
  ــةــــــــــــــــــــــــة الشعبيــــــــــــــــــــــــــــــــزائرية الديمقراطيــــــــــــــــــــــــورية الجــــــــــــــالجمهــ
  ــيـــــــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــالي والبحــــــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــوزارة التعليـ

   – 1111 سطيف –ــاس ـــــــــــــــــات عبـــــــــــــــرحــــــــــــة فــــــــــــامعــــــــــــجــــ
  رـــــــوم التسييـــــــــــوعلوالتجارية ة ـــــــــــــــاديـــــوم االقتصــــــــــــــــة العلــــــــــــكليـ

  ـةــــــــــــــــــــاريـــــــــوم التجــــــــــــــلـــــــم العـــــــــــــــــقسـ
  

  رةــــــــــــــــــذكـــــــــــــمـ
  مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم التجارية

  وحماسبية معمقةدراسات مالية : فرع
  :املوضوع

على العرض واإلفصاح في  )IAS/ IFRS( تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ثارآ
   القوائم المالية للمصارف اإلسالمية

   -دراسة تطبيقية-

  :إشراف                                    :                       إعداد الطالبة

  رقيــــــــــــاني بالــــــــتيج.د.أ            ي                                       ـــــــــومــــــــن تــــــــدرة بــــــب
  29/12/2013 :ـاقشةــــــــــخ املنــــتاري

  :ـاقشةـــــــــة املنـــــاء جلنـــأعضـ
  رئيساً   - 1- سطيف جامعة   أستاذ حماضر  علواين عومر عكي . د
  ومقرراً  مشرفاً   - 1- جامعة سطيف  أستاذ التعليم العايل  تيجاين بالرقي. د.أ
  مناقشاً   جامعة باتنة  العايل التعليم أستاذ  د مصطفى عقاري.أ
  مناقشاً   -2-جامعة قسنطينة   حماضر أستاذ  زعيبط نور الدين . د

 
  
  

  2012/2013: السنة اجلامعية
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إلهداءا  
 إىل أفراد عائلتي ككل وأخص بالذكر

Üaî‡Üaíæ@µº‹ÙÜa   

 عمرهما يف وأطال اهللا حفظهما

 إىل كل صديقاتي
 إىل أساتذتي األفاضل
 إىل زمالء الدراسة

 إىل كل من يعرفني

 بدرة



  

 

 

 

  شكر وتقدير
ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك عليّ بإمتام هذا البحث، وعلى ما مننت به عليّ من توفيق 

  .وسداد، وعلى ما منحتني إيّاه من صحة وقدرة على ختطّي الصّعاب وتذليل العقبات
  :إىل يسعدني أن أتقدّم جبزيل الشكر وخالص التقدير والعرفان

األستاذ الدكتور تيجاني بالرقي على التفضّل بقبول اإلشراف على : األستاذ املشرف
  .هذه املذكرة والتوجيهات القيمة التي أسهمت يف إخراج هذا العمل حبلته النهائية

أساتذتي أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم قراءة هذا العمل املتواضع ومناقشته وإبدائهم 
  .وتوجيهاتهم الطيبة مالحظاتهم القيمة

عن  واملساعدة فضالً  العون يد مدّ  باجلميل أودّ أن أتقدّم بشكر وتقدير لكل من واعرتافاً 
   الدعم والتشجيع املستمرّين حىت إعداد الصيغة النهائية هلذه املذكرة

  .خري كل عني جيزيهم أن وجلّ  عز اهللا سائلة
درةدرةدرةدرةبببب  
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 على املستويني االقتصادي واملايل، متثّلت أساساً  عقود املاضية تغّريات جذريةشهد العامل خالل ال
يف عوملة أسواق رأس املال ومنو الشركات متعددة اجلنسيات، وما صاحب ذلك من توسيع لقاعدة 
املستخدمني وتنوع جنسيام، وبروز أمهية وجود قوائم مالية حتتوي معلومات قادرة على ختطي حدود 

  .وتكون مقروءة ومفهومة هلؤالء املستخدمني ،الدول

يكون مبستوى تلك  تضت تغيريات يف اال احملاسيبإن هذه التغريات يف بيئة األعمال اق
لغة األعمال، من خالل إصدار  عوملة احملاسبة باعتبارهاالتوجه حنو التطورات احلاصلة، واليت جتّسدت يف 

    . )IAS/ IFRS(متثلت يف معايري احملاسبة الدولية  ، واليتجمموعة موّحدة من املعايري تنّظم املمارسة احملاسبية

وحققت انتشاراً  ،القت معايري احملاسبة الدولية تلك على مدار السنوات املاضية قبوًال واسعاً لقد 
ن حل مسألة اإلفصاح مث إ، القوائم املالية ملقارنةأكرب قابلية عتبارها خطوة ضرورية جتاه حتقيق با اً عامليّ 

واليت من  ،ّحدة من معايري احملاسبةيف أحناء العامل اليوم يتمثل يف التوّجه الدويل حنو اعتماد جمموعة مو 
  .شأا إعطاء املصداقية لألسواق املالية

صناعة والدولية تطّورًا هائًال ومتسارعًا يف ال ،واإلقليمية ،هذا وتشهد الساحة املصرفية احمللية
املصرفية اإلسالمية، سواء يف حجم سوقها الذي جاوز الرتيليون دوالر أمريكي، أو من حيث دائرة 

  .انتشارها اليت امتّدت حىت للدول غري اإلسالمية

ويف ظل هذا االنتشار الذي حققته املصارف اإلسالمية على املستوى الدويل، فإا قد تكون 
ملزمة بتطبيق معايري احملاسبة الدولية عند إعداد قوائمها املالية خاصة إذا كانت تنشط يف البلدان اليت 

مشرتك  حماسيبألزمتها بقوة القانون، حيث أن استخدام إطار تبنت هذه املعايري بشكل رمسي و 
لمقارنة على املستوى للقوائم املالية اابلية من شأنه حتسني قللمنتجات واملعامالت اإلسالمية والتقليدية 

 ملصارفاإلسالمية تنفرد ببعض اخلصوصيات متّيزها عن ا املصارفالدويل، ويف املقابل وباعتبار أن 
يت متثل فيها الفائدة احملور الرئيسي قد ال تستطيع االمتثال بشكل كامل للمعايري احملاسبية التقليدية ال

   .الدولية
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 ب  

 - - - -    FG!�� 0���HIJFG!�� 0���HIJFG!�� 0���HIJFG!�� 0���HIJ::::        
معايري من خالل تبين يف ظل الدعوات املتزايدة لتوحيد العمل احملاسيب على املستوى الدويل 

هذه املعايري كأساس إلعداد قوائمها املالية، باعتماد  ملزمةاإلسالمية  املصارف تكون، احملاسبية الدولية
التقليدية على الرغم من تباعد منط عمل هذه األخرية   خذت يف احلسبان آلية عمل املصارفواليت أ

        .ونظريا اإلسالمية
  : التايلالرئيسي تتمحور حول التساؤل اإلشكالية فإن  ،من خالل ما سبق

 62K� �*% �% 62K� �*% �% 62K� �*% �% 62K� �*% �%!8�9� 67�'% 4�!5�!8�9� 67�'% 4�!5�!8�9� 67�'% 4�!5�!8�9� 67�'% 4�!5�*�� 0*�� 0*�� 0*�� 0 0��� 0��� 0��� 0���)IAS/ IFRS ( �#� �#� �#� �#� :
� :
� :
� :
� 0���@� "?��.�� 0���@� "?��.�� 0���@� "?��.�� 0���@� "?��.������ ;��<=� ;��<=� ;��<=� ;��<=�
L 0�%C8=� A���B#�L 0�%C8=� A���B#�L 0�%C8=� A���B#�L 0�%C8=� A���B#�        

  :نيالتالي السؤالني الفرعينيويتفرع عن هذا التساؤل 
 مع خصوصية املصارف اإلسالمية؟يتوافق هل عرض القوائم املالية وفق معايري احملاسبة الدولية  - 

الدولية كافية للمصارف اإلسالمية، أم أا  هل تُعترب اإلفصاحات مبوجب متطلبات معايري احملاسبة - 
لة وفقًا ملا ورد يف معايري احملاسبة الصادرة عن هيئة احملاسبة تلجأ إىل تقدمي إفصاحات إضافية مكمّ 

 ؟للمؤسسات املالية اإلسالمية واملراجعة

 - - - -    M���
<M���
<M���
<M���
<    08��*��08��*��08��*��08��*��::::                    
  :مهاأساسيتني ميكن صياغة فرضيتني  دراسةعلى ضوء إشكالية ال   

يتوافق عرض القوائم املالية وفق معايري احملاسبة الدولية مع خصوصية املصارف ال  •
  ؛اإلسالمية

 .مبوجب متطلبات معايري احملاسبة الدولية غري كافية للمصارف اإلسالميةتعترب اإلفصاحات  •

-  0�NO 0�NO 0�NO 0�NO08��*��08��*��08��*��08��*��    �<�*PO��<�*PO��<�*PO��<�*PO�����:::: 

من خالل الدور الذي اكتسبته معايري احملاسبة الدولية يف حتسني جودة  هذه الدراسةتربز أمهية 
مما زاد احلاجة لتبين  ،من مطالب االجتاه املعاصر للمحاسبة مهماً  اإلفصاح احملاسيب الذي أصبح مطلباً 

ري يف هذه املعايري يف خمتلف البلدان، واالنتشار الواسع للمصارف اإلسالمية على املستوى العاملي، وما أُث
واملتمثل يف التوفيق بني الرغبة يف  ،اآلونة األخرية من نقاشات حول الّتحّدي الذي يواجه هذه املصارف
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 ج  

مع ضرورة احلفاظ على القيم اإلسالمية األساسية اليت  )IAS/ IFRS(اعتماد املعايري احملاسبية الدولية 
    .تنظم العمل املصريف اإلسالمي

  :األهداف التاليةوتسعى هذه الدراسة إىل حتقيق 
وخصائصها، باإلضافة إىل متطلباا لعرض القوائم  معايري احملاسبية الدوليةأمهية التعرف على  •

 املالية واإلفصاح؛

التعرف على خصوصية املصارف اإلسالمية واملسائل احملتملة اليت يثريها تطبيق معايري احملاسبة  •
كل من جملس معايري احملاسبة الدولية واملصارف   إلعداد قوائمها املالية، إلبراز حتديات الدولية

 اإلسالمية يف هذا اال؛

ومستوى اإلفصاح للمصارف اإلسالمية املطبقة ملعايري احملاسبة حماولة تقييم عرض القوائم املالية  •
 .الدولية

 - Q���@� ����R� S�!8OQ���@� ����R� S�!8OQ���@� ����R� S�!8OQ���@� ����R� S�!8O 

  :اآلتيةسباب لأل وضوعوقع اختياري هلذا امل
يف املصارف اإلسالمية على وجه معايري احملاسبة الدولية يعترب موضوع تطبيق  :حداثة الموضوع •

   .من املوضوعات احلديثة اليت مل تنل نصيبها من الدراسة والبحث اخلصوص

من شعورنا بأن  انطالقاً  جدير بالدراسة والبحث إن هذا املوضوع: الحاجة إلى دراسة متخصصة •
ممارساا واقع املصارف اإلسالمية يف حاجة ماسة وضرورية إىل دراسات تطبيقية تستكشف 

 .  دف تقييم مدى احرتامها خلصوصيتها ،احملاسبية

، فقد مت وميوهلا طالبةعن كونه يتماشى مع ختصص ال إن هذا املوضوع فضالً  :أسباب ذاتية •
  .وتعميقها على خمتلف املستجدات املتعلقة باحملاسبة واملاليةاختياره دف توسيع املعارف 

 - �� T�%�� T�%�� T�%�� T�%08��*08��*08��*08��*:::: 

  :فقد تطلب استخدام األسلوبني التاليني ،دراسةوفقا لطبيعة موضوع ال

الذي يستهدف مجع خمتلف البيانات واملعلومات املرتبطة باملشكلة : األسلوب الوصفي التحليلي •
  مث حتليلها وتفسريها؛ ،ضوع الدراسةمو 

الذي سُيستعمل إلبراز خمتلف الفروقات بني معايري احملاسبة الدولية : األسلوب المقارن •
   .وخصوصية املعامالت للمصارف اإلسالمية
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 د  

 -  ����% ����% ����% ����%08��*��08��*��08��*��08��*��:::: 

مت االعتماد على جمموعة من املصادر املتوافرة اليت تتعلق باجلانبني النظري والتطبيقي، وتشتمل  
�:على �

1-     U
&�� VW�X�U
&�� VW�X�U
&�� VW�X�U
&�� VW�X�:::: وقد اعُتمد على: 

تنوعت بني اللغات العربية واالجنليزية والفرنسية، وتناولت ما يتعلق باملصارف : الكتب  -أ 
 .اإلسالمية ومعايريها احملاسبية، ومعايري احملاسبة الدولية وجوانب اإلفصاح

 .واألجنبيةمت إصدارها من خمتلف اجلامعات ومراكز البحوث العربية : الدوريات والمجالت  -ب 

مت إلقاؤها ضمن ملتقيات ومؤمترات وندوات نظمت يف عدد من : البحوث والدراسات  -ج 
 .اجلامعات، واملنشورة على مواقع يف شبكة اإلنرتنت

2- Y.�!5��� VW�X�Y.�!5��� VW�X�Y.�!5��� VW�X�Y.�!5��� VW�X�:::: وفيه مت االعتماد على التقرير السنوي لبيت التمويل الكوييت. 

 -     Q���@� >  0.Z�8 M�8���Q���@� >  0.Z�8 M�8���Q���@� >  0.Z�8 M�8���Q���@� >  0.Z�8 M�8���::::        
الدراسات النظرية والتطبيقية اليت استطاعت هذه الدراسة الوقوف عليها، وقد رُتّبت  فيما يلي أهمّ 

 :حسب تسلسلها التارخيي
1----    07
&�� M�8��*��07
&�� M�8��*��07
&�� M�8��*��07
&�� M�8��*��        
1(لـ  مقال ••••

 Mohamed Ibrahim, Shahul Hameed, 2007 ( ملتطلبات  بالنظر هفيه أن بّني حيث
 ،املؤسسات املالية اإلسالمية فإنه ال ميكنها االمتثال بشكل كامل لـمعايري التقارير املالية الدولية

ويف كثري من ، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةوبدال من ذلك فإا تّتبع معايري 
والذي ال يكون يف صاحل تقارب ولية معايري التقارير املالية الد احلاالت يكون هناك تعارض مع

 .معايري احملاسبة العاملية

7"(لـ  مقال ••••H�� *!� *[O \'<� ،2009

والذي أوضح فيه أمهية اإلفصاح يف اختاذ القرارات، ) 2
اجتاه اجلهود على املستوى الدويل للعمل على انسجام معايري احملاسبة الدولية وما له من آثار إجيابية و 

يف تعزيز الفهم واملقارنة للقوائم املالية، ويف املقابل فإنه ميثل حتديات أمام املؤسسات اليت تقدم 
                                                           

1
 Mohamed Ibrahim, Shahul Hameed, "IFRS vs AAOIFI: The Clash of Standards? ", 2007. 

http://mpra.ub.unihttp://mpra.ub.unihttp://mpra.ub.unihttp://mpra.ub.uni----muenchen.de/12539/muenchen.de/12539/muenchen.de/12539/muenchen.de/12539/ 
 ندوة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، الرياض،، "المصارف اإلسالمية ودور المحاسبة في اتخاذ القرارات"رفعت أمحد عبد الكرمي،  2

  . 2009مارس  30السعودية، 
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 ه  

 احملاسبة الدولية للمصارف كما بّني االنعكاسات السلبية لعدم كفاية معايري  ،خدمات مالية إسالمية
 .   اإلسالمية بالنظر إىل خصوصيات املعامالت املتفقة مع أحكام الشريعة

,Asian-Oceanian Standard-setters Group( لـ ورقة حبث ••••
∗
هذه  واليت قام ا فريق عمل)  1 2010

املسائل اليت ميكن أن يثريها تطبيق معايري احملاسبة تناولت الورقة نقاشات خمتصرة حول حيث ، اموعة
  .ألة يف هذا االمس 15الدولية يف املصارف اإلسالمية، وتوصلوا إىل حتديد 

انتشار املالية والصريفة اإلسالمية على حتّدي  فيهاواليت تناول  )Sutan Emir Hidayat, 2011 2(لـ  ورقة ••••
للمقارنة مع املالية التقليدية  إطار حماسيب مناسب وواضح يكون قابالً  واملتمثل يف حتديد ،املستوى العاملي

 ،تعّرض إىل إجيابيات تطبيق معايري احملاسبة الدولية للمصارف اإلسالمية، كما دون تشويه االمتثال للشريعة
خالل دراسته ل من توصّ و  ،لمؤسسات املالية اإلسالميةاملعايري لهذه عند تطبيق احملاسبية  سائلاملتناول مث 

  .هناك عوائق كبرية لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية بشكل كامل يف املؤسسات املالية اإلسالمية إىل أن

2- 0�.�!5��� M�8��*��0�.�!5��� M�8��*��0�.�!5��� M�8��*��0�.�!5��� M�8��*��        
وهدفت إىل معرفة مستوى التزام املصارف بنشر القوائم املالية ) 20073، ��� [�8
 �0.7( دراسة •

) 30(االعتماد على ما جاء يف املعيار احملاسيب الدويل رقم ب ،فيهاواحلكم على درجة اإلفصاح  اإللزامية
، وبالتطبيق على املصرف التجاري السوري من خالل تناول "اإلفصاحات يف القوائم املالية للبنوك"

ها عدم كفاية املعلومات اليت ّمت اإلفصاح توصلت الدراسة إىل نتائج أمهّ  ،2002قوائمه املالية لعام 
عن عدم إعدادها وفقاً  القوائم املالية للمصرف لتلبية احتياجات املستخدمني فضالً عنها يف 

 ).30(ملتطلبات معايري احملاسبة الدولية السيما املعيار رقم 
مدى امتثال الشركات وتناولت  ) Abdullah Al Mutawaa and Aly M Hewaidy, 20104(دراسة  •

مبينة العوامل املؤثرة على مستوى  معايري احملاسبة الدولية الكويتية املدرجة ملتطلبات اإلفصاح مبوجب
معيار حماسيب  12ل بندًا متثّ  101اإلفصاح، وألغراض هذه الدراسة ّمت تصميم مؤشر لإلفصاح يتضّمن 

 %69وتوّصلت الدراسة إىل أن مستوى االمتثال كان مبعّدل . شركة غري مالية 48وّمت تطبيقه على  ،دويل
  .لإلفصاحات املطلوبة مبوجب املعايري املختربة

                                                           
  .لتكون مبثابة صوت هذه املنطقة فيما يتعلق مبسائل معايري احملاسبة الدولية 2009سيا وأوقيانوسيا سنة آتأسست جمموعة واضعي املعايري لدول  ∗

1
 Asian-Oceanian Standard-setters Group, "Financial Reporting Issues relating to Islamic Finance  " , 2nd Meeting of the 

Asian-Oceanian Standard-setters Group (,AOSSG-), Tokyo, 29-30 September, 2010. 
2
 Sutan Emir Hidayat, "Challenges in Applying Conventional International Accounting Standards for Islamic Finance", 

AAOIFI World Bank Conference, Bahrein Conference Center, Manama, 23- 24 October 2011. 
دراسة تطبيقية على المديرية –القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف ودورهما في ترشيد قرارات االستثمار "روال كاسر اليقة، 3

   .2007جامعة تشرين،  ،رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االقتصاد ،"العامة للمصرف التجاري السوري
4
 Abdullah Al Mutawaa  and Aly M Hewaidy, "Disclosure Level And Compliance With IFRSs: An Empirical 

Investigation Of Kuwaiti Companies  " , International Business & Economics Research Journal, Vol.9, No.5, 2010. 



0%*.%0%*.%0%*.%0%*.%::::......................................��23��23��23��23    4�!5�4�!5�4�!5�4�!5�    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    �#��#��#��#�    :
'��:
'��:
'��:
'��    ;��<=��;��<=��;��<=��;��<=��    >>>>    "?��.��"?��.��"?��.��"?��.��    0���@�0���@�0���@�0���@�    A���B#�A���B#�A���B#�A���B#�        0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=� 

 

 و  

قياس مستوى اإلفصاح اإلمجايل للشركات  وتناولت(Bilal Omar and Jon Simon,,,,20111)  دراسة •
والعالقة بني مستوى  األردنالصناعية واخلدمية، باستثناء البنوك وشركات التأمني، املدرجة يف بورصة 

، وّمت استخدام يف هذه الدراسة مؤشر )املالية وغري املالية(الشركة اإلفصاح اإلمجايل وعدداً من خصائص 
بنود اإلفصاح االختيارية وبنود اإلفصاح : بندًا من املعلومات من جمموعتني 331إفصاح إمجايل يتضمن 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود . اإللزامية هذه األخرية اليت كانت أهم مصدرها معايري احملاسبة الدولية
 . معتربة يف مستوى اإلفصاح مقارنة بالدراسات السابقة زيادة


( دراسة •+��� *[ "��
+��� *[ "��
+��� *[ "��
+��� *[ "�فيها اإلفصاح عن أدوات الصريفة اإلسالمية يف التقارير املالية  تناول )�2
من خالل مقارنة ثالث مصارف إسالمية الحظ اختالف درجة و  ،للمصارف اإلسالمية السعودية

كما أنه مل تقم أي من املؤسسات الثالث باستخدام املعايري الصادرة عن هيئة   ،بينهااإلفصاح 
إضافة إىل عدم استخدام معيار اإلفصاحات  ،احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

للمؤسسات اليت تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمية الصادر عن جملس اخلدمات املالية 
 .اإلسالمية

طبيق معايري احملاسبة الدولية يف كوا تتناول تالسابقة  دراساتالمن  اغريهعن دراسة لا ههذمّيز تت
باستخدام مؤشر  عرض القوائم املالية ومستوى اإلفصاح فيهاتقييم  ةيف املصارف اإلسالمية مستهدف

 فقط، كماكانت يف شكل نظري اليت تناولت هذه املسألة  أن الدراسات السابقة  ، يف حني∗لإلفصاح
مستثنية قطاع البنوك وإن لشركات من الناحية التطبيقية رّكزت على ا اإلفصاحاليت تناولت أن تلك 

 .فإا ترّكز على التقليدية منها دون اإلسالمية مشلت هذا األخري

 -  ��*� ��*� ��*� ��*�08��*��08��*��08��*��08��*��:::: 

أوجه ، إّال أنه إن ُوجدت بعض ةمتكامل دراسةكون هذا التالطالبة قدر جهدها أن لقد حاولت 
  .لبحوث مستقبلية تدعم هذه الدراسة القصور، فهذا يساعد على فتح آفاقاً 

ها أا ومن وجهة نظر الطالبة فإن هذه الدراسة كغريها من الدراسات األخرى هلا حمّددات أمهّ 
يف اجلانب التطبيقي، على شكل عرض القوائم املالية واإلفصاحات املتعلقة ا وهذا يف إطار  ترّكز،
معايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  احملاسبة الدولية و معايري

                                                           
1
 Bilal Omar and Jon Simon, "Corporate aggregate disclosure practices in Jordan ", Advances in Accounting, 

incorporating Advances in International Accounting, No.27, 2011. 
 .15/04/2012: مقال منشور على املوقع، تاريخ االّطالع. "أهمية اإلفصاح عن أدوات الصيرفة اإلسالمية في التقارير المالية"الحم محد الناصر،  2

www.kantakji.com/fiqh/Accountancy/.htm  
  .واليت من أمهها عدم اهتمام املستجوبني وغياب املوضوعية واملصداقية يف أجوبتهم ،مل يتم اعتماد أسلوب االستبيان ملا يشوبه من العديد من العيوب ∗
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 ز  

أو متطلبات قوانني  معينةهيئات ال تتعّداها إىل اإلفصاحات األخرى املطلوبة مبوجب اإلسالمية، و 
  .أخرى

 - 08��*�� 05R08��*�� 05R08��*�� 05R08��*�� 05R:::: 

  فصلني نظريني ،وفصل تطبيقيسيتم تناول هذا املوضوع من خالل يف ضوء أهداف الدراسة، ف
  :كما يلي

 - ^�_� `�a�� :`R*% b7
'�#� 67�'c 0!8�9� 0���*�� �d�!#5�%� :
'� "?��.�� 0���@� ;��<=�� ���< 

من خالل التطرق إىل اإلطار الذي ظهرت  عايري احملاسبية الدوليةمب للتعريفويتناول مدخل 
 .تطلباا لعرض القوائم املالية واإلفصاح فيهافيه وخصائصها، واالنتهاء مبوانتشرت 

 - YW�e�� `�a��:  0!8�9� 67�'% 4�!5� 0�%C8=� A���B#� 0���*��   

خمتلف وظائفها وأساليب التمويل واالستثمار فيها،  ملصارف اإلسالمية و لتناول اسيتم ختصيصه 
الية اإلسالمية، معايريها احملاسبية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات امل كما يتم تناول

 . ، وأهم املسائل اليت ميكن أن يثريها تطبيق معايري احملاسبة الدولية فيهاقوائمها املالية

 -  `�a��F��e��: ���B#� ;��<=�� 0���@� "?��.�� :
� �#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5�
2O A
 0�%C8=�–g7�H�� `7�B��� \�Z �#� 0�.�!5� 08���- 

فسيتم ختصيصه إلجراء دراسة تطبيقية على مصرف إسالمي وهو بيت التمويل الكوييت الذي 
يعتمد بشكل رمسي معايري احملاسبة الدولية كأساس إلعداد وعرض قوائمه املالية، وهذا للوقوف على 

  .ذلك يفاح فيها قصد معرفة أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية طرق عرض القوائم املالية ودرجة اإلفص

 - � M�Z�'+� M�Z�'+� M�Z�'+� M�Z�'+08��*�08��*�08��*�08��*�::::                     

ه مواجهة صعوبات أو مصادفة عقبات، وال خيتلف األمر بالنسبة هلذ من دراسةال خيلو إجناز أي 
  :ها كانتولعّل أمهّ دراسة، ال

 ؛خاصة بصفة الدراسة موضوع تتناول اليت املراجع حمدودية  - أ 

 املعّقدة لبعض معايري احملاسبة الدولية، كتلك املتعلقة باألدوات املالية؛الطبيعة   - ب 

اجلدل الفقهي واحملاسيب، وغالبا ما يكون عقيماً، بشأن تطبيق معايري احملاسبة الدولية      - ج 
 .للمعامالت املالية اإلسالمية
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 من بالعديد والعشرين الواحد القرن مطلع وحّىت  العشرين القرن من األخرية الّسنوات اّتسمت
 ختتلف جديدة، مرحلة عنها متّخضت واليت الدولية، االقتصادية العالقات يف العميقة والّتحوالت الّتطورات

  .هلا السابقة املراحل عن العامة ومساا خصائصها يف
للكيانات على املستوى الدويل، لقد قادت هذه الّتغّريات إىل اّتساع الفرص االستثمارية والتمويلية 

ولكن الّتمّتع ذه الفرص يتطلب استيفاء جمموعة من الضوابط يف أسس وشكل وحمتوى القوائم املالية 
 احتياج املفصح عنها من طرف هذه الكيانات، ممّا استوجب ضرورة جتاوب وتفاعل احملاسبني ملواجهة

  . السوق
 دف احملاسبية، املعايري توافق عملية هي احلاصل الّتطّور هذا مع طُرحت اليت احللول أهم بني ومن

ملساعدة العديد من املختلفة، وتوفري املعلومات  احملاسبية واملعاجلات البدائل بني االختالف فجوة تضييق
وتكّللت هذه اجلهود  .األطراف ذات العالقة داخل وخارج املنشأة يف اختاذ القرارات االقتصادية الرشيدة

  .بإنشاء جملس معايري احملاسبة الدولية الذي يعمل على وضع معايري احملاسبة الدولية
 أو لتبين واضحاً  دولّياً  اجتاهاً  واسعاً، كما أنه هناك عاملياً  انتشاراً  الدولية احملاسبة معايري حّققت لقد

 أساسية بصفة العاملية عالية اجلودة، لُتستخدم ايرياملع من واحدة كمجموعة للمحاسبة الدولية املعايري عوملة
 مصدرًا باعتبارها العاملي، وذلك املستوى على املنشآت آالف بواسطة القادمة الفرتات خالل وإلزامية
  .إعداد القوائم املالية وتوحيد أسس عرضها واإلفصاح فيها لضوابط أساسًيا

احملاسبة الدولية من خالل التطرق إىل ظروف سنحاول من خالل هذا الفصل التعرف على معايري 
وسبب ظهورها واهليئة القائمة على هذا املشروع وخصائص هذه املعايري ودورها يف توحيد طرق عرض 

  .القوائم املالية واإلفصاح فيها
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:                                                                                                                            سيتم تناول هذا املبحث بالدراسة من خالل احملاور التالية
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حتظى معايري احملاسبة بأمهية بالغة باعتبارها مرجعية أساسية ملواجهة متطلبات املمارسة احملاسبية، 
وتوفري احللول للمشكالت اليت تواجه احملاسبني الذين حيرصون على مراعاة نصوصها عند أداء مهامهم،  

يري مقبولة ومطبقة وبالتايل كما أن حتديد اجلهة املسؤولة عن إصدارها ال يقل أمهية حىت تكون هذه املعا
  .   حتقق األغراض املربرة لوجودها

  :يستهدف هذا املطلب دراسة العناصر التالية
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بأا مناذج أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجيه وترشيد املمارسة العملية يف  ∗تُعرف معايري احملاسبة
، فهي أحكام خاصة بعنصر حمدد من عناصر القوائم املالية أو بنوع معني من أنواع العمليات 1احملاسبة

كما أن املعايري ليست رد االسرتشاد فحسب، وإمنا   أو األحدث أو الظروف اليت تؤثر على الكيان،
هي تعبري عن موقف مهين رمسي فيما يتعلق بكيفية تطبيق مبدأ حماسيب معني، لذلك جيب أن تأيت ترمجة 

  .2أمينة للمبادئ احملاسبية وبعد دراسة متأنية ألفضل املمارسات العملية املتاحة يف املكان و الزمان
قواعد حمّددة تصف كيفية تسجيل، تصنيف، وعرض املعلومة املالية، كما يسمح فاملعايري تشّكل     

املعلومة  وملختلف املستخدمني، ضمان أن أكمل وجه، تطبيقها ملعّدي القوائم املالية بإجناز مهامهم على
  .مالئمة وموثوقة

أجزاء أساسية  و عمومًا تتكون املعايري احملاسبية، باعتبارها تعاجل مشاكل حماسبية، من ثالثة 
  :3كاآليت

 وصف مفصل للمشكلة املراد معاجلتها؛ -

 عرض طرق حلّل املشكلة؛ -

  .  اعتماد حل معّني يكون مربّرا  -

2 - - - -                                                                                                     0!8�9� 67�'% ��� 0�NO                                                                                                    0!8�9� 67�'% ��� 0�NO                                                                                                    0!8�9� 67�'% ��� 0�NO                                                                                                    0!8�9� 67�'% ��� 0�NO                                                                                                             

دف احملاسبة بشكل عام إىل حتديد وقياس األحداث املالية للوحدة االقتصادية وإيصال نتائج 
هذا القياس إىل مستخدمي القوائم املالية، األمر الذي يستوجب وجود معايري حمددة لإليفاء ذه 

                                                           
بشكل تباديل حيث كالمها يشري إىل املعايري اليت ختص أي جانب من جوانب " معايري التقارير املالية" و" معايري احملاسبة املالية" ُيستخدم أحيانا مصطلحي  ∗

االعرتاف والقياس بيشري بشكل خاص إىل املعايري اخلاصة " معايري احملاسبة املالية"اسُتخدما كمصطلحني خمتلفني؛ فإن مصطلح  إعداد التقارير املالية، أّما إذا
رتف ا يشري على وجه التحديد إىل املعايري من أجل العرض واإلفصاح للبنود املع" معايري التقارير املالية"للبنود ذات األمهية االقتصادية، يف حني أن مصطلح 

 .واملقاسة يف التقارير املالية

 Bruce Pounder, Convergence Guidebook for Corporate Financial Reporting, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2009, 
p:7. 

ليشري إىل أي إرشادات إلزامية ختص عملية " احملاسبةمعايري " ونظرا لقلة احلاجة إىل التمييز بني املصطلحني املذكورين، سُيستخدم يف هذه الدراسة مصطلح 
     .احملاسبة عن البنود وعملية إعداد التقارير باإلضافة إىل شكل وحمتوى القوائم املالية

  .103: ص ،2008، دار الثقافة، عّمان، المحاسبة الدولية ومعاييرهامأمون محدان، و حسني القاضي  1
  .112: ص، 1990، ذات السالسل، الكويت، نظرية المحاسبة عباس مهدي الشريازي،  2
   .171:ص ،2009رياض العبد اهللا، دار اليازوري، عّمان، : ، ترمجة1، جنظرية المحاسبةأمحد بلقاوي،  3
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يمن على عمل اليت  1الوظائف، لذلك تعترب معايري احملاسبة أوىل وأهّم أدوات التطبيق العملي
، إذ 2احملاسب، حيث تنبع أمهية وجودها من كوا توفر قواعد أو أحكام تساعده على ممارسة نشاطه

فضال عن كون وجودها يعزز موضوعية املخرجات احملاسبية باعتبار أن موضوعية القياس اليت تتطلبها 
، فإن معايري احملاسبة ُتستخدم أيضا احملاسبة ال ميكن حتقيقها إال بوجود إطار نظري حيكم عملية التطبيق

كأساس للتأكد من حتقيق أكرب قدر ممكن من العدالة ملخرجات األنظمة احملاسبية، إذ دون وجود هذه 
املعايري سيكون هناك ما يشبه الفوضى احملاسبية، فاالختالفات ستكون كبرية بني احملاسبني يف معاجلة 

رّاء القوائم املالية على تطويع أنفسهم مع ممارسات احملاسبة، نفس األحداث املالية األمر الذي جيرب ق
والتقرير املايل لكل كيان على حدة ما ينجّر عنه صعوبة إن مل يكن استحالة مقارنة القوائم املالية بني 
خمتلف الكيانات وبالتايل صعوبة املقارنة بني البدائل املختلفة عند اختاذ القرارات، كذلك قد يستغل 

بون غياب معايري تضبط املمارسة احملاسبية يف الغش والّتالعب ما يقّلل من موضوعية وعدالة احملاس
        .∗املخرجات احملاسبية، األمر الذي ُيسِهم يف تضليل مستخدمي هذه املخرجات

وهلذا، ونظرًا للمضار الناجتة عن غياا وكاستجابة لألزمات اليت َمّر ا مستخدمو القوائم املالية 
  .  3احلاجة إىل وضع معايري للمحاسبة ليلتزم احملاسبون التقّيد ا عند ممارستهم ملهنتهمظهرت 

        ��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :0!8�9� 67�'% A�*PO0!8�9� 67�'% A�*PO0!8�9� 67�'% A�*PO0!8�9� 67�'% A�*PO 

  :4إن وضع معايري للمحاسبة حيقق مجلة من األغراض كاآليت
التوحيد يف توفري مرجعية حماسبية يستند إليها احملاسبون عند أداء مهامهم مبا حيقق حّدًا أدىن من  -

جماالت التطبيق العملي، بغية زيادة إمكانية االعتماد على األرقام احملاسبية يف عقد املقارنات 
 الزمانية واملكانية، وبالتايل زيادة فاعلية التقارير املالية يف تقييم واختاذ القرارات؛

                                                           
  .122: ص، مرجع سابق عباس مهدي الشريازي، 1
  .171 :ص ، مرجع سابقأمحد بلقاوي،  2

∗
ما أّدى بالشركات اليت  1933 - 1929 لألزمات املالية واملشكالت اليت حدثت بعد تفاقم الكساد بدول النظام الرأمسايل بني عاميميكن اإلشارة يف هذا اال   

من خالل إقرار سياسات  التضليللة تظهر مشروعاا بوضع مايل أفضل من الوضع احلقيقي هلا، وكان هذا تقع على هاوية اإلفالس إىل نشر بيانات مضلّ 
   .ية تؤّدي إىل رفع قيمة األصول أو زيادة األرباح  بشكل مغاير للواقعحماسب

  :انظر 3

   .63 - 62: ، ص ص2011، دار املريخ، الرياض، تها على الدول العربيةاساالمحاسبة الدولية وانعكأبو زيد، حممد املربوك  - 
- Bruce Pounder, Op. Cit., p: 4. 

  :انظر 4

  .135، 114 -110: ص ص، سابقمرجع  عباس مهدي الشريازي، -

  .172 :ص ،مرجع سابقأمحد بلقاوي،  -
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 بعض الوسائل حتقيق عرض صادق واحلد من جلوء اإلدارة، عند اختيار السياسة احملاسبية، إىل -
اليت متارس عن طريقها تأثريًا على كمية ونوعية املعلومات املفصح عنها يف القوائم املالية وذلك 

 خدمة ألغراضها الذاتية؛

يهدف وضع املعايري، يف ظل عدم توافر نظرية متكاملة للمحاسبة، إىل رفع مستوى وجودة  -
بية باعتبارها حتدد مدى، كمية، ونوعية املعلومات التقارير املالية وزيادة الثقة يف املعلومات احملاس

 املفصح عنها؛

تقليص عدم متاثل املعلومات، فعدالة االستفادة من املعلومات املالية تتطلب أن يكون اإلفصاح  -
احملاسيب متوازنًا لكافة األطراف، وحبيث حيول دون استفادة البعض دون البعض اآلخر، وبالتايل 

 نة احملاسبية سوف يقضي على الطرق غري الرمسية للحصول على املعلومات؛وجود معايري تنظم امله

حتقيق عدالة يف توزيع الثروات وفرص االستثمار فيما بني األفراد والقطاعات من خالل عدالة  -
توزيع املعلومات احملاسبية، نتيجة وجود معايري تضبط املمارسة احملاسبية ما يُثّبط حماوالت اإلدارة 

 كمية املعلومات املفصح عنها يف قوائمها املالية باعتبارها منتجة هلا؛  التحّكم يف

توفري للمحاسبني القانونيني دليل عمل ميكنهم من تعزيز استقالليتهم عند تدقيق تقارير الوحدة  -
 االقتصادية وتقدمي شهادم بصدق هذه التقارير؛

تعترب جوهرية إلدارة الضرائب وتوجيه  توفري قواعد بيانات للحكومة بشأن خمتلف املتغريات اليت  -
 .الوحدات االقتصادية وختطيط وتوجيه االقتصاد

وجتدر اإلشارة، أنه حىت يتم بلوغ األهداف املرجّوة من املعايري بنجاح ومن أجل ضمان إنتاج 
 معايري حماسبية مناسبة، يكون من املهّم بل ومن الّضروري على واضعي املعايري احرتام بعض املبادئ

  :1األساسية عند القيام مبهامهم كاآليت
 ضرورة تناسق معايري احملاسبة املصاغة مع اإلطار املفاهيمي وأهداف املعلومة املالية؛ -

ينبغي أن تتّم عملية وضع املعايري من ِقبل هيئة تتمّتع بسلطة واستقاللية كافيتني لتجّنب أي  -
 تأثري سياسي؛

 رورية إلنتاج معايري حماسبية ذات جودة عالية؛يئة الكفاءات واملوارد املالية الض  -

                                                           
1
 Ross M. Skinner, J.Alex Milburn, Normes Comptables: Analyses et Concepts, Quebec, Canada, 2éme Edition, 2003, pp : 

800- 801. 
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ينبغي أن تعمل اهليئة املصدرة للمعايري على محاية املصاحل العامة وذلك ما ينعكس يف املعايري  -
اليت تقوم بإصدارها، وأن تكون إجراءات إصدار املعايري مفتوحة وشفافة لضمان مشاركة كل 

 األطراف املهتمة؛

ل األسباب اليت أّدت إىل قبول أو رفض معيار حماسيب معّني، جيب تفسري بشكل واضح ومفصّ  -
ويف حالة كون املعيار معقد أو يتضمن إجراءات غري مألوفة يصبح من الضروري تقدمي أمثلة 

  .تطبيقية وأحيانا تقدمي حصص إرشادية أو دورات تكوينية

�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :0!8�9� 67�'% ��*+J `R�*%0!8�9� 67�'% ��*+J `R�*%0!8�9� 67�'% ��*+J `R�*%0!8�9� 67�'% ��*+J `R�*%        
إىل تقسيم مداخل إصدار معايري احملاسبة إىل مدخلني أساسيني  يّتجه علماء احملاسبة والباحثني

  .∗مدخل القطاع العام ومدخل القطاع اخلاص: مها
وجتدر اإلشارة إىل أن عملية تبّين أي مدخل منهما يف بلد ما تتأثر بشكل كبري بالعوامل البيئية 

  . 1احمليطة واملهيمنة يف ذلك البلد

1 - - - -   q�'�� Q�5.�� `R*%  q�'�� Q�5.�� `R*%  q�'�� Q�5.�� `R*%  q�'�� Q�5.�� `R*% 

املدخل، يتم وضع معايري احملاسبة من ِقبل الدولة أو اهليئات احلكومية، واليت يف يف ظل هذا 
  . 2األصل متارس رقابة على السياسات احملاسبية من خالل هيكل قانوين يكون شامالً 

  :3إن مؤيّدي هذا املدخل لوضع املعايري يربّرون موقفهم من خالل احلجج التالية
 قطاع العام يتم تربيره باحلاجة حلماية املصلحة العامة؛وضع معايري حماسبية من ِقبل ال -

تنظيم معايري احملاسبة من ِقبل القطاع العام هو إلزامي من أجل حتقيق مستوى إفصاح ضروري  -
 الختاذ القرارات؛

 يتمّتع القطاع العام بالسلطة الضرورية لفرض املعايري اليت يتم صياغتها؛ -

 ي القوائم املالية؛تكون اهليئات العامة مستقلة عن معدّ  -

 .بإمكان اهليئات العامة استدعاء أشخاص من كفاءات متنوعة لصياغة معايري للمحاسبة -

                                                           
من ِقبل الدولة، من ِقبل املهنيني، أو من ِقبل هيئة مستقلة، وقد اعترب أن هذا النوع : ثالثة أنواع جلهات وضع املعايري احملاسبية )Colasse )2005 لقد مّيز ∗

  .نظراً لصعوبة إجياد مثال عن هيئة لوضع املعايري ال ختضع لرقابة الدولة أو مهنة احملاسبة اً أكثر من كونه واقعيّ  اً األخري يبدو مثاليّ 
Bernard Raffournier, " Les oppositions Françaises à l2adoption des IFRS : Examen critique et tentative d2explication", 

Comptabilité, Contrôle, Audit, Tome 13, 2007, p: 41.      
  .66 :ص ،مرجع سابقحممد املربوك أبو زيد،  1

  .71:ص ،سابقالرجع امل 2
  .202 -199 :ص ص ،مرجع سابقأمحد بلقاوي،   3
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وضع املعايري من قبل القطاع العام بناًء على  وعلى النقيض من ذلك، فإن هناك من يعارض
  :1املربرات التالية

املتطلبات اليت تفرضها على قد ال تأخذ اهليئة العامة بعني االعتبار التكاليف الناجتة عن  -
 املؤسسات فيما خيص إعداد وعرض املعلومة املالية؛

ميكن للهيئة العامة أن تتأثر بالضغوط السياسية، ما جيعلها نتيجة ذلك، عرضة خلطر صياغة  -
مستخدمي املعلومة  معايري حماسبية موجهة حنو أغراض أخرى، بدًال من تلبية احتياجات خمتلف

 املالية؛

القطاع العام مبهمة وضع معايري للمحاسبة، من خالل وضع قواعد صارمة من املمكن اضطالع  -
 أن حيّد من ممارسة األحكام املهنية؛

 التنظيم من قبل القطاع العام من املمكن أن يُثّبط أي حماولة للبحث يف احملاسبة؛ -

 تكون معايري باعتبار أن وضع معايري للمحاسبة ال يشّكل أحد أولويات الدولة، وبذلك قد ال -
 .احملاسبة مواكبة للتطور احلاصل يف البيئة

2 – r�s� Q�5.�� `R*%r�s� Q�5.�� `R*%r�s� Q�5.�� `R*%r�s� Q�5.�� `R*%  

يتم وضع معايري احملاسبة يف ظل هذا املدخل وتطويرها من قبل املمارسني ملهنة احملاسبة واملنّظمات 
  .2املهنّية املختّصة وبشكل مستقل عن توجيهات وتدّخل القوانني واحلكومة

احملاسبة من قبل القطاع اخلاص يقوم على افرتاض جوهري مؤّداه أن أهداف إن وضع معايري 
املصلحة العامة ميكن خدمتها بطريقة أفضل من قبل القطاع اخلاص، وهلذا فإن الّلجوء إىل هذا املدخل 

  :يقّدم، من وجهة نظر مؤيدي هذا املدخل، مزايا منها
 دراية فنية ضرورية لصياغة معايري حماسبية؛تضّم اهليئات اخلاصة، عموماً، أشخاصاً يتمّتعون ب -

 تكون اهليئة اخلاصة على درجة علم ووعي أكثر باحتياجات خمتلف املستخدمني؛ -

 ؛3إن اهليئة اخلاصة يكون هلا اّطالع ومعرفة جّيدة للبيئة االقتصادية -

 .احمليطةيقّدم هذا املدخل مرونة عالية ملواجهة التغريات السريعة يف البيئة احملاسبية  -

  :ومن جهة أخرى فإن هذا املدخل ينطوي على نقائص خاصة ما تعّلق بـ
 افتقار القطاع اخلاص إىل السلطة الالزمة لفرض املعايري؛ -

                                                           
  .204 - 202 :ص ص ،مرجع سابقأمحد بلقاوي،  1
  .66 :ص ،مرجع سابقحممد املربوك أبو زيد،  2
  .193 :ص ،مرجع سابقأمحد بلقاوي،  3
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كربى مكاتب اخلرباء احملاسبني والشركات (الرتكيز على احتياجات عدد حمدود من املستخدمني  -
 على حساب احتياجات املستخدمني اآلخرين؛ الذين ميارسون تأثرياً على وضع املعايري) الكبرية

  .   1تعاين اهليئات اخلاصة من نقص يف املعرفة النظرية -
  

V#5@�V#5@�V#5@�V#5@�    YW�e��YW�e��YW�e��YW�e�� : : : :AC�R��AC�R��AC�R��AC�R��    j8�9�j8�9�j8�9�j8�9�    i�*��i�*��i�*��i�*��        

إن أهداف احملاسبة املالية والطريقة املتبعة لوضع معايري حماسبية عادة ما ختتلف من بلد آلخر، 
وهذه االختالفات ترجع بشكل أساسي إىل ارتباط احملاسبة املالية، باعتبارها نظام اجتماعي، ببيئتها 

  .   لسلة من املعايريبكل مكوناا، لذلك فإن كل بلد حيدد، آخذاً بعني االعتبار الشروط البيئية، س

وللتعرف على جوانب االختالف احملاسيب الدويل، سيتم التطرق من خالل هذا املطلب إىل 
  :النقاط التالية

  
  
  
  
  
  

��O��O��O��O : : : : S�!8O S�!8O S�!8O S�!8Oi�*�� j8�9� AC�R��i�*�� j8�9� AC�R��i�*�� j8�9� AC�R��i�*�� j8�9� AC�R��        
غالبا ما يتم شرح االختالفات احملاسبية الدولية على أا خيارات خمتلفة معتمدة من قبل بلدان 

وقد ُقّدمت العديد من احملاوالت لتحديد وتفسري أسباب وجود . 2خمتلفة ملعاجلة نفس املسألة احملاسبية
وجتدر اإلشارة إىل أن العوامل اليت تساعد على تفسري  االختالف يف األنظمة احملاسبية فيما بني البلدان،

االختالف احملاسيب هي نفسها اليت أثرت على التطور احملاسيب من بلد آلخر وتفاوته مما جنم عنه 
  :، وفيما يلي أهّم هذه العوامل3اختالف يف األنظمة احملاسبية فيما بني هذه البلدان

                                                           
  .79 - 78، 71، 70 :ص ص ،مرجع سابقحممد املربوك أبو زيد،  1

2
 Yuan Ding, et al, "Differences between domestic accounting standards and IAS: Measurement, determinants and 

implications", Journal of Accounting and Public Policy, No.26, 2007, p: 3. 
3
 Frederick D. S. Choi, Gary K. Meek,  International Accounting, Prentice Hall, New Jersey ,7th Edition, 2011, p: 31. 

��O��O��O��O : : : :S�!8OS�!8OS�!8OS�!8O    AC�R��AC�R��AC�R��AC�R��    j8�9�j8�9�j8�9�j8�9�    i�*��i�*��i�*��i�*��        
��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :
P�&%
P�&%
P�&%
P�&%    AC�R��AC�R��AC�R��AC�R��    j8�9�j8�9�j8�9�j8�9�    i�*��i�*��i�*��i�*��        
�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :`]�t%`]�t%`]�t%`]�t%    AC�R��AC�R��AC�R��AC�R��    j8�9�j8�9�j8�9�j8�9�    i�*��i�*��i�*��i�*�� 
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1-  YW�W�.�� q�&�� YW�W�.�� q�&�� YW�W�.�� q�&�� YW�W�.�� q�&النظام القانوين السائد يف البلد ذو أمهية بالغة ملا هلذا األخري معرفة طبيعة يُعترب : : : : ��
، وبناء على ذلك فإن 1من تأثري على طريقة تنظيم السلوك داخل البلد مبا يف ذلك إعداد التقارير املالية

إىل  املمارسة احملاسبية السائدة يف أي بلد غري مستقلة عن حميطها القانوين، وتنقسم البلدان يف هذا اال
  .2جمموعة القانون املكتوب وجمموعة القانون العام: جمموعتني

تتميز بلدان اموعة األوىل بوضع قواعد مفصلة شاملة لكل املتطلبات واإلجراءات مبا يف ذلك 
كون أن القواعد احملاسبية موجودة   3قوانني الشركات، مما يؤدي إىل مرونة أقل عند إعداد التقارير املالية

  .انني الوطنية، وبالتايل هناك قواعد تشريعية ونصوص قانونية تؤثر على املمارسة احملاسبيةضمن القو 
وعلى العكس من ذلك، فإن دول القانون العام يكون تشريعها أقل تفصيًال وذو مرونة أكرب 

وضع مقارنة بأنظمة القانون املكتوب وهذا ما يسمح بتطبيق احلكم املهين، كما أن القواعد احملاسبية ت
من قبل املنظمات املهنية للقطاع اخلاص، مما يسمح هلا بأن تكون أكثر تكّيفًا وجتديداً، وال تكون 

  .موجودة، يف معظمها، بصفة مباشرة ضمن القانون التشريعي
وبناء على ما سبق، فإن احملاسبة يف بلدان القانون العام متيل إىل الرتكيز على اجلوهر االقتصادي، 

 .4ّكز على الشكل القانوين يف بلدان القانون املكتوبيف حني أا تر 

2- j7
u�� q�&��j7
u�� q�&��j7
u�� q�&��j7
u�� q�&يرجع االختالف احملاسيب من املنظور الضرييب أساسًا إىل درجة حتديد القوانني :  :  :  :  ��
، إذ هناك بلدان 5الضريبية للقياسات احملاسبية ومدى االرتباط بني القواعد الضريبية والقواعد احملاسبية

، 6للقواعد الضريبية ما جيعل قانوا الضرييب له تأثري كبري على حتديد القواعد احملاسبيةتعطي األولوية 
وتأسيساً على ذلك يكون الدخل اخلاضع للضريبة هو نفس الدخل املتضمن بالتقرير املايل وهذا يعين أن 

  .النظام احملاسيب يتوافق مع القوانني الضريبية
ى يتم فيها حساب الدخل اخلاضع للضريبة بشكل وعلى العكس من ذلك، هناك بلدان أخر 

خمتلف عن الدخل املرتبط بالتقرير املايل، ومن َمثّ تعترب األنظمة احملاسبية يف تلك البلدان مستقلة نسبيا 
        . 7عن متطلبات القوانني الضريبية

                                                           
1
 Barry Elliott, Jamie Elliott, Financial Accounting and Reporting, Prentice Hall, ,14th Edition, 2011, p: 109. 

  .116:، ص2006: 4العددمجلة الباحث،، "واألهدافاملفهوم، املربرات، : التوافق احملاسيب الدويل"مداين بن بلغيث،  2
3
 Barry Elliott, Jamie Elliott, Op. Cit., p: 109.  

4
 Frederick D. S. Choi, Gary K. Meek, Op. Cit., pp: 31-32. 

5
 Christopher Nobes, Robert Parker, Comparative International Accounting, Prentice Hall, ,10th Edition, 2008, p p: 33- 

34.      
6
 Frederick D. S. Choi, Gary K. Meek, Op. Cit., p: 32. 

7
  .250: ص ،2004، الدار اجلامعية، االسكندرية، المحاسبة الدولية والشركات متعددة الجنسياتأمني السيد أمحد لطفي،   
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3- `7�B��� ����%`7�B��� ����%`7�B��� ����%`7�B�الئمة من بني أهم االعتبارات اليت تُؤخذ يف احلسبان عند حتديد املعلومات امل: : : : %���� ��
اليت ينبغي إيصاهلا إىل املستخدمني، الطريقة اليت يتم من خالهلا احلصول على التمويل، إذ أن املعلومات 
اليت حيتاجها املستثمرون ختتلف عن تلك اليت حيتاجها املقرضون، وهذا أحد العوامل املسؤولة عن 

؛ ففي 1تلفون باختالف البلدانخي االختالفات يف التقارير املالية، ألن أغلب مقدمي رؤوس األموال
البلدان حيث تعتمد الكيانات يف متويلها أساسًا على السوق املايل، فإن االهتمام األساسي للمحاسبة 
ينصب على تلبية احتياجات املستثمرين من املعلومات حول أداء الكيان والتدفقات النقدية، بينما يف 

على البنوك مقارنة مبا حتصل عليه من السوق املايل، فإن  البلدان أين تعتمد الكيانات يف متويلها أساساً 
احملاسبة تقوم على مبدأ احليطة واحلذر وتنصّب اهتماماا على محاية املقرضني حىت ولو كان ذلك على 

  .2حساب إعطاء الصورة الصادقة عن حسابات الكيان

4- 0!8�9� 0�%0!8�9� 0�%0!8�9� 0�%0!8�9� 0علومات املالية املوثوقة، إن تطور أسواق رأس املال يؤدي إىل خلق احلاجة للم: : : : %�
املالئمة، ويف الوقت املناسب، كما أن التشريعات يف العديد من البلدان تتطلب إعداد حسابات سنوية 
والتدقيق فيها، كل هذا يؤثر إجيابيا على منو مهنة احملاسبة فضال عن قدرا على إنتاج تقارير مالية 

أثريها على تطوير األنظمة احملاسبية، إذ أا هي املهنة وباملقابل، فإن وجود مهنة قوية يكون ت. مالئمة
  .اليت كانت مسؤولة عن إصدار معايري احملاسبة يف العديد من البلدان

وعلى العكس من ذلك، فإن البلدان اليت تنخفض لديها احلاجة لتوفري معلومات للسوق فإنه 
  .   3قص اخلربة لديهميُنظر للمحاسبني على أم ماسكي حسابات فقط وهذا ما يفّسر ن

من خالل عرض األسباب املفسرة لالختالفات احملاسبية على املستوى الدويل يتضح وجود درجة 
فبلدان القانون العام متيل إىل مشوهلا على عدد معترب من  ؛عالية من االرتباط والتداخل فيما بينها

در للتمويل، أما بلدان القانون الشركات احمللية املدرجة، واالعتماد بشكل أكرب على األسهم كمص
املكتوب متيل إىل ربط الضريبة بالقوائم احملاسبية وتعتمد بشكل أقل على التمويل املقدم من قبل 

   .4املسامهني
  . لذلك ال يُنظر لكل عامل على حدة، وإمنا تؤخذ كّلها جمتمعة لتفسري وشرح االختالف احملاسيب

                                                           
1
 Barry Elliott, Jamie Elliott, Op. Cit., p: 109.  

  .116 :، ص2006: 4العددمجلة الباحث،، "واألهدافاملفهوم، املربرات، : التوافق احملاسيب الدويل"مداين بن بلغيث،  2
3
 Barry Elliott, Jamie Elliott, Op. Cit.,  p: 112.  

4
 Timothy Doupnik, Hector Perera, International Accounting, Business and Economics, 3rd Edition, 2012, p : 30.  
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��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : : 
P�&% 
P�&% 
P�&% 
P�&%  i�*�� j8�9� AC�R�� i�*�� j8�9� AC�R�� i�*�� j8�9� AC�R�� i�*�� j8�9� AC�R��        
  :1يظهر وجود االختالف احملاسيب بني البلدان من خالل عدة عناصر أّمهها

1 - - - - v��.��� A�w��� *���xv��.��� A�w��� *���xv��.��� A�w��� *���xv��.��� A�w��� *���x : : : : لعّل أهّم االختالفات الدولية املوجودة يف التقارير املالية هي تلك
املتعلقة باالعرتاف والقياس لألصول، اخلصوم، اإليرادات واملصاريف، واليت هلا انعكاساا على 
قياس النتيجة، هذه األخرية اليت تعكس وتلّخص مدى التقّيد مببدأ احليطة واحلذر الذي يتفاوت 

 .   ان باختالف املستخدمني وكذلك حسب درجة االرتباط بني احملاسبة واجلبايةبني خمتلف البلد

خيتلف عدد القوائم املالية اليت تعّدها الكيانات يف تقريرها السنوي بشكل ملحوظ : : : : ��.��?" �@�����0.��?" �@�����0.��?" �@�����0.��?" �@���0 -2
على الصعيد الدويل، فإذا كان بعضها يقدم كل من قائمة املركز املايل، قائمة الدخل، قائمة 

ات النقدية، فإن هناك من يستبعد بعضها أو يتعّداها إىل قوائم أخرى، ّمث إّن هذا التباين ال التدفق
  .يتوقف على عددها فقط بل ميتّد أيضا إىل شكلها وطريقة تبويب عناصرها

3-  ;��<=� ���m% ;��<=� ���m% ;��<=� ���m% ;��<=� ���m% : : : : توجد العديد من االختالفات بني البلدان فيما خيص حجم وأنواع املعلومات
وائم املالية، إذ العديد من اإلفصاحات اليت تقدمها الكيانات تكون استجابة املفصح عنها يف الق

للقانون أو تنظيمات أخرى، كما تقوم العديد من الكيانات حول العامل بتقدمي إفصاحات إضافية 
 .   أو اختيارية،  وذلك تعزيزاً وحتسيناً لتنافسيتها يف احلصول على التمويل من األسواق املالية الدولية

4-   M�G#5�@�  M�G#5�@�  M�G#5�@�  M�G#5�@� : : : : ُتظِهر املصطلحات اليت تستخدمها الكيانات يف قوائمها املالية تباينات إما يف
مضموا الذي يعكس مفاهيم معينة ختتلف بني البلدان، أو استخدام مصطلحات خاصة ببلد 

   . معني دون غريه

�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :    i�*�� j8�9� AC�R�� `]�t%    i�*�� j8�9� AC�R�� `]�t%    i�*�� j8�9� AC�R�� `]�t%    i�*�� j8�9� AC�R�� `]�t%        
  :2سة احملاسبية بني البلدان يرتتب عليه مشاكل عديدة أمههاإن االختالف يف األنظمة واملمار 

1 - - - - -*��@� 0���@� "?��.�� ��*�J-*��@� 0���@� "?��.�� ��*�J-*��@� 0���@� "?��.�� ��*�J-*��@� 0���@� "?��.�� ��*�J        
تتضمن عملية إعداد القوائم املالية املوحدة للكيانات اليت هلا عمليات أجنبية جهود وتكاليف 
معتربة، ناجتة أساسًا عن حتويل العملة احمللية للعمليات األجنبية وكذلك قوائمها املالية املعّدة وفقاً 

                                                           
1
 - Christopher Nobes, Robert Parker, Op. Cit.,  p p: 39- 47.       

  - Timothy Doupnik, Hector Perera, Op. Cit.,  p p: 43- 53.         
2
 Timothy Doupnik, Hector Perera, Op. Cit., pp: 31- 33.         
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واعد احملاسبية املعمول ا يف لألنظمة احمللية للبلد املسّجلة فيه، إىل عملة بلد الكيان األم وكذلك الق
  .بلده، وهذا ما يستدعي أيضا تطوير خربة موظفي الكيان يف املعايري احملاسبية ألكثر من بلد

2 - - - - 0�!y_� ^�@� vO� )��8O zJ ^�R*��0�!y_� ^�@� vO� )��8O zJ ^�R*��0�!y_� ^�@� vO� )��8O zJ ^�R*��0�!y_� ^�@� vO� )��8O zJ ^�R*�� 

يقتضي حتقيق رغبة الكيانات يف احلصول على رأس مال من خالل إصدار أسهم أو اقرتاض املال 
جمموعة من القوائم املالية وفقا للمعايري احملاسبية املعمول ا يف البلد الذي يتواجد يف بلد أجنيب إعداد 

  .فيه السوق املايل، ما حيّمل الكيان تكاليف إضافية

3 - - - -   0W��.B#� 0���@� "?��.�� 0�#Z�x  0W��.B#� 0���@� "?��.�� 0�#Z�x  0W��.B#� 0���@� "?��.�� 0�#Z�x  0W��.B#� 0���@� "?��.�� 0�#Z�x 

ة، يتسبب االختالف احملاسيب يف نقص قابلية القوائم املالية للمقارنة بني الكيانات من بلدان خمتلف
وهذا ميكن أن يؤثر بشكل كبري على حتليل القوائم املالية األجنبية الختاذ قرارات االستثمار واإلقراض،  
كذلك نقص قابلية القوائم املالية للمقارنة ميكن أن يكون له تأثريًا سلبيًا على الكيانات عند اختاذ 

  .قراراا اخلاصة بعمليات االستحواذ األجنبية

4 - - - - 9� 0%�#'@� {.W9� 0%�#'@� {.W9� 0%�#'@� {.W9� 0%�#'@� {.W-��X� 0���� 0�!8�-��X� 0���� 0�!8�-��X� 0���� 0�!8�-��X� 0���� 0�!8�        
إن املشكل الرابع املتعلق باالختالف احملاسيب يتمثل يف نقص معايري حماسبية عالية اجلودة يف 
بعض دول العامل، وهناك إمجاع عام على أن تعثّر العديد من البنوك يف األزمة املالية لشرق أسيا سنة 

مل يتمكن املستثمرون واملقرضون من تقييم كان من بني أسبابه عدم وجود شفافية يف احملاسبة؛ إذ   1997
املخاطر بشكل كاف بسبب أن القوائم املالية مل تعكس مدى التعرض للخطر نظرا ألوجه القصور يف 

  .اإلفصاح
  

لقد أفرزت املشاكل املرتبطة باالختالف احملاسيب على املستوى العامل بذل العديد من احملاوالت 
الدول، وتعرف هذه العملية بالتوافق واليت سيتم تناوهلا يف املطلب  لتقليص االختالفات احملاسبية بني

  .     املوايل
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F��e�� V#5@�F��e�� V#5@�F��e�� V#5@�F��e�� V#5@�  :  :  :  :4<�����4<�����4<�����4<�����    j8�9�j8�9�j8�9�j8�9�    i�*��i�*��i�*��i�*��        
لقد اعُترب التوافق احملاسيب الدويل، يف ظل عوملة االقتصاديات وارتباط األسواق املالية، أحد 

للمقارنة على املستوى الدويل واحلّد من اآلثار السلبية املرتتّبة على احللول لضمان قابلية القوائم املالية 
  .االختالف احملاسيب الدويل

  :يستهدف هذا املطلب دراسة العناصر التالية
  
  
  
  

��O��O��O��O:::: 0'�!|0'�!|0'�!|0'�!|    4<�����4<�����4<�����4<�����    j8�9�j8�9�j8�9�j8�9�        
1 - - - - j8�9� 4<����� b7
'�j8�9� 4<����� b7
'�j8�9� 4<����� b7
'�j8�9� 4<����� b7
'� 

  :كاآليت) Harmonization(سيتم تناول بعض التعاريف اخلاصة مبصطلح التوافق 
لتعزيز قابلية القوائم املالية  تخفيض القواعد المحاسبية المتناقضةالتوافق هو عملية : " 1تعريف  

  .1"للمقارنة على املستوى الدويل
من خالل وضع حّد  انسجام الممارساتالتوافق هو مسار موّجه يهدف إىل تعظيم : " 2تعريف 

  .2"لدرجة اختالفها
التوافق احملاسيب الدويل هو عملية مؤسساتية دف إىل إحداث تقارب املعايري واملمارسات : " 3تعريف 

  .3"لف البلدانلشركات من خمت تسهيل مقارنة القوائم الماليةاحملاسبية الوطنية، ومن َمثّ 
من خالل التعاريف السابقة، ميكن القول أن التوافق احملاسيب الدويل هو عملية غرضها األساسي 

يف املمارسات احملاسبية لتعزيز  انسجامتقليل االختالفات يف املعايري بني البلدان، والوصول إىل حالة 
  .قابلية القوائم املالية للمقارنة على املستوى الدويل

                                                           
1
 Parmod Chand and Chris Patel, " Convergence and harmonization of accounting standards in the South Pacific 

region", Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 24, 2008, p: 84.    
2
 Christopher Nobes, Robert Parker, Op. Cit., p:75.  

3
 Bernard Colasse, "Harmonisation Comptable Internationale ", Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de gestion, et 

Audit, Economica, 2000, p: 757. 

��O��O��O��O : : : :0'�!|0'�!|0'�!|0'�!|    4<�����4<�����4<�����4<�����    j8�9�j8�9�j8�9�j8�9�        
��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :M��}%M��}%M��}%M��}%    4<�����4<�����4<�����4<�����    j8�9�j8�9�j8�9�j8�9�    i�*��i�*��i�*��i�*��        
�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :�7�~%�7�~%�7�~%�7�~%    M�x�'%�M�x�'%�M�x�'%�M�x�'%�    4<�����4<�����4<�����4<�����    j8�9�j8�9�j8�9�j8�9�    i�*��i�*��i�*��i�*��        
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2 - - - - 4<�����4<�����4<�����4<�����    j8�9� ��B����j8�9� ��B����j8�9� ��B����j8�9� ��B���� 

، فسيتم تناول تعريف هذا )Standardization(التوافق والتنميط  نظرًا للخلط أحيانًا بني مفهومي
  .األخري لتوضيح الفرق بني هذين املصطلحني

  .1"صرامةواألكثر  القواعد الضيقةالتنميط هو العمل حنو جمموعة من : " 1تعريف 
اتّباع نفس الممارسات التنميط هو عملية اليت من خالهلا يوافق كل املشاركني فيها : " 2تعريف 

أو متشاة إىل حّد كبري، حيث بتحقيق هذا االجتاه تكون النتيجة النهائية حالة  المحاسبية
  .2"التوحيد

وفقا للتعريفني السابقني، ميكن القول أن التنميط هو عملية وضع قواعد حماسبية تكون ملزمة 
  .املمارسات على املستوى الدويل توحيدالتطبيق للوصول إىل 

ويتضح من ذلك، أنه إذا كان التوافق يهدف إىل احلّد من الفروق أو التباين بني األنظمة احملاسبية 
ض أساسًا توحيد كلي للقواعد احملاسبية، مبعىن توحيدها بشكل شامل على الوطنية، فإن التنميط يفرت 

املستوى الدويل، وعليه فإن التوافق والتنميط مها خطوتني من جمموعة خطوات ملسار واحد، وتتمثل باقي 
  :اخلطوات يف

 مقارنة خمتلف األنظمة احملاسبية دف حتديد الفروق؛ •

 التوافق؛–جمهودات القضاء على الفروق  •

 التنميط؛–تشكيل جمموعة مرتابطة من املعايري احملاسبية  •

  .3بلوغ حالة التوحيد •

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :i�*�� j8�9� 4<����� M��}%i�*�� j8�9� 4<����� M��}%i�*�� j8�9� 4<����� M��}%i�*�� j8�9� 4<����� M��}%        
  :لقد أصبح التوافق احملاسيب الدويل مقبوال بشكل واسع للعديد من األسباب أمهها

1 - - - - M�m8�B#� 0�@�'�� 05tW_� ��8��M�m8�B#� 0�@�'�� 05tW_� ��8��M�m8�B#� 0�@�'�� 05tW_� ��8��M�m8�B#� 0�@�'�� 05tW_� ��8�� 

على الرغم من أن العمليات التجارية بني البلدان والشركات ليس بالشيء اجلديد، إال أنه كان 
يغلب عليها طابع االسترياد والتصدير الذي يفرتض ثبات عوامل اإلنتاج على مستوى البلد، ولكن 

يت ال تغريت هذه الوضعية عندما أصبحت عوامل اإلنتاج متحركة بظهور الشركات متعددة اجلنسيات ال
                                                           

1
 Christopher Nobes, Robert Parker, Op. Cit., p:75.  

2
 Clare Roberts,  et al, International Financial Reporting:  A Comparative Approach, Prentice Hall, 3rd Edition, 2005, p: 

11.  
  .118 - 117: ، مرجع سابق، ص صمداين بن بلغيث 3



 ^�_� `�a�� ^�_� `�a�� ^�_� `�a�� ^�_� `�a��................................................ `R*%`R*%`R*%`R*%    b7
'�#�b7
'�#�b7
'�#�b7
'�#�    67�'c67�'c67�'c67�'c    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    �d�!#5�%��d�!#5�%��d�!#5�%��d�!#5�%�    :
'�:
'�:
'�:
'�    "?��.��"?��.��"?��.��"?��.��    0���@�0���@�0���@�0���@�    ;��<=��;��<=��;��<=��;��<=��            
 

 

 15151515    

ترتبط مبكان ثابت، وليس فقط باالسترياد والتصدير، ولكنها يف املقابل متارس أنشطتها وحتصل على 
رؤوس أمواهلا من بلدان خمتلفة ومن خمتلف األسواق الدولية لرأس املال، األمر الذي جعلها تواجه قاعدة 

غام وثقافام، إضافة إىل واسعة من مستخدمي القوائم املالية غري املتجانسني فضال عن اختالف ل
، هذا ما وّلد احلاجة امللحة 1تباين األنظمة احملاسبية والضريبية الوطنية لبلدان الشركة األم وفروعها

موعة عاملية من معايري احملاسبة هلذه الشركات ألجل ختفيض تكاليف إنتاج املعلومة وإرسال رسالة 
 .2موحدة وموثوقة للسوق

2 - - - - @� vO� )��8O ��5�@� vO� )��8O ��5�@� vO� )��8O ��5�@� vO� )��8O ��5�0�@�'�� ^�0�@�'�� ^�0�@�'�� ^�0�@�'�� ^� 

من التطورات اهلامة اليت شهدا أسواق رأس املال يف العقود األخرية، ختّطي كل من الشركات 
واملستثمرين احلدود الوطنية حبثًا عن مصادر متويل وفرص استثمارية أفضل يف هذه األسواق حيث كثافة 

  .3املدخرات واالستثمارات
الدولية يعزز من دورها كموزع اقتصادي للموارد، إن سرعة تطور وتوسع أسواق رأس املال 

، باعتبار 4وبالتايل فإن كيفية اإلفصاح عن املعلومة للسوق تعترب القضية املركزية يف ضمان كفاءة السوق
 .5أن إحدى الوظائف املهمة للمعلومة املالية تكمن يف املساعدة على التوزيع األمثل لرأس املال

3 - - - - M�%�#'@� �#� V#5�� *7�~�M�%�#'@� �#� V#5�� *7�~�M�%�#'@� �#� V#5�� *7�~�M�%�#'@� �#� V#5�� *7�~�    0���*�� 0���@�0���*�� 0���@�0���*�� 0���@�0���*�� 0���@� 

كان لنمو األسواق املالية وتطورها وانفتاحها العاملي، األثر الكبري يف قيام العديد من الشركات 
املسعرة أو تلك اليت ترغب يف تسعري أسهمها بتبين اسرتاتيجيات اتصال مالية قوية، كفيلة بربطها مع 

ات املالية اليت تنشرها هذه الشركات سواء املستثمرين الذين أصبحوا يبدون حساسية مفرطة جتاه املعلوم
اخلاصة باإلفصاح عن نتائج أعماهلا السنوية وأرباح أسهمها، أو تلك اخلاصة باإلفصاح عن توقعاا 

  .املالية بناًء على عمليات االستثمار اليت قامت ا

                                                           
  .37 ،35 - 34: ص ص ،، مرجع سابقاملربوك أبو زيد حممد  1

2 Yuan Ding et al, "Why do national GAAP differ from IAS? The role of culture", The International Journal of 

Accounting, No.40, 2005, p: 326. 
لندوة الثانية عشر لسبل تطوير ، ا"لتحقيق التوافق مع معايري احملاسبة الدولية أمهية تطوير معايري احملاسبة السعودية"ياسر أمحد السيد حممد اجلرف،   3

 ،2010ماي  19 -18الرياض، السعودية،  مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية وتحديات القرن الحادي والعشرون،: المحاسبة في المملكة
   .9: ص

4
 Yuan Ding et al, Op. Cit., p: 325. 

  .38: ص ،سابق ، مرجعاملربوك أبو زيدحممد   5
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تلف ومن أبرز العوامل اليت ساعدت على تطور أشكال وطرق االتصال املايل، للتقرب من خم
املستثمرين الدوليني طبيعة القيود اليت تفرضها هيئات تسيري ومراقبة األسواق املالية يف بلدان خمتلفة على 
الشركات األجنبية اليت ترغب دخول أسواقها والقاضية بااللتزام باملعايري الوطنية املتعلقة بإعداد ونشر 

  .عتمدها هذه البلدانالقوائم املالية يف إطار سياسات اإلفصاح الوطين اليت ت
قد حيدث أن ختتلف رغبات مؤسسات تسيري البورصات واهليئات اليت تقوم باملراقبة على 
األسواق املالية، نتيجة تنافس البورصات العاملية فيما بينها الجتذاب أكرب و أهم املؤسسات، مع 

قابية اليت حترص على فرض استعدادها لتقدمي امتيازات للمؤسسات املفضلة؛ على العكس من اهليئات الر 
وتطبيق التنظيم حلماية مصاحل املستثمرين خاصة األفراد، وتعمل على ضمان حق املستثمرين يف احلصول 

  .على املعلومات املالئمة من الشركات املسعرة
ال تقتصر قيود هيئات الرقابة على األسواق املالية يف جمال اإلفصاح عن املعلومات باالكتفاء 

لقة فقط حبسابات املؤسسة، بل تتعداها إىل معلومات عن قطاعات النشاط واألسواق بتلك املتع
اجلهوية، أي ضرورة إمداد مستخدمي القوائم املالية باملعلومات القطاعية اليت تسمح هلم بتحديد وحتليل 

  . 1يةاألخبار والفرص املتاحة للمؤسسات للتمكن من تصور أدائها، من خالل النشاط واملنطقة اجلغراف

�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : : i�*�� j8�9� 4<����� M�x�'%� �7�~% i�*�� j8�9� 4<����� M�x�'%� �7�~% i�*�� j8�9� 4<����� M�x�'%� �7�~% i�*�� j8�9� 4<����� M�x�'%� �7�~%        
1 - - - - i�*�� j8�9� 4<����� �7�~%i�*�� j8�9� 4<����� �7�~%i�*�� j8�9� 4<����� �7�~%i�*�� j8�9� 4<����� �7�~% 

قوى العوملة تدفع البلدان أكثر فأكثر لفتح أبواا أمام االستثمارات األجنبية، ومبا أن  مبا أن
يتزايد إدراكهم األعمال التجارية يف حد ذاا توسعت عرب احلدود، فإن كال من القطاع العام واخلاص 

  .لفوائد وجود إطار موحد إلعداد ونشر القوائم املالية
هناك العديد من الفوائد من وجود جمموعة موحدة من معايري احملاسبة اليت ميكن تطبيقها يف 

  :2خمتلف بلدان العامل، تتمثل أمهها فيما يلي
 حتسني الكفاءة يف ختصيص رأس املال، وختفيض تكلفته؛ -

                                                           
، رسالة دكتوراه غري "-بالتطبيق على حالة الجزائر–أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية "مداين بن بلغيث،  1

  .112 ،111: ص ص ،2004منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
2
 Frederick D.S.Choi and Gary K.Meek , Op. Cit., p: 251. 
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ميكن للمستثمرين اختاذ قرارام االستثمارية بشكل أفضل، حيث أن حمافظهم االستثمارية تكون  -
أكثر تنّوعًا واملخاطر املالية تكون منخفضة، ويكون هناك املزيد من الشفافية والقابلية للمقارنة 

 بني املنافسني يف األسواق العاملية؛ 

 تيجية يف جمال عملييت االندماج واالستحواذ؛ميكن للكيانات حتسني اختاذ قراراا اإلسرتا -

 ميكن نقل املعارف واملهارات احملاسبية بسهولة تامة يف مجيع أحناء العامل؛ -

إمكانية االستفادة من أفضل األفكار الناجتة عن أنشطة وضع املعايري الوطنية يف تطوير معايري  -
 . عاملية ذات مستويات جودة جد عالية

احلجج اليت تدعم التوافق احملاسيب تتصل بطريقة أو بأخرى بزيادة الكفاءة وميكن القول أن معظم 
  .التخصيصية ألسواق رأس املال

ولكن قبل إمكانية حتقيق هذه الفوائد بشكل كامل، ينبغي أن يكون هناك مزيدًا من التقارب 
 .1موعة واحدة من املعايري املقبولة عامليا ذات اجلودة العالية

2 - - - - <����� M�x�'%<����� M�x�'%<����� M�x�'%<����� M�x�'%i�*�� j8�9� 4i�*�� j8�9� 4i�*�� j8�9� 4i�*�� j8�9� 4 

  :إن التوافق مع جمموعة واحدة من املعايري يطرح مجلة من املعوقات، تتمثل أمهها فيما يلي

�M�x      -أ a��M�x�
a��M�x�
a��M�x�
a��    0�<�.e��0�<�.e��0�<�.e��0�<�.e��    07��u���07��u���07��u���07��u���    �Z�Z�Z�Z    "%_�"%_�"%_�"%_�: والدين من حيث الّلغة الفروقات يف العقبة هذه تتمثل حيث 

 لدى السائدة من املفاهيم كثري آثارها على تنعكس فروقات هي و إخل،...  والقوانني التشريعات و
  .2االجتماعية و االقتصادية و أولوياا السياسية ترتيب على وكذلك العامل شعوب

����07ا   -ب x��� 0�8��m�� M�<C�R�07����x��� 0�8��m�� M�<C�R�07����x��� 0�8��m�� M�<C�R�07����x��� 0�8��m�� M�<C�R� : غالبًا ما ُتصاغ املعايري احملاسبية لتحقيق إما أهداف سياسية
البلد، ونظرًا لصعوبة لتحقيق نظام أو اقتصادية منسجمة مع النظام االقتصادي والسياسي السائد يف 

 . 3سياسي أو اقتصادي موّحد على املستوى العاملي، فإن هذا يشّكل عائقاً أمام التوافق احملاسيب الدويل
�0  -ج |��� 0�~��0�|��� 0�~��0�|��� 0�~��0�|��� 0�~وتتجّلى من خالل عدم الرغبة يف قبول تسويات تنطوي على تغيري املمارسات : ��

كيانات أو من جانب الدول اليت قد ال ترغب يف فقدان احملاسبية، ويكون ذلك من ِقبل احملاسبني وال
 . 4سيادا

                                                           
1
 Peter Wong, " Challenges and Successes in Implementing International Standards: Achieving Convergence to IFRSs 

and ISAs", International Federation of Accountants, 2004, p:1.          www.ifac.org  
2
كلية العلوم االقتصادية وعلوم ، رسالة دكتوراه غري منشورة،  "وأثره على مهنة التدقيق التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالية الدولية" حواس صاحل،  

  .74: ص ،2007/2008التسيري، جامعة اجلزائر، 
3
  .469 :ص ،سابقمرجع أمحد بلقاوي،   

4
 Christopher Nobes, Robert Parker, Op. Cit., p: 77. 
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��0   -د x0��x0��x0��x �7
Be�m@��7
Be�m@��7
Be�m@��7
Be�m@� Y%*��m%�Y%*��m%�Y%*��m%�Y%*��m%� "?��.��"?��.��"?��.��"?��.�� 0���@�0���@�0���@�0���@� �7
R���7
R���7
R���7
R�� 67�'@�Z67�'@�Z67�'@�Z67�'@�Z 0�|���0�|���0�|���0� علىهم دتعوّ  عيني: ���|
 تعدّ أُ  مالية قوائم قراءة إىل املستخدمني أولئك لحتوّ  فيها يصعب اليت الدرجة إىل الوطنية املعايري

  .1اعليه دواتعوّ  اليتتلك  غري حماسبية طرق باستخدام

ورغم هذه املعوقات اليت تواجه مسار التوافق، إال أنه ميكن القول أن حّدة االختالف احملاسيب 
الذي كان موجودًا يف املاضي ّمت تقليصه نتيجة ختّلي البلدان عن معايريها احملاسبية احمللية لصاحل معايري 

جملس معايري احملاسبة الدولية، أو من خالل حتقيق توافق بني معايريها احملاسبة الدولية الصادرة عن 
  .ومعايري الس

  
  
  
  

:                                                                                                                            سيتم تناول هذا املبحث ضمن املطالب التالية

- o0���*�� 0!8�9� 67�'% k#l ^�� M��%�B�o0���*�� 0!8�9� 67�'% k#l ^�� M��%�B�o0���*�� 0!8�9� 67�'% k#l ^�� M��%�B�o0���*�� 0!8�9� 67�'% k#l ^�� M��%�B� 

- �P��|J� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 0am#<�P��|J� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 0am#<�P��|J� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 0am#<�P��|J� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 0am#<    oYB�P�a@�oYB�P�a@�oYB�P�a@�oYB�P�a@� 

- 0���*�� 0!8�9� 67�'% {?��R0���*�� 0!8�9� 67�'% {?��R0���*�� 0!8�9� 67�'% {?��R0���*�� 0!8�9� 67�'% {?��R.... 

        

^�_� V#5@�^�_� V#5@�^�_� V#5@�^�_� V#5@� : : : :M��%�B�M��%�B�M��%�B�M��%�B�    ^��^��^��^��    k#lk#lk#lk#l    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*�� 

أكثر جناحاً يف حتقيق التوافق احملاسيب الدويل هي جلنة معايري احملاسبة الدولية إن اهليئة اليت كانت 
∗ اليت حّل حمّلها جملس معايري احملاسبة الدولية

IASB الفاعل الرئيس يف  يف الوقت احلايل، والذي يُعترب
  .∗∗عملية التنميط احملاسيب الدويل والذي خيتص بصفة مباشرة بوضع معايري احملاسبة الدولية

                                                           
1
  .12: ياسر أمحد السيد حممد اجلرف، مرجع سابق، ص  

∗
 International  Accounting Standard Board. 

  .تشري إىل املعيار احملاسيب الذي يتجاوز جمال تطبيقه حدود البلد الواحد" معيار حماسيب دويل"إن عبارة  ∗∗

YW�e�� FG!@�YW�e�� FG!@�YW�e�� FG!@�YW�e�� FG!@� : : : :k#lk#lk#lk#l    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    ����    0am#<0am#<0am#<0am#<    67�'%67�'%67�'%67�'%    nnnn        ���?��R����?��R����?��R����?��R�  
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  :سيتم حبث يف هذا املطلب العناصر التالية
  
  
  
  
  

 ��O ��O ��O ��O : : : :k�8K�k�8K�k�8K�k�8K�    �0���*�� 0!8�9� 67�'% k#l�0���*�� 0!8�9� 67�'% k#l�0���*�� 0!8�9� 67�'% k#l�0���*�� 0!8�9� 67�'% k#l    �<�*PO�<�*PO�<�*PO�<�*PO    ������w8��������w8��������w8��������w8��    4<���#�4<���#�4<���#�4<���#�        
1 -     k�8K�k�8K�k�8K�k�8K� IASB

∗∗∗∗        

 1973هذه اللجنة اليت تشكلت يف  IASCهيئة دولية مستقلة مقّرها لندن، حّل حمل  IASBإن 
: يف لندن كهيئة خاصة لوضع املعايري من خالل عقد اتفاق بني هيئات حماسبية مهنية من كل من

 املتحدة والواليات املتحدة، اسرتاليا، كندا، فرنسا، أملانيا، ايرلندا، اليابان، امليكسيك، هولندا، اململكة
 .1 ∗∗األمريكية

زيز استقاللية، شرعية، وجودة جرت تغيريات مهّمة لتعIASC ، وبفعل الضغوط على2001ويف 
مبجلس  IASCمتثّلت بشكل خاص يف استبدال جملس   IAS ∗∗∗عملية وضع معايري احملاسبة الدولية

     .IASB 2معايري احملاسبة الدولية 

2 -  A�*PO A�*PO A�*PO A�*POIASB 

  :3وفق ما جاء يف نظامه األساسي يف اآليتIASB تتمثل أهداف 
تطوير للصاحل العام، جمموعة موّحدة من معايري احملاسبة العاملية عالية اجلودة قابلة للفهم والتطبيق   - أ 

يف مجيع أحناء العامل، اليت تؤدي إىل التزويد، يف القوائم املالية والتقارير املالية األخرى، مبعلومات 
                                                           

  .اختصارا للجنة معايري احملاسبة الدولية IASCو الدولية احملاسبة معايري لس اختصاراً  IASBسيتم استخدام  ∗
يف لندن، أّول  Coopers and Lybrand الذي كان شريك يف مكتب،  Henry Benson كان مببادرة من املهنة الربيطانية، حيث يعترب  IASC إن إنشاء  ∗∗

نية تتقارب بشكل من تصّور إنشاء هذه املنظمة لتقوم بإصدار معايري يكون من احملتمل اعتمادها يف خمتلف بلدان العامل بطريقة تكون فيها املرجعيات الوط
   . تدرجيي، وقد أّيدت اهليئات احملاسبية فكرته، حيث كان هو أّول رئيس هلذه املنظمة

Bernard Colasse, "Harmonisation Comptable Internationale : De la resistible ascension de l2IASC/IASB", Gérer et 
Comprendre, N : 75, 2004, p :31. 
1
 Clare Roberts,  et al, , Op. Cit., p: 25. 

∗∗∗
 International  Accounting Standards. 

2
Nandakumar Ankarath et al, Understanding Fundamentals IFRS, John Wiley &Sons, Inc, New Jersey, 2010, p: 4.   

3
 Ibid, p:4. 
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يف أسواق رأس املال الدولية عالية اجلودة، شفافة وقابلة للمقارنة، ملساعدة خمتلف املشاركني 
 واملستخدمني اآلخرين، اختاذ قرارات اقتصادية؛

 تشجيع االستخدام والتطبيق الصارم هلذه املعايري؛   - ب 

، يأخذ بعني االعتبار، وحسب االقتضاء، )ب(و) أ(يف اإليفاء باألهداف املتعلقة بـ    - ج 
 ديات الناشئة؛االحتياجات اخلاصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم واالقتصا

  . التوصل من تقارب معايري احملاسبة الوطنية ومعايري احملاسبة الدولية إىل حلول عالية اجلودة  -د 

3 -  0�����w8� 0�����w8� 0�����w8� 0�����w8�IASB    i�*�� j8�9� 4<���#�i�*�� j8�9� 4<���#�i�*�� j8�9� 4<���#�i�*�� j8�9� 4<���#� 

منذ تأسيسه وحىت الوقت احلايل مبراجعة مستمرة لالسرتاجتيات املنتهجة،  IASBلقد متيزت أنشطة 
  :اآلتيةيكون من املالئم متييز املراحل  املربرة لوجوده، ولتحليل هذه االسرتاتيجياتوهذا لبلوغ األهداف 

∗، من تشكيلها وحىت اية الثمانينات، نشرت يف املرحلة األوىل
IASC  سلسلة من معايري احملاسبة

اسبية املطبقة يف اليت جاءت اختيارًا أو توفيقًا و تنسيقًا من بني العديد من املعايري احمل )IASC(الدولية 
 IASCعلى الدول الصناعية، واليت كانت مسيطرة

1
، كما تضمنت 2املمارسات الوطنية IASC إذ قنّنت ،

، 3وهذا حىت ال تطرح مشاكل تطبيقها يف خمتلف بلدان أعضاء اللجنة ∗∗هذه املعايري خيارات كافية
  . 4الوطنية واليت شّكلت منافذاً هلافضال عن كون بعضها ُصمم وفقا للفراغات املوجودة يف التنظيمات 

هيئة دولية ذات حقوق خاصة تفتقر إىل  IASCإن مثل هذه اإلسرتاتيجية تتماشى مع كون 
الّسلطة اإللزامية لفرض معايريها على خمتلف الكيانات يف البلدان املختلفة، األمر الذي أفرز معاجلات 

صعوبة إجراء مقارنات بني القوائم املالية وهذا ما يتناقض حماسبية متباينة للعمليات املتماثلة، ما أدى إىل 
  .5مع مربر وجودها

وبالرغم من أن اللجنة كانت حريصة على استيعاب معظم املمارسات احملاسبية املتباينة، حىت 
تضمن استجابة الدول األعضاء جلهودها، إّال أا يف اية الثمانيات دخلت يف مرحلة ثانية عندما 

                                                           
فإنه يشري إىل املراحل واألحداث اليت كانت  IASBعند األحداث واملراحل اليت وقعت قبل إعادة اهليكلة، أما استخدام تسمية  IASC تسمية سيتم استخدام ∗

  .بعد ذلك
1
  .376: ص ،2004 ،2، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، طدراسات متقدمة في المحاسبة المالية، املكارموصفي عبد الفتاح أبو   

2
 Frederick D.S.Choi and Gary K.Meek , Op. Cit., p: 26. 

∗∗
  .أي معاجلات حماسبية متعددة وبديلة للمشكل الواحد  

3
 Bernard Colasse, "Harmonisation Comptable Internationale", Op. Cit., p: 765. 

4
Bernard Colasse, "Harmonisation Comptable Internationale : De la resistible ascension de l2IASC/IASB", Op. Cit., p: 

32.   
5
 Bernard Colasse, "Harmonisation Comptable Internationale", Op. Cit., p: 765. 
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، 1989كاستجابة لالنشغاالت بشأن معايريها، وهذا من خالل اعتمادها، يف   ∗اإلسرتاتيجيةغريت هذه 
مراجعة املعايري وحتسينها، و الذي يقضي بأن كل  يف إطار" قابلية القوائم املالية للمقارنة"ملشروع يدعى 
 ∗∗∗رجعيةمعاجلة م: ينبغي أن تقتصر على معاجلتني فقط لكل مشكل حماسيب ∗∗املعايري الدولية

)Benchmark treatment(  ومعاجلة مسموحة)treatment Allowed(  ما يعين استبعاد معظم األساليب
بعد أن كانت هذه اللجنة للتنسيق  احملاسبية البديلة وهذا بغرض تعظيم خاصية القابلية للمقارنة، وبذلك

واالختيار أصبحت تسعى إلرساء معايري هلا الصفة الدولية بصرف النظر عن املعايري املطبقة يف البلدان 
  .1مما يدعم مركزها كتنظيم مستقل

وهذا " إطار مفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية" IASC اعتمدت )1989( كذلك خالل هذه الفرتة
  .تناسق نظري أكثر على أعماهلا بغية إضفاء

إن هذا التحسني ملعايريها، الذي أعطى طابعاً أكثر إلزامّياً، أجاب على متطلبات األسواق املالية،  
  .  2لكن زاد يف نفس الوقت من خطر التعارض مع التنظيمات الوطنية

لية الدو  املنظمة عندما دخلت يف شراكة مع، 1995ت يف بدأ IASCأما املرحلة الثالثة يف تاريخ  
IOSCOهليئات األوراق املالية 

 IASC حيث التزمت بربنامج عمل معها لتحسني جودة معايري، ∗∗∗∗∗

  .3والذي من شأنه تعزيز قبوهلا يف خمتلف األسواق املالية يف العامل
وبغية جتاوز ضعف هيكلها التنظيمي، جرت تغيريات  IASC، وبفعل الضغوط على 2001ويف  

، متثّلت بشكل ∗∗∗∗∗امة لتعزيز استقاللية، شرعية، وجودة عملية وضع معايري احملاسبةوإصالحات ه
الذي وافق على إبقاء كل املعايري  IASB مبجلس معايري احملاسبة الدولية IASC أساسي يف استبدال جملس

                                                           
∗
 stratégie de survie " )   Wallace, R.S .O, <2Survival Strategies of aاسرتاتيجية البقاء  "هناك من أطلق على االسرتاتيجية اجلديدة   

Global Organization: The case of the  International Accounting Standards Committee22, Accounting Horizon, June 

1990 , pp: 1- 22. ( اللجنة بالزوال على حتكم أن كادت اليت بطيئة توافق عملية إىل أّدت والتأثري اإلقناع على فقط قامت اليت األوىل اسرتاتيجيتها أن كون.   

Bernard Colasse, "Harmonisation Comptable Internationale", Op. Cit., p: 766. 
  .املعايري املستقبلية مبا يف ذلك تلك اليت مت مراجعتها ∗∗

∗∗∗
  .اإن هذا املصطلح يعكس يف مضمونه اجتاها أو مرشدا دوليا يُفضل االلتزام به واستخدامه مرجعا عند استخدام املعاجلة البديلة املسموح   

1
  .378 - 377: ص ص ،، مرجع سابقاملكارمعبد الفتاح أبو   

2
 Bernard Colasse, "Harmonisation Comptable Internationale", Op. Cit., p: 766. 

International Organization of Securities Commissions∗∗∗∗∗ وهي تضم مجيع السلطات املعنية مبراقبة األسواق املالية الوطنية.      
3
Bernard Colasse, "Harmonisation Comptable Internationale : De la resistible ascension de l2IASC/IASB", Op. Cit., p: 

35.    
إذ ال ، Due Process ولـديهم الكفـاءة الفنيـة الالزمـة، علــى عمليـة إعـداد املعـايري IASCيـوفرون التمويـل لــ   املصـاحل األكثـر قـوة، الــذينأصـحاب يـؤثر   ∗∗∗∗∗

 ,Deloitte Touche Tohamatsu, KPMG :وهــي كــربى مكاتــب احملاســبة يف العـــامل الــيت تتمثــل يف( Big 4  األربعــةميكــن إمهــال تــأثري العمالقــة 

Pricewaterhousecoopers, Ernst & Young. ( الذين ميارسـون ضـغوطا)Lobbying (علـى IASC خدمـة ملصـاحلهم، وهـذا هـو مغـزى اإلصـالح هليكلـة
    .2001اللجنة يف 
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املعايري اليت يقوم سارية املفعول ما مل تُعدل أو ُتسحب من ِقبله، أما تلك  IASC والتفسريات اليت نشرا
∗ معايري التقارير املالية الدولية"بإصدارها فإا تُعرف باسم 

IFRS "1.   

  .وميكن تلخيص أهّم احملطّات يف تاريخ الس يف الشكل املوايل

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :D� YB�&��� `H���D� YB�&��� `H���D� YB�&��� `H���D� YB�&��� `H��� IASB                 
يتضمن   )2(كما هو موضح يف الشكل رقم  مجلس معايري احملاسبة الدوليةلـ التنظيمي إن اهليكل

بشكل أساسي جملس املراقبة، مؤسسة معايري التقارير املالية الدولية، جملس معايري احملاسبة الدولية، 
  .معايري التقارير املالية الدوليةالس االستشاري ملعايري التقارير املالية الدولية، وجلنة تفسري 

  

  

  

                                                           
∗
 International Financial Reporting Standards. 

1
 Nandakumar Ankarath et al, Op. Cit., pp: 4- 5.   

 اإلنشـاء
تحسين قابلية القوائم 

 المالية للمقارنة
 IASCاتفاق 

 IOSCOو
  IASCإصالح 

1973 1989 1995 2001 

اعتماد معايري حماسبية تتضمن 
 خيارات متعددة

اعتماد مشروع القابلية  -
 للمقارنة

 إطار مفاهيمياعتماد  -

 ختفيض عدد اخليارات -

معايري  IASBإعداد 
مع إبقاء  "IFRS "باسم 

املعايري السابقة بامسها 
)IAS( 

 IASB تطور نشاط): 1( رقم شكل

Source:  Karim Mhedhbi,  Analyse de l2Effet de l2Adoption des Normes Comptables Internationales sur 
le Développement et la Performance des Marchés Financiers Émergents, Thèse de doctorat, ISCAE, 
Université de la Manouba, Tunisie, 2010, p: 39. 
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1 - 0!x�
@� k#l0!x�
@� k#l0!x�
@� k#l0!x�
@� k#l Monitoring Board    

بني مؤسسة معايري التقارير املالية الدولية وسلطات لتوفري حلقة اتصال رمسية  ∗أنشئ حديثًا 
واإلشراف يضطلع جملس املراقبة مبهام تعيني أمناء مؤسسة معايري التقارير املالية الدولية . أسواق املال

  .1على أنشطتهم

2 - 0m8�%0m8�%0m8�%0m8�% 0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'%0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'%0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'%0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'%  )IFRS Foundation∗∗∗∗∗∗∗∗(  

 ، وهي الكيان األم∗∗∗كمنظمة غري هادفة للربحأُنشئت مؤسسة معايري التقارير املالية الدولية  

  .لـمجلس معايري احملاسبة الدولية

                                                           
∗
   . 08/04/2013 :معلومة متوفرة على املوقع، تاريخ االطالع.   2009فيفري  01 مت إنشاؤه يف  

http://www.iasplus.com/en/resources/resource34 
1
 Frederick D.S.Choi and Gary K.Meek ,  Op. Cit., p: 262.  

∗∗ International Financial Reporting Standard Foundation. 

  مجلس المراقبة
 املوافقة واإلشراف على األمناء

  IFRSمؤسسة 
 التعيني، اإلشراف، مراجعة الفعالية والتمويل

  المجلس
وضع جدول األعمال الفين، املوافقة على املعايري، 

 مسودات العرض، والتفسريات

 IFRSالمجلس االستشاري لـ   IFRSلجنة تفسيرات 

 التعيني                        
 تقدمي التقرير
 تقدمي املشورة

  IASB الهيكل التنظيمي لـ: )2( الشكل رقم

Source: Deloitte, IFRSs in your pocket 2012, p: 7   http://www.iasplus.com  
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عن تعيني أعضاء كل من جملس معايري احملاسبة الدولية، الس االستشاري لـمعايري التقارير  فضالً 
  :ير املالية الدولية، فإن هذه املؤسسة مكّلفة أيضا بـو جلنة تفسريات معايري التقار املالية الدولية، 

 جملس معايري احملاسبة الدولية سنويا وتقييم فعاليته؛مراجعة إسرتاجتية  - 

 املصادقة على ميزانية جملس معايري احملاسبة الدولية وضمان متويله؛   - 

جملس معايري  ، وحتسني عملدراسة املسائل اإلسرتاتيجية العامة املتعلقة باملعايري احملاسبية الدولية - 
 احملاسبة الدولية دون التدخل يف أعماله الفنية؛

 .املوافقة باالشرتاك مع الس االستشاري على تعديالت القانون األساسي - 

و مع ذلك فإن هذه املؤسسة ال يقع على عاتقها مسؤولية إعداد معايري احملاسبة الدولية اليت تبقى 
 .2 سبة الدوليةجملس معايري احملا من مهام 

3 -  0���*�� 0!8�9� 67�'% k#l 0���*�� 0!8�9� 67�'% k#l 0���*�� 0!8�9� 67�'% k#l 0���*�� 0!8�9� 67�'% k#l IASB  

الدويل، وخيضع  جملس معايري احملاسبة الدولية كمنظمة خاصة ومستقلة للتنميط احملاسيبأنشئ  
  .إلشراف مؤسسة معايري التقارير املالية الدولية

  :أساساً يف ∗تتمثل املهام اليت تقع على عاتق الس
املسائل الفنية شاملة إعداد، نشر، وتعديل معايري احملاسبة الدولية، معايري املسؤولية الكاملة لكل  - 

  التقارير املالية الدولية، ومسودات العرض؛
1املوافقة النهائية على التفسريات اليت تعّدها جلنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية  - 

 .     

4 -  0���@� 
7��.��� 67�'BD� U��t�8�� k#�� 0���@� 
7��.��� 67�'BD� U��t�8�� k#�� 0���@� 
7��.��� 67�'BD� U��t�8�� k#�� 0���@� 
7��.��� 67�'BD� U��t�8�� k#��0���*��0���*��0���*��0���*��IFRS Advisory Council     

للسماح للمنظمات واألفراد املهتمني باملعلومة املالية الدولية املشاركة يف عملية  ∗∗أنشئ هذا الس
  :تتمثل املسؤوليات اليت تقع على عاتقه يف التنميط الدويل، و

                                                                                                                                                                                
، "IASC Foundationمؤسسة جلنة معايري احملاسبة الدولية "بالواليات املتحدة األمريكية حتت إسم  Delawareبوالية  2001 أُنشئت هذه املؤسسة يف ∗∗∗

" trusteesاألمناء " عضواً يطلق عليهم إسم  22مكونة من وهي ، "IFRSمؤسسة "، ّمت تغيري اإلسم إىل ومبوجب مراجعة القانون األساسي ،2010وابتداء من 
  ...). مدققني، معدين، مستخدمني، أكادمييني(اجلغرايف وكذلك توازن يف اخللفيات املهنية يُراعي عند تعيينهم التوازن 

-   http://www.focusifrs.com/menu_gauche/iasb/structure_de_l_iasb/ifrs_foundation visited on    08/04/2013 

- Deloitte, Op. Cit., pp: 8, 9.       
2
 http://www.focusifrs.com/menu_gauche/iasb/structure_de_l_iasb/ifrs_foundation    visited on    08/04/2013.  

ابتداء من جويلية  ∗
2012،

عضواً، يُراعى عند تعيينهم التوازن اجلغرايف لضمان تنوّع دويل واسع، كما أن املؤّهل األساسي للحصول على  IASB 16عدد أعضاء  بلغ 
     .Deloitte, Op. Cit., pp: 8, 9  .   العضوية يف الس هو الكفاءة املهنية واخلربة يف املمارسة

1
 -   Frederick D.S.Choi and Gary K.Meek , Op. Cit., p:  262. 

-  http://www.focusifrs.com/menu_gauche/iasb/structure_de_l_iasb/iasb         visited on      08/04/2013.  
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 ل ذات األولوية؛تقدمي املشورة لـمجلس معايري احملاسبة الدولية بشأن برنامج عمله واألعما - 

 إعالم الس بآراء املنظمات واألفراد حول املشاريع الرئيسة للتنميط؛ - 

معايري التقارير املالية الدولية الذين ينبغي عليهم استشارته قبل أي  تقدمي املشورة ألمناء مؤسسة - 
 . 1اقرتاح لتعديل الدستور

5 -  0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'% M�6ma� 0X 0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'% M�6ma� 0X 0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'% M�6ma� 0X 0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'% M�6ma� 0X IFRS Interpretations Committee          

لتضطلع مبهمة تطوير تفسريات للموافقة عليها من ِقبل جملس معايري  ∗لقد أُنشِئت هذه اللجنة
  . 2احملاسبة الدولية، واليت تباشر مهامها بناًء على طلب منه

  : يتمثل دورها يف إبداء اآلراء والتعليقات حول 
 ؛∗∗الية مثارة حديثاً ومل تعاجل بصفة خاصة يف معايري احملاسبة الدوليةمسائل متعلقة باملعلومة امل ••••

 .3املسائل اليت نشأت خبصوصها تفسريات غري مرضية أو متناقضة، أو ُحيتمل أن تنشأ ••••

هي جزء من املنشورات الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية،  ∗∗∗وباعتبار أن التفسريات
احملاسبة الدولية ما مل تكن ممتثلة لكل متطلبات  ملالية أا ممتثلة ملعايريفإنه ال ميكن وصف القوائم ا

  .4املعايري والتفسريات القابلة للتطبيق
  

  

                                                                                                                                                                                
" ، أصبح يُعرف باسم 2010مارس  31، ويف "Standards Advisory Council (SAC)الس االستشاري للمعايري "حتت إسم  2001جوان  أنشئ يف ∗∗

  ."IFRSالس االستشاري لـ 
http://www.iasplus.com/en/resources/resource34   visited on 08/04/2013 .  

1
 http://www.focusifrs.com/menu_gauche/iasb/structure_de_l_iasb/ifrs_advisory_council     visited on      

08/04/2013. 
مت إعـادة  2002وإىل غاية ، "Standing Interpretations Committee (SIC)جلنة تفسريات املعايري " باسم  1997ُعرفت هذه اللجنة عند تشكيلها يف  ∗

، الـيت اعتبـاراً مـن " International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)جلنة تفسريات التقـارير املاليـة الدوليـة " تسميتها بـ 
  ."IFRS جلنة تفسريات"، ومبوجب مراجعة القانون األساسي، أصبحت تدعى 2010

Deloitte, Op. Cit., pp: 16, 17, 19.    
2
 http://www.iasplus.com/en/resources/resource34   visited on      08/04/2013.   

∗∗
  .IFRS ومعايري التقارير املالية الدولية IAS خدم يف هذا البحث مصطلح معايري احملاسبة الدولية ليشري إىل كل من معايري احملاسبة الدولية سُيستَ   

3
 http://www.focusifrs.com/menu_gauche/iasb/structure_de_l_iasb/ifrs_interpretations_committee    

visited on         
          

08/04/2013 .  
   .املصَدرة IFRS /IAS اإلشارة إىل أن عدد التفسريات اليت تصدرها هذه اللجنة هو ليس بعدد معايريجتدر   ∗∗∗

4
 Deloitte, Op. Cit., p: 112.    
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�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :"�*�� ����%"�*�� ����%"�*�� ����%"�*�� ����% *�7K����*�7K����*�7K����*�7K���� 4�!5��4�!5��4�!5��4�!5�� 67�'%67�'%67�'%67�'% 0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9� 0���*��0���*��0���*��0���*��        
هذه  إن جملس معايري احملاسبة الدولية ليس له أي سلطة لفرض تطبيق معايريه يف البلدان، غري أن

  :1املعايري القت قبوًال واسعاً على املستوى الدويل، وميكن القول أن هناك مصدرين لدعمها وتأييدها مها

يف معايري احملاسبة  IOSCOهو مسامهة املنظمة الدولية هليئات األوراق املالية : �@�*� �_�^�@�*� �_�^�@�*� �_�^�@�*� �_�^ -
والتوصية باستخدامها يف كل الدولية، وتتمثل تلك املسامهة يف مراجعة تلك املعايري وإقرارها 

  .عمليات القيد والتداول اخلارجي للكيانات

- YW�e�� �*�@�YW�e�� �*�@�YW�e�� �*�@�YW�e�� �*�@� : وهو التشريع الصادر عن الربملان األوريب الذي يُلزِم الكيانات العاملة أو املقيدة يف
ة أي دولة من دول االحتاد األوريب واملدرجة يف البورصة بأن تبدأ يف استخدام معايري احملاسبة الدولي

  . 2005جانفي  01يف إعداد القوائم املالية املوّحدة، وذلك اعتباراً من 

YW�e�� V#5@�YW�e�� V#5@�YW�e�� V#5@�YW�e�� V#5@� : : : :0am#<0am#<0am#<0am#<    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    �P��|J��P��|J��P��|J��P��|J�    YB�P�a@�YB�P�a@�YB�P�a@�YB�P�a@�  

إن القبول الواسع ملعايري احملاسبة الدولية يستدعي معرفة الفلسفة اليت تقوم عليها وكذلك اإلطار   
  :سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل العناصر التالية وعليه،. الذي ُتستَمّد صياغتها منه

  

  

  

  

��O��O��O��O : : : :0am#<0am#<0am#<0am#<    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��        
األنظمة احملاسبية لعدة بلدان إىل حتديد توّصل العديد من الباحثني من خالل دراسام لتصنيف 

 .1 ∗النموذج األجنلوسكسوين والنموذج األوريب القاري: منوذجني أساسيني مها

                                                           
  .12 - 11: ياسر أمحد السيد حممد اجلرف، مرجع سابق، ص ص 1
أ ومعظم البلدان املتأثرة ما ويف تلك .م.املنهج املتبع يف يف اململكة املتحدة والوهو   اإلفصاح التام/ إن النموذج األحنلوسكسوين أو منوذج العرض العادل - ∗

  الناطقة باإلجنليزية، ويف ظل هذا النموذج، تكون احملاسبة موجهة حنو تلبية احتياجات املستثمرين واملقرضني بغرض اختاذ القرارات؛

��O��O��O��O : : : :0am#<0am#<0am#<0am#<    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��        
��W�2��W�2��W�2��W�2:::: ��|=���|=���|=���|=�    YB�P�a@�YB�P�a@�YB�P�a@�YB�P�a@�    
7��.�#�
7��.�#�
7��.�#�
7��.�#�    0���@�0���@�0���@�0���@�        
�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :0���*�� 0!8�9� 67�'%0���*�� 0!8�9� 67�'%0���*�� 0!8�9� 67�'%0���*�� 0!8�9� 67�'%        
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إن معايري احملاسبة اليت يتوىل إعدادها ونشرها جملس معايري احملاسبة الدولية واملستخدمة بشكل 
، وقد ّمت اإلشارة إىل هذا االجتاه 2األجنلوسكسوينواسع على املستوى الدويل تعكس النموذج احملاسيب 

من ِقبل العديد من الباحثني، حيث ناقش البعض بصفة عامة ميل الس إىل توجيه أعماله حنو النموذج 
األجنلوسكسوين، أما البعض اآلخر قام بإجراء مقارنة بني املعاجلات احملاسبية املقدمة من قبل هذه اهليئة 

ملطبقة يف بعض البلدان األجنلوسكسونية، وبشكل أساسي الواليات املتحدة األمريكية الدولية مع تلك ا
 .3وبريطانيا

من الواضح أن هيمنة احملاسبة األجنلوسكسونية مبا تتضمنه من توّجه واضح لسوق رأس املال 
س معايري ؛ إذ هيمن على جمل4والتأكيد على تلبية احتياجات املعلومة ملقدمي التمويل،مل تأت دون قصد

  .∗احملاسبة الدولية عند إنشائه املنظمات املهنية املنتمية إىل البلدان اليت هلا تقاليد أجنلوسكسونية
ّمث إنه بالرغم من كون الس هيئة دولية مستقلة، قد تعّرض لضغوط آتية من البلدان 

الذي يتعلق مبلخص " إطار إعداد وعرض القوائم املالية"األجنلوسكسونية؛ فاعتماده إلطار مفاهيمي 
والذي يتضمن نفس التأكيد على أولوية  ∗∗لإلطار املفاهيمي الذي أعّده جملس معايري احملاسبة املالية

املستثمر على حساب املستخدمني اآلخرين فيما خيص املعلومة املالية، وكذلك تأكيد جملس معايري 
كله بغية قبول معايريه من ِقبل املنظمة الدولية احملاسبة الدولية على التوجه األجنلوسكسوين ألعماله، هذا  

وتؤثر على قراراا ∗∗∗ SEC هيئة تداول األوراق املالية اليت تسيطر عليها IOSCOهليئات األوراق املالية 
  .5مبا خيدم مصاحل أسواق املال األمريكية

                                                                                                                                                                                

ون فهو مّتَبع من ِقبل معظم بلدان أوربا، اليابان وغريها من بلدان القانون املكتوب وكذلك أين متّثل البنوك أما النموذج األوريب القاري أو منوذج االمتثال للقان -  
  .حلكومياملصدر الرئيسي للتمويل، ويف ظل هذا النموذج تكون احملاسبة يف شكل قانوين ومّصممة لتوفري املعلومات لألغراض الضريبية أو التخطيط ا

1
 Timothy Doupnik, Hector Perera, Op. Cit., pp: 33-34. 

2
 Andreas Hellmann et al, "Contextual issues of the convergence of International Financial Reporting Standards: The 

case of Germany", Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, No.26, 2010, p: 108. 
3 Karim Mhedhbi, , Op. Cit., p:111. 
4
 Sebastian Botzem, Sigrid Quack, "(No) Limits to Anglo-American accounting? Reconstructing the history of the 

International Accounting Standards Committee: A review article", Journal of  Accounting, Organizations and Society, 
No.34, 2009, p: 991. 

بانضمام مخسة أعضاء جدد من  1974متثلت بشكل أساسي يف الواليات املتحدة األمريكية، اململكة املتحدة، كندا واسرتاليا، واليت تعززت يف  ∗
  . بلجيكا، اهلند، باكستان، نيوزيلندا، وزميبابوي: املستعمرات القدمية لربيطانيا وهي

لتطوير  1973 بالواليات املتحدة األمريكية عام)  FASB )Financial Accounting Standards Board ّمت تشكيل جملس معايري احملاسبة املالية ∗∗
  .1932 اليت بدأ العمل ا منذ عام GAAP احملاسبية املقبولة عموماً صيغة املبادئ 

ملراقبة الشركات املدرجة مع مسؤولية ضمان اإلفصاح  SEC( Security And Exchanges Commission) مت تأسيس هيئة تداول األوراق املالية  ∗∗∗
  .الكايف يف احلسابات السنوية

5 Bernard Colasse, M2Harmonisation Comptable Internationale : De la resistible ascension de l2IASC/IASB22, Op. Cit., 
pp :31, 34.  
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إىل  ∗لواضعي املعايري )G4( ، إىل جمموعة األربعة 1994وقد أّدى انضمام الس كمراقب، يف 
تأثري هؤالء األعضاء على أنشطته، ما تـُوج بإنتاج معايري حماسبية متوافقة مع القواعد احملاسبية 

  .1األجنلوسكسونية
وبالنظر للقوة االقتصادية والسياسية للواليات املتحدة األمريكية، وأمهية سوقها املايل يف متويل   

 FASBادر الس إىل مشروع للتقارب مع جملس معايري احملاسبة املالية املؤسسات األمريكية واألجنبية، ب
بغية الوصول إىل معلومة مالية عالية اجلودة وقابلة للمقارنة على املستوى الدويل، حبيث تكون مفيدة 
للمستثمرين الختاذ القرارات يف خمتلف األسواق املالية العاملية، حيث ترّكز جهود التقارب على تنسيق 

ويرجع مغزى هذا التقارب اجلاري بني جملس . 2ضع املعايري وتقليص االختالفات يف املعايري احملاسبيةو 
إىل األمهية الكربى للسوق املايل األمريكي  FASBمعايري احملاسبة الدولية وجملس معايري احملاسبة املالية 

د أهداف التقارب يتمثل يف إقناع وما يلعبه من دور حاسم ملستقبل معايري احملاسبة الدولية، إذ أن أح
US GAAPباحرتام معايري احملاسبة الدولية باعتبارها معادلة لـ  SECهيئة تداول األوراق املالية 

، حبيث ∗∗
ال يضطر املسجلني األجانب يف السوق املايل األمريكي إىل توفيق معايري احملاسبة الدولية إىل          

US GAAP 
3.  

بني أن جملس معايري احملاسبة الدولية يبقى أسلوب التعبري الواضح للمصاحل ويف ضوء ما سبق، يت
اخلاصة األجنلوسكسونية، كما أن ترويج معايري احملاسبة الدولية من ِقبله يشري إىل افرتاض ضمين بأن 

حّد القيم احملاسبية األجنلوسكسونية، املمارسات واملبادئ هي األفضل وقابلة للتطبيق لكل البلدان على 
 .  4سواء

        
        

                                                           
، )Canadian ASB(، كندا )United Kingdom ASB(، بريطانيا ) FASB( الواليات املتحدة األمريكية: بلدان 4تضم هذه اموعة هيئات مهنية من  ∗
 تقوم هذه اهليئة بإعداد ونشر املعايري احملاسبية، ولكن تم بدراسة املواضيع املرتبطة باملعاجلة احملاسبية الدولية ألهمّ  ال ،)Zealand FRSB  New(اسرتاليا و 

  .العمليات اليت تتباين فيها األنظمة احملاسبية للدول األعضاء
1
 Sebastian Botzem, Sigrid Quack, Op. Cit., p: 991. 

2
 Mary E. Barth et al,  "Are IFRS-based and USGAAP-based accounting amounts comparable?", Journal of accounting 

and Economics, No.54, 2012, p: 70.  
 ست متفّوقة اجلودة علىلي من وجهة النظر األمريكية، فإن معايري احملاسبة الدولية احلالية تعترب ذات جودة أفضل من املعايري الوطنية اليت حّلت حمّلها، ولكنها ∗∗

US GAAP.    انظر :Bruce Pounder, Op. Cit., p: 10.                 
3
 Stephen A. Zeff,   " Some obstacles to global financial reporting comparability and convergence at a high level of 

quality", The British Accounting Review, No .39, 2007, pp: 296, 297. 
4
 Andreas Hellmann et al, Op. Cit., p: 108. 
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ميكن تعريف اإلطار املفاهيمي على أنه جمموعة متسقة من األهداف واملبادئ واملفاهيم ُتستخدم                         
تنميط من ِقبل واضع املعايري كمرجع نظري، حيث ميكن أن يستخلص منه معايريه مطّبقًا بذلك 

على عكس التنميط املستنتج من املمارسات ذات القبول  normalisation    deductiveاستنباطي
، حيت أن عملية إعداد معايري للمحاسبة دون وجود هذا اإلطار ميكن أن تقود إىل معايري 1العام

     .2تتناقض وتتعارض مع بعضها البعض

2 - 0���@� 
7��.�#� YB�P�a@� ��|=� ��B���0���@� 
7��.�#� YB�P�a@� ��|=� ��B���0���@� 
7��.�#� YB�P�a@� ��|=� ��B���0���@� 
7��.�#� YB�P�a@� ��|=� ��B���  

يشّكل اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية اإلطار النظري الذي يتم مبوجبه االسرتشاد يف عملية 
حتديد األحداث والعمليات اليت يتوجب احملاسبة عنها وتسجيلها، وكيفية قياس تلك األحداث وطريقة 

ايري احملاسبة توصيل املعلومات اخلاصة بذلك إىل مستخدمي القوائم املالية، وقد قام جملس جلنة مع
الذي اعُتمد " إطار إعداد وعرض القوائم املالية"بوضع ونشر إطار مفاهيمي بعنوان  1989الدولية يف 

2001من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية يف 
3.  

" اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية"املنقح بعنوان  ّمت املصادقة على اإلطار املفاهيمي 2010ويف 
الذي تضّمن تعديالت فيما خيص أهداف التقارير املالية ذات الغرض العام واخلصائص النوعية 

الرامي إىل تطوير إطار   IASBو FASBللمعلومات املالية املفيدة، وهذا يف إطار املشروع املشرتك بني 
أطرمها القائمة، والذي سُيستخدم كأساس إلصدار وتطوير معايريمها، مفاهيمي مشرتك باالستناد إىل 

على أن يتم املصادقة على تعديالت أخرى وهذا على مراحل، حيث تتضّمن كل مرحلة تعديالت على 
  .4جانب معني

ويلخص اجلدول املوايل تاريخ تطور اإلطار املفاهيمي املعتمد من ِقبل جملس معايري احملاسبة 
  .الدولية

  
 

                                                           
1 Bernard Colasse, M2Harmonisation Comptable Internationale : De la resistible ascension de l2IASC/IASB22, Op. Cit., 
p: 34.  

2
  .14 :، صمرجع سابقمد فداء الدين عبد املعطي جت، حم  
  .2 :ص ، 2008، دار وائل، عّمان، معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية مجعة محيدات،حممد أبو نصار،  3

4 http://www.iasplus.com/en/projects/completed/framework/framework-joint   visited on 14/ 08/ 2013.  
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  تطور اإلطار المفاهيمي    لتاريخا

  .مصادقة جملس معايري احملاسبة الدولية على إطار إلعداد وعرض القوائم املالية  1989أفريــل  
  .نشر إطار إعداد وعرض القوائم املالية  1989جويلية 
  .اعتماد جملس معايري احملاسبة الدولية إلطار إعداد وعرض القوائم املالية  2001أفريــل  
إطار ( ة على اإلطار املفاهيمي للتقارير املاليةمصادقة جملس معايري احملاسبة الدولي  2010سبتمرب 

IFRS.(  
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يصف اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية املفاهيم األساسية اليت يقوم عليها إعداد وعرض القوائم 
  :1املالية، ويكمن الغرض من إصداره يف اآليت

    OOOO----  0!8�9� 67�'% k#� 0!m��Z0!8�9� 67�'% k#� 0!m��Z0!8�9� 67�'% k#� 0!m��Z0!8�9� 67�'% k#� 0!m��Z    0���*��0���*��0���*��0���*�� 

يعترب اإلطار مبثابة دليل يسرتشد به الس يف عملية إصدار معايري جديدة وإجراء تعديالت على 
املعايري القائمة، وكذلك يف عملية معاجلة املسائل احملاسبية اليت مل تتناوهلا معايري احملاسبة وتفسرياا بصفة 

 . مباشرة

    SSSS - - - -  ���H�� -���= 0!m��Z���H�� -���= 0!m��Z���H�� -���= 0!m��Z���H�� -���= 0!m��Z 

و تفسري ينطبق على معاملة معينة، فإنه ينبغي على اإلدارة استخدام يف حالة غياب معيار أ
حكمها الشخصي يف وضع وتطبيق سياسة حماسبية مبا ينسجم مع التعريفات، معايري االعرتاف، 

من شأنه أن  الذيو  ، IFRSومفاهيم القياس لألصول وااللتزامات والدخل واملصروفات الواردة يف إطار 
 .مفيدة ملتخذي القراراتؤدي إىل إنتاج معلومة ي
    ����----  0���@� 0%�#'@� Y%*��m@ 0!m��Z0���@� 0%�#'@� Y%*��m@ 0!m��Z0���@� 0%�#'@� Y%*��m@ 0!m��Z0���@� 0%�#'@� Y%*��m@ 0!m��Z 

  . املساعدة على تفسري املعلومات الواردة يف القوائم املالية ومعرفة اخللفية اليت أُعّدت على أساسها
  

                                                           
  .3 - 2:، ص صمرجع سابقحممد أبو نصار، مجعة محيدات،   1

  تاريخ تطور اإلطار المفاهيمي ): 1(  :رقم جدول

Source: http://www.iasplus.com/en/standards/other/framework     visited on 13/ 08/ 2013. 
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  :1املواضيع التاليةيتضمن اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية 
حتديد هدف التقارير املالية ذات الغرض العام والذي يتمثل يف توفري املعلومات املالية حول  ••••

الكيان الذي يقدم التقرير حبيث تكون مفيدة للمستثمرين احلاليني واحملتملني، املقرضني والدائنني 
 اآلخرين الختاذ قرارات بشأن تقدمي املوارد للكيان املالية،

 حتديد اخلصائص النوعية اليت جتعل املعلومات يف التقارير املالية مفيدة ملستخدميها؛   ••••

تعريف العناصر األساسية للقوائم املالية ومعايري االعرتاف ا وقياسها، وتتمثل العناصر املرتبطة  ••••
باشرة باألداء مباشرة باملركز املايل يف األصول، االلتزامات، وحقوق امللكية أما العناصر املرتبطة م

 تتضمن الدخل واملصروفات؛

 .حتديد مفهوم رأس املال واحلفاظ عليه ••••

�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :0���*�� 0!8�9� 67�'%0���*�� 0!8�9� 67�'%0���*�� 0!8�9� 67�'%0���*�� 0!8�9� 67�'%        
تتمثل معايري احملاسبة املنسوبة لس معايري احملاسبة الدولية يف كل من معايري احملاسبة الدولية 

)IAS(  معايري التقارير املالية الدولية و)IFRS( ، وميكن ترمجة التغيري االصطالحي الذي أدخله جملس معايري
بتغيري ) IFRS(إىل معايري التقارير املالية الدولية   )IAS(من معايري احملاسبة الدولية  2002احملاسبة الدولية يف 

أن مبنية على فكرة ) IFRS( معايري التقارير املالية الدولية؛ حيث أن مرجعية منتظر يف السلوكيات
اسبة ال تقتصر على كوا نظاما جلمع، ختزين، ومعاجلة املعلومة مبا يسمح بتسوية النزاعات احملتملة احمل

بل إا نظام للتقرير املايل للمستثمر ، )IAS(بني أصحاب املصاحل كما هو يف معايري احملاسبة الدولية 
ين، تفسريها من ِقبل احملّللني ؛ حيث يتم إنتاج املعلومة من ِقبل املسريّ )pro-investisseur(احملرتف 

  .2املاليني، مثّ استالمها من ِقبل املستثمرين الذين يتفاعلون بسلوكهم إما بالشراء أو البيع لألسهم
 .2013ويعرض اجلدول املوايل معايري احملاسبة الدولية السارية املفعول حىت 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
 http://www.iasplus.com/en/standards/other/framework  visited on 13/ 08/ 2013. 

2
 Charlotte Disle et Christine Noël, "LA Révolution  Des Normes  IFRS: Une convergence de la comptabilité vers la 

finance? " , La Revue des Sciences de Gestion, N.o224-225, 2007, p:19. 



 ^�_� `�a�� ^�_� `�a�� ^�_� `�a�� ^�_� `�a��................................................ `R*%`R*%`R*%`R*%    b7
'�#�b7
'�#�b7
'�#�b7
'�#�    67�'c67�'c67�'c67�'c    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    �d�!#5�%��d�!#5�%��d�!#5�%��d�!#5�%�    :
'�:
'�:
'�:
'�    "?��.��"?��.��"?��.��"?��.��    0���@�0���@�0���@�0���@�    ;��<=��;��<=��;��<=��;��<=��            
 

 

 32323232    

  
  

  تاريخ اإلصدار إسم المعيار   رمز المعيار  المعيار

  معايير التقارير المالية الدولية
1  IFRS 1  2008  اعتماد معايري التقارير املالية الدولية ألول مرة∗ 

2  IFRS 2 2004  املدفوعات على أساس األسهم  

3  IFRS 3  2008  اندماجات األعمال∗  
4  IFRS 4  2004  عقود التأمني  

5  IFRS 5  ا للبيع والعمليات املتوقفة 2004  األصول غري املتداولة احملتفظ  

6  IFRS 6  2004  الكشف عن املصادر املعدنية وتقييمها 

7  IFRS 7  2005  اإلفصاحات: األدوات املالية  

8  IFRS8  2006  التشغيلية القطاعات  

9  IFRS9  2010  األدوات املالية∗  
10  IFRS 10  2011  املوحدة املالية القوائم  

11  IFRS 11  2011   املشرتكة الرتتيبات  

12  IFRS 12  2011  أخرى الكيانات يف احلصص عن اإلفصاح  

13  IFRS 13  2011   قياس القيمة العادلة  

  معايير المحاسبة الدولية
14  IAS 1  2007  عرض القوائم املالية∗  
15  IAS 2  2005  املخزون∗  
16  IAS 7  1992  قائمة التدفقات النقدية  

17  IAS 8  2003  يف التقديرات احملاسبية، واألخطاء احملاسبية، والتغريات السياسات  

18  IAS 10  2003  األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية  

19  IAS 11  1993  عقود اإلنشاء  

20  IAS 12  1996  ضرائب الدخل∗  
21  IAS 16  2003  املمتلكات واملصانع واملعدات∗  
22  IAS 17  2003  عقود اإلجيار∗  
23  IAS18   1993  اإليـــــــــــــــــراد∗  
24  IAS 19  2011  منافع املوظفني∗  
25  IAS 20  1983  حماسبة املنح احلكومية واإلفصاح عن املساعدات احلكومية  

 معايير المحاسبة الدولية :)2(الجدول رقم 
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قبوًال واسعًا على املستوى لقد القت معايري احملاسبة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية 
الدويل، وباعتبارها تستند إىل النموذج احملاسيب األجنلوسكسوين فإا تعكس خصائص تتماشى مع هذا 

  .النموذج
  :العناصر التالية خالل من ألهم خصائصها التطرق سيتم

  

26  IAS 21  2003  آثار التغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية∗  
27  IAS 23  2007  تكاليف االقرتاض∗  
28  IAS 24  2009  اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة∗  
29  IAS 26  1987  احملاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد  

30  IAS 27  2011  القوائم املالية املنفصلة  

31  IAS 28  2011  االستثمارات يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة  

32  IAS 29   1989  املرتفعالتقرير املايل يف االقتصاديات ذات التضخم  

33  IAS 32  2003  العرض: األدوات املالية∗  
34  IAS 33  2003  رحبية السهم∗  
35  IAS 34  1998  التقارير املالية املرحلية  

36  IAS 36  2004  االخنفاض يف قيمة األصول∗  
37  IAS 37  1998  املخصصات، األصول وااللتزامات احملتملة  

38  IAS 38  2004  األصول غري امللموسة∗  
39  IAS 39  2003  االعرتاف والقياس : األدوات املالية∗  
40  IAS 40  2003  العقارات االستثمارية∗  
41  IAS 41  2001  الزراعــــة  

  :مالحظات حول اجلدول
  ؛األرقام احملذوفة هي ملعايري توقف العمل ا أو مت استبداهلا -
  .تنقيحتشري إىل تاريخ آخر ) ∗(التواريخ املشار إليها بنجمة  -

Source: http://www.iasplus.com/en/standards     visited on 20/ 10/ 2013. 
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رت بالرتكيز على احتياجام وّ حيث طُ ، ملمويل الكيان اً صّ خا ة امتيازاً يالدولاحملاسبة تعطي معايري 

اليت  توفر املعلوماتإذ دف إىل ضمان أن القوائم املالية  ،1من املعلومات وليس لألغراض الضريبية
قرارات فيما خيص  الختاذ ،حيتاجها املستثمرون احلاليون واحملتملون ومقدمي رؤوس األموال اآلخرين

  .2∗مختصيص رؤوس أمواهل
: أن حيث جاء فيه IFRSعلى ذلك صراحة يف إطار  جملس معايري احملاسبة الدويلنص وقد 

 واحملتملون، هم املستثمرون احلاليونالية ذات الغرض العام املستخدمني ذوي األولوية للتقارير امل"
قرارات بشأن شراء أو  الختاذالذين يستخدمون هذه املعلومات  ،نياآلخر ني الدائنغريهم من املقرضون و 
وكذلك تقدمي أو تسوية قروض أو غري ذلك   )equity or debt instruments ( أدوات دينأو بيع أسهم 

  .3"االئتمانمن أشكال 
 ممّولنيهة لتلبية احتياجات املعلومة للأن معايري احملاسبة الدولية موجّ  اً ر جليّ وبناء على ذلك يظه

جملس فإن ؛ بالنسبة هلؤالءو  ،اليةللقوائم امل احملتملني املستخدمنيفقط بالرغم من وجود فئات عديدة من 
من املعلومات املالية سيتم تلبيتها من خالل تلك  احتياجام أن معظم عتِرب يَ  معايري احملاسبة الدولية

   .للمستثمرين وغريهم من مقدمي رؤوس األموال ةهاملعلومات اليت توفرها القوائم ذات الغرض العام املوجّ 
فإن املعلومات املفيدة للفئات األخرى من املستخدمني ليست كلها ذات  ،ولكن من ناحية أخرى

حول  إحصاءاتو  االجتماعيةمعلومات حول املزايا  إىلل حيتاج األجراء فعلى سبيل املثا، يةلطبيعة ما
 بالبيئة ينصبّ  ةكذلك فإن األطراف املهتمّ ،  حوادث العمل بغية مقارنة مؤسستهم مع منافسيها

                                                           
1
 Andreas Hellmann et al, Op. Cit., pp: 110, 113. 

، الكيانات الكبرية يف العديد من دول قارة أوربا والقارات األخرى بالدرجة األوىل على أسواق رأس املال للحصول على التمويل طويل األجل قبل التسعينات مل تعتمد ∗
ملعلومة للمستثمرين يف ت اوبدًال من ذلك اعتمدوا على البنوك، الدولة، وعلى مصادر العائلة، وبناًء على ذلك، فإن التقارير املالية مل تأخذ يف احلسبان احتياجا

ها احتياجات وابتداًء من التسعينات وحىت العقد احلايل، بدأت أسواق رأس املال تتوّسع يف العديد من بلدان القارة األوربية وحول العامل وتنامت مع. األسهم
  :292Stephen A. Zeff , Op. Cit., p .:         اُنظر.  املستثمرين للمعلومة

2 http://www.ifrs.org/investor-ressources/Pages/investors-and-ifrs.aspx        visited on   04/07/2013. 
3
 http://www.iasplus.com/en/standards/framework        visited on   03/07/2013. 

��O��O��O��O : : : :^�@� vO� Y%*.% 07���O^�@� vO� Y%*.% 07���O^�@� vO� Y%*.% 07���O^�@� vO� Y%*.% 07���O            
��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :0!8��0!8��0!8��0!8��    0B�.��0B�.��0B�.��0B�.��    0���'��0���'��0���'��0���'��        
�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :67�'%67�'%67�'%67�'%    0B?�x0B?�x0B?�x0B?�x    �#��#��#��#�    ���!@����!@����!@����!@� 



 ^�_� `�a�� ^�_� `�a�� ^�_� `�a�� ^�_� `�a��................................................ `R*%`R*%`R*%`R*%    b7
'�#�b7
'�#�b7
'�#�b7
'�#�    67�'c67�'c67�'c67�'c    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    �d�!#5�%��d�!#5�%��d�!#5�%��d�!#5�%�    :
'�:
'�:
'�:
'�    "?��.��"?��.��"?��.��"?��.��    0���@�0���@�0���@�0���@�    ;��<=��;��<=��;��<=��;��<=��            
 

 

 35353535    

 .منها للحدّ  املستخدمةالوسائل و  ط املؤسسةعن نشااملتوّلد اهتمامها على املعلومات املتعلقة بالتلوث 
  .1املعلومات ال تتطلبها معايري احملاسبة الدولية ن مثل هذهإ

��W�2��W�2��W�2��W�2::::0���'�� 0B�.�� 0!8��0���'�� 0B�.�� 0!8��0���'�� 0B�.�� 0!8��0���'�� 0B�.�� 0!8��        
1 - 0���'�� 0B�.�� q��a%0���'�� 0B�.�� q��a%0���'�� 0B�.�� q��a%0���'�� 0B�.�� q��a%        

ز حنو إصدار وتعديل العديد من معايري احملاسبة واليت تركّ  جملس معايري احملاسبة الدوليةه لقد توجّ 
الدولية  احملاسبةيف معايري  لذلك أصبحت هذه األخرية أكثر بروزاً  ،2يف مضموا على القيمة العادلة

، فضالً وإعادة تقييم العقارات واملصانع واملعدات خنفاضة مثل قياس خسائر االيحماسب مسائلتشمل 
   .3واألصول البيولوجية ة،األدوات املالياالستثمارية، عن تقييم العقارات 

  "قياس القيمة العادلة" )13(ة رقم املعيار الدويل للتقارير املالي ف القيمة العادلة وفقا ملا جاء يفوتعرّ 
معاملة منظمة  يف ،تحويل التزاملأو الذي سيتم تسديده  ،املبلغ الذي سيتم استالمه من بيع أصل"أا 

ألسعار االقيمة العادلة هو على لذلك فإن أفضل دليل ، 4"السوق يف تاريخ القياس يفبني املشاركني 
وتتوفر فيه املعلومات جلميع األطراف وإمكانية  شرتونوامل املعروضة يف سوق نشط يكثر فيه البائعون

 حتديدهااليت ال يتوافر هلا سوق نشط فإن القيمة العادلة ميكن  وااللتزاماتأما األصول  ،الع عليهاطّ اال
  .5 ∗من خالل منوذج تقييم

                                                           
1
 Bernard Raffournier, " Les oppositions Françaises à l2adoption des IFRS : Examen critique et tentative d2explication", 

Op. Cit., pp: 23- 24.  
2
، مجلة الزيتونة للبحوث العلمية، "ذلك على االقتصاد معايري احملاسبة حنو القيمة العادلة والدخل االقتصادي وأثر توّجه"حازم اخلطيب وظاهر القشي،   
   .3: ص ،2004جامعة الزيتونة األردنية،  ،02ع، 02م

3
 Stephen A. Zeff, Op. Cit., p:  .291  

4
 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs13        visited on 15/07/2013.         

∗
  :ثالثة أساليب لتحديد القيمة العادلة كاآليت IFRS 13تضّمن    
وخصوم متطابقة أو ُحتدد القيمة العادلة بناء على األسعار الناجتة عن معامالت السوق املتضمن أصول : market approachمنهج السوق  -

 متشاة؛
تعكس القيمة العادلة تكلفة االستبدال احلالية واليت متثل املبلغ الالزم الستبدال ما ميتلكه الكيان يف الوقت : cost approschمنهج التكلفة  -

 احلايل بأصل مماثل؛
 .وحتدد من خالل خصم التدفقات النقدية املستقبلية: income approachمنهج الدخل  -

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs13     visited on 15/07/2013.         
5
 Bernard Raffournier, " Les oppositions Françaises à l2adoption des IFRS : Examen critique et tentative d2explication", 

Op. Cit., p: 27. 
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التصفية  يقوم مفهوم القيمة العادلة على افرتاض استمرارية الكيان دون وجود نية أو حاجة إىلو
أو تقليص العمليات بصورة جوهرية أو إجراء عملية ال تكون يف صاحله، وبالتايل فإن القيمة العادلة ال 

    .1تقوم على صفقات إجبارية أو عمليات بيع اضطرارية

العادلة كأساس للتقييم نقطة حتول هامة يف الفكر  القيمةوهناك من اعترب أن استخدام مفهوم 
بذلك عن الدخل احملاسيب  االبتعادو  االقتصاديمفهوم الدخل  إىلا الوصول هغرض منكون ال،  2احملاسيب

التأكيد أن استخدام القيمة العادلة كأساس للتقييم هو  جيدرولكن ، 3عدة سنوات ذالتقليدي املتبع من
هذه  ،هما أقليم بالتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أقيّ دائما تُ األصول كانت  إذ ؛ليس جبديد

فإنه وإذا كان هناك جديد  ،األخرية ينطبق عليها نفس تعريف القيمة العادلة خمفضة مبصاريف البيع
مبعىن عدم ، إىل القيمة العادلة عندما تكون أقل من التكلفة التارخيية فحسب االستناديكمن يف عدم 

ما  ،على من التكلفة التارخييةعتمد عليها أيضا إذا كانت أولكن يُ ، يف احلسابات القيم الدنيا فقط إدراج
، وهذا أيضا ليس جبديد حيث أجازت بعض التنظيمات الوطنية ،يعين أيضا تسجيل بعض فوائض القيم

السماح على سبيل املثال تقييم  لالتارخيية من خالالتكلفة جتاوز ، الدولية احملاسبةقبل جميء معايري 
)cours de clôture( قفالر اإلسعباألوراق املالية للتوظيف املدرجة يف البورصة 

4. 

2 - 0���'�� 0B�.�� q�*��8� �7�~%0���'�� 0B�.�� q�*��8� �7�~%0���'�� 0B�.�� q�*��8� �7�~%0���'�� 0B�.�� q�*��8� �7�~%  

جاء استخدام التقييم على أساس القيمة العادلة كبديل أفضل لتاليف أوجه القصور ملنهج التكلفة 
  :  التارخيية، على أمل حتقيق العديد من املزايا كاآليت

عكس مرجعية التكلفة التارخيية اليت كيان احلقيقي لل االقتصاديلة الوضع دتعكس القيمة العا  ••••
ة املالءمة الختاذ القرارات مع يتناقص فيها خاصتتؤدي إىل معلومات تكون موثوقة بداية ولكن 

  ؛5االلتزاماتتقدمي معلومات حديثة عن القيم اجلارية لألصول و  إىلكوا تفتقر   ،مرور الوقت
ق مع هدف معايري احملاسبة الدولية املتمثل على القيمة العادلة كأساس للتقييم متناس االعتمادإن  ••••

أن القيمة مبا و  ،يف تسهيل اختاذ قرارات املستثمرين الذين هم يف حبث دائم عن املعلومات احلديثة

                                                           
  .لةمتوفر على موقع ا .03/08/2013: ،  تاريخ االطالع66، عدد مجلة المسثثمرون، "االستثمارات: معيار احملاسبة املالية"حممد جمد الدين باكري،  1

http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=861          
  .633: حممد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سابق، ص 2
  .3: ، مرجع سابق، صحازم اخلطيب وظاهر القشي 3

4
Bernard Raffournier, " Les oppositions Françaises à l2adoption des IFRS : Examen critique et tentative d2explication", 

Op. Cit., p: 25.     
المؤتمر العلمي المهني الدولي ، ، أثر استخدامات منهج القياس بالقيمة العادلة على إدارة األرباح وعدالة البيانات املالية، حممد مطر، موسى السويطي 5

  .8 - 7: ص ص ، 2006سبتمرب  14 - 13 ، األردن،القيمة العادلة واإلبالغ المالي: السابع
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فإا تعترب أكثر  االقتصاديني، الفاعلني من التوقعات األخرية ملختلفعبارة عن توليفة السوقية 
  ؛1أكثر واقعية منها إعالمية من التكلفة التارخيية كوا

 وميتاز باعتماده أساساً  ،ية مستقبلية بقيمة املنشأةؤ يزود استخدام القيمة العادلة بوعي ونظرة تنب ••••
ومنظمة وأن  ةبشرط توفر سوق نشط ،لى أسعار السوق اجلارية كمقياس عادل ومالئم للقيمةع

 . 2فرضية كفاءة السوققة يف ظل و تعتمد األسعار املدرجة فيها على معلومات صحيحة وموث

تفرض هذا األسلوب للتقييم إال لعدد حمدود من  وجتدر اإلشارة أن معايري احملاسبة الدولية ال
 كياناتحيث ميكن لل اً ن غالبا ما يكون استخدام القيمة العادلة ليس إال خيار أو  وااللتزامات،األصول 

  .عدم التمسك به

3 -  0���'�� 0B�.�� q�*��8� S��� 0���'�� 0B�.�� q�*��8� S��� 0���'�� 0B�.�� q�*��8� S��� 0���'�� 0B�.�� q�*��8� S���        
ختلو من القصور يف بعض ال رغم املزايا اليت يقدمها استخدام القيمة العادلة كأساس للتقييم فإا 

  :يلي  عاب عليها ماحيث يُ  ،جوانبها
فالتقييم بالقيمة العادلة بدال من التكلفة التارخيية حتما  :تقلبات متزايدة للنتيجة وحقوق امللكية   - أ 

باعتبار أن  ،على النتيجة وحقوق امللكية اً ليت سيكون هلا تأثري ة ايب األرقام احملاسبتقلّ  إىلسيؤدي 
  .ل مباشرة يف حقوق امللكيةم حتُ  ل يف النتيجة أوسج فروقات القيمة الناجتة عن التقييم تُ 

ايل وقائمة الدخل تقوم على تقلبات وقد اعترب البعض أنه من غري الصواب جعل قائمة املركز امل
ال  شائعاتتكون ناجتة عن مصادفات مبنية على توقعات حمفوفة باملخاطر أو  اليت غالبا ما ،البورصة

  .أساس هلا
اليت متلك نسبة عالية من األصول  كياناتب األرقام احملاسبية على مستوى اليزداد تقلّ هذا، و 

من وليس ، اليةخاصة ما يتعلق باألدوات امل، اليت يكون تقييمها بالقيمة العادلة ضروريا االلتزاماتو 
ب حقوق امللكية والنتيجة يرتتب عليه عيبني زيادة تقلّ  أن إذ ،الغريب أن تكون البنوك هي املتأثرة أكثر

  :كاآليت
يف حالة اخنفاض األسعار فإن األصل الصايف يكون عرضة خلطر عدم كفايته الحرتام النسب  ••••

  االحرتازية؛

                                                           
1
 Bernard Raffournier, " Les oppositions Françaises à l2adoption des IFRS : Examen critique et tentative d2explication", 

Op. Cit., pp: 26. 
2
  .6: ص ،2007، 08، ع19م، مجلة البنوك األردنية، "املايلالقيمة العادلة واإلبالغ "فوزي نعيم سابا،   



 ^�_� `�a�� ^�_� `�a�� ^�_� `�a�� ^�_� `�a��................................................ `R*%`R*%`R*%`R*%    b7
'�#�b7
'�#�b7
'�#�b7
'�#�    67�'c67�'c67�'c67�'c    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    �d�!#5�%��d�!#5�%��d�!#5�%��d�!#5�%�    :
'�:
'�:
'�:
'�    "?��.��"?��.��"?��.��"?��.��    0���@�0���@�0���@�0���@�    ;��<=��;��<=��;��<=��;��<=��            
 

 

 38383838    

أين يكون خطر ، نظر الرأي العام يف حالة ارتفاع األسعار فإن األرباح قد تظهر مرتفعة جدا يف ••••
  .ظهور تكاليف سياسية يف شكل ضرائب جديدة

بأن التقييم على أساس القيمة العادلة يؤدي إىل تغريات يف القيمة  االعتقادووفقا ملا سبق قد يتم 
قع فإن تقلب األسواق هو حقيقة تكتفي احملاسبة بأن اولكن يف الو ، نتائج متقلبة إنتاجويرتتب عليه 

  .1كسهتع
العديد من اإلمكانيات  حعلى القيمة العادلة قد مين االعتمادإن  :ختفيض يف موثوقية املعلومات   - ب 

كون أن   ،حتديدها من خالل منوذج تقييم وهذا ما إذا متّ  ،اليةوثوقية املعلومات املمب رّ ضوي بللتالع
لتوجيه التقييم حنو الوجهة  )paramètres les(مات لَ تتمتع ببعض حرية التصرف يف اختيار املعْ  لكياناتا

  .2املرغوب فيه
قائمة الدخل أو يف قائمة التغري يف حقوق كبنود يف   باملكاسب واخلسائر غري احملققة االعرتافإن    - ج 

يف  بللتالع قد يفتح باباً  ،وأطراف خارجية عنها الكيانتبادل فعلية بني  تتم عملياتامللكية دون أن 
 .3خذ بناء عليهاتّ لى القرارات اليت تُـ رادات مما ينعكس سلبا عياإل

 ،هذه القيم رن التقييم على أساس القيمة العادلة يستدعي وجود أسواق تسعري األصول اليت توفّ إ  -� 
أساليب ل إىل حوّ التّ  الكياناتما يوجب على  ،ة نشاطها يف معظم البلدانالنعدامها أو قلّ  نظراً و ولكن 

 ،أسعار األصول املماثلة إىلمستندة  قديراتالنقدية املتوقعة أو تلتحديدها كأسلوب خصم التدفقات 
األمر الذي قد يسفر عن نتائج اليت قد جيادل البعض على أا غري قابلة للمقارنة مع تلك املوجودة يف 

        .4بلدان أخرى حيث توجد أسواق كافية لتقييم مثل هذه األصول مباشرة
�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :���!@� �#� 0B?�x 67�'%���!@� �#� 0B?�x 67�'%���!@� �#� 0B?�x 67�'%���!@� �#� 0B?�x 67�'%        

1 - - - - ���!@� �#� 0B?�.�� 67�'@� q��a%���!@� �#� 0B?�.�� 67�'@� q��a%���!@� �#� 0B?�.�� 67�'@� q��a%���!@� �#� 0B?�.�� 67�'@� q��a%        
ولكن هذا  1 ∗∗بدًال من القواعد ∗إن الّسمة املميزة ملعايري احملاسبة الدولية أا قائمة على املبادئ

  . 2∗∗∗ال يعين أا جمردة متاما من القواعد؛ إذ أا تستند إليها ولكن بعدد أقل
                                                           

1
 Bernard Raffournier, " Les oppositions Françaises à l2adoption des IFRS : Examen critique et tentative d2explication", 

Op. Cit., pp: 25- 26 . 
2
 Ibid,  p: 27.         

3
  .2013/ 07/ 03: ، مقال منشور على املوقع، تاريخ االّطالع"القيمة العادلة في قفص االّتهام"حسني الغزوي،   

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/13691  
4
 Stephen A. Zeff, Op. Cit., p: 292.  

مدخل نظرية : تطور الفكر المحاسبيرضوان حلوة حنان، : انظر. املبادئ احملاسبية هي املرشد أو الدليل حلل مشكلة حماسبية أو اختاذ إجراء حماسيب معني ∗ 
  .420: ص ،2009، دار الثقافة، عمان، المحاسبة

  .اليت تتطلب من معّد القوائم املالية االعرتاف، القياس، أو عرض بند معني "phraseعبارة "القاعدة احملاسبية متثل  ∗∗
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أا عملية وضع املعايري   Rules-based standards وتعين املعايري القائمة على أساس القواعد
اعتمادًا على جمموعة من القواعد الصارمة، اليت تعطي شرحًا تفصيليًا لإلجراءات واخلطوات اليت جيب 
تطبيقها ملعاجلة احلدث االقتصادي، دون السماح باحلياد عن هذه القواعد أو وجود أي قدر من احلكم 

  .∗∗∗∗الشخصي و التقدير املهين
فإا تعين عملية وضع   Principles-based standardsأما املعايري القائمة على أساس املبادئ 

املعايري احملاسبية اعتماداً على جمموعة من املفاهيم القائمة على أساس جمموعة من التعريفات االقتصادية 
قتصادية حسب العامة، واليت تتيح للممارس استخدام احلكم الشخصي ملعاجلة األحداث اال

، لذلك فإن هذا النوع من املعايري يتصف بقدر عال من البساطة والوضوح وقلة االعتماد ∗∗∗∗∗جوهرها
  .3على اإلرشادات الالزمة لتطبيق مثل هذه املعايري

مزايا وعيوب كل من املعايري القائمة على املبادئ وتلك القائمة على ) 3(ويوضح اجلدول رقم 
  .القواعد

  

  

  
                                                                                                                                                                                
Michael E. Bradbury, Laura B. Schröder, M2 The content of accounting standards: Principles versus rules22, The British 
Accounting Review, No.44, 2012, p:3.  
1
 Salvador Carmona, Marco Trombetta, "On the global acceptance of IAS/IFRS accounting standards: The logic and 

implications of the principles-based system   " , Journal of Accounting and Public Policy, No.27, 2008, p: 456. 
  :تتمثل االختالفات الرئيسة بني املبادئ والقواعد فيما يلي  ∗∗∗

 تكون املبادئ ذات طبيعة عامة، أما القواعد تكون حمددة ومفصلة؛ - 
 تصف املبادئ ما ينبغي القيام به، يف حني أن القواعد تصف الكيفية للقيام بذلك؛  - 
 .متيل املبادئ بأن تكون قليلة العدد، بينما القواعد متيل بأن تكون كثرية - 

املعايري جتعل من املمكن وصف هذه اموعة يف جمملها بأا قائمة إما على املبادئ أو قائمة على  إن تفّوق إما املبادئ أو القواعد يف جمموعة معينة من
    Bruce Pounder, Op. Cit., pp: 47- 48:       . انظر .القواعد

2
 Bruce Pounder, Op. Cit., p: 49. 

من التكلفة التارخيية، وبالنظر إىل هذه القاعدة يتبّني أنه  %10كمثال على هذا النوع من املعايري حتديد قسط االهتالك السنوي لكل األصول الثابتة بـ    ∗∗∗∗
  .  ليس هناك جمال للحكم الشخصي أو االختالف عن مقدار قسط االهتالك

فإن قسط االهتالك للفرتة احملاسبية جيب أن يعكس مقدار االخنفاض يف القيمة االقتصادية لألصل مع  يف ظل هذا النوع من املعايري وكمثال على ذلك،  ∗∗∗∗∗
  .مرور الزمن

3
المعايير على أساس القواعد مقابل المعايير على أساس المبادئ واألثر على إدارة : بدائل االختيار المحاسبي ما بين"أمحد زكي حسني الشريف،   

  .2013/ 07/ 05: مقال منشور على املوقع، تاريخ االّطالع  .9 ،5: ، ص ص"األرباح

http://fr.scribd.com/doc/128852266/-ھرة- إدارة	ظ -��ا���	��ر-��-أ�	س-ا���	دئ-��	�ل ا���	��ر-  ��-أ�	س-ا��واد-وأ�رھ	 
 doc- ا�ر�	ح
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  المعايير القائمة على القواعد  المعايير القائمة على المبادئ  

  
  
  
  المزايا

تتميز بكوا أكثر بساطة الحتوائها على  -
عدد قليل نسبيا من املبادئ، ما يسّهل 

 تطويرها، فهمها، وتطبيقها؛
تتيح للمحاسبني فرصة استخدام احلكم  -

املهين ما يؤدي إىل إمكانية التعبري عن 
  . اجلوهر االقتصادي للمعامالت واألحداث

توفري اجلهد اإلضايف للمحاسبني املهنيني يف فهم  -
 وكيفية تطبيق املبادئ؛

إزالة االختالف يف املمارسة احملاسبية ما يعزز قابلية  -
 بني الكيانات؛املعلومة املالية للمقارنة 

ختدم القواعد املفصلة واإلرشادات اإللزامية أهداف  -
واضعي املعايري واملنظمني لتخفيض فرص اإلداريني 

 يف استخدام األحكام إلدارة األرباح؛
 تعزيز إمكانية تدقيق املعلومة املالية؛  -
مساعدة املعدين واملدققني على إدارة خماطر   -

  .االمتثال واملخاطر القانونية

  
  
  
  

  العيوب

فرض عمل إضايف على احملاسبني بصفة  -
متكررة لتحديد وفهم كيفية تطبيق كل مبدأ 

 نظرا لغياب توجيهات لتفسريها وتطبيقها؛
غياب توجيهات إلزامية مفّصلة يسمح  -

باستفحال االختالف يف املمارسة ما يرتتب 
عليه عدم قابلية التقارير املالية للمقارنة 

 إلدارة األرباح؛فضال عن توفري فرص أكثر 
صعوبة مهمة املدققني واملنظمني لتحديد ما  -

إذا كان املعّد امتثل مبا فيه الكفاية للمبادئ 
  . يف إعداد وعرض القوائم املالية

 صعوبة كبرية لتطويرها، فهمها، وتطبيقها؛ -
افتقارها إىل املالءمة لعدم قدرا على متثيل اجلوهر  -

منوذجا لتحديد االقتصادي لألحداث كوا تقدم 
 التطابق يف الشكل وليس يف املضمون أو اجلوهر؛

السماح ندسة املعامالت إلنتاج معاجلة حماسبية  -
معينة ختدم األغراض الذاتية وتتماشى مع القواعد 

 املعتمدة ما يعطي فرصة أكثر للتالعب؛
صعوبة مهمة املدققني يف اكتشاف التالعب يف  -

معّدي القوائم املالية  النتائج املالية نتيجة اعتماد
  .على القواعد التفصيلية كأداة للتربير

 مزايا وعيوب المعايير القائمة على المبادئ والمعايير القائمة على القواعد): 3333(جدول رقم 

 

  :إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر
- Bruce Pounder, Convergence Guidebook for Corporate Financial Reporting, John Wiley & Sons, Inc, 

New Jersey, 2009, p p: 49- 51, 56. 

المعايير على أساس القواعد مقابل المعايير على أساس المبادئ : بدائل االختيار المحاسبي ما بين"أمحد زكي حسني الشريف،  -

 .2013/ 07/ 05: مقال منشور على املوقع، تاريخ االّطالع  .9 ،5: ، ص ص"واألثر على إدارة األرباح
http://fr.scribd.com/doc/128852266/ -��ا���	��ر- ��- أ�	س-ا���	دئ- ��	�ل ا���	��ر-  ��- أ�	س-ا��واد-وأ�رھ	 
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2 - - - - ���!@� �#� 0B?�x 67�'% q�*��8� T?��W���!@� �#� 0B?�x 67�'% q�*��8� T?��W���!@� �#� 0B?�x 67�'% q�*��8� T?��W���!@� �#� 0B?�x 67�'% q�*��8� T?��W        
أا ترّكز على تغليب اجلوهر  نظرًا لكون معايري احملاسبة الدولية تقوم على املبادئ، فهذا يعين

  .االقتصادي على الشكل القانوين واالستخدام الواسع للحكم املهين
    OOOO - - - -      YW�W�.�� `Ht�� �#� U����x�� 
P�X� V�#��YW�W�.�� `Ht�� �#� U����x�� 
P�X� V�#��YW�W�.�� `Ht�� �#� U����x�� 
P�X� V�#��YW�W�.�� `Ht�� �#� U����x�� 
P�X� V�#��        

يقتضي تطبيق املعايري الدولية تفضيل الواقع االقتصادي على الشكل القانوين، وذلك يف املعاجلة 
حىت تكون املعلومات ممثلة بصدق للعمليات واألحداث املؤثرة  احملاسبية لألحداث االقتصادية، وهذا

على الكيان، حيث أن جوهر العملية ال يتطابق دائما مع شكلها القانوين، لذلك عندما يقع تعارض 
بني املضمون االقتصادي إلحدى العمليات مع الشكل القانوين الذي تأخذه تلك العملية ينبغي تغليب 

ى سبيل املثال، ميكن أن يقوم الكيان ببيع أصل إىل طرف آخر مع وجود املضمون االقتصادي، عل
اتفاق بينهما يضمن استمرارية متتع الكيان باملنافع االقتصادية املستقبلية لألصل، ففي مثل هذه الظروف 

  . 1اعتبار العملية عملية بيع ال ميثل بصدق احلدث الذي وقع
    SSSS - - - -   ��@� "HG#� �8���� q�*��8�� ��@� "HG#� �8���� q�*��8�� ��@� "HG#� �8���� q�*��8�� ��@� "HG#� �8���� q�*��8��        

معايري احملاسبة الدولية احملاسبني مببادئ توجيهية اليت يكون تفسريها ضروريا لفهم األساس تزّود 
ففي ظل املعايري القائمة . 2املنطقي للمبادئ املتبّناة يف املعايري، وهذا ما يستدعي تطبيق احلكم املهين

دة، األمر الذي يلغي على القواعد، يلتزم احملاسبون بتوجيهات تطبيق مفّصلة حيث تكون القواعد حمد
حاجتهم إىل الفهم العميق جلوهر العمليات واألحداث، ما يؤدي م يف األخري إىل تطبيق آيل 
للمعايري، وعلى العكس من ذلك، فإن طبيعة معايري احملاسبة الدولية القائمة على املبادئ ومفاهيمها 

للمحاسبني واملدققني؛ حيث أن اعتماد هذه املرنة فإا تؤثر على اخللفية التعليمية واملهارات املهنية 
املعايري يتطلب من احملاسبني امتالك واإلحاطة باّطالع واسع وفهم شامل ألساسيات االقتصاد واألعمال 

للمعامالت واألحداث قبل اختاذ قرار بشأن معاجلها احملاسبية، فضال عن كوم مطالبني باختاذ التجارية 
اليت يكونون مسؤولني عنها، وبذلك فباإلضافة إىل املهارات الفنية، فإن دور عددًا معتربًا من التقديرات 

األخالقية والقانونية اليت بالكاد ميكن متييزها يف  )implications( احملاسبني ينطوي على بعض املضامني 
  .3ظل املعايري القائمة على القواعد

                                                           
1
  .95: ص ،2006، الدار اجلامعية، االسكندرية، ية الدولية الحديثةدليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالطارق عبد العال محاد،   

2
 Parmod Chand, et al, "Interpretation and application of BnewC and BcomplexC international financial reporting 

standards in Fiji: Implications for convergence of accounting standards  " , Advances in Accounting, incorporating 
Advances in International Accounting, No.26, 2010, p: 260. 
3
 Salvador Carmona, Marco Trombetta, Op. Cit.,p p: 457- 458, 460. 
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تقرير امتثال القوائم املالية موعة  أما فيما خيص املدققني، فإنه ال ينبغي عليهم تقدمي جمرد
القواعد، وإمنا يف ظل املعايري القائمة على املبادئ حيتاج املدققون إىل إدراك وفهم مالئم للمدى الذي 

ولذلك، سيقع على عاتقهم تقدمي نوع جديد  .يٌطبق فيه الكيان معايري احملاسبة الدولية بشكل صحيح
التدقيق يتضمن رأي كامل حول مدى متثيل القوائم املالية بصدق حلقيقة من اخلدمة أين يكون تقرير 

  .1األنشطة اليت قام ا الكيان خالل الدورة

3 - - - - i�*�� j8�9� 4<����� > ���!@� �#� 0B?�.�� 67�'@� ���i�*�� j8�9� 4<����� > ���!@� �#� 0B?�.�� 67�'@� ���i�*�� j8�9� 4<����� > ���!@� �#� 0B?�.�� 67�'@� ���i�*�� j8�9� 4<����� > ���!@� �#� 0B?�.�� 67�'@� ���        
ذلك حتظى معايري احملاسبة الدولية بقبول عاملي يرجع أساسا إىل استنادها إىل املبادئ وما يوفره    

من مرونة مسحت باحتواء التقاليد احملاسبية املتنوعة يف إطار جمموعة مشرتكة من املعايري، وقد اعترب 
ملشكلة التوافق احملاسيب على " احلل"العديد من الباحثني أن املعايري احملاسبية القائمة على املبادئ تشكل 

حنو هذا االجتاه، فال ميكن إنكار أن ملنهج مرن يشّكل خطوة جمدية  IASBاملستوى الدويل؛ فاعتماد 
  .2بلد من اعتماد معايري احملاسبة الدولية ضمن فرتة قصرية نسبيا 100هذا املنهج مّكن أكثر من 

قائمة على املبادئ إال أا أصبحت تتضمن  IASBمن أن معايري  بالرغم أنه إىل اإلشارة وجتدر
واخلاصة بتطبيق هذه املعايري، لذلك أُثريت مسألة املبادئ يف مقابل  3قواعد تفصيلية بصورة متزايدة

بشأن ما إذا كانت معايري احملاسبة الدولية تتجه حنو قواعد أكثر وتبتعد ) principles vs rules(القواعد 
  .4عن الرتكيز بشكل أساسي على املبادئ

حلكم املهين عند تطبيق معايري يشّددون على احلاجة إىل استخدام ا IASBوبالرغم من أن أعضاء 
بعدم املضي ُقُدمًا يف هذا املسار األكثر توّجهًا حنو  IASB، ورغم أفضل اجلهود لـ 5احملاسبة الدولية

FASBهو يف تقارب نشط مع  IASBالقواعد، إال أن هذا االجتاه هو واضح بالنظر إىل أن 
∗  6.  

هو حتت ضغوط معتربة لتقليص عدد القواعد يف معايريه، ولكن يف  IASBويف ظل ذلك، فإن 
الوقت نفسه ضمان أن تطبيق تلك املعايري من شأنه أن يؤدي إىل قوائم مالية ذات متثيل صادق، قابلة 

                                                           
1
 Ibid,  pp: 458, 460.         

2
 Ibid,  pp: 457, 459.             

3
 .51: ، مرجع سابق، صطارق عبد العال محاد  

4
 Stephen A. Zeff, Op. Cit., p: 293. 

  .52: ، مرجع سابق، صطارق عبد العال محاد  5
  .بشكل كبري مقارنة باملبادئهي قائمة على القواعد ،  GAAP - USواملتمثلة يف  ،FASBإن معايري   ∗

6
 Stephen A. Zeff, Op. Cit., p: 302. 
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للمقارنة بشكل كاف بني الكيانات، وفعالة من حيث التكلفة الالزمة إلعدادها وتدقيقها، إال أنه من 
 .1ئمني على وضع املعايري، فإن إنتاج معايري تفي بكل هذه املقاييس يعترب أمراً غري واقعّياً وجهة نظر القا

  
  
  
  

  :  سيتم تناول هذا املبحث بالدراسة من خالل احملاور التالية
- o ;��<=�� :
'�� 0�P�%o ;��<=�� :
'�� 0�P�%o ;��<=�� :
'�� 0�P�%o ;��<=�� :
'�� 0�P�%        
-  M�%�.% M�%�.% M�%�.% M�%�.%o0����� ���?��R� M�%�#'@� �� ;��<=� V���8O�o0����� ���?��R� M�%�#'@� �� ;��<=� V���8O�o0����� ���?��R� M�%�#'@� �� ;��<=� V���8O�o0����� ���?��R� M�%�#'@� �� ;��<=� V���8O� 

- 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� 0���@� "?��.�� > ;��<=�� :
'��0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� 0���@� "?��.�� > ;��<=�� :
'��0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� 0���@� "?��.�� > ;��<=�� :
'��0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� 0���@� "?��.�� > ;��<=�� :
'��.... 

        
^�_� V#5@�^�_� V#5@�^�_� V#5@�^�_� V#5@�  :  :  :  :0�P�%0�P�%0�P�%0�P�%    :
'��:
'��:
'��:
'��    ;��<=��;��<=��;��<=��;��<=��     

حظي موضوع العرض واإلفصاح باهتمام كبري من ِقبل خمتلف اهليئات احمللية والدولية، وكذلك 
  . افة إىل ذوي املصلحة األوىل وهم مستخدمو القوائم املاليةالباحثني واملهتمني باإلض

  :ولذلك فإن هذا املطلب يتضمن دراسة العناصر التالية
        

  
  
  

��O��O��O��O : : : :0�P�%0�P�%0�P�%0�P�%    :
'��:
'��:
'��:
'��  

1 - :
'�� q��a%:
'�� q��a%:
'�� q��a%:
'�� q��a%        

                                                           
1
 Bruce Pounder, Op. Cit., p: 53. 
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بنود األصول يف قائمة املركز املايل إىل  يعين العرض تبويب وترتيب البنود يف القوائم املالية، كتبويب
أصول ثابتة وأصول متداولة وكذلك االلتزامات، وعلى حنو مماثل يتم إظهار املصروفات يف قائمة الدخل 

  .    1يف جمموعات رئيسة حسب طبيعتها أو وظيفتها
عرض القوائم  وعليه، فإنه يشري إىل الطريقة أو األسلوب أو الشكل أو الرتتيب الذي يتم به تنظيم

  .2املالية للكيان، وإظهار املعلومات احملاسبية املتعلقة بنتائج النشاط واملركز املايل للكيان

2 - :
'�� 0�NO:
'�� 0�NO:
'�� 0�NO:
'�� 0�NO        
إن كيفية عرض املعلومات تعترب قضية مهمة جّدا، ألن البدائل املختلفة من أساليب وطرق عرض 

ي القرارات، فقد يفصح كيان معني عن معلومة املعلومات يف القوائم املالية ترتك آثاراً خمتلفة على متخذ
مهمة جدا يف مكان يصعب االهتداء إليه، أو أن يفصح عن معلومة جيب عرضها يف صلب القوائم 

 .  3املالية يف اإليضاحات لكي خيفيها عن املستخدم
ولذلك، فالتبويب السليم للبنود يف القوائم املالية يساعد على فهم واستيعاب البيانات 

  .4علومات، وميّكن مستخدمي القوائم املالية من إجراء املقارنات والتحليالت املناسبةوامل
 القوائم شكل يف الدولية االختالفات فإن الوطنية، احلدود عرب تنتقل اآلن املالية املعلومة أن ومبا

 ال املالية القوائم شكل بأن توحي قد السوق كفاءة فرضية أن من وبالرغم مهمة، كقضية برزت املالية
 طريقة بأن أثبتت ما غالبا التجريبية الدراسات فإن املعلومة، مستخدمي قبل من مهما اعتباره ينبغي
        .5الكيان ملخاطر إدراك املستخدمني على الواقع يف تؤثر املالية املعلومة عرض

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :0�P�%0�P�%0�P�%0�P�%    ;��<=�;��<=�;��<=�;��<=�    j8�9�j8�9�j8�9�j8�9� 

حيث أن هذا االهتمام مل يأت من  ∗اإلفصاحلقد زاد االهتمام، من بداية الستينات، مبوضوع 
فراغ، وذلك باعتبار أن العديد من اجلهات تعتمد بشكل كبري يف قراراا على ما تنشره الكيانات من 

                                                           
1
  .11:، ص2009، الدار اجلامعية، االسكندرية، 1، جدليل استخدام معايير المحاسبةطارق عبد العال محّاد،   

2
دراسة تطبيقية للقوائم : لإلفصاح عن المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم الماليةمدى داللة القوائم المالية كأداة " فايز زهدي الشلتوين،  

  .77: ص، 2005، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، "المالية المنشورة للمصارف الفلسطينية
3
   .78 - 77: ص صاملرجع السابق،   

4
كلية التجارة، جامعة   ماجستري غري منشورة، رسالة، "اإلفصاح المحاسبي عن الصكوك المالية اإلسالمية وأثره على ترويجها"سامي يوسف كمال حممد،   

   .22: ، ص2001 ،بنها، مجهورية مصر العربية
5
 Yuan Ding, et al, "The impact of firms' internationalization on financial statement presentation: Some French 

evidence  " , Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, No. 24, 2008, p: 146.    
∗
 ألول مرة يف نطاق قانون الشركات يف اململكة املتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر، وكان اإلسهام كبريا يف تطوير هذا املصطلح حماسبيا اسُتخدم اإلفصاح  

 - 97: ص ص ،مرجع سابق، وصفي عبد الفتاح أبو املكارم: ملزيد من االّطالع حول التطّور التارخيي ملصطلح اإلفصاح انظر. يف الواليات املتحدة األمريكية

108 .
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معلومات، كون أن هذه الفئات ال متلك سلطة احلصول على املعلومات اليت حتتاجها بصفة مباشرة من 
  .الكيان

ويعترب اإلفصاح احملاسيب من أهّم املمارسات احملاسبية اليت تأثرت باملتغريات البيئية اجلديدة 
والعوملة، حيث عّدلت العديد من الكيانات سياسات اإلفصاح اليت تنتهجها لتأخذ يف اعتبارها 

  . متطلبات معايري احملاسبة الدولية
1 - ;��<=� q��a%;��<=� q��a%;��<=� q��a%;��<=� q��a% 

له   ∗اإلفصاح احملاسيب، وميكن ذكر بعض التعريفات لقد تعّددت وجهات النظر حول مفهوم  
  : كاآليت
 املالية والقوائم احلسابات إعداد عند احملاسبية عرض املعلومات يف اإلبهام وعدم الوضوح : "1تعريف 
  .1"احملاسبية والتقارير
يف القوائم املالية  كمية أو وصفيةاملعلومات املالية، سواء كانت  إظهار اإلفصاح هو عملية" : 2تعريف 

غير مضللة أو يف اهلوامش واملالحظات واجلداول املكملة يف الوقت املناسب، مما جيعل القوائم املالية 
ملستخدمي القوائم املالية من األطراف اخلارجية، واليت ليس هلا سلطة االطالع على الدفاتر  ومالئمة

  .2"والسجالت للشركات
بشكل اسيب بشكل عام تقدمي البيانات واملعلومات إىل املستخدمني يعين اإلفصاح احمل"" :3تعريف 

  .3"صحيح ومالئم ملساعدم يف اختاذ القرارات ومضمون
كافة و الطرقو اإلجراءاتو لسياساتيتطلب اإلفصاح إشهار املعلومات املالية املتعلقة با: "4تعريف 

وتوفر له بيانات مفيدة يف اختاذ القرارات اليت تبعد التقارير املالية عن تضليل املستخدم المعلومات 
  . 4"االقتصادية

من خالل التعاريف السابقة يتضح أن اإلفصاح هو عملية تقدمي املعلومات مبختلف األساليب   
ويف الوقت املناسب وهذا إلعطاء صورة واضحة وصحيحة عن الكيان ملختلف املستخدمني الذين 

  .  من اختاذ قرارام يفتقرون إىل سلطة االطالع قصد متكينهم
                                                           

طار تعدد تعريفات اإلفصاح وتنوعها، وصعوبة إجياد تعريف يشمل كافة جوانب اإلفصاح، إّال أن استعراض بعض التعاريف هنا يساهم يف حتديد اإلبالرغم من  ∗
  .العام لإلفصاح

املالية املوحدة ومدى االعتماد عليه لتقييم كفاءة االستثمار يف الشركات اإلفصاح احملاسيب يف القوائم "فيصل حممود الشواورة، حممد عبد الرحيم الدحيات،  1
  .63: ص ،2008، 03ع  ،30 ، ممجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،"القابضة األردنية

   .480 :، صاحملاسبة مرجع سابقحممد املربوك أبو زيد،  2
  .297: ص، مرجع سابقرضوان حلوة حنان، تطور  3
  .109: ص ،2007 ، دار دجلة، عمان،الفرضيات والمبادئ والمحددات المحاسبية من منظور الشريعة اإلسالمية عوض خلف العيساوي، 4
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وجتدر اإلشارة إىل أن مفهوم اإلفصاح وفقا آلراء العديد من الباحثني ما هو إالّ مفهوم نسيب وغري 
مطلق، وذلك لكونه ينطلق من فكرة عامة تتمثل يف التعبري الصادق عن احلقيقة، وأن ترمجة هذه الفكرة 

السيما أن احلقيقة تتأرجح دائما بني كفيت التكلفة على أرض الواقع ختتلف باختالف الزمان واملكان، 
واملنفعة، األمر الذي يرتتب عليه وجود تفاوت يف حتديد املعىن الدقيق ملفهوم اإلفصاح من شخص 

 .   1آلخر

2 - ;��<=� Q��WO;��<=� Q��WO;��<=� Q��WO;��<=� Q��WO 

الً إن التطور يف الفكر احملاسيب يُظهر اجتاهاً متزايداً حنو التوّسع يف اإلفصاح والتنوع يف جماالته كح  
  .2عملياً ومنطقياً ملشكلة صعوبة حتديد احتياجات مستخدمي املعلومات املالية

ومن ناحية أخرى، ونظرًا لصعوبة وضع مفهومًا موّحدًا لإلفصاح احملاسيب يرضي مجيع األطراف،   
وبل الستحالة االتفاق على إطار حمّدد لإلفصاح، كان البد من أخذ اهلدف من إعداد القوائم املالية 

  :، األمر الذي أّدى إىل ظهور األنواع التالية لإلفصاح3الفئة املستفيدة منها بعني االعتبارو 
    OOOO----  ;��<=� M��l Vm�;��<=� M��l Vm�;��<=� M��l Vm�;��<=� M��l Vm� 

  :ويُقّسم إىل  
 - U*�#.��� ;��<=�U*�#.��� ;��<=�U*�#.��� ;��<=�U*�#.�ويسّمى اإلفصاح الوقائي؛ إذ يقوم هذا النوع من اإلفصاح على ضرورة اإلفصاح : : : : �=>��; ��

الشأن، واهلدف األساسي من ذلك هو محاية عن التقارير املالية حبيث تكون غري مضللة ألصحاب 
املستثمر العادي ذو القدرة احملدودة على استخدام املعلومات، لذا جيب أن تكون املعلومات على 

    .  4درجة عالية من املوضوعية حىت ولو كان ذلك على حساب استبعاد الكثري من املعلومات املالئمة

 - Y%C�=� ;��<=�Y%C�=� ;��<=�Y%C�=� ;��<=�Y%C�=� ;��<=� : : : : ح التثقيفي، ويعكس االجتاه احلديث يف اإلفصاح حيث يُطلق عليه أيضا اإلفصا
يتضمن اإلفصاح عن املعلومات املالئمة ألغراض اختاذ القرار، لذلك فإنه يشمل أيضا املعلومات 

        .اليت حتتاج إىل درجة أكرب من الدراية واخلربة يف استخدامها

                                                           
  .63: ص ،مرجع سابقفيصل حممود الشواورة، حممد عبد الرحيم الدحيات،  1
  .158: ص، مرجع سابق، وصفي عبد الفتاح أبو املكارم 2
  .63: ، صمرجع سابقفيصل حممود الشواورة، حممد عبد الرحيم الدحيات،  3
  .324: ص مرجع سابق، عباس مهدي الشريازي، 4
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داخلية للحصول على معلومات إن هذا النوع من اإلفصاح من شأنه احلّد من اللجوء إىل املصادر ال  
إضافية بالطرق غري الرمسية واليت يرتتب عليها حتقيق مكاسب لبعض الفئات على حساب الفئات 

  . 1األخرى
    SSSS----  M�%�#'@� "�� Vm�M�%�#'@� "�� Vm�M�%�#'@� "�� Vm�M�%�#'@� "�� Vm� 

يقسم اإلفصاح من حيث كمية املعلومات املالئمة اليت يُعتقد أا جوهرية ومفيدة للمستخدمني   
        : إىل
 - >�H�� ;��<=�>�H�� ;��<=�>�H�� ;��<=�>�H�� ;��<=� : : : : للتوافق مع  2)إشهاره(احلد األدىن من املعلومات الذي جيب عرضه يشري إىل

    .3هدف جعل القوائم املالية غري مضللة، ويعترب اإلفصاح الكايف أكثر املفاهيم شيوعا يف االستخدام

يتضمن تلبية احتياجات مجيع القراء احملتملني للقوائم املالية بطريقة متوازنة ومتساوية، : : : : �=>��; ��'��^�=>��; ��'��^�=>��; ��'��^�=>��; ��'��^ - 
        . 4ك فهو ينطوي على هدف أخالقيوبذل

 -  `%�H�� ;��<=� `%�H�� ;��<=� `%�H�� ;��<=� `%�H�� ;��<=�))))`%�t��`%�t��`%�t��`%�t�� :( :( :( :( يشري إىل مدى مشولية التقارير املالية وأمهية تغطيتها ألي معلومات ذات
          .6عرض مجيع املعلومات املالئمة يفرتض إنهوبذلك ف 5أثر حمسوس على القارئ

    ����----  �%�~�J 0y�� Vm��%�~�J 0y�� Vm��%�~�J 0y�� Vm��%�~�J 0y�� Vm�        
  :7ويصّنف إىل

 - Y%�~�=� ;��<=�Y%�~�=� ;��<=�Y%�~�=� ;��<=�Y%�~�=� ;��<=� : : : : املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها وفقا للتنظيمات واللوائح، وهو يتضمن مجيع
وترجع أمهية هذا . قوانني الشركات، لوائح أسواق رأس املال، ومعايري احملاسبة القابلة للتطبيق: مثل

    .النوع من اإلفصاح إىل إلزام الكيانات باإلفصاح عن املعلومات اليت قد ترغب يف إخفائها

 - U����R�� ;��<=�U����R�� ;��<=�U����R�� ;��<=�U����R�� ;��<=� : : : :من املعلومات املالية وغري املالية اليت يكون من املفيد على الكيانات ويتض
        . اإلفصاح عنها ولكنها تُعترب خارج نطاق متطلبات التنظيمات

                                                           
  .330: ، صاملرجع السابق 1
  .331: ص ،املرجع السابق 2
  .766:ص ،1990، 4طكمال خليفة أبوزيد، االسكندرية، : ، ترمجةالنظرية المحاسبية ألدون هندريكسن، 3
  . 767 -766:ص ص ،املرجع السابق 4
  .331: ، صمرجع سابقعباس مهدي الشريازي،  5
   .767: ص،  مرجع سابق هندريكسن، ألدون 6

7
 Bilal Omar and Jon Simon, "Corporate aggregate disclosure practices in Jordan ", Advances in Accounting, 

incorporating Advances in International Accounting, No.27, 2011, p: 167. 
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ومهما تعددت أنواع اإلفصاح، فإنه البد عند القيام بعرض القوائم املالية من االبتعاد ما أمكن   
ة من القائمني على إعداد القوائم املالية اإلفصاح عن  عن التحّيز وعدم الوضوح، وهذا يقتضي بالضرور 

كافة املعلومات اجلوهرية والشكلية، بشكل صادق وعادل ودون تبين أية وجهة نظر مسبقة أو غري 
  .   1موضوعية

3 - ;��<=� 0�NO;��<=� 0�NO;��<=� 0�NO;��<=� 0�NO        
يُعترب اإلفصاح وليد انفصال امللكية عن اإلدارة، أين تعّددت وتنّوعت األطراف اليت هلا مصاحل 
حالية ومستقبلية ذه الكيانات واليت تكون حباجة إىل معلومات تساعدها يف اختاذ خمتلف القرارات، 
حبيث من غري املتوقع أن يتم ذلك من خالل االّطالع املباشر على السجالت والدفاتر للحصول على 

  .املعلومات املطلوبة
عن الكيان مبا يقّلل حالة الغموض وعليه، تكمن أمهية اإلفصاح يف كونه يوّفر خمتلف املعلومات 

  :لدى املستخدمني بغرض املساعدة يف اختاذ قرارات رشيدة؛ إذ يرجع السبب الرئيسي لإلفصاح يف
تقليل خماطر ممويل رأس املال حىت يتمكنوا من تقييم العائد املتوقع لكل فرص االستثمار مقابل  - 

 املخاطر املصاحبة لتلك الفرص؛

عات والذين تؤثر نشاطات وعمليات الكيان على حيام ومستوى معيشتهم إعالم األفراد وامو  - 
وذلك لتمكينهم من التأثري على تصرفات الكيان إذا رغبوا يف ذلك بعد استعراض اإلفصاح بالقوائم 

 .املالية

ومن جانب آخر فإن الكيانات املسجلة باألسواق املالية تطمح إىل حتقيق العديد من املزايا، منها 
إن قبول تسجيل . ع مصادر التمويل والتعريف والرتويج لنشاطاا وزيادة حجم الطلب على منتجااتنوي

الكيانات باألسواق املالية مشروط يف الغالب بامتثال هذه الكيانات لشروط وضوابط خمتلفة تتعلق 
ية املستثمر من باملمارسات احملاسبية خاصة فيما يتعلق باإلفصاح احملاسيب، دف يف عمومها إىل محا

  .  2خالل ضمان حصوهلا على معلومات موثوقة وكافية لغرض تقييم ومراقبة استثمارام
ويقوم جملس معايري احملاسبة الدولية بدور كبري يف حسم اخلالفات حول موضوع العرض 

لك من واإلفصاح، وذلك من خالل معايري احملاسبة اليت يقوم بإصدارها، حيث ال ختلو معظم املعايري ت
  .    3جزئية تشمل عدة فقرات تتناول موضوع العرض واإلفصاح

                                                           
  .63: ، صمرجع سابقفيصل حممود الشواورة، حممد عبد الرحيم الدحيات،  1
  .483، 482، 481 :ص صمرجع سابق، حممد املربوك أبو زيد،  2
  .84: ص، مرجع سابق فايز زهدي الشلتوين، 3
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YW�e�� V#5@�YW�e�� V#5@�YW�e�� V#5@�YW�e�� V#5@� : : : :0����� ���?��R� M�%�#'@� �� ;��<=� V���8O� M�%�.%0����� ���?��R� M�%�#'@� �� ;��<=� V���8O� M�%�.%0����� ���?��R� M�%�#'@� �� ;��<=� V���8O� M�%�.%0����� ���?��R� M�%�#'@� �� ;��<=� V���8O� M�%�.%     

إن اإلفصاح يف احملاسبة يهدف إىل تقدمي املعلومات الضرورية عن الكيان، واليت يُتوّقع أن تؤثّر 
  . على قرارات املستخدمني، لذلك فهناك بعض املقومات والعوامل املؤثرة فيه

وحىت ُحتقق املعلومات املالية الغرض منها فإنه البد أن تتوافر فيها جمموعة من اخلصائص 
  :ذلك سيتم تناول يف هذا املطلب العناصر التاليةل. والصفات
  
  
  
  
  

��O��O��O��O : : : :��< -
2�@� `%��'��� ;��<=� M�%�.%��< -
2�@� `%��'��� ;��<=� M�%�.%��< -
2�@� `%��'��� ;��<=� M�%�.%��< -
2�@� `%��'��� ;��<=� M�%�.%        
1 - ;��<�� 0�8�8_� M�%�.@�;��<�� 0�8�8_� M�%�.@�;��<�� 0�8�8_� M�%�.@�;��<�� 0�8�8_� M�%�.@� 

  :1األساسية لإلفصاح احملاسيب يفتتمثل املقومات 
 حتديد املستخدم املستهدف للمعلومة احملاسبية؛ - 
حتديد األغراض اليت ُتستخدم فيها املعلومات املالية، وهنا جيب ربط هذا العنصر خباصية املالءمة،  - 

حيث تعترب معلومة مالئمة ملستخدم معني إذا كان من املتوقع هلذا املستخدم االستفادة من تلك 
 املعلومة يف غرض معني؛

حتديد طبيعة ونوع املعلومات املالية اليت جيب اإلفصاح عنها، ويتمثل هذا بالتحديد يف اإلفصاح عن  - 
 املعلومات احملتواة يف القوائم املالية مثل قائمة املركز املايل وقائمة الدخل؛

ى متخذي القرارات ممن حتديد أساليب وطرق اإلفصاح عن املعلومات، واليت ترتك آثارا خمتلفة عل - 
يستخدمون تلك املعلومات، وهنا يتطّلب اإلفصاح أن يتم عرض املعلومات فيها بشكل يسهل 

 .  فهمها وترتيب وتنظيم املعلومات بصورة منطقية ترّكز على األمور اجلوهرية

2 - ;��<=� 0�#B� �#� -
2�@� `%��'��;��<=� 0�#B� �#� -
2�@� `%��'��;��<=� 0�#B� �#� -
2�@� `%��'��;��<=� 0�#B� �#� -
2�@� `%��'�� 

                                                           
  .163: ص ،2009، دار الراية للنشر والتوزيع، عّمان، النظريات المحاسبيةسيد عطا اهللا السيد،  1

��O��O��O��O : : : :��< -
2�@� `%��'��� ;��<=� M�%�.%��< -
2�@� `%��'��� ;��<=� M�%�.%��< -
2�@� `%��'��� ;��<=� M�%�.%��< -
2�@� `%��'��� ;��<=� M�%�.%        
��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : : ;��<�� 0%�'�� V���8_� ;��<�� 0%�'�� V���8_� ;��<�� 0%�'�� V���8_� ;��<�� 0%�'�� V���8_�        
�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :0���@� M�%�#'B#� 0����� {?��s�0���@� M�%�#'B#� 0����� {?��s�0���@� M�%�#'B#� 0����� {?��s�0���@� M�%�#'B#� 0����� {?��s� 
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ية عشوائية، بل توجد جمموعة من العوامل إن اإلفصاح عن املعلومات بالقوائم املالية ليس عمل  
  :1املؤثرة على عملية اإلفصاح، ومن أهم احملددات الرئيسة لنوع وحجم اإلفصاح ما يلي

    OOOO----  "d�y����� 0'�!|� �%*��m@� 0���W"d�y����� 0'�!|� �%*��m@� 0���W"d�y����� 0'�!|� �%*��m@� 0���W"d�y����� 0'�!|� �%*��m@� 0���W : : : : البد أن يعطي الكيان اهتماما خاصا يف قوائمه املالية لتلبية
حل مباشرة أو غري مباشرة، حيث يكون من احتياجات املستخدمني الرئيسيني، والذين هلم مصا

الطبيعي أن ختتلف طبيعة املعلومات املفصح عنها يف القوائم املالية باختالف نوعية املستخدمني 
 . يف كل بلد

    SSSS----  ;��<=� 67�'% ��� �� 0���m@� M��X�;��<=� 67�'% ��� �� 0���m@� M��X�;��<=� 67�'% ��� �� 0���m@� M��X�;��<=� 67�'% ��� �� 0���m@� M��X� : : : : وتتمثل يف اجلهات املنظمة واملسؤولة عن تطوير وتنظيم
 .  تلف باختالف مداخل التنظيم احملاسيب املعتمد يف كل بلدوإصدار معايري اإلفصاح، حيث خت

    ����----  0���*�� M�m8�@�� M�B&@�0���*�� M�m8�@�� M�B&@�0���*�� M�m8�@�� M�B&@�0���*�� M�m8�@�� M�B&باإلضافة إىل املنظمات والقوانني احمللية، تلعب املنظمات واملؤسسات : : : : �@
الدولية دورها يف التأثري على عمليات اإلفصاح، ومن أهم هذه املنظمات جملس معايري احملاسبة 
الدولية، الذي حياول حتسني جودة املعلومات املفصح عنها على املستوى العاملي، من خالل 

        . ايري احملاسبيةإصداره موعة من املع
��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :;��<�� 0%�'�� V���8_�;��<�� 0%�'�� V���8_�;��<�� 0%�'�� V���8_�;��<�� 0%�'�� V���8_�2 

ويف العموم، تعترب . يوجد العديد من األساليب اليت ميكن استخدامها لإلفصاح عن املعلومات
هذه األساليب مكملة لبعضها البعض، حيث هناك معلومات تعترب أساسية وينبغي إظهارها ضمن 

ثانوية، يتطلب اإلفصاح عنها، ولكن يف ملحقات القوائم املكونات األساسية للقوائم املالية، وأخرى 
  .   املالية أو يف اهلوامش

وهناك جمموعة من األساليب العامة لإلفصاح اليت تتمتع بدرجة عالية من القبول بني أوساط 
  : احملاسبني واملستخدمني للقوائم املالية، منها

    OOOO----  �P��Z V��
�� 0���@� "?��.�� ��*�J�P��Z V��
�� 0���@� "?��.�� ��*�J�P��Z V��
�� 0���@� "?��.�� ��*�J�P��Z V��
�� 0���@� "?��.�� ��*�J : : : : مهّمًا من اإلفصاح احملاسيب يتمثل يف عرض القوائم إن جزءًا
املالية وترتيب مكوناا وفقاً للمعايري احملاسبية مبا يسهل عملية قراءا وفهما وإمكانية مقارنتها من 

 .ِقبل املستخدمني

                                                           
 - 2009، 07، ع مجلة الباحث ،)"IAS/IFRS( خيار اجلزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية "زغدار أمحد، سفري حممد،  1

   .84: ، ص2010
  .486 - 484 :ص صمرجع سابق، حممد املربوك أبو زيد،  2
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    SSSS----  0�t%��� M�&�C@�0�t%��� M�&�C@�0�t%��� M�&�C@�0�t%��� M�&�C@� : : : : وُتستخدم لتوضيح أو تفسري أو إضافة معلومات أقل أمهية واملتعّلقة بعناصر
 .قوائم املاليةال

    ����----  4�C@�4�C@�4�C@�4�C@� : : : : وتشتمل على قوائم إضافية، تُرفق مع القوائم املالية األصلية، إلعطاء تفاصيل عن بعض
 .  البنود الواردة بالقوائم املالية واليت ال تستوعبها املالحظات اهلامشية

    ���� - - - -  v��x_� ^CR �% -��y�@� M�%�#'@�v��x_� ^CR �% -��y�@� M�%�#'@�v��x_� ^CR �% -��y�@� M�%�#'@�v��x_� ^CR �% -��y�@� M�%�#'@� : : : :ض األرقام ُتستخدم األقواس يف القوائم املالية لتوضيح بع
        .الظاهرة بتلك القوائم واليت يصعب فهم طرق احتساا من ِقبل املستخدمني غري امللّمني باحملاسبة

�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :0���@� M�%�#'B#� 0����� {?��s�0���@� M�%�#'B#� 0����� {?��s�0���@� M�%�#'B#� 0����� {?��s�0���@� M�%�#'B#� 0����� {?��s� 

تُعترب املعلومات املالية أحد املصادر اهلامة اليت يعتمد عليها متخذو القرارات يف ختصيص املوارد 
  . 1على فرص االستثمار البديلةاالقتصادية النادرة 

ولكي حيّقق اإلفصاح عن املعلومات املالية األهداف املرجّوة منه واليت تتمحور حول غرض 
أساسي هو منفعة املستخدم متخذ القرار، البد أن تتوافر يف تلك املعلومات جمموعة من اخلصائص 

  . 2النوعية

1 - 0����� {?��s� q��a%0����� {?��s� q��a%0����� {?��s� q��a%0����� {?��s� q��a%        
ية من املصطلحات احلديثة نسبيا، وهي ُتستخدم كمعايري للتمييز يعترب مصطلح اخلصائص النوع

  .3)األقل منفعة(واملعلومات غري اجليدة ) األكثر منفعة(بني املعلومات اجليدة 
وتُعّرف اخلصائص النوعية على أا الصفات اليت جتعل املعلومات املعروضة يف القوائم املالية ذات 

  .4فائدة ملستخدميها
هلدف الرئيسي من حتديد جمموعة اخلصائص النوعية تلك يكمن يف استخدامها  وهلذا، فإن ا

  .5كأساس لتقييم مستوى جودة املعلومات املالية
ويقوم جملس معايري احملاسبة الدولية مبحاولة حتسني جودة املعلومات املفصح عنها على املستوى 

وجهة نظر مؤيدي املعايري الدولية املتوافقة ، ومن 1العاملي من خالل إصدار جمموعة من املعايري احملاسبية
                                                           

1
   .149: ص، مرجع سابق، عبد الفتاح أبو املكارم وصفي  

2
، 2، دار وائل، عّمان، طالتأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس، العرض، واإلفصاححممد مطر، موسى السويطي،   

    .330: ، ص2008
3
  .135: ص ، مرجع سابق ،وصفي عبد الفتاح أبو املكارم  

4
  .7: ، ص مرجع سابقحممد أبو نصار، مجعة محيدات،   

5
  .195 :، ص مرجع سابق عباس مهدي الشريازي،  
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أنه إذا كانت كل الكيانات تتبع نفس جمموعة معايري احملاسبة، فإن القوائم املالية هلذه الكيانات ستوفّر 
  .  2ومعلومات حماسبية أكثر فائدة للمستثمرين وخمتلف املستخدمني إفصاحات أكثر توحيداً 

2 - 0����� {?��s�0����� {?��s�0����� {?��s�0����� {?��s�        
لضمان منفعة املعلومات املالية، حّدد جملس معايري احملاسبة الدولية خصائصها النوعية يف إطاره 

، حيث مّيز بني 1989والذي حّل حمّل اإلطار الصادر يف  2010املفاهيمي للتقارير املالية املعّدل يف 
خاصيتني أساسيتني للمعلومات املالية وأربع خصائص تعترب معززة هلا، وذلك وفقا ملا يظهره الشكل 

  : التايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                
  .492 :ص ،مرجع سابقحممد املربوك أبو زيد،  1

2
 Yuan Ding, et al, "Differences between domestic accounting standards and IAS: Measurement, determinants and 

implications", Op. Cit., p: 2. 

 التسلسل الهرمي للخصائص النوعية): 3333(الشكل رقم 

Source : Donald E. Kieso et al, Intermediate Accounting, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, 14th 
edition, 2012, p: 48. 

 )المستثمرون والمقرضون(مقدمي رأس المال 

 التكلفة

 منفعة القرار

 التمثيل الصادق المالءمة

 الخلو من األخطاء الحياد االكتمال المادية القيمة التأكيدية القيمة التنبؤية

 فهمالقابلية لل التوقيت المناسب تحققالقابلية لل القابلية للمقارنة

املستخدمني األساسيني 
 للمعلومة

 القيــــــد

 املعيار السائد

اخلصائص 
 األساسية

مكونات 
اخلصائص 
 األساسية

اخلصائص 
 املعززة
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اخلصائص النوعية تكون إما خصائص أساسية أو معززة، وكما يوضحه الشكل السابق، فإن 
وهذا اعتمادًا على كيفية تأثريها على القرارات، غري أن توفري معلومات مالية خيضع لقيد التكلفة واليت 

  . 1ينبغي أن ال تتجاوز املنافع منها

OOOO     - - - -  -*�a@� M�%�#'B#� 0�8�8_� 0����� {?��s�-*�a@� M�%�#'B#� 0�8�8_� 0����� {?��s�-*�a@� M�%�#'B#� 0�8�8_� 0����� {?��s�-*�a@� M�%�#'B#� 0�8�8_� 0����� {?��s�        
  .للمعلومة املالية املفيدة يف املالءمة والتمثيل الصادقتتمثل اخلصائص النوعية األساسية 

 - 0%�C@�0%�C@�0%�C@�0%�C@� : : : :وهذا 2تكون املعلومات مالئمة عندما تؤثر على القرارات املتخذة من ِقبل املستخدمني ،
  :يقتضي توافرها على العناصر التالية

•••• 07�!��� 0B�.��:    قبلمن خالل مساعدة مستخدمي املعلومة على إجراء التنبؤات حول املست. 

•••• 07*�]K��� 0B�.��:     من خالل مساعدة املستخدمني على تأكيد أو تصحيح توقعات سابقة
 .3تتعّلق باألداء واملركز املايل

•••• 0D7��@�:     ميكن أن يؤثر على القرارات االقتصادية واليت تعين أن حذف معلومة معينة أو حتريفها

فإن خاصية املادية تعترب  - عرض القوائم املالية-  )1( ووفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم. املتخذة
عامال حاكما ِلَما إذا كانت املعلومة تعرض بشكل منفصل، أو لتحديد نوع األخطاء الواجبة 

  .وبالتايل، فإا حتّدد طريقة وحجم املعلومات اليت يتم نشرها. )IAS8(التصحيح 
 .     4ورد مؤشرا كميا لتحديد ما يعد مادياواجلدير بالذكر أن جملس معايري احملاسبة الدولية مل ي

 - )����� `�eB���)����� `�eB���)����� `�eB���)����� `�eB�حىت تكون املعلومات مفيدة، فإنه ينبغي أال تكون مالئمة فقط، وإمنا أن متثل : : : : ��
  .5أيضا بصدق الظاهرة اليت ترمي إىل متثيلها

وجود درجة عالية من التطابق بني املعلومات وبني " التمثيل الصادق"ويُقصد خباصية 
  :    ، وتتمثل مكونات هذه اخلاصية فيما يلي6املراد التقرير عنها الظواهر

                                                           
1
 Donald E. Kieso et al, Intermediate Accounting, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, 14th edition, 2012, p: 48. 

2
 http://www.iasplus.com/en/standards/other/framework           visited on  28/09/2013 

  .70 -69 :ص ، ص1999أمحد حامد حجاج، دار املريخ، الرياض، : ترمجة، 1ج، المحاسبة المتوسطةدونالد كيسو، جريي وجيانت،  3
4
 Pascale Delvaille, et al, Information Financière en IFRS, Lexis Nexis, Paris, 2007, p :15.   

5
 http://www.iasplus.com/en/standards/other/framework           visited on  28/09/2013 

  .202 :، صمرجع سابق عباس مهدي الشريازي، 6
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• ^�B�وتعين أن تشتمل القوائم املالية على كل املعلومات الضرورية والالزمة للتمثيل     :��[
الصادق، حيث أن أي استبعاد أو حذف من شأنه أن يؤدي إىل معلومة خاطئة أو مضللة، 

 .1لقوائم املاليةوبالتايل لن تكون مفيدة ملستخدمي ا

تقتضي هذه اخلاصية بأن تكون املعلومات خالية من التحّيز، حبيث ال يتم إعدادها     :����� •
وعرضها خلدمة جهة معينة من مستخدمي املعلومة على حساب األطراف األخرى، أو 

 .  2لتحقيق غرض أو هدف حمّدد، وإمنا تكون لالستخدام العام

• ��5R_� �% �#s�:    يوجد أخطاء أو إغفاالت يف وصف الظواهر، وأن العملية ويعين أنه ال 
 .املستخدمة إلنتاج املعلومات املقّرر عنها قد ّمت اختيارها وتطبيقها دون أي أخطاء فيها

ومع ذلك، فإن التمثيل الصادق ال يعين اخللو الكامل من األخطاء، وذلك ألن العديد من 
  .3ديرات قائمة على احلكم املهين لإلدارةالقياسات يف القوائم املالية تنطوي على تق

SSSS     - - - -  -*�a@� M�%�#'B#� -��~'@� 0����� {?��s�-*�a@� M�%�#'B#� -��~'@� 0����� {?��s�-*�a@� M�%�#'B#� -��~'@� 0����� {?��s�-*�a@� M�%�#'B#� -��~'@� 0����� {?��s� 

وتُعترب هذه اخلصائص النوعية املعززة مكملة لتلك اخلصائص النوعية األساسية، وتتمثل يف القابلية 
  .للمقارنة، قابلية التحقق، التوقيت املناسب، والقابلية للفهم

 -  0W��.B#� 0�#Z�.�� 0W��.B#� 0�#Z�.�� 0W��.B#� 0�#Z�.�� 0W��.B#� 0�#Z�.�� : : : : تكون املعلومات املالية أكثر فائدة إذا كان من املمكن مقارنتها باملعلومات
املماثلة لنفس الكيان يف فرتات خمتلفة، وكذلك باملعلومات املماثلة لكيانات أخرى يف نفس 
الفرتة، وتعترب النقطة الثانية إحدى أهداف جملس معايري احملاسبة الدولية، وغرض التطبيق الكلي 

ومتّكن القابلية للمقارنة املستخدمني من حتديد التشاات واالختالفات . 4اسبة الدوليةملعايري احمل
  . 5احلقيقية يف األحداث االقتصادية بني الكيانات

- 4.G�#� 0�#Z�.��4.G�#� 0�#Z�.��4.G�#� 0�#Z�.��4.G�#� 0�#Z�.�� : : : : وتعين هذه اخلاصية أن النتائج اليت يتوصل إليها شخص معني باستخدام أساليب
        .6إليها شخص آخر باستخدام نفس األساليب معينة للقياس واإلفصاح يستطيع أن يتوصل

                                                           
1
 Donald E. Kieso et al, Op. Cit., p: 51.  

2
  .9 :، صمرجع سابقحممد أبو نصار، مجعة محيدات،   

3
، امع العريب مادة تدريبية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجممؤسسة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية،   

   .11: ص ،2011للمحاسبني القانونيني، عمان، 
4
 Pascale Delvaille, et al, Op. Cit., p :16.   

5
Donald E. Kieso et al, Op. Cit., p: 52.   

صنع القرار في المؤسسة االقتصادية، : الملتقى الدولي، "دور املعلومات احملاسبية يف ترشيد قرارات االستثمار يف األسواق املالية الناشئة"بالرقي تيجاين،  6
  . 7:ص ،2009أفريل  15 -14كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر، 
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 - V8�@� \�x����V8�@� \�x����V8�@� \�x����V8�@� \�x��وتعين أن تكون املعلومات متاحة ملتخذي القرار يف الوقت املناسب قبل أن تفقد : : : : ��
  .1قدرا على التأثري يف قرارام

- "�a#� 0�#Z�.��"�a#� 0�#Z�.��"�a#� 0�#Z�.��"�a#� 0�#Z�.�� : : : : تتطلب هذه اخلاصية أن تكون املعلومات املالية معروضة يف القوائم املالية بوضوح
غري أن بعض الظواهر هي معقدة بطبيعتها، وال يتم فهمها . ودقة وبعيدة عن التعقيد والصعوبة

بسهولة، ومع ذلك، ال جيب حجبها حبجة عدم إمكانية فهمها من ِقبل املستخدمني؛ حيث أن 
استبعاد مثل هذه املعلومات من شأنه جعل القوائم املالية غري مكتملة واحتمال أن تكون 

        .مضللة
، ويتم إعداد القوائم املالية للمستخدمني الذين يتمتعون مبستوى معقول من املعرفة باألعمال هذا

  .2واألنشطة االقتصادية، ولديهم الرغبة يف دراسة هذه املعلومات وحتليلها
  .   3وتعترب القابلية للفهم مفهوما غامضا، ونتيجة لذلك من الصعب تطبيقه يف املمارسة العملية

  

e�� V#5@�e�� V#5@�e�� V#5@�e�� V#5@�F��F��F��F�� : : : :0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� 0���@� "?��.�� > ;��<=�� :
'��0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� 0���@� "?��.�� > ;��<=�� :
'��0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� 0���@� "?��.�� > ;��<=�� :
'��0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� 0���@� "?��.�� > ;��<=�� :
'��     

تتمثل القوائم املالية األساسية الواجب على الكيان اإلفصاح عنها وفقاً ملا جاء يف معايري احملاسبة 
النقدية، الدولية يف قائمة املركز املايل، قائمة الدخل، قائمة التغريات يف حقوق امللكية، وقائمة التدفقات 

باإلضافة إىل اإليضاحات، كما تضمنت تلك املعايري متطلبات فيما خيص عرض هذه القوائم 
، وهو ما سيتم تناوله ∗واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها سواء يف صلب هذه القوائم أو يف اإليضاحات

  :يف العناصر التالية

  

  

                                                           
  .70  :ص ، ص مرجع سابقدونالد كيسو، جريي وجيانت،  1
  .138 :ص، 2006خالد علي أمحد كاجيجي، إبراهيم ولد حممد فال، دار املريخ، الرياض، : ترمجة، نظرية المحاسبة ريتشارد شرويدر وآخرون، 2

3
 Pascale Delvaille, et al, Op. Cit., p :15.   

ميثل احلّد األدىن ملتطلبات اإلفصاح يف القوائم املالية ذات الغرض العام، غري أن املعايري احملاسبية " عرض القوائم املالية" )1(إن املعيار احملاسيب الدويل رقم  ∗
اح املتعلقة ا، فاصيل اإلفصاألخرى أوردت بعض التفاصيل املتعلقة باإلفصاح حول املسائل احملاسبية اليت تتناوهلا هذه املعايري، ونظراً لكثرة عدد هذه األخرية وت

 www.pwc.com/ifrs     .  IFRS Disclosure Checklist 2012 ,WPC          :ولالّطالع، انظر .متطلبات اإلفصاح يّتسع لذكر فإن اال ال
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��O��O��O��O : : : :i�@� ~]
@� 0B?�x > ;��<=�� :
'��i�@� ~]
@� 0B?�x > ;��<=�� :
'��i�@� ~]
@� 0B?�x > ;��<=�� :
'��i�@� ~]
@� 0B?�x > ;��<=�� :
'��        
أو احلالة املالية للكيان وذلك يف حلظة زمنية هي  ∗∗تصوير للمركز املايل هي ∗املركز املايلإن قائمة 

، ودف إىل توفري معلومات حول األصول، االلتزامات، وحقوق امللكية 1تاريخ إعداد القوائم املالية
واليت تعترب على قدر كبري من األمهية سواء للمالك أو ألصحاب املصاحل اآلخرين، كوا تشكل األساس 

خصائص املركز املايل للكيان كدرجة السيولة واملخاطرة وحساب معّدالت  ملساعدم على تقييم بعض
  .2العائد

1 - i�@� ~]
@� 0B?�x :
�i�@� ~]
@� 0B?�x :
�i�@� ~]
@� 0B?�x :
�i�@� ~]
@� 0B?�x :
�        
OOOO    ----  i�@� ~]
@� 0B?�x :
� ^�HIOi�@� ~]
@� 0B?�x :
� ^�HIOi�@� ~]
@� 0B?�x :
� ^�HIOi�@� ~]
@� 0B?�x :
� ^�HIO 

  :3هناك شكالن لعرض قائمة املركز املايل
•••• S�m� `HI > :
'��S�m� `HI > :
'��S�m� `HI > :
'��S�m� `HI > :
وهو أسلوب تقليدي، حيث تُعرض فيه األصول بأجزائها يف اجلانب : : : : ��'

وتُعرض االلتزامات وحقوق أصحاب الكيان بأجزائهما يف اجلانب األيسر، و يعكس هذا األمين 
العرض التقابل بني األصول املتداولة وااللتزامات املتداولة، وكذلك بني كل من األصول وااللتزامات 

 .طويلة األجل

                                                           
∗

  .  أو يتوازن جانباها يف حلظة إعدادها، وتسّمى بامليزانية؛ ألنه جيب أن يتساوىتسمى بقائمة املركز املايل؛ ألا تبني املركز املايل للكيان  
   .ء للغري أو للمالكيُقصد باملركز املايل للكيان ما لديه من ممتلكات أو أصول يف حلظة زمنية معينة وما على تلك األصول من التزامات يف اللحظة نفسها سوا ∗∗

   . 215:ص الشريازي، مرجع سابق،عباس مهدي  1
  .462 :، ص2007 ،4، دار وائل، عّمان، طمبادئ المحاسبة المالية حممد مطر، 2
  .311 -309: صص ، مرجع سابقحلوة حنان، رضوان  -  :انظر 3

  .237 :ص مرجع سابق،دونالد كيسو، جريي وجيانت،   -            
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@� 0B?�x > ;��<=��        
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تخدم شكل إن العيب األساسي هلذا الشكل هو حاجته لورقتني متقابلتني، ولتجنب ذلك ُيس    
  ".تقرير"
•••• i�% 
7
.� `HI > :
'��i�% 
7
.� `HI > :
'��i�% 
7
.� `HI > :
'��i�% 
7
.� `HI > :
هذا األسلوب ميثل اجتاهًا حديثاً، ويُعتقد أنه أسهل فهمًا واستيعاباً : : : : ��'

من ِقبل قرّاء القوائم املالية، ويوضح باملقارنة املباشرة بعض العالقات اليت يتجاوزها العرض وفق 
  :يل وفق أحد األسلوبني التالينيوميكن أن يُعرض التقرير املا. الشكل احلسايب التقليدي

• ^�_� S�#8_� : : : :ويتّم فيه إدراج االلتزامات وحقوق امللكية أسفل األصول مباشرة يف نفس الصفحة . 

• YW�e�� S�#8_� : ويتم فيه ختفيض االلتزامات املتداولة من األصول املتداولة للوصول إىل صايف رأس
الثابتة من األصول الثابتة للوصول إىل صايف قيمة ، وكذلك ختفيض االلتزامات ∗املال العامل

 .األصول واليت تعادل حق امللكية
  :1يتمتع عرض قائمة املركز املايل يف شكل تقرير مايل وفق األسلوب الثاين بعّدة مزايا أمهها

إظهار صايف حقوق أصحاب الكيان الذي جيب أن يتوازن مع صايف قيمة األصول، وهو أمر يهم  - 
اعد أيضا على حتديد قيمة السهم أو احلصة انطالقا من قائمة املركز املايل وذلك املالك ويس

 بقسمة حق امللكية على عدد األسهم أو احلصص؛
توضيح صايف رأس املال العامل الذي يعّرب عن الفرق بني كل من األصول املتداولة وااللتزامات  - 

 صحاب االلتزامات قصرية األجل جتاه الكيان؛املتداولة، وهذا األمر يهم بالدرجة األوىل الدائنني وأ
 .خدمة أغراض التحليل املايل بتسهيل حساب املؤشرات املالية عن وضع الكيان - 

SSSS    ----  i�@� ~]
@� 0B?�x 
+�� V7�!�i�@� ~]
@� 0B?�x 
+�� V7�!�i�@� ~]
@� 0B?�x 
+�� V7�!�i�@� ~]
@� 0B?�x 
+�� V7�!� 

يُقصد بتبويب عناصر قائمة املركز املايل ترتيبها على شكل جمموعات متجانسة ذات عناوين 
على دقة التحليل املايل، فوجود قواعد حمددة حتكم ترتيب مكونات معّربة، ويساعد التبويب املالئم 

قائمة املركز املايل يضمن إمكانية إجراء املقارنات بني هذه اموعات يف قائمة املركز املايل أو متابعة 
 .2تطورها على مدى فرتات زمنية سواء كان بالنسبة للكيان أم بني عدة كيانات

 من األصول وااللتزامات وحقوق امللكية، ويتطلب معيار احملاسبة وتتشكل قائمة املركز املايل
  :بشكل منفصل كاآليت عرض كل من األصول وااللتزامات )1(الدويل رقم 

                                                           
  .نسبيا لدى الكيان، أي هامش األمان املتاح للوفاء باملتطلبات املالية لدورة التشغيلميثل صايف رأس املال العامل صايف مقدار املوارد السائلة  ∗
  .312 - 311: ، ص صمرجع سابقحلوة حنان، رضوان  1
  .248 - 247: ص ص ،2007، دار الثقافة، عّمان، نظرية المحاسبةحسني القاضي، مأمون محدان،  2
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متثل األصول منافع اقتصادية مستقبلية خاضعة لرقابة الكيان، وميكن التعبري عنها بوحدات : : : : �_+�^�_+�^�_+�^�_+�^ - 
 :، وميكن تصنيف األصول إىل1نقدية

•  ^�+O ^�+O ^�+O ^�+O0���*�%0���*�%0���*�%0���*�  :2يصنف األصل على أنه متداول إذا كان:  %
 للكيان؛ ∗موّجه للبيع أو االستخدام خالل الدورة التشغيلية العادية - 
 حمتفظ ا بشكل رئيسي ألغراض املتاجرة؛ - 
 شهرا من تاريخ قائمة املركز املايل؛) 12(يُتوّقع أن تتحقق خالل مدة اثين عشر  - 
 .للنقدعندما تكون نقدا أو أصال معادال  - 

• 0���*�% 6� ^�+O0���*�% 6� ^�+O0���*�% 6� ^�+O0���*�% 6� ^�+O : ا متداولة، وتتمثل يفتتضمن باقي األصول األخرى غري املصّنفة على أ
 .3األصول امللموسة وغري امللموسة واألصول التشغيلية واملالية اليت هي بطبيعتها طويلة األجل

 - M�%�~����M�%�~����M�%�~����M�%�~�سويته إىل خروج ومتثل التزام حايل للكيان ناشئ عن أحداث ماضية، ويُتوّقع أن يؤدي ت        : : : : ���
 .4موارد من الكيان متّثل منافع اقتصادية

  .و ميكن تصنيف االلتزامات إىل التزامات متداولة والتزامات غري متداولة
• 0���*�@� M�%�~����0���*�@� M�%�~����0���*�@� M�%�~����0���*�@� M�%�~�متثل االلتزامات املتداولة تعّهدات يُتوّقع سدادها إّما عن طريق استخدام األصول : : : : ���

 :6، ويصنف االلتزام على أنه متداول إذا كان5أخرى املتداولة أو إنشاء التزامات متداولة
 من املتوّقع تسديده خالل الدورة التشغيلية للكيان؛ - 
 ناشئاً عن أغراض  املتاجرة؛ - 
 شهرا من تاريخ قائمة املركز املايل؛) 12(مدة اثين عشر ُيستحّق التسديد خالل  - 
شهرا من ) 12(اثين عشر  ليس للكيان احلق يف تأجيل التسوية الالزمة لاللتزامات بعد - 

 .تاريخ قائمة املركز املايل

                                                           
   .249: ، صاملرجع السابق 1

2   Bernard Raffournier, Les  Normes Comptables Internationales (IFRS), Economica, Paris, 4e édition, 2010, p : 32. 
  .يُقصد بالدورة التشغيلية العادية املدة الزمنية الالزمة لشراء املواد اخلام وحتويلها إىل سلعة وبيعها وحتصيل قيمتها نقدا ∗
، 2008، 2، دار وائل، عّمان، طالتأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس، العرض، واإلفصاححممد مطر، موسى السويطي،  3

    .367: ص
4
 http://www.iasplus.com/en/standards/other/framework     visited on  15/08/2013. 

  .231: ص مرجع سابق،دونالد كيسو، جريي وجيانت،  5
    .367: ، ص، مرجع سابقالتأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس، العرض، واإلفصاححممد مطر، موسى السويطي،  6
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• 0���*�@�  6� M�%�~����0���*�@�  6� M�%�~����0���*�@�  6� M�%�~����0���*�@�  6� M�%�~�متّثل تعّهدات على الكيان ال يُتوّقع تسويته خالل دورة التشغيل العادية : : : : ���
، ولذلك تتضمن باقي االلتزامات األخرى غري 1ولكنها تكون مستحقة يف تاريخ معني بعد ذلك

 .2داولةاملصّنفة على أا التزامات مت
 - 0�H#@� )�.�0�H#@� )�.�0�H#@� )�.�0�H#@� )�.�  .3وهي احلصة املتبقية يف أصول الكيان بعد استنزال مجيع االلتزامات ::::

ويف احلالة اليت يكون فيها عرض األصول وااللتزامات حسب سيولتها يوّفر معلومات أكثر مالءمة 
سيولتها، من التصنيف إىل متداول وغري متداول عندها تُعرض األصول وااللتزامات بشكل عام حسب 

، ويربّر جملس معايري 4وغالبا ما ينطبق ذلك بشكل خاص على البنوك وغريها من املؤسسات املالية
احملاسبة الدولية العرض وفق السيولة يف قوائم مركزها املايل كوا ال تقوم بتوريد البضائع أو خدمات 

  .5ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوح
لصعوبة الوصول إىل إمجاع دويل لتوحيد شكل العرض وترتيب السيولة،  وجتدر اإلشارة أنه بالنظر
  .6ال يفرض أي متطلبات خبصوص هذا اال )1(فإن معيار احملاسبة الدويل رقم 

2 - i�@� ~]
@� 0B?�x > ;��<=�i�@� ~]
@� 0B?�x > ;��<=�i�@� ~]
@� 0B?�x > ;��<=�i�@� ~]
@� 0B?�x > ;��<=�        
  :7صنفني من البنود )1(مييز معيار احملاسبة الدويل رقم 

 املايل؛تلك اليت ينبغي عرضها يف قائمة املركز  ••••
تلك اليت ميكن عرضها إما يف قائمة املركز املايل، قائمة التغريات حقوق امللكية، أو يف  ••••

 .   اإليضاحات

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :`R*�� 0B?�x > ;��<=�� :
'��`R*�� 0B?�x > ;��<=�� :
'��`R*�� 0B?�x > ;��<=�� :
'��`R*�� 0B?�x > ;��<=�� :
'��        
، حيث 8تعّرب قائمة الدخل عن القائمة اليت تقيس مدى جناح عمليات الكيان يف فرتة زمنية معينة

  .أو خسارة خالل هذه الفرتةتعرض نتائج أعماله من ربح 

                                                           
  .235: ، صمرجع سابقدونالد كيسو، جريي وجيانت،  1
    .367: ، صمرجع سابق، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس، العرض، واإلفصاححممد مطر، موسى السويطي،  2
 .275: ، صمرجع سابقريتشارد شرويدر وآخرون،  3

4
 Bernard Raffournier, Les  Normes Comptables Internationales (IFRS), Op. Cit., p: 32. 

   .29: ، صمرجع سابقحممد أبو نصار، مجعة محيدات،  5
6 

Christopher Nobes and Robert Parker, Op. Cit., p: 44. 
7
 Bernard Raffournier, Les  Normes Comptables Internationales (IFRS), Op. Cit., p: 33. 

  .128 :مرجع سابق، صدونالد كيسو، جريي وجيانت،  8
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 2003ضمن التعديل الذي مت إدخاله عام ) 1(هذا، وقد استخدم معيار احملاسبة الدويل رقم 

للداللة على الرقم األخري الذي " صايف الربح أو صايف اخلسارة"بدال من " الربح أو اخلسارة"مصطلح 
  .  1يظهر يف قائمة الدخل

1 - - - -     `R*�� 0B?�x ��*�J`R*�� 0B?�x ��*�J`R*�� 0B?�x ��*�J`R*�� 0B?�x ��*�J 

مفهوم الربح من : ئمة الدخل طبقا ألحد املفهومني األساسيني للربح احملاسيب ومهاميكن إعداد قا
  . األنشطة اجلارية ومفهوم الربح الشامل

    OOOO----   U��X� ��t�� �Z� q��a@ �.!| `R*�� 0B?�x ��*�J U��X� ��t�� �Z� q��a@ �.!| `R*�� 0B?�x ��*�J U��X� ��t�� �Z� q��a@ �.!| `R*�� 0B?�x ��*�J U��X� ��t�� �Z� q��a@ �.!| `R*�� 0B?�x ��*�J 

يف ظل هذا املفهوم، فإن قائمة الدخل ال تتضمن إال تلك العناصر اليت تعترب عادية متكررة واليت 
وعليه، فإن أي عناصر غري عادية وغري متكررة أو تتعّلق بنشاط فرتات . تتعّلق بنشاط الفرتة احلالية

  .2أخرى جيب استبعادها عند حتديد الربح اجلاري للفرتة احلالية
يستند هذا املفهوم من مفاهيم الربح احملاسيب على تربير أساسي وهو أن العناصر غري العادية     

كرار حدوثها يف املستقبل ال ختضع عادة إلرادة إدارة الكيان، وبالتايل فإن استبعاد هذه واليت ال يُنتظر ت
العناصر سوف جيعل قائمة الدخل أكثر إفادة يف جماالت تقييم األداء، وإجراء التنبؤات اخلاصة 

  . 3باملستقبل
اري يتمثل أساساً يف غري أن أهّم انتقاد ُوّجه إىل إعداد قائمة الدخل طبقا ملفهوم ربح النشاط اجل

أن حتديد العناصر غري العادية وغري املتكررة سوف يعتمد إىل حّد كبري على تقدير ظروف احلال، وهو 
ما يفسح اال أمام إدارة الكيان للتأثري على عملية حتديد نتائج األعمال وإجراء تالعبات على 

ية االعتماد عليها وذلك الفتقادها احلياد األرباح، األمر الذي جيعل املعلومات تفقد كثريا من إمكان
  .4والقدرة على التحقق من صحتها

    SSSS----     `%�t�� `R*�� q��a@ �.!| `R*�� 0B?�x ��*�J   `%�t�� `R*�� q��a@ �.!| `R*�� 0B?�x ��*�J   `%�t�� `R*�� q��a@ �.!| `R*�� 0B?�x ��*�J   `%�t�� `R*�� q��a@ �.!| `R*�� 0B?�x ��*�J 

                                                           
  .45: ، صمرجع سابقحممد أبو نصار، مجعة محيدات،  1
  .211 :، صمرجع سابق عباس مهدي الشريازي، 2
    .املرجع السابق 3
  .212 :، صاملرجع السابق 4
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هلذا املفهوم، فإن قائمة الدخل جيب أن تتضمن أثر كافة العمليات واألحداث والظروف  طبقاً 
استبعاد العمليات الرأمسالية اليت تتم مع اليت أدت إىل تغيري حقوق امللكية خالل الفرتة، ولكن بعد 

  .1أصحاب رأس املال بصفتهم مالكا
إن إعداد قائمة الدخل وفق مفهوم الدخل الشامل من شأنه وضع حّدًا الحتماالت استخدام 
قائمة التغريات يف حقوق امللكية إلخفاء أثر بعض العمليات، حبّجة أا عمليات غري عادية أو غري 

  .2متكررة
وتأخذ التوصيات احملاسبية املعاصرة باجلمع بني مفهومي الربح عند إعداد قائمة الدخل، هذا، 

وذلك سعيا وراء حتقيق مزايا كل من املفهومني، حيث طبقا هلذه التوصيات يتم إعداد قائمة الدخل يف  
كمرحلة   األساس طبقا للمفهوم الشامل، على أن يتم اإلفصاح يف هذه القائمة عن ربح النشاط اجلاري

  . 3رئيسية من مراحل القياس
    ����----  0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� `R*�� 0B?�x ��*�J0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� `R*�� 0B?�x ��*�J0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� `R*�� 0B?�x ��*�J0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� `R*�� 0B?�x ��*�J 

 لـُمجرى يف عاما) 1(ّمت إدخال مفهوم الدخل الشامل مبوجب تعديل معيار احملاسبة الدويل رقم 

خل ، وبناًء على ذلك أصبحت معايري احملاسبة الدولية تتطّلب إعداد قائمة الدخل وفق مفهوم الد2007
، الذي يتضمن املكاسب واخلسائر غري احملققة اليت كانت تدخل ضمن جزء حقوق امللكية يف 4الشامل

ويهدف جملس معايري احملاسبة الدولية من ذلك إىل منح بروز . قائمة املركز املايل بدًال من قائمة الدخل
  .  5األداء املايل أكرب هلذه املكاسب واخلسائر وبالتايل إظهارها يف القائمة اليت تقّرر عن

2222 - - - - `R*�� 0B?�x :
�`R*�� 0B?�x :
�`R*�� 0B?�x :
�`R*�� 0B?�x :
�        
ينبغي عرض قائمة الدخل الشامل على النحو الذي حيّقق الفائدة املرجّوة منها ملستخدمي 

        .القوائم املالية كمصدر للمعلومات
    OOOO----   `R*�� 0B?�x :
� `HI `R*�� 0B?�x :
� `HI `R*�� 0B?�x :
� `HI `R*�� 0B?�x :
� `HI 

                                                           
  .املرجع السابق 1
  .212 :، صاملرجع السابق 2
  .213 :، صاملرجع السابق 3

4 Bruce Pounder, Op. Cit., p:79.  
5 Stephen A. Zeff, Op. Cit., p: 300.  
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، واليت ميكن أن تتشكل ∗ما يتم عرض قائمة الدخل الشامل يف شكل قائمة أو تقرير مايل غالباً 
  :من جزأين كوا تعّد وفقا ملفهوم الدخل الشامل

•••• ^�_� �~X�:     خيتّص هذا اجلزء من القائمة بإظهار اإليرادات من النشاط التشغيلي باملقابلة مع
  .1مصاريف هذا النشاط، وينتهي هذا اجلزء بتحديد رقم ربح أو خسارة الفرتة

•••• YW�e�� �~X�:    األنشطة األخرى غري التشغيلية أو اليت ال  خيتص هذا اجلزء من القائمة بإظهار نتائج
، حيث يُدرج يف هذا اجلزء اإليرادات واملكاسب، وكذلك 2ترتبط بالنشاط اجلاري املعتاد

 .3املصاريف واخلسائر الناجتة من مصادر أخرى خبالف األنشطة التشغيلية
ج النهائية ممثلة يف رقم وبإضافة نتائج هذه األنشطة إىل نتائج اجلزء األول يتم الوصول إىل النتائ

  .       4الدخل الشامل

ال تشرتط شكل معني لعرض ) 1(واجلدير بالذكر، أن معايري احملاسبة الدولية من خالل املعيار رقم 
  :5قائمة الدخل الشامل، وإّمنا يتيح عرضها بإحدى الطريقتني اآلتيتني

الدخل واملصاريف كما  للدخل الشامل، حيث تتضمن كل بنود إما على شكل قائمة واحدة ••••
 تتضمن أي مكونات أخرى للدخل الشامل؛

 :أو على شكل قائمتني منفصلتني متتابعتني ••••
 قائمة دخل تعرض كل مكونات الربح واخلسارة للفرتة؛ •
قائمة تبدأ بإمجايل الربح أو اخلسارة للفرتة وتعرض كل املكونات األخرى للدخل الشامل،  •

 .لدخل الشامل للفرتةحيث تنتهي هذه القائمة بإمجايل ا
    SSSS----  `R*�� 0B?�x :
� S�#8O`R*�� 0B?�x :
� S�#8O`R*�� 0B?�x :
� S�#8O`R*�� 0B?�x :
� S�#8O 

  . يوجد منوذجان ألسلوب عرض قائمة الدخل؛ ومها الطريقة اإلمجالية أو التحليلية

                                                           
كان األسلوب التقليدي لعرض قائمة الدخل يتمثل يف عرضها على شكل حساب حيث يتم عرض املصاريف يف اجلانب املدين واإليرادات يف اجلانب  ∗

  ".حساب األرباح واخلسائر"وهلذا، فإنه كان يطلق على هذه القائمة . الدائن
    .216: صمرجع سابق، ، للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس، العرض، واإلفصاحالتأصيل النظري حممد مطر، موسى السويطي،  1
  .214 :، صمرجع سابق عباس مهدي الشريازي، 2
  .217: صمرجع سابق، ، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس، العرض، واإلفصاححممد مطر، موسى السويطي،  3
  .214 :، صمرجع سابق مهدي الشريازي،عباس  4

5
 WPC, IFRS pocket guide 2012,  p: 4 .                                                                         

http://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/ifrs-pocket-guide/index.jhtml  
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- 0����=� 0.7
5��0����=� 0.7
5��0����=� 0.7
5��0����=� 0.7
ويُطلق عليها قائمة الدخل ذات اخلطوة الواحدة، ويتم إعدادها من خالل جتميعها : : : : ��5
        :يف جمموعتني

 إيرادات الفرتة بغض النظر عن مصدرها؛تشتمل اموعة األوىل على كافة  ••••
 .أما اموعة الثانية، فتتضمن مجيع املصروفات اخلاصة بالفرتة ••••

  .  1وخبصم إمجايل اموعة الثانية دفعة واحدة من إمجايل اموعة األوىل يتم الوصول إىل دخل الفرتة
فّرق بني اإليرادات واملصاريف ورغم أن هذا النموذج يّتسم بالبساطة وعدم الّتعقيد، إّال أنه ال ي

الّناجتة عن األنشطة العادية وتلك الناجتة عن أنشطة أخرى، كما أنه ال يساعد يف إجراء التحليالت 
املالية لبنود اإليرادات واملصاريف وربطها مع بعض البنود اليت تتضمنها قائمة املركز املايل مبا يفيد يف 

حتديد مواطن اإلسراف أو الوفر يف بعض البنود، وتوفري املؤشرات اليت تقييم أداء الكيان وكفاءة اإلدارة، و 
  .2تفيد يف التنبؤ واختاذ القرارات

وبناء على ذلك، فإن هذا الشكل ذو اخلطوة الواحدة قليل االنتشار وتوصي امعات العلمية 
  .3للمحاسبني بعدم عرضه لضعف مستوى اإلفصاح الذي يقّدمه للقراء

- �#G��� 0.7
5���#G��� 0.7
5���#G��� 0.7
5���#G��� 0.7
ويُطلق عليها قائمة الدخل متعددة اخلطوات، ويقوم هذا النموذج لقائمة الدخل :     :     :     :     5��0�#0�#0�#0�#
على أساس إعطاء صورة تفصيلية عن مجيع بنود اإليرادات واملصروفات واملكاسب واخلسائر، وإجياد 
عالقات تربط بني هذه البنود ضمن مراحل وخطوات متتابعة، حيث يتم املقابلة بني عناصر 

ات واملكاسب، وعناصر املصاريف واخلسائر على مراحل تنتهي بالتقرير عن نتيجة األعمال اإليراد
النهائية للكيان من ربح أو خسارة عن فرتة معينة، مع األخذ يف االعتبار أن يتم التفرقة بني الدخل 

  .4ةالناتج عن النشاط التشغيلي للكيان، والدخل الناتج عما يقوم به من أنشطة عرضية أو ثانوي
ويتم عرض قائمة الدخل متعددة اخلطوات حبيث ُتدرج بنود اإليرادات واملصاريف ضمن تبويب 

  :منتظم على خطوات متعددة على النحو اآليت
  
  
  

                                                           
  .218: ص مرجع سابق،، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس، العرض، واإلفصاحمد مطر، موسى السويطي، حم - 1

  .213 :ص مرجع سابق،، عباس مهدي الشريازي -   
  .218: صمرجع سابق، ، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس، العرض، واإلفصاحمد مطر، موسى السويطي، حم 2
  .322: ، صمرجع سابق، حلوة حنانرضوان  3
  .219 :، صمرجع سابق، واإلفصاحالتأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس، العرض، مد مطر، موسى السويطي، حم 4
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  خطوات تحديد ربح أو خسارة الفترة): 4444( جدول رقم 

  النتيجة  العملية  الخطوات

  )أ(جممل الربح أو اخلسارة   أو اإليراداتتكلفة املبيعات  -صايف املبيعات أو اإليرادات  -1-اخلطوة 
  )ب(صايف الربح التشغيلي   املصروفات التشغيلية اإلدارية والبيعية اخلاصة بالفرتة املالية -)أ(  -2- اخلطوة
مجيع اإليرادات األخرى واملكاسب املتعلقة بالفرتة املالية ) +ب(  -3- اخلطوة

  اخلسائر املتعلقة بنفس الفرتة –
صايف الدخل قبل الفوائد  

  )ج(والضريبة 
  )د(صايف الدخل قبل الضريبة   مبلغ الفوائد املدينة املتعلقة بالفرتة املالية -)ج(  -4-اخلطوة 
  ربح أو خسارة الفرتة   ضريبة الدخل املستحقة عن الفرتة املالية  –) د(  -5- اخلطوة

التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس، العرض، حممد مطر، موسى السويطي، : راجع: المصدر 
    .221: ، ص2008، 2دار وائل، عمان، ط واإلفصاح،  

وقد تبّىن املهنيون منوذج قائمة الدخل متعددة اخلطوات كبديل أفضل من منوذج الدخل ذو  
اخلطوة الواحدة، وجاء موقفهم هذا تطبيقا ملفهوم الدخل الشامل يف قياس الربح الدوري، بدال من 

  . املفهوم الذي كان سائدا قبل ذلك وهو مفهوم دخل العمليات اجلارية
دخل من العمليات اجلارية وكذلك مع قائمة الدخل ذات اخلطوة الواحدة، وباملقارنة مع مفهوم ال

فإن قائمة الدخل متعددة اخلطوات تتفّوق عليهما من زاوية قياس الدخل بتوفري قياس أكثر معقولية 
لنتيجة أعمال الفرتة احملاسبية، كما تتفّوق من زاوية اإلفصاح عن بنود اإليرادات واملصاريف واملكاسب 

ئر احملققة خالل فرتة معينة، وتوّفر معلومات أكثر إفادة ملستخدمي القوائم املالية املنشورة، بينما اخلسا
يعجز النموذج التقليدي الذي يقوم على مفهوم الدخل من العمليات اجلارية عن حتقيق هذه 

  .1األهداف
    ����----   `R*�� 0B?�x 
+�� V7�!� `R*�� 0B?�x 
+�� V7�!� `R*�� 0B?�x 
+�� V7�!� `R*�� 0B?�x 
+�� V7�!�        

الدخل الشامل مبوجب متطلبات معايري احملاسبة  باعتبار أنه يتم إعداد قائمة الدخل طبقا ملفهوم
  .اإليرادات واملكاسب، واملصاريف واخلسائر الدولية؛ فإن العناصر املكونة هلا تتمثل يف

وينبغي على الكيان أن يعرض إما يف صلب قائمة الدخل أو يف إيضاحاا حتليال للمصاريف 
  .2وظيفتها باستخدام تصنيف مبين إما على طبيعة املصاريف أو حسب

                                                           
  .226: ص ،رجع السابقامل 1
  .260: ، صمرجع سابق، نظرية المحاسبةحسني القاضي، مأمون محدان،  2
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- A�
�@� 0'�!| Vm� b�����A�
�@� 0'�!| Vm� b�����A�
�@� 0'�!| Vm� b�����A�
�@� 0'�!| Vm� b���يتم جتميع املصاريف يف قائمة الدخل وفقا لطبيعتها، على سبيل : : : : ��
 .1املثال، مشرتيات املواد، تكاليف النقل، الرواتب، مصاريف الضمان االجتماعي، االهتالك

- A�
�@� 0a��� Vm� b�����A�
�@� 0a��� Vm� b�����A�
�@� 0a��� Vm� b�����A�
�@� 0a��� Vm� b���حتديد ُتصنف املصاريف وفق هذا األسلوب حسب دورها يف : : : : ��
        .2الدخل، كتكلفة السلع املباعة، مصاريف جتارية، مصاريف التوزيع، واملصاريف اإلدارية

وجتدر اإلشارة إىل أن التمييز بني تصنيف املصاريف حسب طبيعتها أو حسب وظيفتها يُطبق 
  .فقط على املصاريف اليت تدخل يف حتديد الدخل التشغيلي

تصنيف معني للمصاريف، وإمنا ينص على أنه  )1(يل رقم هذا، وال يشرتط معيار احملاسبة الدو 
ينبغي على الكيان عرض حتليل للمصاريف باستخدام تصنيف قائم إما على طبيعة املصاريف أو 

  .  3وظيفتها داخل الكيان، أيهما يقّدم معلومة موثوقة وأكثر مالءمة

3 - - - - `R*�� 0B?�x > ;��<=�`R*�� 0B?�x > ;��<=�`R*�� 0B?�x > ;��<=�`R*�� 0B?�x > ;��<=�        
شتمال قائمة الدخل على مجيع بنود اإليرادات واملصاريف ا )1( يتطلب معيار احملاسبة الدويل رقم

املستحقة خالل الفرتة اليت تغطيها القائمة ما مل يتطلب معيار حماسيب آخر أو تفسري ما خالف ذلك،  
  .كما ميّيز بني املعلومات اليت ينبغي اإلفصاح عنها ضمن قائمة الدخل وتلك اليت تكون يف اإليضاحات

�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : : :
'�� :
'�� :
'�� :
'��0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x > ;��<=��0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x > ;��<=��0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x > ;��<=��0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x > ;��<=��        
1 - - - - 0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x q��a%0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x q��a%0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x q��a%0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x q��a%         

الكيانات بإعداد قائمة التغريات يف حقوق امللكية  ) 1( لقد أوجب معيار احملاسبة الدويل رقم
رأس ، وتوّضح هذه القائمة التغريات يف مكونات 4كقائمة مستقلة ومنفصلة عن القوائم املالية األخرى

  .    5املال املدفوع باإلضافة إىل التغريات يف رقم األرباح احملتجزة
  :6وتشتمل قائمة التغريات يف حقوق امللكية على تدفقني أساسيني

                                                           
1
 Yuan Ding, et al, "The impact of firms' internationalization on financial statement presentation: Some French 

evidence  " , Op. Cit., p: 147. 
2
 Ibid, p: 147. 

3
 Ibid, p: 147. 

  .53: ، صمرجع سابقحممد أبو نصار، مجعة محيدات،  4
    .221: ، صمرجع سابق عباس مهدي الشريازي، 5
    .223، 221: ، ص ص رجع السابقامل 6
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االستثمارات اإلضافية املقدمة من ِقبل أصحاب رأس املال بصفتهم مالكا للكيان، وهذه  - 
قد تتمّثل يف حتّمل عبء سداد بعض االستثمارات قد تكون يف صورة نقدية أو عينية كما 

 االلتزامات بدال من الكيان؛
 :التوزيعات على أصحاب رأس املال واليت تنقسم إىل نوعني - 

 توزيعات األرباح ومتّثل عائدا على رأس املال املستثمر ومصدر هذه التوزيعات األرباح احملتجزة؛ •
املستثمر ومصدر هذه التوزيعات رأس  توزيعات رأس املال ومتثل اسرتدادًا أو ختفيضا لرأس املال •

 .املال املدفوع

2 - - - - 0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x 0�NO0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x 0�NO0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x 0�NO0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x 0�NO        
تعكس التغريات يف حقوق مسامهي الكيان بني تارخيني لقائمة املركز املايل الزيادة أو االخنفاض يف 

  .1صايف األصول أو الثروة خالل الفرتة بينهما
لكية دف إىل توضيح مكونات استثمارات املسامهني وهلذا فإن قائمة التغريات يف حقوق امل

  . 2ومصادر التغريات يف حقوقهم

3- 0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x > ;��<=�0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x > ;��<=�0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x > ;��<=�0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x > ;��<=� 

لقد كانت قائمة التغريات يف حقوق امللكية تعرض مجيع التغريات، النقدية وغري النقدية، حلقوق 
ولكن بعد ، 3ساري املفعول 2009املعّدل يف ) 1( قمامللكية، وهذا قبل أن يصبح معيار احملاسبة الدويل ر 

 وهلذا، فإن قائمة. هذا التاريخ، فإن التغريات غري النقدية يتم عرضها اآلن يف قائمة الدخل الشامل
التغريات يف حقوق امللكية ال تعرض إّال التغريات النقدية، أي املدفوعات بني الكيان ومسامهيه  

نقدا، إعادة شراء األسهم وغريها، باإلضافة إىل التعديالت الناجتة عن كالتوزيعات، رفع رأس املال 
      .4التغريات يف السياسات احملاسبية

OOOO    ----   Vy���� M�%�#'@� Vy���� M�%�#'@� Vy���� M�%�#'@� Vy���� M�%�#'@� ��� ;��<=� ��� ;��<=� ��� ;��<=� ��� ;��<=�0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x �B�0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x �B�0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x �B�0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x �B� 

  :5ينبغي على الكيان أن يعرض يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية ما يلي
 الدخل الشامل للفرتة؛ - 

                                                           
 2008، 2، دار وائل، عمان، طالعرض، واإلفصاحالتأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس، حممد مطر، موسى السويطي،  1

    .371: ، صمرجع سابق
    .22: ، ص2009، إثراء للنشر، عمان، القياس واإلفصاح في القوائم المالية: مبادئ المحاسبة الماليةرضوان حلوة حنان، نزار فليح البلداوي،  2

3
 Bernard Raffournier, Les  Normes Comptables Internationales (IFRS), Op. Cit., p: 35. 

4 Ibid, p:  36 .  
5
 Ibid. 
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 املعامالت مع مالكي الكيان؛ - 

أثر التغريات احملتملة يف السياسات احملاسبية حسب ما هم مطلوب وفق معيار احملاسيب الدويل  - 
 .)8( رقم

SSSS    ----   Vy���� M�%�#'@� Vy���� M�%�#'@� Vy���� M�%�#'@� Vy���� M�%�#'@���� ;��<=���� ;��<=���� ;��<=���� ;��<=�    M���u7=� > �O 0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x >M���u7=� > �O 0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x >M���u7=� > �O 0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x >M���u7=� > �O 0�H#@� )�.� > M�6���� 0B?�x >        
  :1حقوق امللكية أو يف اإليضاحات ما يليينبغي على الكيان أن يُظِهر إما يف قائمة التغريات يف 

 قيمة التوزيعات خالل الفرتة؛ - 

 .املبلغ املوافق لكل سهم - 

�'Z���'Z���'Z���'Z�� : : : : 07*.�� M�.<*��� 0B?�x > ;��<=�� :
'�� 07*.�� M�.<*��� 0B?�x > ;��<=�� :
'�� 07*.�� M�.<*��� 0B?�x > ;��<=�� :
'�� 07*.�� M�.<*��� 0B?�x > ;��<=�� :
'�� 
تُعّرف قائمة التدفقات النقدية على أّا القائمة اليت تبني املقبوضات واملدفوعات النقدية للكيان 

)7(فقا ملا ورد يف معيار احملاسبة الدويل رقم خالل فرتة معينة، وهذا و 
ويتضح من ذلك أن االهتمام ،  2

  .ينصّب على العمليات النقدية فقط

1 - 07*.�� M�.<*��� 0B?�x :
�07*.�� M�.<*��� 0B?�x :
�07*.�� M�.<*��� 0B?�x :
�07*.�� M�.<*��� 0B?�x :
�        
OOOO    ----  07*.�� M�.<*��� 0B?�x 
+�� V7�!�07*.�� M�.<*��� 0B?�x 
+�� V7�!�07*.�� M�.<*��� 0B?�x 
+�� V7�!�07*.�� M�.<*��� 0B?�x 
+�� V7�!�        

انطالقا من كون أن قائمة التدفقات النقدية تقوم على األساس النقدي فإنه ينبغي أن تبني 
إىل تدفقات نقدية من ) 7(التدفقات النقدية خالل الفرتة، واليت يصّنفها املعيار احملاسيب الدويل رقم 

  .األنشطة التشغيلية، من األنشطة االستثمارية، ومن األنشطة التمويلية
التصنيف وفق األنشطة معلومات متّكن مستخدمي القوائم املالية تقدير أثر هذه األنشطة ويوّفر 

   .  3على املركز املايل وحتديد مصادر السيولة، ومعرفة العالقات بني تلك األنشطة

- 0�#��t��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#��t��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#��t��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#��t��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*� تُعّرف األنشطة التشغيلية على أّا األنشطة الرئيسة اليت يتمّ : : : : ��
من خالهلا توليد اإليراد يف الكيان باإلضافة إىل األنشطة األخرى اليت ال تعترب من األنشطة 

          . 4)7(االستثمارية والتمويلية وهذا وفقا ملا ورد يف املعيار احملاسيب الدويل رقم 

                                                           
1
 Ibid. 

  .94: ، صمرجع سابقحممد أبو نصار، مجعة محيدات،  2
  .96، 94: ، ص صاملرجع السابق 3
  .96: ، صاملرجع السابق 4
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داث اليت أما التدفقات النقدية املتوّلدة من هذه األنشطة فإا متّثل اآلثار النقدية للعمليات واألح
 . 1تدخل يف حتديد الدخل

- 07��Be�8�� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���07��Be�8�� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���07��Be�8�� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���07��Be�8�� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*�) 7(وفقا للتعريف الوارد يف معيار احملاسبة الدويل رقم : : : : ��

فإن األنشطة االستثمارية هي تلك املتمثلة يف شراء األصول طويلة األجل وبيعها، شراء 
وغريها من االستثمارات اليت ال تدخل ضمن البنود اليت تصّنف كنقد  ∗االستثمارات املالية

        .2 ∗∗مكافئ
- 0�#7�B��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#7�B��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#7�B��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#7�B��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*�لقد ُعرّفت األنشطة التمويلية وفقا ملا ورد يف معيار احملاسبة : : : : ��

مليات بأا تلك األنشطة اليت تؤّدي إىل تغّري حجم وعناصر ملكية رأس املال وع) 7(الدويل رقم 
         .االقرتاض اليت يقوم ا الكيان، وكذلك تسديد القروض

أما العمليات االستثمارية والتمويلية اليت ال تتطلب استخدام النقدية أو ما يعادهلا فإنه ينبغي 
من قائمة التدفقات النقدية وينبغي اإلفصاح عن مثل ) 7(استبعادها مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم 

يف مكان آخر يف القوائم املالية وبشكل يقّدم كل املعلومات املتعّلقة بتلك األنشطة هذه العمليات 
  . 3االستثمارية والتمويلية

SSSS    ----  07*.�� M�.<*��� 0B?�x :
� )
|07*.�� M�.<*��� 0B?�x :
� )
|07*.�� M�.<*��� 0B?�x :
� )
|07*.�� M�.<*��� 0B?�x :
� )
|        
ميكن عرض قائمة التدفقات النقدية باستخدام إما الطريقة املباشرة أو الطريقة غري املباشرة مبوجب 

  ).7(معيار احملاسبة الدويل رقم 

وجتدر املالحظة أن االختالف بني هاتني الطريقتني يكمن يف طريقة حساب وعرض التدفقات 
النقدية من األنشطة التشغيلية، أما عرض التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية فهو 

  .4متشابه يف كلتا الطريقتني

                                                           
  .347: ص مرجع سابق،، رضوان حلوة حنان 1
  .  االستثمارات بغرض املتاجرة، حيث ُتصّنف النقدية املتعّلقة ا ضمن األنشطة التشغيلية ُيستثىن من االستثمارات املالية ∗

يف قيمتها نتيجة تغري تتمثل يف االستثمارات قصرية األجل ذات السيولة املرتفعة واليت تكون قابلة للتحّول إىل سيولة نقدية وغري خاضعة ملخاطر هامة للتغري  ∗∗
  . أسعار الفائدة أو عوامل أخرى

  .96: ، صمرجع سابقأبو نصار، مجعة محيدات،  2
  .103، 96 :صص ، املرجع السابق 3
  .98: ، صاملرجع السابق 4
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- -
I�!@� 0.7
5��-
I�!@� 0.7
5��-
I�!@� 0.7
5��-
I�!@� 0.7
حيث يتم حتديد العناصر  مة الدخل،وتسمى هذه الطريقة أيضا بطريقة قائ: : : : ��5
، ّمث حتديد صايف 1املكّونة لكل من التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة الناجتة عن النشاط التشغيلي

        . 2الفرق بينهما والذي ميثل صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
ضات النقدية وإمجايل إلمجايل املقبو  ويتم مبوجب هذه الطريقة اإلفصاح عن الفئات الرئيسة

  .3املدفوعات النقدية خالل الفرتة
تتمّيز الطريقة املباشرة بأا تقدم معلومات أكثر تفصيال وبصورة أوضح عن اآلثار النقدية لألنشطة 
التشغيلية يف الكيان، لذلك تعّد أكثر فائدة يف تقييم الوضع النقدي وحتديد مدى قدرة الكيان 

، باإلضافة إىل ذلك فإا توفر معلومات ميكن أن تكون 4النقدية املختلفةعلى مقابلة احتياجاته 
غري املباشرة، وهلذا يشّجع  ةمفيدة يف تقدير التدفقات النقدية املستقبلية ال تتوافر مبقتضى الطريق

الكيانات على تقدمي التقارير عن التدفقات النقدية باستخدام الطريقة ) 7(معيار احملاسبة الدويل رقم 
  .5املباشرة، إالّ أن املعيار أشار إىل أن استخدام الطريقة غري املباشرة يعترب أسلوبا مقبوال

- -
I�!@� 6� 0.7
5��-
I�!@� 6� 0.7
5��-
I�!@� 6� 0.7
5��-
I�!@� 6� 0.7
وتسّمى أيضا بطريقة التسوية، حيث يتم تعديل رقم الربح أو اخلسارة املعّد : : : : ��5
ل هذا الرقم وفق أساس االستحقاق باإليرادات واملصاريف غري النقدية خالل الفرتة، وذلك ليتحوّ 

        .6من أساس االستحقاق إىل األساس النقدي
تتمّيز الطريقة غري املباشرة بأا تقّدم معلومات تساعد مستخدمي القوائم املالية يف معرفة كيفية 
االنتقال من األرقام احملاسبية وفق أساس االستحقاق إىل تدفقات نقدية داخلة وخارجة، فعن طريق 

 أرقام صايف الدخل وفق أساس االستحقاق وصايف التدفق النقدي من معرفة أسباب االختالف بني
األنشطة التشغيلية وفق األساس النقدي، فإن هذا سوف ُيكِسب مستخدمو القوائم املالية القدرة 
على حتويل وتعديل القوائم املالية لعدة دورات مالية وحبيث تتوافر هلم معلومات عن التدفقات 

تالية تكفي إلجراء التنبؤات على أساس سليم، وعلى العكس من ذلك فإن النقدية لعدة دورات مت

                                                           
  .229 :، صمرجع سابق عباس مهدي الشريازي، 1
  .291:، صمرجع سابق ريتشارد شرويدر وآخرون، 2
  .98: ، صمرجع سابقأبو نصار، مجعة محيدات،  3
  .351: ، صمرجع سابق، رضوان حلوة حنان 4
  .99 - 98: ، ص صمرجع سابقأبو نصار، مجعة محيدات،  5
  .229: ، صمرجع سابق الشريازي،عباس مهدي  6
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الطريقة املباشرة تقّدم معلومات عن دورة مالية واحدة فقط أو عدد حمدود من الدورات، ولذلك 
  . 1تعّد الطريقة املباشرة أقّل فائدة ألغراض التنبؤ

على استخدام الطريقة املباشرة، إالّ وعلى الرغم من أن معايري احملاسبة الدولية تشّجع الكيانات 
 .   2أن الطريقة غري املباشرة تعّد أكثر شيوعا يف املمارسة العملية

2 - 07*.�� M�.<*��� 0B?�x > ;��<=�07*.�� M�.<*��� 0B?�x > ;��<=�07*.�� M�.<*��� 0B?�x > ;��<=�07*.�� M�.<*��� 0B?�x > ;��<=�        
بعض الشروط وقواعد اإلفصاح  -قائمة التدفقات النقدية– )7(تضمن املعيار احملاسيب الدويل رقم 

  . ∗يف هذه القائمة
  

  
  

        

        

        

        

        

        

        

        
                                                           

1
  .354 :، صمرجع سابق، رضوان حلوة حنان  

2 Bruce Pounder, Op. Cit., p: 79.  
∗
  ).7( انظر إىل املعيار احملاسيب الدويل رقم  
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0+CR0+CR0+CR0+CR    ^�_� `�a��^�_� `�a��^�_� `�a��^�_� `�a��        
لقد ّمت تناول يف هذا الفصل أمهية وضع معايري تضبط املمارسة احملاسبية ومبا يتماشى واملتطلبات   

البيئية للبلد، غري أن القيام بذلك أفرز تباينًا يف املعايري وبالتايل يف ممارسات إعداد التقارير املالية على 
الكيانات وخاصة منها متعّددة اجلنسيات، يف ظل املستوى الدويل، األمر الذي شّكل عقبات أمام 

العوملة وانفتاح األسواق، ما أّدى باملناداة إىل تقليل االختالفات بني املمارسات احملاسبية وهذا بغية تعزيز 
وقد طُرحت يف هذا اال فكرة التوافق احملاسيب . قابلية القوائم املالية للمقارنة على املستوى الدويل

قيق ذلك، وكانت من بني اهودات تلك اليت أسفرت عن تشكيل جلنة معايري احملاسبة الدويل لتح
الدولية واليت حّل حمّلها فيما بعد جملس معايري احملاسبة الدولية الذي يّعد يف الوقت احلايل الفاعل الرئيس 

  .يف عملية وضع معايري للمحاسبة ليتّم تطبيقها يف خمتلف بلدان العامل
من خالل ما ّمت عرضه يف هذا الفصل أن هذه املعايري تستند إىل النموذج احملاسيب  وقد تبّني   

ا تعكس خصائص تتماشى مع هذا النموذج؛ حيث أّتسعى إىل تلبية  ااألجنلوسكسوين، كما أ
احتياجات املعلومة ملقدمي رؤوس األموال للكيان ولذلك فإا تعطي األولوية للمستثمرين واملقرضني،  

  .    أا تقوم على حماسبة القيمة العادلة، وهي معايري قائمة على املبادئ بدالً من القواعد كما
وقد القت معايري احملاسبة الدولية تلك قبوًال واسعاً على املستوى الدويل، ملا تسعى إليه من حتقيق   

  .اتباع متطلباا يف ذلكتوحيد يف عرض القوائم املالية وحجم املعلومات املالية املفصح عنها من خالل 
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*��h  
منذ حوايل أربعة عقود ظهرت مؤسسات تعمل جنبًا إىل جنب مع املؤسسات املصرفية التقليدية، 

مببادئ وضوابط املعامالت املالية يف االقتصاد اإلسالمي ذات طبيعة متميزة، وتقوم على أساس االلتزام 
أال وهي املصارف اإلسالمية، واليت أول ما قامت عليه هو استبعاد التعامل على أساس الفائدة أخذاً 
وإعطاًء، ّمث عمد الباحثون يف هذه املصارف إىل استحداث أساليب متويلية واستثمارية تراعي ضوابط 

 نتائج من عليها يرتتب وما بوظائفها اإلسالمية املصارف وقد استدعى قيام. ةتلك املعامالت املالي
 للمستفيدين املشرتكة االحتياجات تلّيب  اليت املالية القوائم خالل من عنها التعبري وللغري هلا وحقوق
  .املعلومات من الرئيسني

أهداف  وتليبلذلك اقتضت طبيعة تلك املصارف صياغة معايري تراعي خصوصية معامالا 
هؤالء املستخدمني، وهلذا عرفت الساحة احملاسبية تأسيس هيئة احملاسبة واملراجعة  واحتياجات

  .    للمؤسسات املالية اإلسالمية لتضطلع بإعدادها ونشرها، مبا يتوافق مع متطلبات هذه املصارف
ّدة املنافسة، جعلها تواجه إّال أن توسع املصارف اإلسالمية واجتاهها حنو العاملية يف بيئة تتميز حب

جمموعة من التحديات لعّل أبرزها حتديد إطار حماسيب مناسب وواضح حبيث يكون قابًال للمقارنة مع 
   .املصارف التقليدية دون تشويه االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية

ارسة احملاسبية بني ويف ظل اعتماد البلدان املتنامي ملعايري احملاسبة الدولية قصد التوفيق يف املم
خمتلف الكيانات، فإن هذه املصارف تكون ملزمة باعتماد تلك املعايري إلعداد وعرض قوائمها املالية، 
خاصة إذا كانت تنشط يف بيئة تشريعية ال تراعي طبيعة العمل املصريف اإلسالمي، األمر الذي طرح 

  . مالت املالية اإلسالميةالعديد من وجهات النظر حول مدى مالءمة تلك املعايري للمعا

سيتم من خالل هذا الفصل التطرق للمصارف اإلسالمية، قوائمها املالية، ومعايري احملاسبة املالية 
الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مث تناول خمتلف املسائل اليت ميكن أن 

  :ملصارف اإلسالمية؛ وذلك من خالل النقاط التاليةيثريها تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف ا
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  :سيتم تناول هذا املبحث ضمن النقاط التالية
- o��a?���� 0�%C8=� A���@� 0�P�%o��a?���� 0�%C8=� A���@� 0�P�%o��a?���� 0�%C8=� A���@� 0�P�%o��a?���� 0�%C8=� A���@� 0�P�%        
- o0�%C8=� A���@� > ^��%_� ����%o0�%C8=� A���@� > ^��%_� ����%o0�%C8=� A���@� > ^��%_� ����%o0�%C8=� A���@� > ^��%_� ����% 

- M�%�*��8�M�%�*��8�M�%�*��8�M�%�*��8�    ^��%_�^��%_�^��%_�^��%_�    >>>>    A���@�A���@�A���@�A���@�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�....        
^�_� V#5@�^�_� V#5@�^�_� V#5@�^�_� V#5@�   :   :   :   :0�P�%0�P�%0�P�%0�P�%    A���@�A���@�A���@�A���@�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�    ��a?������a?������a?������a?����        

لقد خطت املصارف اإلسالمية خطوة كبرية يف جمال العمل املصريف، ويظهر ذلك جلياً من خالل 
االنتشار الواسع هلا يف خمتلف الدول، حيث أصبحت منافسًا للبنوك التقليدية رغم ما تتميز به من 

  .ذا األهداف اليت ترمي إىل حتقيقهااختالف يف طبيعة العمل، واألسس اليت تقوم عليها، وك
سيتم التطرق من خالل هذا املطلب إىل وللتعرف على هذا النوع املتميز من املؤسسات املصرفية، 

  :النقاط التالية
  
  

  

��O��O��O��O:::: b7
'� b7
'� b7
'� b7
'�@�@�@�@�A���A���A���A���    ��#B� k8O� 0�%C8=���#B� k8O� 0�%C8=���#B� k8O� 0�%C8=���#B� k8O� 0�%C8=�        
، أصبحت املصارف اإلسالمية جزءًا من املنظومة املصرفية ∗بعد حوايل األربعة عقود من الزمن

  .العاملية، وفيما يلي سيتم التعرف على هذا النوع من املؤسسات املالية

                                                           
يف " بنوك االّدخار احمللية"ترجع أول حماولة لتأسيس مصرف يعمل دون فوائد ربوية إىل اية اخلمسينيات من القرن العشرين يف باكستان، كما ّمت تأسيس  ∗

وصيات مؤمتر وزراء وقد جاء االهتمام احلقيقي بإنشاء مصارف تعمل طبقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية يف ت. 1963منطقة ميت غمر بالريف املصري سنة 

��O��O��O��O : : : :��#B� k8O� 0�%C8=� A���@� b7
'���#B� k8O� 0�%C8=� A���@� b7
'���#B� k8O� 0�%C8=� A���@� b7
'���#B� k8O� 0�%C8=� A���@� b7
'�        
��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :��<�*PO� 0�%C8=� A���@� {?��R��<�*PO� 0�%C8=� A���@� {?��R��<�*PO� 0�%C8=� A���@� {?��R��<�*PO� 0�%C8=� A���@� {?��R        
�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :b?���b?���b?���b?���    A���@�A���@�A���@�A���@�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�        

^�_� FG!@�^�_� FG!@�^�_� FG!@�^�_� FG!@�:::: M��%�B�M��%�B�M��%�B�M��%�B�    ^��^��^��^��    A���@�A���@�A���@�A���@�    ����%� �0�%C8=�����%� �0�%C8=�����%� �0�%C8=�����%� �0�%C8=�    
M�%�*��8��M�%�*��8��M�%�*��8��M�%�*��8��    ����%O����%O����%O����%O        
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1 - - - - 0�%C8=� A���@� b7
'�0�%C8=� A���@� b7
'�0�%C8=� A���@� b7
'�0�%C8=� A���@� b7
'�   

يف ضوء الخدمات المصرفية واالستثمارية مؤسسة مالية تقوم بتقدمي : "املصرف اإلسالمي هو
يف األرباح المشاركة  القائم على أساس الوساطة الماليةباستخدام أسلوب  أحكام الشريعة

  .1"واخلسائر
إدارا مؤسسة مصرفية تلتزم يف مجيع معامالا ونشاطاا االستثمارية و ˝: املصرف اإلسالمي هو

  .2˝بأهداف المجتمع اإلسالميجلميع أعماهلا بالشريعة اإلسالمية ومقاصدها وكذلك 

من خالل التعريفني السابقني، ميكن القول أن املصارف اإلسالمية عبارة عن مؤسسات مالية 
أحكام مصرفية تقوم على تلّقي األموال من خمتلف املتعاملني، للقيام بالوظائف واألنشطة املتوافقة مع 

 .الشريعة اإلسالمية، ومبا خيدم الفرد واتمع ككل

2 - - - - 0�%C8=� A���@� `B� k8O0�%C8=� A���@� `B� k8O0�%C8=� A���@� `B� k8O0�%C8=� A���@� `B� k8O 

  :3يقوم عمل املصارف اإلسالمية على قاعدتني أساسيتني
OOOO    ----  q
����Z "���� -*��xq
����Z "���� -*��xq
����Z "���� -*��xq
����Z "���� -*��x 

يكون بقدر حتّمل ) العائد أو الربح(أن احلق يف احلصول على النفع أو الكسب " ويُقصد ا 
، ومعىن هذا أن على املستثمر أن يتحّمل )املصروفات أو اخلسائر أو املخاطر(املشقة أو التكاليف 

 .  ة املقداراخلسائر إن وقعت متاماً كما يستفيد من األرباح اليت تكون غري مؤكدة الوقوع وغري معلوم

SSSS    ----  ��Bu��Z ��
s� -*��x��Bu��Z ��
s� -*��x��Bu��Z ��
s� -*��x��Bu��Z ��
s� -*��x 

، وهذا إمنا "أن من ضمن أصل شيء جاز له أن حيصل على ما توّلد عنه من عائد"ويُقصد ا 
يعين أن ضمان أصل املال يعطي احلق للضامن يف احلصول على األرباح املتولّدة عنه، مبا أنه تقع عليه 

  .حتّمل تبعة اخلسارة إن وقعت

                                                                                                                                                                                

بنك ديب "، كما ّمت إنشاء يف نفس السنة "البنك اإلسالمي للتنمية"بتوقيع اتفاقية تأسيس  1975خارجية الدول اإلسالمية مبدينة جدة، وحتّقق ذلك سنة 
تطور ونشأة الصناعة "عزالدين خوجة، : انظر. اإلسالميبدولة اإلمارات العربية املتحّدة الذي يعترب يف نظر املتخصصني البداية الفعلية للعمل املصريف " اإلسالمي

     .21 - 9: ، ص ص2010أفريل  20 -18، جامعة سطيف، اجلزائر، الخدمات المالية وإدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية: الندوة الدولية، "املالية اإلسالمية
  التحوط وإدارة المخاطر في: ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية اإلسالمية، "د منهامنوذج لقياس خماطر املصارف اإلسالمية بغرض احل"حممد البلتاجي،  1

  .   3 :ص ،2012 أفريل 6 - 5، المؤسسات المالية اإلسالمية
  .21 -20: ص ص ،2004، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، المصارف اإلسالميةفادي حممد الرفاعي،  2
، رسالة ماجستري غري "دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية اإلسالمية: في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالميةالمالية دور اهلندسة "آمال لعمش،  3

   .6 -5: ، ص ص2012/ 2011اجلزائر،  ،1منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 
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ن العميل الذي حيصل على قرض مـن املصـرف اإلسـالمي يصـبح ضـامناً لـه وكمثال على ذلك؛ فإ
باعتباره املالك اجلديد هلذا املال، ويتوجب عليه رد مثله، ويف املقابل يستحق األرباح اليت ميكـن أن تتولـد 

  .عن استثمار هذا القرض، دون أن يكون للمصرف احلق يف مطالبته جبزء من هذه األرباح
السابقتني أساس قيام املعامالت املالية يف االقتصاد اإلسالمي، ألن املال وحده ال تعترب القاعدتني 

ميكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن ينــتج مــاًال يف شــكل عوائــد وأربــاح إالّ إذا كــان هنــاك عمــل ومشــاركة 
 وحتّمــل للمخــاطر جبميــع أنواعهــا، وعلــى اعتبــار أن املصــارف اإلســالمية تتبــع مــنهج االقتصــاد اإلســالمي

بتعاليمــه وضــوابطه؛ فــال ميكــن هلــا أن تعطــي أو حتصــل علــى أربــاح دون حتّمــل جــزء مــن املخــاطر، وال أن 
تضــمن لنفســها أو ألحــد عمالئهــا جــزءاً مــن العوائــد، ألن ذلــك منــاٍف لطبيعــة عملهــا ولألســاس الــذي 

  .  قامت عليه

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :{?��R{?��R{?��R{?��R    A���@�A���@�A���@�A���@�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�    ��<�*PO���<�*PO���<�*PO���<�*PO�        
1 - 0�%C8=� A���@� {?��R0�%C8=� A���@� {?��R0�%C8=� A���@� {?��R0�%C8=� A���@� {?��R 

  :تتميز املصارف اإلسالمية عن غريها من املصارف التقليدية مبجموعة من اخلصائص منها

    OOOO - - - -      -*?�a��Z `%�'��� �� ��'�Z��-*?�a��Z `%�'��� �� ��'�Z��-*?�a��Z `%�'��� �� ��'�Z��-*?�a��Z `%�'��� �� ��'�Z��    

يعترب التعامل بالفائدة أخذاً وإعطاًء امليزة األساسية اليت يقوم عليها عمل املصارف التقليدية، حيث 
عوائد على األموال اليت تقرضها للمستثمرين  أا تعطي أصحاب الودائع فوائد مقابل إيداعام وتأخذ

حمققة بذلك أرباحاً من الفرق بني معدل الفائدة الدائنة والفائدة املدينة، يف حني أن املصارف اإلسالمية 
أول ما قامت عليه استبعاد التعامل بالفائدة ذلك أا تعتربه من قبيل الربا الذي أمجع العلماء على حترميه 

  .سلبية آثار اقتصادية واجتماعية نظرا ملا له من
وجتدر اإلشارة إىل أن استبعاد الفائدة من تعامل املصارف اإلسالمية ال يعين إلغاء هدفها يف حتقيق 
الربح، ولكن يكون ذلك عن طريق استثمار األموال وفق جمموعة من الصيغ التمويلية اليت تُراعي ضوابط 

 .1الشريعة اإلسالمية

اإلسالمية بضوابط املعامالت املالية يف االقتصاد اإلسالمي، فإا ختضع لرقابة وكي تلتزم املصارف 
هيئة شرعية تقوم بالتدقيق واملراجعة املستمرْين للتأكد من سالمة كافة األنشطة واملعامالت املالية اليت 

                                                           
  .92 :ص، 2001، 1ط دار وائل للنشر، عّمان،، أساسيات العمل المصرفي اإلسالميحممود حسن صوان،  1
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قبل بداية أي  وما مييز هذه الرقابة أا تكون .1تقوم ا املصارف اإلسالمية لتحقيق أهدافها املسطرة
نشاط مصريف وتستمر أثناء أدائه وبعد االنتهاء منه؛ وهو األمر الذي ميّكن اهليئة من الوقوف على 

  . االحنرافات الشرعية اليت ميكن أن حتدث خالل القيام بالعمليات املالية والعمل على تصحيحها
سالمية والتقيد باملبادئ كما يتعني على املصارف اإلسالمية االلتزام جبميع أحكام الشريعة اإل

ذلك مبا  ، ملتزمة يف2األخالقية، فتقوم باألنشطة احلالل وتتجنب تلك اليت تلحق أضرارًا بالفرد واتمع
  ".احلالل واحلرام"يُعرف بقاعدة 

 % 0xC'�� ~��h� �% 0xC'�� ~��h����@� �% 0xC'�� ~��h����@� �0xC'�� ~��h����@ %� �@����  -ب 

اختالف لقد مت اإلشارة يف العنصر السابق أن املصارف اإلسالمية ال تتعامل بالفائدة على 
أشكاهلا، وهذا يستدعي تكييف عالقتها باملودعني على غري تلك العالقة القائمة على الدائنية واملديونية 

  :3بالنسبة للمودعني باملصارف التقليدية، وقد أخذ هذا التكييف منوذجني
املودعة  يعترب املصرف اإلسالمي يف هذا النموذج وكيًال عن املودع يف إدارة أمواله  ::::���� ���[������0 ���[������0 ���[������0 ���[��0 -

لديه، ويكون ذلك يف مقابل احلصول على أجرة يتم االتفاق عليها بني الطرفني مسبقًا ومبوجب 
 .عقد بينهما، وتستحق سواء حتقق الربح أم مل يتحقق

-     0Z��u@�  ����0Z��u@�  ����0Z��u@�  ����0Z��u@�  ����::::  بأموال املودعني ) رب العمل(يعترب املصرف اإلسالمي يف هذه احلالة مضاربًا
ثمار هذه األموال وفق جمموعة من الصيغ واألساليب اليت تراعي ، حيث يقوم باست)رب املال(

ضوابط املعامالت املالية اإلسالمية، ويستحق مقابل ذلك اجلزء املتفق عليه من األرباح املتولدة 
 . عن االستثمار على أساس املشاركة

    ���� - - - -  Y��B�y�� `<�H��� 4�.�Y��B�y�� `<�H��� 4�.�Y��B�y�� `<�H��� 4�.�Y��B�y�� `<�H��� 4�.� 

من خالل تقدمي خمتلف اخلدمات تسعى املصارف اإلسالمية إىل حتقيق التكافل االجتماعي 
االجتماعية، ومن أمثلتها تقدمي القروض احلسنة وإنشاء صناديق جلمع الزكاة من أموال املسامهني 

 .4واملقدمة من األفراد واهليئات، وَتوّيل مهمة توزيعها يف مصارفها الشرعية

                                                           
، جامعة أم القرى، مكة ، المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي"الرقابة الشرعية الفعالة يف املؤسسات املالية اإلسالمية"عبد احلميد حممود البعلي، 1

  .5 :، ص2005، املكرمة
  .98: ، ص2007، دار هومة، اجلزائر، التطبيق المعاصر لدى البنوك اإلسالميةمن الفقه إلى : التمويل اإلسالميفارس مسدور،  2
- 13، دمشق، المؤتمر األول للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، "املصرفية اإلسالمية خصائصها وآلياا، وتطويرها"عبد الستار أبو غدة،  3

   .8-6: ص ص، 14/03/2006
  .96: ، صحممود حسن صوان، مرجع سابق 4
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2 - 0�%C8=� A���@� A�*PO0�%C8=� A���@� A�*PO0�%C8=� A���@� A�*PO0�%C8=� A���@� A�*PO 

   :يليميكن حتديد أهداف املصارف اإلسالمية فيما 

    OOOO----  0��
I A�*PO0��
I A�*PO0��
I A�*PO0��
I A�*PO 

واالقتصاد، وتصحيح وظيفة رأس املال يف اتمع وإبراز  وتتمثل يف تطبيق منهج اهللا يف جمال املال
دور العمل اإلنساين واجلهد البشري باعتباره عنصرًا هاّمًا من عناصر اإلنتاج وحتقيق التنمية الشاملة، 

ك باتباع أوامره واجتناب نواهيه، والتمسك بكل وااللتزام يف كل ذلك بتعاليم اإلسالم وتوجيهاته وذل
 .القيم الروحية واألخالقية اليت دعت إليها الشرائع السماوية

    SSSS----  0���B�y� A�*PO0���B�y� A�*PO0���B�y� A�*PO0���B�y� A�*PO 

وتتمثل يف املشاركة يف حتقيق التنمية الشاملة يف اتمعات اليت تعمل فيها يف االني االقتصادي 
اجلانب االجتماعي واجلانب املادي، ويأيت على رأس هذا ما وعدم الفصل بني هواالجتماعي واملزج بين

اهلدف إحياء فريضة الزكاة لتحقيق التكافل االجتماعي بني أفراد اتمع التزامًا مبراعاة حق اهللا يف املال 
 .الذي حنن مستخلفون فيه

    ����----  07����x� A�*PO07����x� A�*PO07����x� A�*PO07����x� A�*PO 

  :وتتمثل يف 

 ؛توطني أموال أفراد ومؤسسات دول العامل اإلسالمي بداخله -

تيسري انتقال رؤوس األموال اإلسالمية بني دول العامل اإلسالمي ومن دول الفائض إىل دول  -
 النقص دون توسط العامل اخلارجي؛

إعادة تدوير هذه األموال داخل العامل اإلسالمي مبا حيقق نفعه ومصلحته وحيقق له التنمية  -
 .     1املنشودة

    ���� - - - -  U�B��� A*��U�B��� A*��U�B��� A*��U�B��� A*�� 

حتقيق التنمية االقتصادية من خالل الضوابط العامة للنقود  تساهم املصارف اإلسالمية يف
وختصيص املوارد يف إطار املعايري الشرعية، ذلك أن طبيعة عمل هذه املصارف تقتضي حتول رأس املال 

                                                           
   .68: ص ،2000 ، دار النهضة العربية، القاهرة،البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقحممد إبراهيم أبو شادي،  1
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وفوائضه إىل رأس مال منتج من خالل نظام املشاركة الذي يعمل على القضاء على تضارب املصاحل بني 
  .1واحلد من املوارد االقتصادية والبشرية املعطلةرأس املال واإلنتاج 

�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :b?���b?���b?���b?���    A���@�A���@�A���@�A���@�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�        
  :2تتمثل وظائف املصارف اإلسالمية يف اآليت

1 - 6��� ^��%O M���Be�8� -���J6��� ^��%O M���Be�8� -���J6��� ^��%O M���Be�8� -���J6��� ^��%O M���Be�8� -���J 

لقاء نسبة من  عقد مضاربةيتوّىل املصرف اإلسالمي هذه الوظيفة بصفته مضاربًا إما من خالل 
ناتج االستثمار اليت يستحقها يف حال حتقق الربح فقط ويف حالة اخلسارة فإن املصرف خيسر جهده 

حيث يستحق املصرف هذا األجر مقابل  عقد وكالة بأجروصاحب املال خيسر أمواله، أو من خالل 
  .   جهده سواء حتقق الربح أم ال

2 - ^��%_� ��Be�8�^��%_� ��Be�8�^��%_� ��Be�8�^��%_� ��Be�8� 

اليت –وظيف األموال املتاحة له من مصادر ذاتية ومن حسابات االستثمار يقوم املصرف اإلسالمي بت
بطرق عديدة مبا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويقوم بتوزيع ما يتحقق من  –تلقاها بصفته مضارباً 

ربح أو خسارة نتيجة هلذه االستثمارات على مصادر األموال املستثمرة بعد استقطاع النسبة املخصصة 
 له من الربح يف حالة حتققه، وذلك بصفته مضاربا، وفقًا ملا يتم االتفاق عليه بني املصرف وأصحاب

  .  حسابات االستثمار
3 - 0�<
�@� M�%*s�0�<
�@� M�%*s�0�<
�@� M�%*s�0�<
�@� M�%*s� 

يقدم املصرف اإلسالمي خمتلف اخلدمات املصرفية مقابل أجر حمدد، مثل احلواالت والشيكات 
  . واالعتمادات وغريها

4 -  0���B�y�� M�%*s� 0���B�y�� M�%*s� 0���B�y�� M�%*s� 0���B�y�� M�%*s�        
تقتضي فكرة املصارف اإلسالمية أن يقوم املصرف أيضا بتقدمي خدمات اجتماعية من خالل 

صندوق الزكاة والصدقات، وأن يقوم بتنمية الطاقات البشرية وخدمة البيئة وكل ما صندوق القرض، أو 
 .يساهم يف إعمار األرض

  
                                                           

   .103: ص ،2010 ،2ط  ،ان، دار املسرية، عمّ تطبيقاتها المصرفية - مبادئها - البنوك اإلسالمية، أحكامهاحممد حممود العجلوين،  1
  .44 - 43 :، ص ص1998، البحرين، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةاحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة  2
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تمد املصارف اإلسالمية كغريها من املؤسسات املالية األخرى على املوارد املالية يف تأدية خمتلف تع

  .وتتنوع مصادر هذه األموال وخيتلف حجمها النسيب لدى املصرفاألنشطة، 

  :سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل العناصر التالية
  

  
  

  

��O��O��O��O : : : : 0�#R�*�� ����@� 0�#R�*�� ����@� 0�#R�*�� ����@� 0�#R�*�� ����@�0�%C8=� A���@� > ^��%��0�%C8=� A���@� > ^��%��0�%C8=� A���@� > ^��%��0�%C8=� A���@� > ^��%��        
  . تتمثل املصادر الداخلية يف حقوق امللكية، املخصصات، باإلضافة إىل بعض املصادر األخرى

1 - 0�H#@� )�.�0�H#@� )�.�0�H#@� )�.�0�H#@� )�.� 

وتتضمن العناصر يقصد حبقوق امللكية املوارد املالية اليت ميتلكها املصرف واملتاحة لالستثمار، 
  :التالية

    OOOO - - - -  ^�@� vO�^�@� vO�^�@� vO�^�@� vO� : اويتمثل يف تلك القيم املدفوعة من قبل مالك املصرف و على عكس 1ليس املتعهد ،
ما هو متعارف عليه بالنسبة للمصارف التقليدية أين ميكن لرأس املال املدفوع أن يكون أقل من 

 .2رأس املال املصرح به، على أن يبقى ذلك اجلزء ديناً على بعض الشركاء

    SSSS - - - -  M��|������M��|������M��|������M��|����وهي مبالغ تُقتطع من صايف الربح الذي يعود للمسامهني يف املصرف اإلسالمي  ::::��
فقط، وال يتم اقتطاعها من أرباح املودعني، وهذا بالنظر إىل كون أن االحتياطات هدفها تقوية 
املركز املايل للمصرف وهي من حق املسامهني، لذلك  فإن األمر يتطلب الفصل أّوًال بني 

 .   3ص املسامهني وتلك اليت ختص املودعنياإليرادات اليت خت

    ���� - - - -  -~��9� ;�Z�_�-~��9� ;�Z�_�-~��9� ;�Z�_�-~��9� ;�Z�_� :وهي األرباح املقتطعة من أرباح املسامهني قبل توزيعها                                                  .

                                                           
  .8: ص ،2010 ،2، ع23، ممجلة جامعة الملك عبد العزيز، "2واقع تطبيق البنوك اإلسالمية ملتطلبات اتفاقية بازل "رقية بوحيضر ومولود لعرابة،  1
  .112: ص ،2007، 2ط، بريوت، الدار اجلامعيةارسات العملية، مدراسة علمية فقهية للم: المصارف اإلسالميةعايد فضل الشعراوي،  2
    http://iefpedia.com:        مقال متاح على املوقع  .11: ص ،2011 ،المصرفية اإلسالمية الميالد والنشأة والتطورمسري رمضان الشيخ،  3

��O��O��O��O : : : :^��%�� 0�#R�*�� ����@�^��%�� 0�#R�*�� ����@�^��%�� 0�#R�*�� ����@�^��%�� 0�#R�*�� ����@�        
��W�2��W�2��W�2��W�2::::    ^��%�� 0�y��s� ����@�^��%�� 0�y��s� ����@�^��%�� 0�y��s� ����@�^��%�� 0�y��s� ����@� 
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2 - M����@�M����@�M����@�M����@� 

تعد املخصصات مبالغ مقتطعة من جممل اإليرادات ملواجهة خطر حمتمل احلدوث خالل الفرتة 
ية املقبلة، لكنه ال يكون معلوم املقدار أو وقت احلدوث بدقة، وُحتّمل املخصصات على اإليراد مثل املال

  .املصروفات واخلسائر سواء حتققت أرباح أم مل تتحقق
وال تُعّد املخصصات حّقًا من حقوق امللكية ألا متثل تكلفة أو إنفاقًا مل ُتصرف بعد، فإذا ما 

إليها فإن األرباح اليت قد تتوّلد عنها ال ُتضاف إىل نصيب املسامهني وحدهم  عند احلاجة اأُتيح توظيفه
        .     1ولكنها تضاف إىل وعاء التوزيع الكلي الذي يوزع بني املسامهني واملودعني

3 - �
R_� ����@��
R_� ����@��
R_� ����@��
R_� ����@�        
القروض احلسنة من : هناك موارد أخرى تتاح للمصارف اإلسالمية ذات مصادر داخلية مثل

والتأمني املودع من قبل العمالء؛ كغطاء اعتماد مستندي، أو غطاء خطابات الضمان، وقيمة املسامهني، 
  .2تأمني اخلزائن احلديدية املؤجرة

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :^��%�� 0�y��s� ����@�^��%�� 0�y��s� ����@�^��%�� 0�y��s� ����@�^��%�� 0�y��s� ����@� 
إضافة إىل املوارد الداخلية السابقة الذكر فإن املصرف اإلسالمي حباجة إىل موارد خارجية لتغطية 

  :يفنشاطه واليت تتمثل 

1.... M�Z�m��M�Z�m��M�Z�m��M�Z�m��     07��X� 07��X� 07��X� 07��X�))))V#5�� \� �?�����V#5�� \� �?�����V#5�� \� �?�����V#5�� \� �?�����(((( 

تُفتح هذه احلسابات لألشخاص الذي يرغبون يف إيداع أمواهلم لدى املصرف اإلسالمي بغرض 
وتكون قابلة للسحب يف أي وقت دون أن يكون هلم احلق يف أي  3حفظها وتسيري معامالم التجارية

يأخذها كأمانة حيتفظ بعينها لُرتّد إىل أصحاا عند ، ويُعترب املصرف ضامنًا هلذه الودائع وال 4عائد
، وبذلك فهي مبثابة قروض من قبل املودعني 5الطلب وإمنا يستخدمها يف أعماله ويلتزم برّد مثلها

للمصرف، وتسميتها بالوديعة ال يغري من طبيعتها من أا قرض والقرض يف اإلسالم هو القرض 
  . 6احلسن

                                                           
   .117: صمرجع سابق، عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  1
  .115: ص ،2006، دار غار حراء، دمشق، المصارف اإلسالمية وماذا يجب أن يُعَرف عنهاعالء الدين الزعرتي،  2
  .119: ، صقمرجع سابعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  3
  .283: ص ،2002، مجعية الرتاث، غرداية، اجلزائر، تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالميةسليمان ناصر،  4
    .املرجع السابق 5
  .12: ص ،مرجع سابقمسري رمضان الشيخ،  6
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تشغيل هذه األموال من حق املسامهني وليس من حق أصحاب الودائع نظراً تعّد األرباح احملققة من 
ألن املصرف ضامن لرّد هذه الودائع، وال يتحمل املودعني أي خماطر نتيجة تشغيل واستثمار تلك 

  .   1األموال وإمنا تقع على املصرف وذلك تطبيق للقاعدة الشرعية اخلراج بالضمان

2.... 6<���� M�Z�m�6<���� M�Z�m�6<���� M�Z�m�6<���� M�Z�m� 

إلسالمي بفتح هذا النوع من احلسابات لألشخاص الراغبني يف االحتفاظ جبزء من يقوم املصرف ا
الدخل لفرتة من الزمن للتمكن بعدها من حتقيق أغراض ادخارها سواء كان شراء سلعة أو مقابلة التزام 

، وهي ودائع صغرية غالباً، ويعرض 2أو غري ذلك، وال يتمثل دافع اإليداع يف احلصول على الربح
  :رف اإلسالمي على املودع ثالث اختيارات مبوجب هذا النوع من احلسابات، وهياملص

 أن يودع أمواله يف حساب استثمار باملشاركة يف األرباح؛  - 

 أن يودع جزءاً من أمواله يف حساب استثمار ويرتك جزءاً آخر للسحب منه وفقاً الحتياجاته؛ - 

        .      3وديعة حتت الطلبأن يودع أمواله بدون أرباح مع ضمان أصلها فتصبح  - 
3.... M�Z�m�M�Z�m�M�Z�m�M�Z�m�    ��Be�8����Be�8����Be�8����Be�8�� 

وهي األموال اليت يضعها أصحاا بغرض حتقيق الربح من خالل قيام املصرف بتوظيفها 
  .واستثمارها، سواء بصورة منفردة أو مشرتكة

  :وتنقسم احلسابات االستثمارية يف املصارف اإلسالمية إىل نوعني مها
OOOO    ----   0.#5@� ��Be�8�� M�Z�m� 0.#5@� ��Be�8�� M�Z�m� 0.#5@� ��Be�8�� M�Z�m� 0.#5@� ��Be�8�� M�Z�m�يقوم املودع فيها بتفويض املصرف باستثمار أمواله يف أي     ::::)��'�0%�'��0%�'��0%�'��0%((((

 .مشروع من مشاريعه االستثمارية

SSSS    ----   -*�.@� ��Be�8�� M�Z�m� -*�.@� ��Be�8�� M�Z�m� -*�.@� ��Be�8�� M�Z�m� -*�.@� ��Be�8�� M�Z�m�حيث يقوم املودع باختيار مشروع معني من املشاريع ): ): ): ): �@���0���@�0���@�0���@�0((((
 .4اليت يقوم ا املصرف الستثمار أمواله

  :5الشكلني ويقبل املصرف اإلسالمي الودائع االستثمارية على أحد

                                                           
  .117: ، ص2006، دار غار حراء، دمشق، المصارف اإلسالمية وماذا يجب أن يُعَرف عنهاعالء الدين الزعرتي،  1
.121: ، صمرجع سابقعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  2

    
 اإلسالمي، االقتصاد ملتقى :لملتقى الدولي األول، ا"عموميات حول املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول"قادري حممد الطاهر، جعيد البشري،  3

   .11: ص ،2011 فيفري 24- 23 اجلزائر، بغرداية، اجلامعي املركز التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم معهد المستقبل، ورهانات...الواقع
جمموعة  مذكرة ماجستري منشورة، ،مصادر واستخدامات األموال في البنوك اإلسالمية على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبيةعبد احلليم عمار غريب،  4

  .272:   ص ،2013دار أيب الفداء العاملية، محاة، سوريا، 
  .12: مسري رمضان الشيخ، مرجع سابق، ص 5
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، ليكون الربح إذا حتقق مشرتكًا بنسبة حتدد يف اتفاقية فتح احلساب، وإذا مضاربةإما بصورة  •
 .حدثت خسارة فيتحملها املودع وحده واملصرف يكون قد خسر جهده

من العميل للمصرف بأجر حمّدد يتقاضاه املصرف مهما كانت النتائج، على وكالة  وإما بصورة •
 . أالّ يكون تعّد أو تقصري، أما العميل فله كل الربح إذا حتقق كما تقع عليه اخلسارة

  

F��e�� V#5@�F��e�� V#5@�F��e�� V#5@�F��e�� V#5@�   :   :   :   :0�%C8=� A���@� > ^��%_� M�%�*��8�0�%C8=� A���@� > ^��%_� M�%�*��8�0�%C8=� A���@� > ^��%_� M�%�*��8�0�%C8=� A���@� > ^��%_� M�%�*��8�        

أساليب التمويل اليت تتوافق مع  تقوم املصارف اإلسالمية بتوظيف األموال باستخدام خمتلف
  :الشريعة اإلسالمية واليت ترتبط ارتباطا مباشراً بالنشاط احلقيقي، واليت سيتم تناول أّمهها فيما يلي

  

 

        
��O��O��O��O : : : : Q��!��  �+ Q��!��  �+ Q��!��  �+ Q��!��  �+))))q�#'@� ¡%���  �+q�#'@� ¡%���  �+q�#'@� ¡%���  �+q�#'@� ¡%���  �+((((        

  :دور التاجر، وتُقسم إىلوهنا ميارس املصرف 

1 - - - - 0¢�
@�Z `7�B���0¢�
@�Z `7�B���0¢�
@�Z `7�B���0¢�
@�Z `7�B���        
يعّد بيع املراحبة أداة متويل على املدى القصري، حيث ُيستخدم يف متويل عمليات التجارة الداخلية 
واخلارجية، كما ميكن تطبيقه على خمتلف األنشطة والقطاعات سواء كان ذلك خاّصًا باألفراد أم 

  .املؤسسات
OOOO    ----    0¢�
@� q��a%  0¢�
@� q��a%  0¢�
@� q��a%  0¢�
@� q��a%        

، وهو من بيوع األمانة، 1راحبة هو بيع السلعة بالثمن الذي اشُرتيت به وزيادة ربح معلومبيع امل
حبيث تنقسم البيوع إىل بيوع مساومة ال ُيشرتط فيها معرفة الثمن األصلي للسلعة وبيوع أمانة يُشرتط 

  .2فيها معرفة الثمن األصلي للسلعة
                                                           

   .54:ص ،مرجع سابقأمحد صبحي، العيادي،  1
  .167: ص ،2005، دار القلم، دمشق، ، فقه المعامالت الماليةرفيق يونس املصري 2

��O��O��O��O : : : : �+ �+ �+ �+    Q��!��Q��!��Q��!��Q��!��        
��W�2��W�2��W�2��W�2::::    -��ms�� �Z
�� > 0]��t@�  ��Z `7�B���-��ms�� �Z
�� > 0]��t@�  ��Z `7�B���-��ms�� �Z
�� > 0]��t@�  ��Z `7�B���-��ms�� �Z
�� > 0]��t@�  ��Z `7�B��� 
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SSSS    ----     0¢�
@�Z `7�B��� Q��WO   0¢�
@�Z `7�B��� Q��WO   0¢�
@�Z `7�B��� Q��WO   0¢�
@�Z `7�B��� Q��WO        
  :المية التمويل باملراحبة بطريقتني رئيسيتنيمتارس املصارف اإلس

• 07��'�� 0¢�
@�07��'�� 0¢�
@�07��'�� 0¢�
@�07��'�� 0¢�
وتعين بيع املالك لسلعة ميلكها أصًال، وهي مثل البيوع اليت يقوم ا مجيع التجار ::::�@
 .1يف العادة، إذ يشرتون السلع مث يبيعوا ملن يرغب مراحبة

• ��
t��Z 
%£� 0¢�
@���
t��Z 
%£� 0¢�
@���
t��Z 
%£� 0¢�
@���
t��Z 
%£� 0¢�
وهي اليت يقوم فيها املصرف بشراء سلعة معينة ومبواصفات حمددة بناًء  ::::�@
 .2على طلب العميل، وعلى أساس وعد منه بشرائها من املصرف مراحبة

والفرق األساسي بني هذا النوع واملراحبة العادية يكمن يف ملكية البائع، أي املصرف، للسلعة 
 البيع األول، يف حني أن املصرف ال ميتلك السلعة يف املبيعة وقت التفاوض، حيث ُيشرتط االمتالك يف

  .   3النوع الثاين من بيوع املراحبة وقت التفاوض

2 - - - - "�#�m��Z `7�B���"�#�m��Z `7�B���"�#�m��Z `7�B���"�#�m��Z `7�B��� 

OOOO     - - - -  "#�m�� q��a%"#�m�� q��a%"#�m�� q��a%"#�m�� q��a%        
وهو البيع الذي يتم فيه تسليم الثمن يف جملس العقد وتأجيل تسليم السلعة املوصوفة بدقة إىل 

 .4وقت حمدد يف املستقبل

رّب الّسلم أو (من املشرتي  )رأس مال السلم(فالسَلم عقد بيع يقوم على تسليم مثن السلعة 
يف أجل  )املسلم إليه(من ِقبل البائع  )املسّلم فيه(عند إبرام العقد، على أن يتم تسليم السلعة  )املسلم

  .معلوم، حبيث تكون وفق املواصفات احملددة

SSSS     - - - -  "#�m�� Q��WO"#�m�� Q��WO"#�m�� Q��WO"#�m�� Q��WO        
• U��'�� "�#�m��U��'�� "�#�m��U��'�� "�#�m��U��'�� "�#�m��:::: حيث يقوم املصرف بتمويل عاجل وحصوله على السلعة يف وقت آجل. 

• U���@� "�#�m��U���@� "�#�m��U���@� "�#�m��U���@� "�#�m��::::  يقوم مبوجبه املصرف بشراء سلعة يتحصل عليها مستقبًال ويبيع سلعة مستحقة
يف نفس األجل ومماثلة لتلك اليت اشرتاها مبوجب العقد األول، وعند حلول األجل يقوم املصرف 

مبوجب العقد األول إىل املشرتى بشرط أن يكون االلتزام يف عقدين   بتسليم نفس السلعة املشرتاة
                                                           

  .73: ، ص2009، دار املسرية، عّمان، المصارف اإلسالميةمحاسبة حسني حممد مسحان، موسى عمر مبارك،  1
  .309 :، ص2007 ،6، دار النفائس، عّمان، طالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميحممد عثمان شبري،  2
  .204 - 203:، ص ص1999، دون دار نشر، مصر، القرار االستثماري في البنوك اإلسالميةمصطفى كمال السيد طايل،  3
  .198: ، ص 2008 ،2، دار املسرية، عّمان، طاألسس النظرية والتطبيقات العملية: المصارف اإلسالميةحممود حسني الوادي وحسني حممد مسحان،  4
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منفصلني، فعجز البائع يف العقد األول من التسليم ينبغي أن ال يرتتب عليه عجز البائع يف العقد 
   .   1الثاين عند التسليم

3 - - - - Q���8��Z `7�B���Q���8��Z `7�B���Q���8��Z `7�B���Q���8��Z `7�B���        
يلية لتصنيع سلع حمددة، حيث توفر هذه الصيغة متويًال متوسط األجل لتلبية االحتياجات التمو 

  .تطبقها املصارف اإلسالمية لتغطية بعض النشاطات والقطاعات االقتصادية

OOOO     - - - -  Q���8�� q��a%Q���8�� q��a%Q���8�� q��a%Q���8�� q��a% 

        .2االستصناع اصطالحاً هو عقد على مبيع يف الذمة وشرط عمله على الصانع
حبيث  )البائع(والصانع  )املشرتي(وبالتايل ميكن تعريف االستصناع على أنه عقد بني املستصنع 

أو احلصول عليها عند أجل  )املصنوع(يقوم الثاين بناًء على طلب األول بصناعة سلعة موصوفة 
التسليم، على أن تكون مادة أو تكلفة العمل من الصانع، وذلك يف مقابل الثمن الذي يتفقان عليه 

  .3وعلى كيفية سداده حاالً أو مقسطاً أو مؤجالً 

SSSS     - - - -  Q���8��Z `7�B��� Q��WOQ���8��Z `7�B��� Q��WOQ���8��Z `7�B��� Q��WOQ���8��Z `7�B��� Q��WO        
  :ميكن أن يتم التمويل باالستصناع وفقاً للصيغتني اآلتيتني

• U��'�� Q���8��U��'�� Q���8��U��'�� Q���8��U��'�� Q��� .يتوىل املصرف صناعة السلعة حمل العقد بنفسه: : : : ��8

• U���@� Q���8��U���@� Q���8��U���@� Q���8��U���@� Q���أن يصنع  )الصانع (إذا مل يشرتط العميل أي املستصنع على املصرف  ::::��8
بنفسه، ميكن للمصرف أن ينشئ عقد استصناع ثانيا بغرض تنفيذ التزامه يف العقد األول، 

 .ويعرف هذا العقد الثاين باالستصناع املوازي

  :والعقد املوازي وإن كان يف جوهره تنفيذاً لعقد االستصناع األول إال أن
تنفيذ املشروع للمستصنع  يف املصرف بصفته صانعًا يف العقد األول سيكون مسؤوًال عن  •

العقد األول كما لو مل يكن العقد املوازي موجوداً، وعليه فإن أي خلل أو تقصري يف 
 التنفيذ مبوجب العقد املوازي ُيسأل عنه املصرف كما لو كان هو املنفذ؛

                                                           
والتجارية وعلوم التسيري، ، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية العوم االقتصادية "دراسة تطبيقية مقارنة: الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية"شوقي بورقبة،  1

   .22: ، ص2010/2011اجلزائر، ، 1 جامعة سطيف
  .191: ، ص مرجع سابقحممود حسني الوادي وحسني حممد مسحان،  2
  .366: ، صمرجع سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  3
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الصانع يف العقد املوازي يكون مسؤوًال لدى املصرف وليست له صلة قانونية مباشرة  •
 ع، أي العميل، يف العقد األول؛باملستصن

إن مسؤولية املصرف بصفته صانعًا يف العقد األول وحتمله لكافة املسؤوليات النامجة عن  •
أي إخالل بالوصف، وما يرتتب على ذلك من ضمان هي اليت تربر له أخذ الربح الذي 

 .1حيصل عليه من هذه املعاملة

لصناعة يف البلد الذي تعمل فيه عن طريق وعليه ميكن للمصارف اإلسالمية أن ختدم قطاع ا
صيغة االستصناع باعتباره نشاط اقتصادي مفيد للصانع واملستصنع واتمع ويعترب كأسلوب للتمويل 

  .2املصريف اإلسالمي

4 - - - - -��y=�Z `7�B���-��y=�Z `7�B���-��y=�Z `7�B���-��y=�Z `7�B��� 

OOOO     - - - -  -��y=� q��a%-��y=� q��a%-��y=� q��a%-��y=� q��a%        
لطرف آخر تشري اإلجارة  إىل العقد الذي يتم مبوجبه متليك منفعة أصل معلوم من ِقبل مالكه 

  .3مقابل عوض وملدة معلومة
فهي اتفاق تعاقدي بني طرفني ُمينح مبقتضاه املستأجر احلق يف استخدام أصل مملوك للمؤجر، 

  .4وذلك خالل فرتة زمنية معينة مقابل أجرة معلومة تُدفع حسب االتفاق

SSSS     - - - -  -��y=� Q��WO-��y=� Q��WO-��y=� Q��WO-��y=� Q��WO 

  :تصنف عقود اإلجارة إىل
• 0�#��t��� -��y=�0�#��t��� -��y=�0�#��t��� -��y=�0�#��t��� -��y=� : : : : وتقوم على متليك املستأجر منفعة أصل 5يسبقها وعد بالتمليكوهي اليت ال ،

يف اية مدة اإلجارة، ) املصرف اإلسالمي(معني ملدة معينة، على أن يتم إعادة األصل ملالكه 
ليتمكن من إعادة تأجريه لطرف آخر أو جتديد العقد مع نفس املستأجر إذا رغب الطرفني 

 . 6بذلك

                                                           
  .371: ص، 1998، مرجع سابقهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  1
  .71: ص، 2009 ،1، دار صفاء، عّمان، طالواقع والتطبيقات العملية: إدارة المصارفصادق راشد الشمري،  2
  .237: ص مرجع سابق،حسني حممد مسحان، موسى عمر مبارك،  3
  .25 :ص ،مرجع سابقشوقي بورقبة،  4
  .285: ، صمرجع سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  5
  .238: ، صمرجع سابقحسني حممد مسحان، موسى عمر مبارك،  6
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• ��#B���Z 0���@� -��y=���#B���Z 0���@� -��y=���#B���Z 0���@� -��y=���#B���Z 0���@� -��y=�::::  وفيها يتم متليك منفعة األصل خالل مدة اإلجارة للمستأجر مع وعد من
 . 1املالك بتمليك األصل للمستأجر يف اية مدة اإلجارة

وهي ختتلف عن اإلجارة التشغيلية من حيث اقتناء املصرف لألصل املؤجر، حيث أنه يقتنيها بناًء 
هاية، يف حني األصل يف اإلجارة على طلب العمالء باستئجار أصل ما بقصد متلكه يف الن

 .    2التشغيلية قد يكون يف ملك املصرف قبل طلب العميل إبرام عقد اإلجارة
، مع شرط الفصل بني عقد اإلجارة والعقد إن اإلجارة املنتهية بالتمليك تشمل احلاالت التالية

  : 3الذي يتم به التمليك
 - 0!�� 47
| �� ��#B���Z 0���@� -��y=� : اية مدة اإلجارة باهلبةحيث يتم متليك األصل يف. 

 - U~%� 
'mZ ��!�� 47
| �� ��#B���Z 0���@� -��y=�  : اية مدة اإلجيار البيع بسعر رمزي يتم يف
 .يتم الرتاضي عليه

 -  Y.�.� �BeZ ��!�� 47
| �� ��#B���Z 0���@� -��y=�))�m�� 
يتم بيع األصل بعد انتهاء  ):8'
عقد اإلجارة بثمن غري رمزي، أي بسعر حقيقي وهو سعر األصل يف السوق يف تاريخ عقد 

 .البيع يدفعه املستأجر
 - ��mx_� 0�.!Z ��!�� 47
| �� ��#B���Z 0���@� -��y=�:  حيث يسقط عقد اإلجارة بالنسبة لبقية

 د مثن البيع بناء على مثن األقساط املتبقيةاملدة بانتقال امللكية إىل املستأجر، وحيد. 
 - Y¤�*��� ��!�� 47
| �� ��#B���Z 0���@� -��y=�:  ويكون البيع تدرجيياً تبعاً لألقساط املدفوعة إىل

الثمن اإلمجايل، حبيث تنتقل ملكية األصل بالكامل مع انتهاء مدة عقد اإلجارة، مع إبرام عقد 
 .   هبيع لكل جزء من األصل يف حين

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :-��ms�� �Z
�� > 0]��t@�  ��Z `7�B���-��ms�� �Z
�� > 0]��t@�  ��Z `7�B���-��ms�� �Z
�� > 0]��t@�  ��Z `7�B���-��ms�� �Z
�� > 0]��t@�  ��Z `7�B���        
  :وهي تقوم على أساس مشاركة العميل يف نتائج األعمال، وتُقسم إىل

                                                           
  .211 - 210: ، ص صمرجع سابقحممود حسني الوادي وحسني حممد مسحان،  1
  .322 :، صمرجع سابقحممد عثمان شبري،  2
، املعهد اإلسالمي للبحوث من منظور إسالمي: المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك في المصارف اإلسالميةعلي أبو الفتح أمحد شتا،  3

  .26 - 24: ، ص ص2003، 1طوالتدريب، 
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1 - - - - 0]��t@�Z `7�B���0]��t@�Z `7�B���0]��t@�Z `7�B���0]��t@�Z `7�B��� 

OOOO    ----  0]��t@� q��a%0]��t@� q��a%0]��t@� q��a%0]��t@� q��a% 

إن املشاركة املصرفية هي صيغة متويلية يشرتك فيها املصرف اإلسالمي مع عميل أو أكثر يف مشروع 
  . 1معني بقصد الربح

صفقة (فالتمويل باملشاركة يشري إىل أن املصرف يقدم حصة يف إمجايل التمويل الالزم لتنفيذ عملية 
احلصة املكملة، ) طالب التمويل من املصرف(، على أن يقدم الشريك اآلخر )أو مشروع أو برنامج

عليها، فتكون حصته  بإدارة عملية املشاركة واإلشراف - يف الغالب –باإلضافة إىل قيام هذا األخري 
  .2مشتملة على حصة يف املال باإلضافة إىل حصة العمل واخلربة واإلدارة

يتفق الطرفان مبوجب عقد املشاركة على نسب لتوزيع ناتج النشاط سواء كان رحبًا أو خسارة؛ 
بنسبة حيث حيصل العميل على حصة مقابل إدارته للنشاط وقيامه باألعمال التنفيذية، ويوزع الباقي 

أما يف حالة اخلسارة، فإا توزع على أساس نسب . مسامهة كل طرف منهما يف التمويل الكلي املقدم
املشاركة يف التمويل لكل منهما وال يدخل يف ذلك مشاركة اجلهد؛ إذ ال يتحمل العميل نصيباً آخر من 

   .  3اخلسائر بسبب عمله، حيث يكفيه أنه خسر جهده

SSSS    ----  0]��t@� Q��WO0]��t@� Q��WO0]��t@� Q��WO0]��t@� Q��WO        
  :4متييز األنواع التالية وميكن

• `y_� -6�x 0]��t@�`y_� -6�x 0]��t@�`y_� -6�x 0]��t@�`y_� -6�x 0]��t@�::::  وهي حمددة املدة، حيث تتضمن االتفاق بني األطراف على توقيت
معني للتمويل، فبانتهاء املدة أو العملية املمولة، يقوم املصرف والعميل باقتسام األرباح أو العائد 

 .وفقاً للنسب املتفق عليها

• `y_� 0#7�| 0]��t@�`y_� 0#7�| 0]��t@�`y_� 0#7�| 0]��t@�`y_� 0#7�| 0]��t@�:::: 

  :وهي نوعان

                                                           
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،  ملتقى األزمة المالية واالقتصادية الدولية، "ضوابط املشاركة يف العمل املصريف اإلسالمي"عبد القادر جعفر،  1
     .2 :، ص2009أكتوبر  21 - 20سطيف، اجلزائر، ب
   .157: ص ،1996، القاهرة،  للو  أبو، دار اإلسالمية وقضايا التشغيلأصول المصرفية الغريب ناصر،  2
  .128: ص ،1995 ،2والتوزيع، القاهرة، ط  ايرتاك للنشر ،البنوك اإلسالميةاخلضريي،  أمحد حمسن 3

  .130 -128: ص صاملرجع السابق،  4
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 - ¥wt% ^�% vO
Z 0�Z�e�� 0]��t@� :مشروع العميل، وتبقى  وهي مسامهة املصرف يف رأس مال
 .مستمرة مادام املشروع قائماً ومستمراً 

 - ��#B���Z 0���@� 0�x��@� 0]��t@� :  يقوم هذا النوع من املشاركة على تناقص حق املصرف
رديًا مع ما يقوم العميل بسداده إىل كشريك ممول جبزء من املال بشكل تدرجيي يتناسب ط

املصرف من قيمة التمويل املقدم، حىت تصبح مسامهة املصرف صفرًا وامتالك العميل لكل 
 .املوجودات عند اية املشاركة

2 - - - -     0Z��u@�Z `7�B���0Z��u@�Z `7�B���0Z��u@�Z `7�B���0Z��u@�Z `7�B��� 

OOOO    ----  0Z��u@� q��a%0Z��u@� q��a%0Z��u@� q��a%0Z��u@� q��a% 

واآلخر جبهده ) املالأي رب (املضاربة عبارة عن عقد بني طرفني أو مشاركة بني اثنني، أحدمها مباله 
، وفيها الغنم بالغرم لالثنني معاً؛ فاملكسب أو الربح يُقّسم بني الطرفني بالنسب )أي املضارب(وخربته 

اخلسارة املالية، يف حني يتحمل املضارب ) أو املصرف(املتفق عليها، وعند اخلسارة يتحمل رب املال 
ون قّصر أو خالف ما اشرتط عليه رب املال، خسارة جهد وعمله بشرط أال قد يك) أو عميل املصرف(

  .وإذا ثبت العكس فإنه يكون ملزماً بضمان اخلسارة أي رّدها
كما قد يتوّىل املصرف اإلسالمي أعمال املضاربة بنفسه باعتباره صاحب اخلربة واملعرفة، باالتفاق 

وعات اإلنتاجية أو مع املستثمرين من أصحاب رؤوس األموال أو أصحاب الودائع لتنفيذ بعض املشر 
  .   1اخلدمية

SSSS    ----  0Z��u@� Q��WO0Z��u@� Q��WO0Z��u@� Q��WO0Z��u@� Q��WO        
  :للمضاربة أنواع خمتلفة ميكن متييز منها ما يلي

• ��]
t�� �*� F�� �%��]
t�� �*� F�� �%��]
t�� �*� F�� �%��]
t�� �*� F�� �%2
 

 - 0+�s� �O 0�?�e�� 0Z��u@� : هلذا النوع من املضاربة طرفان، أحدمها يقّدم املال، واآلخر يقدم
 .العمل واجلهد واإلدارة

                                                           
1
  .136، 135: ص ، صحممود حسن صوان، مرجع سابق  
  .137، 136: ص ، صسابقالرجع امل 2
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 - 0���BX� 0Z��u@� : وتدّل على تعدد "املضاربة املشرتكة متعددة األطراف" وتسّمى أيضا ،
 . األطراف املشرتكة يف املضاربة من ناحييت أرباب املال وأرباب اخلربة والعمل

• ��
t�� F�� �%��
t�� F�� �%��
t�� F�� �%��
t�� F�� �%1
 

 - 0.#5@� 0Z��u@� : وهي اليت مينح فيها رب املال املضارب كامل احلرية بالتصرف يف املال دون
 .لشريعة اإلسالميةخمالفة أحكام ا

 - -*�.@� 0Z��u@� : ًوهي اليت يشرتط فيها رب املال على املضارب شروطا معينة ومقبولة شرعا
  .يقيد ا للعمل يف إطارها

• 0Z��u@�Z 0��!I  �+0Z��u@�Z 0��!I  �+0Z��u@�Z 0��!I  �+0Z��u@�Z 0��!I  �+ 

 - -�x�m@� : هي ذلك النوع من الشركات اليت تقوم على أساس بذل اجلهد من العامل يف رعاية
ه بالسقي والرعاية على أساس أن يوزع الناتج من األمثار بينهما بنسبة األشجار املثمرة وتعهد

، ويستخدم املصرف اإلسالمي هذه الصيغة يف متويل مشروعات استصالح األراضي 2متفق عليها
، فيقوم بتوفري املال وأدوات السقي الالزمة، 3لزراعتها وتطويرها باستخدام التكنولوجيا احلديثة

ولقد أجاز الفقهاء هذه . يقوم بالعمل، ويقتسم الناتج مع صاحب األرضوبإمكانية وضع أجري 
 .4الصيغة ألا عقد شركة بني املال والعمل قياسا على املضاربة

عبارة عن دفع أرض من مالكها إىل من يزرعها أو يعمل عليها، : "وتعّرف بأا :�@~���0 - 
بني مالك األرض والعامل عليها، ولقد  ، فهي بذلك عقد شركة5"ويقومان باقتسام الزرع بينهما

أمجع الفقهاء أيضا على جواز شركة املزارعة باعتبارها عقد شركة بني املال والعمل قياسا على 
  .    6املضاربة

  

                                                           
  .114: ، ص مرجع سابقموسى عمر مبارك، و حسني حممد مسحان  1
  .183: ، ص1988، مؤسسة الرسالة، عّمان، السياسة النقدية والمصرفية في اإلسالمدنان خالد الرتكماين، ع 2
   .403 :ص ،2006، دار الفجر، القاهرة، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي، 3
  .30 :ص ،مرجع سابقشوقي بورقبة،  4
  .177: حممود حسن صوان، مرجع سابق، ص 5
  .30 :ص، سابق مرجعشوقي بورقبة،  6
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  :التاليةسيتم تناول هذا املبحث ضمن النقاط 

- o0�%C8=� A���B#� 0���@� "?��.��o0�%C8=� A���B#� 0���@� "?��.��o0�%C8=� A���B#� 0���@� "?��.��o0�%C8=� A���B#� 0���@� "?��.��        
- 0�%C8=� A���@�Z 0+�s� 0���@� 0!8�9� 67�'%0�%C8=� A���@�Z 0+�s� 0���@� 0!8�9� 67�'%0�%C8=� A���@�Z 0+�s� 0���@� 0!8�9� 67�'%0�%C8=� A���@�Z 0+�s� 0���@� 0!8�9� 67�'%....        

^�_� V#5@�^�_� V#5@�^�_� V#5@�^�_� V#5@�   :   :   :   :"?��.��"?��.��"?��.��"?��.��    0���@�0���@�0���@�0���@�    A���B#�A���B#�A���B#�A���B#�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�        
إن قيام املصرف اإلسالمي بوظائفه، وما يرتتب عليها من نتائج وحقوق له وللغري، يستدعي 

  .املالية اليت تلّيب االحتياجات املشرتكة للمستفيدين الرئيسني من املعلوماتالتعبري عنها من خالل القوائم 

سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل القوائم املالية اليت ينبغي على املصرف اإلسالمي نشرها يف تقريره 
  :السنوي، وهذا من خالل العناصر التالية

  

  

  
  

��O��O��O��O "?��x"?��x"?��x"?��x    0���%0���%0���%0���%    }'�}'�}'�}'�    ��������    0a���0a���0a���0a���    A
�@�A
�@�A
�@�A
�@�    ��a�Z��a�Z��a�Z��a�Z    ¦�
Be�m%¦�
Be�m%¦�
Be�m%¦�
Be�m%        
يف حكمها وأموال وهي القوائم اليت تعّرب عن وظيفة املصرف بصفته مستثمراً ألموال املسامهني وما 

أصحاب حسابات االستثمار وما يرتّتب على ذلك من حقوق والتزامات له وعليه أو للغري وعليهم، 
قائمة املركز املايل، قائمة الدخل، قائمة : وتتحّدد هذه القوائم طبقاً ملا استقّر عليه العرف احملاسيب مبا يلي

  . 1ةالتغريات يف حقوق امللكية، وقائمة التدفقات النقدي

                                                           
1
  .389: حسني حممد مسحان وموسى عمر مبارك، مرجع سابق، ص  

��O��O��O��O : : : :"?��x"?��x"?��x"?��x    0���%0���%0���%0���%    }'�}'�}'�}'�    ��������    0a���0a���0a���0a���    A
�@�A
�@�A
�@�A
�@�    ZZZZ��a���a���a���a�    ¦�
Be�m%¦�
Be�m%¦�
Be�m%¦�
Be�m%        
��W�2��W�2��W�2��W�2:::: 0B?�x0B?�x0B?�x0B?�x    }'�}'�}'�}'�    ��������    0a���0a���0a���0a���    A
�@�A
�@�A
�@�A
�@�    ��a�Z��a�Z��a�Z��a�Z    ¦�
7*%¦�
7*%¦�
7*%¦�
7*%    M���Be�8C�M���Be�8C�M���Be�8C�M���Be�8C�    -*�.@�-*�.@�-*�.@�-*�.@�        
�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :"?��x"?��x"?��x"?��x    
�!'�
�!'�
�!'�
�!'�    ��������    0a�����0a�����0a�����0a�����    0���B�y��0���B�y��0���B�y��0���B�y��    A
�B#�A
�B#�A
�B#�A
�B#� 

 FG!@� FG!@� FG!@� FG!@�YW�e��YW�e��YW�e��YW�e��::::  0���@� "?��.�� 0���@� "?��.�� 0���@� "?��.�� 0���@� "?��.��0�!8�9� �P67�'%� 0�%C8=� A���B#�0�!8�9� �P67�'%� 0�%C8=� A���B#�0�!8�9� �P67�'%� 0�%C8=� A���B#�0�!8�9� �P67�'%� 0�%C8=� A���B#�      
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1. 0B?�x0B?�x0B?�x0B?�x    ~]
@�~]
@�~]
@�~]
@�    i�@�i�@�i�@�i�@� 

تتضمن قائمة املركز املايل مجيع أصول املصرف ومجيع التزاماته وحقوق أصحاب حسابات 
  .ومجيع حقوق أصحاب امللكية يف املصرف ∗االستثمار املطلقة

حقوق أصحاب حسابات "وعليه، فإن هذه القائمة تتميز عن نظريا التقليدية بوجود بند 
 املايل املركز قائمة تاريخ يف تلك احلسابات ألصحاب املتبقية واليت يقصد ا القيمة" االستثمار املطلقة

 استنزال أو األرباح من خيصهم ما وإضافة منها مسحوبام حسم بعد املصرف، يتسلمها اليت املبالغ من
  .االستثمار عن الناجتة اخلسائر من خيصهم ما

 يتماشى املايل املركز قائمة عناصر ضمن املطلقة االستثمار حسابات دمج وجتدر اإلشارة إىل أن
 حق املضارب ميلك اليت واألصول املضارب ميلكها اليت األصول بني اخللط من شرعاً  جائز هو ما مع

 املصرف يأخذ أن على أرباح من يتحقق فيما شائعة حبصص الطرفني ويتم اشرتاك فيها، املطلق التصرف
  .1التمويل يف املسامهة بقدر اخلسائر وتوزع مضارباً، بصفته االستثمار حسابات ربح من نصيبه

وكون أن طبيعة نشاط املصرف اإلسالمي تعتمد على توظيفات ومشاركات متوسطة وطويلة 
األجل متتد لعدة سنوات ويف نفس الوقت هي تتعّلق بالنشاط اجلاري، لذلك ينبغي أن تتضمن قائمة 

ول ذلك مثل ذمم البيوع املؤجلة كاملراحبات والسلم واالستصناع، املركز املايل أو اإليضاحات معلومات ح
واالستثمارات يف األوراق املالية، واملضاربات، واملشاركات، والبضاعة املشرتاة لآلمر بالشراء، واالستثمار 

  . 2يف العقارات واألصول املقتناة بغرض البيع وغريها

2. `R*�� 0B?�x`R*�� 0B?�x`R*�� 0B?�x`R*�� 0B?�x        
اإلسالمي على بنود اإليرادات، وسائر بنود املصروفات اخلاصة حتتوي قائمة الدخل يف املصرف 

بالدورة املالية وكذلك املكاسب واخلسائر، والعائد ألصحاب حسابات االستثمار املطلقة، وتبّني صايف 
 الفرتة خالل املصرف يؤديها اليت للربح اهلادفة األنشطة كافة حمصلة الربح أو صايف اخلسارة والذي هو

 قيمة على تأثري هلا يكون اليت األخرى والظروف األحداث وكذلك الدخل قائمة متثلها اليت الزمنية
   .3الزمنية الفرتة أثناء يف املصرف حيازة يف هي اليت األصول

                                                           
حسابات االستثمار املطلقة هي احلسابات النقدية اليت يتسلمها املصرف على أساس موافقة أصحاب هذه األموال باستثمارها دون قيد أو شرط  للتذكري فإن ∗

   .   مبا يف ذلك خلطها باستثمارات املصرف، سيتم تناول طريقة عرضها يف املطلب الثالث للمبحث الثالث من هذا الفصل
  .48 - 47 :، ص صمرجع سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، احملاسبة واملراهيئة  1
      ��.   �385- �384:ص ص مرجع سابق، ،العيساوي خلف عوض 2
  .51 ،49: صص املرجع السابق،  3
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  : 1وميكن تصنيف اإليرادات يف املصرف اإلسالمي إىل
اإلسالمي، وتنقسم ومتثل هذه اإليرادات النسبة األكرب من إيرادات املصرف : إيرادات االستثمار - 

 :حبسب مصدر متويلها إىل األنواع التالية
وهي اإليرادات الناجتة عن استثمار املصرف ألمواله : إيرادات استثمار أموال املصرف الذاتية •

الذاتية، وهي تعود للمصرف وال يتم قيدها ألرباح االستثمار اليت يتم توزيعها الحقًا بينه وبني 
 ية؛أصحاب احلسابات االستثمار 

وهي اإليرادات املتأتية من االستثمارات املشرتكة املمولة من أموال : إيرادات االستثمار املشرتكة •
أصحاب حسابات االستثمار املطلقة املخلوطة مبا تبقى من أموال املصرف الذاتية، واإليرادات 

الستثمار وأصحاب حسابات ا) أي املسامهني(الناجتة عن هذه االستثمارات توزع بني املصرف 
 .املطلقة كّل حسب مسامهته

وهي اإليرادات اليت حيصل عليها املصرف بصفته مضاربًا أو وكيالً : إيرادات االستثمارات املقيدة •
 .  بعمولة حمّددة نتيجة استثمار أموال احلسابات املقيدة

 مقابل اليت يتحّصل عليها املصرف يف والرسوم وتتمثل يف األجور: إيرادات اخلدمات املصرفية - 
 واالعتمادات الضمان خطابات وإصدار املالية األوراق إدارة خدمات مثل يقدمها اليت األعمال
 .  وغريها املصرفية والتحويالت اخلزائن وتأجري املستندية

يتضمن هذا البند خمتلف اإليرادات املرتبطة بنشاط املصرف ومل ُتدرج ضمن : اإليرادات األخرى - 
 . عناصر اإليرادات السابقة

 معاً  كالمها أو االلتزامات، يف الزيادة األصول، أو يف النقص مقدار أما املصروفات فإا متثل
 تقدمي أو مشروعة وسائل أو بطرق ستثماراال وإدارة األموال توظيف من الناتج معينة زمنية فرتة خالل

 .املشروعة وسائلها أو أنواعها جبميع اخلدمات

ومتثل مكاسب املصرف مقدار الزيادة يف صايف أصول املصرف الناتج عن حيازة أصول زادت 
تبادلية قيمتها خالل الفرتة الزمنية اليت متثلها قائمة الدخل، أو الناتج عن حتويالت فعلية تبادلية أو غري 

مشروعة من عمليات عرضية، ماعدا التحويالت اليت جتري بني املصرف وأصحاب حقوق حسابات 
  .االستثمار املطلقة وما يف حكمها أو اليت جتري بني املصرف وأصحاب حقوق امللكية

                                                           
مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، ، ")1( مبعيار احملاسبة اإلسالمي رقممدى التزام مصرف سورية الدويل اإلسالمي "ماهر األمني وآخرون،  1

  .169 -168:   ، ص ص2011، 2، ع33، مسلسلة العلوم االقتصادية والقانونية
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أما خسائر املصرف فهي مقدار النقص يف صايف أصول املصرف الناتج عن حيازة أصول 
الفرتة الزمنية اليت متثلها قائمة الدخل، أو الناتج عن حتويالت فعلية تبادلية أو  اخنفضت قيمتها خالل

غري تبادلية مشروعة من عمليات عرضية، ماعدا التحويالت اليت جتري بني املصرف وأصحاب حقوق 
  .حسابات االستثمار املطلقة وما يف حكمها أو اليت جتري بني املصرف وأصحاب حقوق امللكية

صحاب حسابات االستثمار املطلقة هي حصة هؤالء يف الربح واخلسارة عن أمواهلم إن عائد أ
  . 1املستثمرة باملشاركة مع أموال املصرف

هذا، وال يعترب عائد أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وما يف حكمها يف حالة الربح مصروفاً 
إيرادًا مضافًا إىل دخل املصرف وإمنا يعترب حمّمًال على دخل املصرف، كما ال يعترب يف حالة اخلسارة 

ختصيصًا مبقدار حصة أصحاب احلسابات يف ربح أو خسارة االستثمار الذي شاركت فيه هذه 
  .احلسابات

وميكن جتميع عناصر قائمة الدخل بطرق خمتلفة للحصول على مقاييس وسيطة ألداء املصرف 
الدخل أو اخلسارة من االستثمارات، والدخل بعد خالل فرتة زمنية معينة، ومن أمثلة هذه املقاييس 

وهذه املقاييس . استبعاد عائد أصحاب حسابات االستثمار املطلقة، والدخل قبل الزكاة والضريبة
  .2الوسيطة ليست يف حقيقتها سوى نتائج جزئية أو مرحلية لصايف الدخل أو اخلسارة

3. 0B?�x0B?�x0B?�x0B?�x    0�H#@� )�.� > M�6����0�H#@� )�.� > M�6����0�H#@� )�.� > M�6����0�H#@� )�.� > M�6����        
ية لقائمة التغريات يف حقوق امللكية يف املصارف اإلسالمية صايف الربح أو تشمل العناصر األساس

  . 3صايف اخلسارة واستثمارات حقوق أصحاب امللكية والتوزيعات عليهم
ومتثل استثمارات أصحاب حقوق امللكية مقدار الزيادة يف حقوق أصحاب امللكية الناتج عن 

 .رف، أو سدادهم أو حتملهم التزامات على املصرفقيامهم بتحويل أصول أو تقدمي خدمات إىل املص
أّما التوزيعات على أصحاب حقوق امللكية فتعّرب عن مقدار النقص يف حقوق أصحاب امللكية 
الناتج عن قيام املصرف بتحويل أصول أو تقدمي خدمات إىل أصحاب حقوق امللكية، أو سداده أو 

 .4حتمله التزامات عليهم

                                                           
  .395 -394: ص حسني حممد مسحان وموسى عمر مبارك، مرجع سابق، ص 1
   .52 - 51 :، ص صمرجع سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةاحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة  2
  .170: ، مرجع سابق، صماهر األمني وآخرون 3
  .397: صبق، حسني حممد مسحان وموسى عمر مبارك، مرجع سا 4
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ارات أصحاب حقوق امللكية والتوزيعات عليهم أا متثل حتويالت غري ويتضح من تعريف استثم  
  .1تبادلية بني املصرف ومسامهيه باعتبارهم أصحاب حقوق امللكية

4. 0B?�x0B?�x0B?�x0B?�x    07*.�� M�.<*���07*.�� M�.<*���07*.�� M�.<*���07*.�� M�.<*���        
  :2تشتمل هذه القائمة على العناصر التالية

    OOOO----  �BH� > �%� *.���BH� > �%� *.���BH� > �%� *.���BH� > �%� *.�� 

املصرف حتت الطلب لدى البنك املركزي وهو العمالت احمللية واألجنبية لدى املصرف، وودائع 
ولدى املصارف األخرى اليت يستطيع سحبها بإرادته وتلتزم املصارف األخرى دائما بدفع كامل أرصدا 

  .عند الطلب
    SSSS----  0�#��t��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#��t��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#��t��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#��t��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*��� 

ريها يف وهي النقد الداخل إىل املصرف أو اخلارج منه خالل فرتة معينة نتيجة ألنشطة ينعكس تأث
قائمة الدخل، باستثناء املكاسب أو اخلسائر الناجتة من التصرف يف أصول اقتناها املصرف الستخدامه 

 .    أو استثماره الذايت
    ����----  07��Be�8�� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���07��Be�8�� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���07��Be�8�� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���07��Be�8�� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*��� 

يُقصد ا النقد اخلارج من املصرف القتناء أصول بغرض االستثمار مبا يف ذلك االستثمار الذايت 
 . النقد الداخل إىل املصرف نتيجة التصرف يف تلك األصولأو 

    ���� - - - -  0�#7�B��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#7�B��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#7�B��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#7�B��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*��� 

وهي التدفقات النقدية الداخلة إىل املصرف نتيجة استثمارات أصحاب حقوق امللكية أو 
إيداعات أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وكذلك إيداعات أصحاب احلسابات اجلارية وحسابات 

، أو النقد اخلارج من املصرف نتيجة التوزيعات على أصحاب حقوق امللكية أو مسحوبات ∗ّدخاراال
  . أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وأصحاب احلسابات اجلارية وحسابات االدخار

  
   

                                                           
  .52 :صمرجع سابق، ، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةاحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة  1
  .54 -53: املرجع السابق، ص ص 2
     .باعتبار أن مبالغ إيداعات أصحاب احلسابات اجلارية وحسابات االدخار قروضاً على أصحاب حقوق امللكية ∗
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��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :}'� 0B?�x}'� 0B?�x}'� 0B?�x}'� 0B?�x    ��������    0a���0a���0a���0a���    A
�@�A
�@�A
�@�A
�@�    ��a�Z��a�Z��a�Z��a�Z    ¦�
7*%¦�
7*%¦�
7*%¦�
7*%    M���Be�8C�M���Be�8C�M���Be�8C�M���Be�8C�    -*�.@�-*�.@�-*�.@�-*�.@�        
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بني حسابات  الصادر عن )1(مّيز البيان رقم 

االستثمار املطلقة وحسابات االستثمار املقّيدة، حيث أورد حسابات االستثمار املطلقة كأحد مصادر 
األموال يف قائمة املركز املايل للمصرف، أما حسابات االستثمار املقيدة فعاجلها حماسبيًا خارج القوائم 

لذا فقد قرر البيان إعداد قائمة خاصة ا حتتوي على . لية للمصرف باعتبارها وحدة حماسبية مستقلةاملا
قائمة التغريات يف "، وتسمى 1مصادر هذه األموال واستخداماا ونتيجة هذا االستخدام معاً 

  ".االستثمارات املقيدة وما يف حكمها
  :2وتتمثل عناصر هذه القائمة فيما يلي  

1- �Be�8���Be�8���Be�8���Be�8��-*�.@� M��-*�.@� M��-*�.@� M��-*�.@� M�� 

وهي األصول اليت قام املصرف باستثمارها لصاحل أصحاب حسابات االستثمار املقيدة وفقاً 
لشروط االتفاق بني املصرف وصاحب احلساب، ويقتصر دور املصرف على إدارا، سواء على أساس 

للمصرف عقد املضاربة املقيدة، أو على أساس عقد الوكالة وبالتايل ال تعترب االستثمارات املقيدة أصوًال 
وال تظهر يف قوائمه املالية، حيث ال حيق للمصرف التصرف فيها دون مراعاة القيود اليت نص عليها 

  . االتفاق بني املصرف وأصحاب حسابات االستثمار املقيدة
2-     ��BH� > �%� -*�.@� ��Be�8�� M�Z�m� S�G+O M�Z�Gm%� M���*7J    ��BH� > �%� -*�.@� ��Be�8�� M�Z�m� S�G+O M�Z�Gm%� M���*7J    ��BH� > �%� -*�.@� ��Be�8�� M�Z�m� S�G+O M�Z�Gm%� M���*7J    ��BH� > �%� -*�.@� ��Be�8�� M�Z�m� S�G+O M�Z�Gm%� M���*7J 

ويعترب يف حكم املسحوبات . أموال خالل الفرتة وهي ما يتسلمه املصرف منهم أو يعطيه هلم من
  :واإليداعات ما يلي

حتويل الرصيد املتبقي لصاحب احلساب جزئيًا أو كليًا إىل حساب استثمار مطلق أو إىل حساب   - 
 جار أو حساب آخر لدى املصرف؛

مقّيد  حتويل الرصيد املتبقي لصاحب حساب االستثمار املقيد جزئيا أو كليا إىل حمفظة استثمار - 
 أخرى يديرها املصرف حيث يعترب هذا التحويل سحباً من احملفظة األوىل وإيداعاً يف احملفظة الثانية؛

 .اسرتداد احملفظة لوحدات االستثمار السابق إصدارها، أي شراؤها من أصحاا - 

                                                           
  .402: صبق، حممد مسحان وموسى عمر مبارك، مرجع ساحسني  1
  .55 - 54 :صمرجع سابق، ص ، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةاحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة  2
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3- a�Z n
yO �O ¦�Z��u% ��a�Z A
�@� V��W Q�5.�8� `!x -*�.@� M���Be�8�� 
?�mR �O ;�Z�Oa�Z n
yO �O ¦�Z��u% ��a�Z A
�@� V��W Q�5.�8� `!x -*�.@� M���Be�8�� 
?�mR �O ;�Z�Oa�Z n
yO �O ¦�Z��u% ��a�Z A
�@� V��W Q�5.�8� `!x -*�.@� M���Be�8�� 
?�mR �O ;�Z�Oa�Z n
yO �O ¦�Z��u% ��a�Z A
�@� V��W Q�5.�8� `!x -*�.@� M���Be�8�� 
?�mR �O ;�Z�O �� �� �� ��
§C�]�§C�]�§C�]�§C�]� 

وتعين مقدار صايف الزيادة أو النقص يف االستثمارات املقيدة غري الزيادة أو النقص الناجتني عن 
  .إيداعات أو مسحوبات أصحاب حسابات االستثمار املقيدة وما يف حكمها

4-          §C�]� ��a�Z n
yO �O ¦�Z��u% ��a�Z -*�.@� M���Be�8�� ;�Z�O > A
�@� V��W         §C�]� ��a�Z n
yO �O ¦�Z��u% ��a�Z -*�.@� M���Be�8�� ;�Z�O > A
�@� V��W         §C�]� ��a�Z n
yO �O ¦�Z��u% ��a�Z -*�.@� M���Be�8�� ;�Z�O > A
�@� V��W         §C�]� ��a�Z n
yO �O ¦�Z��u% ��a�Z -*�.@� M���Be�8�� ;�Z�O > A
�@� V��W 

كانت العالقة بني املصرف وأصحاب حسابات االستثمار املقيدة على أساس عقد املضاربة فإذا  
فإن املصرف حيصل على نصيب من األرباح تعويضًا جلهده، ويف حالة اخلسارة فإا ُحتّمل كلها على 

  .أصحاب تلك احلسابات ما مل يكن تعّدي أو تقصري من ِقبل املصرف
أساس عقد الوكالة، فإن املصرف حيصل على أجر مقطوع  أما إذا كانت تلك العالقة على

  .  تعويضاً جلهده يف إدارة االستثمارات املقيدة سواء حتققت أرباح من االستثمارات أم مل تتحقق

�e��2�e��2�e��2�e��2::::    A
�B#� 0���B�y�� 0a����� �� 
�!'� "?��xA
�B#� 0���B�y�� 0a����� �� 
�!'� "?��xA
�B#� 0���B�y�� 0a����� �� 
�!'� "?��xA
�B#� 0���B�y�� 0a����� �� 
�!'� "?��x        
والصدقات، وقائمة  الزكاة صندوق أموال واستخدامات مصادر وتتحّدد هذه القوائم بقائمة

  .مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض احلسن

1 -  M�x*���� -�]~�� )�*+ ^��%O M�%�*��8�� ����% 0B?�x M�x*���� -�]~�� )�*+ ^��%O M�%�*��8�� ����% 0B?�x M�x*���� -�]~�� )�*+ ^��%O M�%�*��8�� ����% 0B?�x M�x*���� -�]~�� )�*+ ^��%O M�%�*��8�� ����% 0B?�x        
يتم إعداد هذه القائمة عادة يف املصارف اإلسالمية اليت تقوم جبمع أموال الزكاة من املسلمني 

  . ثمار املشرتك وغريهااملتعاملني مع املصرف أو غريهم، إضافة إىل زكاة أرباح االست
  :1وتشمل هذه القائمة العناصر التالية

    OOOO - - - -   M�x*���� -�]~�� )�*+ ^��%O ����% M�x*���� -�]~�� )�*+ ^��%O ����% M�x*���� -�]~�� )�*+ ^��%O ����% M�x*���� -�]~�� )�*+ ^��%O ����% 

  :وميكن حتديد ثالثة مصادر ملوارد الزكاة، وهي
 زكاة مال املصرف وهي اليت ُتستحق شرعاً على أموال مسامهي املصرف وناتج نشاطه؛ -
 اختيارياً؛زكاة مال املتعاملني مع املصرف، ويتم أداؤها  -
 .زكاة مال مقدمة من أفراد اتمع وهيئاته املتعددة -

  

                                                           
1
  .97 -96: صص  ،مرجع سابقحممود حسن صوان،   
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  . ∗وهي املصارف الثمانية املذكورة يف القرآن

    ���� - - - -  -�]~�� )�*+ > Yx�!�� ^��%_� *�+�-�]~�� )�*+ > Yx�!�� ^��%_� *�+�-�]~�� )�*+ > Yx�!�� ^��%_� *�+�-�]~�� )�*+ > Yx�!�� ^��%_� *�+�        
  . وهو ما مل يتم توزيعه أو استخدامه من مصادر أموال الصندوق

2 - O M�%�*��8�� ����% 0B?�xO M�%�*��8�� ����% 0B?�xO M�%�*��8�� ����% 0B?�xO M�%�*��8�� ����% 0B?�x�m�� :
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إذ تتميز املصارف اإلسالمية عن غريها من املصارف التقليدية مبنح قروض للغري دون عائد 

دفع مال ملن ينتفع به ويُرّد دون "عليها يُطلق عليها اسم القرض احلسن الذي يُعّرف على أنه ) فائدة(
راض إسهامًا منه يف األنشطة االجتماعية ، وقد ينّظم املصرف صندوقًا لإلق)"دون فوائد(زيادة مشروطة 

، لذلك يتّم ختصيص قائمة تبّني مصادر واستخدامات أموال صندوق 1اليت حتّددها إدارة املصرف
  .القرض احلسن

OOOO     - - - -   :
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  : 2وقد تكون من مصادر خارجية أو مصادر داخلية

- 0�y��s� ����@�:  مثل األموال املتاحة لفرتة مؤقتة لصندوق القرض من احلسابات اجلارية لدى
 .املصرف، واألموال اليت يتيحها لصندوق القرض أصحاب حقوق امللكية

- 0�#R�*�� ����@�:  مثل األموال الناجتة من حتصيل القروض خالل فرتة زمنية معينة، أو اإليداعات
 .سواء كان سيسرتدوا أو قد تربّعوا ا للصندوق اليت يودعها العمالء يف صندوق القرض
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تشمل قروضًا جديدة تعتمدها إدارة املصرف، واسرتجاع أموال احلسابات اجلارية اليت أُتيحت 

  . 3لإلقراض لفرتة مؤقتة
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��$H"�HN 60: سورة التوبة، اآلية.     
  .199: ، مرجع سابق، صصادق راشد الشمري 1
   .199: املرجع السابق، ص 2
  .199: املرجع السابق، ص 3
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تعترب القوائم املالية مبثابة الشكل اإلعالمي للمصرف ألا تنشر معلومات وبيانات حماسبية 

    .ومالية ّم خمتلف املستخدمني هلا، وهي مبثابة حلقة وصل بني املصرف وبني املهتمني به
ومن أجل توحيد أسس إعدادها وعرضها؛ ّمت إنشاء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

  .إلسالمية تقع على مسؤوليتها إعداد معايري حماسبية تراعي خصوصية املصارف اإلسالميةا

  :سيتم تناول هذا املطلب من خالل العناصر التالية
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استطاعت املصارف اإلسالمية أن تطرح مفهومًا مغايرًا يف التعامالت املصرفية وفرضت واقعاً 
جديدًا على السوق املصرفية العاملية، وكان البد من تطوير معايري حماسبية تراعي خصوصية عمليات 

واحتياجام من املعلومات، ما أّدى بالقائمني عليها إىل املصارف اإلسالمية، وتليب أهداف املستخدمني 
البحث عن أنسب األساليب إلعداد وتطبيق معايري حماسبية مالية بالتعاون مع املهتمني من ذوي 

وقد تـُّوجت هذه اهودات . االختصاص يف الشريعة اإلسالمية من ناحية، ويف احملاسبة من ناحية أخرى
  .ملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية لتحقيق هذا الغرضبإنشاء هيئة احملاسبة وا
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مت إنشاء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية مبوجب اتفاقية التأسيس املوقعة من 
 27 اجلزائر، وقد مت تسجيل اهليئة يف يف 1990 فيفري 26 عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية بتاريخ

 .1يف دولة البحرين بصفتها هيئة عاملية ذات شخصية معنوية مستقلة ال تسعى إىل الربح 1991 مارس
                                                           

  .5: ص، مرجع سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  1
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  :مجلة من األهداف، أّمههاتسعى هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية إىل حتقيق 

  تطوير فكر احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته؛ -
إعداد وإصدار معايري احملاسبة واملراجعة لتلك املؤسسات، باإلضافة إىل تفسريها وتعديلها،  -

 .وذلك مبا يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية
اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية على تنفيذ هذه األهداف وفقًا لتعاليم تعمل هيئة احمل

الشريعة اإلسالمية، ومبا يالئم البيئة اليت تطّورت فيها تلك املؤسسات وينمي ثقة مستخدمي القوائم 
  .1خدماا ويشجعهم على االستثمار واإليداع لديها واالستفادة من املالية باملعلومات اليت تصدر عنها
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  :2هاتنبع احلاجة إىل صياغة معايري حماسبية خاصة باملصارف اإلسالمية من مجلة أسباب أمهّ 
مؤشر مرجعي مشرتك للصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية يساعد على حتديد الّسمات املميزة توفري  -

 هلذه الصناعة؛
خصوصية العمليات املصرفية واملالية اإلسالمية من حيث األساس الفكري والتطبيقي الذي مييزها  -

راجعة األدوات الالزمة لتلبية عن املمارسات التقليدية، إذ تقّدم املعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة وامل
متطلبات املعامالت املالية اإلسالمية مبا يعكس مفهوم وجوهر هذه األخرية، ويساعد على توفري 

 عرض صادق وعادل للمراكز املالية للمصارف اإلسالمية؛
وفّر تقّدم هذه املعايري موجبات الثقة ملستخدمي القوائم املالية يف معامالت املصارف اإلسالمية، وت -

أسس التجانس يف التقارير املالية اليت تصدرها تلك املصارف، مبا يزيد عنصر الوضوح والشفافية يف 
 .  تفسري وحتليل قوائمها املالية

                                                           
  .5: ص، املرجع السابق 1
، مقال متوفر على املوقع، تاريخ االطالع "األرضية المشتركة: الدوليةمعايير المحاسبة المالية اإلسالمية ومعايير المحاسبة "جمد الدين باكري، حممد  2

26/11/2012.                              php?storyid=1236-http://www.mosgcc.com/mos/magazine/article   
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  :1اإلسالمية يف اآليت باملصارف اخلاصة احملاسبة تتمثل مصادر إعداد معايري
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بصفة أساسية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، وتفصيًال يف كتب  يتم االستناد إىل ما ورد
الفقه القدمية على وجه اخلصوص ويف االجتهادات الفقهية املعاصرة، مث كتب التفسري وشروح احلديث 

اإلسالمية سواء مصارف وهذا املصدر ميثل املصدر الرئيسي لبناء املعايري احملاسبية لل .والنظم اإلسالمية
السائد  احملاسيبيف حماولة استنباط األفكار الالزمة لبناء املعايري أو احلكم على مدى صالحية الفكر 

   .وتطبيقاته
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 حبكم اإلسالمية املصارف وأن التطبيق يف صالحيتها ثبت ألنه املعايري ومتثل مصدر هام لبناء
 ا، الشرعية الرقابة هيئات بواسطة االلتزام هذا ويتأكد اإلسالمية الشريعة بأحكام تلتزم تأسيسها نظم

 األمر فإن خمتلفاً، فقهّياً  اً رأي منها كل لتبين املصارف بني فيما املطبقة السياسات الختالف نظراً  غري أنه
 االختيار مث الشرعية لألحكام موافقتها من أوالً  والتأكد املطبقة احملاسبية السياسات على التعرف يقتضي

 أن على بناءً  وذلك املعيار، أحكام ضمن وتبنيها التطبيق يف األغلب القاعدة أو السياسة بينها من
 بسياسة كلها أو أغلبها يعمل وإمنا واحد مصرف بعمل يكون ال وأنه الشريعة مصادر أحد ميثل العرف
  .معينة
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سواء يف صورة البحوث والكتابات النظرية أو يف صورة معايري احملاسبة الصادرة من املنظمات 

من الناحية  اال خالف عليه ويشتمل هذا املصدر على بعض األفكار اليتالدولية أو اإلقليمية أو احمللية، 
 عليهاإلسالمية، و املصارف الشرعية وبعضها خيالف األحكام الشرعية وبعضها ال يناسب من األصل 

 املصارف فإن ما خيالف أو ال يناسب ال جمال لألخذ به، أما األفكار اليت ال ختالف الشريعة وتناسب
   .نه ال مانع شرعاً من االستفادة اإاإلسالمية ف

        
                                                           

، املعهد اإلسالمي للبحوث مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، "احلاجة إىل إعداد معايري حماسبية خاصة بالبنوك اإلسالمية"حممد عبد احلليم عمر،  1
  .18- 17 :ص ص ،1997، 2ع ،4والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، م
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@�� 0!8�9� 0©�P 67�'% �Z 0xC'��0���*�� 0!8�9� 67�'%� 0�%C8=� 0���@� M�m8�B#� 0'y�
@�� 0!8�9� 0©�P 67�'% �Z 0xC'��0���*�� 0!8�9� 67�'%� 0�%C8=� 0���@� M�m8�B#� 0'y�
@�� 0!8�9� 0©�P 67�'% �Z 0xC'��0���*�� 0!8�9� 67�'%� 0�%C8=� 0���@� M�m8�B#� 0'y�
@�� 0!8�9� 0©�P 67�'% �Z 0xC'��        
بالنظر إىل القبول واالنتشار الواسع الذي عرفته معايري احملاسبة الدولية، حيث أصبحت مرجعاً 

حملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية لصياغة العديد من املعايري الوطنية، وال خيتلف األمر بالنسبة هليئة ا
اإلسالمية؛ إذ تنطلق معايريها احملاسبية الصادرة عنها من السمات اخلاصة اليت متّيز العمل املصريف 
اإلسالمي، كما أا تعاجل النواحي اليت ال تتصّدى هلا معايري احملاسبة الدولية بالقدر الكايف واملالئم، 

  .وضع وتطوير معايري احملاسبة هذه الرجوع إىل معايري احملاسبة الدوليةلذلك يُؤخذ يف االعتبار عند 
ويف ضوء ذلك، ميكن النظر إىل العالقة بني معايري احملاسبة املالية للهيئة ومعايري احملاسبة الدولية 

  :1من زوايا خمتلفة أساسها التصنيف التايل

1 -  `!x �% �P��B��� �HB@� 0���*�� 0!8�9� 67�'% `!x �% �P��B��� �HB@� 0���*�� 0!8�9� 67�'% `!x �% �P��B��� �HB@� 0���*�� 0!8�9� 67�'% `!x �% �P��B��� �HB@� 0���*�� 0!8�9� 67�'%0�%C8=� A���@�0�%C8=� A���@�0�%C8=� A���@�0�%C8=� A���@� 

إن تطبيق بعض معايري احملاسبة الدولية يف املصارف اإلسالمية ال يثري مسائل االمتثال ألحكام 
الشريعة، كما أا تعترب كافية ملعاجلة النواحي اخلاصة مبمارسات وعمليات املصارف اإلسالمية، لذلك 

 ُتصِدر يف هذه احلالة معايري مقابلة للمعايري فإن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ال
 .   الدولية، وُيسمح للمصارف اإلسالمية اليت تعتمد معايري اهليئة اتّباع معايري احملاسبة الدولية املالئمة

2 -  ���5�� � g��� 0�%C8=� 0�<
�@�Z 0+�s� M�8��BB#� -������ 0���@� 0!8�9� 67�'% ���5�� � g��� 0�%C8=� 0�<
�@�Z 0+�s� M�8��BB#� -������ 0���@� 0!8�9� 67�'% ���5�� � g��� 0�%C8=� 0�<
�@�Z 0+�s� M�8��BB#� -������ 0���@� 0!8�9� 67�'% ���5�� � g��� 0�%C8=� 0�<
�@�Z 0+�s� M�8��BB#� -������ 0���@� 0!8�9� 67�'%)))) � � � �
��#Bt���#Bt���#Bt���#Bt� ( ( ( (9� 67�'%9� 67�'%9� 67�'%9� 67�'%0���*�� 0!8�0���*�� 0!8�0���*�� 0!8�0���*�� 0!8� 

وينطبق ذلك على املعامالت املالية اليت تنفرد ا املصارف اإلسالمية، ويف هذه احلالة ُتصِدر هيئة 
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية معايري لُتطبق على النواحي اليت مل تتطّرق هلا معايري 

معيار  ،"املراحبة واملراحبة لآلمر بالشراء" )2(ية رقم احملاسبة الدولية، ومثال ذلك معيار احملاسبة املال
، معيار "التمويل باملشاركة" )4(، معيار احملاسبة املالية رقم "التمويل باملضاربة" )3(احملاسبة املالية رقم 

  ".الزكاة") 9( احملاسبة املالية رقم
معايري بديلة عنها كوا تنتج أساسًا عن كما أنّه مثّة معايري دولية ال تقدم هيئة احملاسبة واملراجعة 

 )23( معامالت ُتصنف يف بنود املعامالت احملّرمة، وخري مثال على ذلك معيار احملاسبة الدويل رقم
وعليه، فإن مثل هذه العناصر ال جتد هلا مكانًا يف القوائم املالية للمصارف ". تكاليف االقرتاض"

 .اإلسالمية
                                                           

1
  .، مرجع سابق"األرضية المشتركة: اإلسالمية ومعايير المحاسبة الدوليةمعايير المحاسبة المالية "حممد جمد الدين باكري،   
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يف بعض احلاالت يؤدي تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف املصارف اإلسالمية إىل مسائل تتعلق 
 باالمتثال للشريعة، بينما يف حاالت أخرى، تكون هذه املعايري غري شاملة للنواحي اليت ينفرد ا العمل
املصريف اإلسالمي، لذلك يف مثل هذه احلاالت، ُتصِدر هيئة احملاسبة واملراجعة معايري لُتطبق على 

  .                    اجلوانب اليت تغطيها معايري احملاسبة الدولية

ويلّخص الشكل املوايل املنهج املعتمد من قبل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية   
  .  لوضع معايري احملاسبة املالية اخلاصة باملصارف اإلسالمية استناداً إىل معايري احملاسبة الدولية

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

        

احملاسبة الدولية اليت تتوافق مع أحكام من خالل الشكل أعاله، ميكن القول أنه يتم قبول معايري 
الشريعة اإلسالمية، أما يف حالة غياب املعايري اليت تغطي معامالت املصارف اإلسالمية، فإن اهليئة 
تصدر معايري لذلك، وهذا ما يشّكل عالقة تكامل بني معايريها واملعايري الدولية، أما تلك املعايري 

كوا تتعارض مع أحكام الشريعة فإا تشّكل حتّدي أمام املصارف   احملاسبية الدولية اليت يتم رفضها
  .     اإلسالمية خاصة إذا كانت تنشط يف بيئة تقليدية تلزمها عليها

Source: Mohamed Ibrahim, Shahul Hameed, " IFRS vs AAOIFI: The Clash of Standards?", 2007, p: 

8.     http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12539/                              visited on  25/ 03/ 2013. 

 منهج وضع معايير المحاسبة للمصارف اإلسالمية): 4444( رقم شكل

منهج وضع معايير المحاسبة 
 للمصارف اإلسالمية

 رفض وضع ولـقب

المعايير التي تتوافق   
 مع أحكام الشريعة

معايير تنفرد بها 
 المعامالت اإلسالمية

المعايير التي تتعارض  
 مع الشريعة
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  :كما يوضحه اجلدول املوايل  وعشرون معياراً أربعة  احملاسبية الصادرة عن اهليئة ريوصل عدد املعاي
  

  إسم المعيار  رمز المعيار
FAS 1 العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية  
FAS 2   لآلمر بالشراءاملراحبة واملراحبة  
FAS 3   التمويل باملضاربة  
FAS 4  التمويل باملشاركة  
FAS 5  اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بني أصحاب حقوق امللكية وأصحاب حسابات االستثمار  
FAS 6  حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما يف حكمها  
FAS 7  السلم والسلم املوازي  
FAS 8  بالتمليك اإلجارة واإلجارة املنتهية  
FAS 9  الزكاة  
FAS 10  االستصناع واالستصناع املوازي  
FAS 11  املخصصات واالحتياطيات  
AS 12  العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية لشركات التأمني اإلسالمية  

FAS 13   اإلفصاح عن أسس حتديد وتوزيع الفائض يف شركات التأمني اإلسالمية  
FAS 14   االستثمارصناديق  
FAS 15  املخصصات واالحتياطيات يف شركات التأمني اإلسالمية  
FAS 16  املعامالت بالعمالت األجنبية والعمليات بالعمالت األجنبية  
FAS 17   تااالستثمار  
FAS 18  اخلدمات املالية اإلسالمية اليت تقدمها املؤسسات املالية التقليدية  
FAS 19   التأمني اإلسالميةاالشرتاكات يف شركات  
FAS 20  البيع اآلجل  
FAS 21  اإلفصاح عن حتويل املوجودات  
FAS 22   التقرير عن القطاعات  
FAS 23   توحيد القوائم املالية  
FAS 24  االستثمار يف املؤسسات الزميلة  

  معايير المحاسبة المالية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية): 5( جدول رقم
 

  http://www.aaoifi.com       :المصدر
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اسبة واملراجعة، بعد إصدارها للمعايري احملاسبية، فإا ال تستطيع إلزام اجلهات هيئة احمل إن
واملصارف اإلسالمية بتطبيقها، وإمنا يتم من خالل اجلهات املشرفة واليت تراقب أعمال هذه املصارف يف 

العمومية هلذه املصارف البلدان املختلفة، أو من خالل النظام األساسي أو قرار من جملس إدارة اجلمعية 
 .  1اإلسالمية

وإذا كانت معايري اهليئة ُتسَتخدم يف بعض البلدان كالبحرين والسودان واألردن والسعودية 
؛ فإن التحّدي القائم أمامها هو تركيز اجلهود للخروج ذه املعايري إىل حّيز التنفيذ، وهو ...وقطر

حتظى بقبول عام سواء من املصارف اإلسالمية ذاا أو من اجلانب املتعّلق بتقبل هذه املعايري، حىت 
جانب السلطات الرقابية اليت ختضع هلا تلك املصارف وكذلك مدققي احلسابات واهليئات الدولية 

ويف انتظار حتّقق ذلك فإن املصارف . 2األخرى ذات العالقة، ومن ّمث االلتزام بتطبيق تلك املعايري
املعايري التقليدية السيما معايري احملاسبة الدولية خاصة يف ظل الدعوات إىل  اإلسالمية غالبًا ما تطّبق

التمّسك العاملي ا قصد توحيد ممارسات إعداد القوائم املالية ملا له من آثار إجيابية على تعزيز الفهم 
  .  والقابلية للمقارنة بني خمتلف الكيانات

  
  

  
  

:                                                                                                                            سيتم تناول هذا املبحث بالدراسة من خالل احملاور التالية

- o0%�� `?�m% 

- o0�B�P�a@� `?�m@� 

- o0�!8�9� `?�m@� 

- )�<3 4�!5� 67�'% 0!8�9� 0���*�� > A���@� 0�%C8=�. 

                                                           
  .2012/ 12/ 18، مقال متوفر على املوقع، تاريخ االطالع "معايير محاسبية خاصة بالمصارف اإلسالمية"ممدوح عبد احلميد،  1

http://www.iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/04/ggg1.pdf   
، رسالة دكتوراه منشورة، كلية العلوم "وتوزيع األرباح في بنوك المشاركة على ضوء ممارساتها المصرفية ومعاييرها المحاسبيةقياس "عبد احلليم غريب،  2

  .127 -126: ص ص ،2007/ 2006االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، 

FG!@�FG!@�FG!@�FG!@�    F��e��F��e��F��e��F��e��::::  0���*�� 0!8�9� 67�'% 0���*�� 0!8�9� 67�'% 0���*�� 0!8�9� 67�'% 0���*�� 0!8�9� 67�'%���@� 0�+��R����@� 0�+��R����@� 0�+��R����@� 0�+��R�0�%C8=� A0�%C8=� A0�%C8=� A0�%C8=� A  
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وسعي دول عّدة الستقطاا، قد جيعلها ملَزمة بتطبيق  ∗إن توّجه املصارف اإلسالمية حنو العاملية

معايري احملاسبة الدولية كوا غالبا ما تعمل يف بيئة تشريعية ال تراعي خصوصيتها، خاصة يف ظل تبين 
  .العديد من الدول معايري احملاسبة الدولية أو قيامها مبقاربة معايريها الوطنية بتلك املعايري الدولية

مالئمة تطبيق معايري احملاسبة الدولية ملعامالت املصارف اإلسالمية يستدعي أّوالً  إن معرفة مدى
معرفة أهّم االختالفات ذات الصلة باملصارف اإلسالمية ونظريا التقليدية، وكذلك هيئة احملاسبة 

عايري واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وجملس معايري احملاسبة الدولية، واليت تنعكس على امل
  .احملاسبية اليت يتم صياغتها

  :يستهدف هذا املطلب دراسة العناصر التالية
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يتمثل حّل مسألة اإلفصاح يف أحناء العامل اليوم يف التوّجه الدويل حنو تبين جمموعة موّحدة من 

معايري احملاسبة الدولية   وهلذا، فإن اعتماد املصارف اإلسالمية. معايري احملاسبة الدولية عالية اجلودة
  :1كأساس إلعداد قوائمها املالية وعرضها يقدم، من وجهة نظر مؤيدي هذه املعايري، املزايا التالية

                                                           
بنكا، فيما  330تقّدم منتجات مصرفية إسالمية  اليت التقليدية البنوك عدد بلغ بينما ،2013 عام مصرف 500وصل عدد املصارف اإلسالمية يف العامل حنو  ∗

مصرف، وحجم أصوهلا إىل  800هذا ويُتوّقع أن يصل عدد املصارف اإلسالمية إىل . تريليون دوالر أمريكي 1.5ُقدر حجم أصول املصارف اإلسالمية بنحو 
  . 30/09/2013 :هذه املعلومات بناء على ورقة علمية أعّدها حممد بلتاجي، متوفرة على املوقع، تاريخ االّطالع .2015تريليوين دوالر وهذا حبلول عام 

http://www.islamicbankingmagazine.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=category&id=7

  Itemid=263&-$#	�	-��	"رة- !- ��-ا���	��ت:
1
 WPC, Open to comparison: Islamic finance and IFRS, p:4.                        

  http://www.pwc.com/gx/en/financial-services/islamic-finance-programme/comparison-islamic-finance-ifrs.jhtml 
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إن استخدام إطار حماسيب مشرتك للمنتجات واملعامالت املالية اإلسالمية ونظريا التقليدية من شأنه  - 
رنة على املستوى الدويل، ما يسهم يف تقدمي دفعة هامة تعزيز الشفافية وقابلية التقارير املالية للمقا

 ملزيد من االستثمار يف القطاع وتطويره؛
هناك العديد من األطر احملاسبية املمكنة للمصارف اإلسالمية، وعلى الرغم من أا ُصّممت  - 

اسبة الدولية للمؤسسات املستخدمة لألدوات املالية املمتثلة للشريعة، ولكن يف املقابل فإن معايري احمل
تتمّتع باالعرتاف واالستخدام على املستوى الدويل ما جيعلها اإلطار األنسب للمؤسسات العاملية 

 ذات املنتجات اإلسالمية وغري اإلسالمية وأصحاب املصاحل متعددي اجلنسيات؛
إلفصاح عن إن طبيعة معايري احملاسبة الدولية القائمة على املبادئ ُمتّكن من االعرتاف، القياس، وا - 

  . اجلوهر االقتصادي للمنتجات واملعامالت اإلسالمية دون املساس مببادئ الشريعة

ولقد مت استحسان هذه املقاربة كوا تعزز اإلفصاح وانضباط السوق، إّال أا تضع عددًا من 
  .تتناوهلا جبديةالتحديات أمام املصارف اإلسالمية، رغم املزايا اليت تقدمها هلا، واليت ينبغي عليها أن 

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :AC�R�AC�R�AC�R�AC�R�    >>>>    M�xC'��M�xC'��M�xC'��M�xC'��      07*x�'���  07*x�'���  07*x�'���  07*x�'���  

لقد حّققت املصارف اإلسالمية يف عامل املمارسة الواقعية تغيريًا نوعيًا يف جوهر العالقة بني   
املصرف واملتعاملني معه؛ حيث استبعدت أهّم ما تعول عليه املصارف التقليدية، وهو عنصر الفائدة 

وكّيفت عالقتها مع املتعاملني على غري تلك العالقة القائمة على الدائنية  على االقرتاض واإلقراض،
واملديونية يف املصارف التقليدية؛ إذ أا أثبتت إمكانية قيام هذه العالقة على أساس املشاركة يف الربح 

تستثمرها واخلسارة وحتّمل املخاطر من خالل استقبال أموال الغري على أساس املضاربة أو الوكالة، ّمث 
، واليت ال تعرف هلا مثيًال على مستوى 1مبختلف الصيغ االستثمارية املتوافقة مع أحكام الشريعة

املصارف التقليدية وتعكس آثارًا حماسبية مهمة راعتها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
  .    اإلسالمية من خالل معايريها الصادرة

        

                                                           
  :انظر 1
     .326: ص مرجع سابق، ي،عوض خلف العيساو  -

  .25: ص، مرجع سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  -

 ص ،1998-06- 08الحتاد املصارف العربية، بودابست،  ، خطاب يف االجتماع العام"المصارف اإلسالمية على مشارف األلفية الثالثة"أمحد حممد علي،  -
.3- 2: ص
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إن إعداد معايري للمحاسبة والسيما تلك املتعلقة بعرض املعلومات من خالل القوائم املالية 
يتطّلب أخذ يف االعتبار حتديد املستخدمني والقرارات اليت يتخذوا، وهذا قصد الوقوف على 

  .احتياجام من املعلومات اليت تساعدهم يف ذلك
الية دف بصورة رئيسة إىل تزويد املتعاملني مع الكيان مبعلومات تساعدهم يف ومبا أن احملاسبة امل

اختاذ قرارام، لذلك فإن الغرض النهائي ملستخدمي احملاسبة املالية على مستوى املؤسسات التقليدية 
يتمثل يف التخصيص الكفء ملواردهم يف استخدامات أكثر رحبية، وهلذا فإن احملاسبة املالية يف 

ملؤسسات التقليدية قائمة على أساس إطار مفيد للقرارات حيث يركز على حتديد األحداث واملعامالت ا
  .االقتصادية بغرض تلبية احلاجة من املعلومات املالية

وعلى خالف ذلك، فإن مستخدمي القوائم املالية على مستوى املصارف اإلسالمية ينصّب 
غري املالية، كامتثال املصرف ملبادئ الشريعة وإرضاء اهللا عّز اهتمامهم بالدرجة األوىل على املعلومات 

وجّل من خالل االستثمار والتعامل احلالل، واالبتعاد عن الربا وعن أي شبهات تتعّلق باستثمار أمواهلم 
يف صيغ ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية، لذلك فاحملاسبة املالية على مستوى هذه املصارف غرضها توفري 

علومات غري املالية، ولكن هذا ال يعين أا مل توفري املعلومات املالية واليت يكون املستخدمون هذه امل
  .حباجة إليها أيضا لتنمية أمواهلم وحتقيق دخل مالئم على االستثمار

وعليه، فإن أهداف احملاسبة املالية يف املصارف اإلسالمية والكيانات التقليدية ختتلف طبقا 
     .     1املستخدمني الختالف أهداف

�'Z���'Z���'Z���'Z�� : : : :AC�R�AC�R�AC�R�AC�R�    >>>>    A�*P_�A�*P_�A�*P_�A�*P_�    0�#H���0�#H���0�#H���0�#H���    D�D�D�D�    AAOIFI ����    IASB  

الف يف األهداف اهليكلية لس معايري احملاسبة الدولية وهيئة احملاسبة واملراجعة إن االخت
للمؤسسات املالية اإلسالمية ميكن تقسيمها إىل اختالف يف ااالت اليت تشملها املعايري الصادرة، 

  : واختالفات يف أنواع املعايري، وهذا وفق ما يلخصه اجلدول املوايل
  
  

                                                           
  :انظر 1

  . 19، 17 - 16 :ص ص، مرجع سابقحممد فداء الدين عبد املعطي جت،  - 
- Sutan Emir Hidayat, "Challenges in Applying Conventional International Accounting Standards for Islamic 

Finance", AAOIFI World Bank Conference, Bahrein Conference Center, Manama, 23- 24 October 2011, pp : 5- 7.   
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  اختالف في المجاالت التي تشملها المعايير

  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةمعايير هيئة   معايير المحاسبة الدولية

  خاصة باألنشطة االقتصادية واالجتماعية بكاملها؛ -
تكون املعايري يف صورة عامة، ومعظمها غري خاص  -

   .بصناعة حمددة

  خاصة بالصناعة املصرفية اإلسالمية؛ -
  .ترتكز على متطلبات املمارسات املالية اإلسالمية -

  المعايير المصدرةاختالفات في 
  معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  معايير المحاسبة الدولية

  معايري خاصة بنوع حمدد؛ -
  .احملاسبة -

  معايري شاملة؛ -
احملاسبة، املراجعة، أخالقيات العمل، الضبط، ومعايري  -

  .الشريعة
  

  
احملاسبة الدولية بإصدارها يف املعايري احملاسبية اليت تعاجل  تتمثل املعايري اليت يضطلع جملس معايري

خمتلف املسائل احملاسبية اخلاصة جبميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية دون الرتكيز على صناعة حمددة 
  .بذاا، لذلك تأيت معايريه بصيغة عامة

املالية اإلسالمية تكون  يف حني أن املعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
خّصيصًا للصناعة املصرفية اإلسالمية، ولذلك فإا ترّكز على متطلبات املمارسات املالية اإلسالمية، وال 
تكتفي اهليئة بإصدار املعايري احملاسبية فقط، بل تتعّداها أيضا إىل إصدار معايري خاصة باملراجعة، 

  .  يري الشرعية، واملعا)احلوكمة(أخالقيات العمل، الضبط 
  

YW�e�� V#5@�YW�e�� V#5@�YW�e�� V#5@�YW�e�� V#5@� : : : :`?�m@�`?�m@�`?�m@�`?�m@�    0�B�P�a@�0�B�P�a@�0�B�P�a@�0�B�P�a@�        
إن االختالفات السابقة تنعكس على جوهر املعايري اليت يتم إصدارها، لذلك قد تتعارض بعض 
مفاهيم معايري احملاسبة الدولية اليت تقوم عليها مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ما يفتح الباب 

  .جتاوز هذا االختالفللعديد من اآلراء حول كيفية 
  :يستهدف هذا املطلب دراسة العناصر التالية

 IASB و AAOIFI لـ الهيكلية األهداف في اختالف): 6(رقم جدول 

Source: AAOIFI, "International Standards for Islamic Finance  " , 3rd  Annual Global Conference, 
Dubai, 5- 7 May 2008, p: 2. 
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��O��O��O��O : : : :YW�W�.�� `Ht�� �#� U����x�� 
P�X� V�#��YW�W�.�� `Ht�� �#� U����x�� 
P�X� V�#��YW�W�.�� `Ht�� �#� U����x�� 
P�X� V�#��YW�W�.�� `Ht�� �#� U����x�� 
P�X� V�#��        
من الركائز األساسية اليت تقوم عليها معايري احملاسبة " تغليب اجلوهر على الشكل"يعترب مفهوم 

الدولية، حيث يتم قياس املعاملة والتقرير عنها وفقًا ملضموا وحقيقتها االقتصادية بدًال من شكلها 
وإمنا إىل . قانوين أو تسمية املنتجالقانوين، مبعىن أنه ال يُنظر، عند حتديد املعاجلة احملاسبية، إىل الشكل ال

  . انتقال املنافع واملخاطر
ونظراً لكون املعامالت اليت تقوم عليها املصارف اإلسالمية ترتكز على مبادئ الشريعة اإلسالمية، 

حيث هناك بعض التحفظات  فإنّه يُثار اجلدل حول مالءمة تطبيق هذا املفهوم ملثل هذه املعامالت
  .ملنظور اإلسالميحول مقبوليته من ا

وقد ُجياَدل أن طبيعة معايري احملاسبة الدولية القائمة على املبادئ جتعل من املمكن االعرتاف، 
القياس، واإلفصاح عن اجلوهر االقتصادي للمعامالت املالية اإلسالمية دون التعارض مع مبادئ 

عرض اجلوهر االقتصادي  حيث أن هذا من شأنه تقدمي فائدة أكرب للمستخدمني، إذ يتم الشريعة،
للمعاملة املالية اإلسالمية، وميكن اإلفصاح عن املعلومة بشأن الشكل القانوين يف إيضاحات القوائم 
املالية، إّال أنه من وجهة نظر اإلسالم، فعلى الرغم من أن احلقيقة االقتصادية جيب أخذها يف احلسبان 

تغليب اجلوهر على " قانوين، ّمث إّن تطبيق مفهوم إّال أّا ال ميكن أن تكون بديًال عن الشكل ال
من شأنه جعل املعامالت املتوافقة مع الشريعة غري قابلة للتمييز عملّيًا عن املعامالت " الشكل

  .1التقليدية
ويبدو أن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية كانت رؤيتها غامضة من هذه 

مفاهيم احملاسبة املالية " )2(من بيان احملاسبة املالية رقم  )111(ل الفقرة رقم الناحية؛ حيث أا من خال

                                                           
1
   - WPC, Open to comparison: Islamic finance and IFRS, Op. Cit.,  p: 4, 8. 

     -  Mohammad Faiz Azmi, Andi Faizal,  "Accounting Standardisation Issues in Islamic Finance  " , Op. Cit., p: 16. 
     - Sutan Emir Hidayat, , Op. Cit., p: 10.     
     -  Asian-Oceanian Standard-setters Group, "Financial Reporting Issues relating to Islamic Finance  " , 2nd Meeting of   
the Asian-Oceanian Standard-setters Group (,AOSSG-), Tokyo, 29-30 September, 2010,  pp:8, 10 .                 

��O��O��O��O : : : :V�#��V�#��V�#��V�#��    
P�X�
P�X�
P�X�
P�X�    U����x��U����x��U����x��U����x��    �#��#��#��#�    `Ht��`Ht��`Ht��`Ht��    YW�W�.��YW�W�.��YW�W�.��YW�W�.��        
��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :0B�.��0B�.��0B�.��0B�.��    0�%~��0�%~��0�%~��0�%~��    ��.#���.#���.#���.#�        
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، إال أن معيارها احملاسيب اخلاص باإلجارة ∗تؤيد هذا املفهوم" للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية
  ".تغليب الشكل على اجلوهر"وفق منهج  ∗∗يتطّلب معاجلة اإلجارة املنتهية بالتمليك

عند األخذ " اإلجارة املنتهية بالتمليك"اجلدول املوايل مثال يوضح الفرق يف معاجلة  ويتضمن
 ".تغليب اجلوهر على الشكل"ومنهج " تغليب الشكل على اجلوهر"مبنهج 

  
  

  "الجوهر على الشكل"منهج   "الشكل على الجوهر"منهج   بالتمليكاإلجارة المنتهية 

يعترب املستأجر خالل فرتة  -
 اإلجارة أجرياً؛

وجود وعد من ِقبل املؤجر لبيع  -
أو وعد من ِقبل /هذا البند، و

املستأجر لشراء هذا البند يف 
 اية فرتة اإلجيار؛

يف اية املدة، يتم إبرام اتفاقية  - 
  .منفصل الشراء والبيع بشكل

تعرتف القوائم املالية بعمليتني 
  :منفصلتني

االعرتاف باإلجيار طوال فرتة  -
 اإلجارة؛

االعرتاف بالبيع عند إبرام عقد  - 
   .حتويل بند اإلجارة

  :تعرتف القوائم املالية مبعاملة واحدة
تأجري "معاجلة املعاملتني كاتفاقية  - 

من خالل دمج كال " وشراء
  .العقدين يف عقد واحد

 

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :��.#� 0�%~�� 0B�.����.#� 0�%~�� 0B�.����.#� 0�%~�� 0B�.����.#� 0�%~�� 0B�.��        
لتقييم بعض البنود، ولكن ويف حالة " مفهوم القيمة العادلة"تقوم معايري احملاسبة الدولية على 

غياب سوق نشط، فإا تسمح االعتماد على مناذج التدفقات النقدية املخصومة على أساس معدالت 
  .الفائدة اجلارية لتقدير القيمة السوقية

السبب الرئيسي الستخدام اخلصم هو عرض أثر القيمة الزمنية على النقود، ما يعين هذا ويعترب 
  .أن للزمن قيمة فيما خيتص بالنقود وهذه القيمة هي اليت تستعمل كمعدل خصم

                                                           
يف –تعين املوثوقية أن األسلوب الذي ّمت اختياره لقياس نتائج عملية معينة أو حدث معني واإلفصاح عن تلك النتائج : "....حيث نّصت الفقرة على ما يلي ∗

حملاسبة واملراجعة هيئة ا :انظر  ...".تلك العملية أو احلدث جوهريؤدي إىل معلومات تصّور  -ظل الظروف اليت أحاطت بتلك العملية أو بذلك احلدث
  .75: ص، مرجع سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةللمؤسسات املالية اإلسالمية، 

   .املوايل سيتم تناوهلا بالتفصيل يف املطلب ∗∗

 "  الجوهر على الشكل"و " الشكل على الجوهر"معالجة اإلجارة المنتهية بالتمليك وفق منهجي ): 7(جدول 

Source: Mohammad Faiz Azmi, Andi Faizal,  "Accounting Standardisation Issues in Islamic 
Finance", 5th International Accounting Conference: The impact of IFRS Adoption on Islamic 
Financial Institutions, Kuala Lumpur, 12- 13 July 2011, p: 17. 
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وبالنظر إىل كون أن حتديد القيمة الزمنية للنقود أو اخلصم يكون باالستناد إىل أسعار الفائدة، 
ضا مع حترمي الربا يف إطار الشريعة اإلسالمية، خاصة وأن هناك نقاش بأن الفائدة فإن هذا قد يبدو متناق

والقيمة الزمنية للنقود هي نوعًا ما مرتابطة لذلك فإنه ال ميكن استخدامها لتقييم األدوات املالية 
 .اإلسالمية

فسه كرقم حسايب يُعترب جائزاً شرعاً؛ حيث أن معّدل الفائدة ن قد إال أن استخدام معّدل الفائدة
ال يتّم احلكم عليه باحلّل أو احلرمة، وإّمنا احلّل واحلرمة يرتبط باال الذي ُتستخدم فيه؛ فإذا اسُتخدمت 
يف حتديد مثن الزمن منفرداً كما يف حالة القروض فإن ذلك غري جائز شرعاً، وأّما إذا اسُتخِدمت حلساب 

  .   داة حسابية توصلنا إىل أمر جائز شرعاً القيمة احلالية فإن ذلك ال خيرج عن كوا أ
وعليه، فإن استخدام مناذج التدفقات النقدية املخصومة يُعترب ال شائبة فيه كون أن معدالت 

ُتستخدم فقط كمؤشر لقيمة املنتج وتقدير سعره، مبعىن معرفة السعر الذي ) أسعار الفائدة(اخلصم 
 فإا ال تؤثر على مظهر امتثال املنتج للشريعة سيكون لو كان هناك سوق نشط للمنتج، وبالتايل

  . 1اإلسالمية
وجتدر اإلشارة أن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ترفض مفهوم القيمة الزمنية 

)7(للنقود من خالل ما نصت عليه يف الفقرة رقم 
)8(والفقرة رقم  ∗

 )2(من بيان احملاسبة املالية رقم  ∗∗
  ".مفاهيم احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية"

  
  
  
  

                                                           
1
  :انظر  

   .36: علي أبو الفتح أمحد شتا، مرجع سابق، ص -
  .172: ص ،مرجع سابقمصطفى كمال السيد طايل،  -

- Mohammad Faiz Azmi, "The Effects of Shariah Principles on Accounting Methods for Islamic Banks  " ,  World 

Congress of Accountants, Kuala Lumpur, 2010, p: 12. 
- WPC, Open to comparison: Islamic finance and IFRS, Op. Cit., pp: 4,8.                      

∗
ىت ال ختالف مفاهيم تستلزمها احملاسبة املالية التقليدية ولكنها ختالف مبادئ الشريعة فكان البد من تعديلها باحلذف أو اإلضافة لالستفادة منها ح"...  

فإنه غري معترب  –ظم التقليدية املعرتف به يف الن - مبادئ الشريعة اإلسالمية، ومن أمثلة ذلك مفهوم اختالف قيمة النقد لذاته الختالف تواريخ استحقاقه
، مرجع سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  :انظر  ).7(الفقرة رقم ". شرعاً 

   .42: ص
∗∗

  .43 - 42: املرجع السابق، ص ص .)8(الفقرة رقم  ...."بشروطها الشرعيةليس للنقود قيمة زمنية إال من خالل ارتباطها بالتعامل بالسلع "...  
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F��e�� V#5@�F��e�� V#5@�F��e�� V#5@�F��e�� V#5@� : : : :`?�m@�`?�m@�`?�m@�`?�m@�    0�!8�9�0�!8�9�0�!8�9�0�!8�9�        

يتضح من خالل املطلب السابق أن هناك اختالف يف اآلراء بشأن قبول مرتكزات معايري احملاسبة 
ما ينعكس بدوره على مدى  ، وهذا"اجلوهر على الشكل" و" القيمة الزمنية للنقود" الدولية متمثلة يف 

قبول بعض متطلبات تلك املعايري ويطرح مجلة من املسائل احملاسبية خبصوص املعامالت املالية اإلسالمية 
  :عند معاجلتها حماسبيا وفق تلك املعايري، وهو ما سيتم تناوله يف هذا املطلب من خالل العناصر التالية

  
  
  
  
  

  
  
  

        

            ��O��O��O��O : : : :A�w���A�w���A�w���A�w���    
2KZ
2KZ
2KZ
2KZ    `7�B���`7�B���`7�B���`7�B���        
يف الشريعة اإلسالمية إىل معامالت غري جتارية ال دف إىل حتقيق الربح كمنح  ُتصنف املعامالت

، ومعامالت جتارية هادفة للربح كعقد املراحبة الذي يقوم مبوجبه املصرف بشراء سلعة ∗القروض احلسنة
ليه بناًء على رغبة ومواصفات العميل ليقوم ببيعها له بثمن آجل يتضمن مثن ومصاريف الشراء مضافًا إ

   . مبلغاً من الربح حمّدد مسبقاً يستحّقه املصرف
، ويف حالة مبيعات السلع مع الدفع املؤجل، "اإليراد"  )18(يف ظل معيار احملاسبة الدويل رقم 

تكون القيمة العادلة ملبلغ اإليراد الواجب االعرتاف به مبوجب متطلبات هذا املعيار عادة أقل من القيمة 
تفق على استالمها يف املستقبل، ولذلك يتوّجب خصم مبلغ النقدية اإلمسي مبعّدل اإلمسية النقدية امل

                                                           
  .للمبلغ الواجب إرجاعه دون مطالبته بأّي زيادة عليه عين أن املبلغ املقّدم للمدين ينبغي أن يكون مساوياً للتذكري فإنه ي ∗

    ��O��O��O��O : : : :A�w���A�w���A�w���A�w���    
2KZ
2KZ
2KZ
2KZ    `7�B���`7�B���`7�B���`7�B���        
��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :��.���.���.���.�    0]��t@�0]��t@�0]��t@�0]��t@�    >>>>    ;�Z�_�;�Z�_�;�Z�_�;�Z�_�        
�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :0X�'@�0X�'@�0X�'@�0X�'@�    0�!8�9�0�!8�9�0�!8�9�0�!8�9�    -��y��-��y��-��y��-��y��    0���@�0���@�0���@�0���@�    ��#B���Z��#B���Z��#B���Z��#B���Z        

�'Z���'Z���'Z���'Z�� : : : :¥�H���¥�H���¥�H���¥�H���        
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t��Z0'7
t��Z0'7
t��Z0'7
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، ومعاجلة الفرق بني القيمة العادلة املتمثلة يف القيمة املخصومة والقيمة اإلمسية للنقدية كإيراد ∗خصم
: ات املالية األدو ") 39( ، ومعاجلتها حسب متطلبات املعيار احملاسيب الدويل رقم)أرباح متويلية(فائدة 

  ".االعرتاف والقياس
معاملة بيع ومعاملة متويلية، وهلذا  )18(وبناء على ذلك، تعترب هذه املعاملة مبوجب املعيار رقم 

واألرباح التمويلية اليت متثل مثن منح االئتمان ) أرباح املبيعات(فإنه يتم التمييز بني األرباح التجارية 
؛ فيُثبت هامش الربح عند تسليم األصل أو السلعة حمّل التعاقد  وذلك على أساس سعر الفائدة الفعلي

  .إىل املشرتي، يف حني يتّم إثبات األرباح التمويلية بالنسبة والتناسب عن فرتة االئتمان

إن هذه املعاجلة خترج عن إطار الشريعة اإلسالمية؛ ففي عقد املراحبة يتطلب معيار احملاسبة املالية 
الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية " املراحبة واملراحبة لآلمر بالشراء" )2(رقم 

  : إثبات أرباح البيع املؤجل باستخدام إحدى الطريقتني اآلتيتني
إثبات األرباح موزعة على الفرتات املالية املستقبلية لفرتة األجل، حبيث خيصص لكل فرتة مالية  -

 األرباح بغض النظر عّما إذا ّمت التسّلم نقدا أو ال، وهذه هي الطريقة املفضلة؛نصيبها من 
إثبات األرباح عند تسّلم األقساط، كل يف حينه، إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشرعية للمصرف أو    -

 .كانت السلطات اإلشرافية تلزم بذلك
ري أنّه جيب تسجيله بشكل ويّتضح من ذلك أنّه ُيسمح بتأجيل الربح من منظور الشريعة، غ

منفصل كربح مؤجل وليس كإيراد فائدة حمسوب بطريقة معدل الفائدة الفعلي، األمر الذي يعين أن عقد 
املراحبة ال ميكن معاجلته حماسبّيًا كمعاملة مبيعات ومعاملة متويلية، وإّمنا يُعاَجل على أنّه معاملة مبيعات 

ؤّجل إىل ربح جتاري وربح متويلي، ألن هذا األخري ضرب من فقط، وهلذا ال يُقسم ربح املصرف امل
) اهلامش املضاف على تكلفة السلعة(ضروب الربا، وإّمنا كان سبب استحقاق املصرف اإلسالمي للربح 

هو ضمان املصرف لتلك السلعة، أي املخاطر اليت واجهها املصرف يف سبيل متّلك تلك السلعة اليت 
وبتعبري آخر، يقوم املصرف بتمويل املشرتي عن طريق بيع . مراحبة عن طريقه يرغب املشرتي يف اقتنائها

املراحبة بوساطة جتارية ال وساطة مالية، وهو عندما يشرتي السلعة بثمن عاجل إلعادة بيعها بثمن آجل، 
 يزيد الثمن اآلجل ألنه يتحّمل خماطر هالك السلعة وتلفها أو تقادمها، ولو أن املصرف عمد إىل بيع

  .تلك السلعة إىل املشرتي دون متّلك املصرف هلا وقبضها، لكان ذلك دون ريب شكل من أشكال الربا
                                                           

  :يتم حتديد سعر اخلصم األكثر وضوحاً وحتديداً من معّدلني للخصم مها ∗
  املعنية؛ ةالفائدة على االئتمان السائد على العمليات املشاة للعمليسعر  -
  .معّدل الفائدة الذي جيعل القيمة احلالية ملبلغ النقدية اإلمسي مساوياً لسعر البيع النقدي -
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 )18(ولذلك فإن التقرير عن املراحبة اإلسالمية كمعاملة متويلية مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم 
 )2(حملاسبة املالية رقم يتناىف وأحكام الشريعة، يف حني تعكس املعاجلة احملاسبية اليت يقدمها معيار ا

جوهر املعاملة املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ فبموجبه ال يوجد أّي داع لتقسيم األرباح وفق ما 
  .        1ينطوي عليه معيار احملاسبة الدويل السابق

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :��.���.���.���.�    0]��t@�0]��t@�0]��t@�0]��t@�    >>>>          ;�Z�_�      ;�Z�_�      ;�Z�_�      ;�Z�_�  

1 - - - - b���b���b���b��� ;�Z�_� > 0]��t@� ��Be�8�� M�Z�m�;�Z�_� > 0]��t@� ��Be�8�� M�Z�m�;�Z�_� > 0]��t@� ��Be�8�� M�Z�m�;�Z�_� > 0]��t@� ��Be�8�� M�Z�m�        
على أساس املضاربة، حبيث يكون املصرف  ∗تقبل املصارف اإلسالمية احلسابات االستثمارية

مضاربًا وأصحاب احلسابات االستثمارية رب املال، و قد تكون هذه املضاربة مطلقة كما هو احلال يف 
  . 2قيدةحسابات االستثمار املطلقة، و قد تكون مضاربة مقيدة كما هو احلال يف حسابات االستثمار امل

كثرياً ما يثار النقاش حول كيفية عرض حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح على أساس عقد 
مضاربة عّما إذا كان ذلك بقائمة املركز املايل أو خارجها، و إذا كانت تُعرض داخل قائمة املركز املايل، 

  .3فهل يتم ذلك ضمن فئة االلتزامات أو حقوق امللكية
أن معايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية جتدر اإلشارة 

اإلسالمية اعتربت حقوق أصحاب احلسابات االستثمارية املطلقة أحد العناصر األساسية لقائمة املركز 
رية املايل وذلك ألن املصرف خيلط أموال تلك احلسابات بأمواله املتاحة لالستثمار، و يكون له ح

التصرف املطلق باستثمارها دون قيد أو شرط، و هذا خبالف حسابات االستثمار املقيدة اليت ال تدخل 
و مع ذلك هناك تعدد . 4ضمن عناصر قائمة املركز املايل ألن حق املصرف يف التصرف فيها ليس مطلقاً 

  . دوليةلآلراء حول تصنيفها يف قائمة املركز املايل عند تطبيق معايري احملاسبة ال

                                                           
1
  :انظر  

  .319:ص ،مرجع سابق مجعة محيدات،و  حممد أبو نصار -
 .، مرجع سابقاألرضية المشتركة: اإلسالمية ومعايير المحاسبة الدوليةمعايير المحاسبة حممد جمد الدين باكري،  -

  .160: ص مرجع سابق،، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   -
- Asian-Oceanian Standard-setters Group, Op. Cit., pp:13- 14, 72.  

ملراعاة حقيقتها بأا حصص مشاركة وليست ودائع جيب حفظها " ودائع االستثمار"بدال من " حسابات االستثمار" يتم استخدام مصطلح للتذكري فإنه  ∗
  .واالمتناع عن التصرف فيها

   .41: ، صسابق مبارك، مرجعحسني حممد مسحان، موسى عمر  2
 30 السعودية، الرياض، القانونيني، للمحاسبني السعودية اهليئة ندوة، "دور المحاسبة في اتخاذ القراراتاإلسالمية و المصارف "، رفعت أمحد عبد الكرمي 3

 . 2009 مارس
  45.: ص ،1998، لبحرين، امعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  4
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    OOOO----    0�H#% )�.G] b�����  0�H#% )�.G] b�����  0�H#% )�.G] b�����  0�H#% )�.G] b����� 

إن حسابات االستثمار املطلقة ليست أمواًال مضمونة يلتزم املصرف بسدادها وحتويلها عند طلبها 
ونتيجة لذلك، فإن هذه احلسابات ال تشّكل التزام مبوجب اإلطار . 1مثل أموال احلسابات اجلارية

الذي ينّص على أن اخلاصية األساسية  )Framework IFRS(املفاهيمي لس معايري احملاسبة الدولية 
، ومن هذا املنطلق تنصرف بعض (present obligation)أن يكون للكيان التزام حايل  )liability(لاللتزام 

اآلراء إىل اعتبار حسابات االستثمار املطلقة جزءاً من حقوق امللكية وهذا متاشياً مع اإلطار الذي ينّص 
لذلك، . 2ي احلصص املتبقية يف أصول الكيان بعد استبعاد مجيع االلتزاماتعلى أن حقوق امللكية ه

فإن أصحاب حسابات االستثمار املطلقة، من حيث املبدأ، ليسوا دائنني للمصرف، وإّمنا هم فئة 
املستثمرين يف ملكية األصول املمّولة يف وعاء املضاربة بصفتهم أرباب املال، وهلم احلق يف األرباح 

، كما يوافقون على حتمل اخلسائر يف حال وقوعها ما مل يكن هناك تقصري من املصرف، 3منها املتحققة
 .4لذلك تظهر حسابات االستثمار املطلقة يف طبيعتها كحقوق ملكية

    SSSS----   q�~���] b����� q�~���] b����� q�~���] b����� q�~���] b����� 

هناك من يرى أن حسابات االستثمار املطلقة ُتصّنف على أا التزامات على اعتبار أنه يشعر 
القائمني على هذه املصارف، يف املمارسة العملية، أنه لزاما عليهم أخالقيا سداد هذه العديد من 

، باإلضافة إىل أا يف بعض احلاالت يتحملون كافة اخلسائر اليت تكون ناشئة عن التعدي أو 5الودائع
  .6التقصري أو خمالفة الشروط

ية اليت مبوجبها ُتصّنف كل إن مثل هذا التصنيف يكون منسجمًا مع معايري احملاسبة الدول
وبناء على ذلك فإن إدراج حسابات . 7االلتزامات التعاقدية الواجبة الدفع للمودعني على أا التزامات

  .8يتم ضمن فئة االلتزامات IAS32 االستثمار املطلقة وفقا لـ 
  

                                                           
، املركز العايل للمهن املالية واإلدارية، مؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني، "احلسابات االستثمارية: آليات استقطاب املوارد املالية"الدين خوجة، عز  1

  .59:ص، 2010أفريل  28 - 27وأكادميية الدراسات العليا، طرابلس ليبيا، 
2
 Asian-Oceanian Standard-setters Group, Op. Cit.,  pp: 18- 19. 

3
    .59:ص سابق، مرجع ز الدين خوجة،ع  

4
 WPC, Open to comparison: Islamic finance and IFRS, Op. Cit., p: 10.     

5
 Ibid, p: 10.     

6
   .49: ص ،مرجع سابق، اإلسالميةمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،    

7
 Sutan Emir Hidayat, Op. Cit., p : 9.  

8
    .4 :، ص2009 ،مرجع سابق، رفعت أمحد عبد الكرمي  
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    ����----  i�@� ~]
@� 0B?�x > `.�m% Q
a] b�����i�@� ~]
@� 0B?�x > `.�m% Q
a] b�����i�@� ~]
@� 0B?�x > `.�m% Q
a] b�����i�@� ~]
@� 0B?�x > `.�m% Q
a] b����� : : : :        
" حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما يف حكمها" )6(م لقد نص معيار احملاسبة املالية رق

أنه ينبغي عرض حسابات االستثمار  الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
، ويرجع ذلك إىل كون 1املطلقة يف جمموعة مستقلة بقائمة املركز املايل بني فئة االلتزامات وحقوق امللكية

أن املصرف بصفته مضاربًا ال يقع عليه التزام إعادة القيمة األصلية لتلك احلسابات إذا أدت عملية 
االستثمار إىل خسارة كلية أو جزئية ما مل تنشأ عن التعدي أو التقصري، وألن تلك احلسابات تتحمل 

ا ال متثل التزامات،  كما أن تلك احلسابات نصيبها من اخلسارة بقدر مسامهتها يف التمويل، ولذلك فإ
ال يتمتعون بنفس حقوق  –أي مالكي األموال  -ال ميكن تصنيفها كحقوق ملكية ألن أصحاا 

املساهم العادي كحق التصويت واستحقاق الربح الناتج عن توظيف أموال احلسابات اجلارية ألن 
ة وليس على أصحاب حقوق حسابات ضمان احلسابات اجلارية يقع على أصحاب حقوق امللكي

  . 2االستثمار
وذا، فإن طبيعة حسابات االستثمار املطلقة ختتلف عن كل من االلتزامات وحقوق امللكية، 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار " األمر الذي جيعلها تُعرض كبند مستقل بينهما حتت إسم 
  .ما يعين إضافة عنصر آخر لقائمة املركز املايل" املطلقة

يف الوقت  ،ورغم أن هذا التصنيف هو اجلدير باالتباع، إّال أن إطار جملس معايري احملاسبة الدولية        
،  األمر الذي 3احلاضر، حيدد ثالثة عناصر فقط لقائمة املركز املايل، أصول، التزامات، وحقوق ملكية

اسبة الدولية دون االستئناس قد يرتّتب عليه اختالف عرضها من مصرف آلخر عند تطبيق معايري احمل
  .مبعايري هيئة احملاسبة واملراجعة

2-  ;�Z�_� ^*'% Y|����� ;�Z�_� ^*'% Y|����� ;�Z�_� ^*'% Y|����� ;�Z�_� ^*'% Y|�����∗∗∗∗
PER   

    OOOO----  ;�Z�_� ^�*'% Y|����� 0�P�%;�Z�_� ^�*'% Y|����� 0�P�%;�Z�_� ^�*'% Y|����� 0�P�%;�Z�_� ^�*'% Y|����� 0�P�%        
يوظف العمالء أمواهلم يف حسابات استثمارية على أساس املضاربة اليت تقوم على تقاسم األرباح    

فينبغي، نظريّاً، أن يتحّملها صاحب احلساب احملققة بني أصحاب احلسابات واملصرف، أما اخلسائر 
  .1فقط

                                                           
1
    .247: ص ،مرجع سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   

2
    .49: ص ،املرجع السابق  

3
 Asian-Oceanian Standard-setters Group, Op. Cit., p p:18- 19. 

∗
 Profit Equalisation Reserve. 
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ولكن يف الواقع، فإن أصحاب تلك احلسابات ال يهدفون من استثمارام سوى احلصول على 
وهلذا، فإن أي اخنفاض يف العائد على حسابات االستثمار . 2دخل معني دون حتمل أي خسارة

قد يؤدي بأصحاب تلك احلسابات إىل اختاذ للمصرف اإلسالمي مقارنة باملؤسسات املالية األخرى 
  .قرارات بسحب أمواهلم واإلحجام عن توظيفها خوفاً من اخلسارة احملتملة

إن عجز املصرف اإلسالمي عن منح عائد منافس ألصحاب احلسابات االستثمارية مقارنة 
 Displaced Commercial(باملصارف اإلسالمية أو التقليدية املنافسة تُعرف باملخاطر التجارية املنقولة 

Risk.(  

وهلذا يسعى املصرف اإلسالمي إىل دفع العوائد اليت يتوقعها أصحاب حسابات االستثمار 
من خالل  3إلقناعهم باالستمرار يف استثمار أمواهلم بدًال من سحبها واستثمارها يف مكان آخر

، ويعّرب هذا االحتياطي 4 ∗خاطراستخدام معدل احتياطي األرباح كأحد أساليب إدارة ذلك النوع من امل
للمحافظة  - أي املصرف -عن املبلغ املقتطع من دخل أموال املضاربة قبل ختصيص نصيب املضارب 

، 5على مستوى معني من عائد االستثمار ألصحاب حسابات االستثمار وزيادة حقوق أصحاب امللكية
الصادر عن هيئة " ∗∗املخصصات واالحتياطيات" )11( وذلك وفقا ملا ورد يف معيار احملاسبة املالية رقم
  .احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

  
  

                                                                                                                                                                                
1
 Ibid,  p:20.  

والتنمية االقتصادية الشاملة النمو المستدام : ؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالميالم، "إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية" خدجية خالدي، 2
  . 28:، ص2011ديسمرب  20 -18، الدوحة، قطر، من المنظور اإلسالمي

عثمان بابكر أمحد، البنك اإلسالمي للتنمية، مكتبة : ، ترمجةتحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية: إدارة المخاطرطارق اهللا خان، حبيب أمحد،  3
   .67، 66: ص ص، 2003جدة،  امللك فهد الوطنية،

∗
  :، هناك أربع أساليب أساسية رئيسة تستخدمها املصارف اإلسالمية إلدارة املخاطر التجارية املنقولة، وتتمثل يفوفقا لس اخلدمات املالية اإلسالمية  

 ختّلي املصرف عن جزء من حصته من األرباح ملنح صاحب احلساب العوائد املتوقعة؛ -
 أرباح املسامهني اجلارية أو احملتجزة ألصحاب احلسابات للوفاء بالعوائد املتوقعة؛حتويل املصرف جزء من  -
 استخدام احتياطي معدل األرباح؛ -
  .استخدام احتياطي خماطر االستثمار  -

4
 Asian-Oceanian Standard-setters Group, Op. Cit.,  p:20. 

، مركز املؤمترات، المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية اإلسالمية، "أحكام تكوين املخصصات يف املؤسسات املالية اإلسالمية"حسني حامد حسان،  5
  .28: ، ص2011ديسمرب  22 -21 الكويت،

∗∗
  :بني نوعني من االحتياطيات ميّيز هذا املعيار  

 رباح؛األاحتياطي معّدل  -
الغرض منه وقاية رأس مال أصحاب االستثمارات ومحايتهم من اخلسارة املستقبلية، لذلك يُقتطع من أرباح حسابات : احتياطي خماطر االستثمار -

   . الذي ال جيوز أن يشارك يف هذا االحتياطي وعليه أن يتحّمل اخلسارة إن وقعت  -أي املصرف–االستثمار بعد اقتطاع نصيب املضارب 
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    SSSS----  ;�Z�_� ^�*'% Y|����� 0�!8�9� 0X�'@�;�Z�_� ^�*'% Y|����� 0�!8�9� 0X�'@�;�Z�_� ^�*'% Y|����� 0�!8�9� 0X�'@�;�Z�_� ^�*'% Y|����� 0�!8�9� 0X�'@� 

الصادر عن هيئة احملاسبة " املخصصات واالحتياطيات" )11( وفقًا ملعيار احملاسبة املالية رقم
حسبما تراه اإلدارة ضروريًا مع األخذ مببدأ احليطة واحلذر  واملراجعة يُقاس احتياطي معدل األرباح

باالعتبار، ويف حال زيادة رصيد االحتياطي عن احلد الذي تراه اإلدارة ضروريًا فإن الزيادة ُحتسم من 
االحتياطي وُتضاف إىل دخل أصحاب حسابات االستثمار املطلقة يف الفرتة املالية بعد اقتطاع نصيب 

على املصرف أن يعرض نصيب أصحاب حسابات االستثمار املطلقة يف احتياطي املضارب، وجيب 
معدل األرباح ضمن حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة، وأن يعرض نصيب املصرف يف هذا 

  . 1االحتياطي ضمن حقوق أصحاب امللكية بصفته احتياطيات
التقليدية، فإنه يثري مسائل  املصارف يف هلا مثيل وال اإلسالمية باملصارف خاصة وكون أن معاجلته

بشأن تصنيفه يف ظل معايري احملاسبة الدولية اليت مل تتناوله ضمن متطلباا،   ∗جدلية من منظور حماسيب
 constructive obligationلذلك قد ُيكيف على أنه على أنه التزام استنتاجي

الذي ينشأ وفقاً ملا ورد  2 ∗∗
  :يف حالة توفر ما يلي" املخصصات، األصول وااللتزامات احملتملة" )37(رقم  يف معيار احملاسبة الدويل

 تعهد من ِقبل الكيان للعمالء أو للغري بأنه سيلتزم بتنفيذ التزامات معينة؛  - أ 
 .3وجود توقعات من جانب تلك األطراف بأن الكيان سينّفذ هذه التعهدات  - ب 

التزامًا على  اعتباره ينبغي لذلك األرباح،احتياطي معّدل  مع يتماشى التعريف هذا أن ويبدو
  .املصرف وأن يُعرض وفقاً لذلك يف القوائم املالية مبوجب معايري احملاسبة الدولية

؛ حبيث يتفق 4غري أنه وعلى اعتبار أن هذا االحتياطي هو من الناحية الفنية آلية لتمهيد الدخل
فاظ باجلزء املتبّقي الستخدامه مستقبًال يف حالة املتعاقدون على توزيع مستوى معني من األرباح واالحت

، لذلك وحبكم تعريفه، فإنه ال 5اخنفاض األرباح عن املستوى املطلوب قصد حتقيق موازنة يف التوزيعات
                                                           

  .25/07/2013 :اريخ االطالعمنشور على املوقع، ت   .63، عدد المستثمرونمجلة ، "املخصصات واالحتياطيات:معيار"جمد الدين باكري، حممد  1

 http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=668 
صل على جدل فقهي يف القبول به، باعتبار أنه يتناىف مع مبدأ الغنم بالغرم الذي تقوم عليه فكرة احلسابات االستثمارية كون أن املودع هنا سيحأيضا هناك  ∗

د حيلة أخرى من أجل مساواة الودائع أن الغنم مرتبط باخلسارة واملخاطرة، وهو ما فّسره العديد أنه جمرّ  يالشرع بدأأرباح ال متّثل نتيجة املشروع وهو ما خيالف امل
  .لذلك فإن تكوين هذا االحتياطي يعترب غري جائز يف بعض البلدان كأندونيسيا .ألجل املضمونة العائد مع احلسابات االستثمارية

   .حتيط بنشاط الكيان معينة اع بيئيةوتسمى أيضا االلتزامات التقليدية، وهي التزامات غري تعاقدية وال تعتمد مستندات قانونية وإمنا ترتتب عن أوض ∗∗
2
 WPC, Open to comparison: Islamic finance and IFRS, Op. Cit., p: 10.   

  .599: ص مرجع سابق، حممد أبو نصار، مجعة محيدات، 3
4
 Asian-Oceanian Standard-setters Group, Op. Cit.,  p:78. 

المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية ، "املخصصات يف البنوك اإلسالمية وأثرها على توزيع األرباحأحكام تكوين " عبد العزيز خليفة القصار، 5
  .      55: ، ص2011ديسمرب  22 - 21 ، مركز املؤمترات، الكويت،اإلسالمية
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يستويف تعريف االلتزام أو املخصص مبوجب معايري احملاسبة الدولية، وبدًال من ذلك هو احتياطي جزء 
، ويكون هذا االحتياطي 1جلزء املتبّقي ينتمي ألصحاب حسابات االستثمارمنه ينتمي للمصرف بينما ا

الصادر عن " توزيع الربح يف احلسابات االستثمارية" )40(وفقًا للمعيار الشرعي رقم  ∗على وجه التربّع
هيئة احملاسبة واملراجعة والذي يقضي بأنه يف حال خروج أحد أصحاب حسابات االستثمار من الوعاء 

ماري ليس له حق فيه ليسأل برّد ما دفع خالل فرتة كونه عميًال للمصرف، ويتربّع عّما يتبقى من االستث
، ولذلك فإنه ال يشّكل التزامًا على املصرف، 2حقه يف احتياطيات معّدل األرباح لباقي املستثمرين

ر أن هذه األخرية وتتوقف مسألة تصنيفه يف املقام األول على تصنيف أموال حسابات االستثمار وباعتبا
مبوجب معايري هيئة احملاسبة واملراجعة فإن هذا االحتياطي يُعرض وفق ما يقضي به  ∗∗ال تُعترب التزاماً 

  .الصادر عن اهليئة السابقة )11(معيار احملاسبة املالية رقم 

�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :��#B���Z 0���@� -��y�� 0�!8�9� 0X�'@���#B���Z 0���@� -��y�� 0�!8�9� 0X�'@���#B���Z 0���@� -��y�� 0�!8�9� 0X�'@���#B���Z 0���@� -��y�� 0�!8�9� 0X�'@�        
1 -  ���'% `� > 0�!8�9� 0X�'@� ���'% `� > 0�!8�9� 0X�'@� ���'% `� > 0�!8�9� 0X�'@� ���'% `� > 0�!8�9� 0X�'@�0©���0©���0©���0©���        

تشري اإلجارة املنتهية بالتمليك إىل االتفاق التعاقدي الذي يكون بني طرفني ُمينح مبقتضاه 
املستأجر احلق يف استخدام أصل مملوك للمؤجر خالل فرتة معينة، وقد يتم حتويل ملكية هذا األصل 

مستقلني؛ عقد  ، وهلذا فإن هذه الصيغة تتضمن عقدين∗∗∗للمستأجر خالل أو يف اية مدة اإلجارة
اإلجارة الذي يسري طيلة مدة اإلجارة، فإذا انقضت املدة املتفق عليها دخل املؤجر واملستأجر يف عقد 

؛ حيث أن األقساط املدفوعة خالل فرتة اإلجارة متثل مثن 3جديد تنتقل مبوجبه امللكية إىل املستأجر
 4اية مدة اإلجارة لعقد بيع منفصلمنفعة األصل، ولذلك خيضع اجلزء املتبقي من قيمة األصل يف .  

وقد استحدثت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية من خالل معيارها احملاسيب 
معاجلة حماسبية تتماشى واألحكام الفقهية لإلجارة املنتهية " اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك" )8(رقم 

                                                           
1
 Asian-Oceanian Standard-setters Group, Op. Cit.,  p:78. 

منه، وذلك نظراً  ذالوعاء االستثماري لبعضهم البعض يف حالة خروجهم وإرجاع االحتياطي الزائد عن اللزوم إىل الوعاء الذي ُأخأي يتنازل مجيع املستثمرين يف  ∗
ة يف العام أمواهلم مستثمر للصعوبات اليت تنشأ من تتّبع كل احتياطي حني أخذه وحني رّده، ولتعّذر بل والستحالة إرجاع املبالغ إىل مجيع املستثمرين الذين كانت 

    .الذي ُجنب فيه االحتياطي، خاصة وأن نظام املصارف اإلسالمية يقوم على تلّقي وسحب الودائع بصفة دائمة
  .62 - 59: ، ص صعبد العزيز خليفة القصار 2

  . تعتربها معايري احملاسبة الدولية التزامات على املصرف ∗∗
  .األول من هذا الفصل للمبحث الثالث املطلبلقد مت تناول هذا العنصر يف  ∗∗∗

اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ظل قانون التأجري التمويلي : العمل املصريف اإلسالمي بني قرارات اامع الفقهية والقوانني السارية"آدم نوح معابدة القضاة،  3
  .18:، ص2009جوان  03 -ماي 31سالمية والعمل اخلريي، ديب، ، دائرة الشؤون اإلمؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول، "ردين منوذجااأل

  .20 :ص علي أبو الفتح أمحد شتا، مرجع سابق، 4
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ي طيلة فرتة اإلجارة، وال تنتقل ملكية األصل إىل املستأجر إّال بعد بالتمليك باعتبارها عقد إجارة يسر 
، وهلذا فإن عملييت تأجري األصل وحتويل ملكيته 1سداد كافة التزاماته ضمانًا لعدم ضياع حقوق املؤجر

  .2يتم معاجلتهما حماسبيا بشكل منفصل
 دفاتر املؤجر طيلة فرتة ومن هذا املنطلق، فإن معيار اهليئة يقضي بإثبات األصول املؤجرة يف

  .3اإلجارة شأا شأن اإلجارة التشغيلية

2 - 0���*�� 0!8�9� 67�'% `� > 0�!8�9� 0X�'@�0���*�� 0!8�9� 67�'% `� > 0�!8�9� 0X�'@�0���*�� 0!8�9� 67�'% `� > 0�!8�9� 0X�'@�0���*�� 0!8�9� 67�'% `� > 0�!8�9� 0X�'@�        
يتطلب معاجلة هذا النوع " عقود اإلجيار" )17(خبالف معيار اهليئة، فإن معيار احملاسبة الدويل رقم 

، ليعكس حقيقة أن املخاطر ∗من عقود اإلجيار على أنه عقد إجيار متويلي وليس عقد إجيار تشغيلي
واملنافع املالزمة لألصل قد ّمت نقلها للمستأجر الذي يُعترب من حيث اجلوهر أنه املالك، لذلك تسجل 

ار الدويل السابق كذمم مدينة يف دفاتر املؤجر واستبعاد األصل عقود اإلجيار التمويلي وفقا للـمعي
دفاتره   املستأجر من ضمن أصوله يف قائمة املركز املايل، يف حني أن املستأجر يسّجل األصل املستأجر يف

ضمن أصوله يف قائمة املركز املايل، والتزامات بسداد دفعات اإلجارة املستقبلية  4كما لو أنه هو املالك
  . 5خصومهضمن 

3 - �7���'@� �Z AC�R�� v�8O�7���'@� �Z AC�R�� v�8O�7���'@� �Z AC�R�� v�8O�7���'@� �Z AC�R�� v�8O        
إن الفارق اجلوهري بني املنهج الذي سلكه معيار اهليئة واملنهج الذي انتهجه املعيار الدويل يتمثل 
يف عدم االعرتاف األول بانتقال حّق ملكية األصل إىل املستأجر يف تاريخ نشأة اإلجارة، بينما يعرتف 

ويرجع ذلك إىل اختالف األساس النظري الذي استند .  ذلك التاريخاملعيار الدويل بانتقال امللكية يف
إليه معيار اهليئة واملعيار الدويل بشأن احملاسبة عن عقود اإلجارة حول ما إذا كانت اإلجارة جمّرد 

، حيث ختتلف )املؤجر(املستأجر لألصل عن طريق التمويل من الغري  حيازةاستئجار لألصل أم أّا 

                                                           
  .72: نفس املرجع السابق، ص 1

2
 Asian-Oceanian Standard-setters Group, " Op. Cit., p:22.  

  .31: ص علي أبو الفتح أمحد شتا، مرجع سابق، 3
  :بني نوعني من عقود اإلجيار) 17(معيار احملاسبة الدويل رقم  ميّيز ∗

 املؤّجر منافع وخماطر األصل املؤجر وال تُنقل للمستأجر، لذلك تبقى ملكية األصل لدى املؤجر ويظهر يف دفاتره؛ يتحّمل: عقد اإلجيار التشغيلي -

عّلقة مبلكية األصل للمستأجر، وقد تنتقل أو ال تنتقل امللكية عند انتهاء العقد يتم من خالله نقل كافة املخاطر واملنافع املت: عقد اإلجيار التمويلي -
 .للمستأجر، ويف ظل هذا العقد يسّجل األصل ضمن أصول املستأجر

     .   ملزيد من االطالع يُرجع إىل هذا املعيار
4
 WPC, Open to comparison: Islamic finance and IFRS, Op. Cit., p: 9.                      

  .31: ص علي أبو الفتح أمحد شتا، مرجع سابق، 5
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بة يف ظل كل منهما، األمر الذي يرتتب عليه ضرورة رمسلة هذه العقود يف دفاتر املستأجر طريقة احملاس
من عدمه؛ ففي حالة اعتبار عقد اإلجارة جمّرد استئجار خلدمات األصل فإن األمر يقتضي عدم رمسلة 

 ل على الفرتة اليت يتعّلقا، وهو النهج الذي العقد، واعتبار ما يدفعه املستأجر دوريا مبثابة مصروف ُحيم
  .اهليئة من خالل معيارها سلكته

املستأجر لألصل عن طريق التمويل من الغري، مما يرتتب  حيازةأما يف حالة اعتبار عقد اإلجارة 
عليه حتويل مجيع خماطر ومنافع ملكية األصل إىل املستأجر، فإن األمر يتطّلب ضرورة رمسلة عقد اإلجارة 
يف دفاتر املستأجر، على اعتبار أنه جيب إثبات املعامالت االقتصادية تبعًا جلوهرها االقتصادي وليس 

، والذي يتعارض مع معايري اهليئة اليت ال 1، وهو املنهج الذي سلكه معيار احملاسبة الدويلشكلها القانوين
تقوم على مفهوم تغليب اجلوهر على الشكل، فإا ال تعرتف باإلجيار التمويلي، ولذلك تعاجل كل 

  .  2اإلجيارات على أا عقود إجيار تشغيلي

4 -  �7���'@� �Z AC�R�� ��23 �7���'@� �Z AC�R�� ��23 �7���'@� �Z AC�R�� ��23 �7���'@� �Z AC�R�� ��23 
نهج الذي انتهجه معيار اهليئة وذلك الذي سلكه معيار احملاسبة الدويل، وما إن اختالف امل

يرتتب عن ذلك من حتميل قائمة الدخل للمؤجر مبصروف االهتالك مقابل إظهار دفعات اإلجارة  
كإيرادات وفقا ملا ينص عليه معيار اهليئة، خبالف معيار احملاسبة الدويل السابق الذي يقضي بتحميل 

الك لألصل املستأجر يف قائمة الدخل للمستأجر طيلة فرتة اإلجارة تبعًا لرمسلة األصل قسط االهت
إن هذه التباينات تؤثر على احملتوى اإلعالمي للقوائم . وإظهار التزاماته للمؤجر ضمن عناصر اخلصوم

لية، باعتبار أن املالية املنشورة من ِقبل املؤجر واملستأجر مما ينعكس آثارها على النسب واملؤشرات املا
  .      3معلومات القوائم املالية متّثل مدخالت مناذج اختاذ القرار املستخدمة من ِقبل متخذي القرارات

�'Z���'Z���'Z���'Z�� : : : :¥�H���¥�H���¥�H���¥�H���        
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  .33: ص علي أبو الفتح أمحد شتا، مرجع سابق، 1

2
 Mohammad Faiz Azmi, Op. Cit., p: 11.  

    .67 ،59 ،41 ،38: ص ص علي أبو الفتح أمحد شتا، مرجع سابق، 3
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على أا لقد عرّفت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الصكوك االستثمارية 
وثائق متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات "

مشروع معني أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء 
  .  1"استخدامها فيما ُأصدرت من أجله

قابلة للتداول تُثبت ملكية حاملها ألصل مولد لدخل  وعليه، فالصكوك اإلسالمية متثل أوراقًا مالية
دوري، وتّتسم بأا ذات خماطر متدنية وإيراد قابل للتوقع، وال يضمن ُمصِدر الورقة رأس ماهلا، أي 

  .2القيمة االمسية هلا، وال العائد إال يف حال التعّدي والتقصري
    SSSS----    0�%C8=� ¥�H��� {?��R  0�%C8=� ¥�H��� {?��R  0�%C8=� ¥�H��� {?��R  0�%C8=� ¥�H��� {?��R 

  :3موعة من اخلصائص تتمثل أمهها فيما يليتتميز الصكوك اإلسالمية مبج
 متثل وثائق متساوية القيمة؛  - 

 متثل ملكية حصص شائعة يف موجودات هلا دخل وال متثل دينا يف ذمة مصدرها؛ - 

 تقوم على املشاركة يف الغُنم والُغرم؛ - 

 .نشاطها حالل من الناحية الشرعية - 

2 - 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� ¥�H��� "��.�0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� ¥�H��� "��.�0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� ¥�H��� "��.�0���*�� 0!8�9� 67�'% 4<� ¥�H��� "��.�        
الصكوك بالقيمة العادلة يف اية الفرتة املالية يستدعي وجود سوق نشط هلا لتوفري إن تقييم  

مؤشر جّيد لقيمتها، غري أن هناك أنواع من الصكوك تكون غري قابلة للتداول كصكوك السلم 
  .، وحىت الصكوك اليت تكون قابلة للتداول فإن حجم التداول يكون عموماً منخفضاً ∗واملراحبة

                                                           
 .238: ، ص2010، البحرين، المعايير الشرعيةواملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  ئة احملاسبةيه 1

 -27، البحرينالمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، ، "كيف تتوافق الصكوك مع أحكام الشريعة اإلسالمية" حممد علي القّري، 2
    .3:ص، 2008 ،ماي 28

، صنعاء، اجلمهورية العربية اليمنية، الواقع، وتحديات المستقبل: مؤتمر المصارف اإلسالمية اليمنية، "إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية"أشرف حممد دوابة،  3
   .7:، ص2010مارس  21 - 20

الصكوك هو  متثل صكوك السلم ملكية شائعة يف رأس مال السلم لتمويل شراء سلع يتم استالمها يف املستقبل مث ُتسّوق على العمالء، ويكون العائد على ∗
ائق متساوية القيمة تصدر أما صكوك املراحبة فتمثل وث. الربح الناتج عن البيع، وال جيوز تداول هذا النوع من الصكوك كون أن الصك ميثل حصة يف دين الّسلم

كوا متثل ديناً نقدياً   لتمويل شراء سلعة مراحبة، وتصبح سلعة املراحبة مملوكة حلامل الصكوك، وال جيوز تداول هذه الصكوك بعد بيع البضاعة وتسليمها ملشرتيها
، المعايير الشرعيةواملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  اسبةئة احمليه: انظر". صكوك االستثمار") 17( وفقًا للمعيار الشرعي رقموهذا . يف ذمة املشرتي

   .249: مرجع سابق، ص
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كانت الصكوك غري " االعرتاف والقياس: األدوات املالية") 39( احملاسبة الدويل رقم مبوجب معيار
القابلة للتداول ميكن تصنيفها إما قروضًا أو ذممًا مدينة، أو استثمارات حمتفظ ا حىت تاريخ 

  . االستحقاق، ويتم قياسها بالتكلفة املطفأة بعد االعرتاف املبدئي
  IFRS )9(ارير املالية رقم إال أن املعيار الدويل للتق

الصادر عن جملس معايري " األدوات املالية" ∗
احملاسبة الدولية، كونه يرّكز على منوذج األعمال للكيان إلدارة األصول املالية، لذلك مبوجبه ميكن قياس 

  :األصل املايل بالتكلفة املطفأة فقط إذا مت استيفاء كال الشرطني اآلتيني
منوذج األعمال الذي يهدف إىل االحتفاظ باألصول بغرض مجع التدفقات ُحيتفظ باألصل ضمن  - 

 النقدية التعاقدية؛

تؤّدى الشروط التعاقدية لألصـل املـايل يف تـواريخ حمـددة إىل تـدفقات نقديـة الـيت متثـل دفعـات ألصـل   - 
 .الدين والفائدة

ثمار، أين يكون منوذج ومبا أن املصارف اإلسالمية غالبًا ما حتتفظ بالصكوك، مثل صناديق االست
أعماهلا شراء وبيع األدوات لتحقيق عوائد معينة، وعلى الرغم من أن حجم املتاجرة يف الصكوك قد 
يكون ضئيًال، إّال أنه بسبب منوذج أعماهلا، فإن هذه املصارف ال ميكنها قياس الصكوك بالتكلفة 

إىل قياسها بالقيمة العادلة، األمر الذي املطفأة بعد االعرتاف املبدئي، وبدًال من ذلك، فإا حتتاج 
يستدعي من املصارف، يف ظل عدم توافر سوق نشط للصكوك، االستناد إىل أساليب تقييم لتحديدها 

  :)39(وفقا ملا ورد يف معيار احملاسبة الدويل رقم 
 االستناد إىل القيمة العادلة اجلارية ألداة أخرى مماثلة هلا بشكل كبري؛ - 

 .النقدية املخصومة ومناذج تسعري اخليارات حتليل التدفقات - 

، إال ∗∗وعلى الرغم من أن خصم التدفقات النقدية املستقبلية باستخدام معدل الفائدة اعُتِرب جائزاً 
اليت تنصرف إىل اعتبار أن اخلصم باستخدام معدالت الفائدة يعترب حمظوراً  ∗∗∗أنه هناك بعض اآلراء

مفهوم القيمة العادلة ولكنها ترفض مفهوم القيمة الزمنية للنقود،  وغري جائز، حيث تقبل هذه اآلراء
                                                           

حيث تتمثل  ،IAS 39، وميثل املرحلة األوىل من مراحل جملس معايري احملاسبة الدولية لكي حيل حمل 2013جانفي  1يُعترب هذا املعيار ساري املفعول ابتداء من  ∗
  :هذه املراحل يف

  تصنيف وقياس األدوات املالية؛ :األوىلاملرحلة  -
  القياس بالتكلفة املطفأة وأمور االخنفاضات؛:املرحلة الثانية -
  حماسبة التحوط؛ :املرحلة الثالثة -
 .إلغاء االعرتاف باألصول وااللتزامات املالية: املرحلة الرابعة -
  .الزمنية للنقود املطلب السابق ضمن عنصر القيمةمت تناوله يف  ∗∗

  .القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة ، وويعترب من هذا الرأي ، على سبيل املثال، معهد احملاسبني القانونيني لباكستان ∗∗∗
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ومن ّمث فإا ال تقبل القيمة العادلة احملسوبة كقيمة حالية للتدفقات النقدية املستقبلية، ووفقاً لذلك فإنه 
  .     1يف حالة غياب سوق نشط، يصبح مفهوم القيمة العادلة غري مالئم وغري مناسب

استخدام معدل الفائدة كمعامل ذلك، ويف ظل تباين اآلراء بشأن مقبوليته، يبقى وتأسيسًا على 
  . ييف القياس احملاسيب من املنظور اإلسالم اً كبري   اً ي، يشكل حتدّ الصكوكحتديد قيمة  ممارساتخصم يف 

�m%�R�m%�R�m%�R�m%�R : : : :0'7
t��Z 0.#'�@� 0�<��=� M����<=�0'7
t��Z 0.#'�@� 0�<��=� M����<=�0'7
t��Z 0.#'�@� 0�<��=� M����<=�0'7
t��Z 0.#'�@� 0�<��=� M����<=�        
املعيار األول الذي أصدرته هيئة احملاسبة  نظرا ألمهية اإلفصاح يف املصارف اإلسالمية فإن
  . 2واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هو معيار اإلفصاح

وبالرجوع إىل معايري احملاسبة الدولية فإنه يالحظ أا مل تعاجل بصورة مالئمة اإلفصاحات الالزمة 
رتاف والقياس ملعاملة مالية ، فعند قيام املصرف باالع3اليت ينبغي على املصارف اإلسالمية تقدميها

إسالمية وفقًا ملعايري احملاسبة الدولية، قد تكون هناك معلومات تتعّلق بتلك املعامالت غري مطلوب 
اإلفصاح عنها مبوجب معايري احملاسبة الدولية، ولكن هلا أمهيتها القصوى للمستخدم املسلم، وبالتايل 

دمني املسلمني من خالل اإلفصاح عن املعلومات اليت ينبغي على املصرف تعزيز صناعة القرار للمستخ
  .4ّمهم

وتتمثل املسائل احملاسبية اإلضافية اليت حتتاج املصارف اإلسالمية اإلفصاح عنها واليت مل تتناوهلا 
  :معايري احملاسبة الدولية فيما يلي

وكذلك  5وأحكام الشريعةاإليرادات املتولدة بصفة عرضية من املعامالت أو العالقات اليت تتناىف   - أ 
تلك املبالغ اليت ُصرفت ألغراض ال تبيحها الشريعة، باإلضافة إىل طريقة تصّرف املصرف يف تلك 

 .6 ∗اإليرادات واألصول املرتتبة على الّصرف املخالف الشريعة

                                                           
1
  - Asian-Oceanian Standard-setters Group, Op. Cit.,  pp: 26- 27. 

  - Nandakumar Ankarath et al, Op. Cit., p: 370.     
  .411: ص ،مرجع سابقعوض خلف العيساوي،  2
    .4 :، صمرجع سابق، رفعت أمحد عبد الكرمي 3

4
Asian-Oceanian Standard-setters Group, Op. Cit.,  p: 32.      

5
 Sutan Emir Hidayat, Op. Cit., p : 12. 

ملكاسب غري مشروعة ألسباب خارجة عن إرادة املصرف كأن يعمل يف ن األصل يف نشاط املصرف الكسب احلالل ولكن قد يكون هناك احتمال ثانوي إ ∗
وقد صدرت فتاوى يف . جمتمع ال يطبق الشريعة اإلسالمية أو يطلب منه احتياطي لدى املصرف املركزي الذي يعطي فائدة ثابتة على االحتياطي أو غري ذلك

     .ال اخلريية وال تدخل ضمن إيراد املصرفالتصرف ذه األموال كأن ُتصرف يف مشاريع النفع العام أو األعم
  .97: ، صمرجع سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةاحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة  6



YW�e�� `�a��YW�e�� `�a��YW�e�� `�a��YW�e�� `�a��::::........................................................................... A���B#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� A���B#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� A���B#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� A���B#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=� 

 

 

125 

 
125125125125 

هذه املعلومات عادة ما تكون غائبة حّىت يف املؤسسات اليت تزعم القيام مبعامالت متوافقة مع 
لشريعة، ومثال ذلك املؤسسات املالية متعددة اجلنسيات واليت تشتمل على عناصر الصريفة ا

  .1اإلسالمية ضمن عملياا
انطالقًا من دور املصرف ومسؤولياته جتاه اتمع وهدف ضرورة تقدمي : األموال املدفوعة كزكاة  - ب 

أوجه التصرف ا، فإنه ينبغي معلومات مالية تساعد على حتديد الزكاة الواجبة يف أموال املصرف و 
أن تفصح القوائم املالية عن مسؤولية املصرف يف إخراج الزكاة وتوزيعها نيابة عن أصحاب حقوق 
امللكية وأصحاب االستثمارات، على أن تشمل القوائم املالية قائمة مصادر واستخدامات أموال 

 .        2صندوق الزكاة
رد به املصارف اإلسالمية فإنه يعّد غائبًا عن معايري احملاسبة الدولية وكون أن الزكاة تُعترب مفهومًا تنف

 . 3ولذلك ينبغي توفري إفصاحات إضافية إلجراء عمليات حسابية للزكاة
أو (وحسب نصوص الشريعة اإلسالمية فإن الزكاة جيب أن ُحتسب على أساس القيمة اجلارية 

ن أن معايري احملاسبة الدولية تتطلب أو تسمح لألصول اخلاضعة للزكاة، وعلى الرغم م) العادلة
بالتقييم العادل لكثري من األصول، فإن هذه املعلومة قد ال تكون متوّفرة يف بعض األحيان، على 

تقييم املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة " ملخزونا" )2( سبيل املثال يتطلب معيار احملاسبة الدويل رقم
وبالتايل فإن الكيان يف ظل هذا املعيار ميكنه اإلفصاح من عدمه عن القابلة للتحقق أيهما أقل، 

  . 4القيمة العادلة للمخزون والذي هو أصل خاضع للزكاة
توفري معلومات لشرح كيفية ّمت معاجلة أي تناقضات حمتملة مع مبادئ الشريعة وكذلك شرح   - ج 

 .5أساس املعاجلة احملاسبية
أغلب املصارف مع أموال املسامهني وُتسَتثمر يف نفس  ُتدَمج يف: حسابات االستثمار املطلقة  -د 

احملفظة االستثمارية، كما أن هذه االستثمارات ونتائجها ُتدرج يف قائمة املركز املايل ويف قائمة 
الدخل، ويكون ألصحاب هذه احلسابات احلق يف احلصول على معلومات حول تلك االستثمارات 

األرباح بينهم وبني املسامهني، وبشكل عام فإم حيتاجون  املتعلقة بأمواهلم، وكذلك أسس ختصيص

                                                           
1
 Asian-Oceanian Standard-setters Group, Op. Cit.,  p: 32.      

  .383: ص ،سابقمرجع عوض خلف العيساوي،  2
3
 WPC, Open to comparison: Islamic finance and IFRS, Op. Cit.,  p: 13.                      

4
 Asian-Oceanian Standard-setters Group, Op. Cit.,  p: 32.       

5
 WPC, Open to comparison: Islamic finance and IFRS, Op. Cit., p: 5.             
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إىل إفصاح كامل ميكنهم من تقييم املخاطر واألرباح احملتملة الستثمارام بصورة أفضل مما يتيح هلم 
    .1اختاذ قرارات مناسبة حتمي مصاحلهم

هذه احلسابات ترفع املصارف اإلسالمية حجم ودائعها من خالل : حسابات االستثمار املقيدة  -ه 
اليت يقتصر دور املصرف على إدارا سواء على أساس عقد مضاربة مقيدة أو عقد وكالة بأجر، ومبا 
أنه ال حيق له التصّرف فيها دون مراعاة القيود اليت نّص عليها االتفاق بني املصرف وأصحاب تلك 

املايل للمصرف يف قائمة ُتظِهر احلسابات، فإن هذه احلسابات تُعاَجل بصورة مستقلة عن قائمة املركز 
) 1(التغريات يف قيم االستثمارات املقيدة، يتم إعدادها وعرضها وفقًا ملا نّص عليه املعيار رقم 

الصادر عن هيئة " العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية"
ل املعلومات اليت م أصحاب هذه احلسابات كالطرق احملاسبة واملراجعة، كما ينبغي اإلفصاح عن ك

إن هذه األعراف . املستخدمة يف حتديد العائد ومعّدل هذا العائد وقيمته وغريها من املعلومات
 . 2احملاسبية ال تعرف هلا مثيًال معايري احملاسبة الدولية

تقدمي مبلغًا حمّددًا لفرد تقوم املصارف اإلسالمية ب): القرض احلسن(متويل املسؤولية االجتماعية   - و 
من األفراد، أو ألحد عمالئها، يف شكل قروض حسنة، حيث يضمن سدادها، دون حتميل هذا 
الفرد أو العميل أيّة أعباء أو عموالت، أو مطالبته بفوائد وعائد استثمار هذا املبلغ، أو أّي زيادة من 

االجتماعية للمصرف، ويدخل يف باب وميّثل القرض احلسن اجلانب اإلجيايب للمسؤولية . أّي نوع
وهلذا من بني . اإلحسان الذي دعت إليه قيم ومبادئ الشريعة اإلسالمية وحّثت على القيام به

أهداف احملاسبة على مستوى املصارف اإلسالمية توفري معلومات تتعّلق بإحسان املصرف، ومنها 
  .  3مدى مسامهته يف صناديق القرض احلسن

                                                           
   .5 - 4 :صص ، مرجع سابق، رفعت أمحد عبد الكرمي 1

2
  :انظر  

  .100، 54: ، ص صمرجع سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  -
     .2012/ 11/ 03: تاريخ االطالع ،وقعمقال متوفر على امل. ودواعي التجانسمعايير المحاسبة الدولية بين دعوات التنميط حممد جمد الدين باكري،  -

http://arabic.majdbakir.com/articles/ias(2)-1-arb.htm                          
3
  : انظر  
  . 23 :ص، مرجع سابقحممد فداء الدين عبد املعطي جت،  -

 - 405:  صص  مرجع سابق، ،مصادر واستخدامات األموال في البنوك اإلسالمية على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبيةعبد احلليم عمار غريب،  -

406.  
، مذكرة ماجستري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم "النقدية التقليديةعالقة بنوك المشاركة بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة "محزة شودار،  -

  .132: ، ص006/2007التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، 
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العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية للمصارف ") 1(احملاسبة املالية رقم  وعليه، فإن معيار
الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة ينّص على ختصيص قائمة مستقّلة، " واملؤسسات املالية اإلسالمية

ويُعترب . إذا كان املصرف يقوم مبنح قروض حسنة، تبّني مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض
تم بالقرض  اإلفصاح عن هذه املعلومات غائبًا عن متطلبات معايري احملاسبة الدولية، وكوا مل

احلسن، فإن القوائم املطلوب اإلفصاح عنها تقتصر على تلك الرئيسية فقط دون سواها اليت تراعي 
  . خصوصية املصارف اإلسالمية، ومنها قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض احلسن

وجتدر اإلشارة إىل أن معايري احملاسبة الدولية ال متنع الكيانات من القيام بإفصاحات اختيارية 
إضافية يف قوائمها املالية بشرط أّال تكون مضّللة وأن ال تتعارض مع املعلومات املطلوبة وفقًا لتلك 

ن فهم أثر املعامالت املعايري، خاصة إذا كان االمتثال هلا وحده غري كاف لتمكني املستخدمني م
ال يغّطي كل  IFRSومع هذا فإن إطار اإلفصاح لـ . 1واألحداث على األداء املايل ومركز الكيان

متطلبات أصحاب املصلحة للمصارف اإلسالمية، ولذلك سيكون من املفيد لو يقوم معّدي معايري 
القيام ا لصاحل أصحاب  احملاسبة الدولية بتقدمي توجيهات حول اإلفصاحات اإلضافية اليت ينبغي

       .2املصاحل الباحثني عن املعلومات املتعلقة مبدى االمتثال للشريعة

الحتواء القوائم املالية للمصارف اإلسالمية على عدد من البنود اليت ال توجد يف القوائم  ونظراً 
المية االلتزام املالية للمصارف التجارية غري اإلسالمية، فإن ذلك يستوجب من هذه املصارف اإلس

للمعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  مبتطلبات اإلفصاح احملاسيب وفقاً 
العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية " )1(اإلسالمية و منها املعيار رقم 

 ".اإلسالمية

�8��8�8��8�8��8�8��8 : : : :M�
.<M�
.<M�
.<M�
.<    67�'@�67�'@�67�'@�67�'@�    0�<Cs�0�<Cs�0�<Cs�0�<Cs�    MC%�'B#�MC%�'B#�MC%�'B#�MC%�'B#�    0���@�0���@�0���@�0���@�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�        
يعرض اجلدول املوايل املعايري احملاسبية الدولية وفقراا اليت شّكلت مواضع اختالف عند التقرير     

   .عن املعامالت املالية اإلسالمية

  

                                                           
1
 WPC, Open to comparison: Islamic finance and IFRS, Op. Cit., p:  13 .                        

2
 Ibid, p: 17.                        
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 شرح الخالف  الفقرات الخالفية  إسم المعيار   رمز المعيار

7
 �@���0 ��*���0  التمهيد��.��� 67�'@ *��h0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'@ *��h0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'@ *��h0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'@ *��h        
  :المتطلب التالي) 2007المعدل عام ( IAS 1يتضمن 

صريح ودون تحفظ عن هذا  ينبغي عليه القيام ببيان IFRSsالكيان الذي تمتثل قوائمه المالية مع 
ما لم تمتثل لجميع  IFRSsال يمكن وصف القوائم المالية للكيان بأنها ممتثلة . االمتثال في اإليضاحات

  .  IFRSsمتطلبات 

غير مقبولة، قد  IFRSفي البلدان أين يعتبر أحد متطلبات 
  . يتم إجراء استثناء عن االمتثال لهذا المتطلب

7
 �@���0  اإلطار��.�#� YB�P�a@� ��|=�0���@� 
7��.�#� YB�P�a@� ��|=�0���@� 
7��.�#� YB�P�a@� ��|=�0���@� 
7��.�#� YB�P�a@� ��|=�        
مــن الضــروري تحديــد مــا إذا كانــت الخصــائص النوعيــة التــي   .الخصائص النوعية للقوائم المالية

ـــة مـــن  ـــة هـــي مقبول يقـــوم عليهـــا إعـــداد وعـــرض القـــوائم المالي
  . المنظور اإلسالمي

IFRS 1   0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'% ��B��� 0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'% ��B��� 0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'% ��B��� 0���*�� 0���@� 
7��.��� 67�'% ��B���
-
% ^�_-
% ^�_-
% ^�_-
% ^�_        

 ال توجد ال توجد

IFRS 2 "�8_� v�8O �#� M���<*@�"�8_� v�8O �#� M���<*@�"�8_� v�8O �#� M���<*@�"�8_� v�8O �#� M���<*@�        ال توجد  ال توجد  

IFRS 3  ��%*W���%*W���%*W���%*W�    ^�B�_�^�B�_�^�B�_�^�B�_�        


	وط�א���א�
	وط�א���א�
	وط�א���א�
	وط�א���א�� �� �� �� �
حتى تكون مؤهلة لالعتراف كجزء من تطبيق طريقة الشراء،  ينبغي أن تلبي األصول المحددة وااللتزامـات 

  . المحتملة تعاريف األصول وااللتزامات الواردة في إطار إعداد وعرض القوائم المالية في تاريخ الشراء

������א���س�����א���س�����א���س�����א���س �� �� �� �
قيــاس األصـول المحــددة المشـتراة وااللتزامــات بقيمهـا العادلــة فــي ) الـدامج(ينبغـي علــى الكيـان المشــتري 

  .تاريخ االقتناء

  
ــــرض علــــى أنهــــا  ــــود تُع ــــاك بعــــض البن فــــي بعــــض البلــــدان، هن

هـــل .حســـابات اســـتثمار مقيـــدة، أو احتيـــاطي معـــدل األربـــاح
حتـــى يكـــون مـــؤهال " التـــزام محـــدد"ينبغـــي اعتبـــار هـــذا البنـــد 

  طريقة الشراء؟لالعتراف كجزء من تطبيق 
الوصول إلـى القـيم العادلـة لـبعض البنـود، علـى سـبيل المثـال، 

فـي . الصكوك، القرض الحسن، قد يتطلب استخدام الخصـم
  .بعض البلدان، ال ُيسمح باستخدامه

IFRS 4  �%K��� ��.��%K��� ��.��%K��� ��.��%K����	�������א�������	�������א�������	�������א�������	�������א�����        �.�� �� �� �� �� �
من ) المؤمن له(طرف آخر مخاطر تأمين هامة من ) شركة التأمين(هو عقد يقبل بمقتضاه أحد األطراف 

  .يجادل البعض بأن تعريف عقد التأمين قد يستبعد التكافل

  لمعامالت المالية اإلسالميةا لية وخصوصيةمعايير المحاسبة الدو االختالف بين  ):8( رقم جدول
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سلبيا ) الحدث المؤمن(خالل الموافقة على تعويض المؤمن له إذا أثر حدث مستقبلي محدد غير مؤكد 
  .على المؤمن له

IFRS 5   ��!#� �ª «a�9� 0���*�@� 6� ^�+_� ��!#� �ª «a�9� 0���*�@� 6� ^�+_� ��!#� �ª «a�9� 0���*�@� 6� ^�+_� ��!#� �ª «a�9� 0���*�@� 6� ^�+_�
0ax��@� M��#B'���0ax��@� M��#B'���0ax��@� M��#B'���0ax��@� M��#B'���        

�س���س���س���س�����****�و�()!���א��'&%�و�()!���א��'&%�و�()!���א��'&%�و�()!���א��'&%$$$$א#"!ل����א���אو���א#"!ل����א���אو���א#"!ل����א���אو���א#"!ل����א���אو� �� �� �� �
عندما يكون من المتوّقع حدوث عملية البيع بعد سنة واحدة، فإن على الكيان قياس تكاليف البيع 
المقدرة بقيمتها الحالية، وأي زيادة في القيمة الحالية لتكلفة البيع تنشأ مع مرور الوقت، تصنف كتكلفة 

  .   لتمويل ويتم عرضها في قائمة الدخ

جواز تطبيق القيمة الزمنية للنقود لقياس بند معـين فـي القـوائم 
  .المالية يعتبر أمرا متنازعا عليه في بعض البلدان

IFRS 6   0�W*'@� ����@� �� btH�� 0�W*'@� ����@� �� btH�� 0�W*'@� ����@� �� btH�� 0�W*'@� ����@� �� btH��
))))0�'�!5��0�'�!5��0�'�!5��0�'�!5�� ( ( ( (��B��.����B��.����B��.����B��.��        

 ال توجد ال توجد

IFRS 7  0���@� M���_�0���@� M���_�0���@� M���_�0���@� M���_� : : : :M����<=�M����<=�M����<=�M����<=�        

�.�א-,�+&/�.�א-,�+&/�.�א-,�+&/�.�א-,�+&/� �� �� �� �
  :اإلفصاح عليه ينبغي فإنه ،41إذا لم يمتثل الكيان للفقرة  -

تحليل الحساسية لكل نوع من أنواع مخاطر السوق التي قد يتعرض لها الكيان في نهاية فترة التقرير،  •
 مع بيان أثر هذه المخاطر على األرباح أو الخسائر وحقوق الملكية؛

 ساسية؛الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الح •
التغيرات التي طرأت على  الطرق واالفتراضات المستخدمة مقارنة بالفترات السابقة، وأسباب هذه  •

 .التغيرات
 التي ،)value-at-risk (إذا قام الكيان بإعداد تحليل الحساسية، مثل القيمة المرجحة بالمخاطر  -

 في واستخدامها) الصرف وأسعار الفائدة معدالت: مثل( المخاطر متغيرات بين المتبادلة العالقة تعكس

. 40الحساسية تلك مكان التحليل المحدد في الفقرة  تحليل تستخدم قد فإنها المالية، المخاطر إدارة

 :أيضا يفصح أن الكيان على ينبغي
شرح الطريقة المستخدمة في إعداد مثل تحليل الحساسية هذا، والمعلمات واالفتراضات األساسية  •

 ليها البيانات المقدمة؛ التي تقوم ع

قد ال تفصح بعض الكيانات عن حساسية معدل الفائدة 
لمعامالتها المالية اإلسالمية على افتراض أن المعامالت 

  .اإلسالمية ال تتقاضى أو تتكبد فائدة
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شرح الهدف من الطريقة المستخدمة والقيود التي قد تؤدي إلى معلومة ال تعكس بشكل كامل القيمة  •
  .العادلة لألصول وااللتزامات المعنية

IFRS8  M���5.��M���5.��M���5.��M���5.��    0�#��t���0�#��t���0�#��t���0�#��t���        

�א�����א#+�+0א�����א#+�+0א�����א#+�+0א�����א#+�+0 �� �� �� �
ينبغي على الكيان اإلفصاح عن المعلومات لتمكين مستخدمي قوائمه المالية من تقييم طبيعة واآلثار 

  .المالية لألنشطة التي يقوم بها والبيئات االقتصادية التي يعمل فيها

�&�א��4����3א��12&�א��4����3א��12&�א��4����3א��12&�א��4����3א��12 �� �� �� �
  :القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الكيان

بما في ذلك (حيث يشارك في األنشطة التجارية والتي من خاللها قد يحقق إيرادات ويتكّبد مصاريف  -
 ؛)اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع المكونات األخرى للكيان نفسه

متخذ القرار التشغيلي للكيان التخاذ الذي ُتراَجع نتائجه التشغيلية بشكل منتظم من ِقبل الرئيس  -
 قرارات بشأن الموارد التي ينبغي تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه؛

قد يشارك القطاع التشغيلي في األنشطة التي لم تكسب . الذي تكون المعلومة المالية السرية متاحة له -
عات تشغيلية قبل كسب على سبيل المثال، العمليات التي بدأت التشغيل قد تكون قطا. إيرادات بعد

    .اإليرادات

بعض الكيانات التي ترمي إلى االنخراط في العمليات 
اإلسالمية قد ال تفصح عن معلومة أن مكّون معين يمثل 

  .قطاع تشغيلي

IFRS9  0���@� M���_�0���@� M���_�0���@� M���_�0���@� M���_� : : : :         v��.��� b�����         v��.��� b�����         v��.��� b�����         v��.��� b�����        

��א��56�א��56�א��56�א��56 �� �� �� �
  .بالتكلفة المطفأةيجب قياس األصل المالي بالقيمة العادلة ما لم يتم قياسها 

القيمة العادلة للقروض طويلة األجل أو الذمم التي ال تتحّمل أي فائدة يمكن تقديرها كقيمة حالية ...
  .  للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام سعر السوق السائد للفائدة ألداة مماثلة

قد ال يمكن تصنيف بعض األصول المالية اإلسالمية بطريقة 
  .ن من قياسها بالتكلفة المطفأة الحقاتمكّ 

قد يتطلب استخدام IFRS9 القياس بالقيمة العادلة بموجب 
معدالت خصم، والذي قد ال يكون مسموحا به في بعض 

  .  البلدان
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IAS 1  0���@� "?��.�� :
�0���@� "?��.�� :
�0���@� "?��.�� :
�0���@� "?��.�� :
�        

صريح ودون تحّفظ الكيان الذي تمتثل قوائمه المالية لمعايير المحاسبة الدولية ينبغي عليه القيام ببيان 
وال يمكن للكيان وصف القوائم المالية أنها ممتثلة لمعايير المحاسبة . لمثل هذا االمتثال في اإليضاحات

  .الدولية ما لم تكن ممتثلة لكل متطلبات هذه المعايير

  اإلفصاحات

في البلدان أين يعتبر أحد أو بعض متطلبات معايير المحاسبة 
نه يمكن إجراء استثناء عن الدولية أمرا غير مقبول، فإ

  .االمتثال لهذا المتطلب

قد يحتاج المستخدم المسلم إلى إفصاحات إضافية متعلقة 
  .بالشريعة، غير تلك المذكورة في المعيار

IAS 2  ��~�@���~�@���~�@���~�@�        
�س�א�'8و7��3�س�א�'8و7��3�س�א�'8و7��3�س�א�'8و7�3�� �� �� �� �

  . ينبغي قياس المخزونات بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل
ألصول ) العادلة(أساس القيم الجارية  ُتحسب الزكاة على

قد ال ،  IAS 2القيمة العادلة للمخزونات، بموجب. الكيان
  .يتم اإلفصاح عنها للمستخدمين

IAS 7  07*.�� M�.<*��� 0B?�x07*.�� M�.<*��� 0B?�x07*.�� M�.<*��� 0B?�x07*.�� M�.<*��� 0B?�x        ال توجد  ال توجد  

IAS 8  
  

        
M�8��m��M�8��m��M�8��m��M�8��m��    �0�!8�9��0�!8�9��0�!8�9��0�!8�9�        

M�6�����M�6�����M�6�����M�6�����     �0�!8�9� M�
7*.��� > �0�!8�9� M�
7*.��� > �0�!8�9� M�
7*.��� > �0�!8�9� M�
7*.��� >
��5R_����5R_����5R_����5R_��        

�9�א;��:�و��4�9א;��:�و��4�9א;��:�و��4�9א;��:�و��4�א�,�+��3א>�+��א�,�+��3א>�+��א�,�+��3א>�+��א�,�+��3א>�+� �� �� �� �
في حالة غياب معيار أو تفسير ينطبق بشكل محّدد على معاملة أو حدث معين، ينبغي على اإلدارة 

  :استخدام اجتهادها في تطوير وتطبيق السياسة المحاسبية التي تؤدي إلى معلومة تكون
 مالئمة للمستخدمين التخاذ قرارات اقتصادية؛ -
 :يةموثوقة، حيث تكون القوائم المال -

 تمثل بصدق المركز المالي، األداء المالي، والتدفقات النقدية للكيان؛ •
  .تعكس الجوهر االقتصادي للمعامالت واألحداث األخرى وليس فقط الشكل القانوني •

إن المتطّلب المتعّلق بأن تعكس المعلومة الجوهر 
االقتصادي بدال من الشكل القانوني، قد ال يكون مقبوال 

يعتقدون أن عكس الشكل القانوني يعتبر  لدى أولئك الذين
أمرا ضروريا حتى يتم التمييز بين المعامالت اإلسالمية 

  . والمعامالت التي تقوم على الفائدة

IAS 10  0�W�~�@� ¬7���� 0.�C�� �*�_�0�W�~�@� ¬7���� 0.�C�� �*�_�0�W�~�@� ¬7���� 0.�C�� �*�_�0�W�~�@� ¬7���� 0.�C�� �*�  ال توجد  ال توجد        �_

IAS 11  ��tW=� ��.���tW=� ��.���tW=� ��.���tW=� ��.�        3�=�	=�3א����	=�3א����	=�3א����	א���� �� �� �� �
عقد اإلنشاء هو عقد تفاوض إلنشاء أصل أو مجموعة من األصول المترابطة أو التي تعتمد على بعضها 

  . البعض من حيث التصميم، التقنية والوظيفة، أو الغاية النهائية منها

قد يشمل تعريف عقد اإلنشاء بعض ترتيبات االستصناع 
  .أدوات مالية والتي تعتبر خالفا لذلك
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IAS 12   V?�
� V?�
� V?�
� V?�
�`R*��`R*��`R*��`R*��        ال توجد  ال توجد  

IAS 16  M�*'@�� �W��@�� M�H#�B@�M�*'@�� �W��@�� M�H#�B@�M�*'@�� �W��@�� M�H#�B@�M�*'@�� �W��@�� M�H#�B@�        
��س�א��<&=���س�א��<&=���س�א��<&=���س�א��<&=�� �� �� �� �

إذا ما . تتمثل تكلفة بند الممتلكات، المصانع والمعدات في السعر النقدي المعادل في تاريخ االعتراف
تّم تأجيل الدفع إلى ما بعد فترة االئتمان العادية، فإن الفرق بين السعر النقدي المعادل والمبلغ اإلجمالي 

   .IAS 23لفائدة وفقا لـ يُعترف به كفائدة على مدى فترة االئتمان ما لم يتم رسملة هذه ا

جواز تطبيق القيمة الزمنية للنقود لقياس بند معين في القوائم 
  . المالية يعتبر أمرا متنازعا عليه في بعض البلدان

IAS 17  ��¤=� ��.���¤=� ��.���¤=� ��.���¤=� ��.�        

�56����!د�א���?��56����!د�א���?��56����!د�א���?��56����!د�א���?�� �� �� �� �
  .باألصل للمستأجرُيصنف عقد التأجير على أنه تمويلي إذا تضمن نقل معظم المخاطر والمنافع المرتبطة 

�	?��,(&���������&),��?	���!د�א���?���Cא��!א�ABא������&),��?	���!د�א���?���Cא��!א�ABא������&),��?	���!د�א���?���Cא��!א�ABא������!د�א���?���Cא��!א�ABא �� �� �� �
ينبغي على المستأجر االعتراف بالتأجير التمويلي كأصول ومطلوبات بقائمة مركزه المالي بالقيمة العادلة 

معّدل الخصم الذي . للحد األدنى للدفعات التي ستدفع للمؤجر أو القيمة العادلة األصل أيهما أقل
حساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار األدنى يتمثل في معدل الفائدة الضمني لعقد اإليجار يستخدم في 

  . إذا كان ذلك ممكنا، وإّال، فإنه ينبغي استخدام معدل االقتراض اإلضافي لدى المستأجر
  كما يقوم المستأجر باهتالك األصل

	?D(&���������&)D?	��!د�א���?���Cא��!א�ABא������&)D?	��!د�א���?���Cא��!א�ABא������&)D?	��!د�א���?���Cא��!א�ABא������!د�א���?���Cא��!א�ABא �� �� �� �
عتراف باألصل المؤجر بموجب عقد تأجير تمويلي في قائمة مركزه المالي ويعرضها  ينبغي على المؤجر اال

  .كذمم مدينة بمبلغ يعادل صافي االستثمار في عقد اإليجار

تتطلب بعض البلدان معالجة اإلجارة المنتهية بالتمليك  
إيجار تشغيلي وبيع، وليس كإيجار : كمعاملتين منفصلتين

  .تمويلي
بغي على المستأجر االعتراف بمدفوعات في هذه البلدان، ين

اإليجار كمصاريف طوال فترة العقد، وعلى المؤجر أن يعرض 
  .األصل في قائمة مركزه المالي

عندما يتم تحويل األصل للمستأجر، يعترف المؤجر 
بالمكاسب والخسائر الناتجة عن التنازل، أما المستأجر 

  .فيجب عليه االعتراف باألصل المكتسب

IAS18   ��
DDDDDDDDDDDDDDDDD7=���
DDDDDDDDDDDDDDDDD7=���
DDDDDDDDDDDDDDDDD7=���
DDDDDDDDDDDDDDDDD7=�        אد	�Eس�א��س�א�E	אد��س�א�E	אد��س�א�E	אد��� �� �� �� �
في معظم الحاالت، يكون المقابل في شكل نقدية أو نقدية معادلة وقيمة اإليراد هي مبلغ النقدية أو 

ومع ذلك، عندما يكون تدفق النقدية أو النقدية المعادلة مؤجال، . النقدية المعادلة المستلمة أو المدينة
عندما يشكل . د يكون أقل من القيمة اإلسمية للنقدية المستلمة أو المدينةفإن القيمة العادلة للمقابل ق

الزمنية للنقود لقياس بند معين في القوائم جواز تطبيق القيمة 
  .المالية يعتبر أمرا متنازعا عليه في بعض البلدان
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الترتيب معاملة تمويلية، فإن القيمة العادلة للمقابل ُتحّدد من خالل خصم جميع اإليرادات باستخدام 
  :سعر الفائدة الذي يكون محّدداً بوضوح أكثر من بين المعدلين اآلتيين

  السائد على العمليات المشابهة للعملية المعنية؛ معدل الفائدة على االئتمان -
  .معّدل الفائدة الذي يجعل القيمة الحالية لمبلغ النقدية االسمي مساويا لسعر البيع النقدي -

  .IAS  39إن الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ اإلسمي للمقابل يُعترف به كإيراد فائدة وفقا لمتطلبات 

IAS 19  �a��@� �<�%�a��@� �<�%�a��@� �<�%�a��@� �<�  ال توجد  ال توجد        %

IAS 20   �� ;��<=�� 0�%�H�� �@� 0!8�� �� ;��<=�� 0�%�H�� �@� 0!8�� �� ;��<=�� 0�%�H�� �@� 0!8�� �� ;��<=�� 0�%�H�� �@� 0!8��
0�%�H�� M�*��m@�0�%�H�� M�*��m@�0�%�H�� M�*��m@�0�%�H�� M�*��m@�        

��א��F5א-<!��א��F5א-<!��א��F5א-<!��א��F5א-<!� �� �� �� �
ينبغي . االستفادة من القروض الحكومية بمعدل سوق منخفض للفائدة تُعالج على أنها منحة حكومية

االستفادة من . االعتراف والقياس: األدوات المالية IAS  39االعتراف بالقرض وقياسه بما يتماشى مع 
دئية للقرض المحّدد معدل سوق منخفض للفائدة ينبغي قياسها على أنها الفرق بين القيمة الدفترية المب

ينبغي على الكيان أخذ بعين . تُعالج االستفادة وفقًا لهذا المعيار. والعائدات المستلمة IAS  39وفقا لـ 
االعتبار الشروط وااللتزامات الواجب عليه تلبيتها عند تحديد التكاليف المستهدف تعويضها من 

  . االستفادة من القرض

ود لقياس بند معين في القوائم جواز تطبيق القيمة الزمنية للنق
  .المالية يعتبر أمرا متنازعا عليه في بعض البلدان

IAS 21  
 A
+ ��'8O > M�6����� ��23 A
+ ��'8O > M�6����� ��23 A
+ ��'8O > M�6����� ��23 A
+ ��'8O > M�6����� ��23

0�!y_� MCB'��0�!y_� MCB'��0�!y_� MCB'��0�!y_� MCB'��        
  ال توجد  ال توجد

IAS 23  :�wx�� b���H�:�wx�� b���H�:�wx�� b���H�:�wx�� b���H�        א���א�א���א�א���א�א���א�� �� �� �� �
ينبغي على الكيان رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة القتناء، إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء 

  . من تكلفة ذلك األصل

�&G	א������H�&G	א������H�&G	א������H�&G	א������H� �� �� �� �
ينبغي على الكيان التوقف عن رسملة تكاليف االقتراض عند اكتمال كل األنشطة الضرورية إلعداد األصل 

عند التقرير عن تمويل إسالمي قائم على المبيعات، قد يكون 
من غير المالئم للكيان رسملة األصل المتحّصل عليه بسعر 

  .الشراء بأكمله
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  .المؤهل لالستخدام المقصود أو البيع

IAS 24  0xC'�� M�� A�
|_� �� ;��<=�0xC'�� M�� A�
|_� �� ;��<=�0xC'�� M�� A�
|_� �� ;��<=�0xC'�� M�� A�
  ال توجد  ال توجد        �=>��; �� �_|

IAS 26   �<�% T%�
Z �� 
7
.���� 0!8�9� �<�% T%�
Z �� 
7
.���� 0!8�9� �<�% T%�
Z �� 
7
.���� 0!8�9� �<�% T%�
Z �� 
7
.���� 0!8�9�
*��.���*��.���*��.���*��.���        

  ال توجد  ال توجد

IAS 27 

 

0#�a@�� -*��@� 0���@� "?��.��0#�a@�� -*��@� 0���@� "?��.��0#�a@�� -*��@� 0���@� "?��.��0#�a@�� -*��@� 0���@� "?��.��        
�א�45�قא�45�قא�45�قא�45�ق �� �� �� �

ينبغي تطبيق هذا المعيار في إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة لمجموعة الكيانات التي تسيطر عليها 
 .الشركة األم

� �

�א���	�=�3א���	�=�3א���	�=�3א���	�=�3 �� �� �� �
  .السيطرة هي السلطة إلدارة السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة معينة لتحقيق منافع من أنشطتها 

  

غالبا ما تتضمن هيكلة الصكوك تحويل األصل من المنشىء 
في بعض الحاالت، يكون  .(SPE)إلى كيان الغرض الخاص 

  .من الضروري توحيد كيان الغرض الخاص مع المنشىء
  

قد تقدم بعض المصارف اإلسالمية تمويل للكيان من خالل 
المضاربة أو : استخدام عقد المشاركة، على سبيل المثال

قد تكون هناك حاجة لفحص الصيغة التعاقدية . المشاركة
لتقييم ما إذا كانت المصارف اإلسالمية لها سيطرة على 

  . الكيان، وبالتالي على التابع

IAS 28   > M���Be�8�� > M���Be�8�� > M���Be�8�� > M���Be�8��0#�%~�� M�]
t��0#�%~�� M�]
t��0#�%~�� M�]
t��0#�%~�� M�]
t��        
����	�=����3	�=����3	�=����3	�=�3א �

الشركة الزميلة هي الكيان، الذي يكون للمستثمر تأثير هام ولكنها ليست شركة تابعة أو حصة في مشروع 
  .مشترك

قد تقدم بعض المصارف اإلسالمية تمويل للكيان من خالل 
: على سبيل المثالاستخدام عقد قائم على المشاركة، 

قد تكون هناك حاجة لفحص الصيغة . المضاربة أو المشاركة
التعاقدية لتقييم ما إذا كانت المصارف اإلسالمية لها تأثير 

  . هام على الكيان، وبالتالي شركة زميلة

IAS 29   M�� M�7����x�� > i�@� 
7
.��� M�� M�7����x�� > i�@� 
7
.��� M�� M�7����x�� > i�@� 
7
.��� M�� M�7����x�� > i�@� 
7
.���
�a�
@� "�u����a�
@� "�u����a�
@� "�u����a�
@� "�u���        

  ال توجد   ال توجد
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IAS 31   > {��� > {��� > {��� > {���0]wt@� �7��t@�0]wt@� �7��t@�0]wt@� �7��t@�0]wt@� �7��t@�        

ينطبق هذا المعيار على محاسبة الحصص في المشاريع المشتركة وإعداد التقارير المالية حول أصول 
وال ينطبق . والتزامات ودخل ومصاريف المشاريع المشتركة في القوائم المالية للمشاركين والمستثمرين

  :كة المعّدة لـعلى حصص المشاركين في الكيانات التي هي تحت السيطرة المشتر 
  مؤسسات رأس المال المخاطر؛ -
صناديق االستثمار المشترك، وحدات االئتمان والكيانات األخرى المماثلة بما في ذلك صناديق  -

  التأمين المرتبطة باالستثمار
التي تّم تعيينها في االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو المصنفة على أنها 

ينبغي قياس . االعتراف والقياس: األدوات المالية : IAS 39محتفظ بها للمتاجرة والمحاسبة عنها وفقًا لـ 
، مع التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها  IAS 39هذه االستثمارات بالقيمة العادلة بما يتماشى مع 

  . في الربح والخسارة في فترة التغير

قد تقّدم بعض المؤسسات المالية اإلسالمية تمويل للكيان 
باستخدام عقد قائم على المشاركة، على سبيل المثال 

قد يؤدي هذا الترتيب بالمؤسسات . المضاربة أو المشاركة
لذلك، قد . المالية اإلسالمية إلى امتالك حصصا في الكيان

ا إذا  يحتاج الترتيب التعاقدي إلى مزيد من الفحص لتقييم م
كانت هذه المؤسسات اإلسالمية لها سيطرة مشتركة على 

  .  الكيان

IAS 32  0���@� M���_�0���@� M���_�0���@� M���_�0���@� M���_� : : : ::
'��:
'��:
'��:
'��        
��>&����	ض�א���8א���3و�J!ق�א>&����	ض�א���8א���3و�J!ق�א>&����	ض�א���8א���3و�J!ق�א>&���	ض�א���8א���3و�J!ق�א �� �� �� �

ينبغي على مصدر األدوات المالية تصنيف األداة، أو األجزاء المكونة لها، عند االعتراف المبدئي بها 
أداة حقوق ملكية يتم وفق جوهر العقد المبرم وتعريفات االلتزام باعتبارها التزام مالي، أصل مالي، أو 

  .المالي، األصل المالي وأداة حق الملكية

هناك بنود تُعرض على أنها حسابات االستثمار المطلقة، 
والتي هي ليست ال التزامات وال حقوق ملكية، وإنما تصنيف 

  .منفصل بحد ذاته 

IAS 33  "�m�� 0�¢�"�m�� 0�¢�"�m�� 0�¢�"�m�� 0�¢�        ال توجد  ال توجد  

IAS 34  0�#�
@� 0���@� 
7��.���0�#�
@� 0���@� 
7��.���0�#�
@� 0���@� 
7��.���0�#�
@� 0���@� 
7��.�  ال توجد  ال توجد        ��

IAS 36  ^�+_� 0B�x > :�a®��^�+_� 0B�x > :�a®��^�+_� 0B�x > :�a®��^�+_� 0B�x > :�a®��        ال توجد  ال توجد  

IAS 37   M�%�~����� ^�+_� �M����@� M�%�~����� ^�+_� �M����@� M�%�~����� ^�+_� �M����@� M�%�~����� ^�+_� �M����@�

�א���	�=�3א���	�=�3א���	�=�3א���	�=�3 �� �� �� �
  .ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين ) Liability(المخصص هو التزام 

3�66'��L66�3א���א��'��L66�3א���א��'��L66�3א���א��'��Lא���א��::::� �� �� �� �

والذي تسمح بعض البلدان بتكوين احتياطي معدل األرباح، 
  .يُعرض كالتزام أو مخصص في القوائم المالية

أعرب البعض عن شكوكهم عّما إذا كان احتياطي معّدل 
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0#B�9�0#B�9�0#B�9�0#B� :عندمايجب االعتراف بالمخصص  -        �9
 نتيجة لحدث سابق؛) قانوني أو استنتاجي(يكون للمنشأة التزام حالي  .1
من المحتمل أن بتطلب تدفق صادر من الموارد التي تمثل منافع اقتصادية لتسديد االلتزام  .2

 التعاقدي؛
  .إذا كان من الممكن تقدير مبلغ االلتزام بموثوقية .3

األرباح يستوفي تعريف المطلوب أو المخصص وفقا لمعايير 
  .المحاسبة الدولية

  

IAS 38  08�B#@� 6� ^�+_�08�B#@� 6� ^�+_�08�B#@� 6� ^�+_�08�B#@� 6� ^�+_�        
.6=5��א�2	א�Nא�5=6.א�2	א�Nא�5=6.א�2	א�Nא�5=6.א�2	א�Nא �� �� �� �

شروط االئتمان العادية، فإن تكلفتها هي السعر النقدي إذا تّم تأجيل مدفوعات األصل غير الملموس عن 
المعادل، والفرق بين هذا المبلغ وإجمالي المدفوعات يُعترف به كمصاريف فائدة على مدى فترة االئتمان 

   .تكاليف االقتراض: IAS 23  ما لم يُرسمل بموجب

االعتراف بمصاريف الفائدة قد يكون غير مالئم للمعامالت 
  .للشريعةالممتثلة 

IAS 39  0���@� M���_�0���@� M���_�0���@� M���_�0���@� M���_� : : : : v��.��� A�w��� v��.��� A�w��� v��.��� A�w��� v��.��� A�w���        

��L����א��وא���س�&�����L����א��وא���سא���	�=��3א�&�����L����א��وא���سא���	�=��3א�&�����L����א��وא���سא���	�=��3א�&����א���	�=��3א �� �� �� �
أو (إن طريقة الفائدة الفعلي هي طريقة ُتستخدم لحساب التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي 

الفائدة على المدة ولتخصيص دخل الفائدة أو مصروف ) مجموعة من األصول أو االلتزامات المالية
  .المالئمة

إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يتم به خصم المدفوعات النقدية المستقبلية المقّدرة أو 
المتحصالت خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو، عند االقتضاء، الفترة األقصر لصافي القيمة الدفترية 

  . لألصل أو االلتزام المالي
عند حساب معّدل الفائدة الفعلي، ينبغي على الكيان تقدير التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار جميع 

ولكن ينبغي أال ..) على سبيل المثال، الدفع المسبق، خيارات الشراء(الشروط التعاقدية لألداة المالية 
  . يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية

فقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من األدوات المالية المماثلة يمكن تقديرها هناك افتراض بأن التد
ومع ذلك، في تلك الحاالت النادرة عندما ال يمكن تقدير التدفقات النقدية أو العمر . بشكل موثوق

ى مدى المتوقع لألداة المالية بشكل موثوق، ينبغي على الكيان استخدام التدفقات النقدية التعاقدية عل

للمعامالت   IAS 39  ال يوافق البعض على تطبيق متطلبات 
  :على سبيل المثال. المالية اإلسالمية

1 - ���א�=��O�Bא�=�&��	Pאم��'�+�Lس���א����א�=��O�Bא�=�&��	Pאم��'�+�Lس���א����א�=��O�Bא�=�&��	Pאم��'�+�Lس���א����א�=��O�Bא�=�&��	Pאم��'�+�Lس��  א��

استخدام طريقة القياس التي تؤدي إلى إيراد أو مصروف 
فائدة يُنظر إليها من قبل البعض على أنها مخالفة 

  .المالية اإلسالميةللشكل القانوني للمعامالت 

2�R�R�R�R � א�+�5�د��3�����UHא�=��A6T�O�Bא����S��3א����5�א�+�5�د��3�����UHא�=��A6T�O�Bא����S��3א����5�א�+�5�د��3�����UHא�=��A6T�O�Bא����S��3א����5�א�+�5�د��3�����UHא�=��A6T�O�Bא����S��3א����5

في بعض البلدان، خصم التدفقات النقدية باالستناد إلى 
  .معدالت الفائدة قد ال يكون مسموحا به

 �N�1�Hא���א��N�1�Hא���א��N�1�Hא���א��N�1�Hא���א� - 3

يعتقد البعض أن النقل ينبغي أن يؤدي إلى إلغاء 
البيع "االعتراف في المحاسبة، حتى يعكس أن 



YW�e�� `�a��YW�e�� `�a��YW�e�� `�a��YW�e�� `�a��::::.................................................................................................................................................................0�%C8=� A���B#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5�0�%C8=� A���B#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5�0�%C8=� A���B#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5�0�%C8=� A���B#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� 

 

 

 

 137137137137 

  .الفترة التعاقدية بأكملها لألداة المالية

�����א���س�א���V��0B"!ل�وא���8א���3א����א���س�א���V��0B"!ل�وא���8א���3א����א���س�א���V��0B"!ل�وא���8א���3א����א���س�א���V��0B"!ل�وא���8א���3א �� �� �� �
القيمة العادلة للقروض أو الذمم المدينة التي ال تحمل أي فائدة يمكن تقديرها على أنها القيمة الحالية 

مشابهة من ( داة مشابهة لجميع المقبوضات النقدية المخصومة باستخدام سعر الفائدة السوقي السائد أل
�.التي لديها تصنيف ائتماني مشابه) حيث العملة، المدة، نوع معّدل الفائدة وغيرها من العوامل �� �� �� �

. إذا كان سوق األدوات المالية غير نشط، فإن الكيان يحدد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم
الحديثة بين أطراف مطلعة وراغبة، في حال  تتضمن أساليب التقييم استخدام معامالت السوق التجارية

توفرها، الرجوع إلى القيمة العادلة الجارية ألداة أخرى مماثلة لها إلى حد كبير، تحليل التدفقات النقدية 
إذا كان هناك أسلوب تقييم مستخدم بشكل شائع من ِقبل . المخصومة ونماذج تسعير الخيارات
تّم إثبات أن هذا األسلوب يوفر تقديرات موثوقة لألسعار التي تّم المشاركين في السوق لتسعير األداة و 

  .الحصول عليها في معامالت السوق الحالية، فإن الكيان يستخدم ذلك األسلوب

0�����N�1�Hא���א��L�#".�א����N�1�H0א���א��L�#".�א����N�1�H0א���א��L�#".�א����N�1�H0א���א��L�#".�א �� �� �� �
عندما يقوم الكيان بنقل أصل مالي، ينبغي عليه تقييم المدى الذي يحتفظ به بمخاطر ومنافع ملكية 

إذا كان الكيان ينقل بشكل جوهري كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل  -: المالي، في هذه الحالة األصل
المالي  فإنه ينبغي عليه إلغاء االعتراف باألصل المالي  واالعتراف بشكل منفصل كأصول أو التزامات 

  بأّي حقوق وواجبات  ناشئة أو محتفظ بها في عملية التحويل ؛ 
حتفظ بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي، يتعّين على الكيان إذا كان الكيان ي -

  االستمرار في االعتراف باألصل المالي؛
إذا كان الكيان ال يحّول وال يبقي بشكل جوهري كافة مخاطر ومنافع األصل المالي، فإنه ينبغي عليه  -

  :هذه الحالة في. تحديد ما إذا كان يحتفظ بالسيطرة على األصل المالي
إذا كان الكيان ال يحتفظ بالسيطرة، فإنه ينبغي عليه إلغاء االعتراف باألصل المالي واالعتراف بشكل  •

 منفصل كأصول أو التزامات بأّي حقوق وواجبات ناشئة أو محتفظ بها في عملية التحويل؛

  WWWWقد وقع" الحقيقي
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  .ليإذا احتفظ الكيان بالسيطرة، فإنه عليه أن يستمّر في االعتراف باألصل الما •

IAS 40  07��Be�8�� M���.'��07��Be�8�� M���.'��07��Be�8�� M���.'��07��Be�8�� M���.'��        

يمكن تصنيف حصص الممتلكات التي يحتفظ بها المستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي والمحاسبة 
عنها كعقارات استثمارية، إذا وفقط إذا، كان العقار يلّبي تعريف العقار االستثماري والمستأجر يستخدم 

  .لألصل المعترف بهنموذج القيمة العادلة 

التكلفة المبدئية لحصص الممتلكات المحتفظ بها في إطار عقد إيجار والمصّنفة على أنها عقار 
بمعنى أنه ينبغي االعتراف ، IAS 17 استثماري ينبغي وصفها على أنها عقد إيجار تمويلي بموجب 

لة أيهما أقل، وينبغي االعتراف باألصل بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو القيمة العاد
  . بالمبلغ المعادل كالتزام

عندما ُتصنف حصص الممتلكات المحتفظ بها من ِقبل المستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي كعقارات 
  .    استثمارية فإنه ينبغي تطبيق نموذج القيمة العادلة

قد يكون هناك عقود إيجار أين تكون حصص الممتلكات 
ا ، بموجب معايير المحاسبة الدولية، على أنها ينبغي تصنيفه

عقارات استثمارية وتكون التكلفة المبدئية كما هو منصوص 
عليها في عقود اإليجار التمويلي، غير أنه من منظور الشريعة 

  .  ينبغي المحاسبة عن األصل كإيجار تشغيلي

IAS 41  0DDDD���~��0DDDD���~��0DDDD���~��0DDDD���~��        ال توجد  ال توجد  

Source: Asian-Oceanian Standard-setters Group, "Financial Reporting Issues relating to Islamic Finance  " , 2nd Meeting of the Asian-Oceanian Standard-setters Group 

(,AOSSG-), Tokyo, 29-30 September, 2010, pp: 49- 65. 
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�Z�
�� V#5@��Z�
�� V#5@��Z�
�� V#5@��Z�
�� V#5@� : : : :0�%C8=� A���@� > 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� )�<30�%C8=� A���@� > 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� )�<30�%C8=� A���@� > 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� )�<30�%C8=� A���@� > 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� )�<3        
إن وجود نقاط اختالف بني معايري احملاسبة الدولية ومتطلبات املعامالت املالية اإلسالمية قد 

  .ينعكس سلباً على القوائم املالية، لذلك يستدعي األمر إجياد آلية حللها مبا يرضي مجيع األطراف
  :، فإن هذا املطلب يستهدف دراسة العناصر التاليةوعليه
  
  
  
  
  
  

��O��O��O��O : : : : > 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� ��23 > 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� ��23 > 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� ��23 > 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� ��230�%C8=� A���@�0�%C8=� A���@�0�%C8=� A���@�0�%C8=� A���@�  
إذا كان هدف القوائم املالية على مستوى املصارف اإلسالمية تقدمي صورة عادلة للمعامالت 
املالية، فإنه من الضروري أن يتم إعدادها وعرضها بالتوافق شكًال ومضمونًا مع املعامالت املتفقة مع 

  .أحكام الشريعة
ا يف األدوات املالية التقليدية، وتعكس آثاراً إن خصوصيات العديد من تلك املعامالت ال نظري هل

حماسبية مهمة، واليت إن ّمت جتاهلها أو عدم ضبط معايري هلا ميكن أن يؤدي ذلك إىل تقارير مالية ال 
  .تعكس الوضع املايل للمصارف اإلسالمية بصورة عادلة

ضمنه املعايري الدولية من ونظرًا الختالف اآلراء بشأن املعاجلة احملاسبية لتلك املعامالت، وما تت
فراغات يف املبادئ اإلرشادية املناسبة اليت تساعد يف جعل القوائم املالية للمصارف اإلسالمية قابلة 
للمقارنة، فإن ذلك من شأنه إفراز معاجلات متباينة ملختلف املعامالت بني خمتلف البلدان، خاصة يف 

يت تعمل فيها بتطبيق معايري احملاسبة الدولية أو معايري ظل مطالبة سلطات البلدان املصارف اإلسالمية ال
احملاسبة الوطنية واليت عادة ما تكون قائمة على املعايري الدولية، األمر الذي قد جيعل احملاسبني على 
مستوى تلك املصارف االعتماد مبحض اختيارهم من بني املعايري ما يتفق مع رؤيتهم اخلاصة للمعاجلة 

امالت، كون أن املعايري املذكورة ال تعتين خبصوصية معامالت اخلدمات املالية اإلسالمية، احملاسبية للمع
مما يعّرض هذه البيانات إىل خماطر التحّيز، خاصة إذا كان االختيار ألغراض احملاسبة اإلبداعية، هذا من 

  .ومن ناحية أخرى، فإن تلك املمارسات ال ختدم هدف القابلية للمقارنة. ناحية

��O��O��O��O : : : :��23��23��23��23    4�!5�4�!5�4�!5�4�!5�    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    >>>>    A���@�A���@�A���@�A���@�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�        
��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :0��30��30��30��3    0X�'%0X�'%0X�'%0X�'%    `?�m@�`?�m@�`?�m@�`?�m@�    0�!8�9�0�!8�9�0�!8�9�0�!8�9�        
�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :M�7*�M�7*�M�7*�M�7*�    67�'@�67�'@�67�'@�67�'@�    0�#!.�m@�0�#!.�m@�0�#!.�m@�0�#!.�m@�    A���B#�A���B#�A���B#�A���B#�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=� 
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ليه، فإذا كانت بعض معايري احملاسبة الدولية تتفق مع معايري احملاسبة الصادرة عن هيئة احملاسبة وع
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، فإن هذه األخرية هلا متطلبات إضافية يف جمال االعرتاف، القياس 

الشريعة، ما جيعلها مكّملة واإلفصاح حىت يتم تلبية خصوصيات املعامالت املالية املتفقة مع أحكام 
  .للمعايري اليت يصدرها جملس معايري احملاسبة الدولية

وبناء على ما سبق، فإن التحّدي األساسي لواضعي املعايري يكمن يف تعزيز القابلية للمقارنة 
ألمر للمعامالت املالية اإلسالمية بني البلدان أخذًا يف االعتبار االمتثال ألحكام الشريعة، لذلك فإن ا

يستوجب من القائمني على وضع معايري احملاسبة الدولية االعرتاف باملنتجات املالية اإلسالمية كعقود هلا 
خصوصيتها وأساسها االقتصادي واملايل والشرعي، وإدخال تعديالت على املعايري تسمح مبراعاة 

  .     1خصائص تلك العقود

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :0�!8�9� `?�m@� 0X�'% 0��30�!8�9� `?�m@� 0X�'% 0��30�!8�9� `?�m@� 0X�'% 0��30�!8�9� `?�m@� 0X�'% 0��3 
إن معاجلة املسائل احملاسبية اليت يثريها تطبيق معايري احملاسبة الدولية للمعامالت املالية اإلسالمية 

يستدعي أّوال حّل املسائل الشرعية اليت تكمن وراءها، من خالل اتباع اآللية اليت يظهرها الشكل     
    .2، وهذا قصد جتّنب النقاشات العقيمة يف هذا اال)5(رقم 

تلك اآللية، فإن بعض املسائل احملاسبية قد يكون من غري املالئم مناقشتها كوا تتعارض ووفق 
ويف هذا الصدد، فإنه ينبغي اإلشارة إىل وجود اختالف يف الفتاوى الصادرة بشأن . مع أحكام الشريعة

خمتلف بعض املعامالت اليت جتريها املصارف اإلسالمية، لذلك فاألمر يتطلب ضرورة التنسيق بني 
  .هيئات الفتوى قصد التقارب يف الفتاوى اليت تصدرها

وعليه، إذا كانت املعاملة ال تتوافق مع أحكام الشريعة، فإنه ال يُنظر إىل معاجلتها احملاسبية وفق 
معايري احملاسبة الدولية، أما إذا كان العكس، فإنه ينبغي حتليل خصائص تلك املعاملة للوقوف على 

ية املالئمة واليت تتماشى مع األحكام الفقهية، ومدى إمكانية تطبيق معايري احملاسبة معاجلتها احملاسب
فإن اتضح أن تلك املعايري ميكن تطبيقها دون تشويه االمتثال ألحكام . الدولية ذات الصلة باملعاملة

عاملة كوا ال الشريعة، فاألمر ال حرج فيه، أما إذا كانت املعايري ذات الصلة ال ميكن تطبيقها على امل
تغطي كل جوانبها أو تثري مسائل االمتثال ألحكام الشريعة، فإن األمر يستدعي اقرتاح على جملس 

  .       معايري احملاسبة الدولية تطوير معيار حماسيب دويل جديد يتماشى مع تلك املعاملة
                                                           

1
  .3،4،6،7: رفعت أمحد عبد الكرمي، مرجع سابق، ص ص - :انظر  

   .مرجع سابق، معايير المحاسبة الدولية بين دعوات التنميط ودواعي التجانسحممد جمد الدين باكري،  -
- Asian-Oceanian Standard-setters Group, Op. Cit.,  p: 35. 
2
Asian-Oceanian Standard-setters Group, Op. Cit.,  p: 71.  
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إن اقرتاح على جملس معايري احملاسبة الدولية ومطالبته بإصدار معايري حماسبية تراعي خصوصية 
املعامالت املالية اإلسالمية من شأنه أن يضع حتديات لكل من الس وهيئة احملاسبة واملراجعة 

  :1للمؤسسات املالية اإلسالمية، أّمهها ما يلي
                                                           

1
 - Sutan Emir Hidayat, Op. Cit., p: 13. 

   - http://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2012-04-09-1.1627274           27/11/2012.   

 آلية معالجة المسائل المحاسبية): 5( رقم شكل

Source: Asian-Oceanian Standard-setters Group, "Financial Reporting Issues relating to Islamic 
Finance  " , 2nd Meeting of the Asian-Oceanian Standard-setters Group (,AOSSG-), Tokyo, 29-30 
September, 2010,  p: 71.       
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وعليه، فإن . إن غرض الس يتمثل يف وضع معايري دولية للمحاسبة غري متصلة بصناعة معينة - 
إضافة معايري خاصة باملعامالت اإلسالمية قد يفتح الباب أمام مطالبات من صناعات أخرى 

 بوضع معايري خاصة ا؛
إن مشاركة الس يف حيز التمويل اإلسالمي، واضطالعه بوضع معايري خاصة ذه الصناعة،  - 

سات املالية اإلسالمية يف يعين جتاهل املسامهات املعتربة اليت قدمتها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤس
هذا اال، ويعرِقل خطواا يف تطوير املعايري احملاسبية اليت تم بشكل كاف باملعامالت املتوافقة 

 .مع أحكام الشريعة

    SSSS - - - -   0�%C8=� 0���@� M�m8�B#� 0'y�
@�� 0!8�9� 0©�� 0!m��Z 0�%C8=� 0���@� M�m8�B#� 0'y�
@�� 0!8�9� 0©�� 0!m��Z 0�%C8=� 0���@� M�m8�B#� 0'y�
@�� 0!8�9� 0©�� 0!m��Z 0�%C8=� 0���@� M�m8�B#� 0'y�
@�� 0!8�9� 0©�� 0!m��Z 

ء العامل مقارنة مبجلس معايري ليس للهيئة ثقل كبري لدى اجلهات التنظيمية الوطنية يف أحنا - 
 اليت ترّوج العتماد معايريه؛ ∗احملاسبة الدولية الذي حيظى بدعم العديد من اهليئات الدولية

التعامل مع مؤسسة واحدة فيما خيص معايري احملاسبة  ∗∗قد يفّضل كثري من املؤسسات املالية - 
التقليدية واإلسالمية بدًال من جهتني منفصلتني؛ ولذا فإن جملس معايري احملاسبة الدولية قد يفوز 

  .بأي تنافس على النفوذ يف حيز التمويل اإلسالمي يف اية األمر

للمؤسسات املالية اإلسالمية يتمثل يف  لذلك، فإن التحّدي األساسي أمام هيئة احملاسبة واملراجعة
  . إقناع العديد من اجلهات التنظيمية بتبّين معايريها

 خمتلفة، حماسبية مرجعيات اإلسالمية املصارف اعتماد غري أنه ما ينبغي التأكيد عليه هو أن
ة واملراجعة للمؤسسات احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسب ومعايري الدولية احملاسبة معايري بني ترتاوح

املالية اإلسالمية، يزيد بطبيعة احلال من مسؤولية املستخدم الدويل للقوائم املالية بضرورة إملامه بشكل  
  .  كامل لقواعد اإلفصاح، واملبادئ احملاسبية املستخدمة من ِقبل املصرف يف ظل كل مرجعية

 مناسب حماسيب إطار حتديد سالميةلذلك يبقى من أبرز التحّديات اليت تواجهها املصارف اإل
 الشريعة ألحكام االمتثال تشويه دون التقليدية املصارف مع للمقارنة قابالً  يكون حبيث وواضح؛

  .اإلسالمية

                                                           
∗
  .النقد الدويل، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، املنظمة الدولية هليئات أسواق املالصندوق : مثل هذه اهليئات  

∗∗
        .ويتعلق األمر خاصة بتلك املؤسسات املالية التقليدية اليت هلا فروع أو نوافذ إسالمية  
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 علـى تقـوم وتنمويـة، واجتماعيـة، واقتصـادية، مصرفية، مالية مؤسسات اإلسالمية املصارف تعترب

 من وترمي اإلسالمية، الشريعة مع املتوافقة واألنشطة بالوظائف للقيام املتعاملني خمتلف من األموال تلّقي
  .ككل واالقتصاد واتمع الفرد ختدم اليت األهداف من جمموعة حتقيق إىل ذلك خالل

إن طبيعة هذه املصارف جعلها تنفرد ببعض القوائم املالية عن نظريا التقليدية، ُتضاف إىل 
اليت استقّر عليها العرف احملاسيب، ويتعّلق األمر بتلك اليت تعّرب عن املصرف بصفته مديراً  القوائم املالية

  .لالستثمارات املقيدة، وتلك اليت تعكس الوظيفة االجتماعية للمصرف

ونظراً خلصوصية هذه املصارف، وقصد توحيد ممارساا احملاسبية، ّمت إنشاء هيئة احملاسبة واملراجعة 
الية اإلسالمية لتضطلع بوضع معايري حماسبية تُعتَرب أحكام الشريعة اإلسالمية أهّم للمؤسسات امل

مصادرها، دون إمهال االستناد إىل معايري احملاسبة الدولية، غري أنه من خالل الدراسة تَبني أن معايري 
  .   ري احملاسبة الدوليةهذه اهليئة ال حتظى بالقبول العام، لذلك غالباً ما تطّبق املصارف اإلسالمية معاي

وقد ّمت التوصل من خالل حبث مدى مالءمة معايري احملاسبة الدولية تلك للمعامالت املالية 
  :املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية إىل ما يلي

واليت " القيمة الزمنية للنقود"و" اجلوهر على الشكل"تقوم معايري احملاسبة الدولية على مفهومي  -
 خالف واختالف وجهات النظر بشأا على مستوى املصارف اإلسالمية؛ تعترب حملّ 

تعترب بعض متطلبات معايري احملاسبة الدولية غري متوافقة مع خصوصية معامالت املصارف  -
اإلسالمية وغالبًا ما تكون نابعة عن املرتكزات املفاهيمية اليت تقوم عليها تلك املعايري الدولية،  

 أن يُسفر عن معاجلات حماسبية خمتلفة؛كما أن هذا من شأنه 
إن مناقشة وحّل تلك املسائل احملاسبية يستدعي أّوال حّل اخلالفات الشرعية يف جمال التمويل  -

 اإلسالمي؛
إن مســـــتقبل تطبيـــــق معـــــايري احملاســـــبة الدوليـــــة للمعـــــامالت املاليـــــة اإلســـــالمية ِلمـــــا لـــــه مـــــن أمهيـــــة  -

يف تعزيــــــز القابليــــــة للمقارنــــــة مــــــع نظريــــــا التقليديــــــة يشــــــّكل حتــــــّدياً لكــــــل مــــــن جملــــــس معــــــايري 
ــــــــــــــــة اإلســــــــــــــــالمية ــــــــــــــــة احملاســــــــــــــــبة واملراجعــــــــــــــــة للمؤسســــــــــــــــات املالي ــــــــــــــــة وهيئ   . احملاســــــــــــــــبة الدولي
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حيث بادرت خمتلف البلدان مبا فيها العربية ، عاملياً  وقبوالً  حققت معايري احملاسبة الدولية انتشاراً   

واإلسالمية إىل تبنيها بشكل مباشر كما يصدرها جملس معايري احملاسبية الدولية أو مقاربة أنظمتها 
احملاسبية مع تلك املعايري، وهذا قصد حتقيق القراءة املوحدة للقوائم املالية وقابلية أكثر للمقارنة مبا 

، األمر الذي يستوجب فرض اتباعها لقرارات املتخذة بناء على هذه القوائميساعد على ترشيد خمتلف ا
  .على مجيع املؤسسات العاملة يف البلد بغض النظر عن خصوصيتها مبا يف ذلك املصارف اإلسالمية
، 2012ومن خالل هذا اجلزء من البحث، وباالستناد إىل القوائم املالية وإيضاحاا املنشورة عام 

ارسات عرض القوائم املالية ومستوى اإلفصاح يف بيت التمويل الكوييت باعتباره مصرفاً سيتم عرض مم
إسالميًا يطّبق معايري احملاسبة الدولية، ومقارنتها مع متطلبات معايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة 

صياغة ونشر معايري احملاسبة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية باعتبارها اهليئة املسؤولة عن 
للمؤسسات املالية اإلسالمية خاصة والصناعة املصرفية واملالية اإلسالمية على وجه العموم، وهذا يف 
حماولة للتعرف على أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية على عرض القوائم املالية واإلفصاح فيها على 

  .ر يف كل مرجعيةمستوى املصارف اإلسالمية إىل جانب أهم القصو 
  :سيتم تناول هذا الفصل بالدراسة من خالل النقاط التالية
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  :سيتم تناول هذا املبحث ضمن املطلبني التاليني

 التعريف ببيت التمويل الكويتي وأنشطته؛ -
  .بيت التمويل الكويتي لمعايير المحاسبة الدولية تطبيق -

        

^�_� V#5@�^�_� V#5@�^�_� V#5@�^�_� V#5@�::::        b7
'���b7
'���b7
'���b7
'���    \�!Z\�!Z\�!Z\�!Z    `7�B���`7�B���`7�B���`7�B���    g7�H��g7�H��g7�H��g7�H��    ��5tWO���5tWO���5tWO���5tWO�  

للعمل املصريف اإلسالمي يف دولة  البداية الفعلية "بيت التمويل الكويتي"تأسيس شّكل 
الكويت، ليكون جتربة لباقي املصارف القائمة على مبدأ املشاركة واليت وصل عددها إىل مخسة مصارف 

  .مشّكلة بذلك نصف العدد اإلمجايل للمصارف احمللية العاملة يف البلد
شطة اليت ميارسها سيتم من خالل هذا املطلب التعريف ذا املصرف، والتعّرف على خمتلف األن

   . واخلدمات اليت يقدمها
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األهداف اليت يرمي إىل  عريف، وذكر أهمّ تبال ∗بيت التمويل الكوييت نعرض من خالل هذا العنصر
  .حتقيقها
  

                                                           
  :ّمت اختيار بيت التمويل الكوييت إلجراء الدراسة التطبيقية لسببني مها  ∗

 املصارف الرائدة عامليا يف جمال التمويل اإلسالمي، حبيث ُصنف من ِقبل العديد من االت العاملية كأفضل مصرف إسالمي يف العامل؛أنه من  -
  . أنه من املصارف اإلسالمية اليت تعتمد معايري احملاسبة الدولية كأساس إلعداد وعرض قوائمها املالية -
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للمصارف اإلسالمية اليت شّكلت االنطالقة 
الفعلية للعمل املصريف مبا يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية يف العامل، وهو مؤسسة مصرفية تقوم على مبدأ 
املشاركة، حيث يعمل على استقطاب األموال من الغري، وذلك من أجل استثمارها يف خمتلف املشروعات 
ت تتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية، كما يقوم بتوفري خمتلف اخلدمات املصرفية 
اليت من شأا تلبية خمتلف االحتياجات التمويلية لعمالئه واليت حترتم ضوابط املعامالت املالية اإلسالمية، 

  .     وختتلف عن ما تقدمه نظرياا التقليدية على الساحة املصرفية يف دولة الكويت
، وهو 1977مارس  23قد تأّسس بيت التمويل الكوييت باعتباره شركة مسامهة عامة بتاريخ 

، فبعد أن كان أول مصرف 2004ماي 
إسالمي يتم تأسيسه يف دولة الكويت، أصبح اليوم من رّواد وقادة العمل املصريف اإلسالمي يف العامل، 

تتوزع ملكية بيت التمويل الكوييت بني اهليئات احلكومية واملستثمرين اخلواص كما يوضحه الشكل 

  

يعمل بيت التمويل الكوييت يف أربعة أسواق حول العامل تتمثل يف الشرق األوسط، دول شرق 
2012فرعا بنهاية عام 

 2 .  

∗
 Kuwait Finance House (KFH) 

www.kfh.com   

51%

  2012نسب ملكية بيت التمويل الكويتي عام 
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للمصارف اإلسالمية اليت شّكلت االنطالقة  من النماذج األوىل ∗يعترب بيت التمويل الكوييت
الفعلية للعمل املصريف مبا يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية يف العامل، وهو مؤسسة مصرفية تقوم على مبدأ 
املشاركة، حيث يعمل على استقطاب األموال من الغري، وذلك من أجل استثمارها يف خمتلف املشروعات 

ت تتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية، كما يقوم بتوفري خمتلف اخلدمات املصرفية احمللية والدولية، ووفق آليا
اليت من شأا تلبية خمتلف االحتياجات التمويلية لعمالئه واليت حترتم ضوابط املعامالت املالية اإلسالمية، 

وختتلف عن ما تقدمه نظرياا التقليدية على الساحة املصرفية يف دولة الكويت
قد تأّسس بيت التمويل الكوييت باعتباره شركة مسامهة عامة بتاريخ 

ماي  24مسجل كمصرف إسالمي لدى بنك الكويت املركزي بتاريخ 
إسالمي يتم تأسيسه يف دولة الكويت، أصبح اليوم من رّواد وقادة العمل املصريف اإلسالمي يف العامل، 

  .1وأحد أكرب املمّولني يف السوق الكوييت واإلقليمي
تتوزع ملكية بيت التمويل الكوييت بني اهليئات احلكومية واملستثمرين اخلواص كما يوضحه الشكل 

يعمل بيت التمويل الكوييت يف أربعة أسواق حول العامل تتمثل يف الشرق األوسط، دول شرق 
فرعا بنهاية عام  325آسيا، أوربا، والواليات املتحدة األمريكية، ولديه أكثر من 

                                         

  .57 ،20: ص ص ،2012ت التمويل الكوييت، التقرير السنوي 

www.kfh.com .          متوفر على موقع املصرف". نظرة على بيتك"بيت التمويل الكوييت، 

49% ھ�(	ت )'و��&

��-��رون +واص

نسب ملكية بيت التمويل الكويتي عام ): 6(الشكل رقم 

  موقع بيت التمويل الكويتي: المصدر
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يعترب بيت التمويل الكوييت

الفعلية للعمل املصريف مبا يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية يف العامل، وهو مؤسسة مصرفية تقوم على مبدأ 
املشاركة، حيث يعمل على استقطاب األموال من الغري، وذلك من أجل استثمارها يف خمتلف املشروعات 

احمللية والدولية، ووفق آليا
اليت من شأا تلبية خمتلف االحتياجات التمويلية لعمالئه واليت حترتم ضوابط املعامالت املالية اإلسالمية، 

وختتلف عن ما تقدمه نظرياا التقليدية على الساحة املصرفية يف دولة الكويت
قد تأّسس بيت التمويل الكوييت باعتباره شركة مسامهة عامة بتاريخ ل

مسجل كمصرف إسالمي لدى بنك الكويت املركزي بتاريخ 
إسالمي يتم تأسيسه يف دولة الكويت، أصبح اليوم من رّواد وقادة العمل املصريف اإلسالمي يف العامل، 

وأحد أكرب املمّولني يف السوق الكوييت واإلقليمي
تتوزع ملكية بيت التمويل الكوييت بني اهليئات احلكومية واملستثمرين اخلواص كما يوضحه الشكل 

  :املوايل
  

  

يعمل بيت التمويل الكوييت يف أربعة أسواق حول العامل تتمثل يف الشرق األوسط، دول شرق 
آسيا، أوربا، والواليات املتحدة األمريكية، ولديه أكثر من 

                                                          

1
ت التمويل الكوييت، التقرير السنوي بي  
 

بيت التمويل الكوييت،  2
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، بزيادة 2012مليار دينار كوييت بنهاية عام 
مليار دينار كوييت اية  11.3مقارنة بنفس الفرتة من السنة السابقة هلا، فيما كانت تبلغ 

مليار دينار كوييت مشكلة بذلك نسبة 
  .20091عن سنة 

وميكن توضيح تطّور إمجايل األصول وإمجايل الودائع على مدار أربع سنوات من خالل الشكل 

  

، بزيادة 2012مليون دينار كوييت يف عام 
  .عن السنة السابقة هلا، وقد تعّددت مصادر هذه اإليرادات وتفاوتت نسبها

 2012وميكن توضيح تطور هذه اإليرادات على مدار أربع سنوات، باإلضافة إىل مصادرها خالل عام 
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  تطور إجمالي الودائع وإجمالي األصول
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مليار دينار كوييت بنهاية عام  14.7وقد بلغ حجم األصول اليت يديرها املصرف حنو 
مقارنة بنفس الفرتة من السنة السابقة هلا، فيما كانت تبلغ 

مليار دينار كوييت مشكلة بذلك نسبة  9.4وعلى حنو مماثل، ارتفعت إمجايل الودائع للمصرف إىل 
عن سنة  %28.7عن السنة املاضية وزيادة قدرها أكثر من 

وميكن توضيح تطّور إمجايل األصول وإمجايل الودائع على مدار أربع سنوات من خالل الشكل 

مليون دينار كوييت يف عام  932اإليرادات لبيت التمويل الكوييت فبلغت  أما إمجايل
عن السنة السابقة هلا، وقد تعّددت مصادر هذه اإليرادات وتفاوتت نسبها

وميكن توضيح تطور هذه اإليرادات على مدار أربع سنوات، باإلضافة إىل مصادرها خالل عام 
  :من خالل الشكلني التاليني

                                         

 .17: ، ص2012بيت التمويل الكوييت، التقرير السنوي 

إجمالي األصول إجمالي الودائع
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تطور إجمالي الودائع وإجمالي األصول): 7(الشكل رقم 

  موقع بيت التمويل الكويتي: المصدر
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وقد بلغ حجم األصول اليت يديرها املصرف حنو 
مقارنة بنفس الفرتة من السنة السابقة هلا، فيما كانت تبلغ  %9.2ُقّدرت بـ 

  .2009عام 
وعلى حنو مماثل، ارتفعت إمجايل الودائع للمصرف إىل 

عن السنة املاضية وزيادة قدرها أكثر من  % 5.8منو 

وميكن توضيح تطّور إمجايل األصول وإمجايل الودائع على مدار أربع سنوات من خالل الشكل 
  : املوايل

  
  

            

أما إمجايل
عن السنة السابقة هلا، وقد تعّددت مصادر هذه اإليرادات وتفاوتت نسبها %6.8مقدارها 

وميكن توضيح تطور هذه اإليرادات على مدار أربع سنوات، باإلضافة إىل مصادرها خالل عام 
من خالل الشكلني التاليني

  
  
  

                                                          
1
بيت التمويل الكوييت، التقرير السنوي   

المصدر
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أفضل مصرف "وجتدر اإلشارة إىل أن بيت التمويل الكوييت قد حتّصل على عّدة جوائز منها جائزة 
أفضل مصرف "، وجائزة 2012لعام " 

   .ية ميكن االّطالع عليها من خالل موقع املصرف

www.kfh.com/ar/about/investor-relations/awards
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  تطور إجمالي اإليرادات

2012  
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وجتدر اإلشارة إىل أن بيت التمويل الكوييت قد حتّصل على عّدة جوائز منها جائزة 
" غلوبال فاينانس"و" آشيا موين"من جمليت " إسالمي يف الكويت

  .    1"غلوبال فاينانس"من جملة  2011لعام " إسالمي يف العامل

                                         

ية ميكن االّطالع عليها من خالل موقع املصرفاملاجلوائز من خمتلف االت العمن 
relations/awards-ratings/index.aspx  
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دخل االستثمار
دخل الرسوم
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تطور إجمالي اإليرادات): 8(الشكل رقم 

  موقع بيت التمويل الكويتي: المصدر

2012مصادر اإليرادات في ): 9(الشكل رقم 

  موقع بيت التمويل الكويتي: المصدر
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وجتدر اإلشارة إىل أن بيت التمويل الكوييت قد حتّصل على عّدة جوائز منها جائزة 
إسالمي يف الكويت

إسالمي يف العامل
  
  

                                                          
من باإلضافة إىل العديد  1
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ككّل املصارف اإلسالمية، يتطّلع بيت التمويل الكوييت إىل حتقيق مجلة من األهداف اليت ميكن 
  :1أن تدعم مكانته يف الساحة املصرفية، ميكن ذكر أّمهها فيما يلي

حتقيق أعلى مستويات االبتكار بالتمّيز يف خدمة العمالء، مع محاية وتنمية املصلحة  - 
 ف املعنية باملصرف؛املشرتكة جلميع األطرا

العمل على رسم سياسات متويلية متحفظة، ترتكز على أسس قوية لدعم النمو مستقبال  - 
وحتافظ على تنافسية املصرف، فضًال عن ضمان تواجد دويل واستثماري مثمر مبستوى 

 عاملي مع تعزيز عوائده واستقراره؛
ة مع أحكام الشريعة اإلسالمية السعي إىل قيادة التطور العاملي للخدمات املالية املتوافق - 

واالرتقاء إىل مرتبة البنك اإلسالمي األكثر رحبية واألعلى ثقة يف العامل يف خدمة العمالء، 
  .حمافظا على مكانته الرائدة يف السوق احملّلي واإلقليمي

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :g7�H�� `7�B��� \�Z M�%*R� 05tWOg7�H�� `7�B��� \�Z M�%*R� 05tWOg7�H�� `7�B��� \�Z M�%*R� 05tWOg7�H�� `7�B��� \�Z M�%*R� 05tWO        
باقة كبرية من املنتجات واخلدمات تتمحور بشكل رئيسي يف تقدمي  يقّدم بيت التمويل الكوييت

خدمات مصرفية وعمليات متويل واستثمار، واليت تتّم وفقا ألحكام الشريعة وكما جتيزها هيئة الفتوى 
  .والرقابة الشرعية للمصرف، باإلضافة إىل تقدمي خدمات للمجتمع

1 - 0�<
�@� M�%*s�0�<
�@� M�%*s�0�<
�@� M�%*s�0�<
�@� M�%*s�        
كوييت العديد من اخلدمات املصرفية للشركات والعمالء األفراد؛ حيث يقوم يقّدم بيت التمويل ال        

  .بفتح خمتلف احلسابات هلم كاحلسابات اجلارية وحسابات التوفري
كما يقوم بتلّقي الودائع االستثمارية؛ حيث يوّفر جمموعة متكاملة ومتنوعة من هذه الودائع من حيث 

ونسبته، إضافة إىل فرتات توزيع األرباح، وهذا حرصا منه على أن احلّد األدىن للمبلغ، ومّدة االستثمار 
  .تكون منتجاته وخدماته مالئمة الحتياجات عمالئه وتطّلعام

باإلضافة إىل ذلك، فإن املصرف يقّدم العديد من اخلدمات املصرفية األخرى اليت تلّيب خمتلف 
  .2احتياجات عمالئه
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  :1أهّم هذه اخلدمات فيما يليوتتمثل 

    OOOO----  0¢�
@� Q��Z0¢�
@� Q��Z0¢�
@� Q��Z0¢�
@� Q��Z 

وهي خدمة مناسبة للنشاطات التجارية احمللية، ويهتّم ا أصحاب األعمال التجارية ملا تضمنه 
  :من العديد من املزايا واملنافع مثل

 ال يُزاد على قيمة التكلفة أي عموالت أو رسوم؛ - 
 عليها أو تتعّلق بتأخري التسديد؛الربح فيها معلوما وال يتضّمن أي زيادة غري متفق  - 
 ُمينح العميل فرتة مساح مناسبة لتسد يد القسط األول؛ - 
 .   تقدمي اخلدمات االستشارية والفنية الالزمة - 

    SSSS----  0���*�� 07��.'�� 0¢�
@�0���*�� 07��.'�� 0¢�
@�0���*�� 07��.'�� 0¢�
@�0���*�� 07��.'�� 0¢�
@�        
وهي من املنتجات واخلدمات اليت يوفرها املصرف يف عدة دول وتتناسب مع احتياجات العميل 

اخلارج؛ إذ تتمّيز هذه اخلدمة بتحقيق رغبة العميل بتمّلك عّقار يف اخلارج بشروط سهلة خالل إقامته يف 
  .وأقساط ميّسرة وفق الضوابط والشروط االئتمانية

    ����----   -��y=� ��.� -��y=� ��.� -��y=� ��.� -��y=� ��.� 

يتمّيز هذا النوع من العقود بالتخفيف على أصحاب املشاريع الكبرية من التكاليف التشغيلية اليت 
املعّدات واآلالت الثقيلة الالزمة للمشروع واليت متّثل عبئًا كبريًا على رأس املال يدفعوا على شراء 

اجلاري، حيث يقوم بيت التمويل الكوييت بتأجري هذه املعّدات واآلالت إىل العميل بقسط شهري، 
  .الذي يقوم يف اية املدة بإرجاعها إىل املصرف أو شرائها منه

ت لتشمل أجهزة احلاسبات اآللية والسيارات واملعدات الثقيلة وغريها وتّتسع  قائمة املعّدات واآلال
  .   مما حتتاجه املشاريع الكبرية

    ���� - - - -  Q���8�� ��.�Q���8�� ��.�Q���8�� ��.�Q���8�� ��.� 

وهي خدمة مناسبة ألصحاب املشاريع الصناعية واإلنشاءات العقارية الضخمة وغريها، حيث يقوم 
 النهاية، كما يقوم املصرف بتمويل هذا بيت التمويل الكوييت بتمثيل املالك يف إدارة وتنفيذ املشروع حىت

املشروع واإلشراف على حسن االلتزام باملواصفات الفنية اخلاصة به، ّمث يتحّصل العميل على املشروع 
  . اخلاص به، ويقوم بالتسديد وفق برنامج تسديد مرن مع فرتة مساح قياسية لتسديد القسط األول

                                                           
1
 www.kfh.com/ar/corporate/credit.aspx  
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التجارة احمللية وتشجيع املنتجات الوطنية، حيث يقوم املصرف بشراء  وهو منتج خمصص لتمويل
مثّ ) املورد -املصنع(املنتجات والسلع ذات الطلب العايل من ِقبل املستهلكني من مصدرها األصلي 

يبيعها إىل اجلمعيات التعاونية ويدفع قيمة هذه املشرتيات إىل املورد فورًا ونقداً، وال يضطّر العميل إىل 
النتظار ملدة معينة لتحصيل قيمتها، ويقوم نفس املورد بنقل وتسليم البضاعة إىل اجلمعيات التعاونية ا

  .نيابة عن بيت التمويل الكوييت

ويوّفر منتج التسويق التعاوين دعمًا كامًال للتجار ويساعدهم على اسرتجاع رأس ماهلم العامل 
طويره وحيول دون وقوع الشركة يف الكبوات الرأمسالية بشكل سريع جّداً، مما يتيح هلم حرية اإلنتاج وت

  .    الناجتة عن طول مّدة التحصيل وعد كفاية رأس املال العامل

3 - 07��Be�8�� 05tW_�07��Be�8�� 05tW_�07��Be�8�� 05tW_�07��Be�8�� 05tW_�        
يقوم بيت التمويل الكوييت باالستثمار يف الشركات والصناديق غري العقارية واحملافظ االستثمارية     

  . وذلك باستخدام املوارد املالية للمصرف
وتتوزع هذه االستثمارات إىل استثمارات اسرتاتيجية، استثمارات متوسطة األجل، واستثمارات قصرية 

  . 1األجل

باإلضافة إىل اخلدمات واألنشطة السابقة الذكر، فإن بيت التمويل الكوييت يقوم بأنشطة أخرى تتمثل    
  :يف

 املتاجرة يف العقارات؛ - 
 االستثمار يف خمتلف األوراق املالية؛ - 
 إصدار خطابات الضمان لتلبية متطلبات العمالء؛ - 
 إصدار اعتمادات مستندية؛ - 
   .إصدار الصكوك االستثمارية - 

جتدر اإلشارة أنه باإلضافة ملا يقّدمه من خدمات ومنتجات مصرفية ومتويلية واستثمارية، فإن و     
بيت التمويل الكوييت حيرص يف ذات الوقت على تقدمي الدعم الفّين الكامل املتمّثل يف اخلدمات 
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 باقة متنوعة من مع تأمني...) عمالت، صناديق استثمارية(االستشارية املتعلقة باألسواق املالية العاملية 
  .   1االستشارات الفنية املتعلقة بالفرص االستثمارية املتاحة حمليا وخارجّياً 

4 -  M�%*s� M�%*s� M�%*s� M�%*s�    0���B�y��0���B�y��0���B�y��0���B�y�� 

منوذجًا ُحيتذى به يف جمال خدمة وتنمية اتمع، حيث يعترب رائداً يف  يقّدم بيت التمويل الكوييت
بتحويل مبلغ زكاة اموعة لصرفه يف ااالت اإلنسانية  2012تطوير البيئة االجتماعية؛ إذ قام يف عام 

وخدمة اتمع، كما عكف على تقدمي دعم لقطاع الصحة، واستمّر يف االهتمام بقطاع التعليم، 
الذي يتوّىل التكّفل بالطالب غري القادرين على " طالب العلم"باإلضافة إىل التربّع سنويا لصندوق 

  .     2إىل خدمات اجتماعية أخرىإكمال تعليمهم، باإلضافة 
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  :سيتم تناول هذا املطلب من خالل العناصر التالية
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لقد أّدى تطور أسواق رأس املال العاملية ومنو الشركات متعددة اجلنسيات إىل الكشف عن   

احلاجة املاسة لتوحيد معايري احملاسبة الدولية على مستوى العامل، وهلذا برزت الدعوة إىل جمموعة موّحدة 
زيز قابلية القوائم املالية للمقارنة وتسهيل تدفق االستثمارات عرب احلدود، وقد من معايري احملاسبة لتع

أسفرت هذه الدعوات إىل تشكيل جلنة معايري احملاسبة الدولية اليت ّمت إعادة هيكلتها إىل جملس معايري 
  .احملاسبة الدولية باعتباره اهليئة املنوط ا إصدار معايري احملاسبة الدولية

معايري احملاسبة الدولية هذه وخاصة متطلبات العرض واإلفصاح منها على قبول وقد حازت 
معظم اامع واملنظمات املهنية املتواجدة يف خمتلف بلدان العامل، لذلك عملت الكثري من البلدان على 
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 www.kfh.com/ar/private-banking/our-services/banking-services.aspx  
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  .29: ص ،2012بيت التمويل الكوييت، التقرير السنوي   
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جماراة  بلورة وتكييف نظمها احملاسبية مبا يتوافق وهذه املعايري، ومنها الكويت اليت عملت هي أيضا على
  .       ومواكبة هذه التطورات اليت حدثت يف البيئة الدولية

، إذ بناء على القرار 1وتُعترب الكويت من أوىل الدول العربية اليت اعتمدت معايري احملاسبة الدولية
أصبحت تطّبقها على مجيع قطاعات األعمال، ما يعين أن مجيع املعلومات  1990لسنة  18الوزاري رقم 

  .2احملاسبية املعتمدة البد من توافقها مع أسس وقواعد معايري احملاسبة الدولية
يف دولة الكويت كافة الكيانات التجارية  2012لسنة  )25( هذا، ويُلزم قانون الشركات رقم

  . بإعداد القوائم املالية متبوعة باإليضاحات يف اية كل سنة مالية وفقا ملعايري احملاسبة الدولية
إن اهلدف من القوائم املالية هو تقدمي عرض مايل منظم حول وضعية الكيان، حبيث تكون هذه 

من جهات رقابية، ومسامهني، ودائنني، ومستثمرين، القوائم صاحلة لفئة كبرية من املستخدمني 
ومؤسسات تقييم، وحمللني ماليني، وغريهم من املهتمني مبثل هذه القوائم عند اختاذ قرارام االقتصادية، 
من خالل تقييم املركز املايل للكيان وأدائه وتدفقاته النقدية، واالستفادة من املعلومات الواردة يف القوائم 

اإليضاحات املتممة هلا اليت تعترب جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم يف تقييم األداء احلايل واملستقبلي املالية و 
  .  للكيان

وهلذا، فإن البنك املركزي للكويت يؤّكد أمهية قيام مجيع مستخدمي تلك القوائم املالية بقراءا 
املتممة هلا واإلفصاحات بشأا، مبا بعناية والّتمّعن يف اهلدف منها آخذين يف االعتبار اإليضاحات 

يسمح هلم بالوقوف بصورة واضحة على طبيعة أنشطة هذه الكيانات، ومصادر إيراداا، وتقييم 
مؤشراا املالية، واستخالص النتائج من قراءة وحتليل تلك القوائم، دف اختاذ القرار املناسب يف ضوء 

    .  3القوائمطبيعة الغرض الذي ينشده كل مستخدم من تلك 
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1 -  0���*�� 0!8�9� 67�'@ g7�H�� `7�B��� \�Z 4�!5� 0���*�� 0!8�9� 67�'@ g7�H�� `7�B��� \�Z 4�!5� 0���*�� 0!8�9� 67�'@ g7�H�� `7�B��� \�Z 4�!5� 0���*�� 0!8�9� 67�'@ g7�H�� `7�B��� \�Z 4�!5�        

على الرغم من أنه مصرفًا إسالميًا يلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وعضوًا منتسبا إىل 
اإلسالمية، إّال أن بيت التمويل الكوييت ال يلتزم رمسيًا مبعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

هذه اهليئة، وبدًال من ذلك فإن القوائم املالية ملصرف الدراسة يتم إعدادها وعرضها بشكل رمسي وفقاً 

                                                           

 
  .2013/ 02/ 26، جريدة األنباء، "تطبيق املعايري احملاسبية اجلديدة يصطدم بالتعقيدات"مىن الدغيمي، 1
   . 2001/ 07/ 25 ،8275، العدد جريدة الشرق األوسط، "مجعية احملاسبني الكويتيني تؤكد مصداقية مهنة مراقب احلسابات يف الكويت"مقال  2
  .2013/ 08/ 20متوفر على املوقع، تاريخ االطالع  ،"البنك المركزي يتأكد من التزام شركات االستثمار تطبيق معايير المحاسبة الدولية"أمحد فرج،  3

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?language=ar&id=1955220 
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، وهذا بالنظر إىل أن الشركات والبنوك ختضع لرقابة بنك الكويت املركزي، 1ملعايري احملاسبة الدولية
  .  2ك فإا مطالبة أكثر من غريها بااللتزام مبعايري احملاسبة الدوليةولذل

وعليه، يعترب بيت التمويل الكوييت حريصًا على االلتزام الدائم بتلك املعايري وتطبيقها، إذ أنه 
، ممتثال بذلك لتعليمات دولة الكويت 3يواكب يف ممارساته احملاسبية آخر املستجدات يف هذا اال

 .     4مبؤسسات اخلدمات املالية اليت ختضع لرقابة البنك املركزي اخلاصة

2 - g7�H�� `7�B��� \�!� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 0�NOg7�H�� `7�B��� \�!� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 0�NOg7�H�� `7�B��� \�!� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 0�NOg7�H�� `7�B��� \�!� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 0�NO        
يف ظل منو املنتجات واخلدمات املالية اإلسالمية وتوسعها، خاصة بعد أن أدرك العامل جناح 

أصبحت متداولة ومقبولة يف معظم أسلوب عمل املصارف وفق الشريعة اإلسالمية بصيغها املتعددة، و 
األسواق العاملية، كما أن املنافسة أصبحت متعددة خاصة بعد دخول البنوك التقليدية إىل دائرة العمل 
املصريف اإلسالمي ألهداف عديدة، وتزامنًا مع االعتماد املتنامي ملعايري احملاسبة الدولية قصد توفري لغة 

تمويل الكوييت هلذه املعايري من شأنه حتسني مقروئية قوائمه املالية حماسبية موحدة، فإن اعتماد بيت ال
وتعزيز قابليتها للمقارنة على املستوى الدويل، األمر الذي يسهم يف توسيع دائرة عمالئه وأنشطته وتعزيز 

  .   تنافسيته عاملياً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
 Camille Paldi, "Issues in the Financial Reporting of the Islamic Finance and Banking Industry: A Case-Study of 

Kuwait Finance House in 2011", p: 5.    

http://www.academia.edu/3546387/Issues_in_the_Financial_Reporting_of_the_Islamic_Finance_and_Ban

king_Industry_A_Case-Study_of_Kuwait_Finance_House_in_2011 
2
  .2012/ 08/ 27 ،جريدة الشاهد  ،"سوق التقييم العقاري مازال يتخبط بعد حماوالت اإلصالح األخرية"جراح الناصر،   

3
  .2009/ 07/ 13 ،جريدة القبس، "بيتك يتبع أحدث معايري احملاسبة والرقابة لضمان أفضل مستوى من اجلودة واخلدمة"حممد سعيد عبد الوهاب،  

4
  .57: ص ،2012بيت التمويل الكوييت، التقرير السنوي   
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 :املطالب التاليةسيتم تناول هذا املبحث ضمن 
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وم بيت التمويل الكوييت يف اية الفرتة املالية بإعداد وعرض جمموعة من القوائم املالية وهذا يق
  .باالستناد إىل معايري احملاسبة الدولية

نشرها هذا املصرف يف سيتم يف هذا املطلب التعّرف على عدد ونوع القوائم املالية اليت قام ب
باعتباره مصرفا إسالميا، ومقارنتها مع ما هو مطلوب مبوجب معايري احملاسبة  2012تقريره السنوي لعام 

املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية خصوصًا وأا جاءت تلبيًة 
ك، خلصوصية عمليات املصارف اإلسالمية، وهذا يف حماولة إلبراز أثر معايري احملاسبة الدولية يف ذل

  .والوقوف على املمارسات احملاسبية املتبعة يف هذا املصرف

  :وعليه، سيتم تناول يف هذا املطلب العناصر التالية
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 واألداء املايل املركز حول معلومات والتقارير املالية القوائم يف واملتمثلة احملاسيب النظام خمرجات توفر
 حماسبتها على وتساعد اإلدارة عمل نتائج وتظهر ،كيانلل النقدية والتدفقات املايل املركز يف والتغريات

وحيتاج مستخدمو القوائم املالية املصرفية للمعلومات حىت يتسّىن هلم  عهدا، يف املوضوعة املوارد عن
فهم بشكل أفضل اخلصائص اخلاصة بعمليات املصرف كالسيولة ودرجة املخاطرة، وتزداد أمهية القوائم 
املالية يف املصارف اإلسالمية؛ إذ تعمل على توفري املعلومات الضرورية اليت حيتاجها خمتلف األطراف  

  .ثمرين واملضاربني واملسامهنيكاملست
، فإنّه تضّمن 2012ومن خالل االّطالع على التقرير السنوي لبيت التمويل الكوييت لعام 

اموعة الكاملة للقوائم املالية كما يتطّلبها جملس معايري احملاسبة الدولية من خالل معياره احملاسيب 
  :  واليت متثلت يف" عرض القوائم املالية" )1(الدويل رقم 

 قائمة املركز املايل امعة؛ -

 قائمة الدخل امعة؛ -

 قائمة التغريات يف حقوق امللكية امعة؛ -

 قائمة التدفقات النقدية امعة؛ -

  .اإليضاحات -
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يتبّني من خالل اموعة الكاملة للقوائم املالية املعروضة لبيت التمويل الكوييت أن هذا املصرف 
امتثل ملتطلبات معايري احملاسبة الدولية وتقّيد فقط بتلك القوائم الواردة يف املعيار الدويل األول، إّال أن 

ملصارف اإلسالمية حسب معيار احملاسبة اموعة الكاملة للقوائم املالية واليت ينبغي نشرها من ِقبل ا
الصادر " العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية" )1(املالية رقم 

  :عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تشمل باإلضافة إىل تلك القوائم املالية ما يلي

- � > M�6���� 0B?�x-*�.@� M���Be�8� 
للتذكري، فإن االستثمارات املقيدة يُقصد ا األصول جبميع أنواعها سواء أخذت صورة حمفظة 
استثمارية أم صندوق استثمار أو مل تأخذ، إذا كان املصرف قد قام باستثمارها لصاحل حسابات 

ويقتصر دور املصرف على االستثمار املقّيدة وفقا لشروط االتفاق بني املصرف وصاحب احلساب، 
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إدارا سواء كانت على أساس عقد املضاربة املقيدة، أم على أساس عقد الوكالة، وعليه ال تعّد 
  .االستثمارات املقّيدة أصوًال للمصرف، وال تظهر يف قوائمه املالية، وإمنا يف قائمة خاصة

يشري إىل وجود حسابات  وبالرجوع إىل التقرير السنوي لبيت التمويل الكوييت؛ فإن هناك ما
استثمار مقيدة لدى املصرف، ومع ذلك فلم يتم عرض هذه القائمة ضمن جمموعة قوائمه املنشورة عام 

2012.    
-     -�]~�� )�*+ ^��%O M�%�*��8�� ����% 0B?�x 

  .إذ يُطلب من املصارف اإلسالمية نشر هذه القائمة يف حال تولّيها مسؤولية مجع الزكاة وإخراجها
  .ويّتضح من خالل التقرير السنوي أن بيت التمويل الكوييت ُخمّول بإخراج الزكاة

- :
.�� )�*+ ^��%O M�%�*��8�� ����% 0B?�x 
إذ تتمّيز املصارف اإلسالمية عن غريها من املصارف التجارية مبنح قروض للغري دون عائد 

ائمة خاصة مبصادر واستخدامات عليها، وهذا ما يستوجب من املصارف اإلسالمية ختصيص ق) فائدة(
  .أموال القرض احلسن

  . وهنا فإن املصرف ال يقوم مبنح قروض حسنة، وعليه فإنه غري ُمطالب بنشر هذه القائمة

إن تلك القوائم السابقة الذكر ال يتطّلبها جملس معايري احملاسبة الدولية من خالل معياره الدويل 
، وهو ما ميثل أحد أوجه القصور يف مرجعيته وهذا وال معايريه األخرى "عرض القوائم املالية" )1(رقم 

إّال أنه مراعاة خلصوصيته، كان يُفرتض ببيت . عند تطبيق معايريه احملاسبية يف املصارف اإلسالمية
التمويل الكوييت إعدادها ونشرها وبشكل منفصل يف تقريره السنوي، ويتعّلق األمر بقائمة التغريات يف 

ثمارات املقيدة وقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة، كوا ّم مستخدمي قوائمه االست
  .     املالية وتلّيب احتياجام من املعلومات
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أثر  ةالكوييت ومعرف ويف هذا املطلب سيتم تقييم عرض قائمة املركز املايل امعة لبيت التمويل
  :تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف ذلك، وهذا من خالل النقاط التالية
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لبيت التمويل الكوييت على شكل تقرير، حيث ّمت إدراج  1عرض قائمة املركز املايل امعةلقد ّمت 
  . إمجايل االلتزامات وحقوق امللكية اخلاصة مبسامهي املصرف أسفل إمجايل األصول مباشرة

  .املاليةويتمّتع هذا العرض بكونه أسهل فهماً واستيعاباً من ِقبل قرّاء القوائم 

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :i�@� ~]
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يّتضح من خالل قائمة املركز املايل امعة لبيت التمويل الكوييت أنه مت ترتيب بنودها وفق درجة 
السيولة أخذاً خباصية املالءمة للمعلومات احملاسبية، وهذا ما يوصي به جملس معايري احملاسبة الدولية على 

  .مستوى املصارف
  :قد اشتملت قائمة املركز املايل ملصرف الدراسة على العناصر التاليةو 

وتضمنت استخدامات أموال املصرف، وتتمثل يف النقد وأرصدة لدى البنوك : األصول  - أ 
واملؤسسات املالية، باإلضافة إىل العناصر املدينة، واألصول املؤجرة، األصول املالية، العقارات 

 .األخرىواملعدات، وغريها من األصول 
وتتمثل يف أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية، حسابات املودعني، والتزامات : االلتزامات  - ب 

 .أخرى
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  :باإلضافة إىل العناصر التالية
 .إيرادات مؤجلة •
وفقا لإليضاح الوارد يف التقرير املايل السنوي ملصرف الدراسة، : احتياطي القيمة العادلة •

لتغريات يف القيمة العادلة ملختلف األصول املالية املتاحة فإن هذا االحتياطي يتضمن ا
للبيع ومبادالت العمالت األجنبية، وعقود حتويل العمالت األجنبية وعقود السلع 

 .اآلجلة
وكون أن هذه االحتياطيات ختص مودعي ومسامهي املصرف، قّررت اإلدارة إدراجها  

أن هذا يقّدم عرضا أكثر عدالة من  كبند منفصل يف قائمة املركز املايل امعة، حيث
  .1إدراجها ضمن حقوق امللكية اخلاصة مبسامهي املصرف

والذي ينشأ عند جتميع شركات تابعة أجنبية وحماسبة :  احتياطي حتويل عمالت أجنبية •
حقوق امللكية لشركات زميلة أجنبية، وقد رأت اإلدارة أن هذا االحتياطي خاص 

جة لذلك، فإن تسجيل هذا االحتياطي كبند منفصل يف باملودعني واملسامهني، ونتي
قائمة املركز املايل امعة من شأنه تقدمي عرضًا أكثر عدالة من إدراجه ضمن حقوق 

   .   2امللكية اخلاصة مبسامهي املصرف
واليت تضمنت رأس املال، عالوة إصدار أسهم، أسهم منحة، أسهم خزينة، : حقوق امللكية  - ج 

 . ح نقدية مقرتح توزيعهااحتياطيات، وأربا 
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من خالل فحص قائمة املركز املايل لبيت التمويل الكوييت يّتضح أن شكل عرضها وترتيب 
السيولة فيها يتماشى مع ما تتيحه معايري احملاسبة الدولية، خاصة وأن جملس معايري احملاسبة الدولية ال 

طلبات خبصوص هذا اال نظرًا لصعوبة الوصول إىل إمجاع دويل، كما أن شكل العرض    يفرض أي مت
  .هذا يتوافق مع ما تتيحه هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

أما فيما خيص تبويب قائمة املركز املايل ملصرف الدراسة فيمكن القول أنه يلّيب أيضا متطلبات 
معايري احملاسبة الدولية، كما ُيالحظ أن إدارة املصرف أضافت فئة تضم إيرادات مؤجلة، احتياطي القيمة 

إدراجها بشكل منفصل  العادلة، واحتياطي حتويل العمالت األجنبية وذلك وفقا لنظرا اليت تعترب أن
يقّدم عرضا أكثر عدالة، خاصة وأن هذه االحتياطيات ناجتة من معامالت غري مقيدة للمسامهني 
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وهذا يتماشى مع متطلبات جملس معايري احملاسبة الدولية الذي يشّجع على عدالة عرض . واملودعني
 . القوائم املالية

حقوق "إّال أنه ما يلفت االنتباه يف عرض قائمة املركز املايل لبيت التمويل الكوييت غياب فئة 
واليت تعترب أهّم ما ميّيز قائمة املركز املايل للمصرف اإلسالمي، " أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

مؤسسات املالية اإلسالمية وتنفرد ا عن نظريا التقليدية، واليت أولتها هيئة احملاسبة واملراجعة لل
العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية " )1(باالهتمام من خالل من خالل معيارها احملاسيب رقم 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما " )6(، واملعيار رقم "للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية
ة مستقلة يف قائمة املركز املايل بني فئة ؛ إذ أن هذه املعايري تقضي بضرورة عرضها كفئ"يف حكمها

  .االلتزامات وحقوق امللكية

حسابات "وبالرجوع إىل قائمة املركز املايل للمصرف يتبني أا تتضمن ضمن فئة االلتزامات بند 
  :1والذي تتمثل مفرداته، وفقا ملا ورد يف اإليضاحات، يف" املودعني

 حلسابات اجلارية؛ودائع دون تفويض باالستثمار، وتأخذ حكم ا -
 :ودائع مع التفويض باالستثمار، واليت تتمثل يف -

 ودائع استثمارية؛ •
  .حسابات توفري استثمارية •

النوع الثاين من الودائع ضمن حسابات استثمارية مطلقة واليت يقوم باستثمارها  حيث يتلّقى املصرف
   . 2باعتباره مضاربا

يف بيت التمويل الكوييت،  املمارسات احملاسبية السائدةوتأسيسا على هذه املعلومات، ويف ضوء 
وقام " احلسابات اجلارية"التزامًا شأا شأن " حسابات االستثمار املطلقة"يتضح أن هذا املصرف اعترب 

بعرضها وفقًا لذلك متاشيًا مع متطلبات معايري احملاسبة الدولية اليت ُتصنف مبوجبها كل االلتزامات 
      )32(اجبة الدفع للمودعني على أّا التزامات، وهذا مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم التعاقدية الو 

، األمر الذي يتناىف مع متطلبات معايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة "العرض: األدوات املالية"
واليت ، )6(أو املعيار رقم  )1(م احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية سواء تعّلق األمر باملعيار رق

بضرورة عرضها يف فئة مستقلة بني فئيت االلتزامات وحقوق امللكية، ويرجع ذلك إىل كون أن  تقضي

                                                           
1
  .84: ص ،2012التقرير السنوي لبيت التمويل الكوييت لعام   

2
  .48: نفس الرجع السابق، ص  
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ال يقع عليه التزام إعادة القيمة األصلية لتلك احلسابات إذا أّدت عملية  املصرف بصفته مضارباً 
ات تتحّمل االستثمار إىل خسارة كلية أو جزئية ما مل تنشأ عن التعّدي أو التقصري، وألن تلك احلساب

  .نصيبها من اخلسارة بقدر مسامهتها يف التمويل، فإا ال متّثل التزامات على املصرف

وبالنظر إىل طبيعة هذه احلسابات، كان يُفرتض على بيت التمويل الكوييت أن يعرضها يف فئة 
على خصوصيته، غري مستقلة وفقاً ملا تتطّلبه هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية حفاظا 

أن هذا املصرف تقّيد مبا ميليه جملس معايري احملاسبة الدولية والذي ال يعرتف يف إطاره املفاهيمي للتقارير 
املالية إال باألصول وااللتزامات وحقوق امللكية كفئات رئيسة لقائمة املركز املايل، يف حني أغفل 

عي كونه ال يراعي خصوصية الصناعة املصرفية االعرتاف ذه احلسابات وطريقة عرضها، وهذا طبي
اإلسالمية، األمر الذي ترّتب عليه عرض قائمة املركز املايل بشكل ال يعكس خصوصية بيت التمويل 

هليئة احملاسبة واملراجعة  )1(الكوييت باعتباره مصرفا إسالميا، خاصة وأن معيار احملاسبة املالية رقم 
ّص على أن يكفل شكل القوائم املالية وتبويبها عرضا واضحا حملتوياا مبا للمؤسسات املالية اإلسالمية ين

  .يضمن ملستخدمي القوائم املالية القدرة على فهم واستيعاب املعلومات اليت حتتوي عليها

الذي من بني مكوناته، " عقارات ومعدات"ومن ناحية أخرى، تضمنت أصول املصرف بند 
طائرة ّمت حيازا مبوجب عقد إجيار متويلي، كما بّني اإليضاح  44به،  وفقا ملا جاء يف اإليضاح اخلاص

أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات "أيضا مقدار االهتالك اخلاص ا، باإلضافة إىل ذلك، اشتمل بند 
التزامات مبوجب "الوارد ضمن التزامات املصرف يف قائمة املركز املايل أنه يتضمن من بني عناصره " املالية

  .    1واليت هي خاصة بتلك الطائرات" عقد إجيار متويلي

ويف ضوء هذه املعلومات، يتضح أن بيت التمويل الكوييت يعرتف بالتأجري التمويلي الذي 
يعكس انتقال معظم املخاطر واملنافع املتعلقة باألصل املستأجر إىل املستأجر والذي يتمثل يف مصرف 

عقود التأجري الدراسة، حيث ّمت إثبات هذه األصول يف دفاتره وبالتايل اهتالكها سنويا، كما قام برمسلة 
التمويلي هذه، حيث أن الدفعات املستحقة التسديد تعترب من التزاماته، وهذا متاشيا مع متطلبات املعيار 

األمر الذي يتناىف مع مبادئ الشريعة اإلسالمية اليت ال تعرتف " عقود اإلجيار" )17(احملاسيب الدويل رقم 
بالتأجري التمويلي، واليت تقضي بأن ملكية األصل تبقى لدى املؤجر وال ينبغي على املستأجر، وهو 
مصرف الدراسة يف هذه احلالة، تسجيل األصل يف قائمة مركزه املايل، وهذا ما يتماشى مع متطلبات 

الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة " اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك" )8(يار احملاسبة املالية رقم مع
  .للمؤسسات املالية اإلسالمية

                                                           
1
  .83 ،82: ص ص ،2012التقرير السنوي لبيت التمويل الكوييت لعام   
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ويتضح من ذلك، أن بيت التمويل الكوييت مل يراِع خصوصيته يف هذا اال باعتباره مصرفاً 
  .بة الدوليةإسالمياً ممتثًال بذلك ملتطلبات معايري احملاس

إن تلك املعاجلات احملاسبية السابقة الذكر من شأا التأثري على قابلية القوائم املالية للمقارنة مع 
تلك اخلاصة باملصارف اإلسالمية اليت تعتمد معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  

ىل كون املمارسات احملاسبية املتبعة يف مصرف كأساس إلعداد وعرض قوائمها املالية، وهذا بالنظر إ
الدراسة تؤثر على قيمة أصول املصرف وكذلك التزاماته باإلضافة إىل ربح الفرتة كون أنه يقوم باهتالك 
األصول املستأجرة، وبشكل عام فإا تؤثر على األرقام الواردة بالقوائم املالية ما ينعكس على كثري من 

         .         اء التحليل املايلالنسب املالية عند إجر 
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أثر  ةعرفهذا ملو  ،امعة لبيت التمويل الكوييتالدخل ويف هذا املطلب سيتم تقييم عرض قائمة 
  :من خالل النقاط التاليةهذا تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف ذلك، و 
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تعترب قائمة الدخل القائمة اليت تعرض نتائج أعمال املصرف من ربح أو خسارة خالل الفرتة، 

  .ويتّم االعتماد عليها للحكم على أداء اإلدارة
املنشورة يف فرتة الدراسة أُعّدت وفق  1يتضح من قائمة الدخل امعة لبيت التمويل الكوييت

  :مفهوم الدخل الشامل ومت عرضها على شكل تقرير مايل وفق قائمتني
                                                           

1
  ).2(انظر امللحق رقم   
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- z�_� 0B?�.�� معة، حيث اختّصت هذه القائمة بإظهارواليت تتمثل يف قائمة الدخل ا ،
التشغيلي للمصرف وكذلك املصاريف اخلاصة ذا النشاط وحمّصلتهما اإليرادات من النشاط 

" توزيعات املودعني"الذي ّمت استنزال منه " الربح قبل التوزيعات للمودعني"اليت تتمثل يف 
  ".ربح السنة"باإلضافة إىل عناصر أخرى للتوصل إىل 

- �0�W�e�� 0B?�.�� �%O معا تضمنت مجيع التغريات غري واليت متثلت يف قائمة الدخل الشامل اة، فإ
النقدية ممثلة يف اإليرادات واملكاسب وكذلك املصاريف واخلسائر الناجتة من مصادر أخرى 

 .خبالف األنشطة التشغيلية
إىل مبالغ عناصر القائمة الثانية فإنه يتم احلصول على " الربح قبل التوزيعات للمودعني"وبإضافة 

  ".الشاملة قبل التوزيعات املقدرة للمودعنيإمجايل اإليرادات "

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :`R*�� 0B?�x 
+�� V7�!�`R*�� 0B?�x 
+�� V7�!�`R*�� 0B?�x 
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+�� V7�!�    0'B��0'B��0'B��0'B��        
إن تبويب العناصر ينطبق على القائمة األوىل فقط، أي قائمة الدخل، واليت تعكس نتائج نشاط 

  .املصرف
، وعليه، فإن قائمة الدخل امعة لبيت التمويل الكوييت ُيالحظ أنه ّمت عرضها بشكل إمجايل

حيث تضّمن اجلزء األول جمموعة اإليرادات اخلاصة بنشاط املصرف، بينما اشتمل اجلزء الثاين للقائمة 
  ".الربح قبل التوزيعات للمودعني"على املصاريف اليت يتم استنزاهلا من اإليرادات للتوّصل إىل 

الطريقة ويعكس شكل العرض هذا قائمة الدخل ذات املرحلة الواحدة، حيث مل يتم اعتماد 
التحليلية أو ما يسمى بالشكل ذو املراحل املتعّددة الذي يتم فيه حتديد رقم الربح أو اخلسارة اجلارية 
وفق خطوات من خالل مقابلة عناصر اإليرادات واملصاريف على مراحل واليت من شأا توفري قائمة 

  .  ذات قيمة حتليلية أكثر
ف املصاريف اليت تدخل يف حتديد دخل النشاط ومن جانب آخر، وبالنظر إىل إمكانية تصني

اجلاري إما حسب الطبيعة، من خالل جتميع املصاريف حسب طبيعتها، أو حسب الوظيفة، أي 
تصنيف املصاريف حسب دورها يف حتديد الدخل، فإن بيت التمويل الكوييت اعتمد األسلوب األول 

 تكاليف املوظفني، مصروفات عمومية القائم على تصنيف املصاريف حسب طبيعتها واليت متثلت يف
  .وإدارية، تكاليف التمويل، واالهتالك
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، فإنه 2012انطالقا من شكل عرض وتبويب قائمة الدخل امعة لبيت التمويل الكوييت لعام 

ميكن القول أن شكل عرضها جاء وفق قائمتني؛ حيث تتمثل األوىل يف قائمة الدخل امعة أما القائمة 
الثانية فتمّثل قائمة الدخل الشامل امعة، ويتماشى هذا مع متطلبات معايري احملاسبة الدولية؛ حيث أن 

لعرضها وإمنا يتيح ذلك إما يف قائمة واحدة  ال يشرتط شكًال معيناً " عرض القوائم املالية" )1(املعيار رقم 
  .أو قائمتني، وقد أخذ بيت التمويل الكوييت ذه األخرية

وجتدر اإلشارة إىل أن معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ال تتطّلب إعداد 
حيث يتّم إدراج املكاسب قائمة الدخل الشامل، وإمنا تكتفي فقط بقائمة الدخل للنشاط اجلاري، 

واخلسائر غري احملققة يف جزء حقوق امللكية بقائمة املركز املايل، وبالتايل فإا ُتستبعد عند حتديد الربح 
وإن كان هذا األسلوب يساعد على تقييم األداء وإجراء التنبؤات اخلاصة باملستقبل . اجلاري للفرتة

ثها يف املستقبل وال ختضع عادة إلرادة إدارة املصرف، إال خاصة وأن هذه العناصر ال يُنتظر تكرار حدو 
أنه مبوجب معايري احملاسبة الدولية اليت تتطّلب إدراجها يف قائمة الدخل الشامل من شأنه منح بروز أكرب 

  .هلذه املكاسب واخلسائر واملساعدة على تقييم أفضل لألداء

معايري احملاسبة الدولية من شأنه توفري عرض  وعليه، فإن تقدمي قائمة الدخل مبا يتوافق ومتطلبات
  .أفضل كونه يأخذ مبفهوم الدخل الشامل

ومن ناحية أخرى، فإن قائمة الدخل امعة ملصرف الدراسة ُعرضت وفق الطريقة اإلمجالية أو 
يؤخذ الشكل ذو املرحلة الواحدة، وهذا من شأنه تقدمي قائمة تّتسم بالبساطة وعدم التعقيد، إال أنه ما 

عليه أنه ال يساعد على إجراء التحليالت املالية لبنود اإليرادات واملصاريف، كما ال يفيد يف تقييم أداء 
وكفاءة اإلدارة، وحتديد مواطن اإلسراف أو الوفر يف بعض البنود، وتوفري املؤشرات اليت تفيد يف التنبؤ 

  .واختاذ القرارات

اسبة الدولية ومعايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة وجتدر اإلشارة إىل أن كال من معايري احمل
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ال تفرض شكًال معينا لقائمة الدخل ما إذا كان مبرحلة 

  .واحدة أو متعدد املراحل

غري أنه ميكن القول فيما خيص تصنيف املصاريف وفقا لطبيعتها أو وظيفتها، أن جملس معايري 
أنه ال يشرتط تصنيفاً معّيناً للمصاريف، " عرض القوائم املالية" )1(احملاسبة الدولية من خالل معياره رقم 

لى طبيعتها أو وظيفتها وإّمنا ينّص على أنه ينبغي عرض حتليل للمصاريف باستخدام تصنيف قائم إّما ع



`�a��`�a��`�a��`�a��    F��e��F��e��F��e��F��e��.... :.... :.... :.... :
2O
2O
2O
2O    4�!5�4�!5�4�!5�4�!5�    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    �*���*���*���*��0��0��0��0��    �#��#��#��#�    :
�:
�:
�:
�    "?��.��"?��.��"?��.��"?��.��    0���@�0���@�0���@�0���@�    ;��<=��;��<=��;��<=��;��<=��    ����    A���B#�A���B#�A���B#�A���B#�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�     - - - -08���08���08���08���    0�.�!5�0�.�!5�0�.�!5�0�.�!5�    �#��#��#��#�    \�Z\�Z\�Z\�Z    `7�B���`7�B���`7�B���`7�B���    g7�H��g7�H��g7�H��g7�H��     - - - -        

 

  165165165165 

داخل الكيان، أيّهما يقّدم معلومة موثوقة وأكثر مالءمة، واعتماد بيت التمويل الكوييت تصنيف 
ومن . )1(املصاريف حسب طبيعتها من شأنه تقدمي معلومة باملواصفات اليت نّص عليها املعيار رقم 

هلذه  معيناً  سالمية ال تتطّلب تصنيفاً جهة أخرى فإن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإل
    .املصاريف

إن ما يلفت االنتباه يف قائمة الدخل امعة لبيت التمويل الكوييت بالنظر إىل كونه مصرفا 
إسالميا، وقام بتلّقي، وفقا ملا ورد يف تقريره السنوي، احلسابات االستثمارية املطلقة الستثمارها على 

، غياب أهّم البنود اليت تعكس 1االستثمارية املقيدة على أساس الوكالة أساس املضاربة، واحلسابات
عوائد هذه االستثمارات، حيث تتطّلب هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أن يتّم 

  :عرض البنود التالية يف قائمة الدخل للمصرف اإلسالمي وبشكل مستقل
استثمر فيها املصرف أموال أصحاب حسابات  إيرادات ومصروفات االستثمارات اليت -

 االستثمار املطلقة؛
مضافا إليها إيرادات ومصروفات االستثمارات املشرتكة بني املصرف وأصحاب تلك   -

 احلسابات؛
 .إيرادات ومصروفات االستثمارات اليت انفرد املصرف باالستثمار فيها -

  :كما ينبغي أن تتضمن قائمة الدخل أيضا
بات االستثمار املطلقة يف دخل أو خسارة االستثمارات قبل استقطاع عائد أصحاب حسا -

 نصيب املصرف بصفته مضاربا؛
 نصيب املصرف من دخل االستثمارات املطلقة بصفته مضاربا؛ -
 .2نصيب املصرف عن إدارة االستثمارات املقيدة بصفته وكيال -

توزيعات "تلك البنود، واكتفى فقط بعرض  إذ مل يتم إدراج يف قائمة الدخل لبيت التمويل الكوييت
  .  ، ما يؤثر سلبيا على عرض هذه القائمة"للمودعني

ومن ناحية أخرى، ومن خالل االّطالع على التقرير السنوي لبيت التمويل الكوييت لفرتة الدراسة 
  .3يّتضح أن املصرف يقوم بإخراج الزكاة وفقا ملتطلبات قانون الزكاة لدولة الكويت

                                                           
  .48: ص ،2012التقرير السنوي لبيت التمويل الكوييت لعام  1
  .106- 105: ص ص، 1998، البحرين، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  2
  .69: ص ،2012التقرير السنوي لبيت التمويل الكوييت لعام  3
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الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة " الزكاة" )9(فإنه وفقا ملتطلبات معيار احملاسبة املالية رقم  وعليه،
للمؤسسات املالية اإلسالمية، يُنظر إىل إخراج هذه الزكاة على أنه إلزامي على املصرف، ويُعترب مصروفا 

  .1بح أو خسارة الفرتةمن مصاريفه، حيث جيب إثباا يف قائمة الدخل امعة من أجل حتديد ر 

ورغم أن بيت التمويل الكوييت يعتمد بشكل رمسي معايري احملاسبة الدولية كأساس إلعداد وعرض 
قوائمه املالية واليت مل تم بكيفية معاجلة الزكاة هذه األخرية اليت تُعترب مفهوما تنفرد به املصارف 

ا يف قائمة الدخل امعة، ممتثًال بذلك وبشكل اإلسالمية، إال أنه التزم باالعرتاف ا كمصروف وعرضه
السابق الذكر، وهذا لتدارك النقص املوجود يف معايري احملاسبة  )9(غري رمسي ملتطلبات املعيار رقم 

  .  الدولية
  

�� V#5@��� V#5@��� V#5@��� V#5@��Z�
�Z�
�Z�
�Z�
 : : : ::
�:
�:
�:
�    0B?�x0B?�x0B?�x0B?�x    M�.<*���M�.<*���M�.<*���M�.<*���    07*.��07*.��07*.��07*.��    0'B��0'B��0'B��0'B��  

 ،لبيت التمويل الكوييت امعة النقدية التدفقاتهذا املطلب تقييم عرض قائمة  سيتم من خالل
  :من خالل النقاط التالية هذاأثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف ذلك، و  ةعرفيف حماولة مل

  

        
        

��O��O��O��O::::M�.<*��� 0B?�x :
� `HIM�.<*��� 0B?�x :
� `HIM�.<*��� 0B?�x :
� `HIM�.<*��� 0B?�x :
� `HI    07*.��07*.��07*.��07*.��    0'B��0'B��0'B��0'B��        
تعترب قائمة التدفقات النقدية القائمة اليت توفّر معلومات مالئمة عن املقبوضات واملدفوعات 
النقدية للمصرف خالل فرتة حمددة، حيث أن هذه القائمة تستهدف مساعدة خمتلف املستخدمني يف 

املستقبلية، وكذلك تقييم النقدية املتوفرة لسداد التوزيعات ومتويل االستثمارات تقييم التدفقات النقدية 
  .وغري ذلك

                                                           
  .325: ص، 1998، البحرين، المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةمعايير هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  1

��O��O��O��O:::: 0B?�x :
� `HI 0B?�x :
� `HI 0B?�x :
� `HI 0B?�x :
� `HIM�.<*���M�.<*���M�.<*���M�.<*���    07*.��07*.��07*.��07*.��    0'B��0'B��0'B��0'B��        
��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :0B?�x 
+�� V7�!�0B?�x 
+�� V7�!�0B?�x 
+�� V7�!�0B?�x 
+�� V7�!� M�.<*���M�.<*���M�.<*���M�.<*���    07*.��07*.��07*.��07*.��    0'B��0'B��0'B��0'B��        
�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : : 0B?�x :
� "��.� 0B?�x :
� "��.� 0B?�x :
� "��.� 0B?�x :
� "��.�M�.<*���M�.<*���M�.<*���M�.<*���    07*.��07*.��07*.��07*.��    0'B��0'B��0'B��0'B��        
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وباعتبار أن قائمة التدفقات النقدية ميكن عرضها إما وفق الطريقة املباشرة اليت تقوم على حتديد 
غيلي، وإّما الطريقة العناصر املكونة لكل من التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة الناجتة عن النشاط التش

غري املباشرة اليت يتم فيها تعديل رقم الربح أو اخلسارة املعّد وفق أساس االستحقاق باإليرادات 
واملصاريف غري النقدية خالل الفرتة، حىت يتحول هذا الرقم من أساس االستحقاق إىل األساس 

، يّتضح أا تضّمنت إجراء 1الكوييت النقدي، فإنه وبالرجوع إىل قائمة التدفقات النقدية لبيت التمويل
  . تعديالت لربح السنة ما يعين أنه ّمت عرضها وفق الطريقة غري املباشرة

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :0B?�x 
+�� V7�!�0B?�x 
+�� V7�!�0B?�x 
+�� V7�!�0B?�x 
+�� V7�!� M�.<*���M�.<*���M�.<*���M�.<*���    07*.��07*.��07*.��07*.��    0'B��0'B��0'B��0'B��        
ّمت تبويب قائمة التدفقات النقدية لبيت التمويل الكوييت إىل تدفقات نقدية من األنشطة 

  :نقدية من األنشطة االستثمارية، وتدفقات نقدية من األنشطة التمويلية، كاآليتالتشغيلية، تدفقات 

- 0�#��t��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#��t��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#��t��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#��t��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*��� 

واليت متثلت يف اآلثار النقدية للعمليات اليت تدخل يف حتديد ربح السنة، عدا العمليات أو 
  .األنشطة التمويلية واالستثمارية

- M�.<*���M�.<*���M�.<*���M�.<*���    07��Be�8�� 05tW_� �% 07*.��07��Be�8�� 05tW_� �% 07*.��07��Be�8�� 05tW_� �% 07*.��07��Be�8�� 05tW_� �% 07*.�� 

وقد مشلت هذه التدفقات ملصرف الدراسة تلك اخلاصة بعمليات شراء أصول مالية متاحة للبيع، 
شراء وبيع عقارات استثمارية، شراء وبيع عقارات ومعدات، شراء وبيع استثمارات يف شركات 

  .  ه األنشطةزميلة، إيرادات صكوك، وغريها من التدفقات النقدية اخلاصة ذ
- 0�#7�B��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#7�B��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#7�B��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*���0�#7�B��� 05tW_� �% 07*.�� M�.<*��� 

ومتثلت هذه التدفقات لبيت التمويل الكوييت يف توزيعات أرباح نقدية مدفوعة، نقد مستلم من 
  .إلغاء خيارات شراء أسهم، زكاة مدفوعة، وغري ذلك من التدفقات النقدية اخلاصة ذه الفئة

  
  
  
  
  

                                                           
1
  ).3(انظر امللحق رقم   
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 �e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :.<*��� 0B?�x :
� "��.�.<*��� 0B?�x :
� "��.�.<*��� 0B?�x :
� "��.�.<*��� 0B?�x :
� "��.�M�M�M�M�    07*.��07*.��07*.��07*.��    0'B��0'B��0'B��0'B��        
لقد جاء عرض قائمة التدفقات النقدية امعة لبيت التمويل الكوييت وفق الطريقة غري املباشرة، 

الذي مبوجبه ميكن " قائمة التدفقات النقدية" )7(واليت تتماشى مع متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم 
  .عرضها إما باستخدام الطريقة املباشرة أو الطريقة غري املباشرة

وتسمح الطريقة غري املباشرة بتقدمي معلومات تساعد املستخدمني يف معرفة كيفية االنتقال من 
، إال أنه ما يؤخذ عليها أا األرقام احملاسبية وفق أساس االستحقاق إىل تدفقات نقدية داخلة وخارجة

ال تقّدم معلومات مفّصلة وبصورة أوضح عن اآلثار النقدية لألنشطة التشغيلية يف املصرف، كما أّا ال 
لذلك، بالرغم من أن . تساعد على تقدير التدفقات النقدية املستقبلية كما هو احلال يف الطريقة املباشرة

  .الطريقتني، إال أنه يشجع على استخدام الطريقة املباشرة استخدام يتيح )7(معيار احملاسبة الدويل رقم 
العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية للمصارف " )1(أما معيار احملاسبة املالية رقم 

الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية شأنه " واملؤسسات املالية اإلسالمية
  .احملاسبة الدولية ال يفرض أي طريقة منهما لعرض قائمة التدفقات النقديةشأن معايري 

وقد جرى التمييز يف هذه القائمة بني التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية، 
والتدفقات النقدية الناجتة من األنشطة االستثمارية، وتلك الناجتة من األنشطة التمويلية، ويعترب هذا 

الية الصادرة عن هيئة التبويب متوافقًا مع كل من متطلبات معايري احملاسبة الدولية ومعايري احملاسبة امل
تتطّلب  )1(احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، غري أن هذه األخرية من خالل معيارها رقم 

عرض كل من صايف التغري يف حسابات االستثمار املطلقة، وصايف التغري يف حسابات التوفري  أن يتم
على أصحاب حقوق امللكية، بشكل منفصل واحلسابات اجلارية يف حال كون هذين األخريين قروضا 

  :ضمن جزء التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية كما يوضحه اجلدول املوايل
  
   

        
  
   

        
        

  المبلغ  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  xx  صايف التغري يف احلسابات املطلقة

  xx  صايف التغري يف حسابات التوفري

  xx  صايف التغري يف احلسابات اجلارية

عرض الحسابات المطلقة، التوفير، والجارية في قائمة التدفقات ): 9(الجدول رقم 

 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية) 1(إعداد الطالبة استنادا إلى المعيار رقم : المصدر
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  :1وقد ورد يف التقرير السنوي للمصرف املعلومات التالية
- 07��X� M�Z�mG#� 0!m��Z ا عند الطلب ويعتربها قرضا حسنا منيضمن املصرف سداد أرصد ،

 املودعني إىل املصرف وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية؛
- �6<���� M�Z�m� 0!m��Z  يستثمر جزءا منها فقط والباقي يعتربه أيضا قرضا حسنا من املودعني

 ية؛للمصرف وفقا ألحكام الشريعة اإلسالم
- 0.#5@� 07��Be�8�� M�Z�m�� {¯ �B�< �%O يستثمر بعضها بشكل كامل، أما بعضها فيستثمر ،

جزءا منها فقط واجلزء املتبقي يعتربه يف هذه احلالة أيضا قرضا حسنا من أصحاب هذه 
  .   احلسابات إىل املصرف

  واملراجعة للمؤسسات املاليةهليئة احملاسبة  )1(بناء على هذه املعلومات، ووفقا للمعيار رقم 
ينبغي أن يُعرض التغري يف التدفقات النقدية من احلسابات السابقة بشكل منفصل ضمن  اإلسالمية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية على اعتبار أن املصرف حتّصل على موارد مالية من تلك 
     . احلسابات

 بيت التمويل الكوييت جتّسدت يف عرض صايف التغري يف غري أن املمارسة احملاسبية املعمول ا يف
دون " حسابات املودعني"تلك احلسابات بشكل إمجايل ومببلغ وحيد ضمن األنشطة التشغيلية حتت بند 

، وميكن تفسري اإلسالمية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية )1(عرضها كما يتطّلبه املعيار رقم 
 احملاسبة الدولية ال يعرتف ال بالقرض احلسن وال باحلسابات االستثمارية ضمن ذلك أن جملس معايري

معايريه الصادرة، ومن َمثّ فإا ُتصنف إيداعات مثلها مثل تلك اليت على مستوى املصارف التقليدية، 
خسارة  وتُعَرض يف قائمة التدفقات النقدية ضمن األنشطة التشغيلية باعتبارها تدخل يف حتديد ربح أو

الفرتة، ومل يراِع بيت التمويل الكوييت خصوصية تلك احلسابات بأن يسّجلها ضمن األنشطة التمويلية يف 
  .     السابقةلهيئة ل )1(قائمة التدفقات النقدية كما يتطّلبه املعيار رقم 

  
  
  
  
  
  

                                                           
1
  .84: ص ،2012التقرير السنوي لبيت التمويل الكوييت لعام   
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 :املطالب التاليةسيتم تناول هذا املبحث ضمن 
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^�_� V#5@�^�_� V#5@�^�_� V#5@�^�_� V#5@� : : : :0�P�%0�P�%0�P�%0�P�%    
I�%
I�%
I�%
I�%    ;��<=�;��<=�;��<=�;��<=�  

توفري مجيع املعلومات املهمة والالزمة اليت من شأا تقليل حالة  اإلفصاح بالقوائم املالية يفيتمثل 
  . الغموض بالنسبة ملتخذي القرار بغرض املساعدة يف اختاذ قرارات رشيدة

د العديد من الباحثني يف دراسام ذات الصلة بقياس مستوى اإلفصاح ملختلف اعتموقد 
كم على مدى امتثال الكيان ملتطلبات الكيانات على تصميم مؤشرا لإلفصاح يُعتمد عليه للح

  .اإلفصاح
 .على هذا املؤشر وأسلوب تصميمه وحسابه فالتعرّ  املطلب هذا خالل من سيتموعليه، 

        
        

 

��O��O��O��O : : : :b7
'���b7
'���b7
'���b7
'���    
I�c
I�c
I�c
I�c    ;��<=�;��<=�;��<=�;��<=�        
مؤشرًا متعارفًا عليه يعتمده معظم الباحثني يف قياس مستوى اإلفصاح يف  يعترب مؤشر اإلفصاح

  .التقارير املالية
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I�c;��<=� 
I�c        
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I�% S�m�� "�B��  S�#8O        
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، حيث أنه ميثل املقياس الذي 1ويشري هذا املؤشر إىل درجة أو مستوى اإلفصاح لكيان معني
من خالله ميكن مقارنة مستوى اإلفصاح يف التقارير املالية لكيان معني مع آخر وكذلك من فرتة 

  .ألخرى، وبالتايل فإنه يعّرب عن املستوى النسيب لإلفصاح من قبل الكيان

فهذا يعين أن الكيان يطّبق بالكامل متطلبات  % 100ويف حالة وصول هذا املؤشر إىل 
اإلفصاح، أما يف حالة عدم وصول هذا املؤشر إىل تلك النسبة فهذا يعين أن الكيان ال يفصح عن مجيع 

  .  2تقاريره املالية، وهذا ما يقصد به عدم االلتزام الكامل مبتطلبات اإلفصاحمتطلبات اإلفصاح يف 

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :;��<=� 
I�% S�m�� "�B��  S�#8O;��<=� 
I�% S�m�� "�B��  S�#8O;��<=� 
I�% S�m�� "�B��  S�#8O;��<=� 
I�% S�m�� "�B��  S�#8O  

  :إن إعداد مؤشراً لإلفصاح يتم وفق اخلطوات اآلتية

1 - z�_� -�5s�z�_� -�5s�z�_� -�5s�z�_� -�5s� 

مؤشر الستخدامه يف قياس مستوى اإلفصاح يف التقارير املالية تتطلب أّوال إعداد  إن عملية تصميم
قائمة معيارية تتضمن بنود املعلومات الواجب على الكيان اإلفصاح عنها، وهذا باالستناد إىل مصادر 

  .معينة كمتطلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية أو قوانني حمددة أو متطلبات أخرى
  .ل جمموع بنود القائمة املعيارية العدد األقصى من املعلومات اليت يُتوّقع أن يفصح عنها الكيانوميث

2 - 0�W�e�� -�5s�0�W�e�� -�5s�0�W�e�� -�5s�0�W�e�� -�5s� 

بعد تصميم القائمة املعيارية لبنود اإلفصاح، يتم فحص التقرير السنوي للكيان بعناية، وحماولة 
يارية حيتويها التقرير السنوي للكيان، معرفة ما إذا كانت متطلبات اإلفصاح الواردة يف تلك القائمة املع

  .مبعىن أنه يف هذه اخلطوة يتم التعرف على اإلفصاحات الفعلية اليت يتضمنها التقرير السنوي
) 1(أين يتم إعطاء درجة واحد ) dichotomous(ويف هذه احلالة سيتم تطبيق أسلوب ثنائي التفرع 

إذا مل ) 0(إذا كان البند الوارد يف القائمة املعيارية مفصحا عنه يف التقرير السنوي للكيان، ودرجة صفر 
  .يتم اإلفصاح عنه

  :وعليه، فإن جمموع درجات اإلفصاح الفعلية يعّرب عنه باملعادلة اآلتية

  
  

                                                           
1 Abdullah Al Mutawaa  and Aly M Hewaidy, "Disclosure Level And Compliance With IFRSs: An Empirical 
Investigation Of Kuwaiti Companies  " , International Business & Economics Research Journal, Vol.9, No.5, 2010, p:39. 

المجلة  ،"دراسة ميدانية: معوقات وأسباب عدم االلتزام بالتطبيق الكلي ملتطلبات اإلفصاح احملاسيب يف الشركات املسامهة السعودية"عدنان عبد اهللا امللحم،  2
 .18: ، ص2003، 1العدد  ،6، الد العربية للمحاسبة
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  :حيث
ACD: ميثل جمموع العدد الفعلي للبنود املفصح عنها يف التقرير السنوي للكيان.  

a:  إذا مل يتم اإلفصاح عنه )0(إذا كان البند مفصحا عنه أو درجة صفر  )1(وتأخذ درجة واحد .  

اإلشارة إىل أنه هناك بعض البنود اليت ال يتم اإلفصاح عنها من ِقبل الكيان ويرجع ذلك وجتدر 
  .إىل كوا غري مالئمة ألنشطتها وعملياا وبالتايل فإن هذه البنود تصنف على أا غري قابلة للتطبيق

بأنه إذا كان البند غري مذكور يف التقرير السنوي للكيان، فهذا يعين أن ذلك  Cookeوقد أشار 
  .البند غري مالئم للكيان يف ذلك العام

د معني والذي يتضمنه املؤشر، على سبيل املثال ذكر ومن جانب آخر إذا مت اإلفصاح عن بن
  . )0(صفر ستأخذ قيمة ) ai(األصول املؤجرة ولكن دون اإلفصاح عن قيمتها، فإن درجة اإلفصاح 

بأنه ينبغي مراجعة التقرير السنوي  Cooke، أوصى ودف رفع موضوعية الدراسة وختفيض الذاتية
أّوال قصد حتديد ما إذا كان البند قابال للتطبيق أم ال، ومن ّمث عدم إلقاء اللوم على الكيان بعدم  بأكمله

  .        1اإلفصاح عن بند معّني يُعترب يف األصل غري مالئم وال صلة له بأنشطتها

3 -  0e��e�� -�5s� 0e��e�� -�5s� 0e��e�� -�5s� 0e��e�� -�5s�       

االمتثال لإلفصاح، تتمثل اخلطوة األخرية يف تطبيق مؤشر اإلفصاح، أو كما يسميه البعض مؤشر 
يف حساب قيمة هذا املؤشر من خالل قسمة عدد الدرجات الفعلية لإلفصاح على عدد أقصى 

  .الدرجات املعيارية املطبقة واملناسبة للكيان

  : وُتستخدم املعادلة التالية حلساب مؤشر اإلفصاح للكيان
  

            
  

  
                                                           

1
 Bilal Omar and Jon Simon, "Corporate aggregate disclosure practices in Jordan ", Advances in Accounting, 

incorporating Advances in International Accounting, No.27, 2011, p: 176.  
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  :حيث
DIND: ميّثل مؤشر اإلفصاح للكيان. 

ACD: العدد الفعلي للبنود املفصح عنها. 

APD: عدد البنود القابلة للتطبيق على الكيان واليت يتوّجب عليه اإلفصاح عنها.  

 %100إذا مل يتم اإلفصاح عن أية بند إىل   % 0بني كنسبة مئوية  DINDويرتاوح مؤشر اإلفصاح 
ما كانت قيمة هذا املؤشر مرتفعة  نه كلّ أحبيث ، إذا قام الكيان باإلفصاح عن كل البنود القابلة للتطبيق

   . مستوى االمتثال ملتطلبات اإلفصاح أعلى كان

  .وميكن تلخيص اخلطوات السابقة يف الشكل املوايل

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حساب العدد األقصى لبنود 
 اإلفصاح القابلة للتطبيق

لبنود  فعليحساب العدد ال
 اإلفصاح 

 مؤشر اإلفصاححساب 

111122223333

 خطوات تطبيق مؤشر اإلفصاح

 إعداد الطالبة: المصدر

 خطوات تطبيق مؤشر اإلفصاح ): 10(رقم شكل ال
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باالعتماد على منهجية تصميم وتطبيق مؤشر اإلفصاح الواردة يف املطلب السابق، ّمت تصميم 
اليت تسعى إىل معرفة مستوى اإلفصاح ومدى كفايته عند تطبيق  مؤشر يتماشى مع أغراض الدراسة

  : ع يف هذه الدراسة وفقا للشكل التايلمعايري احملاسبة الدولية والذي يشّكل املتغري التاب

  

  

  

   

  

  :سيتّم تناول هذا املطلب من خالل العناصر التالية

  

  

��O��O��O��O : : : :"�B��"�B��"�B��"�B��    
I�%
I�%
I�%
I�%    ;��<=�;��<=�;��<=�;��<=�        
لقد ّمت متثيل اإلفصاح احملاسيب من خالل تصميم مؤشر نسيب من إعداد الباحثة الستخدامه يف 
قياس مستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املوحدة وإيضاحاا لبيت التمويل الكوييت واملنشورة يف عام 

 تلك املطلوبة تتضمن البنود القابلة للتطبيق واليت تراوحت بني ، وذلك بتجهيز قائمة معيارية2012
  .مبوجب معايري احملاسبة الدولية وتلك اليت تنفرد ا املصارف اإلسالمية

��O��O��O��O : : : :;��<=� 
I�% "�B��;��<=� 
I�% "�B��;��<=� 
I�% "�B��;��<=� 
I�% "�B��        
��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :;��<=� 
I�% ��Z;��<=� 
I�% ��Z;��<=� 
I�% ��Z;��<=� 
I�% ��Z        
 

 إعداد الطالبة: المصدر

 تابعالمتغير ال المتغير المستقل

مستوى اإلفصاح في 
القوائم المالية للمصارف 

 اإلسالمية

 معايير المحاسبة الدولية

 اإلفصاح ومستوى الدولية المحاسبة معايير بين العالقة): 11(الشكل رقم 
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  :وبناء على ذلك، قد ّمت توزيع هذه البنود إىل جمموعتني على النحو التايل

1 - z�_� 0��B��z�_� 0��B��z�_� 0��B��z�_� 0��B�� 

عنها تتضمن هذه اموعة للقائمة املعيارية ملؤشر اإلفصاح على بنود املعلومات الواجب اإلفصاح 
األدوات  - ّمت استخراجها من املعيار الدويل للتقارير املالية السابع ∗وفقا ملتطلبات معايري احملاسبة الدولية

  .ومن بقية معايري احملاسبة الدولية األخرى -اإلفصاحات: املالية
يف وقد ّمت استبعاد بعض املعايري وكذلك بعض بنود اإلفصاح واليت تكون غري قابلة للتطبيق 

رف الدراسة، وهذا بعدما مت قراءة التقرير السنوي للمصرف بأكمله لتحديد البنود اليت هي قابلة مص
  .للتطبيق وتلك اليت هي غري قابلة للتطبيق

 .ويوضح اجلدول املوايل قائمة املعايري احملاسبية الدولية املعتمدة يف هذه الدراسة
  

  إعداد الطالبة: المصدر    

2 - 0�W�e�� 0��B��0�W�e�� 0��B��0�W�e�� 0��B��0�W�e�� 0��B�� 

من منطلق أن املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها يف املصارف اإلسالمية ختتلف عن تلك 
املعلومات اليت تفصح عنها املصارف التقليدية وخاصة فيما يتعّلق بأصحاب حسابات االستثمار الذين 

ح املعيارية والقابلة ضمن بنود اإلفصا تتهذه اموعة  يشّكلون املصدر األكرب ملوارد املصرف، فإن
للتطبيق يف بيت التمويل الكوييت واليت هي مطلوبة من منظور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

، وقد ّمت استخراجها من معايري احملاسبة املالية الصادرة عن ∗اإلسالمية وال تتطّلبها معايري احملاسبة الدولية
  .اهليئة السابقة الذكر

  .اجلدول املوايل املعايري اليت تقوم عليها هذه اموعةويوّضح 

                                                           
∗
 

     ). 4( انظر امللحق رقم 
∗
  ).5( انظر امللحق رقم  

  معايير المحاسبة الدولية
معايير التقارير 
  المالية الدولية

IAS 1 IAS 8  IAS 16  IAS 21  IAS 28  IAS 37  IFRS 2  
IAS 2 IAS 10  IAS 17  IAS 24  IAS 33  IAS 38  IFRS 3  
IAS 7  IAS 14  IAS 18  IAS 27  IAS 36  IAS 40  IFRS 7  

  المعتمدة في الدراسةمعايير المحاسبة الدولية ): 10( رقم جدولال
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  إسم المعيار  رقم المعيار

  املالية للمصارف اإلسالميةالعرض واإلفصاح العام يف القوائم   1
  اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بني أصحاب حقوق امللكية وأصحاب حسابات االستثمار  5

  حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما يف حكمها  6

  الزكاة  9

هذه اموعة ضمن القائمة املعيارية ملؤشر اإلفصاح إىل كون جملس معايري ويرجع سبب إدراج 
احملاسبة الدولية ال يتطّلب بنود اإلفصاح الواردة ضمن هذه اموعة مبوجب معايريه الصادرة، واليت تنفرد 

ن ا املصارف اإلسالمية وتعترب خاصة ا وبغريها من املؤسسات املالية اإلسالمية دون سواها م
املؤسسات التقليدية، وينبغي على املصارف اإلسالمية اإلفصاح عنها ملا هلا من أمهية ملستخدمي قوائمها 

  . املالية املسلمني

  :وميكن توضيح جمموعيت مؤشر اإلفصاح املعتمد يف هذه الدراسة من خالل الشكل التايل  

  

  

  

  

  

  

  

   
 إعداد الطالبة: المصدر

 مجموعتي مؤشر اإلفصاح ): 12( رقم شكلال

 مؤشر اإلفصاح

 المجموعة األولى المجموعة الثانية

متطلبات اإلفصاح وفق 
 معايير المحاسبة الدولية

متطلبات اإلفصاح وفق 
 أيوفيمعايير 

المعتمدة لمالية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معايير المحاسبة ا): 11( رقم جدولال
  في الدراسة

 إعداد الطالبة: المصدر
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وجتدر اإلشارة إىل أن مؤشر اإلفصاح املصّمم هلذه الدراسة ال يقيس جودة اإلفصاح يف القوائم 
  . املالية ولكن فقط التقرير عن مدى وجود بنود اإلفصاح يف القوائم املالية وإيضاحاا

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : : ��Z ��Z ��Z ��Z    ;��<=�;��<=�;��<=�;��<=�    08��*�� 
I�% > 0Bu�@�08��*�� 
I�% > 0Bu�@�08��*�� 
I�% > 0Bu�@�08��*�� 
I�% > 0Bu�@�        
جمموعة من البنود فإن الدراسات السابقة تشري إىل بالنظر إىل أن مؤشر اإلفصاح يقوم على 

 273بندا و 14حيث تراوح هذا العدد بني  ،تفاوت عددها ضمن املؤشرات املعتمدة من ِقبل الباحثني

  .1بندا وأكثر
وتتألف القائمة املعيارية اإلمجالية اليت يقوم عليها مؤشر اإلفصاح املعتمد يف هذه الدراسة من 

بندا للمعلومات القابلة للتطبيق والواجب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية وإيضاحاا لبيت التمويل  246
بندا،  210الكوييت، وتتوزّع هذه البنود بني تلك املطلوبة مبوجب معايري احملاسبة الدولية ويبلغ عددها 

حملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية وتلك اليت تنفرد ا املصارف اإلسالمية واملطلوبة من منظور هيئة ا
  .بندا 36اإلسالمية والبالغ عددها 
كل جمموعة من اموعتني اليت يقوم عليهما   املوايل عدد البنود اليت تتضمنهاويوضح اجلدول 

  . مؤشر اإلفصاح باإلضافة إىل نسبتها من إمجايل البنود 

  بنود مؤشر اإلفصاحونسبة عدد ): 12(رقم جدول ال

 النسبة  العدد  بنود اإلفصاح  المجموعة
)%(  

    APD ias(   210  85(   متطلبات معايري احملاسبة الدولية  األوىل

  متطلبات معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  الثانية
)APDaaoifi(  

36  15   

   APDAPDAPDAPD(      246  100(  المجموع

  ).  5( ورقم )4(إعداد الطالبة استنادا إلى بيانات الملحق رقم : المصدر

من البنود اإلمجالية اليت  % 85جمموعة البنود املطلوبة مبوجب معايري احملاسبة الدولية  لتشكّ 
هليئة تتضمنها القائمة املعيارية ملؤشر اإلفصاح ، يف حني أن البنود املطلوبة مبوجب معايري احملاسبة املالية 

  . % 15 احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية فتمّثل

                                                           
1
 Bilal Omar and Jon Simon, "Corporate aggregate disclosure practices in Jordan ", Advances in Accounting, 

incorporating Advances in International Accounting, No.27, 2011, p: 175. 
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وميكن توضيح نسب بنود جمموعيت مؤشر اإلفصاح املعتمد يف الدراسة بشكل أكثر من خالل 

 

أن هناك ) % 15(مقارنة بنسبة اموعة الثانية 
بنودا تتطّلبها معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية قد مشلتها معايري احملاسبة 
الدولية، ومتاشيا مع غرض الدراسة اليت دف إىل معرفة مستوى اإلفصاح عند اعتماد املصارف 
ها يف اموعة األوىل، أما اموعة الثانية 
فاقتصرت على احتوائها ألهّم البنود اليت ختّص املصارف اإلسالمية وال تشملها معايري احملاسبة الدولية 
والواجب عليها اإلفصاح عنها، وهذا ما يشري إىل أن حجم املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها على 
منه على مستوى باقي الكيانات مبا يف ذلك املصارف التقليدية، 
وذلك لتلبية احتياجات أرباب األموال واملضاربني وهيئة الرقابة الشرعية واملستثمرين واملسامهني املتزايدة 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

APDaaoifi

15%

وباستخدام برنامج )  12(

  نسب بنود مجموعتي مؤشر اإلفصاح
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وميكن توضيح نسب بنود جمموعيت مؤشر اإلفصاح املعتمد يف الدراسة بشكل أكثر من خالل 
  

مقارنة بنسبة اموعة الثانية ) % 85(ويفّسر ارتفاع نسبة بنود اموعة األوىل 
بنودا تتطّلبها معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية قد مشلتها معايري احملاسبة 
الدولية، ومتاشيا مع غرض الدراسة اليت دف إىل معرفة مستوى اإلفصاح عند اعتماد املصارف 

ها يف اموعة األوىل، أما اموعة الثانية اإلسالمية معايري احملاسبة الدولية، فإن هذه البنود قد ّمت إدراج
فاقتصرت على احتوائها ألهّم البنود اليت ختّص املصارف اإلسالمية وال تشملها معايري احملاسبة الدولية 
والواجب عليها اإلفصاح عنها، وهذا ما يشري إىل أن حجم املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها على 

منه على مستوى باقي الكيانات مبا يف ذلك املصارف التقليدية،  مستوى املصارف اإلسالمية أكرب
وذلك لتلبية احتياجات أرباب األموال واملضاربني وهيئة الرقابة الشرعية واملستثمرين واملسامهني املتزايدة 

APDaaoifi APD ias

%

85%

(إعداد الطالبة استنادا إلى بيانات الجدول رقم : المصدر

نسب بنود مجموعتي مؤشر اإلفصاح): 13(رقم الشكل  

`�a��`�a��`�a��`�a��    F��e��F��e��F��e��F��e��.... :.... :.... :.... :
2O
2O
2O
2O

وميكن توضيح نسب بنود جمموعيت مؤشر اإلفصاح املعتمد يف الدراسة بشكل أكثر من خالل 
  .الشكل املوايل

  

 

ويفّسر ارتفاع نسبة بنود اموعة األوىل 
بنودا تتطّلبها معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية قد مشلتها معايري احملاسبة 
الدولية، ومتاشيا مع غرض الدراسة اليت دف إىل معرفة مستوى اإلفصاح عند اعتماد املصارف 

اإلسالمية معايري احملاسبة الدولية، فإن هذه البنود قد ّمت إدراج
فاقتصرت على احتوائها ألهّم البنود اليت ختّص املصارف اإلسالمية وال تشملها معايري احملاسبة الدولية 
والواجب عليها اإلفصاح عنها، وهذا ما يشري إىل أن حجم املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها على 

مستوى املصارف اإلسالمية أكرب
وذلك لتلبية احتياجات أرباب األموال واملضاربني وهيئة الرقابة الشرعية واملستثمرين واملسامهني املتزايدة 

  .    واملتنوعة
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  :   سيتم مناقشة نتائج الدراسة من خالل العناصر التالية

  

        
        

��O��O��O��O : : : :T?����T?����T?����T?����    0����=�0����=�0����=�0����=�    
I�@
I�@
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I�@    ;��<=�;��<=�;��<=�;��<=�        
بنداً،  246 اإلفصاح لبيت التمويل الكوييت باستخدام مؤشر إفصاح اشتمل علىدراسة مستوى لقد ّمت 

بندًا يعكس متطلبات معايري احملاسبة املالية  36بندًا مطلوبا مبوجب معايري احملاسبة الدولية، و 210منها 
  .الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

للبند الذي مل يُفصح عنه، ) 0(للبند الذي أُفصح عنه ودرجة صفر  )1(وبعدما ّمت إعطاء درجة واحد 
)1(جمموع العدد الفعلي للبنود املفصح عنها يف التقرير السنوي للمصرف وفقا للمعادلة رقم ّمت حساب 

∗.  
إن تطبيق هذا املؤشر على القوائم املالية املوحدة لبيت التمويل الكوييت واملنشورة يف فرتة الدراسة  

 .أظهر النتائج املعروضة يف اجلدول املوايل )2(وحسابه وفقا للمعادلة 
      

                  

                                                           
  . )5( ورقم )4( رقمانظر امللحق  ∗

  )%( مؤشر اإلفصاح  بنود اإلفصاحعدد   لمجموعةا
)DIND(  المعيارية ) APDAPDAPDAPD(  الفعلية ) ACDACDACDACD(  

  61  150  210  األولى

  6  16  36  الثانية

  67  166  246  المجموع

��O��O��O��O::::;��<=� 
I�@ 0����=� T?����;��<=� 
I�@ 0����=� T?����;��<=� 
I�@ 0����=� T?����;��<=� 
I�@ 0����=� T?����        
��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :Vm� 08��*�� T?��WVm� 08��*�� T?��WVm� 08��*�� T?��WVm� 08��*�� T?��W 0��Bl `]0��Bl `]0��Bl `]0��Bl `]        
�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : : > ;��<=� "��.� > ;��<=� "��.� > ;��<=� "��.� > ;��<=� "��.�� 0���@� "?��.��� 0���@� "?��.��� 0���@� "?��.��� 0���@� "?��.��g7�H�� `7�B��� \�!g7�H�� `7�B��� \�!g7�H�� `7�B��� \�!g7�H�� `7�B��� \�!        
 

   ).  5( ورقم )4(رقم إعداد الطالبة استنادا إلى بيانات الملحق : المصدر
 

نتائج مؤشر اإلفصاح): 13(الجدول رقم   
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فإنه ميكن  )et al Lainez ()1999(مع إطار التحليل املستخدم من ِقبل الينز وآخرون  متاشياً 
  :التمييز بني أربعة مستويات المتثال الكيان ملتطلبات اإلفصاح كاآليت

 .أو أكثر % 80ويتحقق ذلك إذا كان مؤشر اإلفصاح : امتثال مرتفع  -
 .% 79و % 60إذا كان مؤشر اإلفصاح يرتاوح بني : امتثال متوسط -
 .% 59و % 40وهذا إذا كان مؤشر اإلفصاح يرتاوح بني  :امتثال منخفض -
فهذا يعكس وجود فجوة كبرية بني ممارسات مستوى  % 40من  أما إذا كان مؤشر اإلفصاح أقل -

 .  1اإلفصاح الفعلية ومتطلبات اإلفصاح املعيارية
  :وميكن تلخيص هذه املستويات يف اجلدول املوايل

  

  فجوة  منخفض  متوسط  مرتفع  مستوى االمتثال

نسبة مؤشر 
 DIND اإلفصاح

(%)  

 
���� ≥ 80  

 

 
79 ≥ ���� ≥ 60   

 
59 ≥ ���� ≥ 40   

 
���� ≤ 4(   

 

يّتضح أن إمجايل عدد البنود املفصح عنها فعال ) 13(وبالرجوع إىل النتائج املعروضة يف اجلدول رقم 
 % 67بندا تضمنته القائمة املعيارية ملؤشر اإلفصاح، وهو ما يشّكل نسبة  246بندا من أصل  166بلغ 

من إمجايل  %33، مبعىن أنه ما يشّكل نسبة املعتمد يف الدراسة DIND واليت تعكس قيمة مؤشر اإلفصاح
البنود اليت تضمنتها القائمة املعيارية مل يفصح عنه بيت التمويل الكوييت يف قوائمه املوحدة وإيضاحاا 

  . 2012لعام 
  .وميكن توضيح النتائج اإلمجالية ملؤشر الدراسة من خالل الشكل املوايل

  

                                                           
1 Abdullah Al Mutawaa  and Aly M Hewaidy, "Disclosure Level And Compliance With IFRSs: An Empirical 
Investigation Of Kuwaiti Companies", International Business & Economics Research Journal, Vol.9, No.5, 2010, p:41. 

 

  إعداد الطالبة : المصدر

مستويات إطار االمتثال لـ الينز: )14(الجدول رقم   
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الينز مع إطار مستوى االمتثال لـ  وبالرجوع إىل النتائج املعروضة يف اجلدول السابق، ومتاشياً 
تشري إىل أن بيت التمويل الكوييت يليب مستوى امتثال 

لكل  بالنظر إىل أن مؤشر اإلفصاح يقوم على جمموعتني من املعايري، فإنه سيتم مناقشة النتائج وفقاً 

        
باعتبار أن هذه اموعة تتضمن بنودا تعكس متطلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية، ومبا 
أن بيت التمويل الكوييت يعتمد هذه املعايري كأساس إلعداد وعرض قوائمه املالية ومن ّمث االمتثال 

  :وعة ميكن عرضها يف اجلدول املوايلملتطّلباا لإلفصاح، فإن نتائج تطبيق مؤشر اإلفصاح وفقا هلذه ام

المجموعة 
األولى

المجموعة 
الثانية

اإلجمالي

210

36

246

150

16

166

  وباستخدام برنامج إكسل

 نتائج مؤشر اإلفصاح
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وبالرجوع إىل النتائج املعروضة يف اجلدول السابق، ومتاشياً 
Lainez ()1999( ،تشري إىل أن بيت التمويل الكوييت يليب مستوى امتثال  فإن هذه النتائج

08��*��08��*��08��*��08��*��    Vm�Vm�Vm�Vm�    `]`]`]`]    0��Bl0��Bl0��Bl0��Bl        
بالنظر إىل أن مؤشر اإلفصاح يقوم على جمموعتني من املعايري، فإنه سيتم مناقشة النتائج وفقاً 
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باعتبار أن هذه اموعة تتضمن بنودا تعكس متطلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية، ومبا 
أن بيت التمويل الكوييت يعتمد هذه املعايري كأساس إلعداد وعرض قوائمه املالية ومن ّمث االمتثال 

ملتطّلباا لإلفصاح، فإن نتائج تطبيق مؤشر اإلفصاح وفقا هلذه ام

166

APD

ACD

DIND

61%

6%

67%

وباستخدام برنامج إكسل )13(رقم نتائج الجدول إعداد الطالبة استنادا إلى 

نتائج مؤشر اإلفصاح): 14(رقم  الشكل

`�a��`�a��`�a��`�a��    F��e��F��e��F��e��F��e��.... :.... :.... :.... :
2O
2O
2O
2O

 

وبالرجوع إىل النتائج املعروضة يف اجلدول السابق، ومتاشياً 
et al Lainez(وآخرون 

   .متوسط

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :T?��WT?��WT?��WT?��W    08��*��08��*��08��*��08��*��
بالنظر إىل أن مؤشر اإلفصاح يقوم على جمموعتني من املعايري، فإنه سيتم مناقشة النتائج وفقاً 

        :جمموعة كاآليت
OOOO     - - - -  z�_� 0��B��z�_� 0��B��z�_� 0��B��z�_� 0��B��

باعتبار أن هذه اموعة تتضمن بنودا تعكس متطلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية، ومبا 
أن بيت التمويل الكوييت يعتمد هذه املعايري كأساس إلعداد وعرض قوائمه املالية ومن ّمث االمتثال 

ملتطّلباا لإلفصاح، فإن نتائج تطبيق مؤشر اإلفصاح وفقا هلذه ام
  
  
  
  
  

المجموعة األولى

المجموعة الثانية

اإلجمالي

إعداد الطالبة استنادا إلى : المصدر
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بندا قابال للتطبيق تتضمنه القائمة  210
بندا يف حني أغفل  150املعيارية للمجموعة األوىل فإن بيت التمويل الكوييت امتثل فقط باإلفصاح عن 

واليت تعكس مؤشر  %71وعليه، فإن نسبة االمتثال ملتطلبات اإلفصاح وفقا هلذه اموعة بلغت 

  . وميكن توضيح نتائج مؤشر اإلفصاح حسب اموعة األوىل من خالل الشكل التايل

  

الينز إىل إطار مستوى االمتثال لـ  وبالرجوع إىل النتائج املعروضة يف اجلدول السابق، واستناداً 
تشري إىل أن بيت التمويل الكوييت يليب مستوى امتثال 
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APD ias ACD ias

210

  )%( مؤشر اإلفصاح
)DIND ias DIND ias DIND ias DIND ias (  

71  

حسب المجموعة األولى 

 المجموعة األولى

  وباستخدام برنامج إكسل
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210أنه من بني  )15( رقمُتظهر النتائج الواردة يف اجلدول 

املعيارية للمجموعة األوىل فإن بيت التمويل الكوييت امتثل فقط باإلفصاح عن 
  .الباقية من القائمة ابند 60

وعليه، فإن نسبة االمتثال ملتطلبات اإلفصاح وفقا هلذه اموعة بلغت 
     .اخلاص ذه اموعة ) DIND ias(اإلفصاح اجلزئي 

وميكن توضيح نتائج مؤشر اإلفصاح حسب اموعة األوىل من خالل الشكل التايل

  

وبالرجوع إىل النتائج املعروضة يف اجلدول السابق، واستناداً 
Lainez ()1999( ،تشري إىل أن بيت التمويل الكوييت يليب مستوى امتثال  فإن هذه النتائج

  .متوسط ملعايري احملاسبة الدولية

0%

20%

40%

60%

80%
71%

DIND ias

ACD ias

150

      عدد بنود اإلفصاح المعيارية
)APD ias(  

     عدد بنود اإلفصاح الفعلية
   )ACD ias(  

210  150  

   .)4( إلى بيانات الملحق إعداد الطالبة استناداً : المصدر

حسب المجموعة األولى  نتائج مؤشر اإلفصاح): 15(الجدول رقم   

المجموعة األولىنتائج مؤشر اإلفصاح حسب ): 15(الشكل رقم 

وباستخدام برنامج إكسل )15(رقم  نتائج الجدول إلى  إعداد الطالبة استناداً : المصدر

`�a��`�a��`�a��`�a��    F��e��F��e��F��e��F��e��.... :.... :.... :.... :
2O
2O
2O
2O

  

ُتظهر النتائج الواردة يف اجلدول 
املعيارية للمجموعة األوىل فإن بيت التمويل الكوييت امتثل فقط باإلفصاح عن 

60اإلفصاح عن 

وعليه، فإن نسبة االمتثال ملتطلبات اإلفصاح وفقا هلذه اموعة بلغت 
اإلفصاح اجلزئي 

وميكن توضيح نتائج مؤشر اإلفصاح حسب اموعة األوىل من خالل الشكل التايل
  
  

   
  
  

وبالرجوع إىل النتائج املعروضة يف اجلدول السابق، واستناداً 
et al Lainez(وآخرون 

متوسط ملعايري احملاسبة الدولية

  

DIND ias

عدد بنود اإلفصاح المعيارية

المصدر
 

المصدر
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بنود اإلفصاح من منظور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
اإلسالمية، واليت يتوّجب على املؤسسات املالية اليت هلا أنشطة وخدمات متوافقة وأحكام الشريعة 

  :  وقد أظهر قياس مستوى اإلفصاح وفقا هلذه اموعة باستخدام املؤشر النتائج التالية

للتطبيق تتضمنه  بندا قابالً  36أنه من بني 
يف حني  بنداً  16القائمة املعيارية للمجموعة الثانية فإن بيت التمويل الكوييت امتثل فقط باإلفصاح عن 

واليت تعكس مؤشر  %44وعليه، فإن نسبة االمتثال ملتطلبات اإلفصاح وفقا هلذه اموعة بلغت 
اخلاص ذه اموعة، ويوضح الشكل املوايل نتائج مستوى اإلفصاح 

  .ملتطلبات معايري احملاسبة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
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حسب المجموعة الثانية 

 ثانيةمؤشر اإلفصاح حسب المجموعة ال

  وباستخدام برنامج إكسل
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بنود اإلفصاح من منظور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  تتضمن هذه اموعة

اإلسالمية، واليت يتوّجب على املؤسسات املالية اليت هلا أنشطة وخدمات متوافقة وأحكام الشريعة 
  .اإلفصاح عنها نظرا ألمهيتها للمستخدم املسلم

وقد أظهر قياس مستوى اإلفصاح وفقا هلذه اموعة باستخدام املؤشر النتائج التالية

أنه من بني ) 16(يّتضح من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم 
القائمة املعيارية للمجموعة الثانية فإن بيت التمويل الكوييت امتثل فقط باإلفصاح عن 

  .الباقية من القائمة اً بند 30أغفل اإلفصاح عن 
وعليه، فإن نسبة االمتثال ملتطلبات اإلفصاح وفقا هلذه اموعة بلغت 

اخلاص ذه اموعة، ويوضح الشكل املوايل نتائج مستوى اإلفصاح  ) DIND aaoifi(اإلفصاح اجلزئي 
ملتطلبات معايري احملاسبة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
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      عدد بنود اإلفصاح المعيارية
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     بنود اإلفصاح الفعلية عدد
   )ACD aaoifi (  

36  16  

  ). 5( إلى بيانات الملحق رقم إعداد الطالبة استناداً : المصدر

حسب المجموعة الثانية  نتائج مؤشر اإلفصاح): 16(الجدول رقم   

مؤشر اإلفصاح حسب المجموعة ال نتائج): 16(الشكل رقم 

وباستخدام برنامج إكسل )16(رقم  نتائج الجدول إلى  إعداد الطالبة استناداً : المصدر
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تتضمن هذه اموعة

اإلسالمية، واليت يتوّجب على املؤسسات املالية اليت هلا أنشطة وخدمات متوافقة وأحكام الشريعة 
اإلفصاح عنها نظرا ألمهيتها للمستخدم املسلم

وقد أظهر قياس مستوى اإلفصاح وفقا هلذه اموعة باستخدام املؤشر النتائج التالية
  

           
        
        

يّتضح من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم 
القائمة املعيارية للمجموعة الثانية فإن بيت التمويل الكوييت امتثل فقط باإلفصاح عن 

أغفل اإلفصاح عن 
وعليه، فإن نسبة االمتثال ملتطلبات اإلفصاح وفقا هلذه اموعة بلغت 

اإلفصاح اجلزئي 
ملتطلبات معايري احملاسبة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

  

        

                            
                                                                                                                                                                                                                                                

DIND 
aaoifi

عدد بنود اإلفصاح المعيارية

المصدر
 

المصدر
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السابقة تشري إىل أن بيت التمويل الكوييت يلّيب مستوى امتثال ) 16(إن نتائج اجلدول رقم         
                                                                        .)Lainez( إلطار االمتثال املستخدم من ِقبل  الينز  منخفض وفقاً 
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يعترب بيت التمويل الكوييت أحد املصارف اإلسالمية اليت تعتمد معايري احملاسبة الدولية بشكل 

لكون أن املصرف هو إسالمي، فإن فحص قوائمه  رمسي كأساس إلعداد وعرض قوائمها املالية، ونظراً 
عايري احملاسبة املالية وإيضاحاا أظهر أنه مل يكتف فقط بتلك املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها وفق م

نظرائه الدولية، بل تعّداها إىل معلومات أخرى ذات الصلة مبعامالته املالية اإلسالمية اليت ينفرد ا عن 
، واليت ّم املستخدم املسلم وال تتطّلبها معايري احملاسبة الدولية، وهو ما يشّكل أحد أوجه التقليديني

صاحات الضرورية اليت ينبغي على املصارف اإلسالمية تقدميها القصور يف هذه املعايري كوا مل تعاجل اإلف
عند تطبيقها هلذه املعايري، األمر الذي جعل مصرف الدراسة يتبع بصورة غري رمسية متطلبات اإلفصاح 
األساسية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، غري أنه هناك فجوة كبرية فيما يتعلق 

  .   التفصيلية ملعايري اهليئة السابقةباملتطلبات 
ورغم قيام مصرف الدراسة باإلفصاح عن املعلومات اخلاصة باملعامالت املالية اإلسالمية، إال أن 
مؤشر اإلفصاح أظهر تفاوتا يف قيمته بني املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها وفق معايري احملاسبة الدولية، 

  . حملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةوتلك اليت تتطّلبها معايري هيئة ا
يلخص اجلدول املوايل قيمة مؤشر اإلفصاح لكل جمموعة من متطلبات اإلفصاح املعتمدة يف 

  .الدراسة
  

  DIND ias  DIND aaoifi  مؤشر اإلفصاح

  44  71  (%)  اإلفصاح مؤشر قيمة

  

  
   ).17(وميكن توضيح هذه النتائج أكثر من خالل الشكل رقم 

  

 لكل مجموعةمؤشر اإلفصاح  قيمة): 17(رقم  جدولال

   )16(و) 15(رقم  نتائج الجدول إلى  إعداد الطالبة استناداً : المصدر
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من  %71 بلغت كنسبة  ) DIND ias(وكما ّمت الّتوّصل إليه من قبل، فإن قيمة مؤّشر اإلفصاح 
إمجايل متطّلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية والواردة يف اموعة الثانية، ما يعين أن بيت 

Lainez(.              
غري أن هذه النسبة تعترب مرتفعة، من وجهة نظر الباحثة، إذا ما قورنت بقيمة مؤشر اإلفصاح 

عن املعلومات اليت ختص معامالت وأنشطة املصرف املتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث بلغ هذا املؤشر  
نسبة منخفضة خاصة  من إمجايل البنود الواردة يف اموعة الثانية واليت تعترب

وأن املصرف هو بالدرجة األوىل إسالمي، وأن بنود هذه اموعة ّم مستخدمي القوائم املالية 

وتعتقد الباحثة أن بنود اإلفصاح هذه الواردة يف اموعة الثانية لو ّمت إدراجها من ِقبل جملس 
يري احملاسبة الدولية يف معايريه الصادرة لشملتها قوائم املصرف املالية وإيضاحاا ولكانت قيمة مؤشر 
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DIND ias

 لكل مجموعة

   )17(رقم  نتائج الجدول 
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وكما ّمت الّتوّصل إليه من قبل، فإن قيمة مؤّشر اإلفصاح 
إمجايل متطّلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية والواردة يف اموعة الثانية، ما يعين أن بيت 

Lainez( يلّيب مستوى امتثال متوسط وفقا إلطار الينز  

غري أن هذه النسبة تعترب مرتفعة، من وجهة نظر الباحثة، إذا ما قورنت بقيمة مؤشر اإلفصاح 
عن املعلومات اليت ختص معامالت وأنشطة املصرف املتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث بلغ هذا املؤشر  

من إمجايل البنود الواردة يف اموعة الثانية واليت تعترب %44 نسبة
وأن املصرف هو بالدرجة األوىل إسالمي، وأن بنود هذه اموعة ّم مستخدمي القوائم املالية 

  .املسلمني، وغياا قد يؤثر على قدرم يف اختاذ قرارام
وتعتقد الباحثة أن بنود اإلفصاح هذه الواردة يف اموعة الثانية لو ّمت إدراجها من ِقبل جملس 
يري احملاسبة الدولية يف معايريه الصادرة لشملتها قوائم املصرف املالية وإيضاحاا ولكانت قيمة مؤشر 

  

DIND ias DIND aaoifi

71%

44%

لكل مجموعةمؤشر اإلفصاح  قيمة): 17(رقم  الشكل

نتائج الجدول إلى  إعداد الطالبة استناداً : المصدر
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وكما ّمت الّتوّصل إليه من قبل، فإن قيمة مؤّشر اإلفصاح 
إمجايل متطّلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية والواردة يف اموعة الثانية، ما يعين أن بيت 

 التمويل الكوييت
غري أن هذه النسبة تعترب مرتفعة، من وجهة نظر الباحثة، إذا ما قورنت بقيمة مؤشر اإلفصاح 

عن املعلومات اليت ختص معامالت وأنشطة املصرف املتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث بلغ هذا املؤشر  
)DIND aaoifi( نسبة

وأن املصرف هو بالدرجة األوىل إسالمي، وأن بنود هذه اموعة ّم مستخدمي القوائم املالية 
املسلمني، وغياا قد يؤثر على قدرم يف اختاذ قرارام

وتعتقد الباحثة أن بنود اإلفصاح هذه الواردة يف اموعة الثانية لو ّمت إدراجها من ِقبل جملس 
يري احملاسبة الدولية يف معايريه الصادرة لشملتها قوائم املصرف املالية وإيضاحاا ولكانت قيمة مؤشر معا

  .اإلفصاح أعلى
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، وهذا 2012ّمت دراسة يف هذا الفصل القوائم املالية لبيت لتمويل الكوييت واملنشورة يف عام 

معايري احملاسبة الدولية بالنظر للبيئة التقليدية اليت ينشط فيها، واليت تفرض  باعتباره مصرفاً إسالميًا يطّبق
  .عليه اعتمادها كأساس إلعداد وعرض قوائمه املالية

يتمثالن أساسا يف عرض القوائم املالية باإلضافة إىل مستوى وقد ّمت الرتكيز على دراسة متغريين 
ّمت قياسه باستخدام مؤشر لإلفصاح ُصّمم ألغراض اإلفصاح يف تلك القوائم وإيضاحاا والذي 

  .الدراسة
إن من خالل الوقوف على املمارسات احملاسبية اخلاصة بعرض القوائم املالية ملصرف الدراسة، قد 

  :تبّني ما يلي
التقرير السنوي على تلك اليت تتطلبها معايري احملاسبة الدولية اقتصرت القوائم املالية املنشورة يف  -

ون مراعاة تلك اليت تتطلبها معايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة فقط د
 للمؤسسات املالية اإلسالمية؛

ال يراعي عرض قائمة املركز املايل وفق معايري احملاسبة الدولية خصوصية املصرف باعتباره  -
 إسالمي؛

 املصرف باعتباره إسالمي؛ية خصوصية ال يراعي عرض قائمة الدخل وفق معايري احملاسبة الدول -
املصرف باعتباره ال يراعي عرض قائمة التدفقات النقدية وفق معايري احملاسبة الدولية خصوصية  -

 إسالمي؛
التزام بيت التمويل الكوييت بصورة غري رمسية وبشكل انتقائي لبعض متطلبات معايري احملاسبة  -

 .ة للمؤسسات املالية اإلسالميةاملالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجع

   :كما ّمت تناول قياس مستوى اإلفصاح يف القوائم املالية لبيت التمويل الكوييت، وقد تبّني ما يلي
والذي  يف القوائم املالية املوحدة وإيضاحاا املنشورة يف فرتة الدراسة بلغ مستوى اإلفصاح -

وهو ما من إمجايل البنود اليت تتضمنها القائمة املعيارية  DIND(  67%(يعكس مؤشر اإلفصاح 
من إمجايل هذه البنود مل يتّم اإلفصاح عنه، وعليه فإن هذه النتائج  %33يعين أن ما ميثل نسبة 

تشري إىل أن مستوى االمتثال ملتطلبات اإلفصاح الواردة يف القائمة املعيارية  ميثل مستوى امتثال 
 ؛ )Lainez(ينز متوسط مبوجب إطار ال

أن نسبة االمتثال ملتطلبات اإلفصاح وفقا للمجموعة اجلزئية األوىل اليت تضم بنودا تعكس  -
مؤشر اإلفصاح  شري إىل قيمةواليت ت %71متطلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية بلغت 
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  ، ما يعين أن بيت التمويل الكوييت يف هذه احلالة أيضا  اخلاص ذه اموعة ) DIND ias(اجلزئي 
 يلّيب مستوى امتثال متوّسط وفقا لإلطار السابق؛

يّتضح أنه رغم التزام بيت التمويل الكوييت بتلك املعايري الدولية اليت مل تعاجل اإلفصاحات  -
قة مع أحكام الضرورية اليت يتوجب على املؤسسات املالية اليت هلا أنشطة وخدمات متواف

الشريعة اإلسالمية تقدميها وهو ما ميّثل أحد أوجه قصورها عند تطبيقها على هذا النوع من 
املؤسسات، إّال أّن مصرف الدراسة قام باإلفصاح عن بعض املعلومات ذات الصلة باألنشطة 

ايري واخلدمات اليت تنفرد ا املصارف اإلسالمية، ومل يكتف فقط مبتطلبات اإلفصاح وفق مع
 احملاسبة الدولية؛ 

للمجموعة اجلزئية الثانية واخلاصة مبتطلبات اإلفصاح وفق  ) DIND aaoifi(بلغ مؤشر اإلفصاح  -
ايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية نسبة مع
اإلفصاح للقائمة املعيارية للمجموعة من إمجايل متطلبات  %56 ما يعين أنه ما ميثل نسبة 44%

الينز نخفض مبوجب إطار يشري إىل مستوى امتثال م ما ووه ،الثانية مل يتّم اإلفصاح عنه
)Lainez(؛ 

     للمجموعة الثانية مقارنة مبؤشر اإلفصاح ) DIND aaoifi(سبة مؤشر اإلفصاح اخنفاض ن -

)DIND ias(  معايري احملاسبة الدولية ال تشتمل على للمجموعة األوىل ميكن تفسريه إىل كون أن
متطلبات لإلفصاح عن مثل تلك املعلومات الواردة يف اموعة الثانية، األمر الذي جيعل 
اإلفصاح عنها غري إلزاميا رغم أمهيتها ملستخدمي القوائم املالية املسلمني، مما يرتّتب عليه 

 .  كاف يف القوائم املاليةإفصاحاً غري
  

وعليه، ميكن القول أنه على الرغم من أن القوائم املالية لبيت التمويل الكوييت ّمت املصادقة عليها من 
قبل كل من ارنست ويونغ، وديلويت وتوش على أا تعرب بصورة عادلة وصادقة عن املركز املايل واألداء 

، إال أنه يف الواقع إذا كان هذا املصرف ال يلتزم باملعايري املوضوعة 2012والتدفقات النقدية لسنة 
خّصيصا لألعمال املصرفية اإلسالمية، فإن القوائم املالية قد ال تكون يف احلقيقة تعكس عرض عادل 

  .  وصادق للمركز املايل واألداء والتدفقات النقدية
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وضرورة حتمية نتيجة تطور أسواق رأس املال العاملية ومنو تعترب معايري احملاسبة الدولية وليدة العوملة 
الشركات متعددة اجلنسيات، ما أدى إىل بروز الدعوة موعة موحدة من املعايري واليت جتسدت على 

اعتمادها بشكل مباشر أو التوفيق بني أرض الواقع، حيث بادرت العديد من البلدان وبشكل متزايد إىل 
  .معايريها ومعايري احملاسبة الدولية

إن وجود معايري حماسبية عالية اجلودة وموحدة تعزز ثقة مستخدمي القوائم يف املعلومة املالية، 
فضال عن مساعدم يف إجراء مقارنات بني القوائم املالية ما يساهم يف ترشيد القرارات املتخذة بناء 

ها، وال يتحقق هذا إال بضرورة تطبيقها يف خمتلف البلدان واعتمادها من ِقبل خمتلف الكيانات املالية علي
  . وغري املالية قصد حتقيق الغرض من إصدارها، غري أن هذا شّكل حتديّا أمام املصارف اإلسالمية

مع ملتوافقة مؤسسات مالية حتكمها جمموعة من الضوابط واألحكام ا تعترب املصارف اإلسالمية
الشريعة اإلسالمية، وجتعلها ذات خصوصيات تنفرد ا عن نظريا التقليدية، إال أن البيئة اليت تنشط 
يف ظلها حتمت على بعضها أن تتبىن معايري احملاسبة الدولية كأساس إلعداد قوائمها املالية، وهو األمر 

، خاصة وأن متطلبات اإلفصاحالية و الذي جعلها تنحرف عن بعض األسس اخلاصة بعرض قوائمها امل
  .املعامالت املالية اإلسالميةهذه املعايري ال تراعي خصوصية 

ومن خالل هذه الدراسة، سيتم عرض خمتلف النتائج واملقرتحات اليت مت التوصل إليها، واليت 
  :سيتم ذكرها يف النقاط التالية

��O��O��O��O : : : :   08��*�� T?��W   08��*�� T?��W   08��*�� T?��W   08��*�� T?��W        
 احملاسبة معايري تطبيق آثار" مت التوصل إىل جمموعة من النتائج من خالل دراسة موضوع  لقد

" - دراسة تطبيقية –اإلسالمية  للمصارف املالية القوائم يف واإلفصاح العرض على )IAS/ IFRS( الدولية
  :نعرضها فيما يلي

1 - - - - 08��*�� �% U
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   :فصلني مت استخالص منهما النتائج التاليةومت تناوله يف 

تعّرب معايري احملاسبة عن مبادئ وإرشادات ضرورية لتوحيد املمارسة العملية، وتتوىل جهات   - أ 
 .معينة بإصدارها وإلزامها على خمتلف الكيانات لتحقيق الغرض من وجودها
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متأثرة بالعوامل البيئية اليت  ، أفرزت معايري حماسبيةإن احملاسبة باعتبارها من العلوم االجتماعية  - ب 
ُأصدرت فيها ودف إىل تلبية متطلبات هذه البيئة، األمر الذي جنم عنه ممارسات حماسبية 

 .متباينة بني خمتلف البلدان
رأس املال يف ظل اختالف املمارسات احملاسبية أدت إىل  أسواق إن عوملة االقتصاد ومشولية   - ج 

جت بتأسيس الدويل وجتاوز املشاكل الناجتة عن ذلك اليت توّ مساعي لتقليل االختالف احملاسيب 
ف بإنتاج لّ كُ اليت حّل حمّلها جملس معايري احملاسبة الدولية، والذي  جلنة معايري احملاسبة الدولية 

 .معايري حماسبية ليتم تطبيقها يف خمتلف بلدان العامل
 ز على احتياجاتاألجنلوسكسوين الذي يركّ النموذج احملاسيب على معايري احملاسبة الدولية  تقوم  -د 

، استخدام مفهوم القيمة العادلة، وتغليب اجلوهر االقتصادي على الشكل املعلومة للممّولني
 .كون أن معايريه قائمة على املبادئ  القانوين

على مبا يساعد  إىل تعزيز فهم القوائم املالية وقابلية أكثر للمقارنة وليةددف معايري احملاسبة ال  -ه 
ترشيد القرارات املتخذة بناًء عليها، وهذا من خالل توحيد أسس إعدادها وطرق عرضها 

 .وحجم املعلومات املفصح عنها
إن املصارف اإلسالمية تعّد البديل اإلسالمي للمصارف التقليدية، فهي ال تتعامل بالفائدة   - و 

يت حتّرمها الشريعة اإلسالمية،  الربوية ال أخذاً وال إعطاًء، وتتجنب مجيع األنشطة واملعامالت ال
كما أخذت من وسائل االستثمار املباحة صيغًا بديلة عن االقرتاض واإلقراض، ومن األرباح 

 .بديًال عن الفوائد الثابتة يف املصارف التقليدية
أُنشئت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية خّصيصًا إلصدار معايري حماسبية   - ز 

 . وصية املصارف اإلسالميةتراعي خص
إن خصوصية املصارف اإلسالمية جعلتها تنفرد ببعض القوائم املالية عن نظريا التقليدية،   - ح 

 بقائمة التغريات يف االستثمارات املقيدة، باإلضافة إىل كل من قائمةويتعلق األمر أساسًا 
واليت تعكس  ،سنالقرض احلقائمة مصادر واستخدامات مصادر واستخدامات أموال الزكاة و 

 .أداء املصرف لوظيفته االجتماعية
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إّن القبول العاملي املتزايد ملعايري احملاسبة الدولية من جهة وانتشار املصارف اإلسالمية على   - ط 
مستوى العامل من جهة أخرى، ترّتب عنه حتّديات هلذه األخرية يف ضرورة اعتماد هذه املعايري 

 . تعّلق بنمّو هذا القطاعملا يوّفره هلا من مزايا خاصة ما 
إن تطبيق تلك املعايري الدولية يف املصارف اإلسالمية يطرح مجلة من املسائل اليت تعترب موضع   - ي 

، وغالباً ما تكون نابعة من املرتكزات املفاهيمية اليت تقوم نقاش واختالف وجهات النظر حوهلا
 ."القيمة الزمنية للنقود"و" الشكل اجلوهر على"عليها تلك املعايري، وتتمثل أساساً يف مفهومي 

 .إن معاجلة املسائل احملاسبية يستدعي أّوالً حّل اخلالفات الشرعية يف جمال التمويل اإلسالمي  - ك 

معايري احملاسبة الدولية للمعامالت املالية اإلسالمية ِلما له من أمهية يف تعزيز  إن مستقبل تطبيق  - ل 
القابلية للمقارنة مع نظريا التقليدية، يشّكل حتّديًا لكل من جملس معايري احملاسبة الدولية 

  . وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

2 - - - - 5��� VW�X�Z 0.#'�@� FG!�� T?��W5��� VW�X�Z 0.#'�@� FG!�� T?��W5��� VW�X�Z 0.#'�@� FG!�� T?��W5��� VW�X�Z 0.#'�@� FG!�� T?��W08��*�� �% Y.�!08��*�� �% Y.�!08��*�� �% Y.�!08��*�� �% Y.�! 

 إىل التوصل مت الكوييت التمويل لبيت اإلفصاحمستوى و  املالية القوائم عرض دراسة خالل من
  :النتائج التالية

بشكل  الدولية احملاسبة معايري يعتمد فإنه هذا ومع اً إسالميّ  اً مصرف الكوييت التمويل بيت يُعترب  - أ 
الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة  احملاسبة معايري دون املالية، قوائمه إلعداد كأساس  رمسي

 .للمؤسسات املالية اإلسالمية
 معايري تتطلبها اليت تلك على ملصرف الدراسة السنوي التقرير يف املنشورة املالية القوائم اقتصرت  - ب 

 هيئة عن الصادرة املالية احملاسبة معايري تتطلبها اليت تلك مراعاة وند ،فقط الدولية احملاسبة
 .، واليت تعكس خصوصية املصارف اإلسالميةاإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة

 باعتباره املصرف خصوصيةمع  الدولية احملاسبة معايري وفق املايل املركز قائمة عرض يتوافق ال  - ج 
 .اً إسالميّ 

 باعتباره املصرف خصوصيةمع  الدولية احملاسبة معايري وفق الدخل قائمة عرض ال يتوافق  -د 
 .اً إسالميّ 

 املصرف خصوصيةمع  الدولية احملاسبة معايري وفق النقدية التدفقات قائمة عرض يتوافق ال  -ه 
 .اً إسالميّ  باعتباره
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 احملاسبة معايري متطلبات بعضب انتقائي وبشكل رمسية غري بصورة الكوييت التمويل بيت التزام  - و 
 .اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة عن الصادرة املالية

 بل، الدولية احملاسبة معايري متطلبات وفق فقط باإلفصاح الكوييت التمويل بيت اكتفاء عدم  - ز 
، واليت مل اإلسالمية الصبغة ذات املالية واملعامالت باألنشطة الصلة ذات إفصاحات إىل تعّداها

 .تتضمنها تلك املعايري الدولية
 . يعكس مستوى امتثال متوسط، وهو ما  % 67 اإلمجايل اإلفصاح مؤشر بلغ   - ح 
، وهو ما يشري أن بيت  % 71 الدولية احملاسبة معايريمتطلبات  وفق اإلفصاح مؤشر بلغ  - ط 

 .التمويل الكوييت يليب مستوى امتثال متوسط ملتطلبات تلك املعايري الدولية
 ، وهو ما يشري إىل44%احملاسبة واملراجعة  هيئةمتطلبات معايري  وفق اإلفصاح مؤشر بلغ  - ي 

مستوى امتثال منخفض، وهذا راجع لعدم اشتمال معايري احملاسبة الدولية على متطلبات 
اإلفصاح عن مثل تلك املعلومات، األمر الذي جيعل اإلفصاح عنها غري إلزاميًا مبوجب تلك 

ملسلمني، ممّا ترّتب عليه إفصاح غري كاف املعايري الدولية رغم أمهيتها ملستخدمي القوائم املالية ا
  .يف القوائم املالية

  .تثبت صحة الفرضية األوىل ج، د، هإن النتائج 
  .تثبت صحة الفرضية الثانية زإن النتيجة 

��W�2��W�2��W�2��W�2 : : : :M��w.@�M��w.@�M��w.@�M��w.@�        
انطالقا من هذه الدراسة، فإنه ميكن تقدمي جمموعة من املقرتحات واليت يُعتقد أا جديرة 
باالهتمام للحفاظ على سالمة إعداد وعرض القوائم املالية واإلفصاح يف املصارف اإلسالمية مبا يتماشى 

  : وأحكام الشريعة اإلسالمية
ملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بنشرها، استكمال القوائم املالية اليت أوصت هيئة احملاسبة وا - 1

ويتعلق األمر بقائمة التغريات يف االستثمارات املقيدة، وقائمة مصادر واستخدامات أموال الزكاة 
 .باإلضافة إىل قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض

يقة وجوهر معايري ضرورة قيام الباحثني واألكادمييني بالنظر الفاحص والتمحيص الدقيق يف حق - 2
 .احملاسبة الدولية، ومدى توافقها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

جهود الدول اإلسالمية باجتاه إيصال صوا إىل جملس معايري احملاسبة الدولية  العمل على توحيد - 3
لكي يعرتف يئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية كهيئة دولية تقوم بإصدار 

 . حماسبية تراعي خصوصية املعامالت املالية اإلسالميةمعايري
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وضع قوانني وتشريعات تُلزم املصارف اإلسالمية بضرورة تطبيق معايري احملاسبة املالية الصادرة   - 4
 .عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

يف حال عدم اعرتاف جملس معايري احملاسبة الدولية يئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  - 5
اإلسالمية، فإن احلل يكمن يف ضرورة إصداره معايري مستقلة لصناعة التمويل اإلسالمي تندرج 

هلذه حتت مظلة معايري احملاسبة الدولية اخلاصة به، وسوف تضمن هذه املعايري وجود ج موّحد 
 . الصناعة وتكون متسقة مع معايري الس املتعلقة بالتمويل التقليدي

له من دور  زيادة عدد املؤمترات والندوات اليت يكون دورها نشر الوعي حول أمهية اإلفصاح ملا  - 6
   .يف تنشيط العمل املصريف والبيئة االستثمارية ككل

�e��2�e��2�e��2�e��2 : : : :      08��*��  )�<3      08��*��  )�<3      08��*��  )�<3      08��*��  )�<3 

 واإلفصاح العرض على )IAS/ IFRS( الدولية احملاسبة معايري تطبيق آثار "إن البحث يف موضوع 
ساؤالت حول قد فتح لنا باباً لطرح مجلة من الت" - دراسة تطبيقية– اإلسالمية للمصارف املالية القوائم يف

 :، واليت ميكن إدراجها يف املواضيع التاليةجوانب متعددة

  .املالية للمصارف اإلسالميةالعوامل احملددة لإلفصاح يف القوائم  - 
أثر التوافق بني معايري احملاسبة الدولية ومعايري احملاسبة اإلسالمية على مستخدمي القوائم املالية  - 

 .للمصارف اإلسالمية

 .أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية على جودة القوائم املالية للمصارف اإلسالمية - 

 . ل العوملة احملاسبيةحتديات معايري احملاسبة اإلسالمية يف ظ - 
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  الكتب -1111

 .2009 رياض العبد اهللا، دار اليازوري، عّمان،: ، ترمجة1، جنظرية المحاسبةأمحد بلقاوي،  .1
دار الخدمات المصرفية،  -القروض -البيوع: ، أدوات االستثمار اإلسالميةأمحد صبحي، العيادي .2

 .2010الفكر، عّمان، 
 .1990، 4طكمال خليفة أبوزيد، االسكندرية، : ، ترمجةالنظرية المحاسبية ألدون هندريكسن، .3
ار اجلامعية، االسكندرية، ، الدالمحاسبة الدولية والشركات متعددة الجنسياتأمني السيد أمحد لطفي،  .4

2004. 
 .2008، دار الثقافة، عّمان، المحاسبة الدولية ومعاييرهامأمون محدان، و القاضي حسني  .5
  .2007 دار الثقافة، عّمان،، نظرية المحاسبة حسني القاضي ومأمون محدان، .6
 .2009، دار املسرية، عّمان، محاسبة المصارف اإلسالميةحسني حممد مسحان، موسى عمر مبارك،  .7
أمحد حامد حجاج، دار املريخ، : ، ترمجة1ج، ، المحاسبة المتوسطةدونالد كيسو، جريي وجيانت .8

 .1999الرياض، 
 .2009، دار الثقافة، عّمان، مدخل نظرية المحاسبة: تطور الفكر المحاسبي، حلوة حنانرضوان  .9

القياس واإلفصاح في القوائم : المحاسبة الماليةمبادئ رضوان حلوة حنان، نزار فليح البلداوي،  .10
 .2009، إثراء للنشر، عمان، المالية

  .2005، دار القلم، دمشق، ، فقه المعامالت الماليةرفيق يونس املصري .11
خالد علي أمحد كاجيجي، إبراهيم ولد حممد فال، دار : ترمجة، نظرية المحاسبة ريتشارد شرويدر وآخرون، .12

 .2006املريخ، الرياض، 
، مجعية الرتاث، غرداية، اجلزائر، تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالميةسليمان ناصر،  .13

2002. 
 .2009، دار الراية للنشر والتوزيع، عّمان، النظريات المحاسبيةسيد عطا اهللا السيد،  .14
 .2009، 1عّمان، ط، دار صفاء، الواقع والتطبيقات العملية: إدارة المصارفصادق راشد الشمري،  .15
 .2006 القاهرة، الفجر، دار ،اإلسالمي االقتصاد في البديل التنموي المنهج صاحلي، صاحل .16
: ، ترمجةتحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية: إدارة المخاطرطارق اهللا خان، حبيب أمحد،  .17

 .2003عثمان بابكر أمحد، البنك اإلسالمي للتنمية، مكتبة امللك فهد الوطنية، جدة، 
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، الدار دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثةطارق عبد العال محاد،  .18
  .2006اجلامعية، االسكندرية، 

 .2009، الدار اجلامعية، االسكندرية، 1، جدليل استخدام معايير المحاسبةطارق عبد العال محّاد،  .19
الدار اجلامعية، مارسات العملية، مدراسة علمية فقهية لل: المصارف اإلسالميةعايد فضل الشعراوي،  .20

 .2007، 2طبريوت، 
  .1990، ذات السالسل، الكويت، نظرية المحاسبة عباس مهدي الشريازي، .21

، البنك اإلسالمي للتنمية، االستراتيجية في البنوك اإلسالميةاإلدارة عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  .22
 .هـ1425املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، 

 .1988، مؤسسة الرسالة، عّمان، السياسة النقدية والمصرفية في اإلسالمدنان خالد الرتكماين، ع .23

 .2006، دار غار حراء، دمشق، المصارف اإلسالمية وماذا يجب أن يُعَرف عنهاعالء الدين الزعرتي،  .24

: المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك في المصارف اإلسالميةعلي أبو الفتح أمحد شتا،  .25
 .2003، 1ط، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، من منظور إسالمي

اإلسالمية الفرضيات والمبادئ والمحددات المحاسبية من منظور الشريعة عوض خلف العيساوي،  .26
 .2007ان، ، دار دجلة، عمّ مع دراسة محاسبية في المصارف اإلسالمية

 .1996، دار أبوللو ، القاهرة، وقضايا التشغيل أصول المصرفية اإلسالميةالغريب ناصر،  .27

 .2004، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، المصارف اإلسالميةفادي حممد الرفاعي،  .28

، دار هومة، من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك اإلسالمية: يالتمويل اإلسالمفارس مسدور،  .29
 .2007اجلزائر، 

 .1995، 2، ايرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، طالبنوك اإلسالميةأمحد اخلضريي،  حمسن .30

 .2000 ، دار النهضة العربية، القاهرة،البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقحممد إبراهيم أبو شادي،  .31

 .2008، دار وائل، عّمان، معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية مجعة محيدات،، حممد أبو نصار .32

 ،6، دار النفائس، عّمان، طالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميحممد عثمان شبري،  .33
2007. 

 .1999، دون دار نشر، مصر، القرار االستثماري في البنوك اإلسالميةمصطفى كمال السيد طايل،  .34

  .2011، دار املريخ، الرياض، تها على الدول العربيةاساالمحاسبة الدولية وانعكحممد املربوك أبو زيد،  .35
، دار املسرية، تطبيقاتها المصرفية -مبادئها -البنوك اإلسالمية، أحكامهاحممد حممود العجلوين،  .36

 .2010 ،2ط  ،انعمّ 

 .2007، 4دار وائل، عّمان، ط، الماليةمبادئ المحاسبة  ،حممد مطر .37
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التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس،  حممد مطر، موسى السويطي، .38
 .2008، 2ط، دار وائل، عّمان، العرض، واإلفصاح

 .2001، دار وائل، عّمان، أساسيات العمل المصرفي اإلسالميحممود حسن صّوان،  .39

األسس النظرية والتطبيقات : المصارف اإلسالميةحممود حسني الوادي وحسني حممد مسحان،  .40
  .2008 ،2، دار املسرية، عّمان، طالعملية

 .1999، دون دار نشر، مصر، القرار االستثماري في البنوك اإلسالميةمصطفى كمال السيد طايل،  .41

مادة تدريبية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مؤسسة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية،  .42
 .2011، امع العريب للمحاسبني القانونيني، عمان، للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

  .2010، البحرين، المعايير الشرعيةواملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  ئة احملاسبةيه .43
معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  .44

 .1998، البحرين، اإلسالمية

، دار اجلامعة اجلديدة، دراسات متقدمة في المحاسبة المالية، وصفي عبد الفتاح أبو املكارم .45
  .2004 ،2اإلسكندرية، ط

  
  

    والدراسات البحوث -2222

  

اإلجارة : العمل املصريف اإلسالمي بني قرارات اامع الفقهية والقوانني السارية"معابدة القضاة، آدم نوح  .1
مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع ، "ردين منوذجااملنتهية بالتمليك يف ظل قانون التأجري التمويلي األ

 .2009جوان  03 - ماي 31، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، ديب، والمأمول

التحاد  خطاب في االجتماع العام، "املصارف اإلسالمية على مشارف األلفية الثالثة"أمحد حممد علي،  .2
 .1998-06-08، بودابست، المصارف العربية

الواقع، : مؤتمر المصارف اإلسالمية اليمنية، "إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية"أشرف حممد دوابة،  .3
 .2010مارس  21 - 20، صنعاء، اجلمهورية العربية اليمنية، وتحديات المستقبل

الملتقى ، "دور املعلومات احملاسبية يف ترشيد قرارات االستثمار يف األسواق املالية الناشئة"بالرقي تيجاين،  .4
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد صنع القرار في المؤسسة االقتصادية، : الدولي

 .2009أفريل  15 -14ملسيلة، اجلزائر، بوضياف ا

المؤتمر الفقهي ، "أحكام تكوين املخصصات يف املؤسسات املالية اإلسالمية"حسني حامد حسان،  .5
 .2011ديسمرب  22 -21 ، مركز املؤمترات، الكويت،الرابع للمؤسسات المالية اإلسالمية
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المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد والتمويل ، "إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية" خدجية خالدي، .6
 - 18، الدوحة، قطر، النمو المستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من المنظور اإلسالمي: اإلسالمي

 .2011ديسمرب  20

ندوة اهليئة ، "المصارف اإلسالمية ودور المحاسبة في اتخاذ القرارات"رفعت أمحد عبد الكرمي،  .7
  . 2009مارس  30السعودية،  قانونيني، الرياض،السعودية للمحاسبني ال

لملتقى ، ا"عموميات حول املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول"قادري حممد الطاهر، جعيد البشري،  .8
 االقتصادية العلوم معهد المستقبل، ورهانات...الواقع اإلسالمي، االقتصاد ملتقى :الدولي األول

 .2011 فيفري 24-23 اجلزائر، بغرداية، اجلامعي املركز التسيري، وعلوم والتجارية

، المؤتمر العالمي "الرقابة الشرعية الفعالة يف املؤسسات املالية اإلسالمية"عبد احلميد حممود البعلي، .9
 .2005، ، جامعة أم القرى، مكة املكرمةالثالث لالقتصاد اإلسالمي

المؤتمر األول للمصارف  ،"وآلياا، وتطويرها املصرفية اإلسالمية خصائصها"، عبد الستار أبو غدة .10
  .2006مارس  14-13دمشق،  ،اإلسالمية والمؤسسات المالية اإلسالمية

، "أحكام تكوين املخصصات يف البنوك اإلسالمية وأثرها على توزيع األرباح"عبد العزيز خليفة القصار،  .11

ديسمرب  22 -21 املؤمترات، الكويت،، مركز المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية اإلسالمية
2011. 

ملتقى األزمة المالية واالقتصادية ، "ضوابط املشاركة يف العمل املصريف اإلسالمي"عبد القادر جعفر،  .12
 .2009أكتوبر  21 -20، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بسطيف، اجلزائر، الدولية

مؤتمر الخدمات المالية ، "احلسابات االستثمارية: ملوارد املاليةآليات استقطاب ا"عز الدين خوجة،  .13
 28 -27، املركز العايل للمهن املالية واإلدارية، وأكادميية الدراسات العليا، طرابلس ليبيا، اإلسالمية الثاني

 .2010أفريل 

المالية وإدارة الخدمات : الندوة الدولية، "تطور ونشأة الصناعة املالية اإلسالمية"عزالدين خوجة،  .14
 .2010أفريل  20 -18، جامعة سطيف، اجلزائر، المخاطر في المصارف اإلسالمية

لملتقى ، ا"عموميات حول املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول"قادري حممد الطاهر، جعيد البشري،  .15
 االقتصادية العلوم معهد المستقبل، ورهانات...الواقع اإلسالمي، االقتصاد ملتقى :الدولي األول

 .2011 فيفري 24- 23 اجلزائر، بغرداية، اجلامعي املركز التسيري، وعلوم والتجارية

ملتقى الخرطوم للمنتجات ، "منوذج لقياس خماطر املصارف اإلسالمية بغرض احلد منها"حممد البلتاجي،  .16
 .2012 أفريل 6 -5، التحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية: المالية اإلسالمية

المؤتمر السابع للهيئات ، "كيف تتوافق الصكوك مع أحكام الشريعة اإلسالمية"حممد علي القّري،  .17
  .2008ماي  28 -27البحرين، الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، 
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حممد مطر، موسى السويطي، ، أثر استخدامات منهج القياس بالقيمة العادلة على إدارة األرباح وعدالة  .18
 -13 ، األردن،القيمة العادلة واإلبالغ المالي: المؤتمر العلمي المهني الدولي السابعالبيانات املالية، 

 .2006سبتمرب  14

أمهية تطوير معايري احملاسبة السعودية لتحقيق التوافق مع معايري احملاسبة "ياسر أمحد السيد حممد اجلرف،  .19
مهنة المحاسبة في المملكة : المحاسبة في المملكةلندوة الثانية عشر لسبل تطوير ، ا"الدولية

  .2010ماي  19 -18الرياض، السعودية،  العربية السعودية وتحديات القرن الحادي والعشرون،
  
  

    المقاالت والدوريات -3333

  

ذلك على  توّجه معايري احملاسبة حنو القيمة العادلة والدخل االقتصادي وأثر"حازم اخلطيب وظاهر القشي،  .1
 .2004جامعة الزيتونة األردنية،  ،02ع، 02، ممجلة الزيتونة للبحوث العلمية، "االقتصاد

مجلة جامعة ، "2واقع تطبيق البنوك اإلسالمية ملتطلبات اتفاقية بازل "رقية بوحيضر ومولود لعرابة،  .2
 .2010 ،2، ع23، مالملك عبد العزيز

      خيار اجلزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية "زغدار أمحد، سفري حممد،  .3
 )IAS/IFRS"(، 2010 -2009، 07، ع مجلة الباحث. 

          :مقال متاح على املوقع . 2011، المصرفية اإلسالمية الميالد والنشأة والتطورمسري رمضان الشيخ،  .4
http://iefpedia.com 

معوقات وأسباب عدم االلتزام بالتطبيق الكلي ملتطلبات اإلفصاح احملاسيب يف "عدنان عبد اهللا امللحم،  .5
 .2003، 1العدد  ،6، الد المجلة العربية للمحاسبة ،"دراسة ميدانية: الشركات املسامهة السعودية

 .2007، 08، ع19م، مجلة البنوك األردنية، "القيمة العادلة واإلبالغ املايل"فوزي نعيم سابا،  .6

اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية املوحدة ومدى "فيصل حممود الشواورة، حممد عبد الرحيم الدحيات،  .7
جامعة تشرين للبحوث مجلة ، "االعتماد عليه لتقييم كفاءة االستثمار يف الشركات القابضة األردنية

 .2008، 03ع  ،30 ، مسلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، والدراسات العلمية

، ")1( مدى التزام مصرف سورية الدويل اإلسالمي مبعيار احملاسبة اإلسالمي رقم"ماهر األمني وآخرون،  .8
، 2، ع33، مقانونيةمجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية وال

2011. 

مجلة دراسات ، "احلاجة إىل إعداد معايري حماسبية خاصة بالبنوك اإلسالمية"حممد عبد احلليم عمر،  .9
، 2ع ،4، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، ماقتصادية إسالمية

1997. 



�y�
@��y�
@��y�
@��y�
@�::::......................................        ��23��23��23��23    4�!5�4�!5�4�!5�4�!5�    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    �#��#��#��#�    :
'��:
'��:
'��:
'��    ;��<=��;��<=��;��<=��;��<=��    >>>>    "?��.��"?��.��"?��.��"?��.��    0���@�0���@�0���@�0���@�    A���#�A���#�A���#�A���#�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�        

  

 198198198198 

األرضية : اإلسالمية ومعايير المحاسبة الدوليةمعايير المحاسبة المالية "حممد جمد الدين باكري،  .10
                        .26/11/2012، مقال متوفر على املوقع، تاريخ االطالع "المشتركة

php?storyid=1236-http://www.mosgcc.com/mos/magazine/article        

    .63، عدد المستثمرونمجلة ، "املخصصات واالحتياطيات:معيار"حممد جمد الدين باكري،  .11

 .66، عدد المستثمرونمجلة ، "االستثمارات: معيار احملاسبة املالية"باكري، الدين حممد جمد  .12

مقال متوفر . معايير المحاسبة الدولية بين دعوات التنميط ودواعي التجانسجمد الدين باكري،  حممد .13
     .2012/ 11/ 03: على املوقع، تاريخ االطالع

http://arabic.majdbakir.com/articles/ias(2)-1-arb.htm 

مجلة جامعة الملك عبد ، "أهداف احملاسبة يف اقتصاد إسالمي"حممد فداء الدين عبد املعطي جت،  .14
  .1994، 6م، االقتصاد اإلسالمي: العزيز

 ، 4العددمجلة الباحث،، "واألهدافاملفهوم، املربرات، : التوافق احملاسيب الدويل" مداين بن بلغيث، .15
2006. 

، مقال متوفر على املوقع، تاريخ "محاسبية خاصة بالمصارف اإلسالميةمعايير "ممدوح عبد احلميد،  .16
  .2012/ 12/ 18االطالع 

http://www.iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/04/ggg1.pdf 

  
    جامعيةالرسائل ال -4444

دراسة نقدية لبعض : دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية"لعمش، آمال  .1
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم "المنتجات المصرفية اإلسالمية

 .2012/ 2011، اجلزائر، 1التسيري، جامعة سطيف 

، مذكرة "بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التقليديةعالقة بنوك المشاركة "محزة شودار،  .2
 .006/2007ماجستري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، 

، رسالة "وأثره على مهنة التدقيق التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالية الدولية" حواس صاحل، .3
 .2007/2008كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ،  دكتوراه غري منشورة

، "اإلفصاح المحاسبي عن الصكوك المالية اإلسالمية وأثره على ترويجها"سامي يوسف كمال حممد،  .4
 .2001 ،كلية التجارة، جامعة بنها، مجهورية مصر العربية  ماجستري غري منشورة، رسالة

، رسالة دكتوراه غري "دراسة تطبيقية مقارنة: التشغيلية للمصارف اإلسالميةالكفاءة " شوقي بورقبة، .5
 .2010/2011، اجلزائر، 1منشورة، كلية العوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 

مصادر واستخدامات األموال في البنوك اإلسالمية على ضوء تجربتها عبد احلليم عمار غريب،  .6
 .2013جمموعة دار أيب الفداء العاملية، محاة، سوريا،  مذكرة ماجستري منشورة، ،اسبيةالمصرفية والمح



�y�
@��y�
@��y�
@��y�
@�::::......................................        ��23��23��23��23    4�!5�4�!5�4�!5�4�!5�    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    �#��#��#��#�    :
'��:
'��:
'��:
'��    ;��<=��;��<=��;��<=��;��<=��    >>>>    "?��.��"?��.��"?��.��"?��.��    0���@�0���@�0���@�0���@�    A���#�A���#�A���#�A���#�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�        

  

 199199199199 

 ومعاييرها المصرفية ممارساتها ضوء على المشاركة بنوك في األرباح وتوزيع قياس" غريب، احلليم عبد .7
 اجلزائر، سطيف، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية منشورة، دكتوراه رسالة ،"المحاسبية

2006 /2007. 

مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعلومات الضرورية الالزمة " فايز زهدي الشلتوين، .8
، رسالة "دراسة تطبيقية للقوائم المالية المنشورة للمصارف الفلسطينية: لمستخدمي القوائم المالية

 .2005ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

–أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية "مداين بن بلغيث،  .9

، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة "- بالتطبيق على حالة الجزائر
  .2004اجلزائر، 

  

    التقارير المالية السنوية  -5555

  .2012التقرير املايل لبيت التمويل الكوييت لسنة  .1

  

��W�2��W�2��W�2��W�2::::    �#��Z �y�
@��#��Z �y�
@��#��Z �y�
@��#��Z �y�
@�0�!y_� M�0�!y_� M�0�!y_� M�0�!y_� M�        
  
  الكتب -1111

1. Barry Elliott, Jamie Elliott, Financial Accounting and Reporting, Prentice Hall, ,14th 
Edition, 2011. 

2. Bernard Raffournier, Les  Normes Comptables Internationales (IFRS), Economica, Paris, 
4e édition, 2010. 

3. Bruce Pounder, Convergence Guidebook for Corporate Financial Reporting, John Wiley & 
Sons, Inc, New Jersey, 2009. 

4. Christopher Nobes, Robert Parker, Comparative International Accounting, Prentice Hall, 
10th Edition,2008. 

5. Clare Roberts,  et al, International Financial Reporting:  A Comparative Approach, 
Prentice Hall, 3rd Edition, 2005. 

6. Deloitte, IFRSs in your pocket 2012.    http://www.iasplus.com 

7. Frederick D. S. Choi, Gary K. Meek,  International Accounting, Prentice Hall, New Jersey 
,7th Edition, 2011. 

8. Donald E. Kieso et al, Intermediate Accounting, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, 14th 
edition, 2012. 

9. Nandakumar Ankarath et al, Understanding Fundamentals IFRS, John Wiley & Sons, Inc, 
New Jersey, 2010. 

10. Pascale Delvaille, et al, Information Financière en IFRS, Lexis Nexis, Paris, 2007. 

11. Ross M. Skinner, J.Alex Milburn, Normes Comptables: Analyses et Concepts, Quebec, 
Canada, 2éme Edition, 2003. 

12. Timothy Doupnik, Hector Perera, International Accounting, Business and Economics, 3rd 
Edition, 2012. 



�y�
@��y�
@��y�
@��y�
@�::::......................................        ��23��23��23��23    4�!5�4�!5�4�!5�4�!5�    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    �#��#��#��#�    :
'��:
'��:
'��:
'��    ;��<=��;��<=��;��<=��;��<=��    >>>>    "?��.��"?��.��"?��.��"?��.��    0���@�0���@�0���@�0���@�    A���#�A���#�A���#�A���#�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�        

  

 200200200200 

13. WPC, IFRS Disclosure Checklist 2012.        www.pwc.com/ifrs 

14. WPC, IFRS Pocket Guide 2012.                                                                             
http://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/ifrs-pocket-guide/index.jhtml                                                  
 

 

  

  البحوث والدراسات -2222

1. AAOIFI," International Standards for Islamic Finance ", 3rd  Annual Global Conference, 
Dubai, 5- 7 May 2008. 

2. Abdullah Al Mutawaa  and Aly M Hewaidy, "Disclosure Level And Compliance With 
IFRSs: An Empirical Investigation Of Kuwaiti Companies  " , International Business & 
Economics Research Journal, Vol.9, No.5, 2010. 

3. Andreas Hellmann et al, "Contextual issues of the convergence of International Financial 
Reporting Standards: The case of Germany", Advances in Accounting, incorporating 
Advances in International Accounting, No.26, 2010. 

4. Asian-Oceanian Standard-setters Group, "Financial Reporting Issues relating to Islamic 
Finance  " , 2nd Meeting of the Asian-Oceanian Standard-setters Group (,AOSSG-), Tokyo, 
29-30 September, 2010. 

5. Bernard Colasse, "Harmonisation Comptable Internationale", Encyclopédie de 
Comptabilité, Contrôle de gestion, et Audit, Economica, 2000. 

6. Bernard Colasse, "Harmonisation Comptable Internationale : De la resistible ascension 
de l2IASC/IASB", Gérer et Comprendre, N: 75, 2004. 

7. Bernard Raffournier, " Les oppositions Françaises à l2adoption des IFRS : Examen 
critique et tentative d2explication", Comptabilité, Contrôle, Audit, Tome 13, 2007. 

8. Bilal Omar and Jon Simon, "Corporate aggregate disclosure practices in Jordan ", 
Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, No.27, 2011. 

9. Camille Paldi, "Issues in the Financial Reporting of the Islamic Finance and Banking 
Industry: A Case-Study of Kuwait Finance House in 2011".           

http://www.academia.edu/3546387/Issues_in_the_Financial_Reporting_of_the_Islamic_Finance_and_

Banking_Industry_A_Case-Study_of_Kuwait_Finance_House_in_2011 

10. Charlotte Disle et Christine Noël, "LA Révolution  Des Normes  IFRS: Une convergence 
de la comptabilité vers la finance? " , La Revue des Sciences de Gestion, No.224-225, 2007. 

11. Mary E. Barth et al,  "Are IFRS-based and USGAAP-based accounting amounts 
comparable?", Journal of accounting and Economics, No.54, 2012. 

12. Michael E. Bradbury, Laura B. Schröder, M2 The content of accounting standards: 
Principles versus rules22, The British Accounting Review, No.44, 2012. 

13. Mohamed Ibrahim, Shahul Hameed, " IFRS vs AAOIFI: The Clash of Standards?", 2007. 
http://mpra.ub.unihttp://mpra.ub.unihttp://mpra.ub.unihttp://mpra.ub.uni----muenchen.de/12539/muenchen.de/12539/muenchen.de/12539/muenchen.de/12539/ 

14. Mohammad Faiz Azmi, Andi Faizal, "Accounting Standardisation Issues in Islamic 
Finance  " , 5th International Accounting Conference: The impact of IFRS Adoption on 
Islamic Financial Institutions, Kuala Lumpur, 12- 13 July 2011. 

15. Mohammad Faiz Azmi, " The Effects of Shariah Principles on Accounting Methods for 
Islamic Banks  " , World Congress of Accountants, Kuala Lumpur, 2010. 

16. Parmod Chand and Chris Patel, " Convergence and harmonization of accounting 
standards in the South Pacific region", Advances in Accounting, incorporating Advances in 
International Accounting, No.24, 2008. 

17. Parmod Chand, et al, "Interpretation and application of BnewC and BcomplexC 
international financial reporting standards in Fiji: Implications for convergence of 



�y�
@��y�
@��y�
@��y�
@�::::......................................        ��23��23��23��23    4�!5�4�!5�4�!5�4�!5�    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    �#��#��#��#�    :
'��:
'��:
'��:
'��    ;��<=��;��<=��;��<=��;��<=��    >>>>    "?��.��"?��.��"?��.��"?��.��    0���@�0���@�0���@�0���@�    A���#�A���#�A���#�A���#�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�        

  

 201201201201 

accounting standards  " , Advances in Accounting, incorporating Advances in International 
Accounting, No.26, 2010. 

18. Peter Wong, " Challenges and Successes in Implementing International Standards: 
Achieving Convergence to IFRSs and ISAs", International Federation of Accountants, 
2004.          www.ifac.org 

19. Salvador Carmona, Marco Trombetta, "On the global acceptance of IAS/IFRS accounting 
standards: The logic and implications of the principles-based system   " , Journal of 
Accounting and Public Policy, No.27, 2008. 

20. Sebastian Botzem, Sigrid Quack, "(No) Limits to Anglo-American accounting? 
Reconstructing the history of the International Accounting Standards Committee: A 
review article", Journal of  Accounting, Organizations and Society, No.34, 2009. 

21. Stephen A. Zeff,   " Some obstacles to global financial reporting comparability and 
convergence at a high level of quality", The British Accounting Review, No.39, 2007. 

22. Sutan Emir Hidayat, "Challenges in Applying Conventional International Accounting 

Standards for Islamic Finance", AAOIFI World Bank Conference, Bahrein Conference 
Center, Manama, 23- 24 October 2011. 

23. WPC, Open to comparison: Islamic finance and IFRS.                             

http://www.pwc.com/gx/en/financial-services/islamic-finance-programme/comparison-

islamic-finance-ifrs.jhtml 
24. Yuan Ding, et al, "Differences between domestic accounting standards and IAS: 

Measurement, determinants and implications", Journal of Accounting and Public Policy, 
No.26, 2007. 

25. Yuan Ding, et al, "The impact of firms' internationalization on financial statement 
presentation: Some French evidence  " , Advances in Accounting, incorporating Advances in 
International Accounting, No.24, 2008. 

26. Yuan Ding et al, "Why do national GAAP differ from IAS? The role of culture", The 
International Journal of Accounting, No.40, 2005. 

  

    جامعيةالرسائل ال .27

1. Karim Mhedhbi,  Analyse de l2Effet de l2Adoption des Normes Comptables Internationales 
sur le Développement et la Performance des Marchés Financiers Émergents, Thèse de 
doctorat, ISCAE, Université de la Manouba, Tunisie, 2010. 

 

  االلكترونيةالمواقع  :الثاث

1. http://www.iasplus.com 

2. http://www.focusifrs.com  

3. http://www.aaoifi.com     

4. www.kfh.com 
  

  

  

  



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ^��*DDDDDDDDDX�  
^�HI_��  



^�HI_�� ^��*X� v
�<^�HI_�� ^��*X� v
�<^�HI_�� ^��*X� v
�<^�HI_�� ^��*X� v
�<::::.......................         > ;��<=�� :
'�� �#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� ��23 > ;��<=�� :
'�� �#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� ��23 > ;��<=�� :
'�� �#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� ��23 > ;��<=�� :
'�� �#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� ��23���@� "?��.�����@� "?��.�����@� "?��.�����@� "?��.��0000    0�%C8=� A���#�0�%C8=� A���#�0�%C8=� A���#�0�%C8=� A���#� 

 

 202202202202 

 ^��*X� v
�< ^��*X� v
�< ^��*X� v
�< ^��*X� v
�<        
  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  30303030  تاريخ تطور اإلطار املفاهيمي  1

  32323232  معايري احملاسبة الدولية  2

  40404040  مزايا وعيوب املعايري القائمة على املبادئ واملعايري القائمة على القواعد  3

  64646464  خطوات حتديد ربح أو خسارة الفرتة  4

  103103103103  اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هليئة املالية احملاسبة معايري  5

  IASB  108108108108 و AAOIFI لـ اهليكلية األهداف يف اختالف  6

  110110110110  "  الشكل على اجلوهر" و" اجلوهر على الشكل" منهجي وفق بالتمليك املنتهية اإلجارة معاجلة  7

  128128128128  اإلسالمية املالية املعامالت وخصوصية الدولية احملاسبة معايري بني االختالف  8

  168168168168  التدفقات قائمة يف واجلارية التوفري، املطلقة، احلسابات عرض  9

  175175175175  الدراسة يف املعتمدة الدولية احملاسبة معايري  10

  176176176176  الدراسة يف املعتمدة اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هليئة املالية احملاسبة معايري  11

  177177177177  اإلفصاح مؤشر بنود ونسبة عدد  12

  179179179179  اإلفصاح مؤشر نتائج  13

  180180180180  الينز لـ االمتثال إطار مستويات  14

  182182182182  األوىل اموعة حسب اإلفصاح مؤشر نتائج  15

  183183183183  الثانية اموعة حسب اإلفصاح مؤشر نتائج  16

  184184184184  جمموعة لكل اإلفصاح مؤشر قيمة  17

        
  

  

  

  

  

  



^�HI_�� ^��*X� v
�<^�HI_�� ^��*X� v
�<^�HI_�� ^��*X� v
�<^�HI_�� ^��*X� v
�<::::.......................         > ;��<=�� :
'�� �#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� ��23 > ;��<=�� :
'�� �#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� ��23 > ;��<=�� :
'�� �#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� ��23 > ;��<=�� :
'�� �#� 0���*�� 0!8�9� 67�'% 4�!5� ��23���@� "?��.�����@� "?��.�����@� "?��.�����@� "?��.��0000    0�%C8=� A���#�0�%C8=� A���#�0�%C8=� A���#�0�%C8=� A���#� 

 

 203203203203 

^�HI_� v
�<^�HI_� v
�<^�HI_� v
�<^�HI_� v
�<        

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم
  IASB   22222222 تطور نشاط  1

  IASB   23232323 اهليكل التنظيمي لـ  2

  52525252  التسلسل اهلرمي للخصائص النوعية  3

  102102102102  اإلسالمية للمصارف احملاسبة معايري وضع منهج  4

  141141141141  احملاسبية املسائل معاجلة آلية  5

  146146146146  2012 عام الكوييت التمويل بيت ملكية نسب  6

  147147147147  األصول وإمجايل الودائع إمجايل تطور  7

  148148148148  اإليرادات إمجايل تطور  8

  148148148148  2012مصادر اإليرادات يف   9

  173173173173  اإلفصاح مؤشر تطبيق خطوات  10

  174174174174  اإلفصاح ومستوى الدولية احملاسبة معايري بني العالقة  11

  176176176176  اإلفصاح مؤشر جمموعيت  12

  178178178178  اإلفصاح مؤشر جمموعيت بنود نسب  13

  181181181181  اإلفصاح مؤشر نتائج  14

  182182182182  األوىل اموعة حسب اإلفصاح مؤشر نتائج  15

  183183183183  الثانية اموعة حسب اإلفصاح مؤشر نتائج  16

  185185185185  جمموعة لكل اإلفصاح مؤشر قيمة  17
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 "x� 4G#@� "x� 4G#@� "x� 4G#@� "x� 4G#@�1111::::        
������������2012201220122012د���������31313131���א����ز�א������א�����������א���و�ل�א��و������������������������������������ �

  
�����د������و��� �����دو���������� �

2012201220122012  2011201120112011  2012201220122012  2011201120112011  
���و�ودא�א �

  2.202.859  2.895.132  619.554  814.256  نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
  5.225.296  4.215.904  1.478.052  1.185.723  مرابحات قصيرة األجل

  20.852.697  23.654.820  5.864.821  6.652.918  مدينون
  973.106  909.955  273.686  255.925  عقارات للمتاجرة
  5.057.572  5.879.147  1.422.422  1.653.510  موجودات مؤجرة

  4.629.963  4.893.369  1.302.177  1.376.260  موجودات مالية متاحة للبيع
  1.742.442  1.610.069  490.062  452.832  استثمارات في شركات زميلة

  1.907.051  1.961.383  536.358  557.264  عقارات استثمارية
  2.508.626  3.629.998  705.551  1.020.937  موجودات أخرى

����وع�א��و�ودא� �14.703.30114.703.30114.703.30114.703.301  13.459.83313.459.83313.459.83313.459.833  52.278.40352.278.40352.278.40352.278.403  47.857.18547.857.18547.857.18547.857.185  

�א��ط�و���وא!��אدא��א�� ����وא����ط��א������א���د��� �

  وא����ط����و�ل�%�$��������و#��������وق�א������

��  א��ط�و

  6.466.262  8.017.244  1.818.636  2.254.850  أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
  31.579.895  33.396.181  8.881.845  9.392.676  حسابات المودعين

  2.423.724  2.613.280  681.673  734.985  مطلوبات أخرى
���#������א��ط�و �12.382.51112.382.51112.382.51112.382.511  11.382.15411.382.15411.382.15411.382.154  44.026.70544.026.70544.026.70544.026.705  40.469.88140.469.88140.469.88140.469.881  

  2.163.487  2.645.479  608.475  744.041  إيرادات مؤجلة
  )46.233(  )32.689(  )13.003(  )9.194(  احتياطي القيمة العادلة

  )265.973(  )190.126(  )74.805(  )53.473(  أجنبيةاحتياطي تحويل عمالت 
&��وق�א�������א�(�)�����'���א��� �

  956.103  1.032.590  268.904  290.416  رأس المال
  1.652.501  1.652.501  464.766  464.766  عالوة إصدار أسهم

  76.487  103.260  21.512  29.042  أسهم منحة مقترح إصدارها
  )166.446(  )192.100(  )46.813(  )54.028(  أسهم خزينة
  1.935.506  2.024.793  544.361  569.473  احتياطات

  1.299.6691.299.6691.299.6691.299.669  1.252.7301.252.7301.252.7301.252.730  4.621.0444.621.0444.621.0444.621.044  4.454.1514.454.1514.454.1514.454.151  
  140.882  101.081  39.623  28.429  أرباح نقدية مقترح توزيعها

���'����وق�א�������א�(�)���������#

&��א� �
1.328.0981.328.0981.328.0981.328.098  1.292.3531.292.3531.292.3531.292.353  4.722.1254.722.1254.722.1254.722.125  4.595.0334.595.0334.595.0334.595.033  

  941.010  1.106.909  264.659  311.318  الحصص غير المسيطرة
�وق�א�������������#� �1.639.4161.639.4161.639.4161.639.416  1.557.0121.557.0121.557.0121.557.012  5.829.0345.829.0345.829.0345.829.034  47.857.18547.857.18547.857.18547.857.185  

���وع�א��ط�و���وא!��אدא��א�� ����

وא����ط��א������א���د���وא����ط����و�ل�

���و#��������وق�א�����������$�%  
14.703.30114.703.30114.703.30114.703.301    13.459.83313.459.83313.459.83313.459.833  52.278.40352.278.40352.278.40352.278.403  47.857.18547.857.18547.857.18547.857.185  
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 "x� 4G#@� "x� 4G#@� "x� 4G#@� "x� 4G#@�2222::::        
�2012201220122012د���������31313131���א�د(ل�א�����������א���و�ل�א��و������� �

�����د������و���   �����دو���������� �
2012201220122012  2011201120112011  2012201220122012  2011201120112011  

�#��אدא� �

  1.862.983  2.039.164  523.964  573.515  إيرادات تمويل
  669.131  821.063  188.193  230.924  إيرادات استثمارات

  198.926  258.507  55.948  72.705  إيرادات أتعاب وعموالت
  13.305  69.468  3.742  19.538  ربح العمالت األجنبية

  3.100.736  3.316.622  872.082  36.118  إيرادات أخرى
  932.800932.800932.800932.800  872.082872.082872.082872.082  3.316.6223.316.6223.316.6223.316.622  3.100.7363.100.7363.100.7363.100.736  
  

  �)�و���

  442.094  478.560  124.339  134.595  تكاليف موظفين
  361.813  403.876  101.760  113.590  مصروفات عمومية وإدارية

  191.218  210.285  53.780  59.137  تكاليف تمويل
  282.251  257.860  79.383  72.523  استهالك

  1.142.389  907.904  321.297  255.348  انخفاض القيمة
  635.193635.193635.193635.193  680.559680.559680.559680.559  2.258.4652.258.4652.258.4652.258.465  2.419.7652.419.7652.419.7652.419.765  
  

  680.971  1.058.157  191.523  297.607  الربح قبل التوزيعات للمودعين
  543.040  608.302  152.730  171.085  توزيعات للمودعين

  
  137.931  449.855  38.793  126.522  ربح السنة بعد التوزيعات للمودعين

  2.916  3.232  820  909  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
  2.101  3.829  591  1.077  ضريبة دعم العمالة الوطنية

  60  1.099  17  309  )46/2006 استنادا إىل قانون الزكاة رقم(زكاة 
  924  3.218  260  905  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  
*�א������ �123.322123.322123.322123.322  37.10537.10537.10537.105  438.477438.477438.477438.477  131.930131.930131.930131.930  

  
  الخاص بـ

  285.662  311.736  80.342  87.676  مساهمي البنك
  )153.732(  126.741  )43.237(  35.646  الحصص غير المسيطرة

  123.322123.322123.322123.322  37.10537.10537.10537.105  438.477438.477438.477438.477  131.930131.930131.930131.930  
  

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة 
  بمساهمي البنك

  سنت 9.969.969.969.96  سنت 10.9510.9510.9510.95  فلس 28.0228.0228.0228.02  فلس  30.80 30.80 30.80 30.80

� �

� �
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 �Z�� �Z�� �Z�� �Z�� "x� 4G#@� "x� 4G#@� "x� 4G#@� "x� 4G#@�2222::::        
�2012د���������31���א�د(ل�א�+��ل�א�����������א���و�ل�א��و������� �

�����د������و���   �����������دو���� �

  2012201220122012  2011201120112011  2012201220122012  2011201120112011  
� �

ل�א��وز��������ود%�ن��*  680.971  1.058.157  191.523  297.607  א��
�א�+�����א0(�/)�א�(����(א!��אدא�� �

  )104.878(  )105.159(  )29.497(  )29.576(  التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع
العمالت ومبادالت معدل  التغير في القيمة العادلة لمبادالت

األرباح وعقود مبادالت العمالت األجنبية اآلجلة وعقود السلع 
  اآلجلة

1.337  )154(  4.754  )548(  

  17.625  6.695  4.957  1.883  خسائر محققة من موجودات مالية متاحة للبيع خالل السنة
  191.765  138.919  53.934  39.071  خسائر انخفاض القيمة محولة إلى بيان الدخل المجمع
  2.688  50  756  14  حصة في اإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة

  )303.300(  75.847  )85.303(  21.332  فروق ترجمة عمالت أجنبية من عمليات أجنبية
  

א�+�����א0(�/�������א��د����)�א�(����(א!��אدא��

�+�����1א����ط��א������א���د���وא����ط����و�ل��

�������$�%� �

34.06134.06134.06134.061  )55.30755.30755.30755.307(  121.106121.106121.106121.106  )196.648196.648196.648196.648(  

  
#������א!��אدא��א�+������ل�א��وز�����א���د��1

����ود%�ن �
331.668331.668331.668331.668  136.216136.216136.216136.216  1.179.2631.179.2631.179.2631.179.263  484.323484.323484.323484.323  

� �

� �
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�31313131���א���و�ل�א��و�������������א��د�����א���د���א���������� 2012201220122012د���

 
�����د������و��� �دو�������������� �

2012201220122012  2011201120112011  2012201220122012  2011201120112011  
���+ط��א��+�2ل �

  131.930  438.477  37.105  123.322  ربح السنة
  :تعديالت لـ

  282.251  257.660  79.383  72.523  استهالك
  1.142.389  907.904  321.297  255.348  انخفاض القيمة

  )37.077(  )49.874(  )10.428(  )14.027(  إيرادات توزيعات األرباح
  459  )15.179(  129  )4.269(  خسارة بيع جزء من شركات زميلة) ربح(

  )54.628(  )122.955(  )15.364(  )34.581(  ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع
  )57.106(  )68.935(  )16.061(  )19.388(  إيرادات صكوك

  )106.596(  )25.042(  )29.980(  )7.043(  ربح إلغاء عقود طائرات
معامالت سابقة مع شركات  الربح من تسوية

  -  )124.032(  -  )34.884(  مشتراة

  -  )50.791(  -  )14.285(  الربح من الشراء بأسعار مخفضة
الخسارة من إعادة قياس حصص ملكية محتفظ 

  بها سابقا
5.353  -  19.033  -  

  8.196  )5.817(  2.305  )1.636(  نتائج شركات زميلة) خسائر(حصة في 
  )25.991(  )14.428(  )7.310(  )4.058(  أخرىإيرادات استثمارات 

  322.375322.375322.375322.375  361.076361.076361.076361.076  1.146.2211.146.2211.146.2211.146.221  1.283.8271.283.8271.283.8271.283.827  
�א����2א������و�ودא��و�ط�و���א��+�2ل �

  א���ص�����و�ودא��א��+�2ل)�א�ز��د1(

  )2.037.056(  )3.213.550(  )572.922(  )903.811(  مدينون
  )235.605(  73.582  )66.264(  20.695  عقارات للمتاجرة
  )527.627(  )804.697(  )148.395(  )226.321(  موجودات مؤجرة
  )412.053(  )1.104.370(  )115.890(  )310.604(  موجودات أخرى

  )379.666(  )754.905(  )106.781(  )212.317(  ودائع محتجزة لدى البنوك المركزية
          في مطلوبات التشغيل) النقص(الزيادة 

  )1.397.134(  1.550.983  )392.944(  436.214  الماليةأرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات 
  4.383.157  1.816.288  1.232.763  510.831  حسابات المودعين

  262.812  319.321  73.916  89.809  مطلوبات أخرى
الناتج من أنشطة ) المستخدم في(صافي النقد 

  التشغيل
)273.129273.129273.129273.129(  264.559264.559264.559264.559  )971.127971.127971.127971.127(  940.655940.655940.655940.655  

���+ط��א���4��� �

  )1.147.168(  )132.171(  )322.641(  )37.173(  موجودات مالية متاحة للبيع الصافيشراء 
  )446.034(  )869.653(  )125.447(  )244.590(  شراء عقارات استثمارية

  455.118  704.203  128.002  198.057  المحصل من بيع عقارات استثمارية
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  )544.494(  )310.837(  )153.139(  )87.423(  شراء عقارات ومعدات
  293.401  164.530  82.519  46.274  المحصل من بيع عقارات ومعدات
  )52.985(  )288.676(  )14.902(  )81.190(  شراء استثمارات في شركات زميلة
  33.604  415.186  9.451  116.771  شركات زميلةالمحصل من بيع استثمارات في 

  57.106  68.935  16.061  19.388  إيرادات صكوك مستلمة
  106.596  25.042  29.980  7.043  نقد محصل من إلغاء عقود طائرات

  46.773  126.140  13.155  35.477  توزيعات أرباح مستلمة
  )1.198.083(  )97.301(  )336.961(  )27.366(  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

���+ط��א���و�ل �

  )175.303(  )140.882(  )49.304(  )39.623(  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
  18  7  5  2  نقد مستلم من إلغاء خيارات شراء أسهم

  )39.438(  )18.116(  )11.092(  )5.095(  زكاة مدفوعة
  )66.157(  )25.653(  )18.607(  )7.215(  صافي الحركة على أسهم الخزينة

  -  )84.363(  -  )23.727(  حيازة حصص غير مسيطرة
  )280.880280.880280.880280.880(  )269.007269.007269.007269.007(  )78.99878.99878.99878.998(  )75.65875.65875.65875.658(  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
�א���ص����א���د�وא���د�א����دل �)376.153376.153376.153376.153(  )151.400151.400151.400151.400(  )1.337.4351.337.4351.337.4351.337.435(  )538.308538.308538.308538.308(  

  5.404.142  4.965.831  1.519.915  1.368.515  يناير 1النقد والنقد المعادل في 
  

  4.865.8344.865.8344.865.8344.865.834  3.528.3963.528.3963.528.3963.528.396  .1.368.5151.368.5151.368.5151.368.515  992.362992.362992.362992.362  يناير 30النقد والنقد المعادل في 
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IAS 1 القوائم المالية عرض        

    معلومات عامة حول المصرف     

  1  إسم المصرف   1

  1  مقر المصرف  1

  1  الشكل القانوني للمصرف  1

  1  بلد تأسيس المصرف  1

  1  المكان الرئيسي لألعمال أو عنوان مكتبه المسجل  1

  1  لطبيعة عمليات المصرف وأنشطته الرئيسيةوصف   1

    اإلفصاح عن القوائم المالية  

  1  قائمة المركز المالي  1

  1  قائمة الدخل  1

  1  قائمة الدخل الشامل  1

  1  قائمة التغيرات في حقوق الملكية  1

  1  قائمة التدفقات النقدية  1

  1  اإليضاحات  1

    القوائم الماليةاإلفصاح عن معلومات حول   

  1  المعلومات المقارنة  1

  1  إسم القائمة  1

  1  الفترة الزمنية التي تغطيها القائمة  1

  1  العملة المستخدمة في عرض القوائم المالية  1

    قائمة المركز المالي  

  1  الممتلكات والمصانع والمعدات  1

  1  الممتلكات االستثمارية  1

  1  الملموسةاألصول غير   1

  1  الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  1

  1  الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  1
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  1  األصول المالية   1

  0 األصول الضريبية الحالية   1

  1      األصول الضريبية المؤجلة    1

  1  حقوق األقلية المعروضة ضمن حقوق الملكية  1

  1  رأس المال المصدر  1

  1  االحتياطيات التي ُتعزى لحملة األسهم في الشركة األم   1

المعلومات المفصح عنها إما في قائمة المركز المالي أو في   
  اإليضاحات

  

   1  عدد األسهم المصّرح بها  1

   1  عدد األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل  1

  0  بالكامل سددةالمعدد األسهم الصادرة وغير   1

  1  القيمة اإلسمية لكل سهم، أو أن األسهم ليس لها قيمة إسمية  1

  0  القيود على توزيع أرباح األسهم وإعادة دفع رأس المال  1

أسهم المصرف التي تمتلكها الشركات التابعة أو الزميلة   1
  للمصرف 

1  

   1  وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية  1

    قائمة الدخل الشامل  
  1  اإليراد  1

  1  تكاليف التمويل   1

نصيب المصرف من أرباح أو خسائر الشركات التابعة والزميلة   1
  والمشاريع المشتركة التي تمت محاسبتها بطريقة حقوق الملكية   

1  

  1  المصروف الضريبي على األرباح  1

  1  ربح أو خسارة الفترة  1

الربح أو الخسارة المنسوبة إلى أصحاب حقوق الملكية في   1
  المصرف األم

1  

  1  الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حقوق األقلية   1

  1  الدخل الشامل  1

  0  الدخل الشامل المنسوب إلى أصحاب حقوق الملكية  1

  0  الدخل الشامل المنسوب إلى حقوق األقلية   1

  1  بها كتوزيعات لحملة األسهمالمبالغ المعترف   1

  1  حصة السهم من التوزيعات  1

    قائمة التغيرات في حقوق الملكية  
  1  المعامالت مع مالكي المصرف  1

    قائمة التدفقات النقدية  
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اإلفصاح عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   1
  واالستثمارية والتمويلية بشكل منفصل

1  

  1  األرباح توزيعات من المقبوضة النقدية التدفقات  1

  1  األرباح توزيعات من المدفوعة النقدية التدفقات  1

  0  المدفوعة الدخل ضرائب عن الناشئة النقدية التدفقات  1

المجموع اإلجمالي للتدفقات النقدية الناشئة عن شراء وبيع   
  :األخرىالشركات التابعة وغيرها من منشآت األعمال 

  

  1  القيمة اإلجمالية للشراء أو االستبعاد •  1

الجزء المدفوع بالنقد أو ما يعادله من قيمة الشراء أو  •  1
  االستبعاد

1   

مبلغ النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة أو الوحدة التجارية  •  1
  التي تم شراؤها أو استبعادها 

1  

يعادلها في الشركة التابعة أو مبلغ األصول غير النقدية وما  •  1
  وحدة األعمال األخرى التي شراؤها أو استبعادها

1  

مبلغ االلتزامات غير النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة أو  •  1
  وحدة األعمال التي تم شراؤها أو استبعادها

1  

   1  اإلفصاح عن مكونات النقدية وما يعادلها التي يمتلكها المصرف  1

مبالغ األرصدة النقدية الهامة وما يعادلها المحتَفظ بها وغير   1
المتاحة لالستعمال، وبيان أي نقدية مقيدة أو محجوزة لغرض 

  معين بصفتها أرصدة غير حّرة لالستخدام في أنشطة أخرى 

1   

    اإليضاحات  

  1  أسس القياس المستخدمة لألصول  1

  1  أسس القياس المستخدمة لاللتزامات  1

األحكام المصدرة من ِقبل إدارة المصرف، بخالف األحكام   1
المرتبطة بالتقديرات والمتعلقة بتطبيق السياسات المحاسبية 
للكيان التي يكون لها األثر األكثر أهمية على المبالغ المعترف 

  بها في القوائم المالية   

1  

IAS 2 المخزون        

السياسات المحاسبية المستخدمة في قياس المخزون بما في   1    
  ذلك طريقة تحديد تكلفة المخزون 

1   

مبلغ أي تخفيض لقيمة المخزون المعترف به كمصروف خالل   1
  الفترة 

0  

القيمة الدفترية المسجلة للمخزون المرهون كضمان اللتزامات   1
  المصرف 

0  

IAS 8  ،السياسات المحاسبية      
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والتغيرات في 
التقديرات المحاسبية، 

  األخطاء

    التغير في السياسة المحاسبية      

عند تغيير السياسة المحاسبية بسبب صدور معيار محاسبي جديد   
  :أو تفسير جديد ينبغي اإلفصاح عن

  

عنوان المعيار أو التفسير الذي أدى إلى تغيير السياسة  •  1
  المحاسبية 

1   

    1  طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية  •  1

وصف لألحكام االنتقالية بما في ذلك األحكام التي يمكن  •  1
  أن تؤثر على الفترات المستقبلية 

1   

مقدار المبالغ التي سيتم تعديلها للفترة الحالية والفترات السابقة   
  :نتيجة تغيير في السياسة المحاسبية

  

  0  مبلغ التعديل لكل بند في القوائم المالية تأثر بذلك التغيير  •  1

كيفية تطبيق أثر التغيير في السياسة المحاسبية إذا كان من غير   1
  العملي تطبيق أثر التغيير في السياسة بأثر رجعي

0  

اإلفصاح عن حقيقة عدم تطبيق سياسة محاسبية معينة أو تفسير   1
معين صدر ولم يصبح ساري المفعول على الفترة الحالية، وعن 

التقديرات المحتملة آلثار تطبيق هذه السياسة أو التغيير على  
  القوائم المالية للفترة الحالية   

1  

    التغير في التقديرات  

طبيعة التغير في التقدير المحاسبي الذي يكون له تأثير في الفترة   1
  الحالية أو يُتوّقع أن يكون له تأثير في الفترات المستقبلية 

1   

حجم التغير في التقدير المحاسبي الذي يكون له تأثير في الفترة   1
  الحالية أو يُتوّقع أن يكون له تأثير في الفترات المستقبلية

1    

IAS 10  األحداث الالحقة
  لتاريخ الميزانية

      

   1  تاريخ إقرار إصدار القوائم المالية  1    
   1  الجهة المخولة بإصدار القوائم المالية  1

IAS 14  التقارير حول
  القطاعات

      

تجزئة مجموع األصول التي تظهر في قائمة المركز المالي بين   1    
  القطاعات

1    

    0  مصروف االهتالك واإلطفاء لألصول القطاعية   1

    1  خسائر انخفاض القيمة لألصول القطاعية  1
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اإلفصاح عن مبلغ النفقات الرأسمالية المتكبدة خالل الفترة   1
  الناتجة عن شراء أصول القطاع الملموسة وغير الملموسة

0    

    1  اإلفصاح عن المعلومات الثانوية للقطاع  1

اإلفصاح عن أنواع المنتجات والخدمات الداخلة ضمن كل قطاع   1
  عمل يقدم التقارير عنه 

1    

    1  اإلفصاح عن تركيب كل قطاع جغرافي يقدم التقارير عنه  1

IAS 16  الممتلكات والمصانع
  والمعدات

      

أسس القياس المستخدمة في احتساب إجمالي المبلغ المرّحل   1    
لكل صنف من الممتلكات والمصانع  )القيمة الدفترية(

  والمعدات

1    

طرق االهتالك المستخدمة لكل صنف من الممتلكات والمصانع   1
  والمعدات

1    

األعمار اإلنتاجية أو معدالت االهتالك لكل صنف من   1
  الممتلكات والمصانع والمعدات

1  

  1  إجمالي المبلغ المرحل في بداية ونهاية الفترة  1

      

  1  االهتالك المتراكم في بداية ونهاية الفترة  1

رصيد حساب مجموع تدني قيمة األصول إن ُوجدفي بداية   1
  ونهاية الفترة

1    

    :التسوية ما بين المبلغ المرّحل في أول الفترة وفي نهايتها مبينا  

    1  اإلضافات   1
     1  االستبعادات  1

     1  عمليات تمّلك شركات أخرى من خالل اندماج األعمال   1
    1  مصروف االهتالك للفترة الحالية  1

صافي فروق الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة   1
  أجنبية

1     

  0  وجود قيود على ملكية المصرف لألصول ومبالغها   1

  0  الممتلكات والمصانع والمعدات المرهونة مقابل االلتزامات   1

قيمة ونوع التعهدات المتعاقد عليها مع الموردين لشراء   1
  الممتلكات والمصانع والمعدات

0  

مبلغ المصاريف التي تم رسملتها على حساب الممتلكات   1
  والمصانع والمعدات أثناء اإلنشاء

0  

IAS 17  عقود اإليجار        

    اإلفصاحات المطلوبة لعقود اإليجار التمويلية       
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   1  صافي القيمة المسجلة في تاريخ الميزانية لكل فئة من األصول   1
    1  إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية   1

  0  اإليجارات الطارئة المعترف بها كمصروف خالل الفترة  1

اإليجار المستقبلية المتوقع قبضها مجموع الحد األدنى لدفعات   1
  بموجب عقود اإليجار من الباطن غير القابلة لإللغاء

0  

    اإلفصاحات المطلوبة لعقود اإليجار التشغيلية  

مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود   1
  اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء  

1   

مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المتوقع قبضها   1
  بموجب عقود اإليجار من الباطن غير القابلة لإللغاء  

0  

دفعات اإليجار واإليجار من الباطن واإليجارات المشروطة   1
  المعترف بها كمصروف  

0  

IAS 18 اإليراد        

الطرق المحاسبية المتبعة لالعتراف باإليراد بما في ذلك الطرق   1    
  المتبعة لتحديد مرحلة اإلنجاز للعملية التي تتضمن تقيم خدمات  

1   

   1  مبلغ كل نوع من أنواع اإليرادات المعترف بها خالل الفترة  1

  IAS 37   0أية أرباح أو خسائر طارئة بموجب   1

IAS 21  
 آثار التغيرات في

أسعار صرف العمالت 
  األجنبية

      

فروقات أسعار الصرف المعترف بها في قائمة الدخل باستثناء   1    
تلك الناشئة عن األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 

   IAS 39من خالل األرباح أو الخسائر وفق 

1  

فروقات أسعار الصرف الظاهرة في بند منفصل ضمن حقوق   1
  الملكية

0  

IAS 24  اإلفصاحات عن
  األطراف ذات العالقة

      

لكل " موظفي اإلدارة الرئيسيين"اإلفصاح عن إجمالي تعويضات       
  :من الفئات التالية

  

   1  منافع الموظفين قصيرة األجل •  1
  0  منافع ما بعد الخدمة •  1

  0  المنافع طويلة األجل األخرى •  1

   1  منافع إنهاء الخدمة •  1

    1  الدفعات على أساس األسهم •  1

    :الطرف ذو العالقة يتمثل في الشركات التابعة، اإلفصاح عن  
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  0  مبلغ العمليات •  1

  0  )المعلقة(مبلغ األرصدة القائمة  •  1

مخصصات الديون المشكوك فيها المرتبطة باألرصدة القائمة  •  1
  بين األطراف ذات العالقة

0  

ومخصصات الديون المشكوك فيها المعترف الديون المعدومة  •  1
  بها على أنها مصاريف

0  

    :الطرف ذو العالقة يتمثل في الشركات الزميلة، اإلفصاح عن  

    1  مبلغ العمليات •  1

    1  )المعلقة(مبلغ األرصدة القائمة  •  1

  
مخصصات الديون المشكوك فيها المرتبطة باألرصدة القائمة  •  1

  العالقةبين األطراف ذات 

0    

الديون المعدومة ومخصصات الديون المشكوك فيها المعترف  •  1
  بها على أنها مصاريف

0    

الطرف ذو العالقة يتمثل في موظفو اإلدارة الرئيسيون، اإلفصاح   
  :عن

  

   1  مبلغ العمليات •  1
   1  )المعلقة(مبلغ األرصدة القائمة  •  1

المرتبطة باألرصدة القائمة مخصصات الديون المشكوك فيها  •  1
  بين األطراف ذات العالقة

0  

الديون المعدومة ومخصصات الديون المشكوك فيها المعترف  •  1
  بها على أنها مصاريف

0  

IAS 27  القوائم المالية
  الموحدة والمنفصلة

      

طبيعة العالقة بين الشركة القابضة والشركة التابعة التي ال تملك   1    
القابضة فيها أكثر من نصف سلطة التصويت بشكل الشركة 

  مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة

0  

مبررات عدم سيطرة المصرف على الشركة التابعة بالرغم من   1
ملكيته أكثر من نصف حقوق التصويت أو حقوق التصويت 
الممكنة في الشركة التابعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من 

  الشركات التابعة األخرى خالل

0  

مدى تطابق أو اختالف تاريخ القوائم المالية للشركة القابضة   1
  والشركة األم

1   

طبيعة ومدى وجود أية قيود هامة على قدرة الشركات التابعة على   1
تحويل األموال للشركة القابضة في صورة أرباح نقدية أو تسديد 

  قروض أو سلف 

0  
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IAS 28   االستثمار في تكاليف
  الشركات الزميلة

    1  

القيمة العادلة لالستثمار في الشركات الزميلة التي تكون لها   1    
  أسعار أسهمها معلنة

1   

معلومات مالية ملّخصة حول الشركات الزميلة والمبالغ اإلجمالية   
  :لـ

  

   1  أصولها الخاصة بها •  1

   1  التزاماتها الخاصة بها •  1

   1  إيراداتها الخاصة بها •  1

   1  األرباح أو الخسائر الخاصة بها •  1
طبيعة ونطاق أي قيود هامة على قدرة الشركات الزميلة على   1

تحويل األموال إلى المستثمر على صورة توزيعات أرباح نقدية أو 
  سداد للقروض أو السلف

0  

تتم حصة المستثمر من أرباح أو خسائر االستثمارات التي   1
محاسبتها بطرقة حقوق الملكية والمبلغ المسجل لتلك 

  االستثمارات بشكل منفصل

1    

  0  حصة المستثمر في أي عمليات متوقفة في الشركات الزميلة  1

حصة المستثمر من االلتزامات المحتملة للشركة الزميلة التي يتم   1
  تكبدها بشكل مشترك مع المستثمرين اآلخرين

1    

IAS 33 ربحية السهم        

مبلغ األرباح أو الخسائر المستخدم في حساب األرباح المعّدة   1    
  لحملة األسهم العادية عند احتساب ربحية السهم المخّفضة

1   

التعديالت التي تتّم على هذا المبلغ لحساب ربحية السهم   1
  المخفضة  

1   

الحتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم   1
  ربحية السهم األساسية والمخفضة

1   

توضيح ووصف لألحداث الالحقة المتعّلقة باألسهم العادية أو   1
  األسهم العادية المحتملة الالحقة لتاريخ الميزانية

0  

IAS 36  االنخفاض في قيمة
  األصول

      

    :اإلفصاح لكل فئة من األصول      

   1  في قائمة الدخل خسارة انخفاض القيمة المعترف بها •  1

  1  أرباح استعادة خسارة التدني المعترف بها في قائمة الدخل •  1

مبلغ أية خسائر انخفاض معترف بها مباشرة في حقوق  •  1
  وأية قيمة لعكس الخسارة ) لألصول المعاد تقييمها(الملكية 

1  
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اإلفصاح عن خسائر االنخفاض في قيمة أصول القطاعات   1
المعترف بها في قائمة الدخل أو حقوق الملكية وأية عكس 

  لخسارة انخفاض في قيمة أصول القطاعات ) استعادة(

1   

المعلومات التي اسُتخدمت لوضع التقديرات التي تّم استخدامها   1
  لتحديد القيمة القابلة لالسترداد

1   

IAS 37  المخصصات
واألصول وااللتزامات 

  المحتملة

      

    :اإلفصاح لكل فئة من المخصصات      

المخصصات المضافة خالل الفترة، بما في ذلك الزيادة على  •  1
  المخصصات الحالية  

1  

المبالغ المستعملة والتي قيدت على حساب المخصص خالل  •  1
  الفترة 

0  

مكاسب (لقائمة الدخل المبالغ غير المستخدمة المعكوسة  •  1    
  خالل الفترة) تخفيض المخصص

0  

وصف مختصر عن طبيعة االلتزام والتوقيت المتوّقع ألية  •  1
  تدفقات صادرة

1   

إشارة إلى الشكوك في مبلغ وتوقيت تلك التدفقات الصادرة  •  1
  )وتوضيح االفتراضات الرئيسية الخاصة باألحداث المستقبلية(

1   

   1  المتوقعة مبلغ التعويضات •  1

IAS 38 األصول غير الملموسة        

اإلفصاح لكل فئة من األصول غير الملموسة، مع التمييز بين       
  :  األصول الموّلدة داخليا واألصول غير الملموسة األخرى

  

تحديد ما إذا كانت األعمار اإلنتاجية غير محدودة أو  •  1
األعمار محدودة المدة، فإن كانت محدودة يفصح عن 

  اإلنتاجية أو معدالت اإلطفاء المستخدمة

1  

   1  طرق اإلطفاء المستخدمة لألصول ذات العمر المحدد •  1
المبلغ المسجل اإلجمالي واإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض  •  1

  القيمة في بداية ونهاية الفترة

1  

  0  اإلضافات من األصول المطّورة داخليا  1

  0  األصول المشتراةاإلضافات من   1

اإلضافات من األصول المشتراة من خالل عملية اندماج   1
  األعمال

1   

األصول المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع بموجب   1
IFRS 5  

0  

  1المبلغ المسجل لألصول ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد   1
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∗
يعتمد على النموذج  "بيت التمويل الكوييت"يف ّمت إدراج بنود اإلفصاح املتعلقة بنموذج التكلفة دون منوذج القيمة العادلة كون أن مصرف الدراسة الذي يتمثل   

  .األول

  واألسباب التي تدعم ذلك
  0  التعاقدية لشراء األصول غير الملموسةمبلغ االلتزامات   1

IAS 40  االستثمارات العقارية        

النموذج المطبق فيما إذا كان نموذج التكلفة أو نموذج القيمة   1    
  العادلة 

1   

    :، ينبغي اإلفصاح عن∗∗∗∗في حالة استخدام نموذج التكلفة  

  1  طرق االهتالك المستخدمة •  1

  1  معدالت االهتالك المستخدمةاألعمار اإلنتاجية أو  •  1

  1  مبلغ اهتالك الفترة •  1

  1  مبلغ خسائر التدني في القيمة •  1

  1  إضافات االستثمارات العقارية خالل الفترة •  1

التحويالت من وإلى األصول طويلة األجل المستخدمة في  •  1
  المصرف

1  

    :الدخلاإلفصاح عن المبالغ التالية المعترف بها في قائمة   

   1  دخل اإليجار من االستثمارات العقارية  1
وجود وحجم القيود على قابلية تحقيق االستثمارات العقارية أو   1

  القيود على تحويل الدخل والعوائد من التصرف 

1   

االلتزامات التعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوير االستثمارات   1
  الصيانة والتحسيناتالعقارية لعمليات اإلصالح أو 

  0   

IFRS2   المدفوعات على
  أساس األسهم

      

معلومات تمّكن المستخدمين من فهم طبيعة ومدى المعامالت   1    
  القائمة خالل الفترة والتي تتم من خالل أسهم 

1  

معلومات تمّكن المستخدمين من معرفة كيفية تحديد القيمة   1
عند شراء البضاعة أو العادلة للسلع والخدمات المستلمة 

الحصول على خدمات مقابل األسهم أو القيمة العادلة ألدوات 
  حقوق الملكية التي منحت خالل الفترة

1   

معلومات تبين أثر المصاريف المدفوعة والمتعلقة بالعمليات التي   1
  تتم على أساس األسهم على قائمة الدخل

0   

IFRS 3 اندماج األعمال        

  1  اندماجات منشآت األعمال التي تّمت خالل الفترة   1    

  0اندماجات منشآت األعمال التي تّمت بعد تاريخ الميزانية ولكن   1
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  قبل الترخيص بإصدار الميزانية 

  0  بعض اندماجات منشآت األعمال التي تّمت في فترات سابقة  1  

IFRS 7  األدوات المالية
  اإلفصاحات

      

   1  اإلفصاح عن القيمة الدفترية لكل فئة من فئات األصول المالية   1    
  1  اإلفصاح عن القيمة الدفترية لكل فئة من فئات االلتزامات المالية   1

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مع   1
بيان الجزء المحتفظ به بالقيمة العادلة وكذلك المصنفة كأصول 

   IAS 39مالية محتفظ بها للمتاجرة وفق 

0  

  1  استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق  1

   1  أصول مالية معّدة للبيع  1
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مع االلتزامات المالية   1

  :تصنيفها إلى
 التزامات مخصصة بالقيمة العادلة -1
  الجزء المصنف كالتزامات محتفظ بها للمتاجرة  -2

0  

   1  االلتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  1
خالل الفترة (مقدار التغير في القيمة العادلة لاللتزامات المالية   1

  والذي يعزى للتغيرات في مخاطر االئتمان) المالية وتراكميا

1  

  0  إلغاء االعتراف باألصل المالي   1

القيمة المسجلة لألصل المالي والمرهونة كضمان لاللتزامات   1
  ) المحتملة(

0  

  0  الشروط المتعلقة بعملية الرهن  1

    1  الماليةمبلغ خسارة التدني لكل فئة من فئات األصول   1

    تحوط القيمة العادلة  

  0  وصف لنوع التحوط •  1

وصف لألدوات المالية المخصصة كأدوات تحوط باإلضافة  •  1
  إلى القيمة العادلة لها بتاريخ التقارير المالية

0  

  0  طبيعة المخاطر المتحّوط لها •  1

    تحّوط التدفق النقدي  

  1  وصف لنوع التحوط •  1
لألدوات المالية المخصصة كأدوات تحوط باإلضافة وصف  •  1

  إلى القيمة العادلة لها بتاريخ التقارير المالية

1   

   1  طبيعة المخاطر المتحّوط لها •  1

    تحّوط صافي االستثمار في العمليات األجنبية  

  0  وصف لنوع التحوط •  1
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وصف لألدوات المالية المخصصة كأدوات تحوط باإلضافة  •  1
  إلى القيمة العادلة لها بتاريخ التقارير المالية

0  

  0  طبيعة المخاطر المتحّوط لها •  1

   1  طرق تحديد القيمة العادلة  1
   1  طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن األدوات المالية  1

األهداف والسياسات والعمليات واألنشطة المتخذة إلدارة هذه   1
  المخاطر والطرق المستخدمة لقياس هذه المخاطر 

1   

    مخاطر االئتمان  

الحد األقصى للمبلغ الذي قد يتعرض له المصرف لمخاطر  •  1
االئتمان بتاريخ القوائم المالية دون األخذ بعين االعتبار أية 

  ضمانات بحوزة المصرف 

1   

وصف للضمانات الموجودة بحوزة المصرف مقابل تلك  •  1
  األدوات 

1   

   1  اإلفصاح عن المزايا االئتمانية لألصول المالية •  1

    اإلفصاح عن األصول المالية المستحقة أو التي تعرضت للتدني  

تحليل ألعمار األصول المالية مستحقة القبض والتي لم ينطبق  •  1
  عليها شروط التدني

1   

تحليل األصول المالية التي تّم اعتبارها قد تدّنت، مع بيان  •  1
العوامل المعتمدة من ِقبل المصرف العتبار أن األصل المالي 

  قد تدّنت قيمته 

1   

    مخاطر السيولة  

   1  تحليل لتواريخ استحقاق االلتزامات المالية القائمة •  1
   1  االلتزاماتوصف لكيفية إدارة مخاطر السيولة لتلك  •  1

    مخاطر السوق  

تحليل الحساسية لكل نوع من أنواع مخاطر السوق التي قد  •  1
يتعرض لها المصرف، مع بيان أثر هذه المخاطر على قائمة 

  الدخل وحقوق الملكية  

1  

  1  األساليب والفرضيات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية •  1

األساليب والفرضيات المستخدمة التغيرات التي طرأت على  •  1
  مقارنة بالفترات السابقة وأسباب هذه التغيرات

0  
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 א�د�א��

��מ�

 א��د

���א���و�ل� #�מ�א��د

 א��و���

  1اإلفصاح عن دور وطبيعة سلطة املستشار الشرعي أو اهليئة الشرعية يف الرقابة عن نشاط املصرف    1

 0 اإلفصاح عن مبالغ املكاسب اليت حتققت للمصرف من مصادر حترّمها الشريعة اإلسالمية 1

  1 اإلفصاح عن طبيعة املكاسب اليت حتققت للمصرف من مصادر حترّمها الشريعة اإلسالمية 1

اإلفصاح عن طريقة التصرف يف املكاسب اليت حتققت للمصرف من مصادر حتّرمها الشريعة  1
 اإلسالمية

0  

 0 اإلفصاح عن مبالغ الصرف املخالف للشريعة 1

   1 اإلفصاح عن طبيعة الّصرف ألغراض ال تبيحها الشريعة 1
   0 املخالف للشريعةاإلفصاح عن طريقة التصرف يف األصول املرتتبة عن الكسب  1

اإلفصاح عن طبيعة العالقة بني املصرف وأصحاب حسابات االستثمار املطلقة بصفته مضاربا أم  1
 وكيال

1 

 0 اإلفصاح عن حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة كبند مستقل ضمن قائمة املركز املايل 1

    1 اإلفصاح عن توزيع حسابات االستثمار املطلقة وفقا ملدة استحقاقها  1

    1 اإلفصاح عن النسب املتفق عليها لالستثمار من حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 1

  0 اإلفصاح عن األصول املستثمر فيها أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 1

 0 املشرتك فيها بني املصرف وأصحاب حسابات االستثمار املطلقةاإلفصاح عن األصول  1

اإلفصاح عن األسس املتبعة يف توزيع األرباح بني أصحاب حقوق امللكية وأصحاب حسابات  1
 االستثمار املطلقة

1 

  1 اإلفصاح عن عائد حسابات االستثمار املطلقة 1

    1 اإلفصاح عن معّدل عائد حسابات االستثمار املطلقة 1

 0 اإلفصاح عن األسس املتبعة يف حتميل املصروفات على حسابات االستثمار املطلقة 1

 0 اإلفصاح عن األسس املتبعة يف حتميل املخصصات، ومن تؤول إليه عند إلغائها  1

 0 اإلفصاح عن نصيب املصرف من دخل االستثمارات املطلقة بصفته مضاربا 1

 0 يف االستثمارات املقيدة اإلفصاح عن قائمة التغريات 1
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اإلفصاح عن طبيعة العالقة بني املصرف وأصحاب حسابات االستثمار املقيدة بصفته مضاربا أم  1
 وكيال

1  

اإلفصاح عن األسس املتبعة يف توزيع األرباح بني أصحاب حقوق امللكية وأصحاب حسابات  1
 االستثمار املقيدة

1 

 0 اإلفصاح عن عائد حسابات االستثمار املقيدة  1

 0 اإلفصاح عن معّدل عائد حسابات االستثمار املقيدة  1

اإلفصاح عن نسب توزيع األرباح بني أصحاب حقوق امللكية وأصحاب حسابات االستثمار  1
 املقيدة

0 

 0 اإلفصاح عن األسس املتبعة يف حتميل املخصصات، ومن تؤول إليه عند إلغائها   1

اإلفصاح عن نصيب املصرف بصفته مضاربا يف أرباح االستثمارات املقيدة أو أجره املقطوع  1
 بصفته وكيال لالستثمارات

0 

 0 اإلفصاح عن قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات 1

 1 اإلفصاح عّما إذا كان املصرف يقوم بإخراج الزكاة نيابة عن أصحاب حقوق امللكية 1

 1 اإلفصاح عن وعاء الزكاة للمصرف إذا التزم بإخراجها نيابة عن مجيع أصحاب حقوق امللكية 1
 

اإلفصاح عّما إذا كان املصرف يقوم جبمع وتوزيع الزكاة نيابة عن أصحاب حسابات االستثمار  1
 املطلقة واحلسابات األخرى

0 

 0 مقدار الزكاة الواجبة على حقوق أصحاب حسابات االستثمار 1

 1 اإلفصاح عن مبلغ الزكاة 1

 1 اإلفصاح عن أموال الزكاة و اليت قام املصرف بتوزيعها 1

 1 اإلفصاح عن مصارف الزكاة 1

 0 بتوزيعها يف اية الفرتة املاليةاإلفصاح عن أموال الزكاة والصدقات اليت مل يقم املصرف  1
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òß†Ô½a@ @@ @@@@@

Þëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛa@@Z@@Z@@Z@@ZÝ�†ßÝ�†ßÝ�†ßÝ�†ß@@@@ÑíŠÈnÜÛÑíŠÈnÜÛÑíŠÈnÜÛÑíŠÈnÜÛ@@@@�íbÈ¶�íbÈ¶�íbÈ¶�íbÈ¶@@@@òj�b�aòj�b�aòj�b�aòj�b�a@@@@òîÛë†ÛaòîÛë†ÛaòîÛë†ÛaòîÛë†Ûa@@@@bèmbjÜİnßëbèmbjÜİnßëbèmbjÜİnßëbèmbjÜİnßë@@@@āŠÈÛāŠÈÛāŠÈÛāŠÈÛ@@@@áöaìÔÛaáöaìÔÛaáöaìÔÛaáöaìÔÛa@@@@òîÛb½aòîÛb½aòîÛb½aòîÛb½a@@@@
@�b–Ï⁄aë@�b–Ï⁄aë@�b–Ï⁄aë@�b–Ï⁄aë@@@@@@@@

1111@M@M@M@M71717171@ @@ @@ @@ @

Þëþa@szj½a@Z ÕÏaìnÛa@��b�a@ïÛë†Ûa@@2M@18@ @

Þëþa@kÜİ½aZ  òîçbß@�íbÈß@òj�b�a@@2@ @

üëc@Z ÑíŠÈm@�íbÈß@òj�b�a@bènîàçcë@@3@ @

@ @@ @@ @@ @1@N ÑíŠÈm@‰bîÈ½a@��b�a@@@@@@3@ @
@ @2@N@�íbÈß@É™ë@òîàçcòj�b�a@@3@ @

bîãbq@Z Òa†çc@�íbÈß@òj�b�a@@4@ @

brÛbq@Z Ý�a†ß@‰a†•g@�íbÈß@òj�b�a@@6@ @

@ @@ @@ @@ @1@N âbÈÛa@ÊbİÔÛa@Ý�†ß@@@@@@6@ @
@ @2@N˜b¨a@ÊbİÔÛa@Ý�†ß@@7@ @

ïãbrÛa@kÜİ½a@Z @Òýn�üa@��b�a@ïÛë†Ûa@ @@ @@ @@ @
8@ @

üëc@Z lbj�c@Òýn�üa@��b�a@ïÛë†Ûa@@8@ @

@ @@ @@ @@ @1@N ïãìãbÔÛa@âbÄäÛa@@@@@@9@ @
@ @2N@�íŠšÛa@âbÄäÛa@@9@ @
@ @@ @@ @@ @3@N ÝíìànÛa@‰…b–ß@@@@@@10@ @

@ @4@Nòj�b�a@òäèß@@10@ @

bîãbq@Z ŠçbÄß@Òýn�üa@��b�a@ïÛë†Ûa@@11@ @

@ @@ @@ @@ @1@N ÷bîÔÛaë@Òa�Çüa@†ÇaìÓ@@@@@@11@ @

@ @2@NòîÛb½a@áöaìÔÛa@@11@ @

@ @@ @@ @@ @3@N �b–Ï⁄a@ôìn�ß@@@@@@11@ @

@ @4@NpbzÜİ–½a@@11@ @

brÛbq@Z Ý×b’ß@Òýn�üa@��b�a@ïÛë†Ûa@ @@ @@ @@ @11@ @

@ @@ @@ @@ @1@N ñ†yì½a@áöaìÔÛa@…a†Çg@@@@@@11@ @

@ @2@Nòîjäuþa@Þb½a@÷c‰@Öaì�c@µg@Þì�†Ûa@@12@ @

@ @@ @@ @@ @3@N òã‰bÔàÜÛ@òîÛb½a@áöaìÔÛa@òîÜibÓ@@@@@@12@ @

@ @4@Nñ…ì¦a@òîÛbÇ@òîj�b�a@òßìÜÈ½a@—Ôã@@12@ @

sÛbrÛa@kÜİ½a@Z ÕÏaìnÛa@��b�a@ïÛë†Ûa@ @@ @@ @@ @
13@ @

üëc@Z òÈîj�@ÕÏaìnÛa@��b�a@ @@ @@ @@ @13@ @

@ @@ @@ @@ @1@N ��b�a@ÕÏaìnÛa@ÑíŠÈm@@13@ @

@ @2@N��b�a@ÁîàänÛaë@ÕÏaìnÛa@@14@ @

bîãbq@Z pa‰�ß@ÕÏaìnÛa@��b�a@ïÛë†Ûa@@14@ @

@ @@ @@ @@ @1@N pb��ûàÜÛ@òî½bÈÛa@òİ’ãþa@É�ìm@@@@@@14@ @
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@ @2@Nòî½bÈÛa@Þb½a@÷c‰@Öaì�c@‰Čìİm@@15@ @

@ @3@NòîÛë†Ûa@òîÛb½a@òßìÜÈ½a@óÜÇ@kÜİÛa@†íaŒm@@15@ @

brÛbq@Z  bíaŒß@pbÓìÈßë@ÕÏaìnÛa@��b�a@ïÛë†Ûa@@16@ @

@ @@ @@ @@ @1@N ïÛë†Ûa@��b�a@ÕÏaìnÛa@bíaŒß@@@@@@16@ @

@ @2@NïÛë†Ûa@��b�a@ÕÏaìnÛa@pbÓìÈß@@17@ @

ïãbrÛa@szj½a@Z �Ü©@�íbÈß@òj�b�a@òîÛë†Ûa@ë@òÐ�ÜÏ@bè–öb–�ë@ê�íbÈß@@18181818@M@M@M@M43434343@ @@ @@ @@ @

Þëþa@kÜİ½a@Z @@pbîßìàÇ@Þìy@�Ü©@�íbÈß@òj�b�a@òîÛë†Ûa@@18@ @

üëc@@Z�î�dm@IASBL@éÏa†çc@émbî£a��aë@ÕÏaìnÜÛ@@19@ @

@ @@ @@ @@ @1@N @@�î�dm IASB@@@@@@@19@ @

@ @2@N@Òa†çc IASB@@19@ @

@ @3@N@òîvîma��a IASB@@ïÛë†Ûa@��b�a@ÕÏaìnÜÛ@@20@ @

bîãbq@@ZÝØî�a@ïàîÄänÛa@�Û@IASB@@22@ @

@ @@ @@ @@ @1@NòjÓaŠ½a@�Ü©@@@@@@23@ @

@ @2@NòîÛë†Ûa@òîÛb½a@Ší‰bÔnÛa@�íbÈß@ò��ûß@@23@ @

@ @3@NòîÛë†Ûa@òj�b�a@�íbÈß@�Ü©@@24@ @

@ @@ @@ @@ @4@NòîÛë†Ûa@òîÛb½a@Ší‰bÔnÛa@�íbÈ½@ð‰b’n�üa@�Ü�a@@@@@24@ @

@ @5@NòîÛë†Ûa@òîÛb½a@Ší‰bÔnÛa@�íbÈß@pa��Ðm@òä¦@@25@ @

brÛbq@@ZòîÛë†Ûa@òj�b�a@�íbÈß@ÕîjİnÛ@†îídnÛaë@áÇ†Ûa@‰…b–ß@@26@ @

ïãbrÛa@kÜİ½a@Z òÐ�ÜÏ@�íbÈß@òj�b�a@òîÛë†Ûa@bç‰b�gë@ïàîçbÐ½a@@26@ @

üëc@Z  òÐ�ÜÏ@�íbÈß@òj�b�a@òîÛë†Ûa@ @@ @@ @@ @26@ @

bîãbq@Z  ‰b�⁄a@ïàîçbÐ½a@Ší‰bÔnÜÛ@òîÛb½a@ @@ @@ @@ @29@ @

@ @@ @@ @@ @1@NïàîçbÐ½a@‰b�⁄a@ÑíŠÈm@@@@@@29@ @

@ @2@NòîÛb½a@Ší‰bÔnÜÛ@ïàîçbÐ½a@‰b�⁄a@…bànÇa@@29@ @

@ @3@NïàîçbÐ½a@‰b�⁄a@āŠË@@30@ @

@ @@ @@ @@ @4@N@‰b�⁄a@pbãìØßïàîçbÐ½a@@@@@31@ @

brÛbq@@ZòîÛë†Ûa@òj�b�a@�íbÈß@@@@@@@@31@ @

sÛbrÛa@kÜİ½a@Z—öb–�@�íbÈß@òj�b�a@òîÛë†Ûa@ @@ @@ @@ @33@ @

üëc@Z òíìÛëc@åíŠàrn�½a@´™ŠÔ½aë@ @@ @@ @@ @34@ @

bîãbq@Z òj�bª@òàîÔÛa@òÛ…bÈÛa@ @@ @@ @@ @35@ @

@ @@ @@ @@ @1@NòÛ…bÈÛa@òàîÔÛa@âìèÐß@@@@@@35@ @

@ @2@NòÛ…bÈÛa@òàîÔÛa@âa†‚n�a@bíaŒß@@36@ @

@ @3@N@lìîÇòÛ…bÈÛa@òàîÔÛa@âa†‚n�a@@37@ @

brÛbqZ �íbÈß@òàöbÓ@óÜÇ@ù…bj½a@ @@ @@ @@ @38@ @

@ @@ @@ @@ @1@Nù…bj½a@óÜÇ@òàöbÔÛa@�íbÈ½a@âìèÐß@@@@@@38@ @

@ @2@Nù…bj½a@óÜÇ@òàöbÓ@�íbÈß@âa†‚n�a@wöbnã@@41@ @

@ @3@NïÛë†Ûa@��b�a@ÕÏaìnÛa@¿@ù…bj½a@óÜÇ@òàöbÔÛa@�íbÈ½a@‰ë…@@42@ @

sÛbrÛa@szj½a@Z pbjÜİnß@āŠÈÛa@�b–Ï⁄aë@ÕÏë@�íbÈß@òj�b�a@òîÛë†Ûa@@43434343@M@M@M@M71717171@ @@ @@ @@ @

Þëþa@kÜİ½a@Z òîçbß@āŠÈÛa@�b–Ï⁄aë@@@43@ @
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üëc@ZāŠÈÛa@òîçbß@@43@ @

@ @@ @@ @@ @1@NāŠÈÛa@âìèÐß@@@@43@ @

@ @2@N@āŠÈÛa@òîàçc@@44@ @

bîãbq@Z��b�a@�b–Ï⁄a@òîçbß@@44@ @

@ @@ @@ @@ @1@N�b–Ï⁄a@âìèÐß@@@@@@45@ @

@ @2@N�b–Ï⁄a@Êaìãc@@46@ @

@ @3@N�b–Ï⁄a@òîàçc@@48@ @

ïãbrÛa@kÜİ½a@Z òîÇìäÛa@bè–öb–�ë@òßìÜÈ½a@åÇ@�b–Ï⁄a@kîÛb�cë@pbßìÔß@@49@ @

üëc@ZéîÏ@ñŠqû½a@ÝßaìÈÛaë@�b–Ï⁄a@pbßìÔß@@49@ @

@ @@ @@ @@ @1@N�b–ÏfiÛ@òî�b�þa@pbßìÔ½a@@@@49@ @

@ @2@N@�b–Ï⁄a@òîÜàÇ@óÜÇ@ñŠqû½a@ÝßaìÈÛa@@49@ @

bîãbq@Z�b–ÏfiÛ@òßbÈÛa@kîÛb�þa@@50@ @

brÛbqZ @òîÇìäÛa@—öb–¨aòîÛb½a@pbßìÜÈàÜÛ@ @@ @@ @@ @51@ @

@ @@ @@ @@ @1@NòîÇìäÛa@—öb–¨a@âìèÐß@@@@@@51@ @

@ @2@NòîÇìäÛa@—öb–¨a@@52@ @

sÛbrÛa@kÜİ½a@ZāŠÈÛa@ÕÏë@òîÛb½a@áöaìÔÛa@¿@�b–Ï⁄aë@�íbÈß@òj�b�a@òîÛë†Ûa@@55@ @

üëc@ZïÛb½a@Œ×Š½a@òàöbÓ@¿@�b–Ï⁄aë@āŠÈÛa@@56@ @

@ @@ @@ @@ @1@NïÛb½a@Œ×Š½a@òàöbÓ@āŠÇ@@@@56@ @

@ @2@N@ïÛb½a@Œ×Š½a@òàöbÓ@¿@�b–Ï⁄a@@59@ @

bîãbq@ZÝ�†Ûa@òàöbÓ@¿@�b–Ï⁄aë@āŠÈÛa@@59@ @

@ @@ @@ @@ @1@NÝ�†Ûa@òàöbÓ@…a†Çg@@@@60@ @

@ @2@N@Ý�†Ûa@òàöbÓ@āŠÇ@@61@ @

@ @3NÝ�†Ûa@òàöbÓ@¿@�b–Ï⁄a@@65@ @

brÛbqZ òîØÜ½a@ÖìÔy@ïË@pa�ÌnÛa@òàöbÓ@¿@�b–Ï⁄aë@āŠÈÛa@ @@ @@ @@ @65@ @

@ @@ @@ @@ @1@N@ÖìÔy@¿@pa�ÌnÛa@òàöbÓ@âìèÐßòîØÜ½a@@@@@@65@ @

@ @2@N@òîØÜ½a@ÖìÔy@¿@pa�ÌnÛa@òàöbÓ@òîàçc@@66@ @

@ @3NòîØÜ½a@ÖìÔy@¿@pa�ÌnÛa@òàöbÓ@¿@�b–Ï⁄a@@66@ @

bÈia‰@Zòí†ÔäÛa@pbÔÏ†nÛa@òàöbÓ@¿@�b–Ï⁄aë@āŠÈÛa@@67@ @

@ @@ @@ @@ @1@Nòí†ÔäÛa@pbÔÏ†nÛa@òàöbÓ@āŠÇ@@67@ @

@ @2@N@òí†ÔäÛa@pbÔÏ†nÛa@òàöbÓ@¿@�b–Ï⁄a@@70@ @

@Ý–ÐÛa@ò•ý�Þëþa@@71@ @

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@Z òîßý�⁄a@Ò‰b–àÜÛ@òîÛë†Ûa@òj�b�a@�íbÈß@Õîjİm@@@@72727272@M@M@M@M143143143143@ @

Þëþa@szj½a@Zb�aìßc@pbßa†‚n�aë@‰…b–ßë@Lòîßý�⁄a@Ò‰b–½a@Þìy@pbîßìàÇ@@73M89@ @

Þëþa@kÜİ½a@Z@bèÐöbÃëë@òîßý�⁄a@Ò‰b–½a@òîçbß@@73@ @

üëc@ZbèÜàÇ@��cë@òîßý�⁄a@Ò‰b–½a@ÑíŠÈm@@73@ @

@ @@ @@ @@ @1@NÑíŠÈm@Ò‰b–½a@òîßý�⁄a@@@@74@ @

@ @2@N��c@ÝàÇ@Ò‰b–½a@òîßý�⁄a@@74@ @

bîãbq@ZbèÏa†çcë@òîßý�⁄a@Ò‰b–½a@—öb–�@ @@ @@ @@ @75@ @



v
�<v
�<v
�<v
�<    M�7��9�M�7��9�M�7��9�M�7��9�::::...............................        ��23��23��23��23    4�!5�4�!5�4�!5�4�!5�    67�'%67�'%67�'%67�'%    0!8�9�0!8�9�0!8�9�0!8�9�    0���*��0���*��0���*��0���*��    �#��#��#��#�    :
'��:
'��:
'��:
'��    ;��<=��;��<=��;��<=��;��<=��    >>>>    "?��.��"?��.��"?��.��"?��.��    0���@�0���@�0���@�0���@�    A���#�A���#�A���#�A���#�    0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�0�%C8=�        
 

 

 226226226226 

@ @@ @@ @@ @1NÒ‰b–½a@—öb–�@òîßý�⁄a@@@@75@ @

@ @2@NÒa†çc@Ò‰b–½a@òîßý�⁄a@@77@ @

brÛbq@Zòîßý�⁄a@Ò‰b–½a@ÑöbÃë@@78@ @

@ @@ @@ @@ @1@N�ÌÛa@Þaìßc@pa‰bàrn�a@ñ‰a…g@@@@@@78@ @

@ @2@NÞaìßþa@‰bàrn�a@@78@ @

@ @3NòîÏŠ–½a@pbß†¨a@@78@ @

4NòîÇbànuüa@pbß†¨a@@78@ @

ïãbrÛa@kÜİ½a@Z@@òîßý�⁄a@Ò‰b–½a@¿@Þaìßþa@‰…b–ß@@79@ @

üëc@ZÞaìßÿÛ@òîÜ�a†Ûa@‰…b–½a@@79@ @

@ @@ @@ @@ @1@NòîØÜ½a@ÖìÔy@@@@@@79@ @

@ @2@Npb––‚½a@@80@ @

@ @3NôŠ�þa@‰…b–½a@@80@ @

bîãbq@ZÞaìßÿÛ@òîu‰b¨a@‰…b–½a@@80@ @

@ @@ @@ @@ @1@Nòí‰b¦a@pbib�§a@@80@ @

@ @2@N�ÏìnÛa@pbib�y@@81@ @

@ @3N‰bàrn�üa@pbib�y@@81@ @

sÛbrÛa@kÜİ½a@Zòîßý�⁄a@Ò‰b–½a@¿@Þaìßþa@pbßa†‚n�a@ @@ @@ @@ @
82@ @

üëc@ZÍî•@ÊìîjÛa@@82@ @

@ @@ @@ @@ @1@Nò¡aŠ½bi@ÝíìànÛa@@@@@@82@ @

@ @2@NáÜ�Ûbi@ÝíìànÛa@@83@ @

@ @3NÊbä–n�übi@ÝíìànÛa@@84@ @

4Nñ‰bu⁄bi@ÝíìànÛa@@85@ @

bîãbq@Z ÝíìànÛa@Íî–i@ò×‰b’½a@¿@|iŠÛa@ñ‰b�¨aë@@86@ @

@ @@ @@ @@ @1@NÝíìànÛa@ò×‰b’½bi@@87@ @

@ @2@N ÝíìànÛa@òi‰bš½bi@@88@ @

ïãbrÛa@szj½a@Z áöaìÔÛa@òîÛb½a@Ò‰b–àÜÛ@òîßý�⁄a@bç�íbÈßë@òîj�b�a@@90909090@M@M@M@M104104104104@ @@ @@ @@ @

Þëþa@kÜİ½a@Zòîßý�⁄a@Ò‰b–àÜÛ@òîÛb½a@áöaìÔÛa@@90@ @

üëc@ZáöaìÓ@òîÛbß@�Èm@åÇ@òÐîÃë@ÒŠ–½a@énÐ–i@{aŠàrn�ß@@90@ @

@ @@ @@ @@ @1@NïÛb½a@Œ×Š½a@òàöbÓ@@91@ @

@ @2@NÝ�†Ûa@òàöbÓ@@91@ @

@ @3@N@òîØÜ½a@ÖìÔy@¿@pa�ÌnÛa@òàöbÓ@@93@ @

4@Nòí†ÔäÛa@pbÔÏ†nÛa@òàöbÓ@@94@ @

@bîãbq@Z�Èm@òàöbÓ@åÇ@òÐîÃë@ÒŠ–½a@énÐ–i@{aŠí†ß@pa‰bàrn�ýÛ@ñ†îÔ½a@@95@ @

brÛbq@Z@åÇ@ŠČjÈm@áöaìÓÒŠ–àÜÛ@òîÇbànuüa@òÐîÃìÛa@@96@ @

@ @@ @@ @@ @1@Nñb×ŒÛa@Öë†ä•@Þaìßc@pbßa†‚n�aë@‰…b–ß@òàöbÓ@@96@ @

@ @2@Nå�§a@āŠÔÛa@Öë†ä•@Þaìßc@pbßa†‚n�aë@‰…b–ß@òàöbÓ@@97@ @

kÜİ½a@@ïãbrÛa@@Z�íbÈß@òj�b�a@òîÛb½a@ò•b¨a@Ò‰b–½bi@òîßý�⁄a@@98@ @

üëc@ZÑíŠÈnÛa@ò÷îèi@òj�b�a@òÈuaŠ½aë@pb��ûàÜÛ@òîÛb½a@òîßý�⁄a@bèÏa†çcë@@98@ @
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@ @@ @@ @@ @1@N�î�dm@ò÷îç@òj�b�a@òÈuaŠ½aë@pb��ûàÜÛ@òîÛb½a@òîßý�⁄a@@98@ @

@ @2@N Òa†çc@ò÷îç@òj�b�a@òÈuaŠ½aë@pb��ûàÜÛ@òîÛb½a@òîßý�⁄a@@99@ @

bîãbq@Zpa‰�ß@�íbÈß@ò÷îç@òj�b�a@òÈuaŠ½aë@pb��ûàÜÛ@òîÛb½a@òîßý�⁄a@‰…b–ßë@bç…a†Çg@@99@ @

@ @@ @@ @@ @1N@pa‰�ß@�íbÈß@ò÷îç@òj�b�a@òÈuaŠ½aë@pb��ûàÜÛ@òîÛb½a@òîßý�⁄a@@99@ @

@ @2@N  ‰…b–ß@…a†Çg@�íbÈß@òj�b�a@ò÷î�@òj�b�a@òÈuaŠ½aë@pb��ûàÜÛ@òîÛb½a@òîßý�⁄a@@100@ @

brÛbq@Zòîßý�⁄a@Ò‰b–àÜÛ@òîÛb½a@òj�b�a@�íbÈßë@òîÛë†Ûa@òj�b�a@�íbÈß@´i@òÓýÈÛa@@101@ @

@ @@ @@ @@ @1@N �íbÈß@òj�b�a@òîÛë†Ûa@åØà½a@bç…bànÇa@åß@ÝjčÓ@Ò‰b–½a@òîßý�⁄a@@101@ @

@ @2@N   �íbÈß@òj�b�a@òîÛb½a@ñ‰…b–Ûa@pb�‰bààÜÛ@ò•b¨a@òîÏŠ–½bi@òîßý�⁄a@�Ûaë@ü@bèîİÌm@�íbÈß@
òj�b�a@òîÛë†Ûa@@

101@ @

@ @@ @@ @@ @3@N �íbÈß@òj�b�a@òîÛb½a@ñ‰…b–Ûa@kj�i@â†Ç@ñ‰†Ó@Ò‰b–½a@òîßý�⁄a@…bànÇa@�íbÈß@òj�b�a@òîÛë†Ûa@@102@ @

bÈia‰@Zpbí†¤@ò÷îç@òj�b�a@òÈuaŠ½aë@pb��ûàÜÛ@òîÛb½a@òîßý�⁄a@@103@ @

sÛbrÛa@szj½a@Zòîßý�⁄a@Ò‰b–½a@òî•ì–�ë@òîÛë†Ûa@òj�b�a@�íbÈß@@104104104104@M@M@M@M

142142142142@@@@@ @@ @@ @@ @

Þëþa@kÜİ½a@ZòßbÇ@Ýöb�ß@@105@ @

üëc@Z@òj�b�a@�íbÈß@Õîjİm@bíaŒßòîßý�⁄a@Ò‰b–àÜÛ@òîÛë†Ûa@@105@ @

bîãbq@ZòîÛb½a@òßìÜÈ½a@ïß†‚n�ß@Òa†çc@¿@Òýn�a@@106@ @

brÛbq@Zòí†ÓbÈnÛa@pbÓýÈÛa@¿@Òýn�a@@107@ @

bÈia‰@Z�Û@òîÜØî�a@Òa†çþa@¿@Òýn�a AAOIFI ë  IASB@ @@ @@ @@ @107@ @

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZòîàîçbÐ½a@Ýöb�½a@ @@ @@ @@ @
108@ @

üëc@Z@óÜÇ@ð…b–nÓüa@Šçì¦a@kîÜÌmïãìãbÔÛa@ÝØ’Ûa@ @@ @@ @@ @109@ @

bîãbq@Z…ìÔäÜÛ@òîäßŒÛa@òàîÔÛa@@110@ @

sÛbrÛa@kÜİ½a@Z@òîj�b�a@Ýöb�½a@@112@ @

üëc@ZÝíìànÛa@Šqdi@Òa�Çüa@@112@ @

bîãbq@Z@�bi‰þa@¿@ò×‰b’½a@…ìÔÇ@@114@ @

@ @@ @@ @@ @1@NÑîä–m@pbib�y@‰bàrn�üa@ò×‰b’½a@¿@�bi‰þa@@114@ @

@ @2@N ï�bînya@Þ†Èß@�bi‰þa@@116@ @

brÛbq@Z@ÙîÜànÛbi@òîènä½a@ñ‰bufiÛ@òîj�b�a@ò¦bÈ½a@@119@ @

@ @@ @@ @@ @1@Nò÷î�a@‰bîÈß@ÝÃ@¿@òîj�b�a@ò¦bÈ½a@@119@ @

@ @2@NòîÛë†Ûa@òîj�b�a@�íbÈß@ÝÃ@¿@òîj�b�a@ò¦bÈ½a@@120@ @

@ @3@Nåí‰bîÈ½a@´i@Òýn�üa@÷b�c@@120@ @

4@Nåí‰bîÈ½a@´i@Òýn�üa@‰bqe@@121@ @

bÈia‰@ZÚìØ–Ûa@@121@ @

@ @@ @@ @@ @1@NÑíŠÈm@ÚìØ–Ûa@bè–öb–�ë@@121@ @

@ @2@NáîîÔm@ÚìØ–Ûa@ÕÏë@�íbÈß@òj�b�a@òîÛë†Ûa@@122@ @

b�ßb�@ZòÈíŠ’Ûbi@òÔÜÈn½a@òîÏb™⁄a@pbyb–Ï⁄a@ @@ @@ @@ @124@ @

b�…b�@Z  paŠÔÏ@�íbÈ½a@òîÏý¨a@pýßbÈàÜÛ@òîÛb½a@òîßý�⁄a@@127@ @

ÉiaŠÛa@kÜİ½a@Z ÖbÏe@Õîjİm@�íbÈß@òj�b�a@òîÛë†Ûa@¿@Ò‰b–½a@òîßý�⁄a@@139@ @

üëc@Z‰bqe@Õîjİm@�íbÈß@òj�b�a@òîÛë†Ûa@¿@Ò‰b–½a@òîßý�⁄a@@139@ @
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bîãbq@ZòîÛe@ò¦bÈß@Ýöb�½a@òîj�b�a@@140@ @

brÛbq@Zpbí†¤@�íbÈ½a@òîÜjÔn�½a@Ò‰b–àÜÛ@òîßý�⁄a@@141@ @

@ @@ @@ @@ @1@NòîÛë†Ûa@òj�b�a@�íbÈß@�Ü�@òj�äÛbi@@@@@@142@ @

@ @2@N@òîßý�⁄a@òîÛb½a@pb��ûàÜÛ@òÈuaŠ½aë@òj�b�a@ò÷î�@òj�äÛbi@@142@ @

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ò•ý�@@143@ @

sÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛaZZZZ ŠqcŠqcŠqcŠqc@@@@ÕîjİmÕîjİmÕîjİmÕîjİm@@@@�íbÈß�íbÈß�íbÈß�íbÈß@@@@òj�b�aòj�b�aòj�b�aòj�b�a@@@@òîÛë†ÛaòîÛë†ÛaòîÛë†ÛaòîÛë†Ûa@@@@óÜÇóÜÇóÜÇóÜÇ@@@@āŠÇāŠÇāŠÇāŠÇ@@@@áöaìÔÛaáöaìÔÛaáöaìÔÛaáöaìÔÛa@@@@òîÛb½aòîÛb½aòîÛb½aòîÛb½a@@@@�b–Ï⁄aë�b–Ï⁄aë�b–Ï⁄aë�b–Ï⁄aë@@@@@@@@@@@@
Ò‰b–àÜÛÒ‰b–àÜÛÒ‰b–àÜÛÒ‰b–àÜÛ@@@@@òîßý�⁄a@òîßý�⁄a@òîßý�⁄a@òîßý�⁄a@M@M@M@Mò�a‰…ò�a‰…ò�a‰…ò�a‰…@@@@òîÔîjİmòîÔîjİmòîÔîjİmòîÔîjİm@@@@óÜÇóÜÇóÜÇóÜÇ@@@@oîioîioîioîi@@@@ÝíìànÛaÝíìànÛaÝíìànÛaÝíìànÛa@@@@�íìØÛa�íìØÛa�íìØÛa�íìØÛa@@@@@M@M@M@M@@@@@@@@

144144144144@M@M@M@M@@@@

187187187187@ @@ @@ @@ @

@szj½aÞëþaZ…bànÇa@oîji@ÝíìànÛa@�íìØÛa@òîÛë†Ûa@òj�b�a@�íbÈ½@@145145145145@M@M@M@M

154154154154@@@@@ @@ @@ @@ @

Þëþa@kÜİ½a@Z ÑíŠÈnÛa@oîji@ÝíìànÛa@�íìØÛa@énİ’ãcë@@145@ @

üëc@ZÑíŠÈnÛa@oîji@ÝíìànÛa@�íìØÛa@éÏa†çcë @145@ @

@ @@ @@ @@ @1@NkníìØÛa@ÝíìànÛa@oîi@ÑíŠÈm@@@@@@146@ @

@ @2@N@�íìØÛa@ÝíìànÛa@oîi@Òa†çc@@149@ @

bîãbq@Z@�íìØÛa@ÝíìànÛa@oîi@pbß†�ë@òİ’ãc@@149@ @

@ @@ @@ @@ @1@NòîÏŠ–½a@pbß†¨a@@149@ @

@ @2@NòîÜíìànÛa@pbîÜàÈÛa@@150@ @

@ @3@Nòí‰bàrn�üa@òİ’ãþa@@151@ @

4@NòîÇbànuüa@pbß†¨a@@152@ @

ïãbrÛa@kÜİ½a@Z òîÛë†Ûa@òj�b�a@�íbÈ½@�íìØÛa@ÝíìànÛa@oîi@Õîjİm@@152@ @

üëc@Z@�íbÈ½@oíìØÛa@òÛë…@�jmòîÛë†Ûa@òj�b�a            152@ @

bîãbq@ZòîÛë†Ûa@òj�b�a@�íbÈ¶@�íìØÛa@ÝíìànÛa@oîi@âaŒnÛa        153@ @

@ @@ @@ @@ @1@NòîÛë†Ûa@òj�b�a@�íbÈ½@�íìØÛa@ÝíìànÛa@oîi@Õîjİm@@153@ @

@ @2@N�íìØÛa@ÝíìànÛa@oîjÛ@òîÛë†Ûa@òj�b�a@�íbÈß@òîàçc@@154@ @

ïãbrÛa@szj½a@Z     @�íìØÛa@ÝíìànÛa@oîjÛ@òÈà�a@òîÛb½a@áöaìÔÛa@āŠÇ@áîîÔm@@155155155155@M@M@M@M

169169169169@@@@@ @@ @@ @@ @

Þëþa@kÜİ½a@@Z áöaìÔÛa@òîÛb½a@oîjÛ@òÈà�a@ÝíìànÛa@�íìØÛa@@155@ @

 üëc@ZáöaìÔÛa@òîÛb½a@ðìä�Ûa@ŠíŠÔnÛa@¿@ò™ëŠÈ½a@@156@ @

bîãbq@Z    @ðìä�Ûa@ŠíŠÔnÛa@¿@ò™ëŠÈ½a@òîÛb½a@áöaìÔÛa@Êaìãcë@…†Ç@áîîÔm@ @@ @@ @@ @156@ @

ïãbrÛa@kÜİ½a@Z@ @@@òÈà�a@ïÛb½a@Œ×Š½a@òàöbÓ@āŠÇ@@158@ @

üëc@@ZòÈà�a@ïÛb½a@Œ×Š½a@òàöbÓ@āŠÇ@ÝØ‘@@158@ @

bîãbqZ@@òÈà�a@ïÛb½a@Œ×Š½a@òàöbÓ@Š•bäÇ@kíìjm@@158@ @

brÛbq@ZòÈà�a@ïÛb½a@Œ×Š½a@òàöbÓ@āŠÇ@áîîÔm@@159@ @

sÛbrÛa@kÜİ½a@Z@òÈà�a@Ý�†Ûa@òàöbÓ@āŠÇ@@162@ @

üëc@@ZāŠÇ@ÝØ‘@òÈà�a@Ýßb’Ûa@Ý�†Ûa@òàöbÓ@@162@ @

bîãbqZ@@@òàöbÓ@Š•bäÇ@kíìjm@òÈà�a@Ý�†Ûa@@163@ @

brÛbq@ZòÈà�a@Ýßb’Ûa@Ý�†Ûa@òàöbÓ@āŠÇ@áîîÔm@@164@ @

ÉiaŠÛa@kÜİ½a@ZòÈà�a@òí†ÔäÛa@pbÔÏ†nÛa@òàöbÓ@āŠÇ@@166@ @
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            ظل الدعوات املتزايدة لتوحيد العمل احملاسيب على املستوى الدويل وتبين معايري احملاسبة الدوليةيف 

)IAS/ IFRS( ا غالبًا ما   ،اليت القت قبوًال واسعاً، تكون املصارف اإلسالمية ملزمة باعتماد هذه املعايريكو
الذي  العاملي خاصة بعد االنتشار ،تنشط يف ظل بيئة تشريعية ال تتوافق مع طبيعة العمل املصريف اإلسالمي

  .عرفته
وعليه، فإن هذه الدراسة هدفت إىل حبث مدى مالءمة هذه املعايري خلصوصية املصارف اإلسالمية وأثر 

  .صاحتطبيقها على عرض القوائم املالية ومستوى اإلف
وتشري النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة إىل عدم توافق عرض القوائم املالية وفق معايري 
احملاسبة الدولية مع خصوصية املصارف اإلسالمية، كما أن متطلبات اإلفصاح مبوجب تلك املعايري تعترب غري  

  . كافية للمعامالت املتوافقة مع أحكام الشريعة

  . ، القوائم املالية، العرض، اإلفصاح، املصارف اإلسالمية)IAS/ IFRS( معايري احملاسبة الدولية  :يةالكلمات المفتاح

AbstractAbstractAbstractAbstract    

In the light of the growing calls to unify the accounting practices by adopting the 

international accounting standards (IAS/ IFRS) which have gained widespread acceptance,  

Islamic banks are obliged to adopt these standards, especially after the global spread which they 

have witnessed recently. 

Therefore, this study aimed to examine the appropriateness of these standards for the 

Islamic Banks, and the impact of their application on the financial statements’ presentation and 

the level of disclosure. 

The results of this study indicate that there was an incompatibility of the financial 

statements’ presentation according to international accounting standards with the specificity of 

Islamic banks .Additionally, the disclosure requirements under those standards are not 

sufficient for the Shariah-compliant transactions.   

 

Key WordsKey WordsKey WordsKey Words: International Accounting Standards (IAS/IFRS), Financial Statements, Presentation, 
Disclosure, Islamic Banks.  


