة.

7  
تركیز  عن فصاحاإل

موجودات  مخاطر

  المصرف

 فـــي المودعـــة أو المســـتثمرة الموجـــودات حجـــم عـــن المالیـــة القـــوائم تفصـــح أن یجـــب

  :التالیة ى التركیزاتاحد

  ).عقاري صناعي، زراعي، خدمات،( االقتصادیة القطاعات أحد .1

 أســـماء ودون ذكـــر األخـــرى المالیـــة المؤسســـات أو المصـــارف أو العمـــالء أحـــد .2

  .األفراد

  . فریدة اقتصادیة بصفات تتسم التي الداخلیة الجغرافیة المناطق أحد .3

  .البالد خارج .4

8  

 تركیز عن فصاحاإل

 مصادر حسابات

 وما االستثمار المطلقة

والحسابات  في حكمها

  خرىاأل

ـــة ومـــا فـــي  یجـــب أن تفصـــح القـــوائم المالیـــة عـــن حجـــم حســـابات االســـتثمار المطلق

  البالد. من خارج هاأنواع حسب حكمها والحسابات األخرى وذلك

9  

توزیع  عن فصاحاإل

االستثمار  حسابات

في  وما المطلقة

والحسابات  حكمها

 لدى المصرف األخرى

  لمدد استحقاقها وفقا

مالیـــــة عـــــن توزیـــــع حســـــابات االســـــتثمار المطلـــــق تفصـــــح القـــــوائم ال أن یجـــــب -

 المركـز قائمـة تـاریخ مـن ها وفقا لمدد اسـتحقاقهاأنواعوالحسابات األخرى حسب 

  .المالي

 وان األخــرى والحســابات الطلـب تحــت الحسـابات بــین یجـب أن یمیــز المصـرف -

 خــالل الســیولة متطلبــات تبــین اســتحقاق مــدد فصــاحاإلهــذا  ألغــراض یســتخدم

  .المالیة التالیة والفترات المقبلة لیةالما الفترة

 فیجـب تغیرهـا تـم وٕاذا باتسـاق االسـتحقاق مـدد یسـتخدم أن المصرف على یجب -

  .عن ذلك فصاحاإل

  .المالي المركز قائمة تاریخ من یجب أن تفصح القوائم المالیة عن توزیعها -توزیع  عن فصاحاإل  10
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المصرف  موجودات

استحقاقها  لمدد وفقا

المتوقعة  المدد أو

  الفعلي لتسیلها

  .األخرى والموجودات النقد بین یمیز أن المصرف على ویجب -

 تبـــــین تســــیل مــــدد أو اســــتحقاق فصـــــاحاإل هــــذا ألغــــراض یســــتخدم أن ویجــــب -

 المركــــز قائمــــة تــــاریخ فـــي القائمــــة الموجــــودات مـــن الســــیولة المتوقعــــة مصـــادر

  .لیةالتا المالیة المقبلة والفترات المالیة الفترة خالل المالي

 تغیرهــا تــم وٕاذا باتســاق التســبیل مــدد أو االســتحقاق مــدد اســتخدام أیضــا ویجــب -

  .ذلك عن فصاحاإل على المصرف فیجب

11  
  عن فصاحاإل

  التعویضیة األرصدة

  الغیر لدى

 الغیر لدى هاإیداعب المصرف یلتزم التي المبالغ عن المالیة القوائم تفصح أن یجب

  .االستمرار ابعط له لترتیب وفقا كأرصدة تعویضیة

12  

مخاطر  عن فصاحاإل

الموجودات 

بالعمالت  والمطلوبات

  األجنبیة

 قائمة تاریخ في المصرف مطلوبات أو موجودات صافي یجب أن تفصح عن

  األجنبیة. المالي بالعمالت المركز

13  

عن  فصاحاإل

المحتملة  االلتزامات

قائمة  في المثبتة غیر

  المالي المركز

یعة ومبالغ االلتزامات المحتملة القائمـة فـي تـاریخ قائمـة یجب أن تفصح عن طب -

  المركز المالي والغیر المثبتة في قائمة المركز المالي.

 والكفـاالت الضـمان خطابـات إصـدارالتزامات المصرف الناتجة عـن  مثل وذلك -

  یماثلها. وما والتعهدات المستندیة واالعتمادات

14  

عن  فصاحاإل

المالیة  االرتباطات

الملزمة غیر  رمةالمب

 تاریخ المنفذة في

  قائمة المركز المالي

یجب أن تفصح القوائم المالیة عن طبیعتها ومبالغها فـي تـاریخ قائمـة المركـز المـالي 

  .عالیة تكلفة أو جزاء بدون إلغائها في التصرف حریة للمصرف یكون ال والتي

15  
 األحداث عن فصاحاإل

لتاریخ  الالحقة الهامة

  المالي زالمرك قائمة

    نتائج أعماله. أووهي التي قد یكون لها تأثیر هام على المركز المالي للمصرف 

 إدارةحریـــة  فــي أو المصــرف نشــاط حجــم أو طبیعــة فــي هــام تغییــر علیهــا ویترتــب

 المتطلبـــات الحســـبان فـــي األخـــذ مـــع نشـــاطها لتوجیـــه القـــرارات اتخـــاذ فـــي المصـــرف

  . المعنیة الرقابیة الجهات تفرضها النظامیة التي

16  

عن  فصاحاإل

المصرف  موجودات

ألغراض  المخصصة

المستخدمة  أو محددة

اللتزامات  ضماناً 

 محــددة ألغـراض المخصصـة المصــرف طبیعــة وقـیم موجـودات عـن فصـاحاإل یجـب

  .المصرف ضمانًا اللتزامات المستخدمة أو
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  المصرف

17  

  عن فصاحاإل

 التغییر في سیاسة

  محاسبیة

  . ومبرراته التغییر فوص عن فصاحاإل یجب -

المالیـــة  والفتـــرات الحالیـــة المالیـــة للفتـــرة الـــدخل صـــافي علـــى التغییـــر ثـــرأ وعـــن -

 أول بدایـة فـي المبقـاة ربـاحاأل علـى وكذلك المقارنة ألغراض المعروضة السابقة

  المقارنة. ألغراض معروضة مالیة سابقة فترة

التغییر  عن فصاحاإل

محاسبي  تقدیر في

  معتاد غیر

  .وأسبابه التغییر وصف عن فصاحاإل یجب -

 االســتثمارات وخســائر أربــاح علــى (الخســارة)، الــدخل صــافي علــى التغییــر أثــر -

  .الحالیة المالیة المقیدة للفترة

تصحیح  عن فصاحاإل

القوائم  في األخطاء

للفترات المالیة  المالیة

  السابقة

  .به تأثرت يالت السابقة المالیة والفترات الخطأ عن طبیعة فصاحاإلیجب  -

(خســائر)  أربــاح علــى أو (الخســارة) الــدخل صــافي علــى الخطــأ تصــحیح وأثــر -

 صــافي وعلـى بالخطــأ، تـأثرت التــي السـابقة المالیــة للفتـرات المقیــدة االسـتثمارات

  .الحالیة المالیة للفترة المقیدة االستثمارات (خسائر) أرباح أو الدخل (الخسارة)

18  

الطریقــة  عــن فصــاحاإل

خدمها یســـــــــــت التـــــــــــي

 لتوزیع الربح المصرف

 (الخســــــــــــارة) بــــــــــــین

حســــــــابات  أصــــــــحاب

ـــــا االســـــتثمار ـــــي  وم ف

والمصــــــــرف  حكمهــــــــا

 أو مضـــــــاربا بصـــــــفته

لالســــــــتثمارات  مــــــــدیرا

 بالمشاركة بمالـه سواء

  بدون مشاركة أم

 صـحابأل العائـد لتحدیـد المصـرف یسـتخدمها التـي الطریقة عن فصاحاإلیجب  -

 للفتـرة خسـارة أو ربـح مـن حكمهـا فـي ومـا االسـتثمار حسابات أنواع من نوع كل

  .المالیة

 حســــابات أنــــواع مــــن نــــوع لكــــل العائــــد عــــن المالیــــة القــــوائم تفصــــح أن ویجــــب -

  .العائد هذا معدل وعن في حكمها وما االستثمار

19  
  عن فصاحاإل

  طرافاأل مع العملیات

  العالقة ذوي

 یلي: ذوي العالقة التي یجب أن یفصح عن التعامل معها ما طرافیقصد باأل

 أعضـــــاء أو الشــــرعي والمستشــــار الخـــــارجي والمراقــــب دارةاإل مجلــــس أعضــــاء -

 الدرجـــة إلـــى وأقـــاربهم حكمهـــم، فـــي ومـــن ونوابـــه العـــام الشـــرعیة والمـــدیر الهیئـــة

  .طرافاأل هؤالء وبین مالیة بینهم منفعة وجود شریطة الثانیة

 لنســبة مباشــرة غیــر أو مباشــرة بطریقــة المالــك االعتبــاري أو الطبیعــي الشــخص -

 هـذه یسـتخدم وان التصـویت لهـا یحـق التـي ملكیتـه حقوق من یحددها المصرف

عــن  فصــاحاإل المصــرف علــى یجــب النســبة هــذه تــم تغییــر وٕاذا باتســاق النســبة

  مالیة. منعة شریطة وجود الثانیة الدرجة من وكذلك األقارب التغییر،
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 أو مباشــرة یقــةبطر  المــذكورین أعــاله األشــخاص أحــد فیهــا یمتلــك التــي المنشــاة -

 یحـق التـي الملكیـة حقوق من السابقة الفقرة في إلیها المشار مباشرة النسبة غیر

  .إدارتها مجلس عضوا في یكون أو التصویت لها

  للمصرف. الشقیقة أو التابعة المنشآت أو الشركات -

 غیـــر أو مباشــرة بطریقــة المصــرف یمتلـــك التــي األخــرى المنشــآت أو الشــركات -

 مــن المصـرف تمكــن التصـویت لهــا یحـق التـي ملكیتهــا حقـوقمــن  نسـبة مباشـرة

  أنشطتها. على التأثیر

 فصاحاإل محتویات

مع  العملیات عن

  العالقة ذوي طرافاأل

  .العالقة ذي الطرف وبین المصرف بین العالقة یجب أن یفصح عن طبیعة -

 العالقــة ذي الطــرف وبــین المصــرف بــین تمــت التــي العملیــات أو العملیــة نــوع -

  .المالیة الفترة خالل العملیات تلك بها سجلت القیمة التي وعومجم

ـــاریخ فـــي علیـــه المســـتحقة أو العالقـــة ذي للطـــرف المســـتحقة األرصـــدة -  قائمـــة ت

  المالي. المركز

  

  :اإلسالمیة للمصارف المالیة القوائم من قائمة كل في فصاحاإلو  العرض: ثانیا

 في قائمة المركز المالي: فصاحاإلالعرض و  )1

  )2رقم ( جدول

  عنها في قائمة المركز المالي فصاحاإلالمعلومات التي یجب   فصاحاإلعنصر   

  المالي. المركز قائمة تاریخ عن فصاحاإل یجب -  الفترة المالیة  1

2  
 محتویات قائمة المركز

  المالي

  .ومطلوبات المصرف موجودات عن جمیع فصاحاإلیجب  -

  .حكمها في وما المطلقة االستثمار حسابات أصحاب حقوق -

  .المصرف في الملكیة أصحاب حقوق جمیع -

3  
 عن إطفاء فصاحاإل

  قیم البنود

 بقیمــة بتخفیضــها الموجــودات بنــود أحــد بهــا یظهــر التــي القیمــة إطفــاء یجــوز ال -

 بنـود أحـد بقیمـة بتخفیضـها المطلوبات بنود أحد إطفاء أوبنود المطلوبات،  أحد

  .الموجودات

بنـــد  بـــین المقاصـــة إلجـــراء قـــانوني أو شـــرعي متطلـــب وجـــود ذلـــك مـــن یســـتثنى -

 بنـــد لتصـــفیة المقاصـــة إجـــراء المتوقـــع مـــن المطلوبـــات وكـــان وبنـــد الموجـــودات

  والمطلوبات. الموجودات

 حســابات أصـحاب حقـوق أو المطلوبــات أو للموجـودات الهامـة البنــود دمـج یجـوز ال  البنود الهامة دمج  4
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  عنها. فصاحاإل بدون الملكیة أصحاب حقوق أو حكمها في وما االستثمار المطلقة

5  
المخصصات 

  المحاسبیة

ــــالغ عــــن فصــــاحاإل یجــــب ــــة المحاســــبیة المخصصــــات مب ــــة المكون  الخســــائر لتغطی

  تحقیقها المتوقع

6  
بنود  تجمیع

الموجودات 

  والمطلوبات

 لطبیعتهـــــا وفقــــا مجموعــــات فــــي والمطلوبـــــات الموجــــودات بنــــود تجمیــــع یجــــب -

 لكـــل النســـبیة الســـیولة لدرجـــة وفقـــا مـــاليال المركـــز فـــي قائمـــة عرضـــها وترتیـــب

  .مجموعة

 أصــحاب وحقــوق والمطلوبــات الموجــودات مــن لكــل مســتقل مجمــوع إبــراز یجــب -

  الملكیة. أصحاب وحقوق حكمها في وما المطلقة حسابات االستثمار

7  
تبویب الموجودات 

  والمطلوبات

 ةمتداولــــــ مجموعـــــات بـــــین والمطلوبـــــات الموجـــــودات مجموعـــــات تبویـــــب یجـــــوز ال

  غیر متداولة. ومجموعات

  تفاصیل الموجودات  8

 القــوائم حــول اتیضــاحاإل فــي أو المــالي المركــز قائمــة صــلب فــي فصــاحاإل یجــب

 فیهـــا المصـــرف اســـتثمر التـــي الموجـــودات بیـــان مـــع التالیـــة عـــن الموجـــودات المالیــة

 معهــــم فیــــه اشــــترك مــــا لهــــا مضــــافا المطلقــــة حســــابات االســــتثمار أصــــحاب أمــــوال

  :حدة على باالستثمار فیها كل المصرف انفرد التي توالموجودا

  .حكمه في وما النقد .1

  :المؤجلة البیوع ذمم .2

  .المرابحات ذمم -

  .السلم ذمم -

  . االستصناع في االستثمار -

  .مالیة أوراق في استثمارات .3

  .المضاربات .4

  .المشاركات .5

  .منشآت أموال رؤوس في المساهمات .6

 بیــــع عقــــد إبــــرام قبــــل بالشــــراء اآلمــــر طلبهــــا التــــي البضــــائع تشــــمل( البضــــاعة .7

  ).المرابحة

  .العقارات في استثمارات .8

  .التأجیر بغرض المقتناة الموجودات .9

  .الهامة هاأنواع عن فصاحاإل مع األخرى االستثمارات .10

  .استهالكها ومجمعات الهامة هاأنواع عن فصاحاإل مع الثابتة الموجودات .11

  .الهامة هاأنواع عن فصاحاإل مع األخرى الموجودات .12

 كانــت إذا الموجـودات حـدال تحقیقهـا المتوقـع القیمـة صـافي عـن فصـاحاإل یجـب -  القیمة المتوقعة صافي  9
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  .المالي المركز قائمة في الموجود بها الظاهر من القیمة اقل القیمة هذه  للموجودات

 معقولــة بدرجــة قیاســها اإلمكــان فــي كــان كلمــا المتوقعــة الخســائر إثبــات ویجــب -

  .التأكد من

10  
التاریخیة  فةالتكل

للموجودات 

  والمطلوبات

ــــــة التكــــــالیف عــــــن فصــــــاحاإل یجــــــب -  التاریخیــــــة القــــــیم أو للموجــــــودات التاریخی

 تحقیقهـا المتوقـع النقدیـة بقیمتهـا المـالي المركـز في قائمة تظهر التي للمطلوبات

  ).مطبقا الحكمي التنضیض كان إذا( 

11  
حركة  تفاصیل

الدیون  مخصص

  فیها المشكوك

ـــى المحمـــل عـــن المبلـــغ حفصـــااإلیجـــب  -  المالیـــة الفتـــرة خـــالل الـــدخل قائمـــة عل

  .في تحصیلها المشكوك للدیون مخصصا باعتباره

  .المالیة الفترة خالل المعدومة والدیون -

  .المالیة الفترة خالل تحصیلها تم والتي سابقا المعدومة والدیون -

 الفتــــرة ونهایــــة بدایــــة فــــي تحصــــیلها فــــي المشــــكوك الــــدیون مخصــــص ورصــــید -

  المالیة.

12  
عن  فصاحاإل

  المطلوبات

ـــــي قائمـــــة المركـــــز المـــــالي  فصـــــاحاإلیجـــــب  ـــــي اإل أوف ات المتممـــــة عـــــن یضـــــاحف

 المطلوبات التالیة:

  .بینهما التمییز مع األخرى والحسابات االدخار وحسابات الجاریة الحسابات -

  .األخرى المالیة والمؤسسات للمصارف الجاریة الحسابات -

  .(الدائنة) السلم ذمم -

  .(الدائنة) االستصناع ذمم -

  .الملكیة حقوق أصحاب على توزیعها المقرر رباحاأل -

  .المصرف على المستحقة والضرائب الزكاة -

  األخرى (الدائنة). الذمم -

13  
 أصحابحقوق 

حسابات االستثمار 

  المطلقة

 حقـــوق وقبـــل المطلوبـــات بعـــد مســـتقل بنـــد فـــي وٕاظهارهـــا عنهـــا فصـــاحاإل یجـــب -

    الملكیة. أصحاب

  األقلیة حقوق  14

 مجمــوع بــین مســتقل بنــد فــي القــوائم المالیــة الموحــدة فــي عنهــا فصــاحاإل یجــب -

 أصــحاب وحقــوق حكمهــا ومــا فــي المطلقــة االســتثمار حســابات أصــحاب حقــوق

  الملكیة.

15  
 عن عناصر فصاحاإل

  حقوق الملكیة

قائمــة التغیــرات فــي حقــوق  أوفــي صــلب قائمــة المركــز المــالي، و/ فصــاحاإلیجــب 

ات المتممـــة (حســـبما یكـــون مناســـبا) عـــن عناصـــر یضـــاحاإل أوالملكیـــة و/ بأصـــحا

  حقوق الملكیة التالیة:

  .والمدفوع به والمكتتب به المصرح المال رأس -
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 للحصـة االسـمیة والقیمـة والقائمـة المصـدرة الملكیـة حقوق) أسهم( حصص عدد -

  .صداروعالوة اإل

 المالیـــة الفتـــرة ونهایـــة ایـــةبد فـــي االختیاریـــة واالحتیاطیـــات النظـــامي االحتیـــاطي -

  . الفترة خالل في االحتیاطیات والتغیرات

 الخســــائر أو ربــــاحاأل ومقــــدار المالیــــة الفتــــرة ونهایــــة بدایــــة فــــي المبقــــاة ربـــاحاأل -

 فـــي والمطلوبـــات للموجـــودات الحكمـــي التنضـــیض النـــاتج عـــن المبقـــاة التقدیریـــة

 أصـحاب علـى ربـاحاأل عتوزیـ ذلـك فـي الفترة بما خالل والتغیرات تطبیقیة، حالة

  . المبقاة رباحواأل االحتیاطیات بین والتحویالت الملكیة حقوق

  .المالیة الفترة خالل الملكیة حقوق صحابأل األخرى الحقوق في التغیرات -

  حقوق الملكیة. أصحاب على المبقاة رباحاأل توزیع على مفروضة قیود أیة -

16  
الحقوق وااللتزامات 

 أنواعالمرتبطة ب

  باتالحسا

 حســـابات أنواعبـــ المرتبطـــة والشـــروط وااللتزامـــات الحقـــوق عـــن فصـــاحاإل یجـــب -

ــــة ومــــا االســــتثمار ــــي المطلق  المختلفــــة هــــاأنواعب األخــــرى والحســــابات حكمهــــا ف

  المالي. المركز قائمة في الظاهرة

  

 في قائمة الدخل: فصاحاإلالعرض و  )2

  )3جدول رقم (

  ها في قائمة الدخلعن فصاحاإلالمعلومات التي یجب   فصاحاإلعنصر   

  الدخل. قائمة تشملها التي المالیة الفترة عن فصاحاإل یجب -  المالیة الفترة  1

2  
ات یراداإل عن فصاحاإل

  والمصروفات

 حســب االســتثمار وخســائر ومكاســب ومصــروفات اتإیــراد عــن فصــاحاإل یجــب -

  ها.أنواع

3  
  طبیعة عن فصاحاإل

  والمصروفات اتیراداإل

 األخـــرى والخســائر والمكاســب والمصـــروفات اتیــراداإل طبیعــة عـــن فصــاحاإل یجــب

  النسبیة. ذات األهمیة

4  
عن  فصاحاإل

 الخسائر أوالمكاسب 

  التقدیریة

 عـــــن الناتجـــــة التقدیریـــــة (الخســـــائر) مقـــــدار المكاســـــب عـــــن فصـــــاحاإل یجـــــب -

  .مطبقا ذلك كان إذا للموجودات والمطلوبات الحكمي التنضیض

التنضــــیض  تطبیـــق فــــي المصـــرف راعاهــــا التـــي العامــــة المبـــادئ بیــــان ویجـــب -

  الحكمي.

5  
  تفاصیل عن فصاحاإل

  الدخل قائمة

 التــي االســتثمارات وخســائر ومكاســب ومصـروفات اتإیــراد عــن فصــاحاإل یجـب -

 لهـا ومضـافا المطلقـة االسـتثمار حسابات أصحاب أموال فیها استثمر المصرف

  .معهم فیه اشترك ما
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ـــــــراد عـــــــن أیضـــــــا فصـــــــاحاإل ویجـــــــب -  وخســـــــائر ومكاســـــــب اتومصـــــــروف اتإی

  .فیها كل على حدة باالستثمار انفرد المصرف التي االستثمارات

ات المتممـة عـن یضـاحفـي اإل أوالـدخل  قائمـة فـي فصاحاإل یتم أن حیث یجب -

  :المدى المالئم لظروف المصرف إلىالمعلومات التالیة 

  .االستثمارات ومكاسب اتإیراد ·

  .االستثمارات وخسائر مصروفات ·

  .االستثمارات من لخسارةا أو الدخل ·

 خســـــارة أو دخـــــل فـــــي المطلقـــــة االســـــتثمار حســـــابات أصـــــحاب عائـــــد ·

  .مضاربا بصفته المصرف استقطاع نصیب قبل االستثمارات

  .االستثمارات من الخسارة أو الدخل في المصرف نصیب  ·

  .مضاربا بصفته المطلقة االستثمارات دخل من المصرف نصیب  ·

  .مضاربا بصفته المقیدة راتاالستثما ربح من المصرف نصیب  ·

  . وكیال بصفته المقیدة االستثمارات إدارة عن المصرف نصیب ·

  .األخرى األنشطة من والخسائر والمكاسب والمصروفات اتیراداإل ·

  .والعمومیة اإلداریة المصروفات ·

  .والضرائب الزكاة قبل الخسارة أو الدخل ·

  .منهما) كل مبلغ عن فصاحاإل (مع والضریبة الزكاة ·

  الخسارة. صافي أو الدخل فيصا ·

6  
وعاء  عن فصاحاإل

  الزكاة

 عــن نیابــة بإخراجهــا المصــرف التــزم إذا للمصــرف الزكــاة وعــاء عــن فصــاحاإل یجــب

  .الملكیة حقوق أصحابجمیع 

7  
  حصة عن فصاحاإل

  األقلیة

 قائمـة فـي الخسـارة صـافي أو الـدخل صـافي فـي األقلیـة نصـیب عـن فصاحاإل یجب

  الخسارة. صافي أو الدخل صافي قبل یظهر مستقل بند في الدخل الموحدة

  

 في قائمة التدفقات النقدیة: فصاحاإل )3

  )4جدول رقم (

  عنها في قائمة التدفقات النقدیة فصاحاإلالمعلومات التي یجب   فصاحاإلعنصر   

  قائمة التدفقات النقدیة. تشملها التي المالیة الفترة عن فصاحاإل یجب -  المالیة الفترة  1

2  
قائمة  تصنیف

  النقدیة التدفقات

 النقدیـــة والتـــدفقات العملیـــات، مـــن الناتجـــة النقدیـــة التـــدفقات بـــین التمییـــز یجـــب -

  .التمویل من الناتجة النقدیة والتدفقات من االستثمار، الناتجة
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 عناصـر عـن حولهـا اتیضـاحاإل أو فـي قائمـة التـدفقات النقدیـة فصـاحاإل یجـب -

  والتمویل. واالستثمار، ملیات،الع من كل من التدفقات النقدیة

3  
 عن التغیرات فصاحاإل

  النقد في

 المالیــة، الفتــرة خــالل النقــد فــي الــنقص أو الزیــادة صــافي عــن فصــاحاإل یجــب -

  المالیة. الفترة ونهایة في بدایة النقد ومبلغ

4  
 عن العملیات فصاحاإل

  نقدیة التبادلیة الغیر

تحـــویالت غیـــر التبادلیـــة التـــي ال ال أوعـــن العملیـــات التبادلیـــة  فصـــاحاإلیجـــب  -

 قبض نقدي. أوتتطلب دفع 

 فـــي حصـــص إصـــدار مقابـــل الموجـــودات اقتنـــاء أو المنحـــة، أســـهم مثـــل وذلـــك -

  التزام آخر. مقابل تحمل التزام أو الملكیة، حقوق

5  
مكونات  عن فصاحاإل

  النقد

 تحدیــــد فــــي المصــــرف اتبعهــــا التــــي المحاســــبیة السیاســــة عــــن فصــــاحاإل یجـــب -

  حكمه. في النقد وما مكونات

  

 :المبقاة رباحاأل  قائمة أو الملكیة أصحاب حقوق في التغیراتفي قائمة  فصاحاإل )4

  )5جدول رقم (

  التوضیح  فصاحاإلعنصر   

  المالیة الفترة  1
 حقــــوق فــــي التغیـــرات قائمــــة تشــــملها التـــي المالیــــة الفتــــرة عـــن فصــــاحاإلیجـــب  -

  المبقاة. رباحاأل قائمة أوالملكیة  أصحاب

2  
قائمة  في فصاحاإل

حقوق  في التغیرات

  الملكیة أصحاب

 الملكیة عن: أصحابفي قائمة التغیرات في حقوق  فصاحاإلیجب  -

االختیاریــــة  واالحتیاطیــــات النظــــامي واالحتیــــاطي المــــدفوع المــــال رأس •

  .على حدة كل األخرى

عـن  منهـا نـتج عمـا فصـاحاإل مع المالیة الفترة بدایة في المبقاة رباحاأل •

  .مطبقا ذلك كان إذا والمطلوبات للموجودات الحكمي یضالتنض

  المالیة. الفترة خالل الملكیة أصحاب حقوق استثمارات •

 .المالیة الفترة خالل الخسارة صافي أو الدخل صافي •

 .المالیة الفترة خالل الملكیة حقوق أصحاب على التوزیعات •

 ختیاریـــةاال واالحتیاطیـــات النظــامي االحتیـــاطي فــي الـــنقص أو الزیــادة •

 .المالیة خالل الفترة األخرى

 االختیاریــــة واالحتیاطیــــات النظــــامي واالحتیــــاطي المــــدفوع المــــال رأس •

 .على حدة كل األخرى

 منهـــا نــتج عمــا فصــاحاإل مــع المالیـــة الفتــرة نهایــة فــي المبقــاة ربــاحاأل •
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  مطبقا. ذلك كان إذا والمطلوبات الحكمي للموجودات التنضیض عن

3  
  ةقائم في فصاحاإل

  المبقاة رباحاأل 

 المبقاة عن: رباحفي قائمة األ فصاحاإلیجب  -

 مـن منهـا نـتج عمـا فصـاحاإل مـع المالیة الفترة بدایة في المبقاة رباحاأل •

  .مطبقا ذلك كان إذا والمطلوبات الحكمي للموجودات التنضیض

  .المالیة للفترة الخسارة صافي أو الدخل صافي •

ـــــــى التحـــــــویالت •  واالحتیاطیـــــــات (النظـــــــامي) القـــــــانوني االحتیـــــــاطي إل

  .الفترة المالیة خالل األخرى االختیاریة

  .المالیة الفترة خالل وغیرهم الملكیة حقوق أصحاب على التوزیعات •

 التنضــیض عــن فصــاحاإل مــع المالیــة الفتــرة نهایــة فــي المبقــاة ربــاحاأل •

  ذلك مطبقا. كان إذا للموجودات والمطلوبات الحكمي

  

 یرات في االستثمارات المقیدة:في قائمة التغ فصاحاإل )5

  )6جدول رقم (

  عنها فصاحاإلالمعلومات التي یجب   فصاحاإلعنصر   

  الفترة المالیة  1
 االسـتثمارات فـي التغیـرات قائمـة تشـملها عـن الفتـرة المالیـة التـي فصـاحاإلیجب  -

  المقیدة.

2  
تصنیف قائمة 

التغیرات في 

  االستثمارات المقیدة

علــــى وجــــه ( تمویلهــــا لمصــــادر وفقــــا المقیــــدة راتاالســــتثما بــــین الفصــــل یجــــب -

 الفصــل وكــذلك ،)اســتثماریة محــافظ اســتثمار مقیــدة، وحــدات المثــال: حســابات

  .االستثماریة المحافظ أنواع بین

3  
في قائمة  فصاحاإل

التغیرات في 

  االستثمارات المقیدة

فـــي قائمـــة التغیـــرات فـــي االســـتثمارات المقیـــدة عـــن المعلومـــات  فصـــاحاإلیجـــب  -

  التالیة:

 نــتج عمــا فصــاحاإل مــع المالیــة الفتــرة بدایــة فــي المقیــدة االســتثمارات رصــید •

  .مطبقا ذلك كان إذا المقیدة لالستثمارات الحكمي عن التنضیض منه

 الوحــدة وقیمــة االســتثماریة المحـافظ مــن كــل فـي االســتثماریة الوحــدات عـدد •

  .الفترة المالیة بدایة في

 أو السـحوباتو  .الفتـرة خـالل االسـتثماریة الوحـدات اتإصـدار  أو اإلضافات •

قبــــل  مــــن الفتــــرة خــــالل) شــــرائها المعــــاد( المســــتردة االســــتثماریة الوحــــدات

  .المحفظة

 المقطــوع أجــره أو االســتثمار أربــاح فــي مضــاربا بصــفته المصــرف نصــیب •
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ـــــة المباشـــــرة غیـــــر المصـــــروفاتو  .وكـــــیال لالســـــتثمار بصـــــفته  مـــــن المحمل

  .المقیدة ثماراتعلى االست وجدت إذا المصرف،

 نــتج عمــا فصــاحاإل مــع الفتــرة خــالل المقیــدة االســتثمارات خســائر أو أربــاح •

  .مطبقا ذلك كان إذا المقیدة لالستثمارات الحكمي عن التنضیض منها

 نــتج عمــا فصــاحاإل مــع المالیــة الفتـرة نهایــة فــي المقیــدة االســتثمارات رصـید •

  .مطبقا ذلك كان ذاإ المقیدة لالستثمارات الحكمي عن التنضیض منها

 فــي االســتثماریة المحــافظ مــن محفظــة كــل فــي االســتثماریة الوحــدات عــدد •

  .الوحدة الفترة وقیمة نهایة

4  

في  فصاحاإل

ات حول یضاحاإل

قائمة التغیرات في 

  االستثمارات المقیدة

المقیــدة  االســتثمارات فــي التغیــرات قائمــة حــول اتیضــاحاإل فــي فصــاحاإل یجـب -

  :الیةالمعلومات الت عن

 المقیــــدة االســــتثمارات حســــابات أصــــحابو  المصــــرف بــــین العالقــــة طبیعــــة •

  .وكیال أو بصفته مضاربا

ـــ المرتبطـــة وااللتزامـــات الحقـــوق •  االســـتثماریة الوحـــدات أو الحســـابات أنواعب

  .المختلفة

 صندوق الزكاة والصدقات: أموالفي قائمة مصادر واستخدامات  فصاحاإل )6

  )7جدول رقم (

  عنها فصاحاإلالمعلومات التي یجب   فصاحاإلعنصر   

  المالیة الفترة  1
 أمــوال واســتخدامات مصــادر قائمــة تشــملها التــي المالیــة الفتــرة عــن فصــاحاإل یجــب

  الزكاة والصدقات. صندوق

  الزكاة إخراج  2

ـــإخراج یقـــوم المصـــرف كـــان إذا عمـــا فصـــاحاإل یجـــب  أصـــحاب عـــن نیابـــة الزكـــاة ب

 أصـحاب عـن نیابـة الزكـاة وتوزیـع بجمـع یقوم فالمصر  كان إذا الملكیة وعما حقوق

  األخرى. المطلقة والحسابات االستثمار حسابات

  .والصدقات الزكاة صندوق ألموال األخرى المصادر عن فصاحاإل یجب  المصادر األخرى  3

  الزكاة توزیع  4

 فصـاحاإلو  بتوزیعهـا المصـرف قـام التـي والصـدقات الزكـاة أموال عن فصاحاإل یجب

 فــي بتوزیعهــا المصــرف یقــم لــم التـي والصــدقات الزكــاة أمــوال وكــذلك فها،عـن مصــار 

  .الفترة المالیة نهایة
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 :القرض صندوق أموال واستخدامات مصادر قائمة في فصاحاإل )7

  )8جدول رقم (

  عنها فصاحاإلالمعلومات التي یجب   فصاحاإلعنصر   

  المالیة الفترة  1
 واســـتخدامات مصـــادر قائمـــة لهاتشـــم التـــي المالیـــة الفتـــرة عـــن فصـــاحاإل یجـــب -

  صندوق القرض. أموال

2  
القروض  رصید

واألموال والمتاحة 

  لإلقراض

 الفتـرة بدایـة فـي لإلقـراض المتاحـة واألمـوال القروض رصید عن فصاحاإل یجب -

  ها.أنواع المالیة حسب

موال المتاحـة لإلقـراض فـي نهایـة الفتـرة عن رصید القروض واأل فصاحاإلیجب  -

  المالیة.

3  
 عن مصادر فصاحاإل

  األموال واستخداماتها

 المالیـة الفتـرة خـالل القـرض صـندوق أمـوال ومصـادر مبالغ عن فصاحاإل یجب -

  حسب مصادرها.

 الفتـــرة خـــالل القـــرض صـــندوق أمـــوال اســـتخدامات مبـــالغ عـــن فصـــاحاإل یجـــب -

  حسب طبیعتها. المالیة
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  المبحث الثاني: 

االفصاحات المطلوبة بي التحقق من مدى التزام بنك البركة اإلسالم

  )1في معیار المحاسبة اإلسالمي رقم (

  في سوریة: اإلسالمیةنشأة المصارف أوال: 

المصـارف  بإحـداثالذي سمح  ساسهو األ 2005) لعام 35المرسوم التشریعي رقم ( إصداركان 

 مالشــا بنــكأول مصــرف اســالمي فــي ســوریة  إنشــاءفــي ســوریة، وتكللــت الجهــود ببــادرة  اإلســالمیة

، وباشـــر أعمالـــه 2006أیلـــول  7بموجـــب قـــرار رئاســـة مجلـــس الـــوزراء الصـــادر بتـــاریخ  ياإلســـالم

ي اإلســالم. ویلیــه بنـك سـوریة الـدولي 2007آب  27) ملیــار لیـرة سـوریة فـي 5بـرأس مـال مقـداره (

ي، وتـم اإلسـالم% مـن قبـل بنـك قطـر الـدولي 30وهو شركة مساهمة سـوریة مغفلـة مملوكـة بنسـبة 

) ملیـار 5بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء وبـرأس مـال مقـداره ( 2006أیلـول  7صـرف فـي تأسیس الم

ي آخــر مصــرف اإلســالم. وكــان بنــك البركــة 2009أیلــول  15لیــرة ســوریة، وقــد باشــر عملــه فــي 

ســالمي ســوري تــم تأسیســه حتــى تــاریخ هــذه الدراســة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بتــاریخ إ

) ملیــار لیـرة ســوریة، وتـم مباشــرة العمـل فــي الســوق 5مــال مقـداره ( بـرأس 2009كـانون الثــاني  18

  .2010حزیران  14السوریة بتاریخ 

  السوریة: اإلفصاح في المصارف اإلسالمیة  ثانیا:

 مــن ســسأ علــى یعمــل مصــرفي ســوق یجــادإ علــى عملــت ســوریة فــي المصــرفي العمــل مســیرة نإ

 التقلیدیـــة المصــارف مــع جنـــب إلــى جنبــا یعمـــل ســالميإ مصــرفي قطـــاع ٕانشــاءو  والشــفافیة مــاناأل

 للمصــــارف التشــــریع نإ حیــــث ومشــــاریع، نشــــطةأ مــــن الیــــه یحتــــاج بمــــا الســــوري االقتصــــاد لتنمیــــة

 الشــفافیة ان اذ الدولیـة، المحاسـبیة ومعـاییر الدولیــة القـوانین مراعـاة فیـه بمــا متقـدما جـاء اإلسـالمیة

حوكمـــة لـــدى المصـــارف اإلســـالمیة حیـــث جــاء فـــي دلیـــل ال .ياإلســـالم العمـــل فـــي أساســـي مطلــب

العاملة في الجمهوریة العربي السوریة الصادر عن مصرف سـوریة المركـزي، فـي البـاب الرابـع منـه 

  :1وتحت عنوان الشفافیة واإلفصاح، المادة الحادیة والعشرون، أحكام عامة، ما یلي

                                                             
ة اإلسالمیة المصارف لدى الحوكمة دلیل 1 ة في العامل يالع الجمھوری ة السوریة، مصرف سوریة السوریة رب ة العربی ، الجمھوری

  .2009المركزي، 
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 انضـــباط ليوبالتـــا الجیـــدة الحوكمـــة عناصـــر مـــن أساســـیا عنصـــرا والشـــفافیة اإلفصـــاح یشـــكل .1

 جهـة، مـن المصـرف مـن بكـل یتعلـق فیمـا إیجابیـة نـواح عـدة الجیـد لإلفصاح حیث أن السوق،

 مـــن القـــرارات متخـــذي ویمكـــن بالمصـــرف الثقـــة وبنـــاء األمـــوال جـــذب رؤوس إلـــى یـــؤدي حیـــث

 جهـة مـن والمـراقبین والسـوق العالقـة وأصـحاب والمسـاهمین في العمـل، السلیمة القرارات اتخاذ

 المصـرف علـى الرقابـة عملیـة تسـهیل مـن تمكـن التـي المعلومات الالزمة یعطیهم حیث أخرى،

 الســلیمة القــرارات اتخــاذ مــن بالتــالي وتمكیــنهم إدارة المصــرف أداء علــى والحكــم نشــاطاته وفهــم

 .المصرف مع تعاملهم في

 المعـــاییر تملیـــه مـــا ووفـــق النافـــذة، واألنظمـــة القـــوانین حســـب اإلفصـــاح بعملیـــة المصـــرف یقـــوم .2

 للتقـاریر الدولیـة والمعـاییر اإلسـالمیة المالیـة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هیئة الصادرة عن

 أحكــام مــع یتعــارض ال وبمــا الهیئــة معــاییر تغطیهــا ال التــي الموضــوعات فــي )IFRS(المالیـة 

  .اإلسالمیة الشریعة

 الســـنوي ریـــرالتق فـــي تـــأخیر، أي وبـــدون المحـــددة األوقـــات فـــي منـــتظم بشـــكل ،اإلفصـــاح یـــتم .3

 بــاللغتین( المالئمــة األخــرى الوســائل وفــي للمصــرف لكترونــياإل الموقــع علــى والتقــاریر الدوریــة

 والمســتثمرین المصــرف فــي التنفیذیــة دارةاإل بــین الدوریــة االجتماعــات عــن) العربیــة واالنكلیزیــة

 سالـــــرئی قبـــــل مــــن المقدمـــــة الدوریــــة والملخصـــــات التصـــــریحات إلــــى ضـــــافةباإل والمســــاهمین،

  .والصحفیین المالیین والمحللین للمساهمین والموجهة المالي التنفیذي والمدیر

المجلـــس  عـــن المنبثقـــة اللجـــان وأعضـــاء دارةاإل مجلـــس وأعضـــاء رئـــیس مـــن أي علـــى یحظـــر .4

 اإلفصــاح المصــرف فــي العــاملین وكافــة الخــارجیین والمــدققین والمستشــارین والــرئیس التنفیــذي

 أســهم فــي بالتــداول القیــام أو/و الســوق فــي الســهم ســعر علــى مــؤثرة داخلیــة أي معلومــات عــن

  .داخلیة معلومات على بناء المصرف

 والملخصــات والتصــریحات والدوریــة الســنویة تقــاریره جمیــع یخــص فیمــا المصــرف، علــى ینبغــي .5

 .والمقارنة للفهم وقابلة وموضوعیة دقیقة معلومات بتقدیم االلتزام الدوریة،

عــــن  اإلفصــــاحب تتعلــــق فقــــرة الدوریــــة وتقــــاریره للمصــــرف الســــنوي التقریــــر یتضــــمن أن یجــــب .6

 إدراك للمســتثمرین تتــیح مالیــة وغیــر مالیــة معلومــات تضــم التــي دارةاإل وتحلــیالت مالحظــات

 اثحــدواال لالتجاهــات المحتمــل األثــر ذلــك فــي بمــا المــالي، ووضــعه المصــرف نتــائج عملیــات

 المالحظــــات تلــــك تكــــون بــــأن المصــــرف دتعهــــ مــــع التأكــــد، عــــدم وحــــاالت الحالیــــة والمتوقعــــة

 مسـتقبلیة نظـرة عـن التحلـیالت هـذه تعبـر كمـا. للفهـم وقابلـة وعادلـة معتمـدة وكاملـة والتحلیالت

 حــال فــي للمصــرف المــالي الوضــع علــى تــؤثر أن الممكــن مــن عــن ظــروف اإفصــاح تتضــمن

 .للحدوث وقابلة مبررة الظروف هذه كانت
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الجهــات  موافقــة علــى الحصــول وبعــد الجوهریــة اثاألحــد عــن اإلفصــاح المجلــس علــى یجــب .7

 :التالیة المحددات وفق وذلك) ذلك األمر تتطلب إذا( المختصة

 .به المرتبطة والمعلومات للحدث شامل وصف  . أ

 .الحدث وقوع إلى أدت التي العوامل  . ب

 .له نتیجة المصرف على تترتب قد التي وااللتزامات للحدث، المالي األثر  . ت

 الكاملـــة، اإلفصـــاح عملیـــة یعــزز وبمـــا یتضـــمن، أن مـــن للمصــرف الســـنوي للتقریـــر بـــد ال كمــا .8

 .األخرى والجوانب والمالیة واإلداریة التنظیمیة الجوانب حول معلومات

ومـن خــالل مسـا ســبق نســتطیع القـول أن دلیــل الحوكمـة لــدى المصــارف اإلسـالمیة فــي الجمهوریــة 

مل علـــى أهـــم جوانـــب ومتطلبـــات العربیـــة الســـوریة الصـــادر عـــن مصـــرف ســـوریة المركـــزي قـــد شـــ

  اإلفصاح المحاسبي في المصارف اإلسالمیة.

 النظـام مـدخالت وعدالـة وصـدق موضـوعیة علـى شـدد ياإلسـالم الفقـه نا نـرى تقـدم، لمـا وكنتیجـة

 نتــائج علــى نحصــل أن مــن إذن والبــد وعادلــة، دقیقــة محاســبیة قیــاس أدوات أوجــد ثــم المحاســبي،

 معظــــم نفــــا ،ســــوریة فــــي المالیــــة الســــوق ومــــع انطالقــــة .1قیــــاسوال العــــرض فــــي بالعدالــــة تتمیــــز

 یعنـــي ممـــا المســـاهمة، الشـــركات حوكمـــة قواعـــدب ملزمـــة الســـوق فـــي مدرجـــةال المحلیـــة مصـــارفال

 مــن مزیــد باتجــاه طلبــاً  مســتقبالً  شــهدتس، و شــملأو  كبــرأ بشــكل اإلفصــاحو  الشــفافیة بمعــاییر االلتــزام

  .المالیة األوراق سوق في المستثمرین قبل من اإلفصاحو  الشفافیة

  2:نبذة عن مجموعة البركة المصرفیة  ثالثا:

مجموعــة البركـــة المصــرفیة هـــي شــركة مســـاهمة بحرینیـــة مرخصــة كمصـــرف جملــة إســـالمي مـــن  

وتعتبـر البركـة مـن رواد  ،مصرف البحرین المركـزي، ومدرجـة فـي بورصـتي البحـرین و نـازداك دبـي

عــالم حیـث تقــدم خـدماتها المصــرفیة الممیـزة إلــي حــوالي ي علــى مسـتوى الاإلسـالمالعمـل المصــرفي 

وتقدم بنـوك البركـة منتجاتهـا وخـدماتها المصـرفیة والمالیـة  ،ار شخص في الدول التي تعمل فیهاملی

ــــًا أل الســــمحاء فــــي مجــــاالت مصــــرفیة التجزئــــة، والتجــــارة،  اإلســــالمیةومبــــادئ الشــــریعة  حكــــاموفق

 1.5ة، هـــذا ویبلـــغ رأس المـــال المصـــرح بـــه للمجموعـــة خـــدمات الخزینـــ إلـــى ضـــافةواالســـتثمار باإل

للمجموعـة انتشـار و  ملیـار دوالر أمریكـي. 1.8ملیار دوالر أمریكي، كما یبلغ مجموع الحقـوق نحـو 

جغرافـي واسـع ممـثًال فـي وحــدات مصـرفیة تابعـة ومكاتـب تمثیـل فــي خمسـة عشـر دولـة تـدیر أكثــر 

                                                             
  .228 ص ،2003 سابق، مرجع ،قنطقجي 1
 .2014التقریر المالي لبنك البركة اإلسالمي لعام  2
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فریقیــا، إ، باكســتان، جنــوب البحــرین، تركیــا، دن، تــونس، الســودانفــرع فــي كــل مــن: األر  450مــن 

  .ندونیسیا، لیبیا، العراق والمملكة العربیة السعودیةإلبنان، سوریة، 

  في سوریة: ياإلسالم نشأة بنك البركة  رابعا:

 عقــد الــذي العـرب للمســتثمرین األول المــؤتمر خـالل مــن ســوریة فـي البركــة بنــك إنشـاء فكــرة نبثقـتا

 علـــى الدولـــة عملـــت والـــذي وقتئـــذ الســـائد االســـتثماري المنـــاخ ظـــل وفـــي .1993 عـــام دمشـــق فـــي

 فــي االقتصــادیة القطاعـات مختلــف مــن الوطنیـة الطاقــات جمیـع إشــراك خــالل مـن وتعزیــزه تدعیمـه

ــــوطني، االقتصــــاد تحریــــك مهمــــة  شــــركات مثــــل إســــالمیة مالیــــة شــــركات إنشــــاء فكــــرة طــــرح تــــم ال

 وفقـاً  جمیعهـا تعمـل والتـي اإلسـالمیة والمصـارف یريالتـأج التمویـل وشـركات االستثماریة الصنادیق

 قـــدرة تعـــزز كمـــا التنمیـــة حاجـــات وتلبـــي العامـــة المصـــلحة تخـــدم لكـــي اإلســـالمیة الشـــریعة حكـــامأل

  .الوطني االقتصاد

 لتحقیــق الحكومــة وأصــدرت خاصــة مصــارف نشــاءإل المجــال فــتح الدولــة قــررت 2001 عــام وفــي

ــــى هأحكامــــ اقتصــــرت والــــذي 2001 لعــــام 28 رقــــم القــــانون الغــــرض هــــذا  المصــــارف تأســــیس عل

 آلیـــــات عــــن وجوهریـــــاً  شــــكلیاً  تختلـــــف اإلســــالمیة المصــــارف عمـــــل آلیــــات كانـــــت ولمــــا التقلیدیــــة،

 اإلســــالمیة للمصــــارف خــــاص قــــانون مشــــروع إعـــداد علــــى العمــــل جــــرى فقــــد التقلیدیــــة المصـــارف

 التشـریعي المرسـوم السـوریة العربیـة الجمهوریـة رئـیس السـید إصـدارب تكللت حتى الجهود وتواصلت

  .اإلسالمیة المصارف اثحدإب الخاص 2005 لعام 35 رقم

 بمركزهـا المعروفـة المصـرفیة البركـة مجموعة قامت حیث مسارات عدة في العمل انطلق ذلك وبعد

 واالســـتثمار للتنمیـــة الســـوري االستشـــاري المكتـــب بتكلیـــف اإلســـالمیة الصـــیرفة مجـــال فـــي الریـــادي

 هـذه فـي جـرى كمـا سـوریة فـي إسـالمي مصـرف لتأسیس الالزمة االقتصادیة الجدوى دراسة إعدادب

  .المصرف إنشاء في للمساهمة السورین األعمال رجال من ممیزة نخبة دعوة على العمل األثناء

 أبــدت الموافقــة هــذه علــى الحصــول ولــدى المركــزي ســوریة مصــرف إلــى الموافقــة بطلــب التقــدم وتــم

 بتأســیس بالمشــاركة رغبتهــا العــالم فــي اعتبــار ذات خلیجیــة اقتصــادیة وشخصــیات مالیــة مؤسســات

 المؤسســین ضــم بطلــب 04/11/2008 بتـاریخ المركــزي ســوریة مصــرف إلـى التقــدم وتــم المصـرف

 صـــدرت وقـــد للمصـــرف، يساســـاأل والنظـــام التـــرخیص قـــرار وتعـــدیل المؤسســـین الئحـــة إلـــى الجـــدد

 الـوزراء مجلـس رئاسـة مـن المصـرف بتأسـیس النهائیة والموافقة الترخیص قرار تعدیل على الموافقة

  .18/1/2009 بتاریخ
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 4/11/2009 حتـــى اســـتمر و 4/10/2009 تـــاریخ مـــن ابتـــدًأ 2009 عـــام خـــالل االكتتـــاب وتـــم

 یؤكــد ممـا المطلـوب المبلـغ أمثـال أربعــة مـن أكثـر التغطیـة نسـبة تجــاوزت حیـث بـاهراً  نجاحـاً  محققـاً 

 المصــرف بــدأ االكتتــاب، مرحلــة انتهـاء مــع البركــة بنــك تأســیس يفـ المســاهمون وضــعها التــي الثقـة

 14/6/2010 تــــاریخ لیكـــون العملیـــات كامــــل وتأســـیس مصـــرفلل التجریبــــي لإلطـــالق بالتحضـــیر

 بنـك البركـة أسـهم بـأدراج الخاصـة الموافقـة علـى الحصـول تـم وقـد .السوریة السوق في العمل بدایة

 هیئـــة ٕادارةو  المالیـــة لــألوراق دمشـــق ســوق إدارة قبـــل مــن المالیـــة لــألوراق دمشـــق ســوق فـــي ســوریة

  .3/11/2014 بتاریخ اً رسمی أدرجت حیث السوریة واألسواق المالیة األوراق

 واالســــتثماریة للمتعامــــل المصــــرفیة بالتعــــامالت الریــــادة لدیــــه لیكــــون ویعمــــل ویســــعى بنــــك البركــــة

 فـــي والمســـاهمة المصـــرفیة بالســـوق ومســـتمرة مضـــافة قیمـــة البنـــك یحقـــق وأن والموظـــف والمســـاهم

 السـوري المجتمـع لشـرائح المالیـة االحتیاجـات تلبیـة إلى ویهدف بنك البركة .السوري المجتمع تنمیة

 اإلســـالمیة الشــریعة مـــن المســتمدة األخــالق مـــن أســس علـــى أعمالــه ممارســة خـــالل مــن المختلفــة

 مبــدأ وتحقیــق الخدمــة توىبمســ االرتقــاء مــن یمكنــه بمــا المهنیــة المعــاییر أفضــل وتطبیــق الســمحاء،

ومــوظفین بمــا  ومســاهمین متعــاملین مــن النجــاح فــي شــركائه مــع المحققــة المكاســب فــي المشــاركة

  یساهم في تنمیة المجتمع السوري.

 ســـمیةإ بقیمـــة ســـهم ) مالیـــین10( علـــى موزعـــة ســـوریة لیـــرةملیـــار  )5( ب المصـــرف رأســـمال حـــددو 

 مـــال رأس مـــن ســـهم ) ملیـــون6,5( ب المؤسســـون باكتتـــ ،احـــدالو  ســـوریة للســـهم لیـــرة )500( قــدرها

 طـرح وتـم سـوریة، لیرة )3,250,000,000(اإلسمیة  قیمتها والبالغة% 65 قدرها بنسبة المصرف

  .المصرف رأسمال من% 35 نسبة تمثل العام االكتتاب على سهم )3,500,000(

 مجموعـة ضـمن ،2015 للعـام سـوریة فـي إسـالمي بنـك أفضـل جـائزة سوریة -البركة بنك استحقو 

 فــي المتخصصــة األمریكیــة) Global Finance( فاینــانس غلوبــال مجلــة تمنحهــا التــي الجــوائز

 التمویــــل نمـــو فـــي البنـــك ســـاهمو  .العالمیـــة والتمویـــل الصـــیرفة لمؤسســـات والتمویـــل البنـــوك مجـــال

 میةاإلســال للشــریعة المطابقــة المالیــة والخــدمات المنتجــات تــوفیر فــي ونجــح ســوریة، فــي اإلســالمي

 األوضــاع متانــة تشــمل التــي المعــاییر مــن العدیــد فــي المهمــة البنــك مكانــة إلــى باإلضــافة لزبائنــه،

. حیــث ســاهمت جمیــع العوامــل الســابقة الجغرافــي والتوســع االســتراتیجیة والعالقــات والربحیــة المالیــة

ن محـــل الـــذكر فـــي تحـــریض الباحـــث علـــى اختیـــار التقـــاریر المالیـــة لبنـــك البركـــة اإلســـالمي لتكـــو 

  الدراسة والتقییم.
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الـواردة بمعیـار  فصـاحاإلي بمتطلبات اإلسالمالتزام بنك البركة  مدى: دراسة خامسا

  ):1ي رقم (اإلسالمالمحاسبة 

نالحـظ  2014عـن عـام  ياإلسـالملبنـك البركـة التقریـر المـالي المنشـور  على طالعومن خالل اال

  :العناصر التالیةعلى  المحاسبي اشتمل فصاحاإلن إ

  قائمة المركز المالي. .1

  قائمة الدخل. .2

  قائمة التغیرات في حقوق المساهمین. .3

  قائمة التدفقات النقدیة. .4

  حسابات االستثمارات المقیدة. أصحابقائمة التغیرات في حقوق  .5

  صندوق الزكاة والصدقات. أموالقائمة مصادر واستخدامات  .6

  ات حول البیانات المالیة.یضاحاإل .7

  اختبار الفرضیة االولى:

 وفقـا المالیـة قوائمهـا فـي العـام واإلفصـاح العرض بمتطلبات السوریة اإلسالمیة المصارف تلتزم

بنـك البركـة  إدارة التـزام مـن التحقـق إلـى الفرضـیة هـذه تهـدف: )1(رقـم اإلسالمي المحاسبة لمعیار

 المحاســــبي المعیــــار وفــــق المالیــــة للقــــوائم العــــام فصــــاحاإلو  العــــرض متطلبــــات بتطبیــــق ياإلســــالم

  .المالیة للقوائم هاإعداد عند) 1( رقم ياإلسالم

العــام الــواردة فــي معیــار المحاســبة  فصــاحاإلســیقوم الباحــث أوال بالمقارنــة بــین متطلبــات العــرض و 

ي فــي اإلسـالمعنـه فعــال فـي التقریـر المـالي لبنــك البركـة  فصـاحاإل) وبـین مــا تـم 1ي رقـم (اإلسـالم

العام مع الـواردة فـي معیـار  فصاحاإلبمتطلبات العرض و  المصرف التزام ، وذلك لتقییم2014عام 

، اإلسـالمیةالصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیـة  )1ي رقم (اإلسالمالمحاسبة 

ي عــن جمیــع المعلومــات الهامــة الالزمــة اإلســالمحیــث یجــب أن تفصــح القــوائم المالیــة للمصــرف 

  قا بها ومالئمة لمستخدمیها، وذلك كما یلي:لكي تكون القوائم المالیة كافیة وموثو 
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  )9جدول رقم (

  
حسب  فصاحاإلبند 

معیار المحاسبة 

  )1ي رقم (اإلسالم

في التقریر  عنها فصاحاإلب ياإلسالمقام بنك البركة المعلومات التي 

  2014المالي لعام 

1  
عن  فصاحاإل

یة ساسالمعلومات األ

  للمصرف

  ریره المالي عن المعلومات التالیة:في تق فصاحاإلقام بنك البركة ب

 : بنك البركة سوریة.المصرف اسم -

 : سوریة.المصرف جنسیة -

 .2009: التأسیس تاریخ -

  : شركة مساهمة مغفلة.القانوني والشكل  -

 : دمشق، السبع بحرات.الرئیس المركز موقع -

  : تسعة فروع ومكتب.فیها النشاط المصرف یمارس التي الفروععدد   -

، والخــدمات المصــرفیة التــي یقــدمها، المصــرف یمارســها التــي األنشــطة طبیعــة -

 حیث تم ذكر مجموعة من االنشطة التي یقوم بها المصرف، ومنها:

o الجاریة حسابات فتح. 

o واألمـــوال البنـــك أمـــوال مـــع وخلطهـــا المطلقـــة االســـتثمار حســـابات فـــتح 

 هیئـــة تجیـــزه مــا فـــي واســتثمارها بهـــا المطلــق التصـــرف حریــة لـــه التــي

 .معامالت من المصرف في الشرعیة الرقابة

o خــارج المــالي المركــز بیــان فــي المدرجــة غیــر االســتثمار حســابات فــتح 

 المصــرف فــي الشــرعیة الرقابـة هیئــة تجیــزه مـا فــي واســتثمارها المیزانیـة

 .معامالت من

o باالستثمار الوكالة أو المضاربة بصیغتي االستثمار حسابات إدارة.  

: لــم یفصــح بنــك البركـة عــن أي شــركة تابعــة فللمصـر  التابعــة الشــركات أسـماء -

  .في قوائمه المالیة للعام المدروس

  : مجموعة البركة المصرفیة.القابضة الشركة اسم -

دورهـا   إلـى: تمـت االشـارة المصـرف نشـاط علـى الرقابـة فـي الشرعیة الهیئة دور -

  .اإلسالمیةالشریعة  أحكامفي مراقبة التزام المصرف ب

 تقـع الزكـاة إخـراج مسـؤولیة نا إلـىتمت االشارة زكاة: ال عن المصرف مسؤولیة -

  .المطلق االستثمار حسابات أصحابو  المساهمین عاتق على

 الضــــریبیة النســــب بموجــــب الضــــرائب تحســــبللمصــــرف:  الضــــریبیة المعاملــــة -

  في سوریة. بها المعمول والتعلیمات واألنظمة القوانین بموجب المقررة
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2  
عن عملة  فصاحاإل

  اسبيالقیاس المح

فــــــي  فصــــــاحاإل العملـــــة التــــــي یســــــتخدمها المصــــــرف للقیـــــاس المحاســــــبي: تــــــم -

ــــة هــــي الســــوریة أن اللیــــرة المالیــــة البیانــــات ات حــــولیضــــاحاإل  الرئیســــیة العمل

  .للمصرف

أجنبیــة،  بعمــالت تـتم التــي والعملیـات األجنبیــة، العمــالت أرصـدة تحویــل طریقـة -

 بــــالعمالت تــــتم التــــي المعــــامالت تســــجیل المحاســــبي: یــــتم للقیــــاس عملــــة إلــــى

المعـــامالت،  إجـــراء تــاریخ فـــي الســائدة الصـــرف بأســـعار الســنة األجنبیــة خـــالل

 العمـــالت بأســعار النقدیـــة والمطلوبــات النقدیـــة الموجــودات أرصـــدة تحویــل ویــتم

  .المالیة البیانات تاریخ في المعتمدة األجنبیة

3  
عن  فصاحاإل

المحاسبیة  السیاسات

  الهامة

ات المتممـــة للتقریـــر یضـــاحالثـــاني مـــن اإل یضـــاحفـــي اإل فصـــاحإلاقـــام بنـــك البركـــة ب

  والسیاسات المحاسبیة الهامة ومن أهمها: عدادالمالي عن أسس اإل

 المحاسـبة لمعـاییر وطبًقـا التاریخیـة، التكلفـة لمبـدأ وفًقـا المالیـة البیانـات إعداد تم -

 ووفًقـــا اإلســـالمیة المالیـــة للمؤسســـات والمراجعـــة المحاســـبة هیئـــة عـــن الصـــادرة

 المحاســـبیة المعــاییر تغطــه لــم فیمــا وتفســیراتها الدولیــة المالیــة التقــاریر لمعــاییر

 عـــن الصـــادرة العالقـــة ذات المصـــرفیة والتعلیمـــات القـــوانین وحســـب اإلســـالمیة

  .اإلسالمیة الشریعة أحكام یخالف ال وبما والتسلیف، النقد مجلس

والتعــدیالت التــي أجریــت  عــن التغیــرات فــي المعــاییر المحاســبیة فصــاحاإلوتــم  -

 علیها، واألثر المتوقع لهذه التعدیالت على المصرف.

 عن التقدیرات المحاسبیة التي قام بها المصرف. أیضا فصاحاإلوتم  -

 یتم استهالك الموجودات الثابتة باستخدام طریقة القسط الثابت. -

  ات.یرادعن طریقة االعتراف باإل فصاحاإلتم  -

 إیضـاح تقـدیم تـمو  ،احـدو  إیضـاح فـي الهامـة المحاسبیة السیاسات عن فصاحاإل وتم

المالیــة، كمــا  القــوائم اتإیضــاح مــن الثــاني فــي یظهــرلالهامــة  المحاســبیة السیاســات

  ).1ي رقم (اإلسالمهو مطلوب في معیار المحاسبة 

4  
  القیود عن فصاحاإل

  االشرافیة االستثنائیة

 فرضــتها اســتثنائیة إشــرافیه ودقیــ أیــة عــن لبنــك البركــة المالیــة القــوائم تفصــح لــم -

  .المصرف نشاط المشرفة على الجهات ىحدإ

5  
عن الكسب  فصاحاإل

الصرف المخالف  أو

  للشریعة

مـــن طـــرق تحرمهـــا الشـــریعة: مبــالغ وطبیعـــة المكاســـب التـــي تحققـــت للمصـــرف  -

 المصــارف قبــل مــن دفعهــا تــم فوائــد عــن ناشــئة اتإیــراد عــنالمصــرف  أفصــح

 ات غیر شرعیة.إیرادضمن بند  الجاریة الحسابات على المراسلة

 أفصـــح: فـــي األمـــوال الناتجـــة عـــن الكســـب المخـــالف للشـــریعة هطریقـــة تصـــرف -

 الخیـر وجـوه فـي ات غیـر الشـرعیةیـرادنه سیتم صرف مبـالغ اإلأالمصرف على 

  .الشرعیة الرقابة هیئة موافقة على الحصول بعد
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6  
تركیز  عن فصاحاإل

موجودات  مخاطر

  المصرف

 والمودعـة المسـتثمرة الموجـودات حجـم عـنللمصـرف  المالیـة القـوائم فـي احفصاإلتم 

  :التالیة التركیزات حسب

قطــاع  إلــىجــدول یقســمها  إعــداد: حیــث تــم االقتصــادي القطــاعالتركــز حســب  .5

  .مالي، صناعي، تجارة، عقارات، زراعة، أفراد

خــل قطــاع دا إلــىالتركــز حســب المنــاطق الجغرافیــة: وتــم تقســیمها فــي الجــدول  .6

  .القطر، دول الشرق االوسط االخرى أوروبا، آسیا، أفریقیا

7  

 تركیز عن فصاحاإل

 حسابات مصادر

 وما االستثمار المطلقة

والحسابات  في حكمها

  األخرى

 مــن خــارج هــاأنواع حســب حجــم حســابات االســتثمار المطلقــة ومــا فــي حكمهــا وذلــك

هــا أنواعمطلــق حســب الــبالد: لــم یفصــح المصــرف عــن تركیــز حســابات االســتثمار ال

 أوه على عـرض مصـادر هـذه الحسـابات مـن أفـراد إفصاحمن خارج البالد واقتصر 

  مؤسسات مالیة.

8  

توزیع  عن فصاحاإل

االستثمار  حسابات

في  وما المطلقة

والحسابات  حكمها

 لدى المصرف األخرى

  لمدد استحقاقها وفقا

وفقـا لمـدد  هـاأنواعتوزیع حسابات االستثمار المطلق والحسابات األخـرى حسـب  -

حســـابات االســـتثمار  أنـــواعالمصـــرف عـــن جـــدول بـــین فیـــه  أفصـــح: اســـتحقاقها

ثـــالث مجموعـــات هـــي حســـابات التـــوفیر،  إلـــىالمطلـــق وتوزیعهـــا حیـــث قســـمها 

  وحسابات ألجل، والتأمینات النقدیة.

 نأو  األخــرى والحســابات الطلـب تحــت الحسـابات بــین یجـب أن یمیــز المصـرف -

 خــالل الســیولة متطلبــات تبــین اســتحقاق مــدد فصــاحاإل هــذا ألغــراض یســتخدم

المصرف ضمن مخـاطر السـیولة عـن جـدول بـین  أفصح: المالیة التالیة الفترات

  فیه مدد استحقاق هذه الحسابات ومتطلبات السیولة خالل الفترات المقبلة.

9  

توزیع  عن فصاحاإل

المصرف  موجودات

استحقاقها  لمدد وفقا

المتوقعة  المدد أو

  الفعلي تسیلهال

أقـل، وموجـودات مالیـة  أومیز المصرف بین موجودات مالیة لمـدة ثالثـة أشـهر  -

لمــــدة تزیــــد عــــن ثالثــــة أشــــهر، وعلــــى ذمــــم البیــــوع المؤجلــــة (أرصــــدة األنشــــطة 

  التمویلیة) وذلك ضمن قائمة المركز المالي.

المصــرف عــن النقدیــة فــي بنــد مســتقل فــي قائمــة المركــز المــالي ضــمن  أفصــح -

  دات تحت مسمى نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي.الموجو 

المخـــاطر عـــن مخـــاطر  إدارةالمصـــرف فـــي تقریـــره المالیـــة ضـــمن بنـــد  أفصـــح -

المتوقعــة مـــن  المســـتقبلیة النقدیــة التــدفقات بتقـــدیر مصــرفالالســیولة حیــث قـــام 

  الموجودات القائمة.

10  
  عن فصاحاإل

  التعویضیة األرصدة

  الغیر لدى

ـــدى المصـــرف المركـــزي عـــن األ فصـــاحإلاقـــام مصـــرف الدراســـة ب رصـــدة المودعـــة ل

 إلزامــي باحتیــاطي االحتفــاظ المصــرف علــى المصــارف، وأنظمــة لقــوانین وفقــاحیــث 

  .فوائد دون من ودائع شكل على المركزي سوریة مصرف لدى

  خرى.رصدة المودعة لدى المصارف والمؤسسات المالیة األعن األ فصاحاإلوقام ب
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11  

 مخاطر عن فصاحاإل

الموجودات 

بالعمالت  والمطلوبات

  األجنبیة

 ربــاحاأل صــافي علــى التغیــرات أثــر لمراقبــة الحساســیة تحلیــل إعــدادب المصــرف یقــوم

، وأعـد المصـرف جـدول الصـرف أسـعار فـي معقـول تغیـر حدوث حال في والخسائر

یبـین فیــه أثـر احتمــال التغیــر فـي أســعار الصــرف علـى كــل مــن الـربح قبــل الضــریبة 

  %.10لكیة في حال زاد سعر الصرف بنسبة وحقوق الم

  

12  

عن  فصاحاإل

المحتملة  االلتزامات

قائمة  في المثبتة غیر

  المالي المركز

المخــاطر فــي تقریــره المــالي عــن االلتزامــات  إدارةالمصــرف ضــمن بنــد  أفصــح -

االئتمانیــــة خــــارج المیزانیــــة ومبلغهــــا وهــــي االعتمــــادات المســــتندیة، والقبــــوالت، 

  سقوف تسهیالت ائتمانیة غیر مستغلة.والكفاالت، و 

13  

عن  فصاحاإل

المالیة  االرتباطات

الملزمة غیر  المبرمة

 تاریخ المنفذة في

  قائمة المركز المالي

المخــــاطر فــــي تقریــــره المــــالي عــــن االلتزامــــات  إدارةالمصــــرف ضــــمن بنــــد  أفصــــح

مشـــاریع التعاقدیــة ومبلغهـــا فـــي تـــاریخ قائمـــة المركـــز المـــالي، وهـــي ارتباطـــات عقـــود 

  یجار التشغیلي.نشائیة، وارتباطات عقود اإلإ

14  
 األحداث عن فصاحاإل

لتاریخ  الالحقة الهامة

  المالي المركز قائمة

  اث هامة الحقة لتاریخ المركز المالي.حدألم یفصح المصرف محل الدراسة عن 

15  

عن  فصاحاإل

المصرف  موجودات

ألغراض  المخصصة

المستخدمة  أو محددة

لتزامات ال  ضماناً 

  المصرف

 مسـتخدمة أو محـددة ألغـراض مخصصـة لمصـرفل عـن موجـودات فصـاحاإل لم یتم

  .المصرف ضمانًا اللتزامات

16  
  عن فصاحاإل

 التغییر في سیاسة

  محاسبیة

 لتلــك مطابقــة هــي المالیــة البیانــات إعــداد فــي المحاســبیة المتبعــة السیاســات إن -

  .السابقة السنة في تم استخدامها التي

17  
التغییر  عن فصاحاإل

  محاسبي تقدیر في
  لم یفصح المصرف عن أي تغییر في التقدیرات المحاسبیة. -

18  
تصحیح  عن فصاحاإل

القوائم  في األخطاء

للفترات المالیة  المالیة

  لم یفصح المصرف عن أیة أخطاء في القوائم المالیة للفترات المالیة السابقة. -
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  السابقة

19  

الطریقــة  عــن فصــاحاإل

یســـــــــــتخدمها  التـــــــــــي

  لتوزیع الربح المصرف

حســابات  أصــحاب بـین

ـــــا االســـــتثمار ـــــي  وم ف

والمصــــــــرف  حكمهــــــــا

 أو مضـــــــاربا بصـــــــفته

لالســــــــتثمارات  مــــــــدیرا

 بالمشاركة بمالـه سواء

  بدون مشاركة أم

 صــحابأل ربــاحاأل لتوزیــع المصــرف ســتخدمهاا التــي األســس عــن فصــاحاإل تــم -

  .حكمها في وما االستثمار حسابات أنواع من نوع كل

 فـي حكمهـا ومـا االسـتثمار حسـابات أنواع من نوع لكل العائد عن فصاحاإل وتم -

  .العائد هذا معدل وعن

20  
 العملیات عن فصاحاإل

 ذوي طرافمع األ

  العالقة

ــــات مــــع األ أفصــــح -  تتضــــمنذوي العالقــــة حیــــث  طــــرافالمصــــرف عــــن العملی

 الرقابـــة هیئـــةو  التنفیذیـــة دارةواإل دارةاإل مجلـــس أعضـــاء مـــع المختلفـــة همعامالتـــ

 أخــرى أطــراف أي أو رئیســیة حصصــا فیهــا یملكــون التــي الشــركات أو الشــرعیة

 بالمصرف. التشغیلیة أو المالیة القرارات صنع في هام تأثیر ذات

 البیانــات فــي المتضــمنة العالقــة ذات طــرافاأل مــع األرصــدةعــن  فصــاحاإلوتـم  -

  في نهایة العام. المالیة

  

والعــرض  فصــاحاإلي بمتطلبــات اإلســالملــى ولتقیــیم التــزام بنـك البركــة والختبـار فرضــیة البحــث األو 

)، قــام الباحــث بمقارنــة متطلبــات العــرض 1ي رقــم (اإلســالمالعــام الــواردة ضــمن معیــار المحاســبة 

لتقیــیم التــزام المصــرف  2014العــام بالمعیــار المــذكور مــع مــا ورد بــالتقریر المــالي للمصــرف لعــام 

  بتطبیق المعیار كما یلي:

العــام فــي المعیــار وفــق الجــدول الســابق  فصــاحاإلحیــث نالحــظ أنــه یبلــغ عــدد متطلبــات العــرض و 

كــان مجمــوع  وٕاذا) وهــو یمثــل مجمــوع البنــود التــي یجــب أن یلتــزم مصــرف الدراســة بتطبیقهــا، 20(

) فهــذا یعنــي أن االلتــزام تــام، ونســبة التــزام المصــرف هــي 20هــو ( البنــود التــي التــزم المصــرف بهــا

100%.  

ي قـــد قــام بــااللتزام  بجمیـــع بنــود ومتطلبـــات اإلســالمونالحــظ مــن الجـــدول الســابق أن بنــك البركـــة 

فــي بیانــه  یــورد)، ماعــدا أنــه لــم 1ي رقــم (اإلســالمالعــام وفــق معیــار المحاســبة  فصــاحاإلالعــرض و 

  النقاط التالیة: المالي
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 فـي تابعـة ركةشـ أي عـن مصـرف الدراسـة یـورد لـم للمصرف حیث التابعة الشركات أسماء -

  المدروس. للعام المالیة قوائمه

 ىحــــدإ فرضـــتها اســـتثنائیة إشـــرافیه قیـــود أیـــة عـــن للمصـــرف المالیـــة القـــوائم یـــورد فـــي لـــم -

  .المصرف نشاط على المشرفة الجهات

الــبالد،  خـارج مـن هـاأنواع حسـب وذلـك حكمهــا فـي ومـا المطلقـة االسـتثمار حسـابات حجـم -

 خـــارج مـــن هـــاأنواع حســـب المطلـــق االســـتثمار تحســـابا تركیـــز المصـــرف یـــذكر لـــم حیـــث

  .البالد

 .المالي المركز لتاریخ الحقةال هامةال األحداث الدراسة محل المصرف یذكر لم -

 ضـماناً  مسـتخدمة أو محـددة ألغـراض مخصصـة للمصـرف موجودات أیة عن ذكر یتم لم -

  .المصرف اللتزامات

ة للمصـــرف لیقـــوم بتوحیـــد قوائمـــه المالیـــة أخـــذنا فـــي عـــین االعتبـــار أنـــه ال توجـــد شـــركات تابعـــ ٕاذاو 

معها، وأنه ال توجد قیـود إشـرافیه اسـتثنائیة تـم فرضـها مـن الجهـات المشـرفة علـى عمـل المصـرف، 

اث هامة الحقـة لتـاریخ المركـز المـالي، وأنـه ال توجـد موجـودات حدأوعلى اعتبار أنه لم تكن هناك 

المصـرف، فـإن نسـبة التـزام المصـرف مستخدمة كضـمان اللتزامـات  أومخصصة ألغراض محددة 

  العام للمعیار المذكور تزداد أكثر. فصاحاإلبمتطلبات العرض و 

 العـــــام فصـــــاحاإلو  العـــــرض بمتطلبـــــات التـــــزم قـــــد ياإلســـــالم البركـــــة بنـــــك أن نســـــتنتج ســـــبق وممـــــا

وقــد راعــى فـــي قوائمــه المالیــة البنـــود  )1( رقـــم ياإلســالم المحاســبة معیـــار فــي علیهــا المنصــوص

  الذكر.سابقة 

  

  اختبار الفرضیة الثانیة:

 هــاتلتــزم المصــارف اإلســالمیة الســوریة بمتطلبــات العــرض واإلفصــاح فــي كــل قائمــة مــن قوائم

  :وفق متطلبات المعیار االول من معاییر المحاسبة اإلسالمیةالتي تعدها المالیة 

 عنهـا فصـاحاإلو  عرضـها یـتم التـي المعلومـاتب االلتـزام مـدى مـن التحقق إلى الفرضیة هذه وتهدف

 وفــق 2014ي للعــام اإلســالممــن القــوائم المالیــة المنشــورة لبنــك البركــة  حــدى علــى قائمــة كــل فــي

علــى عــدد  فرعیــه فرضــیات عــدة إلــى الفرضــیة هــذه وتنقســم ،)1( رقــم ياإلســالم المحاســبة معیــار

  :یلي كما )،1القوائم المالیة التي فرضها المعیار المحاسبي اإلسالمي رقم (
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 .المركز المالي قائمة .1

 .قائمة الدخل .2

 .قائمة التدفقات النقدیة .3

 .الملكیة أصحابقائمة التغیرات في حقوق  .4

 .قائمة التغیرات في االستثمارات المقیدة .5

 .صندوق الزكاة والصدقات أموالمصادر واستخدامات قائمة  .6

  .القرض صندوق أموال واستخدامات مصادرقائمة  .7

 في قائمة المركز المالي: فصاحاإلدى االلتزام بمتطلبات م: اختبار الفرضیة الفرعیة األولى

وســیقوم الباحـــث أوال بعــرض قائمـــة المركـــز المــالي المنشـــورة فــي التقریـــر المـــالي لبنــك البركـــة لعـــام 

عنـه  فصـاحاإل) وبـین مـا تـم 1ي رقـم (اإلسـالم، ثم سـیقارن بـین متطلبـات معیـار المحاسـبة 2014

  لتقییم مدى التزام المصرف بمتطلبات المعیار. فعال في قائمة المركز المالي وذلك

ي المنشــورة ضــمن التقریــر المــالي للبنــك عــن اإلســالموفیمــا یلــي قائمــة المركــز المــالي لبنــك البركــة 

  كما یلي: 2014عام 

  

  )10جدول رقم (

  2014كانون االول  31قائمة المركز المالي كما في 

  2013  2014  ضاحإی  البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

        الموجودات

  11,736,686,077  16,832,395,219  3  المركزیة المصارف لدى وأرصدة نقد

 المصارف لدى استثمار وحسابات اتإیداع

  أقل أو أشهر ثالثة لمدة مالیة ومؤسسات
4  45,452,313,609  25,807,946,001  

 مالیة ومؤسسات المصارف لدى استثمار حسابات

  أشهر ثةثال عن تزید لمدة
5  17,240,718,909  16,079,667,222  

  3,544,460,431  5,208,608,574  6  التمویلیة األنشطة وأرصدة المؤجلة البیوع ذمم

  547,902,789  931,209,073  7  المشاركات

  287,020,000  984,116,569  8  االستحقاق تاریخ حتى بها ُمحتفظ مالیة موجودات
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  256,210,000  256,210,000  9  یةالتصف أو االستثمار قید موجودات

  1,515,036,283  2,182,757,878  10  ثابتة موجودات

  17,066,021  7,787,749  11  ملموسة غیر موجودات

  224,534,214  269,912,330  12  أخرى موجودات

  805,942,762  1,003,410,316  13  المركزي سوریة مصرف لدى مجمدة ودیعة

  457,647,51  -  14  ُمؤجلة ضریبیة موجودات

  60,873,929,447  90,369,440,226    الموجودات مجموع

        

 االستثمار حسابات أصحاب وحقوق المطلوبات

  الُملكیة وحقوق الُمطلقة
      

        المطلوبات

 ومؤسسات مصارف استثمار وحسابات اتإیداع

  مالیة
15  26,346,099,772  17,164,586,583  

  19,967,746,264  21,795,256,368  16  للعمالء الجاریة الحسابات أرصدة

  7,839,800,161  19,722,409,077  17  نقدیة تأمینات

  1,794,151  39,998,306  18  متنوعة ُمخصصات

  -  114,296,690  14  الدخل ضریبة ُمخصص

  704,534,730  1,467,334,579  19  أخرى مطلوبات

  45,678,461,889  69,485,394,792    المطلوبات مجموع

        المطلقة االستثمار ساباتح أصحاب حقوق

  7,401,803,885  10,162,646,380  20  المطلقة االستثمار حسابات

  13,288,165  25,690,063  21  رباحاأل معدل احتیاطي

  66,689,189  96,811,657  22  االستثمار مخاطر احتیاطي

  7,481,781,239  10,285,148,100    المطلقة االستثمار حسابات أصحاب حقوق مجموع

 حسابات أصحاب وحقوق المطلوبات مجموع

  المطلقة االستثمار
  79,770,542,892  53,160,243,128  

        الملكیة حقوق

        البنك مساهمي حقوق

  4,552,614,250  4,893,247,750  23  المدفوع المال رأس

  30,757,929  93,321,289  24  قانوني احتیاطي

  4,357,183  4,357,183    رباحاأل معدل احتیاطي

  36,882,745  36,882,745    التمویل لمخاطر عام احتیاطي

  )321,877,335(  75,438,572    )متراكمة خسائر( محققة مدورة أرباح
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  3,410,951,547  5,495,649,795    محققة غیر مدورة أرباح

  7,713,686,319  10,598,897,334    الملكیة حقوق مجموع

 حسابات أصحاب وحقوق المطلوبات مجموع

  الملكیة وحقوق المطلقة ثماراالست
  90,369,440,226  60,873,929,447  

  

ي حســب متطلبــات معیــار المحاســبة اإلســالمبــك البركــة نل قائمــة المركــز المــاليفــي  فصــاحاإلیم یــتق

  :اإلسالمیة) من معاییر هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 1ي رقم (اإلسالم

  )11جدول رقم (

  

حسب  فصاحاإلبند 

 عیار المحاسبةم

  )1رقم ( ياإلسالم

 قائمة المركزعنها في  فصاحاإلي باإلسالمالمعلومات التي قام بنك البركة 

  2014المالي لعام 

  الفترة المالیة  1
كــانون الثــاني  31المـالي كمــا تظهــر فـي  المركــز قائمــة تـاریخ عــن فصــاحاإل تـم -

2014.  

2  
 محتویات قائمة المركز

  المالي

  .ومطلوبات المصرف موجودات یععن جم فصاحاإل تم -

 فـــي ومـــا المطلقـــة االســـتثمار حســـابات أصـــحاب حقـــوقالمصـــرف عـــن  أفصـــح -

  .حكمها

  .المصرف في الملكیة أصحاب حقوقعن  أفصح -

3  
 عن إطفاء فصاحاإل

  قیم البنود

المصـــرف عـــن جمیـــع بنـــود الموجــودات والمطلوبـــات مـــن غیـــر أن یقـــوم  أفصــح -

بنـود  أحـد بقیمـة بتخفیضـها الموجـودات نـودب أحـد بهـا یظهـر التـي القیمـة إطفاءب

ـــــات،  ـــــاء أوالمطلوب ـــــود أحـــــد إطف  بنـــــود أحـــــد بقیمـــــة بتخفیضـــــها المطلوبـــــات بن

  .الموجودات

  البنود الهامة دمج  4

 أصــحاب حقــوق أو المطلوبــات أو للموجــودات الهامــة البنــود دمجبــ لــم یقــم المصــرف

، وقــــام لملكیــــةا أصــــحاب حقــــوق أو حكمهــــا فــــي ومــــا االســــتثمار المطلقــــة حســــابات

ات المكملــة للقــوائم یضــاحاضــافي للبنــود الهامــة ضــمن اإل إفصــاحالمصــرف بتقــدیم 

  المالیة.

5  
المخصصات 

  المحاسبیة

ـــــم ــــة  عـــــنللمصـــــرف  فـــــي قائمـــــة المركـــــز المـــــالي فصـــــاحاإل ت مخصصـــــات متنوعـ

 مخصــصات المتممـة عــن یضــاحفـي اإل فصــاحاإلومخصـص لضــریبة الـدخل، وتــم 

  .التمویلیة األنشطة وأرصدة المؤجلة البیوع ذمم تدني

 وفقـــــا مجموعـــــات فـــــي والمطلوبـــــات الموجـــــودات بنـــــود تجمیـــــعب قـــــام المصـــــرف -بنود  تجمیع  6
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الموجودات 

  والمطلوبات

 الســـیولة لدرجـــة وفقـــا المـــالي المركـــز فـــي قائمـــة عرضـــها ترتیـــبتـــم و  لطبیعتهـــا

  .مجموعة لكل النسبیة

 أصـــحاب وحقـــوق اتوالمطلوبــ الموجـــودات مــن لكـــل مســـتقل مجمــوع إبـــراز وتــم -

  الملكیة. أصحاب وحقوق حكمها في وما المطلقة حسابات االستثمار

7  
تبویب الموجودات 

  والمطلوبات

 متداولـة مجموعـات بـین والمطلوبـات الموجـودات مجموعات تبویبب لم یقم المصرف

  ي.اإلسالمغیر متداولة وهذا یتوافق مع المعیار  ومجموعات

  تفاصیل الموجودات  8

  :التالیة عن الموجودات المالي المركز قائمة صلب في فصاحاإلرف بقام المص

 لــــدى اســــتثمار وحســــابات اتإیــــداعالمركزیــــة،  المصــــارف لــــدى وأرصــــدة نقــــد .1

 لــدى اســتثمار أقــل، حســابات أو أشــهر ثالثــة لمــدة مالیــة ومؤسســات المصــارف

 أشهر. ثالثة عن تزید لمدة مالیة ومؤسسات المصارف

  صدة االنشطة التمویلیة.المؤجلة وأر  البیوع ذمم .2

 .موجودات مالیة محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق .3

  .  المشاركات .4

  التصفیة. أوموجودات قید االستثمار  عن فصاحاإل تم :األخرى االستثمارات .5

 الهامــة هـاأنواع ات المتممـة عـنیضـاحفـي اإل فصـاحاإلوتـم  ،الثابتـة الموجـودات .6

 .استهالكها ومجمعات

ات یضــاحعــن نســب اطفائهــا فــي اإل فصــاحاإلوســة، وتــم الموجــودات غیــر الملم .7

  المتممة.

ات یضـــــاحفـــــي اإل الهامـــــة هـــــاأنواع عـــــن فصـــــاحاإل وتـــــم ،األخـــــرى الموجــــودات .8

 المتممة.

 .المركزي سوریة مصرف لدى مجمدة ودیعة .9

  موجودات ضریبیة مؤجلة. .10

9  
  القیمة المتوقعة صافي

  للموجودات
  ه.موجودات حدأل قیقهاتح المتوقع القیمة صافيلم یفصح المصرف عن  -

10  
التاریخیة  التكلفة

للموجودات 

  والمطلوبات

 للمطلوبـــات التاریخیـــة والقـــیم للموجـــودات التاریخیـــة التكـــالیف عـــن فصـــاحاإل تـــم -

  .المالي المركز في قائمة تظهر التي

11  
حركة  تفاصیل

الدیون  مخصص

  فیها المشكوك

 ویعتــرف لمخصــصا حســاب خــالل مــن المالیــة الموجــودات قیمــة تخفــیض یــتم -

 خـــالل مـــن الـــدیون إعـــدام یـــتمو  .مخصـــص بنـــد فـــي بالخســـارة الـــدخل بیـــان فـــي

 الســترداد مســتقبلي منطقــي توقــع أي هنــاك یكــون ال عنــدما المخصــص حســاب

 وأن سـبق التـي التـدني خسـائر فـي انخفـاض أو زیـادة الحقـا حدث إذا. الخسائر
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 خســـارة فـــإن يبالتـــدن االعتـــراف عملیـــة بعـــد وقعـــت اثاحـــد بســـبب بهـــا اعتـــرف

 تعــدیل عملیــة خــالل مــن تخفیضــها أو زیادتهــا یــتم ســابقا بهــا المعتــرف التــدني

 فـــــــإن عـــــــدامهاإ تـــــــم وأن ســـــــبق دیـــــــون اســـــــتعادة تـــــــم إذا. المخصـــــــص رصـــــــید

ـــــان فـــــي اثباتهـــــا یـــــتم المتحصـــــالت ـــــدخل بی  بنـــــد بهـــــا یخفـــــض أو اتإیرادكـــــ ال

 .مخصصال

  

  

12  
عن  فصاحاإل

  المطلوبات

 كز المالي عن المطلوبات التالیة:في قائمة المر  فصاحاإل تم

  .للعمالء الجاریة الحساباتأرصدة  -

  .أخرى مالیة ومؤسسات مصارفل استثمار وحسابات اتإیداع -

  .تأمینات نقدیة، ومخصص لضریبة الدخل -

  .األخرى المطلوبات -

13  
 أصحابحقوق 

حسابات االستثمار 

  المطلقة

 حقــــوق وقبــــل بــــاتالمطلو  بعــــد مســــتقل بنــــد فــــي وٕاظهارهــــا عنهــــا فصــــاحاإل تــــم -

  الملكیة. أصحاب

  عن حقوق لألقلیة. فصاحاإللم یتم  -  األقلیة حقوق  14

15  
 عن عناصر فصاحاإل

  حقوق الملكیة

  عناصر حقوق الملكیة التالیة: في صلب قائمة المركز المالي فصاحاإل تم

 ات المتممـــــة عـــــن رأس المـــــالیضـــــاحباإل فصـــــاحاإلالمـــــدفوع وتـــــم  المـــــال رأس -

  .به تبوالمكت به المصرح

 المصــدرة الملكیــة حقــوق أســهم عــددات المتممــة عــن یضــاحفــي اإل فصــاحاإلتــم  -

  .احدللسهم الو  االسمیة والقیمة والقائمة

، ربــاحالتالیـة (احتیــاطي معـدل األ االختیاریــة واالحتیاطیـات القــانوني االحتیـاطي -

ات المتممــة عــن یضــاحفــي اإل فصــاحاإلاحتیــاطي عــام لمخــاطر التمویــل) وتــم 

  .الفترة خالل في االحتیاطیات والتغیرات المالیة الفترة ونهایة بدایة في رصیدها

فــي قائمــة التغیــرات فــي حقــوق المســاهمین عــن  فصــاحاإلالمــدورة وتــم  ربــاحاأل -

 ذلــك فــي الفتــرة بمــا خــالل والتغیــرات المالیــة، الفتــرة ونهایــة بدایــة فــيرصــیدها 

  .الملكیة حقوق أصحاب على رباحاأل توزیع

16  
وااللتزامات  الحقوق

 أنواعالمرتبطة ب

  الحسابات

 أنواعبــ المرتبطـة والشــروط وااللتزامـات الحقـوق عــن فصـاحاإلب لـم یقـم المصــرف -

 هــــاأنواعب األخــــرى والحســــابات حكمهــــا فــــي المطلقــــة ومــــا االســــتثمار حســــابات

  المالي. المركز قائمة في الظاهرة المختلفة
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فـي قائمـة المركـز  فصـاحاإلي باإلسـالمزام بنـك البركـة والختبار الفرضـیة الفرعیـة األولـى ولتقیـیم التـ

)، قـام 1ي رقـم (اإلسـالمالواردة ضمن معیار المحاسـبة  فصاحاإلمع متطلبات  2014المالي لعام 

فــي قائمــة المركــز المــالي بالمعیــار المــذكور مــع مــا ورد بقائمــة  فصــاحاإلالباحــث بمقارنــة متطلبــات 

  ییم التزام المصرف بتطبیق المعیار كما یلي:لتق 2014المركز المالي للمصرف لعام 

لــم یلتــزم یعطــى  وٕاذاكــان المصــرف قــد التــزم بمتطلبــات المعیــار  إذاة للمصــرف احــدنعطــى نقطــة و 

فـي قائمـة المركـز المـالي وفـق المعیـار  فصـاحاإلصفر، حیث نالحظ أنـه یبلـغ عـدد متطلبـات بنـود 

ي یجـب أن یلتـزم مصـرف الدراسـة بتطبیقهـا، ) وهو یمثل مجموع البنـود التـ16في الجدول السابق (

) فهـــذا یعنـــي أن االلتـــزام تـــام، ونســـبة التـــزام المصـــرف 16كـــان مجمـــوع االجابـــات بــــنعم هـــو ( وٕاذا

  %.100في قائمة المركز المالي هي  فصاحاإلبمتطلبات 

 ي قـــد قــام بــااللتزام  بجمیـــع بنــود ومتطلبـــاتاإلســالمونالحــظ مــن الجـــدول الســابق أن بنــك البركـــة 

یــورد )، ماعــدا أنــه لــم 1ي رقــم (اإلســالمفــي قائمــة المركــز المــالي وفــق معیــار المحاســبة  فصــاحاإل

  النقاط التالیة:

 موجوداته. ألي من تحقیقها المتوقع القیمة المصرف صافي یذكرلم  -

 .لألقلیة حقوق ذكر قیمة یتم لم -

ـــ المرتبطـــة والشـــروط وااللتزامـــات الحقـــوق بـــذكر المصـــرف یقـــم لـــم -  االســـتثمار ســـاباتح أنواعب

 المركـــز قائمـــة فـــي الظـــاهرة المختلفـــة هـــاأنواعب األخـــرى والحســـابات حكمهـــا فـــي ومـــا المطلقـــة

  .المالي

 مـن قـلأ تكـن لـم موجوداتـه من ألي تحقیقها المتوقع القیمة ولو أخذنا في عین االعتبار أنه صافي

 تابعــة شــركات یوجــد ال هأنــ اعتبــار المــالي، وعلــى المركــز قائمــة فــي الموجــود بهــا الظــاهر القیمــة

الدراســــة، فــــإن نســــبة التــــزام المصــــرف  محــــل للمصــــرف المالیــــة القــــوائم مــــع المالیــــة قوائمهــــا توحــــد

) تــزداد 1ي رقــم (اإلســالمفــي قائمــة المركــز المــالي وفــق المعیــار المحاســبي  فصــاحاإلبمتطلبــات 

  أكثر.

فـي قائمـة  فصـاحاإل بمتطلبـات مبـااللتزا قـام قـد ياإلسالم البركة بنك الباحث أن یستنتج سبق ومما

وقــد راعــى فــي القائمــة  )1( رقــم ياإلســالم المحاســبة معیــار فــي علیهــا المركــز المــالي المنصــوص

  المالیة البنود سابقة الذكر.
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 :الدخلفي قائمة  اإلفصاح بمتطلبات االلتزام مدى: اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة

، ثـم 2014منشـورة فـي التقریـر المـالي لبنـك البركـة لعـام وسیقوم الباحث أوال بعرض قائمة الدخل ال

عنــه فعــال فــي  فصــاحاإل) وبــین مــا تــم 1ي رقــم (اإلســالمســیقارن بــین متطلبــات معیــار المحاســبة 

  قائمة الدخل وذلك لتقییم مدى التزام المصرف بمتطلبات المعیار.

المـــالي للبنـــك عـــن عـــام  ي المنشـــورة ضـــمن التقریـــراإلســـالملبنـــك البركـــة  دخلوفیمـــا یلـــي قائمـــة الـــ

  كما یلي: 2014

  

  )12جدول رقم (

  2014كانون االول  31كما في  الدخلقائمة 

  2013  2014  إیضاح  البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

        اتیراداإل

  495,535,115  449,448,195  25  التمویالت وأرصدة المؤجلة البیوع ذمم اتإیراد

  )160,460,240(  )61,500,000(  26  التمویالت وأرصدة المؤجلة یوعالب ذمم تدني مخصص

  62,551,393  40,080,368  27  المالیة والمؤسسات المصارف من اتإیراد

 البنك بین المشتركة االستثمارات اتإیراد إجمالي

  المطلقة االستثمار حسابات أصحابو 
  428,028,563  397,626,268  

 الربح من مطلقال االستثمار ودائع أصحاب نصیب

  المشترك
  )403,813,426(  )337,578,401(  

  23,880,821  24,613,699    االستثمار مخاطر احتیاطي

 الربح صافي من المطلق االستثمار حسابات نصیب

  مضاربا بصفته البنك نصیب اقتطاع قبل
  )379,199,727(  )313,697,580(  

 بصفته المطلقة االستثمارات دخل من البنك حصة

  امضارب
  42,508,243  74,889,368  

  )238,808,212(  )336,691,484(  28  المطلق االستثمار حسابات على العائد

 ُمضارب بصفته المشترك الدخل من البنك حصة

  مال ورب باالستثمار ووكیل
29  91,337,079  158,818,056  

  486,614,414  591,445,336  30  الذاتیة استثماراته من البنك دخل
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 في المدرجة غیر االستثمارات دخل نم البنك حصة

  باالستثمار وكیًال  بصفته المالي المركز بیان
31  69,165,712  19,660,697  

  310,137,439  882,044,540  32  البنكیة الخدمات اتإیراد صافي

  210,713,299  448,170,732    األجنبیة بالعمالت التعامل عن الناجمة رباحاأل

 غیر- البنیوي القطع مركز تقییم عن ناتجة أرباح

  محققة
  2,084,698,248  2,402,519,773  

  25,979  27,616    أخرى اتإیراد

  )192,500,000(  )631,072,918(  26  التمویالت وأرصدة المؤجلة البیوع ذمم تدني مخصص

  3,395,989,657  3,535,816,345    التشغیلي الدخل إجمالي

        والمخصصات المصروفات

  )73,613,739(  )77,264,337(    وٕاطفاءات استهالكات

  )300,953,178(  )292,533,069(  34  وعمومیة إداریة مصاریف

  )39,093,356(  )46,033,980(    متنوعة ُمخصصات

  -  79,332    الثابتة األصول إتالف من ناتجة خسائر

  )685,890,598(  )825,484,493(    والمخصصات المصروفات إجمالي

  2,710,099,059  2,710,331,852    الضریبة قبل الربح

  )74,635,437(  )165,754,337(    الدخل ضریبة مصروف

  2,635,463,622  2,544,577,515    الربح صافي

  52.71  50.89  35  السنة ربح من السهم حصة

  

ي اإلسـالمي حسب متطلبـات معیـار المحاسـبة اإلسالمبك البركة نل قائمة الدخلفي  فصاحاإلیم یتق

  :اإلسالمیةئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ) من معاییر هی1رقم (

  )13جدول رقم (

  

حسب  فصاحاإلبند 

معیار المحاسبة 

  )1ي رقم (اإلسالم

عنها في قائمة الدخل للسنة  فصاحاإلي باإلسالمالمعلومات التي قام بنك البركة 

  2014كانون الثاني  31المنتهیة في 

  الدخل. قائمة تشملها التي المالیة الفترة عن حفصااإلب قام المصرف -  المالیة الفترة  1

2  
ات یراداإل عن فصاحاإل

  والمصروفات

  ها.أنواع حسب االستثمار ومصروفات اتإیراد عن فصاحاإلب قام المصرف -

3  
  طبیعة عن فصاحاإل

  والمصروفات اتیراداإل

  النسبیة. ذات األهمیة والمصروفات اتیراداإل طبیعة عن فصاحاإل تم -
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4  
عن  فصاحاإل

 الخسائر أوالمكاسب 

  التقدیریة

 الناتجــة التقدیریـة (الخســائر) مقـدار المكاسـب عــن فصـاحاإلب لـم یقـوم المصــرف -

  .للموجودات والمطلوبات الحكمي التنضیض عن

5  
  تفاصیل عن فصاحاإل

  الدخل قائمة

 فیهـا اسـتثمر المصـرف التـي االستثمارات ومصروفات اتإیراد عن فصاحاإل تم -

  .معهم فیه اشترك ما لها ومضافا المطلقة االستثمار اباتحس أصحاب أموال

 انفـرد المصـرف التـي االسـتثمارات ومصروفات اتإیراد عن أیضا فصاحاإل تمو  -

  .فیها كل على حدة باالستثمار

  :الدخل عن المعلومات التالیة قائمة في فصاحاإل تم -

  .االستثمارات ومكاسب اتإیراد ·

 أصـــــحابركة بــــین المصـــــرف و المشـــــت االســــتثمارات اتإیـــــراد إجمــــالي ·

  .حسابات االستثمار المطلقة

 االســتثمارات دخــل فــي المطلقــة االســتثمار حســابات أصــحاب نصــیب ·

  .مضاربا بصفته المصرف استقطاع نصیب قبل

  .مضاربا بصفته المطلقة االستثمارات دخل من المصرف حصة ·

  . وكیال بصفته المقیدة االستثمارات دخل نم المصرف حصة ·

  .من استثماراته الذاتیةدخل المصرف  ·

  .والعمومیة اإلداریة المصروفات ·

 .الضریبة قبل الربح ·

  مصروف ضریبة الدخل. ·

  .الربح صافي ·

6  
وعاء  عن فصاحاإل

  الزكاة

  .عن مبلغ الزكاة فصاحاإللم یتم  -

7  
  حصة عن فصاحاإل

  األقلیة

  الربح. صافي في األقلیة نصیب عن فصاحاإل لم یتم -

 الــدخل قائمــة فــي فصــاحاإلب ياإلســالم البركــة بنــك التــزام ولتقیــیم الثانیــة ةالفرعیــ الفرضــیة والختبــار

 قــــام ،)1( رقــــم ياإلســــالم المحاســــبة معیــــار ضــــمن الــــواردة فصــــاحاإل متطلبــــات مــــع 2014 لعــــام

 الــدخل بقائمــة ورد مــا مــع المــذكور بالمعیــار الــدخل قائمــة فــي فصــاحاإل متطلبــات بمقارنــة الباحــث

  :یلي كما المعیار بتطبیق المصرف التزام لتقییم 2014 لعام للمصرف

 یعطــى یلتــزم لــم وٕاذا المعیــار بمتطلبــات التــزم قــد المصــرف كــان إذا للمصــرف ةاحــدو  نقطــة نعطــى

 فــي المعیــار وفــق الــدخل قائمــة فــي فصــاحاإل بنــود متطلبــات عــدد یبلــغ أنــه نالحــظ حیــث صــفر،
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 وٕاذا بتطبیقهــا، الدراسـة مصـرف زمیلتـ أن یجــب التـي البنـود مجمـوع یمثــل وهـو) 7( السـابق الجـدول

 بمتطلبـات المصـرف التـزام ونسـبة تـام، االلتـزام أن یعنـي فهـذا) 7( هـو بــنعم االجابـات مجمـوع كان

  %.100 هي الدخل قائمة في فصاحاإل

 ومتطلبـــات بنــود بجمیـــع  بــااللتزام قــام قـــد ياإلســالم البركـــة بنــك أن الســابق الجـــدول مــن ونالحــظ

 النقـاط بـذكر یقـم لم أنه ماعدا ،)1( رقم ياإلسالم المحاسبة معیار وفق خلالد قائمة في فصاحاإل

  :التالیة

 التنضـــیض عـــن الناتجـــة التقدیریـــة) الخســـائر( المكاســـب مقـــدار بـــذكر المصـــرف یقـــوم لـــم -

  .والمطلوبات للموجودات الحكمي

 الزكاة. مبلغ ذكر یتم لم -

  الربح. صافي في األقلیة نصیب ذكر مبلغ یتم لم  -

 مطبــق فــي مصـــرف الدراســة، وعلـــى غیـــر الحكمــي التنضــیض أنـــه االعتبــار عــین فـــي ناأخــذ ولــو

ــــى تقــــع الزكــــاة إخــــراج مســــؤولیة أن اعتبــــار  االســــتثمار حســــابات أصــــحابو  المســــاهمین عــــاتق عل

 التـــزام نســـبة فـــإن ،أحــد مـــع المالیـــة بیاناتــه بتوحیـــد یقـــوم لـــم المصــرف أن اعتبـــار علـــى المطلــق، و

 تــزداد) 1( رقـم ياإلســالم المحاسـبي المعیــار وفـق الــدخل قائمـة فــي فصـاحاإل بمتطلبــات المصـرف

  .أكثر

 الـدخل قائمـة فـي فصـاحاإل بمتطلبـات لتزاما قد ياإلسالم البركة بنك أن الباحث یستنتج سبق ومما

 البنــود المالیــة القائمــة فــي راعــى وقــد ،)1( رقــم ياإلســالم المحاســبة معیــار فــي علیهــا المنصــوص

  .الذكر سابقة

  :النقدیة التدفقات قائمة في اإلفصاح بمتطلبات االلتزام مدى: الثالثة الفرعیة الفرضیة اراختب

 لعــام البركــة لبنــك المــالي التقریــر فــي المنشــورة النقدیــة التــدفقات قائمــة بعــرض أوال الباحــث وســیقوم

 نـهع فصـاحاإل تـم مـا وبـین) 1( رقـم ياإلسـالم المحاسـبة معیـار متطلبـات بـین سـیقارن ثم ،2014

  .المعیار بمتطلبات المصرف التزام مدى لتقییم وذلك النقدیة التدفقات قائمة في فعال

 عـن للبنـك المـالي التقریـر ضـمن المنشـورة ياإلسـالم البركـة لبنـك النقدیـة التـدفقات قائمـة یلـي وفیما

  :یلي كما 2014 عام
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  )14جدول رقم (

  2014 االول كانون 31 في كما النقدیة التدفقات قائمة

  2013  2014  إیضاح  لبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا

        التشغیلیة النشاطات عن الناتجة النقدیة التدفقات

  2,710,099,059  2,710,331,852    الضریبة قبل الربح صافي

        نقدیة غیر لبنود تعدیالت

  64,466,277  67,986,065    استهالكات

  9,147,462  9,278,272    طفاءاتا

  13,648,039  49,280,402    القبض مستحقة غیر محققة اتإیراد

  14,865,530  )9,438,534(    مستحق إجارة إیراد

  2,487,363  )2,018,018(    مستحق صكوك إیراد

 وأرصدة المؤجلة البیوع ذمم تدني مخصص

  التمویالت
  690,374,718  352,817,986  

  142,254  2,198,200    المیزانیة خارج حسابات على مخصصات صافي

  740,249  79,332    ثابتة أصول إتالف خسائر

  39,093,356  46,033,980    أخرى تشغیلیة مخصصات

  238,808,212  336,691,484    المطلقة االستثمار حسابات أصحاب عائد

 وجوداتالم في التغیرات قبل یراداإل صافي

  التشغیلیة والمطلوبات
  3,900,797,753  3,446,315,787  

        التشغیلیة والمطلوبات الموجودات في التغیرات

 عن استحقاقها تزید التي المصارف لدى اتإیداع

  أشهر ثالثة
  3,739,693,667  )8,906,543,424(  

  136,699,604  )2,382,142,460(    التمویالت وأرصدة المؤجلة البیوع ذمم إجمالي

  3,767,349  )53,608,360(    األخرى الموجودات

  381,610,225  )413,960,722(    المشاركات

  215,393,289  273,415,011    الزامي نقدي احتیاطي

  )1,614,039,267(  9,392,812,492    النقدیة التأمینات

  )821,237,447(  635,402,032    مختلفة مطلوبات

 )في ستخدمةالم( من النقدیة التدفقات صافي

  التشغیلیة النشاطات
  15,092,409,413  )7,158,033,884(  
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        االستثماریة النشاطات عن الناتجة النقدیة التدفقات

  )143,510,000(  )500,056,222(    االستحقاق لتاریخ بها محتفظ مالیة استثمارات

  )256,210,000(  -    التصفیة أو االستثمار قید الموجودات

  )1,627,000(  -    ملموسة یرغ موجودات

  )240,092,463(  )735,786,992(    ثابتة موجودات

 النشاطات في المستخدمة النقدیة التدفقات صافي

  االستثماریة
  )1,235,843,214(  )641,439,463(  

        

        التمویلیة النشاطات عن الناتجة النقدیة التدفقات

  )577,366,751(  1,860,405,331    المطلقة االستثمار حسابات أصحاب حقوق

  )7,474,162,832(  )2,831,191,985(    الجاریة الحسابات في الزیادة صافي

  )245,342,425(  )328,427,854(    االستثماریة الودائع صحابأل مدفوعة أرباح

  9,469,000  340,633,500    المال رأس تسدیدات

 النشاطات في المستخدمة النقدیة التدفقات صافي

  التمویلیة
  )958,581,008(  )8,287,403,008(  

 في وما النقد على الصرف أسعار تغّیر تأثیر

  حكمه
  2,629,027,656  13,547,882,425  

 حكمه في وما النقد في )النقص( الزیادة صافي

  السنة خالل
  15,527,012,847  )2,538,993,930(  

  563,21,496,860  18,957,866,633    السنة بدایة في حكمه في وما النقد

  18,957,866,633  34,484,879,480  36  السنة أخر في حكمه في وما النقد

  

 المحاسـبة معیـار متطلبـات حسـب ياإلسـالم البركـة لنبـك التدفقات النقدیـة قائمة في فصاحاإل تقییم

  :اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هیئة معاییر من) 1( رقم ياإلسالم
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  )15جدول رقم (

  

 حسب فصاحاإل بند

 المحاسبة معیار

  )1( رقم ياإلسالم

 قائمة في عنها فصاحاإلب ياإلسالم البركة بنك قام التي المعلومات

  2014 الثاني كانون 31 في المنتهیة للسنة التدفقات النقدیة

  المالیة الفترة  1
قائمـــة التـــدفقات  تشـــملها التـــي المالیـــة الفتـــرة عـــن فصـــاحاإلب لقـــد قـــام المصـــرف -

  ة.النقدی

2  
قائمة  تصنیف

  النقدیة التدفقات

 النقدیـة والتـدفقات العملیـات، مـن الناتجة النقدیة التدفقات بین لقد میز المصرف -

  .التمویل من الناتجة النقدیة والتدفقات من االستثمار، الناتجة

 العملیــات، مــن كــل مــن التــدفقات النقدیــة عناصــر عــن فصــاحاإلب قــام المصــرف -

  والتمویل. واالستثمار،

3  
 عن التغیرات فصاحاإل

  النقد في

 المالیـــة، الفتـــرة خـــالل النقـــد فـــي الزیـــادة صـــافي عـــن فصـــاحاإلب قـــام المصـــرف -

  المالیة. الفترة ونهایة في بدایة النقد ومبلغ

4  
 عن العملیات فصاحاإل

  نقدیة التبادلیة الغیر

تبادلیــة تحــویالت غیــر  أوأیـة عملیــات تبادلیــة  عــن فصــاحاإلب لـم یقــم المصــرف -

  قبض نقدي. أوالتي ال تتطلب دفع 

5  
مكونات  عن فصاحاإل

  النقد

 المحاســـبیة السیاســـة عـــن ات المتمـــة للقـــوائم المالیـــةیضـــاحفـــي اإل فصـــاحاإل تـــم -

  حكمه. في النقد وما مكونات تحدید في المصرف اتبعها التي

التـدفقات  قائمـة فـي حفصـااإلب ياإلسـالم البركـة بنـك التـزام ولتقییم الثالثة الفرعیة الفرضیة والختبار

 قـام ،)1( رقـم ياإلسـالم المحاسبة معیار ضمن الواردة فصاحاإل متطلبات مع 2014 لعام النقدیة

 بقائمـة ورد مـا مـع المـذكور التـدفقات النقدیـة بالمعیـار قائمـة في فصاحاإل متطلبات بمقارنة الباحث

  :یلي كما المعیار یقبتطب المصرف التزام لتقییم 2014 لعام النقدیة للمصرف التدفقات

 یعطــى یلتــزم لــم وٕاذا المعیــار بمتطلبــات التــزم قــد المصــرف كــان إذا للمصــرف ةاحــدو  نقطــة نعطــى

 المعیـار النقدیـة وفـق التـدفقات قائمـة في فصاحاإل بنود متطلبات عدد یبلغ أنه نالحظ حیث صفر،

 بتطبیقهــا، الدراســة مصــرف یلتــزم أن یجـب التــي البنــود مجمــوع یمثـل وهــو) 5( الســابق الجــدول فـي

 المصــــرف التــــزام ونســــبة تــــام، االلتــــزام أن یعنــــي فهــــذا) 5( هــــو بـــــنعم االجابــــات مجمــــوع كـــان وٕاذا

  %.100 هي التدفقات النقدیة قائمة في فصاحاإل بمتطلبات

 ومتطلبـــات بنــود بجمیـــع  بــااللتزام قــام قـــد ياإلســالم البركـــة بنــك أن الســابق الجـــدول مــن ونالحــظ

 یـورد لـم أنـه ماعـدا ،)1( رقـم ياإلسـالم المحاسـبة معیـار النقدیـة وفـق التـدفقات قائمة في فصاحاإل

  :التالیة النقاط
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تحـویالت غیـر تبادلیـة التـي ال تتطلـب  أوعن أیة عملیـات تبادلیـة  بالذكرلم یقم المصرف  -

  قبض نقدي. أودفع 

 أو تبادلیـة اتبأیـة عملیـ 2014أن مصـرف الدراسـة لـم یقـوم فـي عـام  االعتبار عین في أخذنا ولو

 اقتنـــــاء أو المنحـــــة أســـــهم مثـــــل نقـــــدي، وذلـــــك قـــــبض أو دفـــــع تتطلـــــب ال تبادلیـــــة غیـــــر تحـــــویالت

 نسـبة فـإن آخـر، التـزام مقابـل التـزام تحمـل أو الملكیة حقوق في حصص إصدار مقابل الموجودات

 يسـالماإل المحاسـبي المعیـار النقدیـة وفـق التـدفقات قائمـة فـي فصـاحاإل بمتطلبـات المصـرف التزام

  .أكثر تزداد) 1( رقم

 قائمـــة فـــي فصـــاحاإل بمتطلبـــات التـــزام قـــد ياإلســـالم البركـــة بنـــك أن الباحـــث یســـتنتج ســـبق وممـــا

 القائمـة فـي راعـى وقـد ،)1( رقـم ياإلسـالم المحاسـبة معیار في علیها النقدیة المنصوص التدفقات

  .الذكر سابقة البنود المالیة

 قائمـــة فـــياإلفصـــاح  بمتطلبـــات االلتـــزام دىمـــ: الرابعـــة الفرعیـــة الفرضـــیة اختبـــار

  :الملكیة أصحاب حقوق في التغیرات

 المـالي التقریـر فـي المنشـورة الملكیـة أصحاب حقوق في التغیرات قائمة بعرض أوال الباحث وسیقوم

 مــا وبــین) 1( رقــم ياإلســالم المحاســبة معیــار متطلبـات بــین ســیقارن ثــم ،2014 لعــام البركــة لبنـك

 التــزام مــدى لتقیــیم وذلــك الملكیــة أصــحاب حقــوق فــي التغیــرات قائمــة فــي فعــال هعنــ فصــاحاإل تــم

  .المعیار بمتطلبات المصرف

 ضـــمن المنشـــورة ياإلســـالم البركـــة لبنـــك الملكیـــة أصـــحاب حقـــوق فـــي التغیـــرات قائمـــة یلـــي وفیمـــا

  :یلي كما 2014 عام عن للبنك المالي التقریر
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  )16جدول رقم (

  2014 االول كانون 31 في كما الملكیة أصحاب حقوق في التغیرات قائمة

  احتیاطي قانوني  رأس المال المدفوع  البیــــــــــــــــــــــــان
احتیاطي معدل 

  رباحاأل 

احتیاطي عام 

  لمخاطر التمویل
  السنة أرباح

مدورة محققة  أرباح

  (خسائر متراكمة)

مدورة غیر  أرباح

  محققة
  اإلجمالي

 الثاني كانون 1 في الرصید

2014  
4,552,614,250  30,757,929  4,357,183  36,882,745  -  )321,877,335(  3,410,951,547  7,713,686,319  

  340,633,500  -  -  -  -  -  -  340,633,500  المال رأس تسدیدات

  -  -  -  -  -  -  -  -  أرباح معدل احتیاطي

  2,544,577,515  -  -  2,544,577,515  -  -  -  -  السنة أرباح

  -  2,084,698,248  397,315,907  )2,544,577,515(  -  -  62,563,360  -  السنة ربح تخصیص

 كانون 31 في الرصید

  2014االول 
4,893,247,750  93,321,289  4,357,183  36,882,745  -   75,438,572  5,495,649,795  10,598,897,334  

                  

الثاني  كانون 1 في الرصید

2013  
4,543,145,250  -  -  36,882,745  -  )524,063,255(  1,008,431,774  5,064,396,514  

  9,469,000  -  -  -  -  -  -  9,469,000  المال رأس تسدیدات

  4,357,183  -  -  -  -  4,357,183  -  -  أرباح معدل احتیاطي

  2,635,463,622  -  -  2,635,463,622  -  -  -  -  السنة ربح

  -  2,402,519,773  202,185,920  )2,635,463,622(  -  -  30,757,929  -  السنة ربح تخصیص

 كانون 31 في الرصید

  2013االول 
4,552,614,250  30,757,929  4,357,183  36,882,745  -  )321,877,335(  3,410,951,547  7,713,686,319  
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 حســـب ياإلســـالم البركـــة لنبـــك الملكیـــة أصـــحاب حقـــوق فـــي التغیـــرات قائمـــة فـــي فصـــاحاإل تقیـــیم

 للمؤسســات والمراجعــة المحاســبة هیئــة معــاییر مــن) 1( رقــم ياإلســالم المحاســبة معیــار متطلبــات

  :اإلسالمیة المالیة

  )17جدول رقم (

  

 حسب فصاحاإل بند

 المحاسبة معیار

  )1( رقم ياإلسالم

 قائمة في عنها فصاحاإلب ياإلسالم البركة بنك قام التي المعلومات

 الثاني كانون 31 في المنتهیة للسنة الملكیة أصحاب حقوق في التغیرات

2014  

  المالیة الفترة  1
 فـــي التغیـــرات قائمـــة تشـــملها التـــي المالیـــة الفتـــرة عـــن فصـــاحاإلب قـــام المصـــرف -

  الملكیة. أصحاب حقوق

2  

 عن تفاصیل فصاحاإل

 في قائمة التغیرات

 أصحابحقوق 

  الملكیة

 الملكیــة عــن أصــحابفــي قائمــة التغیــرات فــي حقــوق  فصــاحاإلب قــام المصــرف -

 :المعلومات التالیة

ــــاطي المــــدفوع الالمــــ رأس • االختیاریــــة  واالحتیاطیــــات القــــانوني واالحتی

  .على حدة كل األخرى

  .المالیة الفترة بدایة في (المدورة) المبقاة رباحاأل •

(تسـدیدات رأس  المالیـة الفتـرة خالل الملكیة أصحاب حقوق استثمارات •

  .المال)

 .المالیة الفترة خالل الدخل صافي •

 .المالیة الفترة خالل كیةالمل حقوق أصحاب على التوزیعات •

 االختیاریـــة واالحتیاطیـــات القـــانوني االحتیـــاطي فـــي الـــنقص أو الزیـــادة •

 .المالیة خالل الفترة األخرى

  المالیة. الفترة نهایة في(المدورة)  المبقاة رباحاأل •

  

 لتغیـراتا قائمـة فـي فصـاحاإلب ياإلسـالم البركـة بنـك التـزام ولتقییم الثالثة الفرعیة الفرضیة والختبار

 المحاســبة معیــار ضــمن الــواردة فصــاحاإل متطلبــات مــع 2014 لعــام الملكیــة أصــحاب حقــوق فــي

 أصـحاب حقـوق فـي التغیرات قائمة في فصاحاإل متطلبات بمقارنة الباحث قام ،)1( رقم ياإلسالم

 لعــام الملكیــة للمصــرف أصــحاب حقــوق فــي التغیــرات بقائمــة ورد مــا مــع المــذكور الملكیــة بالمعیــار

  :یلي كما المعیار بتطبیق المصرف التزام لتقییم 2014
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 یعطــى یلتــزم لــم وٕاذا المعیــار بمتطلبــات التــزم قــد المصــرف كــان إذا للمصــرف ةاحــدو  نقطــة نعطــى

 أصـحاب حقـوق فـي التغیـرات قائمـة فـي فصـاحاإل بنود متطلبات عدد یبلغ أنه نالحظ حیث صفر،

 یلتــــزم أن یجــــب التــــي البنــــود مجمـــوع یمثــــل هــــوو ) 2( الســــابق الجـــدول فــــي المعیــــار الملكیـــة وفــــق

 تــام، االلتــزام أن یعنــي فهــذا) 2( هــو بـــنعم جابــاتاإل مجمــوع كــان وٕاذا بتطبیقهــا، الدراســة مصــرف

 هــي الملكیــة أصــحاب حقــوق فــي التغیــرات قائمــة فــي فصــاحاإل بمتطلبــات المصــرف التــزام ونســبة

100.%  

 ومتطلبـــات بنــود بجمیـــع  بــااللتزام قــام قـــد يماإلســال البركـــة بنــك أن الســابق الجـــدول مــن ونالحــظ

  ياإلســــالم المحاســــبة معیــــار الملكیــــة وفــــق أصــــحاب حقــــوق فــــي التغیــــرات قائمــــة فــــي فصــــاحاإل

  .)1( رقم

 قائمـــة فـــي فصـــاحاإل بمتطلبـــات التـــزام قـــد ياإلســـالم البركـــة بنـــك أن الباحـــث یســـتنتج ســـبق وممـــا

 ،)1( رقــم ياإلسـالم المحاســبة معیـار فــي علیهـا الملكیـة المنصــوص أصــحاب حقـوق فــي التغیـرات

  .الذكر سابقة البنود المالیة القائمة في راعى وقد

ــار ــة الفرضــیة اختب ــزام مــدى: الخامســة الفرعی  قائمــة فــي اإلفصــاح بمتطلبــات االلت

  :المقیدة االستثمارات في التغیرات

 المــالي التقریــر فــي المنشــورة المقیــدة االســتثمارات فــي التغیــرات قائمــة بعــرض أوال الباحــث وســیقوم

 مــا وبــین) 1( رقــم ياإلســالم المحاســبة معیــار متطلبـات بــین ســیقارن ثــم ،2014 لعــام البركــة لبنـك

 التــــزام مــــدى لتقیـــیم وذلــــك المقیــــدة االســـتثمارات فــــي التغیــــرات قائمـــة فــــي فعــــال عنـــه فصــــاحاإل تـــم

  .المعیار بمتطلبات المصرف

 التقریــر ضــمن المنشــورة ياإلســالم البركــة لبنــك یــدةالمق االســتثمارات فــي التغیــرات قائمــة یلــي وفیمــا

  :یلي كما 2014 عام عن للبنك المالي
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  )18جدول رقم (

  2014 االول كانون 31 في للسنة المنتهیة المالي المركز بیان في المدرجة غیر االستثمار حسابات حاملي حقوق في التغیرات قائمة

  ــــــــــــــانالبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1الرصید كما في 

  كانون الثاني
  ات خالل العامیداعاإل

بعد حسم  یراداإل

  المصروفات

السحوبات خالل 

  العام
  أجرة البنك كوكیل

الرصید كما في 

  األول كانون 31

وكاالت استثمار مقیدة مع 

  إسالمیةمؤسسات مالیة 
2,502,262,288  23,740,769,061  113,347,049  )3,47022,425,38(  )69,165,712(  3,861,829,216  

 كانون 31 في كما الرصید

  2014 األول
2,502,262,288  23,740,769,061  113,347,049  )22,425,383,470(  )69,165,712(  3,861,829,216  

              

 مع مقیدة استثمار وكاالت

  إسالمیة مالیة مؤسسات
2,143,691,920  30,453,628,478  58,175,283  )572,696,30,133(  )19,660,697(  2,502,262,288  

 كانون 31 في كما الرصید

  2013 األول
2,143,691,920  30,453,628,478  58,175,283  )30,133,572,696(  )19,660,697(  2,502,262,288  
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 متطلبـات حسـب ياإلسـالم البركـة لنبـك المقیـدة االسـتثمارات فـي التغیـرات قائمة في فصاحاإل تقییم

 المالیـــة للمؤسســـات والمراجعـــة المحاســـبة هیئـــة معـــاییر مـــن) 1( رقـــم ياإلســـالم محاســـبةال معیـــار

  :اإلسالمیة

  )19جدول رقم (

  

 حسب فصاحاإل بند

 المحاسبة معیار

  )1( رقم ياإلسالم

 قائمة في عنها فصاحاإلب ياإلسالم البركة بنك قام التي المعلومات

 الثاني كانون 31 في ةالمنتهی للسنة المقیدة االستثمارات في التغیرات

2014  

  الفترة المالیة  1
 التغیــرات قائمــة تشــملها عــن الفتــرة المالیــة التــي فصــاحاإلب قــام مصــرف الدراســة -

  المقیدة. االستثمارات في

2  
تصنیف قائمة 

التغیرات في 

  االستثمارات المقیدة

مصــرف الدراســة فــي قائمــة التغیــرات فــي االســتثمارات المقیــدة  إفصــاحاقتصــر  -

 مؤسســـات مــع مقیـــدة اســتثمار وكــاالتمــن االســتثمارات وهـــي  احـــدنــوع و علــى 

  .إسالمیة مالیة

3  
 عن تفاصیل فصاحاإل

قائمة التغیرات في 

  االستثمارات المقیدة

لمصـرف الدراسـة عـن فـي قائمـة التغیـرات فـي االسـتثمارات المقیـدة  فصـاحاإل تم -

  عن المعلومات التالیة: 2014-12-31السنة المنتهیة في 

  .المالیة الفترة بدایة في المقیدة االستثمارات درصی •

  .العام خالل االستثماریة اتیداعواإل اإلضافات •

  .العام خاللمن هذه االستثمارات  السحوبات •

  .وكیال لالستثمار بصفته ةالمقطوع أجرة المصرف •

صـــافیا  یـــراد، حیـــث تـــم عـــرض اإلالفتـــرة خـــالل المقیـــدة االســـتثمارات أربـــاح •

  اریف.وذلك بعد خصم المص

 .المالیة الفترة نهایة في المقیدة االستثمارات رصید •

ــم یــتم  • المصــرف  مــن محملــة مباشــرة غیــر مصــروفاتعــن أیــة  فصــاحاإلل

  على االستثمارات المقیدة.

4  

في  فصاحاإل

ات حول یضاحاإل

قائمة التغیرات في 

  االستثمارات المقیدة

 لمالیــة عــنالقــوائم ا حــول اتیضــاحاإل فــي فصــاحاإلب قــام مصــرف الدراســة •

 إدارةحیـث تـتم  ،المقیـدة االسـتثمارات حسـابات أصـحابمـع  عالقتـه طبیعـة

  .بصفته وكیال هذه االستثمارات

 أو الحسـابات أنواعبـ المرتبطـة وااللتزامات الحقوقلم یفصح المصرف عن  •

  .المختلفة االستثماریة الوحدات
  

http://www.arabic.aaoifi.com/ara-keypublications.html
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 التغیـرات قائمـة فـي فصـاحاإلب ياإلسـالم كـةالبر  بنـك التـزام ولتقییم الثالثة الفرعیة الفرضیة والختبار

 المحاســــبة معیــــار ضــــمن الــــواردة فصــــاحاإل متطلبــــات مــــع 2014 لعــــام المقیــــدة االســــتثمارات فــــي

 االســتثمارات فــي التغیــرات قائمــة فــي فصــاحاإل متطلبــات بمقارنــة الباحــث قــام ،)1( رقــم ياإلســالم

 لعـــام للمصـــرف المقیـــدة االســـتثمارات يفـــ التغیـــرات بقائمـــة ورد مـــا مـــع المـــذكور بالمعیـــار المقیـــدة

  :یلي كما المعیار بتطبیق المصرف التزام لتقییم 2014

 یعطــى یلتــزم لــم وٕاذا المعیــار بمتطلبــات التــزم قــد المصــرف كــان إذا للمصــرف ةاحــدو  نقطــة نعطــى

 االســتثمارات فــي التغیــرات قائمــة فــي فصــاحاإل بنــود متطلبــات عــدد یبلــغ أنــه نالحــظ حیــث صــفر،

 مصـرف یلتـزم أن یجـب التـي البنود مجموع یمثل وهو) 4( السابق الجدول في المعیار وفق المقیدة

 التـزام ونسـبة تـام، االلتزام أن یعني فهذا) 4( هو بـنعم جاباتاإل مجموع كان وٕاذا بتطبیقها، الدراسة

  %.100 هي المقیدة االستثمارات في التغیرات قائمة في فصاحاإل بمتطلبات المصرف

 ومتطلبـــات بنــود بجمیـــع  بــااللتزام قــام قـــد ياإلســالم البركـــة بنــك أن الســابق الجـــدول نمــ ونالحــظ

 ،)1( رقــم ياإلســالم المحاســبة معیــار وفــق المقیــدة االســتثمارات فــي التغیــرات قائمــة فــي فصــاحاإل

  :التالیة النقاط بذكر یقم لم أنه ماعدا

 الســـتثماراتا علـــى المصـــرف مـــن محملـــة مباشـــرة غیـــر مصـــروفات أیـــة ذكـــر یـــتم لـــم •

 .المقیدة

 أو حسـابات االسـتثمار المقیـدة أنواعبـ المرتبطـة وااللتزامـات الحقـوق المصـرف یورد لم •

  .المختلفة االستثماریة الوحدات

أنـه ال توجـد أیـة مصـروفات غیـر مباشـرة محملـة مـن المصـرف علـى  االعتبـار عـین فـي أخـذنا ولو

 قائمـــة فـــي فصـــاحاإل بمتطلبـــات المصـــرف زامالتـــ نســـبة فـــإن للعـــام المـــدروس، االســـتثمارات المقیـــدة

  .أكثر تزداد) 1( رقم ياإلسالم المحاسبي المعیار وفق المقیدة االستثمارات في التغیرات

 قائمـــة فـــي فصـــاحاإل بمتطلبـــات مقـــد التـــز  ياإلســـالم البركـــة بنـــك أن الباحـــث یســـتنتج ســـبق وممـــا

 وقـد ،)1( رقـم ياإلسـالم لمحاسـبةا معیـار فـي علیهـا المنصـوص المقیـدة االسـتثمارات في التغیرات

  .الذكر سابقة البنود المالیة القائمة في راعى
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ــار ــة الفرضــیة اختب ــزام مــدى: السادســة الفرعی  قائمــة فــي اإلفصــاح بمتطلبــات االلت

  :والصدقات الزكاة صندوق أموال واستخدامات مصادر

 المنشـورة والصـدقات ةالزكـا صـندوق أمـوال واسـتخدامات مصـادر قائمة بعرض أوال الباحث وسیقوم

 ياإلسـالم المحاسـبة معیـار متطلبـات بـین سـیقارن ثـم ،2014 لعـام البركـة لبنـك المـالي التقریـر في

 الزكــاة صــندوق أمــوال واســتخدامات مصــادر قائمــة فــي فعــال عنــه فصــاحاإل تــم مــا وبــین) 1( رقــم

  .المعیار بمتطلبات المصرف التزام مدى لتقییم وذلك والصدقات

 ياإلســـالم البركــة لبنـــك والصــدقات الزكـــاة صــندوق أمـــوال واســتخدامات مصـــادر ائمــةق یلـــي وفیمــا

  :یلي كما 2014 عام عن للبنك المالي التقریر ضمن المنشورة

  )20جدول رقم (

   للسنة المنتهیة والصدقات الزكاة صندوق أموال واستخدامات مصادر قائمة

  2014 االول كانون 31 في

  2013  2014  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالبیــــــــــــــــــــــ

      والصدقات الزكاة صندوق مصادر

  1,682,089  9,358,942  التبرعات

  1,682,089  9,358,942  المصادر مجموع

      

      والصدقات الزكاة صندوق أموال استخدامات

  )1,000,000(  )10,040,031(  والمساكین الفقراء

  -  -  السبیل ابن

  -  -  الرقاب وفي الغارمون

  -  -  قلوبهم المؤلفة

  -  -  اهللا سبیل في

  -  -  وعمومیة) إداریة (مصاریف علیها العاملون

  )1,000,000(  )10,040,031(  االستخدامات مجموع

  682,089  )681,089(  االستخدامات عن المصادر زیادة

  -  682,089  السنة بدایة في الموزعة غیر والصدقات الزكاة

  682,089  1,000  السنة نهایة في الموزعة غیر والصدقات الزكاة رصید
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 فـي المنتهیـة للسـنة والصـدقات الزكاة صندوق أموال واستخدامات مصادر قائمة في فصاحاإل تقییم

 رقــم ياإلســالم المحاســبة معیــار متطلبــات حســب ياإلســالم البركــة لنبــك 2014 االول كــانون 31

  :اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هیئة معاییر من )1(

  )21جدول رقم (

  

 حسب فصاحاإل بند

 المحاسبة معیار

  )1( رقم ياإلسالم

 مصادر قائمة في عنها فصاحاإلب ياإلسالم البركة بنك قام التي المعلومات

 31 في المنتهیة للسنة والصدقات الزكاة صندوق أموال واستخدامات

  2014 الثاني نونكا

  المالیة الفترة  1
 واسـتخدامات مصـادر قائمـة تشـملها التـي المالیـة الفتـرة عـن فصـاحاإلب قام المصرف

  الزكاة والصدقات. صندوق أموال

  الزكاة إخراج  2

 مســـؤولیة نات حـــول القـــوائم المالیـــة علـــى أیضـــاحمصـــرف الدراســـة فـــي اإل أفصـــح

 فـي المطلـق االسـتثمار حسـابات صـحابأو  المسـاهمین عـاتق علـى تقع الزكاة إخراج

  .الزكاة وجوب شروط توافر حال

  المصادر األخرى  3
وهــي عبــارة  والصــدقات الزكــاة صــندوق ألمــوال األخــرى المصــادر عــن فصــاحاإل تــم

  .االستثماریة الحسابات أصحابو  المودعین تخص تبرعاتعن 

  الزكاة توزیع  4

وعــــن  بتوزیعهــــا قــــام التــــي اتوالصــــدق الزكـــاة أمــــوال عــــن فصــــاحاإلب قـــام المصــــرف

 یقــم لــم التــي والصــدقات الزكــاة أمــوالعــن  أفصــح وكــذلك ،المصــارف الســبعة للزكــاة

  .الفترة المالیة نهایة في بتوزیعها المصرف

  

 قائمــــة فــــي فصــــاحاإلب ياإلســـالم البركــــة بنــــك التــــزام ولتقیـــیم السادســــة الفرعیــــة الفرضــــیة والختبـــار

 الـواردة فصـاحاإل متطلبـات مـع 2014 لعـام والصـدقات زكاةال صندوق أموال واستخدامات مصادر

 قائمـــة فـــي فصـــاحاإل متطلبـــات بمقارنـــة الباحـــث قـــام ،)1( رقـــم ياإلســـالم المحاســـبة معیـــار ضـــمن

 بقائمــــة ورد مــــا مــــع المــــذكور بالمعیــــار والصــــدقات الزكــــاة صــــندوق أمــــوال واســــتخدامات مصــــادر

 التـــــزام لتقیـــــیم 2014 لعـــــام للمصـــــرف والصـــــدقات الزكـــــاة صـــــندوق أمـــــوال واســـــتخدامات مصـــــادر

  :یلي كما المعیار بتطبیق المصرف

 یعطــى یلتــزم لــم وٕاذا المعیــار بمتطلبــات التــزم قــد المصــرف كــان إذا للمصــرف ةاحــدو  نقطــة نعطــى

 أمـوال واسـتخدامات مصـادر قائمـة فـي فصـاحاإل بنـود متطلبـات عـدد یبلـغ أنـه نالحظ حیث صفر،

 التــي البنــود مجمــوع یمثــل وهــو) 4( الســابق الجــدول فــي یــارالمع وفــق والصــدقات الزكــاة صــندوق

 أن یعنـي فهـذا) 4( هـو بــنعم جابـاتاإل مجمـوع كـان وٕاذا بتطبیقهـا، الدراسـة مصرف یلتزم أن یجب
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 أمـــوال واســـتخدامات مصـــادر قائمـــة فـــي فصـــاحاإل بمتطلبـــات المصـــرف التـــزام ونســـبة تـــام، االلتــزام

  %.100 هي والصدقات الزكاة صندوق

 ومتطلبـــات بنــود بجمیـــع  بــااللتزام قــام قـــد ياإلســالم البركـــة بنــك أن الســابق الجـــدول مــن حــظونال

 المحاســبة معیــار وفــق والصـدقات الزكــاة صــندوق أمــوال واسـتخدامات مصــادر قائمــة فــي فصـاحاإل

  .)1( رقم ياإلسالم

 ائمـــةق فـــي فصـــاحاإل بمتطلبـــات مالتـــز  قـــد ياإلســـالم البركـــة بنـــك أن الباحـــث یســـتنتج ســـبق وممـــا

 المحاســـبة معیـــار فـــي علیهـــا المنصـــوص والصـــدقات الزكـــاة صـــندوق أمـــوال واســـتخدامات مصـــادر

  .الذكر سابقة جمیع البنود المالیة القائمة في راعى وقد ،)1( رقم ياإلسالم

  

 مصــــادر قائمــــة فــــي اإلفصــــاح بمتطلبــــات االلتــــزام مــــدى: الســــابعة الفرعیــــة الفرضــــیة اختبــــار

  :قرضال صندوق أموال واستخدامات

 فصــاحاإلأنـه لـم یقـم ب 2014ي عـن عــام اإلسـالمنالحـظ مـن التقریـر المـالي المنشــور لبنـك البركـة 

صــندوق القــرض، وهــذا یعنــي أن مصــرف الدراســة لــم یقــم  أمــوالعــن قائمــة مصــادر واســتخدامات 

قائمــة لمصــادر واســتخدامات  إعــداد) فــي مــا یخــص 1ي رقــم (اإلســالمبــااللتزام بمعیــار المحاســبة 

  صندوق القرض. أموال

، فهـذا 2014ولكن وعلى اعتبار أن مصرف الدراسة لم یقوم بمنح أیة قـروض حسـنة خـالل العـام 

 قـــام قـــد ياإلســـالم البركـــة بنـــك أن نســـتنتج ســـبق هـــذه القائمـــة، وممـــا عـــدادیعنـــي أنـــه ال داعـــي إل

  ).1( رقم ياإلسالم المحاسبة معیار في علیها المنصوص فصاحاإل بمتطلبات بااللتزام

ــار الفرضــیات الفرعیــة الســبعة الســابقة التــي تشــكل فــي مجموعهــا فرضــیة الدراســة  وبعــد اختب

الثانیة، یتبین لدى الباحث أن مصرف الدراسة قد قدم معلومات كافیة في كل قائمـة مـن قوائمـه 

)، وأنــه قــد راعــى فــي 1ي رقــم (اإلســالمفــي معیــار المحاســبة  فصــاحاإلالمالیــة وفــق متطلبــات 

 ي.اإلسالمالمعیار المحاسبي  وعناصر یة متطلباتقوائمه المال
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  المبحث الثالث

  نتائج وتوصیات الدراسة

  

  :الدراسة نتائج: أوال

 ،2014 للعــام اإلســالمي البركــة لبنــك المحاســبیة والمعلومــات البیانــات وتحلیــل عــرض بعــد

 وفي ي،لكتروناإل المصرف موقع على المنشور المالي التقریر من علیها الحصول تم والتي

  :التالیة النتائج إلى الباحث توصل الدراسة، علیها قامت التي الفروض ضوء

 وفقـــا واإلیضـــاحات المتممـــة لهـــا المالیـــة قوائمـــه وعـــرض بإعـــداد الدراســـة مصـــرف التـــزم .1

 العـرض) "1( رقـم اإلسـالمي المحاسـبة معیـار فـي الـواردة واإلفصـاح العـرض لمتطلبات

 الصــادر ،"اإلسـالمیة المالیـة والمؤسسـات للمصـارف ةالمالیـ القـوائم فـي العـام واإلفصـاح

  .اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هیئة عن

 الدراســـة مصـــرف فـــي المطبقـــة الهامـــة المحاســـبیة السیاســـات عـــن اإلفصـــاح عملیـــة ان .2

 تضــــمن حیــــث ،)1( رقــــم اإلســــالمي المحاســــبة معیــــار متطلبــــات نطــــاق ضــــمن كانــــت

 االعتــراف وطریقــة المالیــة، البیانــات تســجیل فــي المتبعــة ادعــداإل أســس عــن اإلفصــاح

  .الثابتة األصول استهالك وكیفیة باإلیرادات،
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 حســــابات بــــأنواع المرتبطــــة والشــــروط وااللتزامــــات الحقــــوق عــــن المصــــرف لــــم یفصــــح .3

 فــي الظــاهرة المختلفــة بأنواعهــا األخــرى والحســابات حكمهــا فــي ومــا المطلقــة االســتثمار

  .لماليا المركز قائمة

 المقیدة االستثمار حسابات بأنواع المرتبطة وااللتزامات الحقوق عن المصرف یفصح لم .4

  .المختلفة االستثماریة الوحدات أو
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  :الدراسة توصیات: ثانیا

  :التالیة التوصیات الباحث یقترح الیها، التوصل تم التي الدراسة نتائج ضوء وفي

 المحاسبة معیار ضمن الواردة اإلفصاح متطلبات عبجمی الدراسة مصرف التزام ضرورة .1

 قوائمـــه فـــي التـــام االلتـــزام نســـبة إلـــى المصـــرف یصـــل حتـــى وذلـــك ،)1( رقـــم اإلســـالمي

 احتیاجــــات تلبیــــة أجــــل مــــن وذلــــك القــــوائم، لهــــذه المتممــــة اإلیضــــاحات وكــــذلك المالیــــة

  .المالیة القوائم مستخدمي

 معیــار علیهــا نــص التــي المالیــة قــوائمال عــدادإ باســتكمال الدراســة مصــرف قیــام ضــرورة .2

 للمؤسســات المالیــة القــوائم فــي العــام واإلفصــاح العــرض) "1( رقــم اإلســالمي المحاســبة

  .القرض صندوق واستخدامات أموال مصادر قائمة وهي ،"اإلسالمیة المالیة

 تطبیـــق علـــى بتـــدریبهم وذلـــك بالمصـــرف العاملـــة البشـــریة الكـــوادر تأهیـــل علـــى العمـــل .3

 المالیـة للمؤسسـات والمراجعـة المحاسـبة هیئـة عـن الصـادرة اإلسـالمیة لمحاسبةا معاییر

 التقــاریر عــدادإ وكیفیــة خــاص، بشــكل) 1( رقــم اإلســالمي المحاســبة ومعیــار اإلســالمیة

 خالل من موظفیه كفاءة على المحافظة في یساهم مما المعاییر، هذه على بناء المالیة

 الدورات قامةإ على والعمل اإلسالمیة، الصیرفة مجال في التطورات أهم على االطالع

  .ومحاسبتها اإلسالمیة المصارف بموضوع الخاصة والمؤتمرات الندوات وعقد
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 للمؤسسـات والمراجعـة المحاسـبة هیئـة مـع المصـرف دارةإ تواصـل اسـتمرار علـى التأكیـد .4

 قـد مسـتجدات أو تعـدیالت أیـة علـى مسـتمرة وبصـورة للحصـول وذلـك اإلسالمیة المالیة

 .الهیئة هذه عن الصادرة اإلسالمیة المحاسبة معاییر على تطرأ
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  المراجع:قائمة 

  أوال: الكتب:

ــة المحاســـبة اهللا، عبــد عمــر زیــد، أبــو .1  االطـــار/ األول الجــزء/ ياإلســالم المجتمـــع فــي المالی

 .الیازوري دار عمان، األردن، ،1995 والنظري، التاریخي

 .2003، حلب جامعة منشورات ،المحاسبة نظریة ،وانرض ،محمدو  حنان، ،حلـوة .2

، منشـورات االكادیمیــة العربیـة المفتوحــة فـي الــدنمارك، نظریـة المحاســبةالحیـالي، ولیـد نــاجي،  .3

2007. 

 ،2000 ،)الــنظم مــدخل( اإلســالمیةو  التقلیدیــة البنــوك فــي المحاســبة علــي، محمــد الربیــدي، .4

 .المعاصر الفكر دار صنعاء، الیمن،

ــارف حســـین محمـــد، وموســـى عمـــر مبـــارك، ســـمحان،  .5 ــبة المصـ فـــي ضـــوء  اإلســـالمیةمحاسـ

ـــــاییر الصـــــادرة عـــــن هیئـــــة المحاســـــبة والمراجعـــــة والضـــــوابط للمؤسســـــات المالیـــــة  المع

 ردن: دار المسیرة للنشر والتوزیع.، عمان، األ2011،اإلسالمیة

ـــــر بیــــــن اإلســــالمیة المصــــــارفشــــحاتة، حســــین حســــین،  .6 ، الطبعــــة 2006، والتطبیــــــق الفكـ

 األولى، القاهرة، مكتبة التقوى.

، بنـك التمویــل اإلسـالمیةطبیعــة وأسـس ومعــاییر محاسـبة المصــارف ، شـحاتة، حسـین حسـین .7

 .2010ي، اإلسالمیات العمل المصرفي أساسالمصري السعودي، دورة 

 .التقوى مكتبة القاهرة، ،2005 ،اإلسالمیة المصارف محاسبة حسین، حسین شحاتة، .8

ــوك  إدارةشــهاب أحمــد ســعید، العزعــزي،  .9 ، عمــان، دار النفــائس للنشــر 2012، اإلســالمیةالبن

 والتوزیع.

مؤسسات البنیة التحتیة للصناعة المالیـة قنطقجي، سامر مظهر، وأرمنازي، براء منذر،  .10

 .2006، اإلسالمیة

، القــاهرة، 2006، نظریـة المحاســبة (منظـور التوافـق الـدولي)لطفـي، أمـین السـید أحمـد،  .11

 ر الجامعیة.الدا
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 ،2004 ،اإلســالمیة البنــوك فــي االســتراتیجیة دارةاإل الفتــاح، عبــد الحمیــد عبــد المغربــي، .12

 .والتدریب للبحوث إلسالميا المعهد جدة،

 الطبعـة ،)متـرجم زیـد، أبـو خلیفـة كمـال. د( ،المحاسبیة النظریة ،1990 س، هندریكسن، .13

 .اإلسكندریة الرابعة،

  

  جامعیة:الدوریات والرسائل الثانیا: 

ـــزام مصـــرف ســـوریة الـــدولي األمـــین، مـــاهر، والعلـــیص، إبـــراهیم، وانجـــرو، إیمـــان،  .1 مـــدى الت

، مجلـــة جامعـــة تشـــرین للبحـــوث 2011، )1ي رقـــم (اإلســـالمي بمعیـــار المحاســـبة اإلســـالم

 ).2)، العدد (23والدراسات العلمیة، سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد (

 ومعـاییر المحاسـبة الدولیـة اإلسـالمیةمعـاییر المحاسـبة المالیـة دین، باكیر، محمد مجد ال   .2

 لكتروني.، مجلة المستثمرون، الموقع اإل"األرضیة المشتركة"

، 2008، ردنیـــة بتطبیـــق مبـــادئ حاكمیـــة الشـــركاتمـــدى التــزام البنـــوك األ بوشــلیح، محمـــد،  .3

 التطبیقیة الخاصة، عمان.رسالة ماجستیر، كلیة االقتصاد والعلوم االداریة، جامعة العلوم 

ردنیـة المحاسبي في التقاریر المالیة للشركات المساهمة العامة األ  اإلفصاحالخطیب، خالد،  .4

، مجلـة جامعـة دمشـق، المجلـد الثـامن عشـر، العـدد )1في ظل معیار المحاسـبة الـدولي رقـم (

 .2002الثاني، 

بـین معـاییر هیئـة المحاسـبة  "دراسة مقارنـة اإلسالمیةفي المصارف  اإلفصاحالدیك، أحمـد،  .5

، رســــالة 2011، ومعــــاییر المحاســــبة الدولیــــة" اإلســــالمیةوالمراجعــــة للمؤسســــات المالیــــة 

  ماجستیر، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق.

 اإلفصـاحالعاملة فـي فلسـطین بمعیـار  اإلسالمیةمدى التزام المصارف رجب، ماجد تحسین،  .6

ـــع األ أعـــن  ـــین المســـاهمین والمـــ ربـــاحســـس توزی ، رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة التجـــارة، ودعینب

 .2008، غزة، اإلسالمیةالجامعة 

 الخامســة، السلســلة المصــرفیة، الدراســات معهــد ،اإلســالمیة المصــارف فــي الشــرعیة الرقابــة .7

 .2012 الكویت، األول، العدد
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ـــة الزعبـــي، علـــي، وآخـــرون،  .8 ـــق معـــاییر المحاســـبة المالی فـــي البنـــوك  اإلســـالمیةنحـــو تطبی

ـــة اإلســـالمیة االعمـــال فـــي جامعـــة  إدارة، دراســـة مقدمـــة للمـــؤتمر العلمـــي الثـــاني لكلیـــة األردنی

 .2013االردن،  عجلون الوطنیة،

ـــي المحاســـبي اإلفصـــاح دورزیـــود، لطیـــف، وقیطـــیم، حســـان، ومكیـــة، نغـــم أحمـــد،  .9  ســـوق ف

، ، مجلـة جامعـة تشـرین للدراسـات والبحـوث العلمیـةاالسـتثمار قـرار ترشـید فـي المالیة األوراق

 .2007)، 1)، العدد (29سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد (

ــة األزمــــة تــــأثیر خلیــــل، إبــــراهیم الســــعدي، .10 ــة المالیــ  والمعــــاییر المحاســــبة علــــى العالمیــ

 جامعـة والمحاسـبیة، المالیـة للعلوم الثاني المؤتمر في مقدم بحث ،2010 ،الدولیة المحاسبیة

 .اربد الیرموك،

 فـي المحاسـبة أهـدافو  خصـائص الـرحمن، عبـد فـرج مطـاري، بـو غیث، عامراج سلیمان، .11

 فقــه فــي الــدولي المــؤتمر ،لیبیــا فــي األكــادیمیین نظــر وجهــة" اإلســالمیة المالیــة المؤسســات

 .مالیزیا ،21/10/2008-20 ،اإلسالمیة والمالیة واالقتصاد المعامالت

عـــن المعلومـــات  فصـــاحلإلمـــدى داللـــة القـــوائم المالیـــة كـــأداة الشـــلتوني، فـــایز زهـــدي،  .12

ــة المنشــورة  الضــروریة الالزمــة لمســتخدمي القــوائم المالیــة "دراســة تطبیقیــة للقــوائم المالی

 .2005، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة، للمصارف الفلسطینیة"

 نـدوة ،القـرارات اتخـاذ فـي المحاسـبة ودور اإلسالمیة المصارف أحمد، رفعت الكریم، عبد .13

 الســعودیة، العربیــة المملكــة ،2009 آذار 30 القــانونیین، للمحاســبین الســعودیة لهیئــةا نظمتهــا

 .الریاض

ـــر جمیـــل، برهـــان معتـــز العكـــر، .14 ـــي المحاســـبي اإلفصـــاح مســـتوى أث ــة البیانـــات ف  المالیـ

 علـى میدانیـة دراسـة" األردنـي المصـرفي القطـاع فـي المالیـة األزمـة تداعیات على المنشورة

 .االوسط الشرق جامعة ردن،األ ،2010 ،"ردنیةاأل  التجاریة البنوك

بـین واقـع  اإلسـالمیةالمعـاییر المحاسـبیة للمؤسسـات المالیـة علي، محمد عبـده نعمـان،  .15

 .2001، رسالة ماجستیر، الیمن، الممارسة وطموح التطبیق

ـــة تطبیـــق المصـــارف العمـــري، عمـــرو هشـــام، والزعبـــي، ولیـــد،  .16 للمعـــاییر  اإلســـالمیةأهمی

ـــي ا ، د.ت، العـــراق، الجامعـــة المستنصـــریة، مركـــز لحـــد مـــن األزمـــات المصـــرفیةالشـــرعیة ف

 المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة.
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 بمعیـــار فســـلطین فـــي اإلســـالمیة المصـــارف التـــزام مـــدىعــوض، عـــوض محمــد حامـــد،  .17

 والمراجعــة المحاســبة هیئــة عــن الصــادر بالشــراء لآلمــر بالمرابحــة الخــاص المــالي الضــبط

، غـــزة، اإلســـالمیة، رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة التجـــارة، الجامعـــة اإلســـالمیة الیـــةالم للمؤسســـات

2013. 

 المســــؤولیة عــــن المحاســــبي اإلفصــــاح لطفــــي، منــــى وبیطــــار، خالــــد، منــــى فرحــــات،   .18

 .اإلسالمي االقتصاد مجلة ،اإلسالمیة المصارف في االجتماعیة

ــبة مـــنهج حســـین، القاضـــي، .19  الثـــاني، العـــدد ،16 المجلـــد دمشـــق، جامعـــة مجلـــة ،المحاسـ

 .دمشق سوریة، ،2000

 ،2003 ،المحاسـبي الفكـر تطـویر فـي اإلسـالمیة الحضـارة دور مظهر، سامر قنطقجي، .20

 .حلب جامعة دكتوراه، رسالة

 ودورهمـا للمصـارف المالیـة  القـوائم في المحاسبي اإلفصاحو  القیاس كاسر، روال الیقه، .21

 التجـــاري للمصـــرف العامـــة لمدیریـــةا علـــى تطبیقیـــة دراســـة" االســـتثمار قـــرارات ترشـــید فـــي

 .2007 تشرین، جامعة ماجستیر، سالةر  ،"السوري

 ثــرهأو  اإلسـالمیة المالیـة الصـكوك عـن المحاسـبي اإلفصـاح كمـال، یوسـف سـامي محمـد، .22

 .مصر بنها، جامعة التجارة، كلیة ماجستیر، رسالة ،2001 ،ترویجها على

 عمــــل وتنظــــیم توجیــــه رعیة فــــيوالشـــ المحاســــبیة المعــــاییر دورمشـــعل، عبــــد البـــاري،  .23

 اإلسـالمیة المالیـة والمؤسسـات للمصـارف الثالـث المـؤتمر، بحـث مقـدم فـي اإلسالمیة الصیرفة

 .2008 آذار 10-9 حدوالطموح، اال الواقع اإلسالمیة سوریة الصیرفة في

 ،الدولیـة المحاسـبة أصـول فـي علیهـا المنصـوص اإلفصـاح مستوى تقییم محمد، مطر، .24

 .2000 ،3 العدد ،120 المجلد األردنیة، لجامعةا دراسات مجلة

 دراســـة األســـهم أســـعار علـــى المالیـــة القـــوائم فـــي اإلفصـــاح أثـــر قاســـم، محمـــد المقـــداد، .25

 .2014 دمشق، جامعة ماجستیر، رسالة ،المالیة لألوراق دمشق سوق على تطبیقیة

 العلـوم كلیـة ه،دكتـورا رسـالة ،المركزیـة بـالبنوك اإلسـالمیة البنـوك عالقـة سلیمان، ناصر، .26

  .2005 الجزائر، جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة
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 تحسـین فـي الدولیـة المحاسبة معاییر تطبیق أهمیة أوصیف، ولخضر، سعیدي، یحیى، .27

 المعــــاییر مواجهــــة فـــي المــــالي المحاســــبي النظـــام حــــول ملتقــــى ،المحاســــبي اإلفصــــاح جـــودة

 العلـــوم كلیـــة البلیـــدة، دحلـــب ســـعد ةجامعـــ  الجزائـــر، ،2011 األول كـــانون 14-13 الدولیـــة،

 .التسییر وعلوم االقتصادیة

العراقیـة مـن  اإلسـالمیةواقع التطبیقات المحاسبیة في البنـوك ابتهاج إسـماعیل،  یعقوب، .28

ــــة ) الجامعــــة المستصــــریة، العــــراق، 89واالقتصــــاد، عــــدد ( دارة، مجلــــة اإلوجهــــة نظــــر مهنی

2011. 

  

  :روالمعایی ثالثا: القوانین والتشریعات

 .2014سوریة،  – ياإلسالمالتقریر المالي لبنك البركة  .1

 الجمهوریـة ،السـوریة العربي الجمهوریة في العاملة اإلسالمیة المصارف لدى الحوكمة دلیل .2

 .2009 المركزي، سوریة مصرف السوریة، العربیة

 .2005 سوریة، في اإلسالمیة المصارف اثحدإب الخاص ٣٥ رقم التشریعي المرسوم .3

، ترجمــة المجمــع الدولیــة، مجلــس معــاییر المحاســبة التقــاریر المالیــة عــدادیر الدولیــة إلالمعــای .4

 .2011العربي للمحاسبین القانونین، عمان، األردن، 

، هیئـــة المحاســــبة اإلســـالمیةمعـــاییر المحاســـبة والمراجعـــة والضـــوابط للمؤسســـات المالیـــة  .5

 .2008ین، ، المنامة، البحر اإلسالمیةوالمراجعة للمؤسسات المالیة 

 المنامـة، ،2009 ،اإلسـالمیة المالیـة للمؤسسـات والمراجعـة المحاسـبة هیئـة ،الشرعیة المعاییر .6

 .البحرین
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  المالحق
  )1الملحق رقم (

  للمصرف اإلسالميقائمة المركز المالي نموذج 

  إیضاح  البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
السنة 

  الحالیة

السنة 

  السابقة

        الموجودات

        مصرف المركزيالنقد وأرصدة لدى 

        قصیرة األجل لدى المصارف اتٕایداعحسابات جاریة و 

        إیداعات استثماریة لدى المصارف والمؤسسات المالیة

        ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة 

        موجودات قید االستثمار:

        موجودات مقتناه للتأجیر

        استثمارات في شركات زمیلة

        موجودات مالیة متاحة للبیع

        ت مالیة للمتاجرةموجودا

        استثمارات عقاریة

        استثمارات محتفظ فیها حتى تاریخ االستحقاق

        مجموع االستثمارات

        موجودات اخرى

        موجودات ثابتة مادیة

        موجودات غیر ملموسة

        مجموع الموجودات

وحقوق  ةحسابات االستثمار المطلق أصحابالمطلوبات وحقوق 

  المساهمین

      

        المطلوبات

        الحسابات الجاریة للمصارف والمؤسسات المالیة
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        الحسابات الجاریة للعمالء وحسابات االدخار

        ذمم دائنة

        األرباح المقترح توزیعها على أصحاب حقوق الملكیة

        تأمینات نقدیة

        مطلوبات أخرى

        مجموع المطلوبات

        ةر المطلقحسابات االستثما أصحابحقوق 

        حقوق األقلیة

مجمـــــوع المطلوبـــــات وحقـــــوق أصـــــحاب حســـــابات االســـــتثمار المطلقـــــة 

  وحقوق األقلیة

      

        حقوق المساهمین

        رأس المال المدفوع

        االحتیاطیات

        األرباح المبقاة

        مجموع حقوق المساهمین في المصرف

ار المطلقـــــة  مجمـــــوع المطلوبـــــات وحقـــــوق أصـــــحاب حســـــابات االســـــتثم

  وحقوق األقلیة وحقوق المساهمین

      

  

  )2الملحق رقم (

  نموذج قائمة الدخل للمصرف اإلسالمي

  یضاحاإل  البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
السنة 

  الحالیة

السنة 

  السابقة

        اتیراداإل

        لیة إیرادات األنشطة التموی

        إیرادات األنشطة االستثماریة

        ات التمویلیة واالستثماریةیراداإل إجمالي

مـن صـافي ) نصیب أصحاب حسابات االستثمار المطلق -(

  قبل اقتطاع نصیب المصرف بصفته مضاربا الربح
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بصـفته  من دخل االسـتثمارات المطلقـة(+) نصیب المصرف 

  مضاربا

      

(یطـــرح مـــن  بات االســـتثمار المطلـــق(=) عائـــد أصـــحاب حســـا

  إجمالي اإلیرادات)

      

نصــــیب المصــــرف مــــن دخــــل االســــتثمارات بصــــفته مضــــاربا 

  ورب المال

      

        دخل المصرف من استثماراته الذاتیة

نصـــــیب المصـــــرف مـــــن دخـــــل االســـــتثمارات المقیـــــدة بصـــــفته 

  مضاربا

      

        نصیب المصرف من إدارة االستثمارات المقیدة بصفته وكیال

        صافي إیرادات الخدمات المصرفیة

        إیرادات أخرى

        إجمالي إیرادات المصرف

        المصروفات

        نفقات الموظفین

        مصاریف اداریة وعمومیة

        مصاریف وأتعاب الخدمات المصرفیة

        استهالكات واطفاءات

        تشغیلیة أخرى ومخصصاتمصروفات 

        تإجمالي المصروفات والمخصصا

        صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضریبة

        الزكاة المستحقة

        مصروف ضریبة الدخل

        صافي ربح السنة
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  )3الملحق رقم (

  نموذج قائمة التدفقات النقدیة للمصرف اإلسالمي

  إیضاح  ــانالبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العام 

  الحالي

العام 

  السابق

        األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 

        صافي الربح قبل الضریبة

تســویة صــافي الــربح مــع صـــافي زیــادة النقــد النــاتج مــن األنشـــطة 

  التشغیلیة:

      

        اهتالك الموجودات الثابتة

        المخصصات المكونة خالل العام

        عةیطرح الزكاة المدفو 

        یطرح الضریبة المدفوعة

        عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

        مكاسب بیع موجودات ثابتة

        استهالك اصول مؤجرة

        = صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

        التدفقات النقدیة من االستثمارات

        بیع موجودات ثابتة مقتناة للتأجیر

        موجودات ثابتة للتأجیریطرح شراء 

        یطرح شراء موجودات ثابتة

        بیع عقارات

        یطرح شراء اوراق مالیة

        یطرح الزیادة في المضاربات

        = صافي التدفقات النقدیة من االستثمار

        التدفقات النقدیة من التمویل

        صافي الزیادة في حسابات االستثمار المطلقة

        في الحسابات االئتمانیة (الجاریة)صافي الزیادة 
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        تسدیدات رأس المال

        یطرح األرباح الموزعة

        صافي التدفقات النقدیة من التمویل

        الزیادة (النقص) في النقد وما في حكمه خالل السنة

        یضاف النقد وما في حكمه في بدایة السنة

        النقد وما في حكمه في نهایة السنة
  

  )4لحق رقم (الم

  قائمة التغیرات في حقوق أصحاب الملكیة للمصرف اإلسالمي

  إیضاح  البیــــــــــــــــــــــــــــان
رأس المال 

  المدفوع

  االحتیاطیات

األرباح 

  المبقاة
احتیاطي   جمالياإل

  قانوني

احتیاطي 

لمخاطر عام 

  التمویل

              / العام الحالي1/1الرصید في 

              المال تسدیدات رأس

              ربح السنةصافي 

              تخصیص ربح السنة

              المحول لالحتیاطیات

              /العام الحالي31/12رصید في 

              / العام السابق1/1الرصید في 

              تسدیدات رأس المال

              ربح السنة

              تخصیص ربح السنة

              المحول لالحتیاطیات

              /العام السابق31/12رصید في 
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  )5الملحق رقم (

  قائمة التغیرات في حقوق أصحاب حسابات االستثمارات المقیدة للمصرف اإلسالمي

ـــــان   إیضاح  البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسهم 

  المتداولة

المتاجرة في 

  العقارات
  المجموع  المرابحات

            1/1في  رصید االستثمارات

            اإلیداعات خالل العام

            المسحوبات خالل العام

            أرباح (خسائر) االستثمار

المصروفات االداریة (غیر مباشرة) 

  خالل العام

          

            أجرة المصرف بصفته وكیال

             31/12رصید االستثمارات في 

  

  )6الملحق رقم (

 والصدقات للمصرف اإلسالمي الزكاة ندوقص أموال واستخدامات مصادر قائمة

  السنة السابقة  السنة الحالیة  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبی

      مصادر صندوق الزكاة والصدقات

      الزكاة المستحقة على المصرف

      الزكاة المحصلة من أصحاب الحسابات

      التبرعات

      مجموع المصادر

      صندوق الزكاة والصدقات أموالاستخدامات 

      الفقراء والمساكین

      ابن السبیل

      الغارمون وفي الرقاب

      المؤلفة قلوبهم
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      في سبیل اهللا

      العاملون علیها (مصاریف اداریة وعمومیة)

      مجموع االستخدامات

      فائض (عجز) المصادر عن االستخدامات

      لموزعة في بدایة العام الزكاة والصدقات غیر ا

      رصید الزكاة والصدقات غیر الموزعة في نهایة العام
  

  )7الملحق رقم (

  القرض للمصرف اإلسالمي صندوق أموال واستخدامات مصادر قائمة

  العام السابق  العام الحالي  البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

      الرصید في بدایة العام

      مصادر صندوق القرض الحسن

      المخصص من الحسابات الجاریة

      المخصص من عوائد المصرف المركزي

      المخصص من الكسب المخالف للشریعة

      مصادر من خارج المصرف

      مجموع المصادر

      أموال صندوق القرض استخدامات

      قروض للطلبة

      ض للحرفیینقرو 

      قروض للموظفین

      مجموع االستخدامات

      رصید صندوق القرض في نهایة العام
  

  


