
  

 
 

 

عبي ـةالجمهوريّـ  يمقراطي ـةّالش  ّةّالجزائري ـةّالد 

 وزارةّالت عليمّالعاليّوالبحثّالعلميّ 

 
-1-جـامعةّفرحـاتّعب اسّسطيف  

 كل يـ ةّالعلـومّاالقتصاديـ ةّوالت جاري ةّوعلومّالت سيير
 

ّّاالقتصاديةأطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّدكتوراهّعلومّفيّالعلومّ  
:تحتّعنوان  

 
 

ّ
ّ
ّ

ّتحتّإشرافّ    ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّالطالبة         
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ.د/ملياني حكيم                                             شالور وسام                      

ّلجنـــةّالمناقشــةأعضاءّ
 الصفة الجامعة الرتبةّالعلمية االسمّواللقب

 بورقبة شوقي د.
 

 ــــــــــاـــــــــــرئيســــــــــــ 1جامعة سطيف   أستاذ محاضر قسم أ
 ومقررافـا  مشر  1جامعة سطيف   أستاذ التعليم العالي أ. د/ ملياني حكيم

أ. د/ سعودي  
 بلقـاسم

 ــــــــــــــاـــــــــمناقشـــــ جامعة المسيلة أستاذ التعليم العالي
 ـــــــــــاــــــــمناقشــــــــ 1جامعة سطيف   أستاذ محاضر قسم أ مومني إسماعيل د.
 ـــــــــــــاــــــــمناقشــــــ جامعة سكيكدة أستاذ محاضر قسم أ شالبي عمار د.
 ـــــــــاـــــــــمناقشــــــــــ جامعة برج بوعريريج أستاذ محاضر قسم أ زنكري ميلود د.
  ب  أستاذ محاضر قسم شوقي طارق د.

 ب
 ــــــواــــــــمدعــــــــــــــ 1جامعة سطيف  

ّ
 2020-2019:ّسنةّالجامعيةال

 أثر تطبيق المعايير المحاسبية اإلسالمية على أداء المؤسسات المالية اإلسالمية
 -دراسة مقـارنة بين مجموعة من المؤسسات في األردن والسودان   -
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أهدي ثمرة جهدي إلى الوالدين الكريمين حفظهما هللا وأطال في  
 .عمرهما

 الذي ساندني كثيرا  إلى زوجي
 ومحمد رسيموأصيل    وسيم  آدم  ديأوالإلى   

 إلى إخوتي
 .إلى كل األسرة الكريمةو 

 

 



 

 

 

 

 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا  
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

فـإنني أشكر هللا القدير أوال وأخرا على توفيقه لي بإتمام هذا العمل، فهو  
 أحق بالشكر والثناء و أولى بهما.  عز وجل

حديث صحيح  } ال يشكر هللا من ال يشكر الناس {   وانطالقـا من قوله  
 .صححه العالمة األلباني

ى أستاذي المشرف العلمي لهذه الرسالة  لفـإني أتوجه بالشكر والتقدير إ
األستاذ الدكتور ملياني حكيم حيث بفضل هللا ثم بفضل جهده المتواصل  

ه السديدة ورحابة صدره أثناء فترة البحث ثم إنجاز هذا العمل  وتوجيهات
 فـله مني فـائق التقدير وبالغ االحترام.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي بورقبة شوقي على ما قدمه لي  
 من مساعدات. 

وإلى كل من مد لي يد المساعدة من أساتذتي الكرام وزمالئي األعزاء  
 ة معنوية.على ما قدموه لي من معون
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 تمهيـــــــد
 

املؤسسات املالية اإلسالمية هي املؤسسات التي تقدم املنتجات املالية املتوافقة مع الشريعة              

اإلسالمية بما يلبي احتياجات األفراد والشركات والدول التي تفضل التعامل بمعامالت منضبطة 

      .باألحكام الشرعية

عامليا حتى صارت واقعا فرض نفسه في ساحة االقتصاد العالمي بهدف  هاانتشار  زدادولقد ا            

املعايير املحاسبية ب»في ما يتعلق  خصوصا، تحسين مصداقية الصيرفة اإلسالمية وصناعة التمويل

 التي تم اعتمادها من قبل هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية« اإلسالمية

(AAOIFI) النموهذا ، ملواكبة. 

إعداد وإصدار معايير إلى  (AAOIFI) ويهدف إنشاء هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية         

املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وتفسيرها للتوفيق ما بين املمارسات املحاسبية 

ائمها املالية وكذلك التوفيق بين إجراءات التي تتبعها املؤسسات املالية اإلسالمية في إعداد قو 

 .املراجعة التي تتبع في مراجعة القوائم املالية التي تعدها املؤسسات املالية اإلسالمية

ومن هنا تبدو الحاجة ماسة إلى توحيد املعايير مع استمرار هذا القطاع في النمو، وهو ما من         

 .املزيد من النمو والتطور للقطاع املالي اإلسالمي شأنه توفير منصة راسخة تفسح املجال أمام

والـتي املالية  هـو عمليـة رقابـة علـى مراحـل العمليـات داخـل املؤسسـة  املالي األداء تقییم أن وبما          

 فعال،  تبـدأ مـن تحديـد األهـداف املرجـو تحقيقهـا في حدود املوارد املتاحة إلى غاية األهداف املحققة

ملجموعة من املصارف اإلسالمية في  القوائم املالیة على أجرتها تطبيقية بدراسة الباحثة قامت لذلك

 الوقت في وهي املالي، التحلیل مدخالت لعملیات تعد املالیة القوائم أن باعتبار األردن والسودان،

 وتحلیلها وائمالق هذه دراسة الضروري  كان من لذلك ،املحاسبي للنظام املخرجات بمثابة نفسه

 للمصارف املالي األداء تقییم في یساعد القرارات، وبما اتخاذ لعملیة فائدة أكثر لتكون  وتفسيرها،

 ثم ومن هذه املعايير على أداءها املالي،ودراسة أثر اإلسالمیة املطبقة ملعايير املحاسبة اإلسالمية 

 التوصل تم التي والنتائج طبیقیةالت الدراسة ضوء على واملقترحات من التوصیات مجموعة تقدیم

 .سالميةاال  للمصارف املالي األداء كفاءة رفع في هماتس والتي بدورها إلیها،
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  إشكالية البحث:
تحقیق األهداف التي أنشأت من أجلها، وإبراز  إلى اإلسالمیة املالیة املؤسسات جمیع تسعى        

املالي، الذي يعتبر من الضمانات األساسية  نقاط القوة والضعف لديها من خالل تقييم األداء

  ها.واستمرار  هالنمو 

 من خالل ما سبق من عرض تتضح اإلشكالية التي يمكن طرحها في السؤال الرئيس ي التالي:

 ما هو أثر تطبيق املعايير املحاسبية اإلسالمية على أداء املؤسسات املالية اإلسالمية؟

 الية:باإلضافة إلى التساؤالت الفرعية الت

 ما هي املعايير املحاسبية اإلسالمية املطبقة في املؤسسات املالية اإلسالمية؟ 

 ما هو واقع املؤسسات املالية اإلسالمية ؟ وما إمكانية تطورها عامليا؟ 

  واملؤشرات املالية لقياس أداء املصارف اإلسالمية؟ النسبما هي 

 ارف اإلسالمية في السودان؟ هل يختلف أداء املصارف اإلسالمية في األردن عن املص 

  أي النوعين من املصارف يطبق املعايير املحاسبية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة

  للمؤسسات املالية بصفة كاملة؟ 

 

 فرضيات البحث:
 على ضوء إشكالية البحث يمكن صياغة مجموعة من الفرضيات مفادها:

 السودانوأداء املصارف اإلسالمية في  في األردنبين أداء املصارف اإلسالمية  اختالفال يوجد  -

صارف اإلسالمية في واملصارف اإلسالمية في األردن املال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  . أ

 ؛   مؤشرات كفاية رأس املال باستخدام السودان

في صارف اإلسالمية واملصارف اإلسالمية في األردن املداللة إحصائية بين  ال يوجد فروق ذات . ب

 باستخدام مؤشرات السيولة؛ السودان

صارف اإلسالمية في واملصارف اإلسالمية في األردن املال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  . ت

 باستخدام مؤشرات النشاط؛ السودان

صارف اإلسالمية في واملصارف اإلسالمية في األردن املال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  . ث

 ؤشرات الربحية.باستخدام م السودان
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املصارف في كال البلدين ملزمين بتطبيق املعايير املحاسبية الصادرة عن هيئة املحاسبة  -

 واملراجعة للمؤسسات املالية.

 

 أهمية البحث:
إن معايير املحاسبة اإلسالمية جاءت كبديل عن معايير املحاسبة الدولية التي يشوبها بعض          

 اإلسالمي الحنيف مما يستدعي االهتمام بهذه املعايير.  املحرمة في الدين املعالجات

 تقويم في تساعد املصرفي القطاع في اإلسالمية املعايير تطبيق  علیها من املتحصل ومنه النتائج 

 االنحرافات وتدعيم السالبة االنحرافات إصالح ثم ومن واإلداري، املالي األداء للمصارف بنوعيه

 واملالية املحاسبية السياسات وصنع القرارات، اتخاذ إلدارة فيا بتعزيز ومساعدة املوجبة

 . األداء تقويم نتائج ضوء على الصحيحة واالقتصادية

 

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من األمور يمكن حصرها فيما يلي:        

ارف بما يساهم الوقوف على أهم املؤشرات املستخدمة في قياس وتقويم األداء املالي للمص -

 في تحسين مستوى جودة الخدمات التي تقدمها املصارف للعمالء؛

معرفة أثر تطبيق معايير املحاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية في تقويم األداء املصرفي  -

 للمصارف في األردن والسودان؛

 م بها؛التعرف على الضوابط الشرعية التي يجب على للمؤسسات املالية اإلسالمية االلتزا -

 الرقابة املالية على نشاط املصارف من خالل تقييم أدائهم؛ -

تقديم مجموعة من التوصيات املتعلقة بأثر تطبيق املعايير املحاسبية اإلسالمية على أداء  -

 املصارف اإلسالمية.
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 أسباب اختيار الموضوع:
 وقع اختياري لهذا البحث لعدة أسباب أساسية وهي:        

 قتصاد اإلسالمي؛نشر أفكار اال -

لتسليط الضوء على إلزامية تطبيق املعايير املحاسبية على املؤسسات املالية اإلسالمية،  -

والتي بدورها تساعد في تحقيق الثقة في القوائم املالية املنشورة للمؤسسات املالية 

 واملصرفية اإلسالمية، على املستويين اإلقليمي والدولي؛

همية معايير األيوفي وباألخ  معاييرها الشرعية أل  نظرا وضوعكان البد من التطرق لهذا امل -

ومعايير الحوكمة واملعايير املحاسبية وأثرها الدولي وعمقها ومهنيتها من املسلمات في 

 الصناعة املالية اإلسالمية؛

بما ،املطبقة ملعايير املحاسبة االسالمية االنعكاس واألثر ألداء املصارف اإلسالمية عرفة مل -

املعايير الصادرة عن هيئه األيوفي تطبق في العديد من الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية  أن

سواء بشكل طوعي من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية أو بشكل إجباري من قبل الجهات 

 .الرقابية املشرفة على تلك املؤسسات،

 

 :منهج البحث
ي يتبعها الباحث ليصل في النهاية إلى نتائج تتعلق يمكن اعتبار منهج البحث بأنه الطريقة الت        

باملوضوع محل الدراسة، وهو األسلوب املنظم املستخدم لحل مشكلة البحث، إضافة إلى أنه العلم 

 .الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العلمية

هج ويوجد هناك عدة مناهج تتبع في البحث العلمي، حيث يستخدم كل منهج من هذه املنا        

حسب الظاهرة التي يتم دراستها، وقد يتم استخدام أكثر من منهج لدراسة نفس الظاهرة، وحيث 

أن الباحث يعرف مسبقا جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة من خالل إطالعه على الدراسات 

ي السابقة املتعلقة بموضوع البحث، و هو الوصول إلى تقييم األداء املالي للمصارف اإلسالمية ف

)دراسة ما مدى تطبيق هذه  األردن والسودان، وتبيان أثر تطبيق املعايير املحاسبية اإلسالمية علیها

املعايير في كال البلدين على حسب ما جاءت به هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

 اإلسالمية (، فإن تحقيق هذا الهدف يتوافق مع استخدام:
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في وصف وتحليل البيانات   الذي سأستخدمه :(Descriptiveالتحليل اإلحصائي الوصفي ) -

املرتبطة بهدف الدراسة، حيث اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على مجموعتين من املصادر 

( فاملجموعة األولى تمثلت بالكتب والرسائل الجامعية واملجالت secondary sourcesالثانوية )

ى دراسات سابقة ذات عالقة باملوضوع لتغطية الجانب العلمية والشبكة العنكبوتية للوصول إل

أساس ي بالقوائم املالية للمصارف اإلسالمية  النظري من البحث، واملجموعة الثانية تمثلت بشكل 

محل الدراسة واملنشورة في التقارير املالية السنوية لدى املصارف، وذلك للتعرف على األسس 

راسات باإلضافة ألخذ تصور عام عن آخر املستجدات التي والطرق العلمية السليمة في كتابة الد

،  (Meanحدثت و تحدث في مجال الدراسة. ويتضمن األسلوب كل من املتوسط الحسابي )

   (.Standard Deviationواالنحراف املعياري )

الذي سأستخدمه في دراسة االختالفات الجوهرية  (:Comperative Methodاملنهج املقارن) -

ارف اإلسالمية باألردن واملصارف اإلسالمية بالسودان في مقارنة النتائج املتوصل إلیها فيما بين املص

يخ  مستوى األداء وقياس األثر على مستوى الجانب التطبيقي، وذلك باالعتماد على برنامج 

تم في تحليل البيانات التي ي (Statistical Package for Social Sciences-SPSSالحزم اإلحصائية )

لدراسة الفروق بين متوسطات مؤشرات النسب املالية  t كما يتم استخدام اختبار .جمعها

للمصارف اإلسالمية محل الدراسة. ثم إجراء قراءة للقوائم املالية واإليضاحات للمصارف 

اإلسالمية ومقارنة مدى تطبيقها املصارف اإلسالمية في األردن والسودان ملعايير املحاسبة 

 .اإلسالمية

فيتضمن مجموعة األساليب الفنية التي تستخدم  (:Inferentialالتحليل االستداللي) -

 لتفسير قيم النتائج التي يتم التوصل إلیها.

الذي سأستخدمه من خالل إجراء دراسة تطبيقية على عينة من  منهج املسح بالعينة: -

لمصارف املطبقة للمعايير املصارف اإلسالمية في األردن والسودان وذلك لتقييم كفاءة األداء ل

 املحاسبية اإلسالمية باالعتماد على النماذج القياسية والنسب املالية.
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 عينة البحث:
مصارف إسالمية  3مصارف إسالمية باألردن، و 3مصارف إسالمية) 6تتكون العينة املدروسة من 

اء الدراسة. وقد تم بالسودان(. تم اختيار هذه العينة على أساس توافر البيانات الالزمة إلجر 

الحصول على البيانات من التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية محل الدراسة ملدة خمسة 

 .2017و  2013سنوات خالل الفترة املمتدة بين سنة 

 حدود الدراسة:
 (، لتوفر البيانات الالزمة.2017-2013لفترة الدراسة والتي تمتد من عام ) حدود زمانية:

 تكون الدراسة في األردن والسودان.س حدود مكانية:

: أثر تطبيق املعايير املحاسبية االسالمية على أداء املصارف االسالمية في األردن حدود عملية 

 والسودان.

 متغيرات الدراسة:
 : املعايير املحاسبية االسالمية، واملتمثلة في:املتغيرات املستقلة

 واملرابحة لآلمر بالشراء. (: املرابحة2املعيار املحاسبي االسالمي رقم ) -

 (: التمويل باملشاركة.4املعيار املحاسبي االسالمي رقم ) -

 (: االجارة واالجارة املنتهية بالتمليك.8املعيار املحاسبي االسالمي رقم ) -

 : أداء املصارف اإلسالمية، واملتمثلة في النسب التالية:املتغيرات التابعة

 مؤشر كفاية راس املال؛ -

 لة؛مؤشرات السيو  -

 مؤشرات النشاط؛ -

 الربحية.مؤشرات  -
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 الدراسات السابقة:
حسب اطالع الباحث وفي حدود ما توفرت لديه من معلومات، فإن موضوع دراسة تقييم األداء         

املالي املؤسسات اإلسالمية قد تم تناوله كرسائل دكتوراه وكمقاالت وأوراق علمية، ولكن ربطه 

ية الدولية لم يحظ بدراسات كثيرة وخاصة التطبيقية، وتنقسم دراسة بتطبيق املعايير املحاسب

إلى جزأين، األول يتناول دراسة وقياس األداء املالي للمؤسسات املالية اإلسالمية باستعمال  املوضوع

النسب واملؤشرات املالية، أما الجزء الثاني فيتطرق إلى قياس أثر تطبيق املعايير املحاسبية 

 ئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.الصادرة عن هي

وفيما يلي سنحاول اإلشارة لبعض الدراسات ذات العالقة باملوضوع التي تمت في خالل          

 .السنوات األخيرة

 (1996دراسة املعهد العالمي للفكر اإلسالمي)“ : موسوعة تقويم أداء املصارف

ذة الخبراء االقتصاديين والشرعيين واملصرفيين، تناقش إعداد لجنة من األسات .1اإلسالمية"

الدراسة مشكالت أداء املصارف اإلسالمية، وآليات تقويمها من خالل مجموعة من األوراق التي 

 تتكون من ستة أجزاء.

 .الجزء األول: عرض وصفي ومنهجي ملراحل وخطوات تقويم أداء املصارف اإلسالمية 

 ات الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية.الجزء الثاني: تقويم عمل هيئ 

 .الجزء الثالث: تقويم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمية 

 .الجزء الرابع: تقويم الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية 

 .الجزء الخامس: تقويم الجوانب اإلدارية للمصارف اإلسالمية 

  سالمية.الجزء السادس: تقويم الجوانب املحاسبية للمصارف اإل 

وتبحث هذه املوسوعة في نقد أداء املصارف اإلسالمية وتقويمه، وقد تم تطبيقها على عدد من 

 للوقوف على مواطن 
ً
 وتقويما

ً
الدول اإلسالمية، كما بينت الدراسة ضرورة املتابعة واالستمرار نقدا

اعتمدت الدراسة في  القصور وبالتالي املعالجة لتؤدي املصارف اإلسالمية الدور املأمول منها، وقد

الغالب أسلوب التحليل اإلحصائي املستند على االستقصاء واملتابعة امليدانية من خالل تقسيم 

اللجنة الباحثة إلى فرق عمل موزعة على عدة مصارف هدفها إجراء املقابالت الشخصية وعمل 
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، إعداد جلنة من اخلرباء االقتصاديني والشرعيني واملصرفيني، املعهد العاملي للفكر موسوعة تقومي أداء املصارف اإلسالميةاملعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  

 .1996اإلسالمي، 
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، وقد توصلت 
ً
الدراسة إلى إيجاد االستقصاء مع املصارف مسئولين وعاملين ومع املتعاملين أيضا

 معايير لتقويم الدور االقتصادي واالجتماعي واملحاسبي واإلداري والهيئات الشرعية.

 

 ( .2003دراسة مجيد الشرع:)"لنواحي االيجابية في التعامل املصرفي اإلسالمي في ظل ا

دراسة تطبيقية، معايير املحاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية
سليط هـدف الباحـث إلـى تـ. "2

الـضوء علـى العمـل املـصرفي اإلسـالمي مـن مختلـف جوانبـه مشخــصا قـــدر اإلمكـــان النــواحي 

االيجابيـــة فـــي العالقــة املوضـــوعية مـــع األطـــراف ذات األخرى ذات الصلة في ظل عمليات تجسد 

د خلـ  الباحـث إلـى أن املـصارف وقـ .حقيقة املنفعة املتبادلة التـي تـسعى إلیهـا تلـك األطراف

اإلسـالمية ال زالـت دون مـستوى الطمـوح الـذي ينبغـي لهـا ، وان هنـاك نقـ  فـي الجانـب التـدريبي 

لـدى املـصارف محـل الدراسـة خاصـــة مـــن حيـــث نوعيـــة التـــدريب وشـــموليته والتركيـــز علـــى بـــرامج 

ل املــصرفي اإلســالمي . وال بــد أن العمــل فــي ظــل معــايير املحاســبة املاليــة ذات صـــلة بالعمـــ

 .للمؤســسات املالية اإلسالمية سيساهم في وصول املصارف اإلسالمية إلى مستوى الطموح

 

 (، وهةةةي بعنةةةوان "دور املعةةةايير املحاسةةةبية والشةةةرعية فةةةي 2009وخلفةةةاو ،   دراسةةةة ) نر نةةةو

وقـد هـدفت الدراسـة إلـى استكشـاف دور املعـايير املحاسـبية والشـرعية  ة اإلسةالمية"،توجيه الصيرف

فـــي توجيـــه الصـــيرفة اإلســـالمية وذلـــك انطالقـــا مـــن فرضـــية مفادهـــا أن الســـياق الـــذي نشـــأت فيـــه هـــذه 

املعـــــايير مـــــن جهـــــة مصـــــدرها أو هـــــدفها املنشـــــود ال يمكـــــن فصـــــله عـــــن واقـــــع العمـــــل البنكـــــي اإلســـــالمي 

ك تناولـــت الدراســـة تلـــك املعـــايير مـــن حيـــث توحيـــد املرجعيـــات ونمطيـــة التطبيقـــات ومســـتقبله، ولـــذل

ودراســة أثرهــا علــى أنظمــة الرقابــة والتــدقيق فــي البنــوك اإلســالمية ومهمــة الفتــوى والتشــريع والتــدقيق 

الشرعي واملراجعـة املاليـة اإلسـالمية، وقـد وجـدت الدراسـة أن تنمـيط اسـتخدام املمارسـات مـن شـأنه 

 ها السمة الدولية ويساعد في التقليل من الخالفات الشرعية. أن يعطی
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حبث مقدم  ،دراسة تطبيقية :ريف اإلسالمي يف ظل معايري احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية االجيابية يف التعامل املص النواحيمجيد الشرع،   
 ، 2003، حتت عنوان  اقتصادايت األعمال يف عامل متغري،جامعة فيالدلفيا، املؤمتر العلمي األول لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية إىل
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  دراسةAdel Mohammed Yaslam Sarea (2011:)The Extent Of 

Compliance With The Aaoifi Accounting Standards By Islamic Banks 

In Bahrain And Malaysia 3الدراسة بشكل أساس ي في مستوى االمتثال للمعايير  .حثت

اإلسالمية في املصارف املحاسبية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية من قبل 

ة النسبية كان أساس الدراسة هو نشر نظرية االبتكار التي تن  على أن امليز . البحرين وماليزيا

 تم .املتصورة والتوافق والتعقيد وقابلية التجربة واملالحظة تؤثر على مستوى االمتثال أو التبني

، استخدام طريقة املسح التي تضمنت االستبيان كبيانات أولية والتقارير السنوية كبيانات ثانوية

 .tتبار تم تحليل البيانات باستخدام اإلحصاء الوصفي ، وتحليالت االنحدار واخو 

 من حيث االمتثال  توصلت
ً
نتائج الدراسة إلى أن متوسط عينة البنوك في البحرين أعلى قليال

عالوة  للمعايير املحاسبية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية مقارنة بماليزيا.

حاسبة واملراجعة على ذلك ، كشفت النتائج أنه على الرغم من أن املعايير املحاسبية لهيئة امل

للمؤسسات املالية اإلسالمية ليست إلزامية في ماليزيا ، إال أن هناك بعض أوجه التشابه بين 

تصورات البنوك اإلسالمية في ماليزيا والبحرين حول بعض الجوانب املتعلقة بمسؤولية االمتثال 

 ية اإلسالمية.ملعايير املحاسبة الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املال

 

 دراسة Abid Usman Muhammad Kashif Khan  (2012 :) Evaluating" 

the Financial Performance of Islamic and Conventional Banks of 
4
Pakistan: A Comparative Analysis" . هدفت هذه الدراسة إلى تقييم األداء املالي

لك قام الباحث بدراسة نسب الربحية ونسب للمصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية. ولذ

. وتوصلت النتائج 2009إلى  2007السيولة لكل من املصارف اإلسالمية والتقليدية خالل الفترة من 

الى وجود معدل نمو مرتفع وربحية مرتفعة للمصارف االسالمية أكثر من نظيرتها في املصارف 
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 Adel Mohammed Yaslam Sarea, The Extent Of Compliance With The Aaoifi Accounting 

Standards By Islamic Banks In Bahrain And Malaysia,  Doctor of Philosophy, Thesis 

Faculty of Economics and Muamalat, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, 2011. 

 
 
4
 Abid Usman, Muhammad Kashif Khan,  Evaluating the Financial Performance of Islamic 

and Conventional Banks of Pakistan: A Comparative Analysis, International Journal of 
Business and Social Science, Vol. 3 No. 7; April 2012. 
 

http://ddms.usim.edu.my/browse?type=author&value=Adel+Mohammed+Yaslam+Sarea
http://ddms.usim.edu.my/browse?type=author&value=Adel+Mohammed+Yaslam+Sarea


 المقدمة
 

 

 ي 

 

تي عرفت اتفاعا كبيرا في املصارف االسالمية التقليدية، ونفس الش يء بالنسبة لنسبة السيولة ال

 محل الدراسة.

 

 دراسة Zurina Shafii and Nurazalia Zakaria (2013 :)Adoption of" 

International Financial Reporting Standards and International 

Accounting Standards in Islamic Financial Institutions from the 

Practitioners’ Viewpoint "5. الدراسة إلى معرفة رأي املمارسين في املؤسسات املالية هدفت

واملعايير الدولية إلعداد    IASاإلسالمية على القضايا الشرعية عند تبني املعايير املحاسبية الدولية 

ألولية من لإلبالغ عن املعامالت املالية اإلسالمية . حيث تم جمع البيانات  ا IFRSالتقارير املالية 

خالل مقابلة جماعية مع ممثلي هذه املؤسسات مثل املدقق الشرعي واملحاسبين والخبراء 

واألكادميين  وذلك للحصول على رأيهم  وكيفية تعامل ممارسو هذه الصناعة مع قضايا املعايير 

ة املحاسبية الدولية. حيث كشفت هذه املقابلة عن االهتمام الشديد بمختلف القضايا الشرعي

التي تعكس  IFRS و IASمثل قابلة تطبيق القيمة الزمنية للنقود واملصطلحات املستخدمة في  

 املفاهيم التقليدية للمصارف والتكافل.

وتخلصت  الدراسة الى وجود الحاجة إلى التعاون بين األكادميين  والهيئات املحاسبية في تقديم 

 للمعامالت املالية.  التوجيه الفني املطبق لإلبالغ املالي اإلسالمي 

 

 دراسة  ,Adel Mohammed Sarea Mustafa Mohd Hanefah(2013  :) 

Adoption of AAOIFI accounting standards by Islamic banks of 
6
Bahrain. 

الهدف من هذه الورقة هو تحديد مستوى االمتثال للمعايير املحاسبية لهيئة املحاسبة واملراجعة  

 ( من قبل البنوك اإلسالمية في البحرين.AAOIFIللمؤسسات املالية اإلسالمية )

                                                           
5
 Zurina Shafii , Nurazalia Zakaria, Adoption of International Financial Reporting 

Standards and International Accounting Standards in Islamic Financial Institutions from 

the Practitioners’ Viewpoint, Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in 
Contemporary Islamic Finance and Wealth Management): 42-49, 2013. 
6
  Adel Mohammed Sarea, Mustafa Mohd Hanefah , Adoption of AAOIFI accounting 

standards by Islamic banks of Bahrain,  Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 

11 No. 2, pp. 131-142,2013. 
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حيث من املتوقع أن تؤثر عوامل امليزة النسبية املتصورة إلى نشر نظرية االبتكار  الدراسة استندت

 .AAOIFIوالتوافق والتعقيد وقابلية التجربة واملالحظة على مستوى االمتثال ملعايير املحاسبة 

اإلسالمية في البحرين في تقارب كامل مع معايير املحاسبة الصادرة  املصارفالنتائج إلى أن  وتوصلت

 جعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.عن هيئة املحاسبة واملرا

 

 (.2015دراسة براضية حكيم :)" أهمية تطبيق معايير املحاسبة واملراجعة لتفعيل

هذه الدراسة إلى تناول أهمية تطبيق معايير  . هدفت7"حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية

 املحاسبة واملراجعة اإلسالمية والرقابة الشرعية لتفعيل حوكمة املؤسسات ا
ً
ملالية اإلسالمية، نظرا

ملا يكتسيه هذا املوضوع من أهمية كبيرة خاصة في أعقاب االنهيارات التي ترجع في معظمها إلى 

الفساد اإلداري واملحاسبي بصفة عامة والفساد املالي بصفة خاصة، والذي نتج عنها افتقاد الثقة 

لك افتقاد الثقة في مكاتب املحاسبة في األسواق املالية املختلفة وانصراف املستثمرين عنها، وكذ

نتيجة افتقاد الثقة في املعلومات املحاسبية التي تتضمنها القوائم املالية للمؤسسات. لذا اعتبر 

االهتمام بتطبيق حوكمة الشركات بأنه املخرج السريع والحل املتكامل والفعال لكل هذه السلبيات 

عالقة الحوكمة بعملية اإلفصاح املحاسبي وخاصة من جانب الفكر املحاسبي وذلك من خالل 

هذا بصفة عامة. أما بالنسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية فقد بينت الدراسات  والتدقيق والرقابة

حاجتها إلى تطبيقات الحوكمة والتي من شأنها أن تساهم في جودة التقارير املالية وهذا ينعكس 

 باإليجاب على الصناعة املالية اإلسالمية. 

 
 ماذا تمتاز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

 تميز هذا البحث عن غيره من البحوث بالخصائ  التالية:          

يجمع مابين قياس وتحليل األداء املالي للمصارف اإلسالمية،  نموذج محاسبي فياستخدام  -

راجعة للمؤسسات قياس األداء ودراسة أثر تطبيق املعايير الصادرة عن هيئة املحاسبة وامل

 فصلت بين املتغيرين؛في حين نجد أن الدراسات السابقة املالية اإلسالمية، 
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، رسالة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، جامعة أمهية تطبيق معايري احملاسبة واملراجعة لتفعيل حوكمة املؤسسات املالية اإلسالميةاضية حكيم، بر   

 .2015الشلف، 
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الدراسة على مقارنة مصرفين إسالميين، في حين أن معظم الدراسات واألبحاث  قامت -

 السابقة كانت بين املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية؛ 

 ، فهي بذلك تمتاز بحداثة املعطيات.2017و  2013كون فترة الدراسة كانت ما بين سنة  -

 

 خطة البحث:
ينقسم هذا البحث إلى جانبين، الجانب األول نظري يتضمن ثالثة فصول، والجانب الثاني            

تطبيقي يتضمن إعداد نموذج محاسبي لقياس أداء مجموعة من املصارف املالية اإلسالمية املطبقة 

 ملعايير املحاسبة اإلسالمية.

املعايير املحاسبية اإلسالمية للمؤسسات : للفصل األول بالنسبة للجانب النظري وبالنسبة              

فقد تعرضنا فيه إلى ثالثة مباحث، تطرقنا في املبحث األول إلى تعريف املحاسبة  ؛املالية اإلسالمية

سبة واملراجعة اإلسالمية، أما املبحث الثاني فقد تعرضنا فيه إلى أساسيات حول هيئة املحا

للمؤسسات املالية اإلسالمية، أما املبحث الثالث فتناولنا أهمية االلتزام بمعايير محاسبية إسالمية 

 موحدة في تنظيم عمل املؤسسات املالية اإلسالمية.

انع املؤسسات املالية اإلسالمية وإمكانية تطورها عاملياأما              ؛ بالنسبة للفصل الثاني: و

تقسيمه إلى ثالثة مباحث، تمثل املبحث األول في نشأة وتطور املؤسسات املالية اإلسالمية، فقمنا ب

ومصادر استخدامات أموالها، بينما تمثل املبحث الثاني في أهداف املؤسسات املالية اإلسالمية 

وسبل  وخصائصها، وتطرقنا في املبحث الثالث إلى التحديات التي تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية

 تذليلها.

للفصل الثالث: معايير ومؤشرات مالية إسالمية لقياس وتقييم أداء املصارف وأما بالنسبة            

فقمنا بتقسيمه إلى ثالثة مباحث، تمثل املبحث األول في أهمية تقييم أداء املصارف  اإلسالمية؛

املقترحة لقياس أداء املصارف  املالية اإلسالمية، بينما املبحث الثاني في املعايير واملؤشرات

في تحسين أداء املؤسسات املالية  الرقابة الشرعيةاإلسالمية، وتعرضنا في املبحث الثالث إلى دور 

 .اإلسالمية

الفصل الرابع: نموذج محاسبي لقياس أداء مجموعة من املصارف اإلسالمية وأما            

املعايير  إلى دراسة املبحث األول  تمثل  ، مبحثينا فيه فتناولن ؛املطبقة ملعايير املحاسبة اإلسالمية



 المقدمة
 

 

 م 

 

وأما املبحث الثالث  ،محل الدراسةواملؤشرات املالية املقترحة لتقييم املصارف اإلسالمية 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات.استعرضنا فيه 

 

 صعوبات البحث:
عقبات، وال يختلف األمر بالنسبة ال يخلو إنجاز أي بحث من مواجهة صعوبات أو مصادفة           

لهذا البحث، ولعل أهمها كانت صعوبة استخراج البيانات املستخدمة في الدراسة امليدانية من 

 صارف اإلسالمية.للم وقراءة اإليضاحات املوجودة في التقارير السنوية القوائم املالية 

 وكذلك لتشعب املوضوع، وبالتالي صعوبة اإلملام بكل جوانبه. 

      

وفي األخير نرجو أن نكون قد خطونا بهذا العمل خطوة في سبيل البحث العلمي الجاد، و أن يكون      

 إضافة جديدة تثري املكتبة االقتصادية اإلسالمية.

 

 

 وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

ّ
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 ن 
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 تمهيد:
تنبع الحاجة إلى معايير املحاسبة املالية واملعايير الشرعية من جملة أسباب، أهمها توفير مؤشر       

مرجعي مشترك للصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية، يساعد على صياغة مالمح السوق، وتحديد 

سمات املميزة لهذه الصناعة. كما أن خصوصية العمليات املصرفية واملالية اإلسالمية من حيث ال

 األساس الفكري والتطبيقي الذي يميزها عن املمارسات التقليدية. 

إذ تقدم املعايير اإلسالمية األدوات الالزمة لتلبية متطلبات املعامالت املالية اإلسالمية، وتساعد       

عرض صادق وعادل للمراكز املالية للمؤسسات املالية اإلسالمية. كما تقدم هذه املعايير على توفير 

موجبات الثقة ملستخدمي القوائم املالية في معامالت املؤسسات املالية اإلسالمية، وتوفر أسس 

التجانس في التقارير املالية التي تصدرها تلك املؤسسات، بما يزيد عنصر الوضوح والشفافية في 

 .قوائمها املالية تفسير وتحليل

   

 وسنتناول هذا الفصل بالدراسة من خالل املباحث التالية:

 املبحث األول: تعر ف املحاسبة اإلسالمية؛ -

املبحث الثاني: أساسيات حول هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -

AAOIFI؛ 

وأهمية االلتزام بها في تنظيم عمل سالمية اإل حاسبية امل املعاييراملبحث الثالث:  -

 املالية اإلسالمية.املؤسسات 
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 المبحث األول
 تعريف المحاسبة اإلسالمية

ّ
 سنتناول بالدراسة هذا املبحث من خالل املطالب التالية:

 

 

 

 

ّ
 هناك عدد من املفكرين الذين يعتقدون أن املحاسبة اإلسالمية قائمة منذ القدم وأن             

أسسها وفروضها ومفاهيمها مستقاة من الشريعة اإلسالمية )القرآن والسنة( حيث أن تسجيل 

العمليات املالية ودعمها باملستندات قد جاء في أطول آية في القرآن وهي آية الدين في سورة البقرة. 

ملحاسبة بل إن الكثير من األسس األخرى جاءت بأكثر تفصيال واضعة بذلك حدا سهال للتفرقة بين ا

في الحقيقة يمكن القول أن املحاسبة اإلسالمية كنظرية ال تزال في  اإلسالمية واملحاسبة التقليدية.

 8.بداياتها كنظرية علمية لها فروضها وأسسها ومفاهيمها وأهدافها

 

 تاريخ المحاسبة في اإلسالم: المطلب األول:
البيانات التي نشرها املنتدى االقتصادي العالمي بحسب ، اإلسالم ثاني أكبر ديانة في العالم            

تهيمن املسيحية على األميركيتين وأوروبا والنصف الجنوبي من أفريقيا، بينما يعّد  2019 لعام

اإلسالم الدين األوسع انتشارا في سلسلة من البلدان تمتد من شمال أفريقيا عبر الشرق األوسط إلى 

  .9إندونيسيا

 

 علم املحاسبةأوال: 

لسنوات عديدة درس املؤرخون االجتماعيون والسياسيون واالقتصاديون الغربيون التنمية في 

 .العالم اإلسالمي، ولكن لطاملا تم تجاهل التطور التاريخي للمحاسبة في العالم اإلسالمي
                                                           

8
املوقع:  م،21/08/2019، منتدايت موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي، اتريخ االطالع احملاسبة اإلسالميةعبد الستار القضاة،   

http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=175. 
9
مستقلة منوطة بتطوير العامل عن طريق تشجيع االعمال  غري رحبية هي منظمة دوليةWorld Economic Forum : نتد  االقتصاد  العامليامل  

 .والسياسات والنواحى العلمية وكل القادة اجملتمعيني من اجل تشكيل العاملية، وايضا األجندات اإلقليمية والصناعية

 تار خ املحاسبة في اإلسالم؛ -

 وم املحاسبة في اإلسالم؛مفه -

 مقومات النظام املحاسبي اإلسالمي. -

 

http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=175
http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=175
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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ن خالل تتجه معظم الكتابات واملراجع إلى أن نشأة علم املحاسبة ترجع إلى زمن بعيد قد يكو              

 وعلى وجه  –عصور البابليين والفينيقيين والفراعنة 
ً
وإن كان أحد ال يستطيع أن يجزم قطعيا

وعلى الرغم من ذلك تجمع معظم الكتابات واملراجع على  –التحديد بتاريخ معين لنشأة هذا العلم 

كما تتجه  – دامليال أن علم املحاسبة نشأ نتيجة لوجود معامالت تجارية أو مالية والتي بدأت قبل 

معظم الدراسات أن بداية ممارسة هذا العلم توافقت مع بداية معرفة اإلنسان بالقراءة والكتابة 

بهدف تجنب الخطأ والنسيان فيما يتعلق بالحقوق وااللتزامات، وهو ما أدى لالعتقاد بأنه نشأ 

 . خالل تلك العصور 

 هو ذلك النظام الذي الدراسات أن أكثر األنظمة ا بعضكما تشير            
ً
ملحاسبية القديمة تطورا

ابتكره املصريون القدماء والذي استخدم سجالت كمية إلحصاء ثروات امللوك والفراعنة وحصر 

الالفت للنظر أن اإلنسان بدأ أولى خطواته في هذا العلم بعملية التسجيل ، و مالهم وما علیهم

ن االعتراضات علي استخدام أساس التكلفة وقد ظهرت العديد م. بطريقة التكلفة التاريخية 

التاريخية , وتزداد حدة هذه االنتقادات في الفترات التي تتغير فیها األسعار بصورة واضحة . ففي مثل 

هذه األوقات تصبح التكلفة )متقادمة ( بمجرد تسجيلها , ففي فترة ارتفاع أو انخفاض األسعار 

  .سابقة غير قابلة للمقارنة مع أرقام التكلفة الجاريةتصبح أرقام التكلفة الخاصة بالسنوات ال

، قبل امليالديمثل القرآن الكريم أهم مرجع يوضح ويؤكد أن مهنة املحاسبة كانت معروفة باملقابل 

 والكالم في اآلية عن سيدنا يوسف عليه السالم –من سورة يوسف  55حيث قال هللا تعالى في اآلية

ۡجَعلِۡن قَاَل ﴿
 
ۡۡلَۡرِض  َزآئِِن عَََلٰ خَ  ٱ

 
ِّنِ َحِفيظٌ عَِليم  ٱ

ِ
 ]سورة يوسف[. ﴾٥٥ا

وبذلك يستحق سيدنا يوسف عليه السالم لقب أشهر وأعظم محاسب في التاريخ حيث أوكل هللا له 

 خزائن األرض كلها.

 ثانيا: تطورات املحاسبة

سالم وهو ما يتجلى في مرت املحاسبة بالعديد من املراحل البدائية وتطورت مع ظهور اإل              

نظام الحسبة الذي وضعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث تم ابتكار وظيفة جديدة وهي 

وظيفة املحتسب والتي كان من ضمن مهامها وتوصيفها الوظيفي مراقبة األموال العامة ثم توالى 

الخليفة عمر بن في عهد ” لبيت املا“التطور في تلك املهنة بإنشاء أشهر املؤسسات املالية القديمة 
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 10في ديوان الزماموتوالى التطور بتخصي  جهة مستقلة للرقابة متمثلة  ،رض ي هللا عنه الخطاب

 .في عهد الدولة العباسية –والذي يقوم بدور الرقابة املالية على باقي الدواوين 

 في تلك املهنة شهد أي             
ً
 كبيرا

ً
 االنهيار املفاجئ لها نتيجة وكما شهد العصر العباس ي تطورا

ً
ضا

 لتوالي الحروب التي أدت في النهاية إلى طمس معالم هذا العلم في الدولة اإلسالمية.

في تلك األثناء لم يكن يعرف االيطاليون األرقام كما لم يتوافر لديهم الورق الالزم للكتابة مما أدى 

وحيث كانت إيطاليا  –دولة اإلسالمية لتخلفهم في مختلف العلوم ولكن مع بداية الحروب على ال

 ملوقعها الجغرافي على البحر األبيض املتوسط في مواجهة 
ً
همزة الوصل بين الشرق والغرب نظرا

استطاع االيطاليون تعلم األرقام من العرب والتي كانت البداية للثورة االيطالية  ،الشواطئ العربية

وبدأوا في تطويره حيث ظهرت أول وثيقة  . ضياتفي العديد من العلوم وأهمها املحاسبة والريا

ترحيالت بين  تاذ حيث تم في تلك الوثيقة إجراءحساب أس والتي تمثل أول م  1211 محاسبية عام

  .11بعض الحسابات بشكل مبسط

اإليطالي هو الذي وضع أسس  LUCA PACIOLI لوكا باتشوليو يقال أن            

  تحدث  فيه  عن املحاسبة  ه913م/1494علم املحاسبة الحديثة في عام 
ً
حين ألف كتابا

قترح ثالثة دفاتر هي املسودة واليومية واألستاذ، ولكن اوالقيد املزدوج والدفاتر املحاسبية و 

 
ً
الدارس لكتابات علماء املسلمين الذين سبقوا باتشولي بمئات السنين يجد بما ال يدع مجاال

لحديث عن قواعد املحاسبة والدفاتر التي تحدث للشك أن املسلمين سبقوا باتشولي في ا

وأن النظام املحاسبي في الدولة اإلسالمية وفي بيت املال خاصة قد طبق هذه  ،عنها في كتابه

القواعد قبل أن يعرفها، ونذكر من هذه الكتابات ما يلي :  
 

 هـ ألف قبل وفاته كتابة 337م/918املتوفى سنة  12ندامة بن جعفرالعالم املسلم  .1

الخراج األموال وتطرق فيه إلى األمور املحاسبية في بيت املال، وكذلك ألف كتاب أسماه " 

                                                           
10

وكان هلذا الديوان مندواب يف كل ديوان من  » ديوان الزمام « ليفة املهد  العباسي ديوان للقيام رمراجعة أعمال الدواوين أطلق عليها اسمأسس اخل  
هذا املندوب ن دواوين الدولة مهمته ضبط ومراجعة  حساابت الدواوين الذ  يراقب عليه، ويرفع ذلك إىل صاحب ديوان الزمام الذ  يرفعها إىل اخلليفة وكا

ما من شأنه يسمى بزمام الديوان. ومل يكن عمل الديوان قاصرا على مراجعة احلساابت فقط كوسيلة لضبط النواحي املالية، بل كان جبانب ذلك يتتبع كل 
ديوان الزمام أداة فعالة لتحسني ضمان مصلحة خزينة الدولة رما ميتد معه نطاق عمله ليشمل مراجعة الكفاءة اإلدارية ابلتعبري املعاصر حيث كان يعترب 

 اإلدارة  وهذا يدخل يف نطاق الرقابة الشاملة على األداء. 
Mahdi.html#-al-Caliph-Abbasid-era-model-zipper-https://a7mar.blogspot.com/2016/10/Office 

11
أيمن عيسى مصطفى فراج، من أين نبعت فكرة علم المحاسبة  ومن أول من طبقها، مدونة منشورة على موقع بيت كوم، تاريخ   

 . /https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/144962م، الموقع: 21/08/2019االطالع: 
12

، كان فيلسوفا نصرانيا وأسلم على يد المكتفي باهلل وكان أحد البلغاء الفصحاء وصاحب علوم كثيرة، اشتهر قدامة بن جعفر بن قدامة  

 .الخراج وصنعة الكتابةبالكتابة والحساب والمنطق والبالغة ونقد الشعر، وله كتب كثيرة من بينها كتاب 

، ص 1981، دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية، الخراج وصنعة الكتابةمحمد حسين الزبيدي، قدامة بن جعفر، شرح وتحقيق  -

36. 

 

https://a7mar.blogspot.com/2016/10/Office-zipper-model-era-Abbasid-Caliph-al-Mahdi.html
https://a7mar.blogspot.com/2016/10/Office-zipper-model-era-Abbasid-Caliph-al-Mahdi.html
https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/144962/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%D8%A7/
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: " وهذا الديوان )يقصد بيت املال( ينبغي أن يعرف الذي يقول فيهوصنعه الكتابة " 

 على الحال فيه، والغرض منه إنما هو محاسبة 
ً
الهدف منه فإن علم ذلك كان دليال

 يلي:  صاحب بيت املال على ما

 ما يرد إليه من أموال؛ -

 ما يخرج عنده من نفقات؛ -

 على ما يرفع إلى دواوين الخراج والضياع والحمول  -
ً
ما يرفع من الختمات مشتمال

 ويجب على صاحب بيت املال كي تصح أعماله وتنتظم أحواله أن يقوم بما يلي: 

 ا وكذلك إثبات جميع كتب الحمول من جميع النواحي قبل إخراجها إلى دواوينه

 سائر الكتب النفاذة إلى بيت املال من جميع الدواوين.

  أن يكون لصاحب بيت املال عالمة )ختم أو توقيع( على الكتب والصكوك الصادرة

 عن بيت املال يتفقدها الوزير وخلفاؤه ويراعونها ويطالبون بها.

 ومن كتاب بن جعفر يتضح ما يلي: 

 ارجية املؤيدة للعمليات املالية؛ضرورة توفير املستندات الداخلية والخ -

 قيد وإثبات جميع اإليرادات واملصروفات من واقع املستندات املؤشرة بعالمة خاصة. -

هـ والذي تحدث 739م/1320يقول في كتابه الذي ألفه عام  القلقشند  العالم املسلم .2

 فيه عن كتابة األموال " املحاسبة" 

افها ونزاهة " فليضبط أصولها وفروعها ومفردها و        مجموعها و كتبها بأمانة تضم أطر

تحلى أعطافها وكتابة تحفز جليها ودنيقها وليحرر واردها ومصروفها وليالحظ جرائد 

 ". حسابها

فإن للدولة من األنالم كذلك جاء في نفس الكتاب في وصف النظام املحاسبي واملحاسب، "  

 
ً
 أصبح عليها سياجا

ً
 ولها من الحساب نظاما

ً
 يصون األموال و حرز ضابطا

ً
 وحافظا

 وليباشر هذه الوظيفة من إذا أمسك دفاتره أظهر مأثرة وإذا نسيت 
ً
 وبعدا

ً
النفقات نربا

 الجمل أبد  تذاكره فال يخرج ش يء عنده بال ثبوت".
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عن صنعة الكتابة  13يتحدث في كتابه " نهاية األرب في فنون األدب" النو ر  االمام    .3

" وبكتابة الحساب تحفظ األموال وتضبط الغالل وتحد قول:وأهمية كتاب الحسابات في

 نوانين البالد وتميز الطوارف من التالد".

يدعي النو ر  بأنه أول من ألف مرجعا محاسبيا متكامال في التار خ اإلنساني، بينما يؤرخ 

 م. توفي سنة1494هو أول من أشار للقيد املزدوج عام  لوكا باتشوليالعالم بأن اإليطالي 

 .14م1255ه/722

" إن املحاسبة فيقول  –كتابة األموال  هـ 515م/1096املتوفي  الحر ر  يعرف  .4

صناعة الحساب موضوعة على التحقيق وإن نلم الحساب ضابط وإن الحسبة )أ  

املحاسبين( هم حفظه األموال ولوال نلم الحساب ال ودت ثمرة االكتساب وال تصل 

 "التغابن إلى يوم الحساب ولكان نظا
ً
 وسيف التظالم مسلوال

ً
 .15م املعامالت محموال

هذه األمثلة هي غيض من فيض مما كتبه علماء املسلمين وهي توضح بما ال يدع مجاال     

للشك أن املسلمين سبقوا باتشولي بمئات السنين في معرفة قواعد وأصول ومبادئ  

ولعل حديثه عن املحاسبة في املحاسبة الحديثة وتحدثوا عن دفاترها ومستنداتها وإجراءاتها 

تلك الفترة جاء بعد أن كانت الفتوحات اإلسالمية قد انتشرت في كل مكان حتى وصلت إلى 

فرنسا في قلب أوروبا حاملة منها شعاع العلم واملعرفة إلى املناطق التي يفتحها املسلمون 

ذه البالد ادعى والتي أخذ أهلها عن املسلمين علومهم ومعارفهم وإن كان البعض من أهل ه

 16استحداثه لهذه العلوم واختراعه لها.

 

 اإلسالممفهوم المحاسبة في   ب الثاني:لالمط
 أوال: اهتمامات المحاسبة في االسالم

اهتم اإلسالم باملعامالت مثل اهتمامه بالعبادات ووضع العديد من القواعد التي تحكم           

كما طور من طرق وأساليب كتابة … المية مع الغير املعامالت التجارية ومعامالت الدولة اإلس

                                                           
13

 . 194-193، مطبوعات وزارة الثقافة مصر، ص 7، جنهاية األرب في فنون األدبالنويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب،   
14

(، على دور الحضارة اإلسالمية في تطوير الفطر المحاسبيقجي بعنوان ) للمزيد راجع رسالة الدكتوراه للدكتور سامر مظهر قنط  

 .www.kantakji.comموقع مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية 
15

، ص 1950شوقي شحاتة، نظام المحاسبة لضريبة الزكاة والدفاتر المستعملة في بيت المال، رسالة ماجستير مقدمة لكلية التجارة،   

 http://www.islamic-council.comموقع وزارة األوقاف المصرية  . متوفر على154
16

 ، تاريخ2010، العدد الثاني، 18عصام محمد البحيصي، المحاسبة في اإلسالم، بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد 
 .1/10/1996 يف –، غزة /site.iugaza.edu.ps/mfaloge/files/2012/09 ، 7/07/2018االطالع 
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األموال التي كانت سائدة عند العرب من قبل. وتطورت الكتابة وتخص  فیها أناس  وظهرت 

   .الدفاتر وصممت النظم املحاسبية

:  ومن أدلة اهتمام اإلسالم باملحاسبة قول هللا تبارك وتعالى في أطول أية في القرآن الكريم          

َا ﴿ ٓأَُّيه ينَ يَ   ِ َّلذ
 
ى فَ  ٱ َسِمّٗ ٓ ٱََجٖل مه َلٰ

ِ
َذا تََدايَنُُت ِبَديٍۡن ا

ِ
ۡكُتُبوُه  َءاَمنُٓوْا ا

 
ذيۡنَُُكۡ ََكتُِبُۢ بِ  أ لَۡعۡدِل  َولَۡيۡكتُب ب

 
َوََل يَأ َۡب  أ

ذَمُه  ُ  ََكتٌِب ٱَن يَۡكتَُب مََكَ عَل للذ
 
يفَلَۡيۡكتُۡب َولُۡيۡمِلِل  ٱ ِ َّلذ

 
لَۡحقه عَلَۡيِه  ٱ

 
َ َولَۡيتذِق  ٱ للذ

 
ذهُ  ٱ يۡ  ۥَرب ن   ّٗ َوََل يَۡبَخۡس ِمنُۡه ش َ

ِ
ا  فَا

يََكَن  ِ َّلذ
 
لَۡحقه عَلَۡيِه  ٱ

 
تَِطيُع ٱَن يُِملذ ُهَو فَلُۡيۡمِلۡل َوِليههُ  ٱ لَۡعۡدِل  بِ  ۥَسِفهيًا ٱَۡو َضِعيفًا ٱَۡو ََل يَس ۡ

 
ۡستَۡشهُِدواْ وَ  أ

 
 ٱ

ذ  ن ل
ِ
 وَ  مۡ َشهِيَديِۡن ِمن ِرَِجاِلُُكۡ  فَا

م
ۡمَرٱَََتنِ يَُكوََن َرُجلَۡۡيِ فََرُجل

 
هََدآءِ ِممذن تَۡرَضۡوَن ِمَن  ٱ لشه

 
ۡحَدٰٰىَُما  ٱ

ِ
ٱَن تَِضلذ ا

ۡحَدٰٰىَُما 
ِ
ۡۡلُۡخَرٰى  فَتَُذكَِِر ا

 
هََدآءُ َوََل يَأ َۡب  ٱ لشه

 
َذا َما ُدُعوْا  َوََل تَۡس  ٱ

ِ
ا  َا ًً ا ٱَۡو َكِب ًً  ُمٓوْا ٱَن تَۡكتُُبوُه َغِي

ِ
 ۦ  ٱََجِلِ  َلٰٓ ا

ِلُُكۡ ٱَۡقَسطُ ِعنَد  ِ َذ  للذ
 
ةّٗ تُِديُروََنَا بَيۡنَُُكۡ فَ  ٱ َرًة َحاِِضَ ج  ٓ ٱَن تَُكوَن ِتَ َلذ

ِ
ٓ ٱََلذ تَۡرََتبُٓوْا ا َدِة َوٱَۡدَنٰ هَج  لَيَۡس َوٱَقَۡوُم لِلشذ

َذا تََبايَۡعُُتۡ  
ِ
ذهُ  عَلَۡيُُكۡ ُجنَاٌح ٱََلذ تَۡكُتُبوَهاۗ َوٱَۡشهُِدٓوْا ا ن

ِ
ن تَۡفَعلُوْا فَا

ِ
ۗ وَ  ۥَوََل يَُضآرذ ََكتِبم َوََل َشهِيدم  َوا ذقُواْ فُُسوُقُۢ ِبُُكۡ ت

 
 ٱ

  َ للذ
 
ُِِمُُكُ  ٱ ُۗ َويَُعل للذ

 
ُ وَ  ٱ للذ

 
ٍء عَِليم  ٱ ]سورة البقرة[، ولقد استنبط فقهاء اإلسالم من هذه  ﴾٢٨٢بُِكِِ ََشۡ

ية الشريفة  األسس املحاسبية في الفكر اإلسالمي،  كما اهتم اآلية وغيرها من اآليات واألحاديث النبو 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالكتابة وأشار في كثير من أحاديثه إلى أهمية املحاسبة، فكان 

 17يحاسب العاملين على الزكاة في ضوء املسجل باألوراق والسجالت التي يحتفظون بها.

 

ّثانيا: مدلول كلمة املحاسبة
 كلمة املحاسبة لغة:مدلول  .1

 وتعنى أحص ى عليه 
ً
إن كلمة محاسبة هي مصدر للفعل حاسب وتصريفه محاسبة وحسابا

 .18أحصاه وبوبه وعده يالش يء: أأعماله للجزاء علیها، كما تعنى العد واإلحصاء، فحسب 

 مدلول كلمة املحاسبة في القرآن الكر م: .2

ورد فعلها وهو حاسب ويعنى املساءلة والجزاء لم ترد كلمة محاسبة كمصدر في القرآن الكريم ولكن 

في الدنيا واآلخرة في ضوء املحص ي واملسجل من أعمال، وأصل ذلك قول هللا تبارك وتعالى:
 

َا َوُرُسِلِ ﴿ ن قَۡريٍَة َعتَۡت َعۡن ٱَۡمِر َرِّبِ هۡكرّٗ  ۦَوََكَيِِن ِمِ هَا عََذاٗبّٗ ن بۡنَ   ا َوعَذذ هَا ِحَساٗبّٗ َشِديدّٗ ّّ﴾٨افََحاَسبۡنَ  

                                                           
أفريل  16-15، اإلسالمي، ندوة مقدمة يف جامعة األزهر مركز صاحل عبد هللا كامل لالقتصاد األخالق االسالمية واحملاسبةحممد عبد احلليم عمر،  17

2000. 
 معجم عريب عريب. -تعريف ومعىن حماسبة يف معجم املعاين اجلامع  18
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، ولقد جاءت كلمة محاسبة مرادفة لكلمة حساب وتعنى العد واإلحصاء،  وأساس  ]سورة الطالق[

ذۡيلَ َوَجَعلۡنَا ﴿ّ:ذلك قوله تعالى ل
 
َارَ وَ  ٱ لَّنذ

 
ٓ َءايََة  ٱ ذۡيلِ َءايَتَۡۡيِ  فََمَحۡوََن ل

 
ٓ َءايََة  ٱ َارِ َوَجَعلۡنَا لَّنذ

 
ِِتَبۡتَُيوْا  ٱ ةّٗ ل ُمۡبِِصَ

ن رذ  ُُِِكۡ َوِلتَۡعلَُموْا عََدَد فَۡضٗلّٗ ِمِ نِۡيَ ب لِۡحَساَب  وَ  ٱ لس ِِ
 
ُه تَۡفِصيٗلّٗ  ٱ لۡنَ   ٖء فَصذ  ،]سورة اإلسراء[ّ﴾١٢َوُُكذ ََشۡ

ولقد وردت كلمة حاسب األموال في القرآن بأنه الشخ  الذي يتولى الرقابة واملحافظة على 

ِ َوكَفَٰى بِ ﴿: وأساس ذلك قول هللا تبارك وتعالى  ،األموال للذ
 
 ]ّسورةّالنساء[ ﴾٦َحِسيبّٗا أ

نذ ﴿ وقوله تبارك وتعالى: 
ِ
َ ا للذ

 
ٍء َحِسيبًا ٱ  ] سورة النساء[.﴾٨٦ََكَن عَََلٰ ُُكِِ ََشۡ

ويفهم من اآليات السابقة أن لفظ محاسبة يعنى: املساءلة واملناقشة ثم الجزاء في ضوء املسجل من 

 .19ب يعنى املراقب والحفيظتصرفات وأعمال، وهي مرادفة لكلمة حساب، ولفظ محاس

 مدلول كلمة املحاسبة في السنة النبو ة الشر فة: .3

وردت كلمة املحاسبة ومشتقاتها في السنة النبوية الشريفة مرات كثيرة وبمعاني مختلفة، نذكر منها 

رجال من األسد على صدقات  صلى اهلل عليه وسلم اهللرسول قال: "استعمل   أبو حميد الساعد ما رواه 

صلى اهلل عليه  اهلل  رسول ي سليم يدعى ابن اللتيبة فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقالبن

رسـول ّ، وبذلك أرسى" فيّبيتّأبيكّوأمكّحتىّتأتيكّهديتكّإنّكنتّصادقافهالّجلستّ " :وسلم

شوة بما ال يدع للتفرقة بين المال العام والمال الخاص وأوضح الر  معيارا  وسلمّصلى اهلل عليه ااهلل
 ،ال أحد يحاسب إال هلك" :قوله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمعنّ السيدةّعائـشةمجاال للشك. وروت 

أليس يقول هللا عز وجل، فأما من أوتي كتابه  نالت : نلت: يا رسول هللا جعلني هللا فداءك

  "الحساب هلكبيمينه فسوف يحاسةب حةسابا يةسيرا،  نال ذاك العرض يعرضون ومن نونش 
عن حسن ختام الدائن  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمويدل هذا الحديث على شدة ودقة الحساب. وأخبر 

أنه قال   صلى اهلل عليه وسلم  رسول اهللأبوّمسعودّعنّالذي يمهل مدينيه وال يشق عليهم، فقد روى 
رجال موسرا أو كان يخالط  حوسب رجل مما كان نبلكم فلم يوجد له من الخير ش يء إال أنه كان"

نحن أحق بذلك صلى اهلل عليه وسلم  اهللرسول فقال  الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن املعسر

الكيس من دان " قال:ّصلى اهلل عليه وسلم رسول اهللّعن شدادّبنّأوسوروى   ."تجاوزوا عنه  منه

ويروى عن عمر بن  "وتمنى على هللانفسه وعمل ملا بعد املوت والعاجز من أتبع نفسه هواها 
أنفسكم نبل أن تحاسبوا وتز نوا للعرض األكبر وإنما يخف الحساب   حاسبوا" قوله الخطاب

                                                           
 .26، ص 2005الطبعة األوىل، القاهرة  بيق،املصارف اإلسالمية بني الفكر والتطحسني حسني شحاتة،   19
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ال يكون العبد " :قوله مهران. ويروى عن ميمون بن " في الدنيايوم القيامة على من حاسب نفسه 

 ."20ملبسهشر كه من أين مطعمه و تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب 

 

 تعر ف املحاسبة في الفكر اإلسالميثالثا: 

 :تعر ف املحاسبة في الفكر اإلسالميوفي ضوء ما سبق يمكن       

بأنها أحد فروع علم كتابة األموال الذي يتعلق بعد وإحصاء وإثبات العمليات والتصرفات املختلفة 

  21جزاء واتخاذ القرارات.وقياسها واإلفصاح عنها بهدف املساعدة في املسائلة واملناقشة وال

إن املحاسبة اإلسالمية هي عملية منهجية مخططة، تشمل إجراءات وقواعد وآليات لتسجيل 

األحداث املالية، وتصنيفها، وتبويبها، وتلخيصها، وتوصيلها إلى املستفيدين منها التخاذ قرارات 

النامية/الخسائر املتحققة( خالل إسالمية في توصيل املعلومات وتوزيع نتائج األحداث )توزيع األرباح 

 حول معين وفق األطر والقواعد اإلسالمية.

 عشر أربعة الناس خالل طبقه خصبا فكرا لها وأرست باملحاسبة اإلسالمية الشريعة أحاطت لقد

 22.إلى ذلك وما الكسب وعلم األموال ككتابة مشابهة عناوين تحت قرنا ونيف

 ة التي طورتها الحضارة اإلسالمية في الشكل التالي:ويمكننا تلخي  تقنيات أدوات املحاسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

20
جامعة -، رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراه يف احملاسبة، كلية االقتصاددور احلضارة اإلسالمية يف تطوير الفكر احملاسيبسامر مظهر قنطقجي،   

 .34، ص2003حلب،
21

 .27دكتور حسين حسين شحاتة، محاسبة المصارف االسالمية، مرجع سابق، ص 
22

سامر مظهر قنطقجي، دور الحضارة اإلسالمية في تطوير أدوات المحاسبة، محاضرة منشورة على الموقع الرسمي للدكتور،    

www.kantakji.org. 
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 (: تقنيات أدوات املحاسبة التي طورتها الحضارة اإلسالمية1)رنم الشكل

 

 

 كتابةأدوات                                                                                                              أدوات حساب  

 

                                                   

    

 األثمان                                                      املثمنات                                                       األثما  

 

 

                                                                                        

 األسعار

املصدر: سامر مظهر ننطقجي، دور الحضارة اإلسالمية في تطو ر أدوات املحاسبة، محاضرة منشورة على 

 .www.kantakji.orgاملونع الرسمي للدكتور،  

 

 بالثوابت بالتزامها املحاسبة خدمت ألدوات قديتبين من خالل هذا الشكل أن تطور هذه ا        

 عاد وقتنا الراهن، فقد حتى امتدت طويلة تاريخية حقبة منطقية وثباتا خالل مما أعطاها الشرعية

 .ماليزيا في م 2003 منتصف في الذهبي اإلسالمي الدينار

تمد علیها في التحقق كذلك تعتبر املحاسبة مجموعة من املبادئ والقواعد واإلجراءات التي يع       

من صحة وصدق العمليات املالية أو األحداث االقتصادية وإثباتها وقياسها بغرض تقديم 

املعلومات عنها لتحديد الحقوق وااللتزامات وبيان نتيجة النشاط، والتخاذ القرارات بواسطة 

 23مستخدمي القوائم والتقارير املحاسبية.

                                                           
23

فريل أ 16-15، ندوة مقدمة يف جامعة األزهر مركز صاحل عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، األخالق االسالمية واحملاسبةحممد عبد احلليم عمر،   
 .6، ص2000

 

 

 األرنام

 أنظمة العد

 الحساب

 الدواة

 القلم

 متممات

 املكيالت

 املقيسات   

 املوزونات

 الفلوس

 الدراهم

 الدنانير 

أدوات 

 نياس 

 

 

نقدية 

 وسلعية 

 

http://www.kantakji.org/
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 :24أهم عناصر املحاسبة كالتاليومن التعار ف السابقة يمكن أن نحدد 

 ؛وجود مجموعة من املبادئ والقواعد تمثل األساس الفكري للمحاسبة -

 ؛إن مجال املحاسبة هو املعامالت املالية أو األحداث االقتصادية التي تتم بين أطراف عدة -

التي إن عمل املحاسبة بشكل عام يتمثل في أمرين رئيسيين هما: إعداد البيانات أو املعلومات و  -

تقوم بها فروع املحاسبة املختلفة من محاسبة مالية إدارية ومحاسبة حكومية. ثم توصلها إلى 

األطراف املختلفة بواسطة القوائم املالية، ويقوم بذلك محاسبون من داخل الوحدة أو املنشأة، ثم 

 لبياناتتأكيد صحة وصدق هذه البيانات واملعلومات سواء الصدق الواقعي بالتأكد من توافق ا

املحاسبية مع األحداث االقتصادية التي وقعت، أو الصدق املحاسبي بالتأكد من سالمة أسلوب 

 من ذات العمل املحاسبي عند إعداد 
ً
إعداد البيانات املحاسبية عن هذه األحداث، يتم أوال

راجعين البيانات، ثم وبصورة رئيسية بواسطة مراجعي الحسابات سواء املراجعين الداخليين، أو امل

 ؛ومن في حكمهمالخارجيين  

 ؛إن املحاسبة تعمل على تحديد الحقوق وااللتزامات بين أطراف املعامالت -

 إن املحاسبة تعمل على تقديم املعلومات الالزمة ملستخدمي القوائم املالية التخاذ القرارات. -

 

 -البيئة– اإلسالميمقومات النظام المحاسبي  المطلب الثالث: 
م من أن املنظور اإلسالمي املحاسبي كانت بداياته متواضعة، إال أنه قد بدأ بإثبات نفسه، بالرغ       

حيث شهدت األدبيات املعاصرة في مجال املحاسبة اإلسالمية نموا كبيرا في السنوات األخيرة، وقد 

مع قدمت العديد من األبحاث توصيات واسعة النطاق لجعل املحاسبة املالية واإلدارية متماشية 

مبادئ الشريعة اإلسالمية. ولضمان االستمرارية والتميز البد من تظافر جهود الباحثين والعاملين 

 في املؤسسات املالية اإلسالمية للتمكن من تقييم وقياس مستوى نضج هذا النظام املحاسبي.

اسبي، ونرى أن حتى تحقق املحاسبة الغاية املرجوة منها البد من مقومات تحدد بنية النظام املح      

 التطبيق العملي للمحاسبة في الفقه اإلسالمي املستند إلى أصوله وفقهه قد حقق املقومات التالية:
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 .7-6مرجع سابق ، ص  األخالق االسالمية واحملاسبة،حممد عبد احلليم عمر،   
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 املحاسب وصفاتهأوال: 

لۡكَۡيلَ َوٱَۡوفُوْا ﴿: إن املحاسب هو الوزان بالقسط لقوله تعالى
 
َذا ِِكُُۡتۡ َوِزنُوْا بِ  ٱ

ِ
لِۡقۡسَطاِس ا

 
تَِقِي   أ  ٱ لُۡمس ۡ

ِلَ  م َوٱَۡحَسُن تَأ ِۡويٗلّٗ  َذ  ًۡ لَۡكۡيلَ ۞ٱَۡوفُوْا ﴿ :، وقوله]سورة اإلسراء[ّ﴾٣٥َخ
 
َوََل تَُكونُوْا ِمَن  ٱ

لُۡمۡخِِسِينَ 
 
، لذا ينبغي على هذا الوزان إن كان تاجرا مديرا أومحاسبا ]سورة الشعراء[ ﴾١٨١ٱ

 لذي وصفه هللا بقوله:أومراجعا أن يكيل ويکتال بالحق الذي أراده هللا عز وجل وأن ال يكون كا

 لِِلُۡمَطفِِِفۡيَ ﴿
م
ينَ  ١َويۡل ِ َّلذ

 
َذا  ٱ

ِ
ۡكتَالُواْ ا

 
لنذاِس عَََل  ٱ

 
تَۡوفُونَ  ٱ ونَ  ٢يَس ۡ َزنُوُُهۡ ُُيِِۡسُ َذا ََكلُوُُهۡ ٱَو وذ

ِ
]سورة ﴾٣َوا

 .املطففين[
 و من بين صفات املحاسب اإلملام بالفقه بشكل كاف، ويستفاد من ذلك تحقيق:          

: ليردعه عن مخالفة األصول الشرعية مجتهدا بأحكام الشريعة، ومعرفة الحدود الفاصلة رعالو  -

بين الحالل والحرام فاملكتسب يحتاج إلى علم الكسب، وعلم الكسب ممزوج بعلوم الشرع وفقهه 

هو وال يمكن الفصل بينهما، لذلك نرى أن انتشار القواعد املالية واملحاسبية في ثنايا كتب الفقه ما 

إال دليل على ذلك، فاملعامالت منتشرة بكل أشكالها في تطبيقات الناس ويصعب الفصل بينها وبين 

 القواعد واألصول الشرعية. 

: وهي نتاج طبيعي لإليمان العميق باإلسالم وقد خ  هللا تعالى صفة القوة واألمانة بمن األمانة -

ٓأَبَِت ﴿استؤجر للعمل  ۡحَدٰٰىَُما يَ  
ِ
 قَالَۡت ا

 
تَ ٱ َ َمِن  رِِجۡرُه    ۡ س ۡ ًۡ نذ َخ

ِ
تَ ا س ۡ

 
لۡقَِويه  رَِجۡرَ    ۡ ٱ

 
ۡۡلَِمۡيُ  ٱ

 
]سورة  ﴾٢٦ٱ

فالضعيف لن يقدر على تحقيق األمانة رغم اتصافه بها ما لم يكن قويا قادرا على  القصص[

ۡجَعلِۡن قَاَل ﴿ تحقيقها. وذكر هللا تعالى على لسان يوسف عليه السالم
 
ۡۡلَۡرِض  عَََلٰ َخَزآئِِن  ٱ

 
ِّنِ  ٱ

ِ
ا

 .فاملحاسب ال يرش ي وال يرتش ي وال يكذب وال يخون وال يغش ]سورة يوسف[ ﴾٥٥َحِفيظٌ عَِليم 

ِزينَ َونََضُع ﴿ : بين هللا عز وجل الدقة في الحساب بهدف تحقيق العدالةالدنة - لَۡمَو 
 
لِۡقۡسطَ ٱ

 
ِليَۡوِم  ٱ

َمةِ  لِۡقيَ  
 
يۡ  ٱ ن ََكَن مِ   ّٗ فََٗل تُۡظََلُ نَۡفسم ش َ

ِ
ِبۡيَ ا  َوا س ِ ۗ َوكَفَٰى ِبنَا َحج  ۡن َخۡرَدٍل ٱَتَيۡنَا ِّبَا ]سورة ّ﴾٤٧ثۡقَاَل َحبذٖة ِمِ

 . والتفت الفقهاء واملحاسبون إلى أدق التفاصيل في تحري حقوق اآلخرين، فقد راعىاألنبياء[
ردي النويري في محاسبة الرواتب واألجور فرق أیام السنة امليالدية عن السنة الهجرية واشترط املاو 

 لتحقيق الدقة اإلملام في الحساب.
 : إن األخالق العامة تتضمن األخالق املهنية حكما فال تفرقة بينهما.األخالق -
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إن بعض املحددات في املحاسبة اإلسالمية، والتي يفرضها الفكر اإلسالمي على تطبيقات املحاسبة 

لواقع العملي استثناءات بل هي في املؤسسات املالية واملصرفية التي تحتكم للشريعة ليست في ا

يمكن تجاوزها، كمحدد عدم اإلسراف والتبذير ومحدد الحالل والحرام، وقد  قيود فعال ألنه ال

اهتم الفكر املحاسبي اإلسالمي بربط األخالق باملحاسبة من خالل اعتبار املدخل األخالقي لبناء 

 25النظرية املحاسبية.

غير الكفء للعمل أمر فيه تقصير ومسؤولية سواء املحاسب أو : إن االستئجار الكفاءة واملقدرة -

من واله. واشترط الغزالي أن يكون العمل مقدورا على تسليمه حسا وشرعا فال يصح استئجار 

الضعيف على عمل ال يقدر عليه. ويجب أن يتصف املحاسب بالفطنة والذكاء. وتستوجب الكفاية 

الحقوق، وإثبات الرقوع، ومحاسبات العمال، وإخراج حسب املاوردي حفظ القوانين، واستيفاء 

األموال، وتصفح الظالمات. واشترط ابن قدامة على محاسب األبنية اإلملام باملعرفة الهندسية 

وذكر النويري أن كتاب الحساب أكثر تحقيقا وأقرب إلى ضبط األموال طريقا وأدل  والحسابية.

 برهانا وأوضح بيانا.

: ليشارك رب كل صنعة بنظره ولسانه وال يكون ذلك مقلدا ي يعمل محاسبا لهاالثقة باملهن الت - 

 جملة بل يشاركهم فيما هم فيه، ألن هذه الصناعات زائدة على وظيفته والزمة ألولئك. 

  

 تبو ب الحسابات ثانيا:

 :استخدم الفقهاء ترميز الحسابات لغرضين 

سابات الزبائن الفقراء بغية إخفاء أسمائهم، ذكر الغزالي أن تجار املسلمين استخدموا ترميز ح -

أما أولئك الذين يعطیهم من مال الصدقة وال يرتجى سدادهم فلم يسجلهم أصال في الدفاتر 

املحاسبية لذلك كان لهم دفترا حساب أحدهما: ترجمته مجهولة )مرمز( فيه أسماء من ال يعرفه 

ام أو الفاكهة فيشتهيه فيقول أحتاج إلى من الضعفاء والفقراء، وذلك أن الفقير كان يرى الطع

خمسة أرطال من هذا وليس معي ثمنه فكان يقول له خذه واقض ثمنه عند امليسرة ولم يكن يعد 

هذا من الخيار بل عدد من الخيار من لم يكن يثبت اسمه في الدفتر أصال وال يجعله دينا، لكن 

 ل وسعة.يقول: خذ ما تريد فإن تيسر لك فأقضه وإال فأنت في ح
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مقال منشور يف  املواءمة بني املعايري احملاسبية اإلسالمية واملعايري احملاسبية الدولية: مواجهة التحدايت القائمة يف الدول العربية،رائد مجيل جرب،   
  .36، ص 2017، 19، العدد25لدراسات االقتصادية واإلدارية ، غزة، اجمللدجملة اجلامعة اإلسالمية ل
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أما النويري فقد ذهب إلى أبعد من ذلك فاستخدم الترميز كما نعرفه في الوقت الحاضر، فكان  -

 26.يشترط على املحاسب أن يذكر رمز الحساب ال اسمه

 
 املستندات والدفاتر ثالثا:

من أهم الدفاتر املحاسبية التي كانت تستعمل في الدولة اإلسالمية من حيث طبيعتها والوظائف 

 تبطة بها كآالتي:املر 

الجريدة، وهو دفتر يستخدم لقيد اإليرادات واملصاريف، وكان هناك جريدة خاصة باإليرادات   -

وبهذا فالجريدة تتولى املحاسبة على كافة األموال الواردة إلى بيت املال واملنصرفة  وأخرى بالنفقات،

 منه؛

عامالت اليومية األخرى غير أي دفتر اليومية وهو يستعمل لقيد كافة امل تعليق اليومية، -

 اإليرادات واملصروفات؛

( ويخت  بنوع من الحسابات   BOX FILE)املخزومية وهو يشبه امللفات حاليا البوكس فايل    -

 مثل النقدية أو الغالل؛

 األورج، وهو يشبه دفتر أستاذ املدينين حاليا،فهو يستعمل لتثبيت الحقوق املالية للغير؛ -

 م( وهو يخت  بتسجيل مبالغ الخراج على األراض ي الزراعية؛الرزنامج )كتاب اليو  -

 دفتر النفقات وهو يخت  بتسجيل نفقات الخليفة الذي يمثل نفقات الدولة؛ -

دفتر األموال املصادرة، وهو دفتر يخت  بإدارة األموال املصادرة من الوزراء وكبار رجاالت    -

 الدولة آنذا؛

ر يخت  بتسجيل كل ما يتعلق بالجيش من رواتب الجريدة السوداء )الجيشية(، وهو دفت  -

 وأرزاق ومكافئات...الخ؛

 .الفهرست، وهو سجل تثبت فيه أسماء الدفاتر ونوعية األعمال التي تم القيام بها  -

 

 

 

 

                                                           
 .www.kantakji.com،احملاسبة االسالمية بني التأصيل والتطبيقالدكتور سامر مظهرقنطقجي،  26
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 ا القوائم املالية والقوائم التكميلية له رابعا:

 أهم التقار ر والقوائم املالية التي كان يتم إعدادها آنذاك فهي:

ختمة، وهي عبارة عن تقرير مالي شهري يتم إعداده نهاية كل شهر ويحتوي على اإليرادات ال -

واملصروفات مبوبة وفق أنواعها مع الرصيد املتبقي في نهاية كل شهر، ويشبه هذا التقرير قائمة 

 ؛في وقتنا الحاضر الدخل 

 ؛منه الختمة الجامعة، وهي تقرير يعده املحاسب ويقدمه إلى املسئول األعلى -

يبين فيه الوارد  أي املحاصيل الزراعية في كل موسم، التوالي، وهو تقرير يعد عن كمية الغالت، -

 ؛والصادر والرصيد حسب أنواعها عن كل فترة زراعية

يبين فيه كميتها وسعرها وقيمتها والرصيد بالكمية والقيمة في  عمل املبيع، وهو تقرير املبيعات، -

 ؛نهاية كل فترة محددة

يبين فيه كميتها وسعرها وقيمتها واملصاريف الخاصة بها في  وهو تقرير املشتريات، عمل املبتاع،  -

 ؛نهاية كل فترة محددة

االرتفاع، وهي عبارة عن املوازنة العامة )املركز املالي املتوقع( لسنة هجرية قمرية مقبلة، يبين    -

 ملصروفات معدة على أساس تقديري تخميني،فیها املوجودات واملطلوبات والفرق بين اإليرادات وا

ثم يظهر في القسم الثاني منها النتائج الفعلية بعد انتهاء السنة وتفسير الفروق في الحسابات 

 الختامية.

 

 الرنابة الداخليةخامسا: 

تعتبر الرقابة الداخلية أحد العناصر الرئيسة للنظام املحاسبي، وهي عبارة عن مجموعة  

رارات اإلدارية والتعليمات املالية ووسائل الرقابة التي يتضمنها النظام املحاسبي وهي التنظيمات والق

 .تستخدم لضمان السيطرة على املعامالت املالية واملحاسبية

وتعتمد الرقابة في تنفيذ مهامها تلك على مجموعة من القواعد واملعايير املتفق علیها وامللزمة قانونا 

 سابات وتكون مسطرة على شكل هيكل معين.لألطراف املسئولة عن الح

 ويعتمد نظام الرقابة السليم على القواعد واملعايير األساسية اآلتية:

 تحديد خطوط السلطة واملسؤولية والصالحيات املمنوحة للمسئولين على اختالف مستوياتهم؛  -

 الفصل املناسب بين الوظائف املتعارضة؛  -
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ض على عدة أشخاص لتجنب حاالت التالعب توزيع العمليات املرتبطة بعضها ببع -

 العمل في إطار الصالحيات املمنوحة لكل شخ ؛     واالختالس

 استخدام مجموعة مستندية ودفترية متكاملة ولكل العمليات املالية واملحاسبية؛ -

 وضع دليل متقن للحسابات يبسط ويسهل إجراءات العمل املحاسبي؛ -

 اج األرصدة وموازين املراجعة؛املطابقات الدورية للحسابات واستخر  -

 27.كشف االنحرافات وحصرها بصورة تلقائية وتصحيحها -

  .وأمين كفءاستخدام كادر وظيفي مؤهل  -

وفي النظام الرقابي اإلسالمي فان هنالك الكثير من الروايات والنصوص التي تؤكد اهتمام الشارع 

في نفس الوقت، كما تدلنا تلك  املقدس بهذا املجال وحرصه على وجود نظام رقابي فعال وعادل

والخلفاء من  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الروايات على أنواع وأساليب الرقابة التي استعملها النبي

 : بعده، من حيث

وضع قواعد خاصة لعملية جباية األموال وكيفية التصرف بها ومحاسبة املسئولين في ضوء هده  -

 ؛القواعد

ية لألشخاص املسئولين في أعمال الرقابة ووضع نظام ملحاسبتهم التأكيد على السمات الشخص -

 ؛بعد أن يتم عزلهم

 .إنشاء أجهزة متخصصة تتولى عملية الرقابة -

 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

، مقال منشور على صفحة كتاابت يف امليزان، النظام احملاسيب احلكومي اإلسالمي ،د خمور الغراو 27
http://www.kitabat.info/subject.php?id=57991، 

http://www.kitabat.info/subject.php?id=57991
http://www.kitabat.info/subject.php?id=57991
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 المبحث الثاني
 AAOIFIأساسيات حول هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  

 
لتقليدية إلى هيئات وبنى تحتية تعمل على تحتاج املؤسسات املالية اإلسالمية كما املؤسسات ا

تطوير وتوجيه عملها، وشهدت الصناعة املالية اإلسالمية في السنوات األخيرة تأسيس العديد من 

 الهيئات الدولية الداعمة التي تعكس نجاح هذه الصناعة عامليا.

 

 وسنتناول بالدراسة هذا املبحث من خالل الثالثة مطالب التالية:

 
 
 

 

 
 نشأة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةلب األول: المط

 أوال: النشأة

*، والتي (AAOIFIهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي تأسست          

)الهيئة(  «هيئة املحاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية»كانت تسمى سابقا ب: 

ه 1410صفر  1بموجب اتفاقية التأسيس املوقعة من عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية بتاریخ 

 27ه املوافق 1411رمضان  11م في الجزائر، وقد تم تسجيل الهيئة في 1990فيفري  26املوافق 

 م في دولة البحرين بصفتها هيئة عاملية ذات شخصية معنوية مستقلة غير هادفة.1991مارس 

وقد سبق تأسيس الهيئة جهود تحضير كبيرة، إداريا وفنيا، وكانت البداية ورقة العمل التي          

م، 1987قدمها البنك اإلسالمي للتنمية في االجتماع السنوي ملحافظي البنك في إسطنبول في مارس 

 سالمية؛نشأة هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإل  -

 أهداف هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية؛ -

 .2017أهم إنجازات أيوفي وأنشطتها خالل عام  -
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ية ثم تكونت بعدئذ لجان عديدة للنظر في أفضل السبل إلعداد معايير محاسبة للمؤسسات املال

 28اإلسالمية، وصدر عن تلك اللجان دراسات وتقارير.

م( كان الهيكل التنظيمي 1995ه)1415م( وحتى عام 1991ه)1411ومنذ بداية عملها في           

للهيئة يتكون من: لجنة اإلشراف وتكون عضويتها من سبعة عشر عضوا، ومجلس معايير املحاسبة 

ضوا، ولجنة تنفيذية تعين من بين أعضاء مجلس املالية وتكون عضويته من واحد وعشرين ع

 معايير املحاسبة املالية، ولجنة شرعية من أربعة فقهاء.

وبعد مض ي أربعة أعوام على عملها، قررت لجنة اإلشراف تشكيل لجنة للتقويم، وذلك             

تي أدخلت على للنظر في النظام األساس ي للهيئة وهيكلها التنظيمي. وقد تم بموجب التعديالت ال

هيئة املحاسبة واملراجعة »النظام األساس ي والتي اعتمدتها لجنة اإلشراف تغيير اسم الهيئة ليصبح: 

، وتعديل هيكلها التنظيمي ليتمثل في: جمعية عمومية، ومجلس أمناء «للمؤسسات املالية اإلسالمية

ن كان مقتصرا على املحاسبة )بديال عن لجنة اإلشراف(، ومجلس معايير املحاسبة واملراجعة بعد أ

 وحدها، ولجنة تنفيذية، ولجنة شرعية، وأمانة عامة يترأسها أمين عام.

كما شمل تعديل النظام األساس ي تغيير أسلوب تمويل الهيئة، ففي املاض ي كان تمويل                

، مجموعة دار الهيئة يتم عن طريق مساهمات يدفعها األعضاء املؤسسون )البنك اإلسالمي للتنمية

املال اإلسالمي، شركة الراجحي املصرفية لالستثمار، مجموعة دلة البركة، بيت التمويل الكویتى(. 

تساهم فيه املؤسسات األعضاء  «تونف وصدنة»وقد ن  النظام األساس ي املعدل على إنشاء مال 

ريع هذا الوقف، في الهيئة بدفع رسم عضوية )مرة واحدة فقط(، ويتم تمويل نشاطات الهيئة من 

كما شمل تعديل  ورسم االشتراك السنوي، واملنح والتبرعات والوصايا وأية مصادر تمويل أخرى.

 النظام عضوية الهيئة التي أصبحت تتكون من: 

 األعضاء املراقبين.• األعضاء غير املؤسسين • األعضاء املؤسسين • 

نظام األساس ي للهيئة، وشملت هذه م تم إدخال تعديالت على ال1998ه املوافق 1419وفي عام 

 29التعديالت توسيع أهداف الهيئة.

                                                           
بحوث مت توثيق هذه الدراسات والتقارير يف جملدات مخسة حتت عنوان معايري احملاسبة للمصارف اإلسالمية وأودعت يف مكتبة املعهد اإلسالمي لل28

 (.332/ 121.21)للتنمية يف جدة، اململكة العربية السعودية، حتت رقموالتدريب التابع للبنك اإلسالمي 

*AAOIFI: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 
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أيوفي هي إحدى أبرز املنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات املالية اإلسالمية،             

م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة األثر على رأسها 1991تأسست عام 

 مع  112إصدار 
ً
 حتى اآلن في مجاالت املحاسبة واملراجعة وأخالقيات العمل   يارا

ً
 فنيا

ً
وتصريحا

والحوكمة باإلضافة إلى املعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك املركزية والسلطات املالية في 

من املؤسسات  200مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم 

من بينها املصارف املركزية والسلطات الرقابية واملؤسسات املالية وشركات املحاسبة  األعضاء،

  45والتدقيق واملكاتب القانونية من أكثر من 
ً
ق معايير الهيئة وتصريحاتها الفنية حاليا دولة، وتطّبِّ

ن املؤسسات املالية اإلسالمية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة م

 30.التجانس للممارسات املالية اإلسالمية على مستوى العالم

، تفصيلها على  98تصدر أيوفي خمسة أنواع من املعايير، بلغ مجموع الصادر منها حتى اآلن 
ً
معيارا

 :31النحو اآلتي

معيارا شرعيا، ومن أمثلتها: املرابحة لآلمر بالشراء،  58وتتكون حاليا من  املعايير الشرعية: -

ة واإلجارة املنتهية بالتمليك، والسلم والسلم املوازي، واالستصناع واالستصناع واإلجار 

 .الخاملوازي،...

معيارا، ومن أمثلتها: العرض واإلفصاح في القوائم  28وتتكون حاليا من  معايير املحاسبة: -

 ..إلخ.، واملرابحة واملرابحة للآلمر بالشراء،.االستثماراملالية للمصارف اإلسالمية، وحسابات 

معايير، وتشمل هدف املراجعة ومبادئها، وتقرير  05وتتكون حاليا من  معايير املراجعة: -

 .الخبأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية،... االلتزاماملراجعة الخارجي، وفح  املراجع الخارجي مدى 

شرعية معايير، وتشمل الرقابة الشرعية، والرقابة ال 07وتتكون حاليا من  معايير الحوكمة: -

 .الخالداخلية، ولجنة املراجعة والحوكمة للمؤسسات املالية اإلسالمية،...

وتتكون من معياريين، وهما: ميثاق أخالقيات املحاسب واملراجع  معايير أخالنيات العمل: -

 الخارجي للمؤسسات املالية اإلسالمية، وميثاق أخالقيات العاملين فیها. 

 
                                                                                                                                                                          

م النسخة االلكرتونية 2017ادها نوفمرب هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايري الشرعية/النص الكامل للمعايري الشرعية ليت مت اعتم29
-http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Shariaah-Standardsه،  1437 للمعايري الشرعية، املنامة

ARB.pdf 

 
30
 https://www.zawya.com، 31/08/2019مقال منشور على موقع زاوية، اتريخ االطالع  

 
31
 ./aaoifi-http://aaoifi.com/about، الصفحة الرئيسية عن اهليئة أيويف 

https://www.zawya.com/mena/ar/press-releases/story/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9-ZAWYA20190505092239/
http://aaoifi.com/about-aaoifi/
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اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تقوم على تلبية ( وهيئة املح1991منذ )          

احتياجات املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية وذلك من خالل إصدار املعايير في مجال العمل 

املصرفي اإلسالمي إضافة إلى األبحاث واالستشارات التي تقوم بها الهيئة، كذلك قامت بالعديد من 

جيع عملية تطبيق وتنفيذ معاييرها في جميع أنحاء العالم من خالل وضع الخطوات الهادفة إلى تش

 معايير عالية الجودة لكي تحظى بالتقدير واالعتراف الدوليين. 

وقد حصلت الهيئة على الدعم الكبير لتطبيق املعايير الصادرة عنها، حيث تعتمد هذه املعايير اليوم 

ي واألردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا. كما أن الجهات في مملكة البحرين ومركز دبي املالي العالم

املختصة في أستراليا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان واململكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا 

 32.أصدرت أدلة إرشادية مستمدة من معايير الهيئة وإصداراتها

 

 ثانيا: الهيئات الداعمة األخرى للمؤسسات املالية اإلسالمية

 ومن أهم تلك الهيئات: 

هو مؤسسة مالية دولية أنشئت تطبيقا للبيان الصادر عن  (:IDBالبنك اإلسالمي للتنمية ) .1

(، وافتتح املصرف رسميا 1973مؤتمر وزراء مالية الدول اإلسالمية، الذي عقد في مدينة جدة عام )

 م(، ويقع مقره الرئيس ي في مدينة جدة.1975 -ه 1395عام )

إلى دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء  يهدف املصرف

 واملجتمعات اإلسالمية في الدول غير األعضاء وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية.

تقديم أشكال مختلفة من املساعدة اإلنمائية لتمويل ومكافحة الفقر من  وظائف املصرفمن 

صادي، وتعزيز دور التمويل اإلسالمي في التنمية االقتصادية خالل التنمية البشرية، والتعاون االقت

 واالجتماعية، واملساعدة في تنمية التجارة الخارجية والبينية للدول األعضاء. 

يعتبر املصرف أحد األجهزة املتخصصة ملنظمة املؤتمر اإلسالمي وساهم في إنشاء العديد من 

بحوث والتدريب الذي يقوم بإجراء الدراسات الهيئات األخرى، كما يدير املعهد اإلسالمي لل

 33والبحوث الشرعية في االقتصاد اإلسالمي واملعامالت املصرفية.

 

                                                           
 .https://www.almohasb1.com/2009/09/aaoifi.html، موقع احملاسب األول32
 www.isdb.org اإلسالميموقع البنك 33

http://www.isdb.org/
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(: أنشئت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف IRAالوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف )  .2

ي للتصنيف (، وتهدف ألن تكون الطرف املرجعي النهائ2000کشركة مساهمة مقرها البحرين عام )

االئتماني وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية، حيث يعتبر التصنيف مؤشرة ضرورية للحكم على أداء 

 وكفاءة املؤسسات املالية. وتقدم الوكالة تصنيفات عدة منها:

 هذا التصنيف يقيم إمكانية أن تكون للحكومة القدرة واالستعداد ألداء التصنيف السياد : -

 في الوقت املحدد. املالية التزاماتها

هذا التصنيف يقيم قدرة املؤسسة على أداء التزاماتها  التصنيف االئتماني للمؤسسات املالية: -

 املالية في الوقت املحدد. 

إبداء الرأي حول إمكانية الوفاء بكافة االلتزامات التعاقدية املأمولة بموجب  تصنيف الصكوك: -

 هيكل الصكوك.

وهي منتج فريد من الوكالة يهدف إلى تقديم املعلومات والتقييم  ة:تصنيف الجودة الشرعي - 

املستقل حول االلتزام الشرعي للمؤسسات املالية اإلسالمية أو املؤسسات التقليدية التي تقدم 

 الخدمات املصرفية أو املنتجات اإلسالمية.

حيث تعمل على  تسعى الوكالة ألن يكون التصنيف الصادر عنها معتمدة على املستوى الدولي

و  (STANDARD and POOR’S ستاندرد آند بورزاستقطاب وكاالت التصنيف العاملية مثل )

 34(. MOODY’S موديز)

 

اتفق رؤساء مجالس إدارة  (:CIBAFIاملجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ) .3

( بهدف دعم 1977مية( عام )عدد من املصارف اإلسالمية على إنشاء )االتحاد الدولي للبنوك اإلسال 

الروابط بين املصارف اإلسالمية، واعترفت معظم املنظمات الدولية باالتحاد ومنحته صفة مراقب 

ومن بين هذه املنظمات: مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية 

مم املتحدة واملجلس اإلسالمي ( واملجلس االقتصادي االجتماعي لأل UNIDO اليونيدوالصناعية )

العالمي للدعوة واإلغاثة وغيرها، وأسهم االتحاد في نشر العديد من املؤلفات املصرفية كما أصدر 

 املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية.

                                                           
 www.iirating.com قع الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيفمو 34

*UNIDO: United Nations Industrial Development Organization.  

http://www.iirating.com/
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تم إعادة تنظيم االتحاد وأعيدت تسميته ليصبح املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية 

( كهيئة عاملية ذات شخصية 2001صل على الترخي  للعمل في البحرين عام )اإلسالمية وح

مستقلة ال تسعى إلى الربح، ويقوم املجلس بدورين أساسيين هما دعم وحماية الصناعة املالية 

 اإلسالمية، ويهدف إلى:

 التعريف بالخدمات املالية اإلسالمية واألحكام املتعلقة بها؛ -

 علقة بالبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية والهيئات اإلسالمية ذات الصلة؛توفير اإلحصائيات املت -

 35تعزيز التعاون بين املجلس واملؤسسات والهيئات اإلسالمية ذات الصلة. -

 

مجلس الخدمات املالية اإلسالمية هو هيئة دولية  (:IFSBمجلس الخدمات املالية اإلسالمية )  .4

، مهمتها وضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات املالية (2002مركزها ماليزيا أنشئت عام )

اإلسالمية، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة 

قطاع البنوك، وسوق املال، والتكافل التأمين اإلسالمي(. ويقوم املجلس بإعداد األبحاث، وتنظيم 

ويعمل مجلس الخدمات مع مؤسسات دولية وإقليمية ذات صلة،  الندوات واملؤتمرات العلمية،

 ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة.

باإلضافة إلى أنه يعمل على تهيئة املعايير الدولية املوجودة لتتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. 

 36ادئ إرشادية ومالحظات تقنية.( وثيقة بين معايير ومب15وقد أصدر املجلس أكثر من )

 

هي منظمة غير ربحية تم إنشاؤها في البحرين عام  (:IIFMالسوق املالية اإلسالمية الدولية )  .5

(، وهي تشبه إلى حد ما هيئات اإلشراف في األسواق املالية، كهيئة األوراق واألسواق املالية 2002)

دولية ترتكز على مبادئ وأحكام الشريعة السورية. تهدف إلى تأسيس وتطوير وتنظيم سوق مالية 

 اإلسالمية من خالل العمل على توحيد املنتجات املالية اإلسالمية، ويتمثل اختصاصها فيما يلي:

املصادقة على األدوات املالية املتداولة أو التي سيتم تداولها، ومن خالل هذه املصادقة يمكن  -

 تلفة؛ تقريب وجهات النظر بين اآلراء الفقهية املخ

 إعداد اللوائح والضوابط للتعامل وفق مقتضيات السوق املالية اإلسالمية؛ -

 37إعداد معايير موحدة عند إصدار األدوات املالية اإلسالمية أو عند تداولها. -

                                                           
 orgwww.cibafi.موقع اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 35
 www.ifsb.org موقع جملس اخلدمات املالية اإلسالمية36

http://www.cibafi.org/
http://www.ifsb.org/
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(، تهدف إلى 2002شركة مساهمة بحرينية تأسست عام ) (:LMCمركز إدارة السيولة املالية ) .6

اإلسالمية على إدارة سيولتها الفائضة من خالل إدارة االستثمار في مساعدة املؤسسات املالية 

 38األدوات املالية القصيرة واملتوسطة األجل واملوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 

: مؤسسة دولية مستقلة غير ربحية، (IICRAاملركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم ) .7

ل من البنك اإلسالمي للتنمية واملجلس العام للبنوك ( بتضافر جهود ك 2005تم تأسيسها عام )

واملؤسسات املالية اإلسالمية ودولة اإلمارات العربية املتحدة بصفتها دولة املقر. تخت  بتنظيم 

الفصل في كافة النزاعات املالية أو التجارية التي تنشأ بين املؤسسات املالية أو التجارية التي تختار 

مية في فض النزاعات أو بين هذه املؤسسات وعمالئها أو بينها وبين الغير عن تطبيق الشريعة اإلسال 

 39طريق املصالحة أو التحكيم.

مما سبق يمكن القول إن  الهيئات الداعمة تكتسب أهميتها من طبيعة نشاطها ومستوى            

، وتجدر اإلشارة إلى أدائها ومن حصولها على ثقة علماء الشريعة واملتخصصين واالعتراف الدولي بها

أن هناك العديد من الهيئات األخرى الداعمة للعمل املالي اإلسالمي منها ما هو قائم ومنها ما هو قيد 

 اإلنشاء.

إن كل مؤسسة من هذه املؤسسات تخصصت في تقديم جزء من الهوية العامة للصناعة            

م بشأن العمل املصرفي اإلسالمي والتعريف املالية اإلسالمية، فبعضها يسعى إلى نشر الوعي العا

باملنتجات والخدمات املالية اإلسالمية، وتوفير املعلومات املتعلقة بالصناعة املصرفية اإلسالمية 

والعمل على تنميتها وتطويرها، وبعضها اآلخر يعمل على إعداد وإصدار معايير املحاسبة واملراجعة 

ملحاسبية التي تتبعها املؤسسات املالية اإلسالمية في إعداد وتفسيرها للتوفيق ما بين املمارسات ا

قوائمها املالية وتيسير استخدامها وتمکين الجهات املختلفة من إجراء املقارنات املفيدة، كما يضع 

بعضها املعايير الشرعية لعمليات املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية والعمل على توفير 

ة األساسية التي يجب إتباعها في تطبيق وتنفيذ مختلف املعامالت الضوابط واألحكام الشرعي

 40املصرفية.

 

                                                                                                                                                                          
 www.iifm.net  موقع السوق املالية اإلسالمية الدولية37
 w.lmcbahrain.comwwموقع مركز إدارة السيولة املالية 38
 .www.iicra.com موقع املركز اإلسالمي الدويل للمصاحلة والتحكيم39
 ية، حبث منشور يف موقع مركز أحباث فقه املعامالت اإلسالممؤسسات البنية التحتية للصناعة املالية اإلسالميةقنطقجي، سامر مظهر، وبراء منذر أرمناز ، 40

www.kantakii.com  ،200649، ص. 

http://www.iifm.net/
http://www.lmcbahrain.com/
http://www.iicra.com/
http://www.kantakii.com/
http://www.kantakii.com/
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 أهداف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمطلب الثاني:  
 أوال: أهداف هيئة األيوفي في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية

 : 41تهدف الهيئة في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية إلى ما يلي

ذات العالقة بأنشطة املؤسسات املالية والحوكمة واألخالقيات تطوير فكر املحاسبة واملراجعة  .1

 ؛ةاإلسالمي

نشر فكر املحاسبة واملراجعة املتعلقة بأنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية وتطبيقاته عن  .2

وغير ذلك من  طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد األبحاث والتقارير

 الوسائل؛

إعداد وإصدار معايير املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وتفسيرها للتوفيق ما  .3

بين املمارسات املحاسبية التي تتبعها املؤسسات املالية اإلسالمية في إعداد قوائمها املالية وكذلك 

ئم املالية التي تعدها املؤسسات املالية التوفيق بين إجراءات املراجعة التي تتبع في مراجعة القوا

 اإلسالمية؛

إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات واإلرشادات الخاصة بأنشطة املؤسسات املالية  .4

 اإلسالمية فيما يتعلق باملمارسات املصرفية واالستثمارية وأعمال التأمين؛

اإلسالمية لتواكب التطور في مراجعة وتعديل معايير املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  .5

 أنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية والتطور في فكر وتطبيقات املحاسبة واملراجعة؛

السعي الستخدام وتطبيق معايير املحاسبة واملراجعة والبيانات واإلرشادات املتعلقة باملمارسات  .6

ل كل مـن الجهات الرقابية ذات املصرفية واالستثمارية وأعمال التأمين، التي تصدرها الهيئة، من قب

الصلة واملؤسسات املالية اإلسالمية وغيرها ممن يباشر نشاطا ماليا إسالميا ومكاتب املحاسبة 

 واملراجعة؛

تنفيذ األنشطة األخرى، بما في ذلك اعتماد االلتزام بمعايير هيئة املحاسبة واملراجعة  .7

د من الوعي والقبول بمعايير هيئة املحاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية وذلك من أجل تحقيق مزي

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املتعلقة باملحاسبة واملراجعة واألخالقيات والحوكمة 

 .42ةواملبادئ الشرعي

                                                           
41
م النسخة 2017هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايري الشرعية/النص الكامل للمعايري الشرعية ليت مت اعتمادها نوفمرب  

 ، مرجع سابق.االلكرتونية للمعايري الشرعية

 

 
42
  الصفحة/األهداف/http://aaoifi.com رئيسية عن اهلئية أيويفال 

http://aaoifi.com/الأهداف/الصفحة
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 الهيكل التنظيمي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ثانيا:

كان الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من: لجنة  1995وحتى عام  1991منذ بداية عملها سنة 

اإلشراف، ومجلس معايير املحاسبة املالية، ولجنة تنفيذية تعين من بين أعضاء مجلس معايير 

املحاسبة املالية، ولجنة شرعية، وبعد مض ي أربعة أعوام على عملها، قررت لجنة اإلشراف تشکیل 

اس ي للهيئة وهيكلها التنظيمي. وقد تم بموجب التعديالت لجنة للتقويم وذلك للنظر في النظام األس

هيئة "من  التي أدخلت على النظام األساس ي والتي اعتمدتها لجنة اإلشراف تغيير اسم الهيئة

"هيئة املحاسبة واملراجعة ليصبح   "املحاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

ل هيكلها التنظيمي ليتمثل في: جمعية عمومية، ومجلس وتعدي للمؤسسات املالية اإلسالمية"،

 أمناء )بديال عن لجنة اإلشراف(،

 ومجلس معايير املحاسبة واملراجعة بعد أن كان مقتصرة على املحاسبة وحدها، ولجنة تنفيذية، 

 ة:ولجنة شرعية، وأمانة عامة يترأسها أمين عام. والشكل املوال يبين الهيكل التنظيمي الحالي للهيئ

 

 (: الهيكل التنظيمي الحالي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية2الشكل رنم )

 

 

 /http://aaoifi.comاملونع الرسمي لهيئة املحاسبة واملراجعة، املصدر: 

 

http://aaoifi.com/
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 أهم انجازات أيوفي وأنشطتها    المطلب الثالث: 
التي تحددها الهيئة متبعة على نطاق واسع في قطاع التمويل اإلسالمي الذي تبلغ قيمته إن املعايير 

 .نحو تريليوني دوالر كما أصبحت هذه املعايير إلزامية في عدة دول من بينها البحرين وعمان

 وفيما يلي إبراز ألهم اإلنجازات التي حققتها الهيئة خالل السنوات األخيرة:

 

 2017هيئة األيوفي خالل عام أوال: أهم إنجازات 

م 2017أصدرت أيوفي تقريرا ملخصا بأهم إنجازاتها ومستجدات أعمالها وأنشطتها خالل عام 

أربعة أقسام رئيسية، على النحو اآلتي مقسما على
43: 

معاييرها  وباألخ (أيوفي  معايير أهمية عن الحديث : أصبحاملعايير والجهد الفني املتعلق بها .1

 في املسلمات من ومهنيتها وعمقها وأثرها الدولي )املحاسبية واملعايير الحوكمة يرومعاي الشرعية

 اإلسالمية. الصناعة املالية

  ويزيدها أيوفي على املسؤولية تزيد الوقت نفسه في إنه إال 
ً
 وتكثيفها تجويد أعمالها على حرصا

التطور السريع  مع زيةومتوا الصناعة، تطلعات قدر لتكون على معاييرها إصدار وتيرة وتسريع

  الكبير النمو االهتمام في وهذا الحرص هذا أيوفي ترجمت فقد ولذلك ألعمالها.
ً
 الفني جهدها في جدا

 الشرعي، واملجلس املجلس( الثالثة الفنية املجالس وأنشطة عدد اجتماعات  تضاعف خالل من

 :أدناه واملنجزات رقاماأل  خالل من يتجلى وهو ما ،)واألخالقيات الحوكمة ومجلس املحاسبي،

 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
43

 ، 2017، التقرير السنو  31/12/2017-01/01/2017راجع: أبرز األنشطة واألعمال واألحباث خالل الفرتة   
،Final.pdf-2017-A.R.-content/uploads/2018/01/AAIOFI-http://aaoifi.com/wp 

 

*CSAA :Certified  Shari’ah Advisor and Auditor 
*CIPA :Certified Islamic Professional  Accountant. 
*ACCA :Association of Chartered Certified Accountants.  
*JOIFA :Journal Of Islamic Finance Accountancy. 

http://aaoifi.com/wp-content/uploads/2018/01/AAIOFI-A.R.-2017-Final.pdf
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 2017(: اجتماعات وأنشطة املجالس الفنية خالل عام 3الشكل رنم )

 

 

 

 

ّ
ّ
ّ
ّ

 

Final.pdf-7201-A.R.-content/uploads/2018/01/AAIOFI-http://aaoifi.com/wpّّ:املصدر
 

  شهدت الهيئة فقد م 2014عام ومنذاملنهي: التطويرّ .2
ً
  تطويرا

ً
العلمية  جوانبها جميع في نوعيا

 31 في الصادر تقرير أيوفي في منها كبير جزء عرض تم واللوجستية، حيث واملنهجية والشكلية

ومبادرات  خطوات م 2017 عام شهد فقد ،الطموح ملشروع التطوير م. واستكماال 2016 ديسمبر

 أبرزها: سنستعرض السياق، هذا في مهمة

 دولة حول العالم؛ 22مركز اختبارات معتمد في  30التعاقد واعتماد قرابة  -

صفحة موزعة على  1600(في CIPAالتدشين الرسمي ملناهج شهادة املحاسب اإلسالمي املعتمد ) -

 أربعة كتب وعقد أول اختباراتها في صيغتها الجديدة؛

 ( من اإلنجليزية إلى العربية؛CIPAرجمة مناهج شهادة )بدء مشروع ت -

( في عدد من الجامعات والبنوك واملؤسسات املالية CIPAتنفيذ حملة تعريفية بزمالة )  -

 اإلسالمية؛

(، وإنجاز CSAAبدء مشروع التطوير الشامل لشهادة املراقب واملدقق الشرعي املعتمد )  -

 املرحلة األولى منه؛

إلشراف على برامج التطوير املنهي، والتي كانت مبادرة أيوفي قبل أكثر من تدشين عمل مجلس ا -

 الزمان؛عقد من 

( الدولية للمحاسبين القانونيين ACCAتوقيع مذكرة تفاهم نوعية بين أيوفي ومنظمة ) -

املعتمدين، حيث أنها تجمع بين خبرة وعراقة أول منظمة دولية مهنية مصدرة للمعايير في الصناعة 

http://aaoifi.com/wp-content/uploads/2018/01/AAIOFI-A.R.-2017-Final.pdf
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ة اإلسالمية )أيوفي(، وبين منظمة دولية عريقة مصدرة إلحدى أهم وأعرق الزماالت املهنية املالي

 املحاسبية حول العالم؛ 

أول مجلة علمية محكمة في املحاسبة للمالية اإلسالمية وتصدر عددها  (JOIFAأيوفي تطلق ) -

َعد  
ُ
 واألكاديمي واملنهي حوار الفنيوال العلمي البحث لتشجيع بالغة أهمية ذات املبادرة هذه األول، وت

 صدى قبوال، وحقق املجلة من األول  العدد لقي داخل الصناعة. وقد املحاسبة مهنة في وتطويره

 
ً
 .والخبراء بين املتخصصين إيجابيا

تم توثيق العالقة مع الجامعات واملراكز البحثية واألكاديمية والجمعيات العلمية املتخصصة   -

 من خالل:

 زيارة ومحاضرة واجتماع وفعالية؛ 40 تنفيذ أكثر من 

  جامعة ومعهد وجمعية علمية ومركز تدريبي؛ 37مع ما ال يقل عن 

  مدينة حول العالم. 25فيما ال يقل عن 
 الناجحة، للمنظمات أساسية سمة والتطوير التحديث : يعدالتطو ر املؤسس ي والتنظيمي .3

 املبادرة م 2017خالل فقد تم وعليه لمي؛العا عملها ونطاق ودورها أيوفي، موقع مثل في وباألخ 

 وأنشطتها أيوفي إلى الوصول  بتيسير املتعلقة تلك وباألخ  وتطويرية، نوعية مشروعات لعدة

 إلكترونية صيغة في املعايير وتوفير املختلفة اللغات إلى املعايير ترجمة مشاريع إطالق ومعاييرها، مثل

 
ً
 :اآلتي النحو على ذلك أليوفي. تفصيل التحويلية اإلستراتيجية مشروع إلى باإلضافة مجانا

في نقلة تاريخية تم تدشين النسخة اإللكترونية من املعايير الشرعية أليوفي باللغتين العربية  -

 واإلنجليزية وإتاحتها للتنزيل مجانا؛

 رسالتها وتحقق نجاحات أكبر التحويلية أليوفي، لتحقق االستراتيجيةالبدء في تنفيذ مشروع  -

 معالجة آليات ولتحديد واإلنجازات، النجاحات رصيد وتستثمر املتغيرات، هذه ظل في أفضل كلبش

 الدولية وما الخريطة على وموقعها أهدافها رسم إعادة من ذلك يتطلبه والتحديات، وما املخاطر

 .للموارد وتطوير هيكلة إعادة من ذلك على يترتب

 .ة، الفرنسية والتركية والصينيةمشاريع ترجمة املعايير، وذلك إلى الروسي   -

 ونوعية عدد هو الدولية ومكانتها أيوفي نجاح أسباب أهم من :االستراتيجيةالعالنات  .4

 كونهم باإلضافة إلى العالم، قارات أغلب في العالم حول  دولة 45 قرابة على يتوزعون  الذين أعضائها

نفسه  الوقت وفي زاوية، من هميةأ شريحة كل تمثل أنواع خمسة إلى العضوية فئات وفق يتنوعون 
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 عن وعمل. فضال جهد من األعضاء فئات من فئة كل مع ما يتالءم تقديم مسؤولية أيوفي تحمل

 واإلقليمية والفعاليات املحلية املحافل في الدائم التفاعل يتطلب بها واالعتراف املعايير تطبيق كون 

 الدولية، املنظمات مع العمل توثيق أهمية إلى باإلضافة عمل، وورش وندوات مؤتمرات من والدولية

 النوعية. لفعالياتها ومؤتمراتها أيوفي وإقامة

 :وأنشطتها أيوفي وفي ما يلي أهم أعمال

حيث أولت أيوفي عناية كبيرة بتوثيق عالقتها مع البنوك املركزية والسلطات الرقابية   -

بنك مركزي وسلطة  40ة مع أكثر من لقاء وزيارة واجتماع وفعالي 65واإلشرافية تمثلت في تنفيذ 

دولة لتعريفهم بأيوفي واستقطابهم لعضويتها وتفعيل  18رقابية وإشرافية وتنظيمية وحكومية في 

 ؛اعتماد معايير أيوفي واإللزام بتطبيقها

مؤسسة ضمن أعضاء أيوفي  30لقاء وزيارة واجتماع مع أكثر من  49تم تنفيذ أكثر من  -

  ؛الحاليين

دولة  13مؤسسة في  34لقاء وزيارة واجتماع وفعالية مع أكثر من  37ثر من تم تنفيذ أك -

 ؛لتعريفهم بأيوفي واستقطابهم لعضويتها

بنوك مركزية وسلطة رقابية  5دول لعضوية أيوفي بينهم  7مؤسسة من  12تم انضمام  -

 ؛وإشرافية

عقد االجتماعات منظمة دولية من خالل  20وطدت أيوفي العالقة وعززت التعاون مع أكثر من  -

  ؛والزيارات والفعاليات وعقد الشراكات وتنفيذ مشروعات مشتركة

  ؛دولة 13مؤتمر وفعالية في  41شاركت أيوفي في أكثر من   -

أقامت أيوفي مؤتمرين دوليين ناقشت أبرز املستجدات في الصناعة، بلغ إجمالي عدد حضورها  -

 الم.دولة حول الع 48شخ  من قرابة  1687الفعلي قرابة 

 

 2018ثانيا: أهم إنجازات هيئة األيوفي خالل عام 

لدى افتتاح أعمال مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية الذي عقدته هيئة املحاسبة 

، والذي نظمته هيئة 2018أبريل  9و 8واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، الذي عقد يومي 

الشرعية )أيوفي(، برعاية مصرف البحرين املركزي، املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية و 
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 من مختلف دول العالم، وعدد كبير من املصرفيين واملهتمين بقطاع  40وبمشاركة نحو 
ً
 وخبيرا

ً
عاملا

الصيرفة اإلسالمية، تم استعراض  أبرز اإلنجازات التي حققتها الهيئة، وعلى رأسها اعتماد املعايير 

اإللزامي، والتطبيق الطوعي، والتطبيق التعاقدي. إلى جانب  ضمن ثالث مجموعات؛ االعتماد

الزيادة املضطردة في عدد الدول واملؤسسات التي اعتمدت معايير الهيئة، وهو ما يؤكد على مستوى 

املهنية التي تتمتع بها فرق العمل، والحرص الذي توليه على إبداء الرأي في مسائل الصيرفة 

 .أو الحديثةاإلسالمية، سواء التقليدية 

ومن القضايا املهمة التي ناقشها املؤتمر، أبرزها إصدارات الصكوك ومستجداتها، مثل صكوك 

الشريحة األولى من رأس املال وفق معايير بازل، وذلك من حيث أهميتها للمصارف اإلسالمية، 

من الجوانب  والهياكل املالئمة لهذا النوع من الصكوك، إضافة إلى مسألة التأصيل الشرعي للعديد

 .44ذات العالقة بالصكوك
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، 31/08/2019مقال منشور على جملة االقتصاد اإلسالمي، اتريخ االطالع مؤتمر أيوفي السنزي السادس عشرة،   
https://www.aliqtisadalislami.net/ 

https://www.aliqtisadalislami.net/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5/
https://www.aliqtisadalislami.net/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5/
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 المبحث الثالث

 تنظيم عمل المؤسسات المالية اإلسالمية المعايير المحاسبية االسالمية وأهمية االلتزام بها في  

 
 سنتطرق بالدراسة هذا املبحث من خالل املطالب التالية:

 
 
 
 
 

 تطورها التاريخيالمطلب األول: المعايير المحاسبية اإلسالمية و 
 أوال: تعر ف املعيار املحاسبي

يعود أصل كلمة معيار إلى الكلمة الالتينية نورما، والتي تعني بمفهومها األصلي أداة قياس           

 . 45مكونة من قطعتين متعامدتين تعطي زاوية قائمة وتسمح بالقياس الهندس ي

 هدف أو نموذج. ويستعمل مصطلح معيار بشكل عام للداللة على قاعدة، 

 جامع إيجاد تعريف في الباحثين من الكثير واجتهد املحاسبية املعايير تناولت التي التعريفات تعددت

 :التعريفات هذه ومن علیها يقوم التي الفلسفة من ينطلق لها

املعيار املحاسبي هو بيان كتابي تصدره هيئة تنظيمية ": توفيق محمد الشر فتعريف           

العمليات أو  محاسبية أو مهنية، ويتعلق هذا البيان بعناصر القوائم املالية أو نوع من رسمية 

الحوادث الخاصة باملركز املالي ونتائج األعمال، ويحدد أسلوب القياس أو العرض أو التواصل 

 .46"املناسب

 واملداخل ألساسيةا املفاهيم املعايير تعالج":  Paton and Littletonوليتلتون  باتون  تعريف          

تبين  فإنها إجراءات بذاتها ليست املحاسبية املعايير أن ومع املحاسبية، لتقديم الحقائق العامة

                                                           
45

 2004، أطروحة دكتوراه، غري منشورة، جامعة اجلزائر، الدولية أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيدمداين بن بلغيث،    
 .61، ص 

، 05، جملة اإلدارة العامة، العدد مستقبلية حنو احملاور الرئيسية لتور بناء املعايري احملاسبية يف اململكة العربية السعوديةتوفيق حممد الشريف، رؤية   46
 .174، ص1987الرايض، 

 املعايير املحاسبية وتطورها التاريخي؛ -

 إلزامية تطبيق املعايير املحاسبية على املؤسسات املالية اإلسالمية:؛ -

اعة املالية اإلسالمية دور املعايير املحاسبية في تعزيز انتشار الصن -

 وعامليتها.
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 أن يجب املحاسبية املعايير إن معينة، حاالت تفاصيل تغطي التي والقواعد اإلجراءات املحاسبية

 .47"ومنضبطة منظمة، تكون متماسكة،

يتعلق بكيفية  فيما رسمي منهي موقف عن تعبير"للمعيار املحاسبي:  الشيراز  أما تعريف           

تطبيق مبدأ محاسبي معين، ويجب أن تأتي ترجمة أمينة وواعية للمبادئ املحاسبية وبعد دراسة 

 ملجرد االسترشاد ليست فاملعايير واملكان، الزمان في املتاحة العملية املمارسات ألفضل متأنية

 .48العام

نموذج أو إشارات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد ": عرفه على أنه مأمون حمدانيف تعر           

 .49"أو مراجعة الحسابات املمارسة العملية في املحاسبة والتدقيق 

أيضا يعرف املعيار املحاسبي على أنه مجموعة من اإلرشادات والتوجیهات الواجب االلتزام           

والعمليات املحاسبية التي يقوم بها البنك اإلسالمي من إثبات والتقيد بها عند تنفيذ األحداث 

وقياس وعرض وإفصاح خالل الفترة الزمنية، كما تعتبر مقياس لتقويم األداء املحاسبي، وأداة 

تساعد في تقديم رأي فني محايد بالبيانات املالية املعدة من قبل البنك اإلسالمي. وقد عكفت هيئة 

ؤسسات املالية اإلسالمية على إصدار املعايير املحاسبية اإلسالمية استنادا املحاسبة واملراجعة للم

  .إلى أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء

 

إن بناء معايير إسالمية للمحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واملصرفية اإلسالمية تحقق        

 :  50العديد من األغراض من أهمها

معتبر يرجع إليه املحاسب عند تنفيذ العمليات املحاسبية، كما  أنها تشكل مرجعا ومنهج عمل -

 يرجع له كل من أجهزة الرقابة الخارجية ومراقب الحساب الخارجي؛

كما أن هذه املعايير تشكل خارطة طريق حيث توضح تلك املعايير املعالجات املحاسبية   -

 أ التوحيد والثبات؛لعمليات املؤسسات املالية واملصرفية اإلسالمية وهذا يحقق مبد

                                                           
 .53،ص 2001 والتوزيع، للنشر الدولية العلمية الدار عّمان، ،احملاسبة نظرية بناء يف معاصر مدخلمحدان،  وفيقومأمون ت حسني القاضي،  47
 .122،ص1990، الكويت، دار السالسل، نظرية احملاسبةعباس مهد  الشرياز ،  48
  23/07/2018 ريخ التصف ،ات 1جامعة دمشق، ص  مقدمة عن معايري احملاسبة الدولية، كلية االقتصاد،مأمون محدان،   49

.www.kantakji.com 
50

 .37-36ص  ، مرجع سابق،املواءمة بني املعايري احملاسبية اإلسالمية واملعايري احملاسبية الدوليةالدكتور رائد مجيل جرب،   
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تساعد املعايير اإلسالمية في إجراء املقارنات بين القوائم املالية ملجموعة املؤسسات املالية   -

واملصرفية اإلسالمية وتقييمها بالشكل املناسب، والسيما في ظل العوملة، وانتشار التكتالت 

 اإلقليمية والدولية؛ 

لثقة في القوائم املالية املنشورة للمؤسسات املالية وتساعد املعايير اإلسالمية أيضا في تحقيق ا -

 واملصرفية اإلسالمية، على املستويين اإلقليمي والدولي؛

من الخصائ  املميزة للمعايير اإلسالمية للمحاسبة واملراجعة يجب أن تتصف بالصفات  -

والقيم: حيث  التالية: املشروعية: حيث إنها يجب أن تنبثق من أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية،

تقوم هذه املعايير على مجموعة من القيم اإليمانية واألخالقية والسلوكية املستنبطة من مصادر 

الشريعة اإلسالمية، واملوضوعية: حيث تعتمد على أدلة إثبات قوية، وال يلجأ إلى التقدير الحكمي 

ضا: املعاصرة، واملرونة، إال إذا تعذر تطبيق القياس الفعلي، ومن خصائ  املعايير اإلسالمية أي

 والعاملية.

 معايير األيوفي ثانيا:

لقد أصبح الحديث عن أهمية معايير األيوفي وباألخ  معاييرها الشرعية ومعايير الحوكمة        

 في الصناعة املالية اإلسالمية.  واملعايير املحاسبية وأثرها الدولي وعمقها ومهنيتها من املسلمات

هذا االهتمام من خالل تضاعف عدد اجتماعات وأنشطة املجالس الفنية فقد ترجمت األيوفي 

 املجلس الشرعي، واملجلس املحاسبي، ومجلس الحوكمة واألخالقيات. الثالثة: 

 وهو ما يتجلى من خالل املعايير التالية واملنجزات أدناه، حيث أنها أصدرت ونشرت رسميا حتى اآلن:

 (.1لك من خالل الجدول رنم)( معيارا شرعيا: و مكن توضيح ذ58) .1

 (: املعايير الشرعية1الجدول رنم)

 

 اسم املعيار رنم املعيار 

 املتاجرة في العمالت01ّ

 بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان02ّ

 املدين املماطل03ّ

 املقاصة04ّ
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 الضمانات05ّ

 تحول البنك التقليدي الى مصرف إسالمي06ّ

 الحوالة07ّ

 املرابحة08ّ

 املنتهية بالتمليك واإلجارة جارةاإل 09ّ

 السلم والسلم املوازي 10ّ

 االستصناع واالستصناع املوازي 11ّ

 الشركة)املشاركة( والشركات الحديثة12ّ

 املضاربة13ّ

 االعتمادات املستندية14ّ

 الجعالة15ّ

 األوراق التجارية16ّ

 صكوك االستثمار17ّ

 القبض18ّ

 القرض19ّ

 األسواق املنظمةبيوع السلع في 20ّ

 األوراق املالية )األسهم والسندات(21ّ

 عقود االمتياز22ّ

 الوكالة وتصرف الفضولي23ّ

 التمويل املصرفي املجمع24ّ

 الجمع بين العقود25ّ

 التأمين اإلسالمي26ّ

 املؤشرات27ّ

 الخدمات املصرفية في املصارف اإلسالمية28ّ

 ار املؤسساتضوابط الفتوى وأخالقياتها في إط29ّ
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 التورق30ّ

 ضابط الغرر املفسد للمعامالت املالية31ّ

 التحكيم32ّ

 الوقف33ّ

 إجارة األشخاص34ّ

 الزكاة35ّ

 العوارض الطارئة على االلتزامات36ّ

 االتفاقية االئتمانية37ّ

 باالنترنتالتعامالت املالية 38ّ

 الرهن وتطبيقاته املعاصرة39ّ

 حسابات االستثمارية على أساس املضاربةتوزيع الربح في ال40ّ

 إعادة التأمين اإلسالمي41ّ

 الحقوق املالية والتصرف فیها42ّ

 اإلفالس43ّ

 السيولة تحصيلها وتوظيفها44ّ

 حماية رأس املال واالستثمارات45ّ

 الوكالة باالستثمار46ّ

 ضوابط حساب ربح املعامالت47ّ

 خيارات األمانة48ّ

 اعدالوعد واملو 49ّ

 املساقاة50ّ

 خيارات السالمة51ّ

 خيارات التروي52ّ

 العربون 53ّ

 فسخ العقود بالشرط54ّ



 الفصل األول .....................................المعايير المحاسبية اإلسالمية للمؤسسات المالية اإلسالمية
  

 
37 

 

 املسابقات والجوائز55ّ

 ضمان مدير االستثمار56ّ

 الذهب وضوابط التعامل به57ّ

 إعادة الشراء58ّ

 املصدر: من إعداد الباحث باالستعانة

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Shariaah-Standards-

ARB.pdf 

 

( مشروع معيار، جزء 12ويعمل املجلس الشرعي واللجان التابعة له حاليا على إنجاز ما ال يقل عن )

 مهم منها في مراحله النهائية، ومن أهمها:

 مشروع معيار بيع الذين؛ -

 مشروع املعيار الجديد للوقف؛  -

 للبطاقات؛ مشروع املعيار الشرعي الجديد  -

 .51مشروع املعيار الشرعي الجديد الشامل للصكوك -

 

 (.2( معيارا أخالنيا: و مكن توضيح ذلك من خالل الجدول رنم)02) .2

 (: معايير األخالنيات2الجدول رنم)

 اسم املعيار رنم املعيار

ميثاق أخالقيات املحاسب واملراجع الخارجي للمؤسسات املالية 01ّ

 .اإلسالمية

 .أخالقيات العاملين في املؤسسات املالية اإلسالمية ميثاق02ّ

 

 www.aaoifi.comاملصدر: من إعداد الباحث باالستعانة بمونع األيوفي
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 (.3( معايير حوكمة: و مكن توضيح ذلك من خالل الجدول رنم)07) .3

(: معايير الحوكمة3الجدول رنم)  

 سم املعيارا رنم املعيار

 تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها ) إعادة تصنيف(01ّ

 الرقابة الشرعية)إعادة تصنيف(02ّ

 الرقابة الشرعية الداخلية03ّ

 لجنة املراجعة والحوكمة للمؤسسات املالية اإلسالمية04ّ

 استقاللية هيئة الرقابة الشرعية05ّ

 سسات املالية االسالميةبيان مبادئ الحوكمة في املؤ 06ّ

للشركة: السلوك واإلفصاح في املؤسسات  املسؤولية االجتماعية07ّ

  املالية اإلسالمية

ّ
 www.aaoifi.comاملصدر: من إعداد الباحث باالستعانة بمونع األيوفي

 

 (.4ل رنم)( معايير مراجعة: و مكن توضيح ذلك من خالل الجدو 05) .4

 (: معايير املراجعة4الجدول رنم)

 اسم املعيار رنم املعيار

 هدف املراجعة ومبادئها01ّ

 تقرير املراجع الخارجي02ّ

 شروط االرتباط لعملية املراجعة03ّ

 فح  املراجع الخارجي االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية04ّ

http://www.aaoifi.com/
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عن التزوير والخطأ عند مسؤولية املراجع الخارجي بشأن التحري 05ّ

 تدقيق البيانات املالية

  
 www.aaoifi.comاملصدر: من إعداد الباحث باالستعانة بمونع األيوفي

 

معايير جديدة رسمية بشكل كامل )منها معيار ال يزال  4أتم مجلس الحوكمة واألخالقيات إصدار 

 اللجنة الشرعية(، وهي:قيد املراجعة من قبل 

حيث يقدم هذا املعيار دليال إرشادية «: الهيئات الشرعية املركز ة» (8معيار الحوكمة رنم )•  

متكامال حول تعريف الهيئة الشرعية املركزية، ونطاق عملها ومسؤولياتها وتكوينها، وتعيين 

ذات الصلة، وهو يعد من أعضائها، واستقالليتها، واختصاصاتها املركزية وغيرها من املسائل 

املشاريع النوعية التي تم خالله استقصاء أفضل املمارسات الدولية والتي بلغت حتى اآلن ما يقارب 

 دولة أسست فعلية هيئات شرعية مركزية. 17

 ( 6ومعيار التدنيق رنم« )حيث يهدف هذا املعيار إلى  «:معيار التدنيق الشرعي الخارجي

الخارجي كجزء مهم من حوكمة الصناعة املالية اإلسالمية، وهو ما  إبراز دور التدقيق الشرعي

يتوافق مع املبادرات التي اتخذها عدد من الجهات الرقابية واإلشرافية للصناعة املالية اإلسالمية في 

هذا السياق، كما يقدم املعيار دليا متكامال ملدققي املؤسسات املالية اإلسالمية، ويسرد املتطلبات 

األساسية للتدقيق الشرعي الخارجي، بما يساعد على االرتقاء بجودة املمارسات ويساهم في  املهنية

 توحيدها عاملية، كما يعزز موجبات الثقة في عملية التدقيق الخارجي للمؤسسات املالية اإلسالمية.

 ( 9معيار الحوكمة رنم« )تقديم دليل إرشادي  إلىويهدف هذا املعيار  «:االلتزام الشرعي

( وإدارتها في املؤسسات املالية اإلسالمية، Shari'ah Complianceنشاء وظيفة االلتزام الشرعي )إل

وتوحيد املمارسات العاملية بهذا الصدد. كما يتناول املعيار املسؤوليات واالعتبارات األساسية 

يار بالتفصيل املتعلقة بهذه الوظيفة، باإلضافة إلى الضوابط واإلجراءات ذات الصلة. ويتعرض املع

إلى تكوين إدارة االلتزام الشرعي، ونطاق عملها، ووظائفها األساسية والتسلسل الوظيفي، كما يقدم 

 املعيار األسس الالزمة لتلبية متطلبات املوارد البشرية فيما يتعلق بهذه الوظيفة. 

يل عيار دلحيث يوفر امل«:تصنيف االلتزام الشرعي واالستئماني( »10الحوکمة رنم ) معيار• 

للحوكمة الشرعية والتصنيف االستئماني للمؤسسات املالية اإلسالمية. ويتناول املعيار  إرشادي

http://www.aaoifi.com/
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عملیات تصنيف االلتزام الشرعي والتصنيف االستئماني التي تتم بواسطة وكاالت تصنيف مستقلة 

ملالية بغرض تقديم رأي مستقل ألصحاب املصالح فيما يتعلق بااللتزام الشرعي للمؤسسات ا

 اإلسالمية والحوكمة، ومدى االلتزام باملسؤوليات االستئمانية من قبل املؤسسات.

ولم يتم إصدار مسودة خاصة بها بشكل رسمي، وعناوينها  معايير أخرى، باملقابل  تم إصدار      

 كالتالي: 

  ؛)تم إنجاز املسودة األولية(  معيار الحوكمة بشأن الونف 

  ؛)تم إنجاز املسودة األولية( الداخلي معيار التدنيق الشرعي 

  52)املشروع قيد اإلنجاز(. مدونة األخالق ونواعد السلوك الشاملة 

 

 (.5( معيارا محاسبيا: و مكن توضيح ذلك من خالل الجدول رنم)28) .5

 (: معايير املحاسبة5الجدول رنم )

 اسم املعيار رنم املعيار 

لية للمصارف واملؤسسات املالية العرض واإلفصاح العام في القوائم املا01ّ

 اإلسالمية

 املرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء02ّ

 التمويل باملضاربة03ّ

 التمويل باملشاركة04ّ

اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق امللكية وأصحاب 05ّ

 (27حسابات االستثمار )استبدل بمعيار املحاسبة املالية رقم

سابات االستثمار وما في حكمها )استبدل بمعيار حقوق أصحاب ح06ّ

 (27املحاسبة املالية رقم 

 السلم والسلم املوازي 07ّ
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 )املعدل( اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك08ّ

 الزكاة09ّ

 االستصناع واالستصناع املوازي 10ّ

 املخصصات واالحتياطيات11ّ

 لشركات التأمين اإلسالمية العرض واإلفصاح العام في القوائم املالية 12ّ

 اإلفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض في شركات التأمين اإلسالمية13ّ

 صناديق االستثمار14ّ

 املخصصات واالحتياطيات في شركات التأمين اإلسالمية15ّ

 املعامالت بالعمالت األجنبية والعمليات بالعمالت األجنبية16ّ

 االستثمارات 17ّ

 ملالية اإلسالمية التي تقدمها املؤسسات املالية التقليديةالخدمات ا18ّ

 االشتراكات في شركات التأمين اإلسالمية19ّ

 البيع اآلجل20ّ

 عن تحويل املوجودات اإلفصاح21ّ

 التقرير عن القطاعات22ّ

 توحيد القوائم املالية23ّ

 االستثمار في الكيانات املنتسبة24ّ

 ألسهم واألدوات املشابهةاالستثمار في الصكوك وا25ّ

 االستثمار في العقارات26ّ
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 حسابات االستثمار27ّ

 املرابحة والبيوع اآلجلة28ّ

 www.aaoifi.comاملصدر:من إعداد الباحث باالستعانة بمونع األيوفي

رسميا بشكل كامل )منها معياران ال معايير محاسبية جديدة  3لقد قام املجلس املحاسبي بإصدار   

 يزاالن قيد املراجعة من قبل اللجنة الشرعية(، وهي:

 ( 29معيار املحاسبة املالية رنم« :)يهدف  «:الصكوك في القوائم املالية املصدر الصكوك

هذا املعيار إلى تقديم دليل إرشادي بشأن التقارير املحاسبية واملالية إلصدارات الصكوك، 

املحاسبية لها، وهياكلها وتصنيفاتها، في حسابات املؤسسة املالية اإلسالمية أو املؤسسات  واملعالجة

األخرى املصدرة للصكوك. كما يتناول املعيار متطلبات العرض واإلفصاح عن إصدار الصكوك 

 بهياكلها املختلفة.

 ( 30معيار املحاسبة املالية رنم« :)نية معيار اضمحالل األصول والخسائر االئتما

يهدف إلى بيان القواعد واملبادئ املحاسبية الضمحالل املوجودات  «:وااللتزامات املحملة بالخسائر

والخسائر االئتمانية، ويشمل ذلك الخسائر الحالية واملتوقعة، وذلك وفقا ألفضل املمارسات 

ولية، كما الدولية مع مراعاة أحدث املستجدات ومتطلبات صناعة الخدمات املالية اإلسالمية الد

يعرض املعيار تصنيف املوجودات واالنكشاف املخاطر االئتمان واملخاطر األخرى ذات العالقة، 

ويتبنى املعيار منهجا استشرافيا تماشيا مع أساليب الجهات الدولية األخرى املصدرة للمعايير، 

 وذلك بالنسبة للموجودات واألدوات املالية املقبولة شرعا.

 يهدف هذا املعيار إلى تحديد املبادئ  ،«الوكالة باالستثمار(: »31الية رنم )معيار املحاسبة امل

املحاسبية ومتطلبات التقارير عن عمليات وأدوات الوكالة باالستثمار بما يتماش ى مع أفضل املعايير 

الدولية وتحديثاتها فيما يتعلق املوكل والوكيل، باعتبار أن الوكالة باالستثمار باتت تشكل جزءا 

بيرا من املحافظ االستثمارية للمؤسسات املالية اإلسالمية، وهي تستخدم في حشد الودائع، ك

 والودائع بين البنوك، وإصدارات الصكوك، وغيرها.

مسودات للمعايير املحاسبية الستطالع رأي الصناعة  02كما قام املجلس املحاسبي بإصدار       

 كل کامل(، وعناوينها:بشأنها )ولم يتم استكمال إصدارها رسميا بش
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 ( 34معيار املحاسبة املالية رنم« :)التقار ر املالية لحملة الصكوك» 

 ( 35معيار املحاسبة املالية رنم« :)احتياطيات املخاطر» 

دراسات ملعايير محاسبية تم إصدارها، ولم يتم إصدار مسودة املعيار  05كذلك قام املجلس ب 

 :53بشكل رسمي، وعناوينها

 25يار املحاسبة املالية رنم مراجعة مع. 

  اإلجارة 

  .افقة للشريعة  والخيار واملشتقات املو

 .التورق ومرابحة السلع 

 .الزكاة 

باعتمادها عند إعداد وتطوير  AAIOFIيمكن تلخي  املنهجية التي تقوم هيئة املحاسبة واملراجعة 

يه املعايير املحاسبية الدولية املعايير املحاسبية اإلسالمية بأنها تقوم على النظر فيما توصلت إل

، وعرضها على الشرع فما اتفق معه يتم األخذ به، IASBعن مجلس املعايير الدولية  الصادرة

 ويستبعد ما يخالفه. والشكل التالي يوضح هذه اآللية:
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 املحاسبية اإلسالمية منهج وضع املعايير  (:4الشكل رنم)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :Shahul Hameed Mohamed Ibrahim, IFRS vs AAOIFI: the clash of 

standards,   

University Library  of Munich, Germany,2007,p :8. 

 

 المطلب الثاني: إلزامية تطبيق المعايير المحاسبية اإلسالمية على المؤسسات المالية االسالمية  
 وخاصة املصارف االسالمية في العديد من دول العالم، نظرا النتشار املؤسسات املالية االسالمية       

فإن املعايير املحاسبية االسالمية تعتبر من أفضل الحلول أو البدائل للمشاكل التي تواجه عمليات 

 نظرا لخصوصيتها. املحاسبة بها 

 

 أوال: دراسة بعض املعايير املحاسبية اإلسالمية

 ابحة واملرابحة لآلمر بالشراء(: املر 2املعيار املحاسبي اإلسالمي رنم ) .1

بيع بمثل الثمن األول الذ  نامن به السلعة "يعرف بيع املرابحة على أنه ماهية بيع املرابحة:  -

 .54"في يد مالكها )البايع(، وز ادة ربح معلوم متفق عليه
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، 1996، 1سالمي، طأحمد محمد الجلف، المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة  في المصارف االسالمية، المعهد العالمي للفكر اال  

 .22ص

آلية إصدار وتطوير املعايير 

 املحاسبية اإلسالمية

AAIOFI 

 مفاهيم

في حالة  معايير جديدة

وجود معامالت تجارية 

فريدة من نوعها في 

إطار العمل املصرفي 

 املصرفي اإلسالمي.

التي  املعايير الدولية

ال تتناسب مع 

 الضوابط الشرعية.

التي  الدوليةاملعايير 

تتناسب مع الضوابط 

 الشرعية.

 تطو ر رفض نبول 
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وعليه يعتمد بيع املرابحة على أمانة وصدق البائع في اإلفصاح عن الثمن األصلي أي ثمن شراء 

 السلعة.

 يقسم بيع املرابحة إلى :

 .املرابحة البسيطة: وتعني بيع املالك لسلعة يملكها أصال بمثل الثمن األول وزيادة 

  املرابحة املركبة)املرابحة لآلمر بالشراء(: هي أحد بيوع األمانة، حيث يطلب شخ  من

 شخ  آخر أن يشتري سلعة معينة ويعده أن يشتريها منه بريح معين.

على املوجودات املتاحة للبيع باملرابحة أو  ينطبق هدا املعيار عيار املحاسبي اإلسالمي :نطاق امل -

املرابحة لآلمر بالشراء، وعلى إيرادات ومصروفات، ومكاسب  وخسائر تلك املوجودات ، وعلى ذمم 

املرابحات  سواء اشترى املصرف تلك املوجودات من أمواله الذاتية أو من حسابات االستثمار 

  . 55املطلقة

 :56ي( فيما يتعلق بإثبات األرباح على ما يل02ن  معيار املرابحة رقم ): اإلثبات املحاسبي لألرباح -

  يتم إثبات األرباح عند التعاقد سواء كانت املرابحة أو املرابحة لآلمر  بالشراء نقدا أو ألجل

 ال يتجاوز الفترة املالية الحالية؛

  الذي يدفع ثمنه دفعة واحدة تستحق بعد الفترة املالية يتم إثبات أرباح البيع املؤجل

 الالحقة، أو يدفع ثمنه على أقساط تدفع على فترات مالية متعددة الحقة؛

 ؛يجب خصم األرباح املؤجلة من ذمم املرابحة في قائمة املركز املالي هذه ترد في اإليضاحات 

  العميل سداد قسط أو أكثر  جزء من الربح عند السداد: إذا عجل وضعالسداد املبكر مع

املحدد فيجوز للمصرف خفض األرباح وذمم املرابحات بمبلغ الحسم عند  قبل الوقت 

ملن قام بالتسديد  إعادتها السداد، كما أنه بعد السداد تخفض األرباح بالقيمة التي تم

 ر؛املبك

 ما يتم  مطل العميل أو إعساره: إذا ماطل العميل في سداد ما عليه من األقساط فإن

تحصيله من العميل على سبيل العقوبة باإلنفاق أو الحكم يتم اثباته حسبما تراه هيئة 

أو مخصصا لحساب الخيرات، أما إذا ثبت أن  االرقابة الشرعية للمصرف، بصفته إيراد

 .عجز العميل عن السداد بسبب اإلعسار فال تجوز مطالبته بأي مبلغ
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مقال  متطلبات المعالجة المحاسبية للمرابحة والمرابحة  لآلمر بالشراء وفق المعايير المعايير المحاسبية االسالمية،نسيلي خديجة،   

 .7، ص 2018، 1، المجلد18منشور في مجلة االقتصاد الجديد، العدد
56

دار وائل للنشر والتوزيع،  ،-الطرق المحاسبية الحديثة -المصرفية اإلسالمية العملياتخالد أمين عبد هللا، حسين سعيد سعيفان،   

 .138، ص 2015، 3عمان األردن، ط
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 (: التمو ل باملشاركة4املعيار املحاسبي اإلسالمي رنم ) .2

تعتبــر املــشاركة إحــدى مجــاالت االســتثمار الهامــة فــي املــصارف اإلســالمية.  مفهوم املشاركة: -

  .في كثير من األحيان لتمويل املرابحة املثير للجدلناجحا  كمــا تعتبــر بــديال

مةل للكةسب بواسةطة األمةوال أو األعمةال أو تعانةد بةين أثنةين أو أكثةر علةى الع"بأنهـا:  وتعرف كذلك

 .57"حسب االتفاقالوجاهة. ليكون الغنم بالغرم 

 :58أنواع املشاركات في املصارف اإلسالمية -

 :في مشروع معين بهدف الربح دون أن يتم تحديد  املصرفوهي اشتراك  املشاركة الدائمة

اإلسالمية في إنشاء شركات  املصارفأجل معين النتهاء هذه الشركة، ومثال ذلك اشتراك 

 .املساهمة، أو املساهمة فیها بهدف السيطرة علیها أو بهدف البقاء فیها ألسباب معينه

  :وهي اشتراك البنك في مشروع معين بهدف السرعة مع تحديد أجل أو املشاركة املؤنتة

: وعينطريقة إلنهاء مشاركة البنك في هذا املشروع في املستقبل، وهذه املشاركة على ن

: وهي اشتراك البنك اإلسالمي مع أحد التجار أو إحدى املشاركة في تمو ل صفقه معينه

املؤسسات في تمويل صفقه معينه على أن يقتسما الربح بنسب معينه، فيتم تصفية 

الصفقة واحتساب حصة كل طرف من األرباح وتسليمها له بعد إعادة رأسماله له، وبهذا 

  .تنتهي الشركة

وهي اشتراك البنك اإلسالمي مع طرف  املنتهية بالتمليك)املشاركة املتنانصة( : املشاركة

أو أطراف أخرى في إنشاء مشروع معين برأسمال معين وبهدف الربح، بحيث يساهم البنك 

والشركاء في رأسمال هذا املشروع بنسب معينه، على أن يقوم الطرف اآلخر) الشريك اآلخر 

ة البنك تدريجيا من األرباح التي يحصل علیها إلى أن تنتقل أو أحد الشركاء( بشراء حص

حصة البنك في رأسمال املشروع بالكامل وبشكل تدريجي للطرف اآلخر، بحيث يصبح 

 .الشريك اآلخر هو مالك املشروع ويخرج البنك من الشركة
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 . 83، ص 2003، 2، دار الكتب العلمية، طمجلد المعامالت -كتاب الفقه على المذاهب األربعةعبد الرحمن الجزيري،   
58

الصادر  ( في عمليات المشاركة المتناقصة4ة لمعيار المحاسبة المالية رقم )تطبيق المصارف اإلسالميحسين محمد حسين سمحان،   

، بحث منشور في المجلة عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية " حالة المصارف االسالمية األردنية"

 .12-11، ص 2010، 2، العدد 30العربية لإلدارة الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المجلد
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 (: اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك8املعيار املحاسبي اإلسالمي رنم ) .3

 .59لغة مشتقة من األجر، وهو الِعَوضاإلجارة  هوم اإلجارة:مف -

عقد يتم بموجبه تمليك منفعة "أو هي " منفعة معلومة بعوض معلوم عفهي "بيأما في الشرع     

معلومة ألصل )عين( معلوم من نبل مالكها لطرف آخر مقابل عوض)ثمن( معلوم ملدة 

 .60"معلومة

َذا ٱَتََيا ﴿: ة واإلجماع، ففي الكتاب قوله عز وجلاإلجارة مشروعة بالكتاب والسن     
ِ
فَانَْطلَقَا َحَّتذ ا

ُفوُُهَا فََوَجَدا ِفهيَا ِجَداًرا يُرِيُد ٱَْن يَْنقَضذ فَأَقَ  تَْطَعَما ٱَْهلَهَا فَأَبَْوا ٱَْن يَُضِيِ اَمُه  قَاَل لَْو ِشئَْت ٱَْهَل قَْريٍَة اس ْ

َْذَ  عَلَْيِه ٱَْجًرا ْحَدى ابْنَََتذ َهاتَْۡيِ ﴿: لىاوقوله تع ،الكهف[ورة س] ﴾٧٧ََلَّتذ
ِ
ِّنِ ٱُرِيُد ٱَْن ٱُنِْكَحَك ا

ِ
قَاَل ا

تَ  ا فَِمْن ِعْنِدَك  َوَما ٱُِريُد ٱَْن ٱَُشقذ عَلَْيَك  س َ ْن ٱَتَْمْمَت َعْْشً
ِ
ْن عَََل ٱَْن تَأُْجَرِّن ثََماِّنَ ِحرَِجٍج  فَا

ِ
ِجُدِّن ا

الِ  ُ ِمَن الصذ  .[القص سورة ] ﴾٧٧ِحۡيَ َشاَء اللذ

وقـــد  "،" أعطةةةوا األجيةةةر أجةةةره نبةةةل أن يجةةةف عرنةةةهومـــن الســـنة قولـــه صـــلى هللا عليـــه وســـلم 

 أجمعت األمة على جواز اإلجارة ولم ينكرها أحد.

تســــتخدم املصــــارف اإلســــالمية عقــــود التــــأجير الســــتثمار   :أنةةةةواع التةةةةأجير فةةةةي املصةةةةارف االسةةةةالمية -

ا عديـدة مــن أهمهــا تخفــيض مخـاطر االئتمــان وتحقيــق عوائــد وتــدفقات األمـوال املتاحــة لتحقيــق مزايــ

نقديــــة فــــي اآلجــــال املتوســــطة وطويلــــة األجــــل، وتســــتخدم املصــــارف اإلســــالمية أســــلوبين مــــن أســــاليب 

 :61التأجير التشغيلي والتأجير املنتهي بالتمليك التأجير هما
  :ر منفعـــة أصـــل معـــين ملـــدة وهـــو التـــأجير الـــذي يقـــوم علـــى تمليـــك املســـتأجالتةةةأجير التشةةةغيلي

معينـــة علـــى أن يـــتم إعـــادة األصـــل ملالكه)املصـــرف اإلســـالمي( فـــي نهايـــة مـــدة اإليجـــار، ليـــتمكن 

املالـــك مــــن إعـــادة تــــأجير األصـــل لطــــرف آخـــر أو تجديــــد العقـــد مــــع نفـــس املســــتأجر إذا رغــــب 

 .الطرفان بذلك

 نفعـــة األصـــل خـــالل مـــدة فـــي هـــذا النـــوع مـــن التـــأجير يـــتم تمليـــك م: التةةةأجير  املنتهةةةي بالتمليةةةك

التأجير للمستأجر مع وعد من املالك بتمليـك األصـل للمسـتأجر فـي نهايـة مـدة التـأجير بسـعر 

والوعـــد بتمليـــك . الســـوق فـــي وقتـــه أو بســـعر يحـــدد فـــي الوعـــد أو بســـعر رمـــزي أو بـــدون مقابـــل

 ألن املصــــرف يكــــون قــــد اســــتوفى ثمــــن األصــــل للمســــتأجر فــــي نهايــــة مــــدة التــــأجير بــــدون مقابــــل

األصل من خالل أقساط التأجير التي كان قد حصل علیها أثنـاء فتـرة التـأجير، لـذا يكـون بـدل 
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 .1956، بيروت، 1دار صادر للطباعة والنشر، ط، ، لسان العربابن منظور  
60

دراسة عملية على  –( )المعدل ( في البنوك اإلسالمية 8تطبيق معيار المحاسبة المالية االسالمية رقم )حسين محمد سمحان،   

 .52، ص 2015، 4، ع11جلة األردنية  في الدراسات االسالمية، مج، بحث منشور في المالمصارف االسالمية  األردنية
61

 .53المرجع السابق، ص  
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جــرة إضــافة أيتضــمن  ألنــهوذلــك   اإليجـار فــي هــذا النــوع أعلــى بكثيــر منــه فـي التــأجير التشــغيلي

 . -ثمن املبيع  –ة إلى جزء من ثمن العين املؤجر 

 ء األصـول الرأسـمالية أو امتالكـه لهـا بنـاء علـى عادة ما يقوم املصرف اإلسالمي )املـؤجر( بشـرا

طلـــب ورغبـــة العميـــل )املســـتأجر( وحســـب تحديـــد للمواصـــفات املطلوبـــة ومـــن ثـــم يحـــرر عقـــد 

أن تكـــــون  واألصــــلاإليجــــار بـــــين الطــــرفين متضـــــمنا جميــــع الشـــــروط التــــي تـــــم االتفــــاق علیهـــــا،  

 .آخرشروط اإلجارة في عقد مستقل وشروط خيار الشراء للمستأجر في عقد 

( والعميـــل ) املســـتأجر ( بخصـــوص تمليـــك  -املـــؤجر –يمكـــن أن يأخـــذ االتفـــاق بـــين املصـــرف ) املالـــك 

 :62املأجور للمستأجر أحد األشكال التالية

: يلتزم املؤجر في هذه الحالة بتمليك املأجور  تمليك املأجور للمستأجر عن طر ق الهبة .1

أن يكون املستأجر قد التزم بدفع جميع أقساط  للمستأجر في نهاية فترة التأجير بدون مقابل على

اإليجار، وبالطبع فان أقساط اإليجار في هذه الحالة تكون مرتفعة بحيث تغطي تكلفة األصل 

 وهامش الر بح الذي يرغب البنك في تحقيقه خالل الفترة. 

ة الوعد في هذه الحالة يتم تحديد ثمن البيع في اتفاقي: عن طر ق البيع بثمن يحدد في العقد .2

بالبيع التي يتم إبرامها بموازاة عقد التأجير ) يتم تحديد هذا الثمن حسب عند التعاقد على اساس 

الوعد وهذا الثمن قد يزيد او يقل عن سعر السوق عند تنفيذ البيع في نهاية مدة التأجير ويتأثر 

املحدد وبحيث ال تقل بقيمة قسط اإليجار املتفق عليه (. ويتم تحديد األجرة في ضوء ثمن البيع 

 األجرة بأي حال من األحوال عن أجرة املثل في التأجير التشغيلي.

وهنا يتم بيع املأجور  :عن طر ق البيع نبل انتهاء املدة بثمن يعادل باقي أنساط اإلجارة .3

للمستأجر بثمن يعادل مجموع األقساط املتبقية ويتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناجم عن 

 ين ثمن البيع وصافي القيمة الدفترية.الفرق ب

يتم بيع املأجور للعميل بشكل تدريجي بحيث يدفع أقساط بدل  : عن طر ق البيع التدر جي .4

 ثمن األصل املستأجر فيتملكه بنسبة ما دفعه إلى أن يدفع كامل الثمن فيتملك املأجور بالكامل.  

 

 محول العال االسالمية ثانيا: اعتماد معايير املحاسبة

إن الصناعة املالية اإلسالمية بكل أطرافها الرئيسية وفي أنحاء العالم املختلفة قد أصبح               

تعد نفسها جزء من املعايير املحاسبية اإلسالمية ملا اتخذته أيوفي من خطوات جادة وحثيثة في 

وى الشفافية في ذلك، توسيع دائرة املشاركة في إعداد املعايير وتطويرها ومراجعتها، وتعزيز مست

وجعل الصناعة على علم بشكل وثيق عما يتم من تطورات في هذا املجال املهم؛ وهو ما ساهم في 
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 الفصل األول .....................................المعايير المحاسبية اإلسالمية للمؤسسات المالية اإلسالمية
  

 
49 

 

مستوى جودة املعايير أوال، وفي مدى قبولها وانتشارها ثانية، بل واعتمادها واإللزام وااللتزام بها 

 .بهذه املعايير وتلزم بها ثالثا، مما نتج عنه التزايد املطرد في عدد الدول التي تعترف

تعتمد املعايير املحاسبية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي( إما               

بشكل كلي أو جزئي كمتطلبات تنظيمية إلزامية في السلطات القضائية لعدة دول مثل: البحرين، 

(، عمان، QIFC) 63مركز قطر املالي الدولي األردن، كريغيستان، موريشيوس، نيجيريا، قطر،

 باكستان، السودان، سوريا واليمن.

كما يتم استخدام هذه املعايير كأساس لتطوير القوانين املحاسبية في بعض الدول مثل:              

في بعض السلطات القضائية مثل الكويت.  استرشاديهإندونيسيا، باكستان، وموص ى بها كمبادئ 

( والبوان واملالديف إعداد التقارير األولية بناء على DIFC) 64ركز دبي املالي العالميكما يسمح م

 املعايير املحاسبية للهيئة.

باإلضافة إلى أن البنوك في بنغالديش تقوم بتطبيق معايير أيوفي املحاسبية تطوعا. كما تم            

 لى أساس املعايير املحاسبية أليوفي.تطوير األساس القانوني للمحاسبة في جمهورية كازاخستان ع

تتبع املعايير املحاسبية في شركات التدقيق، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل غير 

مصرفية، ومؤسسات سوق رأس املال، ومؤسسات التعليم والتدريب، وعلماء الشريعة 

 65واملتخصصين من جميع أنحاء العالم.

تبع املعايير املحاسبية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية وفيما يلي قائمة بالدول التي ت

 اإلسالمية )األيوفي(، إما بشكل كلي أو جزئي أو كدليل إرشادي:
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منصًة رائعة جتذب إليها جمموعة كبرية من الشركات اليت تسعى لتوسيع نطاق أعماهلا من وإىل قطر، اليت تعد أحد أسرع  مركز قطر للماليقدم   
ث يوفر إمكانية قتصادايت ومواً على مستو  العامل. ويعد مركز قطر للمال الوجهة املاالية لتنمية األعمال ليس يف قطر فحسب بل يف املنطقة سأسرها، حياال

 . ية داخل البالديف بيئة ضريبية عاملية تنافسية مع ميزة املاول أمام سلطة قضائ الشركات ترخيص األعمال بسرعة وسهولة فضالً عن دعم أتسيس
مركًزا مالًيا داخلًيا يقع يف منطقة إسرتاتيجية جتمع الشرق والغرب، ما يوفر منصًة آمنة وفّعالة للمؤسسات التجارية واملالية  املايل العاملي مركز ديبيُعترب   64

نية بني املراكز املالية الرائدة يف لندن ونيويورك يف الغرب وبني هونغ  يسّد مركز ديب املايل العاملي الاغرة الزم .اليت ترغب يف بلوغ األسواق الناشئة يف املنطقة
، والبنية التحتية الداعمة والنظام ذو والقانون العام ،املستقل التنظيم كونغ وطوكيو يف الشرق. جتعل جودة وتصنيف مركز ديب املايل العاملي من حيث

 .الضرائب املقبولة، القاعدة األمال لالستفادة من الطلب املتزايد يف املنطقة على اخلدمات املالية والتجارية
 http://aaoifi.comأيويف/-اهليئة-معايري-املوقع الرمسي، /اعتماد  65

http://www.difc.ae/dubai-financial-services-authority
http://www.difc.ae/dubai-financial-services-authority
http://www.difc.ae/laws-regulations
http://www.difc.ae/laws-regulations
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 (:نائمة بالدول التي تتبع املعايير املحاسبية لهيئة )األيوفي(.06الجدول رنم )

 أفغانستان1ّ

 البحرين2ّ

 بنك التنمية اإلسالمي3ّ

 عراقال4ّ

 األردن5ّ

 جمهورية كريغيستان6ّ

 لبنان7ّ

 ليبيا8ّ

 موريشيوس9ّ

 نيجيريا10ّ

 دولة قطر11ّ

 مركز قطر الدولي املالي12ّ

 سلطنة عمان13ّ

 باكستان14ّ

 فلسطين15ّ

 سودانال16ّ

 سوريا17ّ

 اليمن18ّ

 

 http://aaoifi.com  على املونع الرسمي لهيئة األيوفي باالعتماداملصدر: من إعداد الباحثة 
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 المطلب الثالث: دور المعايير المحاسبية في تعزيز انتشار الصناعة المالية اإلسالمية وعالميتها
تعتبر هيئة األيوفي الجهة الدولية الوحيدة التي تعنى بوضع معايير محاسبية خاصة               

ا تطبق في العديد من الدول اإلسالمية باملؤسسات املالية اإلسالمية، كما أن املعايير الصادرة عنه

وغير اإلسالمية سواء بشكل طوعي من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية أو بشكل إجباري من قبل 

 .الجهات الرقابية املشرفة على تلك املؤسسات

را وبياًنا معيا 112إجمالي املعايير الصادرة عن أيوفي منذ تأسيسها إلى اليوم إذ تبلغ  لقد بلغ             

ا  20فنًيا، منتشرة على الصعيد الدولي وتعتمد ضمن املتطلبات الرقابية اإللزامية في حوالي 
ً
نطاق

%والذي رفع حجم  15%و 10أن معدل النمو السريع الذي يتراوح بين  ورقابًيا حول العالم. 

ستثمارات الواسعة في الصناعة املالية اإلسالمية إلى مستوى تريليوني دوالر، يعّد نتيجة مباشرة لال 

مع هذا النمو الهائل والتوسع الكبير في الدول ذات  و قطاعات الصيرفة والتكافل واألسواق املالية.

األغلبية املسلمة والدول األخرى، أصبحت الحاجة إلى تحقيق التجانس أكثر إلحاحا، نظًرا إلى دوره 

 إلى ثالثة محاور رئيسية هي:  ومنه البد من التطرق األساس ي في تعزيز انتشار الصناعة. 

 الجديدة أليوفي وتطبيقها؛ االستراتيجية -

انتشار املعايير ودورها في توحيد ممارسات الصناعة املالية اإلسالمية، والحاجة إلى  -

 التنسيق بين الهيئات الشرعية؛ 

 .دور املالية اإلسالمية في تحقيق أهداف التنمية املستدامة وازدهار االقتصاد اإلسالمي -

ا من تحليل  االستراتيجيةأيوفي أطلقت مشروع  أطلقت هئية
ً
الجديدة منذ حوالي سنتين، انطالق

واقع عملها الحالي بما في ذلك أوجه القوة والضعف والفرص واملخاطر الكامنة، وبالتشاور مع 

أصحاب املصالح األساسيين، وبعد مراجعة مقترحات هذا املشروع من قبل اللجنة التنفيذية 

لس األمناء، واعتماد التوصيات النهائية، فقد تبلورت مكونات اإلستراتيجية الجديدة من خالل ومج

جملة من األهداف األساسية في مرحلة التطبيق، وذلك مستويات الهكيل التنظيمي وتطوير املعايير 

 واعتمادها وتطبيقها والتعاون وتبادل املعلومات.

راجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية على أن االلتزام الشرعي هو هيئة املحاسبة وامل توشدد             

السمة البارزة في عمل املؤسسات املالية اإلسالمية، مقارنة باملؤسسات املالية التقليدية. وإدراكا منها 

ألهمية هذا الجانب املؤثر، عملت أيوفي وتعمل على تطوير معايير خاصة بهيئة الرقابة الشرعية، 

لشرعي، والتدقيق الشرعي الداخلي، ووظيفة االلتزام الشرعي، والهيئة الشرعية املركزية.   والتدقيق ا

وتقوم العديد من املؤسسات املالية اليوم بأنشطة تطوير املنتجات لتلبية متطلبات شريحة واسعة 

  من العمالء على الصعيد الدولي.
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همة بمجال التمويل اإلسالمي اللجوء إلى التبني من املهم بالنسبة ألي سلطة إشرافية م                  

اإللزامي للمعايير الشرعية لأليوفي التي هي نتاج جهد وعمل كبار علماء الشريعة اإلسالمية من 

 جميع املدارس الفكرية الكبرى التي تمثل معظم املناطق الجغرافية الرئيسية في العالم اإلسالمي.

ناعة التمويل اإلسالمي أال وهو إيجاد املوارد البشرية املناسبة إن التحدي الدائم الذي تواجهه ص   

للوظائف املناسبة، فهو يتطلب التركيز بصفة مستمرة وملحة على بناء القدرات البشرية. يحتاج إلى 

أشخاص مقتنعين بالتمويل اإلسالمي ومؤهلين ومدربين جيدا على تنفيذ ما ُيطلب منهم في هذا 

ملؤسسات املالية اإلسالمية تكثيف االستثمار في أهم أصولها أال وهي قوتها وبالتالي على ا .الصدد

 متعددة، أحدها تصميم برامج تدريب مخصصة لجميع 
ً
العاملة، وقد يأخذ هذا االستثمار أشكاال

املستويات اإلدارية والفنية. فالساحة املصرفية اآلن بحاجة إلى كفاءات في كثير من املناصب 

 .املخاطر واالمتثال الرقابي والتدقيق الداخلي والشرعي والرقابة املاليةالقيادية وإدارة 
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 خالصة الفصل األول
وهـو بحـاجـة إلى بـيانـات تخـصه وعـلى  املـحاسـبة،مـجتمع اإلسـالمـي نـظرتـه الخـاصـة إلى لل         

لـبيانـات املـالـية واملـحاسـبية خـاصـة بـعد أسـاسـها سـيتصرف املـحاسـبون واملسـتفيدون مـن تـلك ا

نـشوء ونمـو عـدة قـطاعـات اقـتصاديـة إسـالمـية كـاملـصارف اإلسـالمـية وشـركـات الـتأمين اإلسـالمـية 

فكل املؤسسات املالية االسالمية والـبيوت املـالـية اإلسـالمـية وكـذلـك شـركـات االسـتثمار اإلسـالمـية. 

لى هـيكل نـظري يسـيرون بمـقتضاه في خـضم الحـياة املـاديـة واالقـتصاديـة في ظـل مـنهج بحـاجـة إ

 .إسـالمـي شرعي

وقد أدت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية دورا مهما في توحيد االجراءات          

سالمي وطبيعة املؤسسات املالية واملعالجات املحاسبية مع املنطق الذي يحمله الفكر املحاسبي اال 

وتطويرها بما يحقق مسايرة  تسهيل االلتزام بتطبيق املعايير املحاسبية اإلسالميةكذلك و  االسالمية،

 العالم املعاصر، وهو ما سنحاول توضيحه من خالل الفصل املوالي..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ّ 
 
ّ

ّالفصلّالثاني
طورهاّتّوإمكانيةّاإلسالميةواقعّالمؤسساتّالماليةّّ

 عالميا
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 مهيدت

هناك تحديات كبيرة تقف أمام الفقه اإلسالمي املعاصر، واملؤسسات املنتسبة إلى هذه          

املرجعية، كاملؤسسات املالية اإلسالمية، وغيرها من املؤسسات الربحية املستندة إلى مرجعية 

الصمود في السوق، مع االحتفاظ  إسالمية، ويتمثل هذا التحدي في مدى قدرة هذه املؤسسات على

بالقواعد األخالقية التي ترفع شعارها، وذلك بعد أن تحّولت الصناعة املالية اإلسالمية إلى صناعة 

  . صاعدة مدفوعة باالنكماش الكبير الذي ال يزال يخنق االقتصاد الليبرالي

ابلة للحياة، تجمع بين وهذا يتطلب من مؤسسات املال اإلسالمية تقديم خدمات نوعية ق        

االحترافية املهنية، واملعيارية الشرعية، وتتسم بقدر من املخاطرة العاقلة، فال هي مضمونة الفائدة 

  . كأدوات الربا، وال هي عالية املخاطرة كأدوات املقامرة

ر لهذه املؤسسات اإلدارة الجادة في تبني الحلول اإلسالمية، وال وهو         
ّ
هيئة الشرعية ممكن لو توف

  . الواعية بفقه الشريعة، والرقابة الشرعية الحثيثة، التي تتابع تنفيذ ما تقره تلك الهيئات

 ويمكن التطرق إلى ما سبق من خالل املباحث التالية:

 

 ؛ومصادر تمو لهااملبحث األول: نشأة وتطور املؤسسات املالية اإلسالمية  -

 ؛وأهميتها اإلسالمية وخصائصها املبحث الثاني: أهداف املؤسسات املالية -

 املبحث الثالث: التحديات التي تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية، وسبل تذليلها. -
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 المبحث األول
 نشأة وتطور المؤسسات المالية اإلسالمية، ومصادر استخدامات أموالها

ّ
ظم أنحاء العالم، وعرفت أصبحت املؤسسات املالية اإلسالمية حقيقة واقعة وامتد نشاطها إلى مع

تطورا هائال من حيث وجودها الكمي ونتائجها املالية وإنجازاتها املحققة وتنامي االعتراف بها على 

املستويين املحلي والدولي، فانضمت كثير من املؤسسات املالية التقليدية لتقديم الخدمات املالية 

لكامل إلى إسالمية، وأقرت الهيئات اإلسالمية واتجه عدد من املؤسسات التقليدية للتحول ا

واملنظمات املالية الدولية بصالحية النموذج اإلسالمي للتطبيق وبادرت البنوك املركزية في الدول 

اإلسالمية باستقطاب الصناعة املالية اإلسالمية واحتضانها وازداد التنافس بين الدول لتكون مركزا 

ناعة املالية اإلسالمية مثاال يحتذى به وصناعة مالية ماليا واقتصاديا إسالميا. وهكذا أصبحت الص

متكاملة لها فلسفتها ومنهجها ومنتجاتها ومعاييرها، وأصبحت جزءا ال يتجزأ من املنظومة املالية 

 66.العاملية

 :حيث سنتطرق خالل املبحث إلى املطالب التالية

 
 
 
 
 
 

 المطلب األول: نشأة المؤسسات المالية اإلسالمية
في  1940يعود تاريخ ظهور مؤسسات التمويل اإلسالمي حسب بعض الدراسات إلى سنة             

بدأ التفكير املنهجي املنتظم  1950ماليزيا التي أنشأت فیها صناديق لالدخار بدون فائدة، وفي سنة

يظهر في باكستان من أجل وضع تقنيات تمويلية تراعي التعاليم اإلسالمية، غير أن مدة التفكير 

 .67طالت ولم تجد لها منفذا تطبيقيا
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دكتور محمد فوزي، التطبيقات الحديثة إلدارة المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية، مقال منشور على بوابة الشروق اإللكترونية، 

https://www.al-sharq.com/opinion/27/03/2014اإلسالمية-المالية-المؤسسات-في-خاطرالم-إلدارة-الحديثة-التطبيقات 
67

، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد األول، MECAS، حبث منشور ضمن دفاتر البنوك اإلسالمية: نشأة، تطور وآفاقخالد  خدجية،   
 .277، ص 2005

 نشأة املؤسسات املالية اإلسالمية؛ -

 ماهية املؤسسات املالية اإلسالمية؛ -

 في املؤسسات املالية اإلسالمية. صيغ التمو ل -
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لكن املحاوالت الجادة في العصر الحديث إلنشاء بنوك تقدم خدمات وأعمال مصرفية تتفق مع 

التي ظهرت في  بنوك االدخار املحليةمن خالل تجربة  1963أحكام الشريعة اإلسالمية بدأت عام 

  .68ز النجارالدكتور أحمد عبد العز صعيد مصر بمحافظة الدقهلية على يد 

ولقد اعتمدت بنوك االدخار املحلية في عملها على أساس تجميع املدخرات الصغيرة لصغار              

الفالحين وإعادة توظيفها على أساس املشاركة بعيدا عن سعر الفائدة سواء أخذا أو عطاءا. وقد 

ملودعين تسعة وخمسين عرفت هذه التجربة رغم قصرها )أربع سنوات( نجاحا تجسد في بلوغ عدد ا

(مودع خالل ثالث سنوات فقط، إال أن هذه التجربة الواعدة لم يكتب لها االستمرار 59000ألف )

 .نتيجة لعوامل سياسية وإدارية

مدعوما من ملك  الشيخ أحمد ارشادعرفت باكستان في نفس الوقت تجربة أخرى على يد               

ي. اعتمدت هذه التجربة مقاربة أخرى من خالل محاولة السعودية فيصل والشيخ أمين الحسين

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية ال تتعامل بالربا، مع اإلبقاء على اآلليات املعمول بها في 

 .هذه البنوك، لكن هذه املحاولة القت مصير سابقتها حيث لم تستمر أكثر من عدة أشهر

من الوفد املصري والباكستاني اقتراحا بإنشاء بنك إسالمي دولي أو قدم كل  1970في عام و             

اتحاد دولي للبنوك االسالمية، وذلك خالل املؤتمر الثاني لوزراء خارجية الدول اإلسالمية املنعقد في 

كراتش ي بباكستان، وقد تم دراسة املشروع وتقديم تقرير ين  على ضرورة تطوير نظام إسالمي 

 .وي بديل للنظام الرب

تأسيس بنك ناصر االجتماعي الذي بدأ بممارسة نشاطاته املصرفية  1971وشهد عام                  

، ون  قانونه التأسيس ي على عدم التعامل بالفائدة. وقد استرعت هذه التجربة 1972عمليا عام 

في  1972ام اهتماما كبيرا جعلها تدرج على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول اإلسالمية ع

 .مدينة جدة الذي درس إمكانية إقامة بنوك إسالمية محلية وبنك إسالمي دولي

                                                           
  مصر إىل عودته وبعد األملانية، ابملصارف وأتثر أملانيا يف انك  حينما النجار، العزيز عبد أمحد الدكتور املرحوم ذهن يف الالربوية املصارف فكرة بدأت   68

 حىت وجزر مد بني استمرت واليت احمللية( االدخار بنوك )جتربة التجربة تلك على وأطلق غمر ميت يف م1963 عام وجن  هناك الفكرة لتطبيق بعناد كاف 
 اآلن أعرتف )إنين التجرية هذه عن النجار الدكتور يقول الفائدة. فيها لتوأدخ االدخار بنوك على يدها الربوية املصارف وضعت حيث 22/5/1967

 متغطرستني. ابردتني بكلمتني أقمته الذ  ابملشروع عالقيت ينهوا سأن اكتفوا لقد )…( تصفييت على استقر قد القوم رأ  كان  فلقد تصور  بسذاجة
 .رمسي مصرف أول وهو م1971 عام االجتماعي انصر بنك جتربة ظهرت مث نفسها، لألسباب وفشل السودان إىل ابلفكرة هاجر ذلك بعد 
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، طرح في اجتماع وزراء مالية الدول اإلسالمية في مدينة جدة فكرة إقامة 1973في عام                 

بنوك إسالمية تعمل على تقديم خدمات مصرفية متكاملة، كما ناقش املجتمعون مناقشة 

 وك واملؤسسات املالية اإلسالمية.لية الجوانب النظرية والعملية إلقامة نظام للبنتفصي

 .وقد القت هذه الفكرة الترحيب والقبول، حيث انتهى االجتماع إلى ضرورة وضعها موضع التنفيذ

عندما صدر املرسوم األميري  1975عرف العمل املصرفي اإلسالمي بدايته الفعلية في عام            

أسيس بنك دبي اإلسالمي الذي تميز بتوفير خدمات مصرفية متكاملة. وتم في نفس السنة تأسيس بت

 69.البنك اإلسالمي للتنمية وهو مؤسسة دولية لتمويل التنمية تشارك فیها جميع الدول اإلسالمية

 املحلية في مختلف الدول، فأنش ئ بنك فيصل البنوك اإلسالمية توالى بعد ذلك تأسيس         

 .1977وبنك فيصل اإلسالمـي السوداني في عام اإلسالمي املصري وبيت التمويل الكويتي،

(، وبنك لوكسمبورج الدولي Helles)1988ثم أنش ئ البنك اإلسالمي األردني للتمويـل واالستثمـار 

 25إلى  1980. وقد وصل عدد البنوك اإلسالمية حتى عام 1980لالستثمار والتنمية في مصر سنة 

، تضاعف عددها ليصل إلى بنك
ً
 في سنة  52ا

ً
 في مختلف الدول 1985بنكا

ً
، وتزايد تواجدها تدريجيا

مؤسسة مالية ومصرفية  150العربية واإلسالمية ليصل عددها مع نهاية القرن املاض ي إلى نحو 

 .إسالمية

لتقليدية ونتيجة للنجاح امللحوظ الذي حققته البنوك اإلسالمية أقدمت بعض البنوك التجارية ا

على إنشاء فروع إسالمية لها، مثل فروع املعامالت اإلسالمية لبنك مصر وبنك التنمية الوطني وبنك 

 .الخ…القاهرة عمان 

حيث عرفت الصناعة املصرفية اإلسالمية نموا سريعا على امتداد العقود األربعة املاضية،             

بنكا سنة 195إلى 1983سنة  34، ثم 1975في عام  فبعد أن كان عدد البنوك اإلسالمية ثالثة بنوك

مؤسسة وبنكا إسالميا حول العالم بنهاية  520، وانتقل الرقم إلى نحو 2000سنة  200، ثم 1997

دولة يتركز معظمها في الدول العربية وتحديدا في دول الخليج  60موزعة على أكثر من  2012العام   

 70.العربي

                                                           
 /http://www.arabnak.comاإلسالمية-البنوك-نشأة البنوك اإلسالمية، مقال مناور على موقع عربناك، نشأة69
 449العدد ، مقال منشور يف جملة احتاد املصارف العربية، البنوك اإلسالمية ودورها يف االقتصاد الوطينعادل عامر، 70

http://www.uabonline.org/ar/magazine. 
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عة التمويل اإلسالمي من منطقة الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا بين لقد انطلقت صنا            

، وتوّسع النطاق الجغرافي لهذه الصناعة خارج أسواقها التقليدية ليتضمن 1970و 1960العقدين 

مؤسسة  600أكثر من2015مناطق مختلفة مثل أوروبا، وآسيا الوسطى، وأفريقيا. وبلغت في عام 

مؤسسة منها في دول الخليج العربي  250دولة حول العالم ) 70من  مالية إسالمية تعمل في أكثر

 71في الدول العربية األخرى(. 100و

أثبتت املؤسسات املالية اإلسالمية والنظام املصرفي اإلسالمي نجاعتها ومواكبتها لعمل املصارف 

 بعد يوم
ً
 . التقليدية مما يزيد االهتمام بها يوما

 

 سات املالية اإلسالميةاملطلب الثاني: ماهية املؤس

  العهد حديثة اإلسالمية املالية املؤسسات تعد           
ً
 40 حوالي منذ انطلقت حيث نسبيا

ً
 مقارنة عاما

 القرن  من األخير الثلث في بدأت حيث األعوام، مئات منذ انطلقت التي التقليدية املالية باملؤسسات

  ثم جزئية بتطبيقات العشرين
ً
 املتكامل بشكلها اإلسالمية املصارف ظهرت م1975 عام من بدءا

 علمية بحثية حركة وتطورها انتشارها واكب وقد والتوسع، واالنتشار الصمود واستطاعت وتطورت

 تنافس مصرفية وأدوات منتجات صورة في اإلسالمية والتوجیهات األحكام تجسد أن استطاعت

 املنتجات بتلك الكبرى  العاملية املصارف اهتمام ذلك يثبت ما ولعل التقليدية، املصرفية املنتجات

لم تتطور املؤسسات املالية اإلسالمية في البلدان اإلسالمية أو  .72إسالمية لنوافذ بعضها وافتتاح

البلدان ذات الغالبية املسلمة فحسب، بل ظهرت أيًضا في البلدان التي يشكل املسلمون أقلية فیها 

زيا وإندونيسيا والواليات املتحدة وبريطانيا العظمى وشبه باعتبارها ظاهرة عاملية تتركز في مالي

 .73الجزيرة العربية

 تريليون  1.5  مبلغ 2013  عام العالم حول  اإلسالمية املالية املؤسسات أصول  حجم تجاوز           

 دولة75 من أكثر في تعمل مؤسسة 600 عن يزيد ما اإلسالمية املالية املؤسسات عدد وبلغ دوالر

تريليون  2تجاوز  2014عام  نهاية في األصول  تلك حجم أن بعض الدراسات إلى وتشير .عالمال حول 

 .201874عام  دوالر من  تريليون  3.4دوالر،  وقفز إلى أكثر

                                                           
إدارة الدراسات والبحوث، -(، مقال منشور يف موقع احتاد املصارف العربية2015مصارف إسالمية عربية)10حتليل أداء ألكرب 71

http://www.uabonline.org/ar/research/banking 
املاجستري يف احملاسبة، جامعة  رسالة ،ات املالية اإلسالمية يف اختاذ القرارات االستثماريةمعايري احملاسبة للمؤسسوسيم حممد سعيد، أثر تطبيق   72

   .17، ص:2015حلب، 
73

 Ahmed Sameer el Khatib, Farhan Ahmad Nizami, Accounting Standards for Islamic Financial 
Institutions in United Kingdom and Indonesia, sao Paulo congress,29-31 july 2015, p:2.   

74
 . 17وسيم حممد سعيد، املرجع السابق، ص   
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وقد استطاعت املؤسسات املالية اإلسالمية في وقت وجيز أن تنافس بقوة، حتى إن املصارف          

 ملا تتميز به املنتجات التمويلية اإلسالمية من العاملية بدأت في املنافسة بوضع 
ً
نوافذ إسالمية نظرا

بعد عن املخاطر بتحريم الغرر، والبعد األخالقي بتحريم الربا على املتعثرين عن السداد، وبعد 

 75.اقتصادي بمنع القروض الربوي 

بدور كبير في  سنقوم في األسطر القادمة بتوضيح أهم املؤسسات املالية اإلسالمية، والتي تساهم

تنشيط سوق املال نظرا لدورها في تجميع املدخرات وعمليات االستثمار، والتي تنقسم إلى ثالثة 

 أقسام رئيسة هي:

 

  أوال: املصارف اإلسالمية

 تعر ف .1

إن وجود املصارف كمؤسسة وساطة مالية مصرفية هو ضرورة ال بد منها، ملا لذلك من              

من وظائف النظام املالي االدخار، واالئتمان، إضافة إلى انفرادها بعملية  أهمية في تحقيق كثير

 خلق النقود ذات األهمية البالغة في االقتصاد.

 لقاعدتي "الخراج بالضمان" و"الغرم نعرفها بأنها: "
ً
مؤسسة مالية مصرفية تتقبل األموال وفقا

 ملقاص
ً
د الشريعة اإلسالمية وأحكامها بالغنم" وتوظيفها في وجوه التجارة واالستثمار طبقا

 .76التفصيلية"

النظام املالي اإلسالمي، فإن املصارف اإلسالمية  تبناهاوفيما يتعلق بواقع عمل املصارف التي 

تتواجد جنبا إلى جنب مع املصارف التقليدية )الربوية( في ظل نظام مالي تقليدي، سواء في الدول 

ي تعمل في السودان أو باكستان، أو إيران ذات النظم اإلسالمية، أو دول أخرى، ماعدا تلك الت

 77االقتصادية اإلسالمية املتكاملة.

 

 

                                                           
، 20/09/2019، مقال منشور على موقع ألفا بيتا، اتريخ االطالع مفهوم اهلندسة املاليةعبد العزيز بن سعد الدغيار،   75

phabeta.argaam.com/article/detail/100259https://al 
76

، املؤمتر العاملي الاالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القر ، مكة "الرقابة الشرعية الفعالة يف املؤسسات املالية اإلسالمية"عبد احلميد حممود بعل،   
 .15، ص 2003كة العربية السعودية،املكرمة، اململ

منشور يف جملة دراسات، العلوم اإلدارية،  حبث، م املايل اإلسالمي املعاصر: اإلطار النظري وإمكانية التطبيق العمليلنظاأمحد طه العجلوين، ا77
 . .278، ص 2010، 2010، 02، العدد37اجمللد

https://alphabeta.argaam.com/article/detail/100259
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/100259
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 أهداف املصارف االسالمية .2

تسعى املصارف اإلسالمية من خالل نشاطها كمؤسسات مالية تنموية تهدف إل الربح إلى             

 :78تحقيق األهداف التالية

ت املصرفية التي يحتاجها الفرد أو املؤسسة ممن يرغبون إيجاد البديل اإلسالمي لكافة املعامال  .1

 بتجنب املؤسسات املصرفية التقليدية ألسباب دينية أو غير دينية؛

تنمية الوعي االدخاري بشتى السبل لدى مختلف فئات املجتمع ومكافحة االكتناز، ومنه  .2

 املساهمة في تطوير اقتصاديات الوطن ؛ 

لفرص املالئمة وخلق اآلليات واألدوات التي تلبي احتياجات تشجيع االستثمار عبر إيجاد ا .3

املستثمرين بكافة أطيافهم، من ضمنها ما يعرف بنظام املضاربة، وهو األساس الذي تقوم علية 

 فكرة املصارف اإلسالمية في قبولها للودائع وتشغيلها لها؛

 ة والتنموية؛توفير رؤوس األموال الالزمة ألصحاب األعمال واملشاريع االقتصادي .4

 :79كما تهدف املصارف اإلسالمية على تحقيق أهداف ذات صبغة اجتماعية مثل         

، خذ للقرض الحسن سداده دون تحمل أية أعباء إضافيةلآل  املصرف االسالمي  حيث يضمن .1

داد هذا املبلغ أو بأي زيادة من أي نوع, بل يكتفي البنك باستر  استثمارأو مطالبته بفوائد أو عوائد 

 ؛أصل املبلغ فقط

إدارة صناديق الزكاة وصناديق التنمية االجتماعية والتي تعمل على محو الفقر وفتح فرص  .2

 العمل؛

 املساهمة في حل مشكلة اإلسكان من خالل عقود االستصناع واملرابحة واملشاركة.  .3

      

 

 

 

                                                           
نشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية، ، حبث مدور البنوك اإلسالمية يف متويل التنمية االقتصادية يف فلسطنيحممد ابراهيم مقداد، سامل عبد هللا حلس،   78

 . 244العدد األول،ص: -اجمللد الاالث عشر
، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف االقتصاد متويل التنمية االقتصادية يف سورية وتفعيل دور املؤسسات املالية اإلسالميةحممد أسامة الشعار،   79

 .37، ص:2015املايل والنقد ، جامعة دمشق، 
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 تطور حجم إجمالي أصول املصارف االسالمية .3

من خالل  اإلحصائيات الواردة بمجلس الخدمات املالية اإلسالمية  سجلت املصارف اإلسالمية    

ifsb   تريليون دوالر أمريكي بنهاية  1,754دولة وصلت إلى  21أن أصول املصارف اإلسالمية من خالل

 . 80 4%بمعدل نمو  2018العام 

 وهذا ما يظهره الشكل في األسفل.

 سالمية(: تطور حجم إجمالي أصول املصارف اإل 5رنم) الشكل

2013-2018 

 

  

 

 

 

 ifsbمجلس الخدمات املالية اإلسالمية  املصدر: مونع  

تريليون دوالر أمريكي عام   1,282 بلغت أصول املصارف اإلسالمية يظهر لنا الشكل أعاله أن

للعام  تريليون دوالر أمريكي 1,332 وارتفعت إلى، 2013للعام  1,168مقارنة  %10بمعدل نمو  2014

للعام  تريليون دوالر أمريكي 1,531  بلغت أصول املصارف اإلسالمية  ، كذلك %4عدل نمو بم 2015

تريليون دوالر  1,684 فبلغت أصول املصارف اإلسالمية   2017، أما في عام %15بمعدل نمو  2016

 .  %10بمعدل نمو   أمريكي

 

 ثانيا: صناديق االستثمار اإلسالمية

إلسالمية بدأ التفكير في إنشاء صناديق استثمار تعمل وفق الشريعة مع انتشار املصارف ا         

اإلسالمية على غرار صناديق االستثمار التقليدية التي أثبتت التجربة تحقيقها ملزايا عديدة أهمها 

 .81تنشيط حركة أسواق رأس املال وتخفيض مخاطر االستثمار عن طريق تنويع أدوات االستثمار

                                                           
80

حبث منشور على موقع املصرفية اإلسالمية: دراسات يف احملاسبة واإلدارة، اتريخ  تطور حجم إمجايل أصول املصارف اإلسالمية،وقي سليمان، أمحد ش  
 awky/posts/1048352http://kenanaonline.com/users/ahmed0sh، 22/09/0192االطالع 

http://kenanaonline.com/users/ahmed0shawky/posts/1048352
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م بالواليات املتحدة 1986تثماري إسالمي داخل بنك تقليدي عام وقد ظهر أول صندوق اس

ثم انتقلت الفكرة إلى البلدان اإلسالمية،  صندوق أمانة لالستثمار التعاونياألمريكية واملتمثل في 

وبذلك استجابت البنوك التقليدية في تلك البلدان للطلب املتزايد علیها، حيث أن كثيرا من املسلمين 

دخول واالستثمار في الصناديق االستثمارية التقليدية خوفا من الوقوع في أحجموا عن ال

 .82املحضورات الشرعية

 تعر ف صندوق االستثمار .1

ويقصد بصندوق االستثمار اإلسالمي هو ذلك الذي يلتزم املدير فيه بضوابط شرعية تتعلق            

لفائدة املصرفية. وتظهر هذه باألصول والخصوم والعمليات فيه، وبخاصة ما يتعلق بتحريم ا

الضوابط في نشرة اإلصدار التي تمثل اإليجاب الذي بناء عليه يشترك املستثمر في ذلك الصندوق، 

وفي األحكام والشروط التي يوقع علیها الطرفان عند االكتتاب. وال يقتصر تسويق الصناديق 

كثر الصناديق اإلسالمية إنما يسوقها اإلسالمية وإدارتها على البنوك اإلسالمية بل يمكن القول أن أ

ويديرها البنوك التقليدية. وتمثل هذه الصناديق أحد أهم الوسائل لدخول هذه البنوك في سوق 

 الخدمات املصرفية اإلسالمية دون الحاجة إلى تغير هيكلها اإلداري أو نظام عملها وترخيصها.

ؤسسات املالية اإلسالمية التي تتولى تجميع يمكن تعريف صندوق االستثمار بأنه أحد امل           

أموال املستثمرين في صورة وحدات أو صكوك استثمارية، ويعهد بإدارتها إلى جهة من أهل الخبرة 

واالختصاص لتوظيفها وفقا لصيغ االستثمار اإلسالمية املناسبة على أن يتم توزيع صافي العائد 

تها أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والقوانين فيما بينهم حسب االتفاق، ويحكم كافة معامال

والقرارات واللوائح والنظم الداخلية
83. 

 

 خصائص صناديق االستثمار .2

أما عن خصائ  صناديق االستثمار اإلسالمية،  فيمكن توضيحها من خالل النقاط            

 :84التالية

                                                                                                                                                                          
 .49حممد أسامة الشعار، مرجع سابق، ص  81
، دراسة عينة من الصناديق املدرجة يف سوق األسهم السعود ، مقال منشور رمجلة العلوم تقييم أداء صناديق االستثمار اإلسالميةحنان شريط،   82

 .346، ص:2017، 2اإلنسانية ، العدد الاامن، اجلزء
ألدوات املالية اإلسالمية يف تنشيط وتطوير السوق املالية اإلسالمية: دراسة تطبيقية لتجارب بعض األسواق املالية العربية دور ا كتاف شافية،   83

 .298-297، ص ص. 2014، 1، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة سطيفواإلسالمية
 .50حممد أسامة الشعار، املرجع السابق، ص:   84
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دارتها، وبالتالي فهي لها شخصية معنوية مستقلة عن املستثمرين وعن الجهة املفوضة بإ .1

 مؤسسة ذات صفة قانونية وشكل تنظيمي وإطار مالي ومحاسبي مستقل بحد ذاته؛

 تقوم على فكرة املضاربة الجماعية من قبل أصحاب األموال؛ .2

يلتزم الصندوق في معامالته وتصرفاته بأحكام الشريعة اإلسالمية وكذلك بالفتاوى واملقررات  .3

لفقه وهيئات الفتاوى واملسائل املعاصرة املتعلقة بمعامالت والتوصيات الصادرة عن مجمع ا

 الصندوق وهذا يستوجب الرقابة الشرعية الفعالة؛

يتولى إدارة الصندوق جهة متخصصة يحكم عالقتها بالصندوق عقد وكالة أو عقد عمل والتي  .4

ونية، وهذا تعمل في إطار األهداف والسياسات والخطط اإلستراتيجية واملرجعية الشرعية والقان

 يوجب الرقابة على القرارات اإلدارية من مجلس اإلدارة ومدير الصندوق؛

توظف األموال طبقا ملجموعة من الضوابط واملعايير اإلسالمية في مجال االستثمار املباشر  .5

وغير املباشر، حيث يوجب االلتزام باملعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة 

 الية اإلسالمية؛للمؤسسات امل

 توزع العوائد بين أطراف الصندوق املختلفة وفقا لضوابط عقود املشاركة والوكالة والسمسرة.

 

 

 (: تطور حجم ونيم صناديق اإلستثمار اإلسالمية عامليا6الشكل رنم )

2004-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 IFSBاملصدر: مونع مجلس الخدمات املالية اإلسالمية 
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 2018صندوق عام  1292االستثمار اإلسالمية لتصل إلى   ع  عدد صناديقيبين الشكل أعاله ارتفا

بقيمه  2017صندوق استثمار إسالمي عام  1161مليار دوالر أمريكي مقارنة بــ  67,4بقيمة إجمالية 

% عام 11مليار دوالر، حيث قد ارتفع معدل نمو عدد صناديق االستثمار بنسبة  66,7إجمالية 

ف في عدد الصناديق بالعام السابق وقد ارتفع معدل نمو قيمة صناديق بعد انخفاض طفي 2018

 .2018% عام 1االستثمار بنسبة طفيفة تمثل 

 2004صناديق بنهاية عام البلغت قيمة فلقد ، 2014من عام االستثماروبالنظر لتطور صناديق 

بنهاية  االستثمارق وبلغت قيمة صنادي مليار دوالر. 29,2صندوق استثمار بقيمة إجمالية  285عدد 

 صندوق استثمار متوافق مع الشريعة 1029عدد   مليار دوالر بإجمالي 67حولي  2012عام 

 .85اإلسالمية

 

  ثالثا: شركات التأمين التعاوني/ التكافلي اإلسالمي

قة في النظام املالي اإلسالمي تقوم شركات التأمين بنفس الدور التقليدي، غير أن طبيعة العال           

بين املؤمنين )أو املستأمنين( تكون مختلفة في شركات التأمين اإلسالمية عنها في تلك التقليدية، 

فالقسط الذي يدفعه املستأمن )املؤمن ال يدخل في ملك الشركة نهائية بحيث ال يسترد منه ش يء( 

املؤمن لهم لدى  كما في التأمين التقليدي بل يعتبر في شركة التأمين اإلسالمي مشتركا مع غيره من

 86.الشركة على أساس تعاوني تكافلي

لم تظهر شركات التأمين اإلسالمية إال بعد صدور الفتاوى املجمعية التي قدمت صيغة            

 عن التأمين التجاري املفتى بتحريمه.
ً
 التأمين التعاوني بديال

األموال وليس الضمان كما هو الحال وشركة التأمين التعاوني/التكافلي شركة وظيفتها إدارة           

في شركات التأمين التجاري، فتقوم شركة التأمين التعاوني بتصميم محافظ تأمينية مثل محفظة 

التأمين ضد حوادث السيارات. فتحدد طبيعة الخطر وتقوم بالحسابات االكتوارية املناسبة 

ك في هذه املحفظة بدفع قسط محدد وتصمم برنامج التعويض.... الخ. ثم تدعو من أراد إلى االشترا

متناسب مع الخطر. ثم تجمع هذه األموال في املحفظة املذكورة وتديرها باستثمارها لصالح 

 للمشاركين، ومهمة الشركة إدارتها لصالحهم. فإذا وقع املكروه على 
ً
أصحابها. هذه األموال تبقى ملكا

ويضه بالقدر املتفق عليه. وتجرى تصفية أحدهم، قامت الشركة باالقتطاع من تلك األموال ثم تع
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، حبث منشور على موقع املصرفية اإلسالمية: دراسات يف 2018حىت  2004تطور حجم صناديق االستثمار اإلسالمية يمان، أمحد شوقي سل  
 ed0shawky/posts/1047555http://kenanaonline.com/users/ahm، 22/09/2019احملاسبة واإلدارة، اتريخ االطالع 

 . 278ص مرجع سابق،أمحد طه العجلوين، 86

http://kenanaonline.com/users/ahmed0shawky/posts/1047555
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 بإصدار حسابات ختامية لها. فإذا وجد في نهاية العام إن األموال في تلك 
ً
هذه املحفظة سنويا

املحفظة قد فاضت عن حاجة تعويض من وقع علیهم املكروه، ردت الشركة ما زاد إلى املشاركين في 

لتعويض جميع من وقع علیهم املكروه في ذلك املحفظة. وإذا نقصت تلك األموال فلم تكن كافية 

العام، كان على الشركة أن ترجع على مجموع املشاركين وتطالبهم بدفع قسط إضافي، ذلك ألن فكرة 

التأمين التعاوني قد قامت على "التكافل" بين املشتركين في املحفظة وليس على ضمان الشركة 

 للتعويض على املكروه الذي وقع للمشترك.

 لصعوبة مطالبة الشركة للمشتركين بدفع قسط إضافي وبخاصة أولئك منهم              
ً
ولكن نظرا

الذين لم يعودوا أعضاء في املحفظة تعمد شركات التأمين التعاوني إلى تقديم قرض بال فائدة من 

لشركة مالك الشركة إلى املحفظة التي احتاجت إلى الزيادة ثم تسترده في الفترة التالية. وعالقة ا

بهذه املحفظة تقوم على أساس الوكالة فهي تدير املحفظة مقابل أجر مقطوع منصوص عليه في 

االتفاقية والربح إذا تحقق يكون للمشتركين وكذا الخسارة تكون علیهم إذ أن الوكيل مؤتمن فال 

 87يضمن.

 

 رابعا: الصكوك اإلسالمية

 تعر ف  .1

ر باسم صاحبها تمثل حصصا شائعة في ملكية األصول هي عبارة عن شهادات ملكية تصد             

 املمولة سواء كانت خدمات )نقل، سفر، عالج ( أو أعيان ) آالت، معدات، سلع وبضائع مادية(

وكل  ، وفي رأس املال وفي التداول، وله حق الهبة واإلرث  اإلدارةولحامل الصك الحق في املشاركة في 

 .حكامما يتعلق باملعامالت املالية من أ

وعرفت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الصكوك اإلسالمية بأنها وثائق           

متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات مشروع 

بدء معين، أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب و 

 استخدامها فيما أصدرت من أجله.

تعد الصكوك وسيلة مالئمة لتمويل البنية التحتية، كما أن لها أثر كبير على االستقرار املالي.          

اإلسالمية في ابتكاره و تقديمه بأدوات وصيغ مختلفة، وظهر أول  املاليةوتعتبر أكثر ما أبدعت 

                                                           
، مقال منشور على موقع الباحث، املؤسسات املالية اإلسالمية: واقعها، حتدايهتا وكيفية مواجهة التحدايتعبد الكرمي أمحد قندوز، 87

https://sites.google.com/site/aaguendouz./ 
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، وتستحوذ 881990عام  SHELL MDSقبل شركة )ماليزيا(  إصدار للصكوك اإلسالمية في ماليزيا من

من إصدارات الصكوك على  % 49.7م على 2019لعام  يماليزيا حسب معطيات أواخر شهر ما

بشأن  2019مستوى العالم. وفي أحدث تقرير للمركز املالي اإلسالمي الدولي في ماليزيا الصادر في 

، ثم اإلمارات % 20.6، ثم العربية السعودية بنسبة الصكوك أنه تتصدر ماليزيا إصدرارات الصكوك

 .% 3.9، وبعدها قطر % 7.3، تلیها أندونيسيا %8.0العربية املتحدة بنسبة  

 يوضحه الشكل التالي:  وهو ما

 2019(: تقسيم الصكوك العاملية من حيث الدول بنهاية ما  7رنم ) الشكل

 

 

  

 

 

 

 

Source : Report of Malaysia International Islamic Finance Centre (MIFC) 

 

 

 في املؤسسات املالية اإلسالمية صيغ التمو لاملطلب الثالث: 

 أوال: أدوات التمو ل االسالمي

يفرض الواقع املعاصر العديد من االحتياجات في مجال التمويل، ولتلبية هذه االحتياجات،              

املالية وعملوا على ابتكار العديد من املنتجات والحلول اجتهد الفقهاء املختصون في املعامالت 

                                                           
-490،  ص ص.2017،تمويل والصريفة اإلسالمية بعد أربعة عقود على نشأهتا: واقع النمو والتوقعات املستقبليةإجنازات الانفذ فايز اهلرش،   88

http://iefpedia.com/arab/wp-، 24/09/2019حبث منشور على موقع  موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي، اتريخ اإلطالع  491
content/uploads/2017/09/ 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/09/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A92017-.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/09/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A92017-.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/09/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A92017-.pdf
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التمويلية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي تلبي احتياجات األفراد والشركات على الوجه 

 :89األكمل، وفيما يلي بعض أبرز أدوات التمويل اإلسالمي

م أاملضاربة:  .1 حدهما املال واآلخر يشارك تعرف املضاربة بأنها: عقد بين طرفين أو أكثر،  يقّدِّ

بجهده، على أن يتم االتفاق على نصيب كل طرف من األطراف بالربح بنسبة معلومة من اإليراد، 

وتعتبر املضاربة هي الوسيلة التي تجمع بين املال والعمل بقصد استثمار األموال التي ال يستطيع 

ادة من خبرات الذين ال يملكون املال، أصحابها استثمارها، كما أنها الوسيلة التي تقوم على االستف

)مضارب( أو أكثر، واملؤسسة املالية، بحيث  وبالنسبة للمضاربة املصرفية  فهي شراكة بين عميل

يوكل األول الثاني بالعمل والتصرف في ماله بغية تحقيق الربح، على أن يكون توزيع األرباح حسب 

ل املؤسسة املصرفية كافة الخسائر التي قد تنتج عن االتفاق املبرم بينهما في عقد املضاربة، وتتحم

 نشاطاتها ما لم يخالف املضارب نصوص عقد املضاربة.

 

: املشاركة هي صورة قريبة من املضاربة، والفرق األساس ي بينهما أنه في حالة املضاربة املشاركة .2

املال يقدم بين  يتم تقديم رأس مال من قبل صاحب املال وحده، أما في حالة املشاركة فإن رأس

 .الطرفين، ويحدد عقد املشاركة الشروط الخاصة بين األطراف املختلفة

املشاركة املصرفية عبارة عن صيغة استثمارية وتمويلية متوافقة مع الشريعة، ويمكن أن تشترك 

فیها عدة أطراف مع املصرف، وتهدف املشاركة مع املصرف من قبل األفراد إلى تحقيق أرباح من وراء 

املشاركة باملال، بينما يبحث املصرف في املشاركة عن تمويل، والعكس صحيح في حال دخول 

 .املصرف في مشاركة بأعمال التجارة مع أحد عمالئه من التجار

 

: تسمى كذلك ألن املصارف اإلسالمية تطبقها عمليا، وتسمى ببيع املرابحة املرابحة املصرفية .3

وات التمويلية شيوعا، نظرا ملا توفره من حل عملي لشراء السلع وتعد من أكثر األدلآلمر بالشراء، 

املختلفة، حيث يقوم البنك بناء على طلب العميل الراغب بشراء سلعة ما بشرائها من املصدر 

                                                           
89

 ملزيد من التفصيل أنظر:  
 ، 2009، رسالة ماجستري للعلوم املالية واملصرفية، جامعة حلب، صيغ التمويل اإلسالميح الفخر ، سيف هشام صبا  -
، جملة جامعة األمري عبد القادر صيغ التمويل واالستثمار املالئمة لعملية إعادة اإلعمار يف املؤسسات املالية اإلسالميةصاحل محيد العلي،  -

 .4، العدد30للعلوم اإلسالمية، اجمللد
مقال منشور  املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي: الواقع والتحدايت،نغم حسني نعمة، رغد حممد جنم،  -

 ، 2010، 2، العدد12يف جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد
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وإعادة بيعها بالتقسيط على العميل مع مراعاة إضافة ربح البنك على السعر الكلي للبيع، لعملية 

 ائع واملشتري واملصرف.املرابحة أطراف ثالثة الب

ويكون عقد املرابحة يستند إلى عنصرين هما الوعد، والبيع باألجل، إذ يعد العميل بشراء سلعة ما  

 بهذا الوعد، ويقوم املصرف ببيع السلعة باألجل للعميل بناء على هذا الوعد. ملزما

ل التي تم اختيارها إن نجاح أداة املرابحة هو سبب في نجاح املصرف، وكذلك نجاح مزيج األصو 

 . 90لالستثمار بسبب عالقتها التكاملية ببعضها

 

هو عقد يشتري به في الحال ش يء مما يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا  االستصناع: .4

وللمؤسسة املالية أن تقوم بتوسيط نفسها لدفع  ،بمواد من عنده بأوصاف مخصوصة وثمن محدد

ال من العميل، وبعد االنتهاء من التصنيع يقوم البنك ببيعها قيمة السلعة املصنعة للصانع بد

 .لعميله  مقابل ما دفعه في تصنيعها زائد ربح

تمويلي  واالستصناع املوازي يعتبر من صيغ التمويل املستحدثة في املصارف اإلسالمية، فهو منتج 

 متالزمين كما يلي: يلبي حاجة ملحة في قطاع البناء واإلنشاءات، وهو عبارة عن عقدي استصناع

عقد استصناع يبرمه املصرف مع العميل الراغب في إنشاء بناء معين وفق مواصفات محددة  -

 ومدة زمنية محددة لالنتهاء من البناء؛

عقد مقاولة يبرمه املصرف مع املقاول إلنشاء ذات البناء وفق ذات املواصفات على أن يكون  -

 عقد ما بين املصرف والعميل.موعد التسليم سابقا للموعد املحدد في ال

 وعليه ينال املصرف ربحه من الفرق بين قيمة كل من العقدين.

باملقابل يتحمل املصرف في عقد االستصناع  كل املخاطر أثناء عملية التنفيذ وبعد التنفيذ،         

معه  لتنفيذ  حيث يلتزم املصرف طبقا للمواصفات املتفق علیها  في العقد املبرم بينه وبين املتعامل

 .91وتسليم  ماتم االتفاق على تصنيعه. حيث أن هذه املخاطرة تزيد كثيرا عن صيغة املرابحة

 

طورات مويل ضرورة تتطلبها الت  المالية التي تعمل على سد فجوة الت   االبتكارات هو أحد التورق:
ة نظم تحت مظل   إجراء يدرسهو وريق المصرفي  الت  و  .وليةدالمصرفية المحلية وال الساحة على
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 Salman Ahmed Chaikh, A Critical Analysis of Mudarabah and a new Approach to Equity Financing In 
Islamic Finance,Journal of Islamic Banking and Finance, International Association of Islamic Bank, 
Karachi, Pakistan, Vol.28, No 3, 2011, P22. 

91
 .48، ص 1996، 187االسالمي، العدد  ، مجلة االقتصاددور الرقابة في تطوير األعمال المصرفيةمحمد عبد الحكيم زعير،   



 ....واقع المؤسسات المالية اإلسالمية وإمكانية تطورها عالميا..............الفصل الثاني ............ 

 

 
70 

 

سة مالية بحشد سب واألذونات المصرفية، وهو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤ كمويل المر الت  
 مث ائتمانيايون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز دمجموعة من ال

للمخاطر،  يالا في شكل أوراق مالية، تقل لالكتتابصة صعرضه على الجمهور من خالل منشأة متخ
 .للبنك النقديةيولة سالمستمر لل نا للتدفقوضما

 السندات،أو هو تحويل القروض من كونها قروض مباشرة إلى أوراق مديونية متنوعة والسيما 
ركات أو الهيئات المقترضة من المقرض األساسي ) وهو شتحويل ديون ال مه يتأنويعني ذلك 

 .مرير الماليتوراق المالية( وهو ما يطلق عليه الالبنك( إلى مقرضين آخرين ) مشترو األ
أي تنتقل القروض عبرها من  ،تةقها قروض مؤ نوعلى ذلك، تبدو القروض المصرفية وكأ

المصرفية القائمة يمكن  الديون على  فباالعتمادصيغة القرض المصرفي إلى صيغة األوراق المالية، 
 خلق أصول مالية جديدة، وتوفير تدفقات نقدية.

ة في هيكلة الموجودات، وتبويبها بما على اإلبداعات المستمر   وريق أساساتقوم تكنولوجيا الت  و 
 واستبعاديساعد على تقييم أدائها من جهة، والتمويل الالحق من جهة أخرى، بهدف تحقيق الدخل، 

 .92مخاطر اإلفالس
 

ا محدًدا من املال كل في اإلجارة املنتهية بالتملك يدفع العمي اإلجارة املنتهية بالتمليك: .5
ً
ل مبلغ

شهر، لقاء االنتفاع بمنتج ما ملدة محددة من الزمن، وعند انتهاء املدة املتفق علیها يكون 

الحق في إعادة املنتج، أو تملكه من خالل سداد قيمته في السوق عند نهاية مدة اإلجارة، أو  للعميل

ه من مبالغ خالل فترة اإلجارة، وتشترك في أن يحصل على املنتج على سبيل الهبة بالنظر إلى ما سدد

 اإلجارة ثالث أطراف هي املؤجر واملصرف واملستأجر.

 

هو أن يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن  البيع اآلجل )البيع بالتقسيط(: .6

من إلى وقت معلوم، سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه، وعادة ما يسدد الجزء املؤجل 

الثمن على دفعات وأقساط، فإذا سددت القيمة مرة واحدة في نهاية املدة املتفق علیها مع انتقال 

امللكية في البداية فهو بيع آجل، وإذا سدد الثمن على دفعات من بداية تسلم الش يء املبيع مع 

 بالتقسيط. انتقال امللكية في نهاية فترة السداد فهو بيع

                                                           
92

-06قراءة في القانون رقم  - مويل وتطوير البورصة في الجزائرالتوريق كأداة مالية حديثة في التدور راتول محمد، مداني أحمد،   

التّمويل وأثرها  "سياساتمداخلة مقدمة في المؤتمر الدولي حول:   ،هنيةالمتضمن توريق القروض الر 2006فبراير  20الصادر في  05

 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة."-دراسة حالة الجزائر والّدول النّامية -سات والمؤس االقتصادياتعلى 
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ستخدام أسلوب البيع اآلجل أو البيع بالتقسيط  وذلك عندما يكون هو يعتبر البعض  أنه يمكن ا

األسلوب الوحيد املتاح  واملناسب للعملية التمويلية ، أي يحد من استخدام هذا األسلوب  بقدر 

االمكان إدا توافرت األساليب األخرى من مضاربة ومشاركة ، وذلك نظرا للخطر املرتبط به من حيث 

 .93تعامل بالفائدةفتح باب خلفي  لل

 

هي عبارة عن دفع األرض من مالكها إلى من يزرعها أو يعمل علیها، ويقومان باقتسام املزارعة:  .7

بأن يقدم الشريك اآلخر العمل في األرض، وتمويل  "عقد شركة"الزرع بينهما، وتعتبر املزارعة 

 :املصرف اإلسالمي للمزارعة هو نوع من املشاركة بين طرفين

 .يمثله املصرف اإلسالمي باعتباره مقدم التمويل املطلوب للمزارعة  :ل الطرف األو 

 .الذي يحتاج إلى تمويل )الزارع( يمثله صاحب األرض أو العامل :الطرف الثانيو 

 

 :في القطاع الزراعي بين طرفين "املشاركة"تعتبر املساقاة نوعا متخصصا مناملساناة:  .8

لذي يقوم بتمويل مشروعات مياه الشرب، أو مشروعات يمثله املصرف اإلسالمي ا  :الطرف األول 

الري واستصالح األراض ي، لزراعتها وتطويرها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومن ثم إدارة 

 .مشروعات املياه والري على مبدأ الربحية التجارية

ته حتى تنضج يمثله صاحب البستان أو الشريك القائم عليه بالسقي واملواالة بخدم  :الطرف الثاني

الثمار، وقد يكون الطرف الثاني طالب التمويل الذي يمتلك أرضا ويرغب في تطويرها وزراعتها 

باستغالل مياهها الجوفية، أو نقل املياه إلیها من موقع يتميز بغزارة مياهه، ولعل مشروعات تمليك 

ذات مساحة محددة األراض ي الصحراوية للشباب، أو تمليك خريجي كليات الزراعة أراض ي معينة 

للقيام بزراعتها وسقايتها، تعد نوعا من املشاركات التنموية التي يجدر أن تولیها املصارف اإلسالمية 

 .ما تستحقها من العناية واألولوية

 

شرَّع اإلسالم تقديم القروض الحسنة من باب التعاون والتبرع وشجع علیها  : القرض الحسن .9

ن الخير الكثير والثواب الجزيل ما ال يعلمه إال هللا تعالى، حيث بمضاعفة األجر والثواب، وفيه م

ُ يَْقِبُض ﴿:جاء في قوله تعالى ًة  َواللذ ًَ نًا فَُيَضاِعفَُه ََلُ ٱَْضَعافًا كَثِ َ قَْرًضا َحس َ ي يُْقرُِض اللذ ِ َمْن َذا اَّلذ

                                                           
93

مجموعة  مصادر واستخدامات األموال  في البنوك االسالمية على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبية،عبد الحليم عمار غربي،   

 .453، ص 2013لتوزيع والترجمة، سوريا، العالمية للنشر وا  دار أبي الفداء
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لَْيِه تُْرَجُعونَ 
ِ
( هو كان أو تقليديا فة البنك )إسالميان وظي. ونعلم أ[245]البقرة:  ﴾٢٤٥َويَبُْسطُ َوا

بينما  ،االستثمار وتنمية األموال وتقديم الخدمات املصرفية والحصول منها على األرباح والعوائد

نجد أن الغالبية العظمى  وعقود التبرع التي يصعب منحها أو التوسع فیها،  هو من القرض الحسن 

ة بهذه الصورة للعموم لقلة الفائدة املادية فیها أو اإلسالمية ال تقدم القروض الحسن املصارف من

من دون الحصول على عائد، عالوة على وجود  املصرفانعدامها، إضافة إلى ترتب كلفة إضافية على 

عدد من املخاطر االئتمانية تتمثل في عدم قدرة املقترض على السداد وغيرها. وحتى ال نهضم حق 

تقدم القروض الحسنة للعموم بشروط وسقوف  منهاقليلة  اإلسالمية نجد أن قلة املصارف بعض

94معينة محددة وألغراض إنسانية واجتماعية
. 

 

صناديق التمويل املشترك اإلسالمية هي وسيلة لالستثمار  اإلسالمية: االستثمار صناديق  .10

سهم تتألف من وعاء مالي يجمع أموال عدد من املساهمين لغرض االستثمار في األوراق املالية من أ

وسندات وغيرها من أدوات السوق املالية، وال يعدو صندوق التمويل املشترك اإلسالمي كونه 

يلتزم بتعليمات الشريعة اإلسالمية في استثماراته وأنشطته عالوة على تعيين مشرف شرعي  صندوقا

 ملراقبة موافقة تلك االستثمارات واألنشطة ألحكام الشريعة الغراء.

 

 صناديق التمويل اإلسالمي بما يلي: وتتمثل           

 :وتقتصر على االستثمار في األسهم املتوافقة مع أحكام الشريعة  صناديق األسهم

 اإلسالمية.

 :تناسب هذه الصناديق املستثمرين الباحثين عن استثمارات قليلة  صناديق الصكوك

التي تدر هذا النوع  املخاطر مدرة لألرباح بشكل ثابت ومستقر، وتستثمر في األدوات املالية

 من العوائد الثابتة مثل صكوك اإلجارة.

  صناديق اإلجارة اإلسالمية: تتطلب هذه الصناديق وجود أصل قابل للتأجير بما يحقق

من أبرز األمثلة وأنجحها على هذا  95(MALCالعوائد، ويعد صندوق تأجير الطائرات )
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 .2016، 427،  بحث منشور على مجلة  اتحاد المصارف العربية، العددالتمويل بالقرض الحسنحمد فاروق الشيخ،   
95

 MALC: Millennium Aircraft Leasing Company  

يف حمافظ متنوعة للطائرات املستأجرة  "MALC" رات. وتستامرم بغرض القيام إبدارة معامالت/ أتجري الطائ2002هو صندوق استامار  أتسس عام 
 مع الكاري من الشركات العاملة يف العامل.
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، حيث يقوم بشراء الطائرات ومن 96النوع من التمويل الذي تديره شركة تابعة لـ "بيتك"

ثم تأجيرها للجهات املهتمة مثل شركة الخطوط الجوية الكويتية، وفي نهاية مدة العقد 

 97يمكن بيع األصل.

 م: 2018التمويل لعام  صيغوفيما يلي نسب لتطبيقات 

 2018التمو ل  صيغ(: تطبيقات 1رنم) رسم بياني

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :IFSB May 2019 : RISK SHARING IN ISLAMIC BANKING 

 

 تطورات التمو ل اإلسالمي في العالمثانيا: 

 كونه يمتلك العديد من املقومات التي تحقق               
ً
 متسارعا

ً
ال يزال التمويل اإلسالمي يشهد نموا

  له األمن واألمان وتقليل املخاطر، ومن املتوقع أن تشهد الصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية
ً
تطورا

 ال سيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات 
ً
منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة  وابتكارواسعا

  أوسع من الزبائن.
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، واليوم يعد من أكرب 1977يعترب بيت التمويل الكوييت "بيتك" رائداً يف مسرية الصريفة اإلسالمية. وهو أول بنك إسالمي أنشئ يف دولة الكويت عام   
 .عامل. وأكارها شهرة وجناحاً البنوك اإلسالمية يف ال

Islamic-https://www.kfh.com/home/Personal/understanding-الكوييت، املوقع الرمسي لبيت التمويل 97

Tools.html-Banking/Islamic 

 

https://www.kfh.com/home/Personal/understanding-Islamic-Banking/Islamic-Tools.html
https://www.kfh.com/home/Personal/understanding-Islamic-Banking/Islamic-Tools.html
https://www.kfh.com/home/Personal/understanding-Islamic-Banking/Islamic-Tools.html
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 The Banker98أظهر املسح السنوي حول التمويل اإلسالمي حول العالم الذي تجريه مجلة              

مليار عام  1,509إلى  2006ر عام مليار دوال  386أن األصول املتوافقة مع الشريعة ارتفعت من 

ب بلغ 2017
ّ
  %.12.04، أي بمعدل نمو سنوي مرك

وقد سجلت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أعلى معدل نمو على الصعيد العالمي               

%(. 8.25%(، ثم آسيا )13.63%(، تلتها أفريقيا جنوب الصحراء )13.63) 2017-2006خالل الفترة 

املتوافقة مع الشريعة حول  ل ، ارتفع إجمالي األصو 2017بة لنمو األصول اإلسالمية في عام وبالنس

%، حيث سجلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )دون دول الخليج 4.74العالم بنسبة 

( 
ً
%(، ثم دول 3%(، وآسيا )7.18%(، تلتها أفريقيا جنوب الصحراء )9.45العربية( أعلى نسبة عامليا

%(. في حين انخفض إجمالي األصول املتوافقة مع الشريعة 2.92التعاون الخليجي ) مجلس

  2017.99% عام 11.1اإلسالمية في أستراليا وأوروبا والواليات املتحدة بنسبة 

مؤسسة مالية إسالمية في العالم من حيث حجم  100وعلى الصعيد العالمي، من بين أكبر          

منهم في دول  37منهم في دول عربية،  46، يوجد 2016ريعة اإلسالمية عام األصول املتوافقة مع الش

 .مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص

وتجدر اإلشارة إلى أن السودان هو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسالمي بالكامل، 

ألردن تمثل أصول . وفي ا2017مليار دوالر بنهاية الفصل الثاني  22.8بإجمالي موجودات بلغت 

الجزائر، فتبقى الصيرفة أما في  .% من إجمالي األصول املصرفية15املصارف اإلسالمية نحو 

ل أصول املصارف اإلسالمية 
ّ
 % من إجمالي األصول املصرفية في2اإلسالمية محدودة حيث تمث

 الجزائر.
ة اإلسالمية حول الرسم البياني في األسفل حصة الدول من مجمل األصول املصرفييظهر      

% 30.4العالم، وهو ُيظهر التركز الكبير في األصول املصرفية اإلسالمية، حيث تستحوذ إيران على 

 %(، فاإلمارات العربية11.5%(، فماليزيا )23.4من إجمالي األصول اإلسالمية، تلیها السعودية )

ل األصول املصرفية % من مجم95.0%(. وتحوز الدول العشر األولى على نسبة 10.3املتحدة )

 .اإلسالمية في العالم
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ومقرها لندن حداث سنواي مهما يف  The Bankerالربيطانية متخصصة يف تقييم األداء املصريف العاملي، وتعترب جائزة جملة  The Bankerجملة   
إمجايل ها العام عامل الصناعة املصرفية، تقدم خالله هذه اجلائزة ألفضل بنك ويكون مماال للدولة اليت ينطلق منها وميالها فيما تعكس اجلائزة يف اجتاه

 املؤشرات اإلجيابية لألداء املصريف على مدار العام.
(، إدارة الدراسات والبحوث، بريوت، لبنان، اتريخ االطالع 2017-2006إحتاد املصارف العربية، تطورات التمويل اإلسالمي خالل الفرتة )  99
29/08/2019 ،e.orghttp://www.uabonlin. 

http://www.uabonline.org/


 ....واقع المؤسسات المالية اإلسالمية وإمكانية تطورها عالميا..............الفصل الثاني ............ 

 

 
75 

 

 
دول لديها أصول مصرفية إسالمية من مجموع األصول املصرفية اإلسالمية  10حصة أكبر (:2رسم بياني رنم)

 حول العالم
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 المبحث الثاني
  وخصائصها  اإلسالميةأهداف المؤسسات المالية  

 
بعد مرور عدة سنوات شهدت فیها الصناعة املصرفية  2019نهاية عام  نقف اليوم على أعتاب        

اإلسالمية فترة ازدهار ونمو وانتشار واضح في دول عدة من العالم، واستقطبت اهتمام العديد من 

ألسواق املالية العاملية، في الوقت الذي تقدر أن تبلغ فيه أصولها الباحثين وأصحاب القرار املالي في ا

الصناعة في املزيد من  ، حيث أنه يحمل الكثير من اآلمال لهذه2020ترليون مع العام  4حوالي 

التوسع واالنتشار وكسب أسواق جديدة، لكن هذه اآلمال ال تنفي وجود العديد من التحديات 

ع الصناعة املصرفية اإلسالمية مواجهتها واالستعداد لتجاوزها مبكرا الجدية والتي تفرض على قطا

  .بكل ثقة وموضوعية تأسيسا على املبادئ التي انبثقت منها واألهداف التي تسعى لتحقيقها

 

 سنتناول بالدراسة هذا املبحث من خالل املطالب التالية:
 
 
 

 

 
 المطلب األول: أهداف المؤسسات المالية اإلسالمية:

إن تعدد املؤسسات املالية اإلسالمية يكسبها جملة من األهداف ذات حاالت متعددة ومختلفة،      

إذ تختلف حسب حجم املؤسسة، وحسب البيئة التي تعمل فیها، إال أن لها على العموم أهدافا 

متقاربة مسطرة من خالل ثالثة أبعاد، وهي أهداف ذات بعد اقتصادي، وأخرى ذات بعد اجتماعي، 

وثالثة ذات بعد ديني، تجعلها املؤسسات املالية اإلسالمية مجتمعة فيما بينها، يمكن ذكرها 

 :100باختصار فيما يأتي
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، رسالة دكتوراه مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم يف الدور التنموي لتكامل املؤسسات املالية اإلسالميةحممد عدانن بن الضيف،   
-http://thesis.univ،2015/2016، بسكرة–العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر 

biskra.dz/2523/1/Th%C3%A8se_66_2016.pdf. 

 أهداف املؤسسات املالية اإلسالمية؛ -

 خصائ  املؤسسات املالية اإلسالمية؛ -

 .الية اإلسالمية لبعضها البعضحاجة املؤسسات امل -
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 أوال: األهداف ذات البعد االنتصاد 

إن املؤسسات املالية اإلسالمية تعتبر من املؤسسات املهمة في االقتصاد ملكانتها، التي استمدتها 

 سعى الوصول إلیها، وتحقيقها من الجانب االقتصادي واملتمثلة في: انطالقا من أهدافها التي ت

 

 األهداف املباشرة .1

مؤسسات أعمال إسالمية، تقوم  هيانطالقا من أن املؤسسات املالية اإلسالمية في املقام األول 

ي بأعمال مالية، فإن لها العديد من األهداف املباشرة، التي تعتمدها في أداء وظائفها املختلفة ف

 املجتمع، وتتمثل هذه األهداف في:

تعمل املؤسسات املالية اإلسالمية كهدف من األهداف األساسية  تجميع املوارد املالية: -

بتجميع األموال بطرق شرعية وهذا من أجل جذب األموال املكتنزة وإعادة إدخالها إليه وإيجاد 

ين،  ويتم ذلك بطرق مختلفة وهي بدائل مباحة للمعامالت املحرمة من أجل رفع الحرج عن املسلم

 قائمة على أساسين هما:

 :ومثال ذلك خدمة التأمين لدى مؤسسة التأمين اإلسالمية، وخدمة إدارة  تقديم خدمة

 األموال في صناديق االستثمار، والخدمات املصرفية املقدمة من طرف املصارف اإلسالمية؛

 :ارتها أو نقلها إلى أشخاص آخرين كانوا إذ تعمل على استثمار األموال عن طريق إد استثمار

أي  أفردا أو جماعة أو حتى مؤسسة من املؤسسات اإلسالمية األخرى إلدارتها بالطرق املشروعة

 وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

: تقدم املؤسسات املالية اإلسالمية بمختلف أشكالها التمويل إلى أصحاب تقديم التمو ل -

الغالب قائما على املشاركة وفق مبدأ الغنم بالغرم، إال أنها ليست  العجز، ويكون التمويل في

الصيغة الوحيدة، بل هناك العديد من الصيغ القائمة على اإلجارة، أو القائمة على البيوع، ويعمل 

التمويل من خالل املؤسسات املالية اإلسالمية إلى تفعيل األنشطة االستثمارية، وتوفير األموال 

 ة املشاريع؛الالزمة إلقام

إن املؤسسات املالية اإلسالمية ال تعتبر الربح غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة  تحقيق الربح: -

لتحقيق غاية أكبر منه، إذ أن من أهداف أي مؤسسة كانت ومن بينها املؤسسات املالية اإلسالمية 

ومة نشاطها وال هو تحقيق االستمرارية والبقاء، فبدون الربح ال تستطيع تحقيق ذلك وال مدا

 املنافسة ويكون دليال على نجاح العمل املالي اإلسالمي؛
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تقدم املؤسسات املالية اإلسالمية خدمات متنوعة مستمدة من الشريعة  تقديم خدمات: -

اإلسالمية، تغطي بها حاجات العمالء الطالبين للمعامالت الشرعية، وكلما كانت هذه الخدمات 

كرة ومتنوعة، كلما كان هذا الهدف استثمارا للمؤسسات املالية صحيحة من الجانب الشرعي ومبت

 اإلسالمية، ونجاح هذا الهدف هو نجاح للمؤسسات في حد ذاتها؛

ليس املقصود من مصطلح األمان، األمان املالي فقط بل يتعداه إلى أكثر من ذلك  توفير األمان: -

األمان لعمالئها، فتقوم بحفظ  فتقدم املؤسسات املالية اإلسالمية خدمات مختلفة تقدم بها

األموال واستثمارها فهذا أمان، وتقدم خدمات التأمين اإلسالمي على املمتلكات والحياة وغيرها فهذا 

أيضا أمان، وتوفر مناصب الشغل من خالل مشاريعها فهذا أمان، وإن تحقيق هذا الهدف من 

اإلنتاج، وزيادة العمل فاإلحساس طرف املؤسسات املالية اإلسالمية يعمل على تحسين مستويات 

 باألمان عامل مهم للنهوض باألمم؛

إن التنويع في األدوات يعمل على استقطاب أكبر ألصحاب الفائض  التنويع في األدوات: -

الراغبين في استثمار أموالهم، وكذا أصحاب العجز لتالءم هذه األدوات ووضعيتهم املالية وكذا 

 البقاء في عمل واحد واستثمار واحد؛ أيضا تنويع االستثمارات، وعدم

إن املنافسة القوية التي تتعرض لها املؤسسات املالية اإلسالمية، أمام أنواع  تطو ر الخدمات: -

مختلفة من املؤسسات تحفزها إلى تطوير خدماتها بشرط توافقها الشرعي، فهي تقوم بابتكار صيغ 

تمويلية املتاحة، وكذا تطوير الخدمات املالية تمويلية وذلك لالستفادة من الفرص االستثمارية وال

 التي تقدمها للعمالء لجذب أكبر عدد منهم؛

إن من بين اآلليات التي تقوم بها املؤسسات املالية اإلسالمية  الربط بين رأس املال والخبرات: -

يات املشاركة الستثمار األموال سواء التي اكتسبتها أو كانت موجودة عندها إلدارتها، تبرز من بينها آل

القائمة على الجمع بين القدرات املالية والقدرات البدنية، وإن لتحقيق هذا الهدف آثار واسعة 

 تظهر في األهداف غير املباشرة؛

إن من األهداف األساسية التي تسعى لها املؤسسات املالية  تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية: -

ع املبادئ األخالقية اإلسالمية لدى العاملين واملتعاملين اإلسالمية هو تنمية القيمة العقائدية، وزر 

على حد سواء،وذلك من خالل ما تقوم به من أعمال، وما تقدمه من خدمات، وأيضا ما تحققه من 

 نتائج؛
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ومحاولة أسلمت املعامالت املالية بشكل  لغير املسلمين: التخلص من التبعية االنتصادية -

 عام.

 

 األهداف غير املباشرة: .2

ما للمؤسسات املالية اإلسالمية أهدافا مباشرة تسعى لتحقيقها، وتنتظر أثرها مباشرة أو في أجال ك

قصيرة أو متوسطة، فإن أيضا لها جملة من األهداف تسعى لتحقيقها على املدى الطويل واملتمثلة 

 في:

اإلسالمية إن من بين األهداف التي تسعى لها املؤسسات املالية  تحقيق التنمية االنتصادية: -

 هو املشاركة الفعلية في تحقيق التنمية االقتصادية، وتظهر مشاركتها في النقاط التالية:

 : تسعى املؤسسات املالية اإلسالمية إلى تحقيق أكبر عدد من  ز ادة النمو االنتصاد

املشاريع التنموية املحددة في أطر معينة، فنجدها بذلك تعمل وتساهم في إنشاء املشاريع، بل 

 وتعتبر في حد ذاتها مشاريعا تزيد من معدالت النمو؛

 :إن عملية التمويل في املؤسسات املالية اإلسالمية تهدف أساسا  التقليل من التضخم

إلى العمل على خفض معدالت التضخم، ألن نظام التمويل باملشاركة ال يؤدي إلى خلق النقود 

ذلك فإن تمويلها للمشاريع يكون غالبا االئتمانية، على عكس التمويل بالقروض، إضافة إلى 

قائما على مبدأ الغنم وبالغرم، وهذا ألن تمويلها غالبا ما يعد نشاطا اقتصاديا له أثر ومنتج، 

 وبدون تكلفة إضافية على املنتج؛

 :إن ما تموله املؤسسات املالية اإلسالمية، وما تقوم به  املشاركة للتقليل من البطالة

ها، يعد استثمارات تعمل على تنشيط اليد العاملة، وامتصاص جزء من هي أو توكله إلى غير 

 البطالة في املجتمع؛

 :إن زيادة املنتجات في االقتصاد الناتج  املشاركة في تحسين امليزان التجار  للدولة    

عن زيادة املشاريع، واألنشطة االقتصادية، التي تمولها املؤسسات املالية اإلسالمية، يعمل 

قيق اكتفاء الدولة من استيراد هذه املنتجات، وهذا ما يقلل من خروج العملة على تح

الصعبة وحتى إلى تصدير املنتجات، وهذا ما يجلب العملة الصعبة إلى داخل الدولة، وبالتالي 

 تحقيق األثر اإليجابي على امليزان التجاري؛
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 : ة من أموال لالدخار أو إن ما تستقطب املؤسسات املالية اإلسالمي ز ادة الدخل الفرد

االستثمار، وما تحمله هذه األموال من أرباح في نهاية املطاف في الغالب، تعمل على زيادة 

الدخول لألفراد حتى وان لم تكن دورية، وكذا فإن استخدامها للعمالة فإنها بذلك تقدم أجورا 

ؤدي إلى زيادة املنتجات، ملن لم يكن لهم أجور، وكذا تؤدي إلى زيادة املشاريع وزيادة النمو ي

وكثرة املنافسة األمر الذي يؤدي إلى انخفاض أسعارها، الذي يعتبر زيادة في دخول األفراد 

 بطريقة غير مباشرة.

االستفادة من التكنولوجيا واالفكار من خالل  خلق تعاون بين املؤسسات املالية اإلسالمية  -

تدريب الكوادر  و االسالمية زيد من املنتجات املاليةمع التوسع في طرح وابتكار امل الحديثةوالتقنيات 

 .واقرار تشريعات تنظيمية جديدة 

 

 ثانيا: األهداف ذات البعد االجتماعي 

لقد اتخذت الشريعة اإلسالمية من الفرد واملجتمع أساس كل تنمية وبما أن املؤسسات املالية 

 اركة في التنمية االجتماعية من خالل:اإلسالمية تتبع الشريعة اإلسالمية فإنها تعمل على املش

تعد املوارد البشرية العنصر الرئيس ي لعملية تحقيق األرباح في  تنمية املوارد البشر ة: -

املالية اإلسالمية، حيث أن األموال ال تدر عائدا من ذاتها، دون استثمار، أو دون اجتماع  املؤسسات

املالية اإلسالمية ذلك ال بد من توافر  مع العمل الذي يقدمه الفرد، وحتى تحقق املؤسسات

العنصر البشري القادر على استثمار هذه األموال، وال بد أن تتوافر لديه الخبرة املالية، وال يتأتى 

تنمية مهارات أداء العنصر البشري بهذه املؤسسات، عن طريق  ذلك، إال من خالل العمل على 

 مل؛ التدريب للوصول إلى أفضل مستوى أداء في الع

فاملؤسسات املالية اإلسالمية تقوم على مبدأ العدالة في  إنامة نظام اجتماعي عادل وشامل: -

توزيع األرباح، وذلك العتمادها على نظام املشاركة، وكذلك مبدأ التكافل بين األفراد، من خالل 

 جمع وتوزيع الزكاة، وكذا تقديم القروض الحسنة.
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 نياألهداف ذات البعد الدي ثالثا:

 كما أن للمؤسسات املالية اإلسالمية أهداف ذات بعد ديني، تتمثل فيما يلي:

إذ تعمل املؤسسات املالية اإلسالمية على نشر الوعي االدخاري  نشر الوعي املالي اإلسالمي: -

واالستثماري املرتبط بالشريعة اإلسالمية، من خالل املؤسسات وفروعها وأعمالها، وأدواتها وحتى 

 نتائجها؛

املعوقين واليتامى والفقراء وتهيئة الظروف املالئمة لرعايتهم، و والعجزة رعاية أبناء املسلمين -

 وتوفير سبل التعليم والتدريب للمسلمين وتقديم املنح الدراسية عن طريق صناديق الزكاة؛

عبر مشاريع خيرية ملساعدة املحتاجين في تدبير أمور حياتهم بدون  تقديم القروض الحسنة -

 ئد وذلك لغايات إنسانية كالعالج وكل مايخضع لتقدير اللجان املختصة بعد الدراسة والتأكد؛فوا

 . 101من خالل عقود االستصناع واملرابحة واملشاركة املساهمة في حل مشكلة اإلسكان -

 

 املطلب الثاني: خصائص املؤسسات املالية اإلسالمية

لم وأكل أموال الناس بالباطل والكذب والخيانة لقد نهانا الشرع عن الربا والغرر والظ           

واالحتكار والغش واالكتناز والتبذير واإلسراف واالستغالل... الخ، وأمرنا بالعدل والصدق 

  الخ.....الزكاة.واإلحسان وأداء 

وإذا كانت النواهي تمثل الحرام واملكروه، فإن األوامر تمثل الواجب واملندوب وبينهما يأتي املباح، 

حتل املساحة الواسعة التي سكت عنها الشرع، ليفسح املجال للعقل ليبدع ويبتكر في كل أموره لي

الحياتية، حيث يعطى الشرع اليسر واملرونة اللذين يجعالن املنهج اإلسالمي مناسبا لكل زمان 

وعلى ذلك، فيجب أن تتسم املؤسسات املالية التي تتصف باإلسالمية بسمات وخصائ   . ومكان

 .102زها عن غيرها من املؤسسات املالية التقليديةتمي

 من أهم خصائ  املؤسسات املالية اإلسالمية هي:    
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 .252مد ابراهيم مقداد، سامل عبد هللا حلس، مرجع سابق، ص حم  
 ، 26/06/2019خصائص املصارف اإلسالمية، مقال منشور على منتد  التمويل اإلسالمي، اتريخ االطالع   102
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 االلتزام الكامل بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالميةأوال: 

َا ﴿ واعتمادها أساسا لجميع التطبيقات، واتخاذها مرجعا في ذلك في قوله تعالى  ٓأَُّيه ينَ يَ   ِ َّلذ
 
َءاَمنُٓوْا  ٱ

لُۡعقُوِد  ۡوفُوْا بِ ٱَ 
 
ميَُة  أ مِ ٱُِحلذۡت لَُُك َّبِ نَۡعج  ۡۡلَ

 
َ ُمِحِّلِ  ٱ ًۡ َلذ َما يُۡتََلٰ عَلَۡيُُكۡ غَ

ِ
ۡيدِ ا لصذ

 
نذ  ٱ

ِ
َ َوٱَنُُتۡ ُحُرٌمۗ ا للذ

 
ُُكُ َما  ٱ ََيۡ

َفهَآءَ َوََل تُۡؤتُوْا املائدة[، وقال ﴿سورة ] ﴾١يُرِيدُ  لسه
 
لَُُكُ  ٱ ذَِت ٱَۡمَو  ل

 
 َجَعَل  ٱ

 
ُ ٱ ا وَ  للذ مّٗ ۡرُزقُوُهُۡ لَُُكۡ ِقيَ  

 
ِفهيَا  ٱ

ۡكُسوُهُۡ وَ 
 
ۡعُروفّٗا ٱ  . النساء [سورة ]﴾٥َوقُولُوْا لَهُۡم قَۡوَلّٗ مذ

وما دام اإلنسان مستخلفا على هذا املال فإن ملكيته له مربوطة بهدف ومقيدة بشرط من أستخلفه 

ميه بالوسائل التي شرعها، وأن إياه، وذلك بأن يحصل عليه باألساليب التي ارتضاها، وأن ين

يستخدمه فيما يحل له، وأال ينس ى حق هللا فيه، وهذه القيود تكفل تنظيم الدورة االقتصادية 

  بكاملها من اإلنتاج إلى التوزيع.

بناء على ما تقدم يجب على املصارف اإلسالمية أن تّضمن هياكلها التنظيمية وجود هيئة للرقابة 

الل التام عن اإلدارات التنفيذية وتقوم بدور اإلفتاء والرقابة، للتأكد من الشرعية، تتصف باالستق

التزام أجهزة املصرف التنفيذية بالفتاوى واإلجراءات وأدلة العمل والنماذج التى اعتمدتها، ولها أن 

تستعين فى ذلك بإدارة أو وحدة للرقابة والتدقيق الشرعي تكون حلقة الوصل بينها وبين إدارات 

 .ع املصرف اإلسالميوفرو 

 

أجمع الفقهاء على حرمة التعامل بالربا ، فقد عدم التعامل مع الربا أخذا وعطاءاوكذلك          

حرمه هللا في كتابه وحرمه رسوله صلى هللا عليه وسلم ومن بعده الصحابة والتابعون ومن  الذي 

اء في القرآن الكريم، واألحاديث وقد اعتمد الفقهاء في تدليلهم على حرمة الربا على ما ج .بعدهم

فقد ورد تحريم الربا في ثماني آيات قرآنية  .النبوية الشريفة، وأقوال الصحابة رضوان هللا علیهم

موزعة على أربع سور من سور القرآن الكريم ) منها خمس آيات في سورة البقرة، وواحدة في كل من 

 سورة آل عمران والنساء والروم (.

 
درج التحريم، حيث بدأ باملقارنة بين مضار الربا وفوائد الزكاة، كما ورد في سورة الروم، وقد ت        

ِل ﴿حيث قال تعالى  بَُوْا ِِفٓ ٱَۡمَو  ۡ ًَ ِِ ٗبّٗ ل ن ِرِ ٓ َءاتَيُُۡت ِمِ لنذاِس َوَما
 
ِ  فََٗل يَۡربُوْا ِعنَد  ٱ للذ

 
ن َزكَٰوٖة  ٱ ٓ َءاتَيُُۡت ِمِ َوَما

ِ تُرِيُدوَن َوۡجَه  للذ
 
ٓئَِك ُُهُ  ٱ لُۡمۡضِعُفونَ فَأُْولَج 

 
، إلى أن أعلن هللا الحرب على آكل الربا ]]سورة الروم  ﴾٣٩ٱ
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َا ﴿ّكما ورد في سورة البقرة، قـال تعالى ٓأَُّيه ينَ يَ   ِ َّلذ
 
ذُقواْ َءاَمنُوْا  ٱ ت

 
َ  ٱ للذ

 
لِرِبَٰوٓاْ َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن  ٱ

 
ن ُكنُُت  ٱ

ِ
ا

ۡؤِمنِۡيَ  ذۡم  ٢٧٨مه ن ل
ِ
َن فَا ِ تَۡفَعلُوْا فَأ َۡذنُوْا ِِبَۡرٖب ِمِ للذ

 
ِلُُكۡ ََل تَۡظِلُمونَ  ۦ  َوَرُسوَِلِ  ٱ ن تُبُُۡتۡ فَلَُُكۡ ُرُءوُس ٱَۡمَو 

ِ
 َوا

 . ] سورة البقرة]﴾٢٧٩تُۡظلَُمونَ ََل وَ 

وإن اإلقراض بالربا محرم ال تبيحه حاجة وال ضرورة، واالقتراض بالربا محرم كذلك وال يرتفع إثمه 

 103ذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته(.إال إ

 

 ثانيا: مبدأ املشاركة في الربح والخسارة

وبدال من الفائدة املحرمة بنصوص القرآن والسنة، يعتمد النظام املصرفي اإلسالمي على مبدأ          

بين أصحاب األموال وطالبي  املشاركة في الربح والخسارة )الكسب أو الغرم(من خالل توسط البنك

 .التمويل مع عدم قطع املخاطرة وإلقائها على طرف دون آخر

يوجد اتفاق واضح بين الباحثين على أن الربح في نظام املشاركة ال ينفرد به عنصر واحد من        

عناصر االنتاج، فعنصر العمل يمكن أن يحصل على أجر محدد  أو يأخذ حصة معلومة من الربح 

الناتج كما في املضاربة و املزارعة واملساقاة، وتحصل األرض على إيجار أو حصة من الناتج، أما أو 

 عائد رأس املال فهو الربح وليست الفائدة الربوية.

باملقابل ال يكفي أن تكون عوائد عناصر االنتاج هي األجر واإليجار فقط، بل يجب أن يضاف إلیها  

والثمار في حالتي املزارعة   فالعامل شريك في ناتج الزروع  بحالختالفه عن مفهوم الر  الناتج 

 .104واملساقاة، أما العامل في املضاربة فهو شريك في الربح

 

 المطلب الثالث: حاجة المؤسسات المالية اإلسالمية لبعضها البعض
، ولكنها ال تقوم املؤسسات املالية اإلسالمية بدور هام في املجال املالي كل حسب تخصصها           

تستطيع أن تلم بجميع األعمال تحت إدارة واحدة. لهذا فهي تلجأ لبعضها البعض من أجل تحصيل 

بعض الخدمات التي ال تستطيع القيام بها لوحدها بكفاءة. وسنتطرق في هذه النقطة حاجات كل 

 مؤسسة.
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 مرجع سابق. خصائص املصارف اإلسالمية، مقال منشور على منتدى التمويل اإلسالمي، 
104
مجموعة دار أبي  في البنوك االسالمية على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبية،  قياس وتوزيع األرباحعبد الحليم عمار غربي،  

 .53، ص 2013العالمية للنشر والتوزيع والترجمة، سوريا،   الفداء
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 أوال: حاجة املؤسسات املالية اإلسالمية للمصارف اإلسالمية

رف اإلسالمية أول املؤسسات املالية ظهورا ونشأة إذ كانت سباقة في تنظيم هياكلها تعتبر املصا

ومراجعة أخطائها الشرعية، ثم اتجهت األفكار إلى إنشاء مؤسسات مالية تتعامل معها املصارف 

اإلسالمية، كمؤسسات التأمين اإلسالمية وصناديق االستثمار اإلسالمية، وقامت بين هذه 

 ية اإلسالمية واملصارف اإلسالمية عالقات وظهرت حاجات بينهم.املؤسسات املال

يجتمع لدى مؤسسات التأمين حاجة مؤسسات التأمين اإلسالمية للمصارف اإلسالمية:  .1

اإلسالمية من جراء االشتراكات التأمينية مبالغ مالية كبيرة تعمل على عدم إبقائها مجمدة لديها، إلى 

من املشتركين، فهي تقوم باستثمار جزء منها من خالل املصارف  حين احتياجها لتعويض املتضررين

 :105اإلسالمية. ومن أهم صور االستثمار املعتمدة من خالل املصارف اإلسالمية نجد

حيث تحتفظ مؤسسة التأمين اإلسالمية بحسابات استثمارية لدى الودائع االستثمار ة:  -

 فاق علیها بين الطرفين؛املصارف اإلسالمية، مقابل نسبة من الربح يتم االت

تقوم املصارف اإلسالمية بإدارة املحافظ االستثمارية التابعة ملؤسسة  املحافظ االستثمار ة: -

التأمين اإلسالمية، وتتكون من مجموعة من الصكوك اإلسالمية ومن أسهم بعض الشركات 

ار عن طريق املصارف املطابقة للشريعة، أو املشاركة في املحافظ االستثمارية والعقارية التي تد

 اإلسالمية؛

وفق عقد املشاركة، حيث يكون كال من املصرف الدخول في استثمار مباشر مع املصرف:  -

ومؤسسة التأمين اإلسالمية طرفين في العقد، و دفع كل منهما حصة من نيمة اإلسالمي 

 الشركة؛

يات يمكن للمصرف اإلسالمي طرح صكوك مالية لغااالستثمار عن طر ق الصكوك:  -

استثمارية، باملقابل تقوم مؤسسات التأمين اإلسالمية بشرائها، وتستثمر تلك األموال من قبل 

 املصرف اإلسالمي مقابل عائد ربحي؛

هي حسابات شبه استثمارية قصيرة األجل بحيث يمكن سحب جزء من حسابات التوفير:  -

ة للسحب، وهذا من األنواع قيمة الوديعة أو الحساب دون إشعار بالسحب أو انتظار فترات دوري

املناسبة لعمل مؤسسات التأمين اإلسالمية، مما يحقق لها السيولة التي تستطيع أن تغطي بها 

                                                           
105

ني التعاوين وممارساته العملية يف شركات التأمني اإلسالمية،  دار الاقافة  للنشر أمحد سامل ملحم، التأمني اإلسالمي: دراسة شرعية تبني التصور للتأم  
 .162، ص 2012والتوزيع، األردن، 
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التزاماتها مع عمالئها، وفي نفس الوقت الجانب االستثماري الذي يحقق لها الربح باعتبارها وكيل 

 استثمار أو مضارب.

 
إن أغلب الصناديق االستثمارية رف اإلسالمية:  حاجة صناديق االستثمار اإلسالمية للمصا .2

هي ناشئة من طرف املصارف اإلسالمية بدرجة أولى، وهي تعمل على تسويق أدوات صناديق 

االستثمارية اإلسالمية وذلك باتخاذها ضمن طرق االستثمار املتبعة في املصرف اإلسالمي، وتحفيز 

هنا يمكن أن يكون املصرف اإلسالمي هو عمالء املصرف على االكتتاب في أدوات الصندوق، و 

 .106املؤسس للصندوق، أو يمكن أن يأخذ عمولة للتسويق

و مكن توضيح العالنة القائمة بين املؤسسات املالية اإلسالمية واملصارف اإلسالمية في 

 الجدول التالي:

ّ
ملترتبة على العالنة (: حاجات املؤسسات املالية اإلسالمية للمصارف اإلسالمية واآلثار ا7الجدول رنم)

 التكاملية بينهم

                                                           
106

   .129، ص 2010، دار الفكر اجلامعي، مصر، دور املصارف اإلسالمية يف تدعيم السوق املايلعماد عزاز ،   

مصارف  صندوق استثمار مؤسسة التأمينّ

 أخرى 

ّ

ّ
ّ

 حاجات

ّ
 

 

 

 

 

 

 

 

تحتاج مؤسسات 

التأمين اإلسالمية 

املصارف اإلسالمية 

 في:

  التأمين

 املصرفي؛

  صرف

 التعويضات؛

  تغطية العجز في

 السيولة.

 

 

  إنشاء صناديق

 استثمار مالي؛

 والتسويق  الترويج

ألدوات صناديق 

االستثمار 

 اإلسالمية؛

 في أدوات  االكتتاب

 صناديق االستثمار 

 اإلسالمية.

 االشتراك 

في بعض 

املشاريع 

 االستثمارية؛

  التعاون في

تقديم 

تمويالت كبيرة 

  الحجم.

ّ
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ّ
ّّّّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية، مذكرة املصدر: محمد عدنان بن الضيف، الدور التنمو  لتكامل املؤسسات املالية اإلسالم

 ، 2015مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االنتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .407ص 

 

 آثار

 

 

 

 

 

   

 استثمار األموال املخصصة لذلك؛ 

 فتح حسابات التوفير واالدخار؛ 

 ارتها؛إنشاء محفظة استثمارية وإد 

 االستثمار املباشر مع املصرف؛ 

 امتالك محفظة استثمارية؛ 

 .املساهمة في تأسيس الشركات 

 ّ
 

 ويترتب عن تلك العالقات والحاجات آثار:

  زيادة االدخار؛ 

 إلى تحسين بعض  زيادة االستثمارات وما يؤدي بها

مثل معدالت النمو والصادرات،  املؤشرات

 التشغيل، التضخم؛

  تركز الثروات، وذلك من خالل التوزيع العادل التقليل من

 القائم على مبدأ املشاركة،

   اإلقتصاد على استقطاب األموال منزيادة قدرة 

الخارج وذلك لتعاون املؤسسات املالية اإلسالمية 

وما لهذا التعاون من إحداث مشاريع أو تطوير 

 أخرى؛

 التحفيز على االستثمار نتيجة وجود عدالة في التوزيع؛ 

  تنشيط أسواق التأمين اإلسالمية بوجود عمالة ومشاريع

 جديدة تحتاج إلى تأمين؛

 تحريك األموال العاطلة واستقطابها؛ 

 .حفظ األموال من تدهور القيمة في حال الودائع 

ّ
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 ثانيا: حاجة املؤسسات املالية اإلسالمية لصناديق االستثمار اإلسالمية

ال تقدم صناديق االستثمار اإلسالمية الكثير من الخدمات لباقي املؤسسات املالية اإلسالمية، إال أن 

 :107القليل الذي تقدمه يعتبر مهم وذو أهمية بالغة، واملتمثل فيما يلي

تصريف الفائض واستثمار األموال: من خالل أعمال املصارف اإلسالمية ومؤسسات التأمين  -

اإلسالمية يبقى في حوزتها فائض من السيولة، فيتم توظيفها عن طريق صناديق االستثمار 

 الفائض لدى املؤسسات املالية اإلسالمية.  اإلسالمية، فهي تعتبر مالذ لتوظيف

إنشاء صناديق االستثمار اإلسالمية: حيث تقوم كل من املصارف اإلسالمية ومؤسسات التأمين  -

بيع األدوات  اإلسالمية من أجل استقطاب األموال بإنشاء صناديق استثمار إسالمية، عن طريق
بأموالها لكبيرة التي ال تستطيع أن تنشئها المصدرة من هذه الصناديق، من أجل إنشاء المشاريع ا

الخاصة، وكذلك االستفادة من تلك األموال في تقوية املركز املالي للمصارف اإلسالمية بزيادة 

 املشاريع الكبرى وكذلك زيادة القدرة على املنافسة. 

صناديق ومن خالل ما تم التطرق إليه من العالقة القائمة بين املؤسسات املالية اإلسالمية و 

 االستثمار اإلسالمية، نبين في الجدول التالي الحاجات واآلثار املرتقبة من هذا التكامل.
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(: حاجات املؤسسات املالية اإلسالمية لصناديق االستثمار اإلسالمية واآلثار املترتبة على 8الجدول رنم )

 العالنة التكاملية بينهم

ّ صناديق أخرى  ياملصرف اإلسالم مؤسسة التأمينّ

ّ
ّ

 حاجات

ّ
 

 

 

 

 آثار

 

 

 إنشاء صناديق الستقطاب األموال؛ 

 استثمار الفائض؛ 

 .االكتتاب في أدوات صناديق االستثمار 

 
      
 
 
 

  شراء وحدات من

الصناديق األخرى 

لتكوين محافظ 

  استثمارية.

ّ

 ّّ
 

 ويترتب عن تلك العالقات والحاجات آثار:

  جذب األموال؛ 

 رص االستثمارية وذلك بتنوع الصناديق،زيادة الف 

  زيادة االستثمارات التي تقوم بها الصناديق االستثمارية اإلسالمية مهما

 اختلف نوعها صناعية، خدماتية، تجارية؛

 بزيادة املشاريع تزداد فرص التشغيل وتتحسن املداخيل لألفراد؛ 

 تشغيل فائض السيولة لدى مؤسسات التأمين واملصارف اإلسالمية. 

 

ّ

 

املصدر: محمد عدنان بن الضيف، الدور التنمو  لتكامل املؤسسات املالية اإلسالمية، مذكرة مقدمة 

 .412، ص 2015لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االنتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 ثالثا: حاجة املؤسسات املالية اإلسالمية ملؤسسات التأمين اإلسالمية

قوم املؤسسات املالية اإلسالمية بعدة تأمينات من طرف مؤسسات التأمين اإلسالمية، ت           

وتتشارك في أنواع وتنفرد بعض املؤسسات عن باقي املؤسسات املالية اإلسالمية األخرى في أنواع، 

 ويمكننا عرض هذه الخدمات في النقاط التالية:

ات املالية اإلسالمية التي تطلبها من وهي الحاجات املشتركة بين املؤسس الحاجات العامة: .1

مؤسسات التأمين اإلسالمية من تأمين ممتلكاتها وعملها، وغيرها من التأمينات التي نبينها في النقاط 

 :108التالية

وأهم املمتلكات التي تؤمنها  تأمين املمتلكات الخاصة باملؤسسات املالية اإلسالمية : -

اصة بها وهي مباني اإلدارات العامة، والفروع واملكاتب مؤسسات التأمين اإلسالمية املباني الخ

 التابعة لها، وكذلك املركبات الخاصة بتلك املؤسسات املالية اإلسالمية؛

حيث تتعهد مؤسسات التأمين  التأمين الصحي للعاملين في املؤسسات املالية اإلسالمية: -

عات املالية للمراجعات واملعالجات اإلسالمية بموجب عقد التأمين الصحي بين الفريقين بتحمل التب

 املرضية املختلفة، في حين تتحمل املؤسسات املالية اإلسالمية جزءا يسيرا من تلك التكاليف؛

إن املؤسسة املالية اإلسالمية تتعرض ملخاطر عدم وجود املال الكافي التأمين على الدين:  -

ب اإلنساني فيما لو كان للعميل أوالد للسداد، أو ملشاكل املحاكم وبيع املرهون، ناهيك عن الجان

قصر، لذلك فإن التأمين على ديون العمالء يحقق للمؤسسات املالية اإلسالمية أهدافا طيبة، وعلى 

  الرغم من أنها تأخذ بمعظم االحتياطات املطلوبة لكنها ال تخلو من وجود الديون املتعثرة.

تجعلها تنفرد ببعض الخصوصيات لبعض املؤسسات املالية خصوصيات  الحاجات الخاصة: .2

املقدمة من طرف مؤسسات التأمين اإلسالمية، وفيما يلي حاجيات كل مؤسسة من املؤسسات 

 :109املالية اإلسالمية

يعتبر التأمين اإلسالمي أحد أدوات إدارة املخاطر في الخدمات املقدمة للمصارف اإلسالمية:  -

عمالئها وفق مجموعة من األساليب أو املنتجات املصارف اإلسالمية، وهذه األخيرة تقوم بتمويل 

وهذا بحاجة إلى ضمانات تكفل لها قيام العميل بتسديد التزاماته، ومن هذه الضمانات التأمين 

   الذي يكون لصالح املصرف اإلسالمي، وتتمثل هذه التأمينات في :

                                                           
108

 .148-146محد سامل ملحم، مرجع سابق، صأ  
109

 .425مرجع سابق، ص محمد عدنان بن الضيف،   
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 :ن املخاطر إن البضائع تتعرض لجملة م تأمين السلع املمولة من املصارف اإلسالمية

التي قد تؤدي إلى هالكها أو تضررها كليا أو جزئيا، لذلك تقوم املصارف اإلسالمية بالتأمين 

علیها لدى مؤسسات التأمين اإلسالمية. كذلك نجد التأجير التمويلي، إذ يعتبر من األساليب 

ملؤجرة طيلة التمويلية التي تتبعها املصارف اإلسالمية، إذ يقوم املصرف بالتأمين على العين ا

 فترة اإليجار؛

 :إن التأمين يحفظ للمصرف حقه  تأمين املستلزمات املمولة من املصارف اإلسالمية

باعتباره الطرف املستفيد في عقد التأمين في حالة هالك تلك املستلزمات أو الخسارة 

 الكاملة؛

  :ين اإلسالمي لجأت املصارف اإلسالمية إلى التأمتأمين املمولين من املصارف اإلسالمية

على حياة املمولين من عندها بحيث يصبح حقها املالي مضمونا، فإذا مات املدين أو عجز 

عجزا كليا فال يطالب ورثته بدفع بقية الدين للمصرف، وتلتزم مؤسسة التأمين اإلسالمية 

 بمقتض ى عقد تأمين إسالمي بدفع الجزء املتبقى من دينه للمصرف اإلسالمي؛

  و املقصود هنا الودائع الجارية، دائع املوجودة لدى املصارف اإلسالمية: التأمين على الو

ويكون التأمين إما عن طريق إنشاء املصارف اإلسالمية فيما بينها صندوق للتأمين اإلسالمي أو 

 بالتأمين املباشر لدى مؤسسات التأمين اإلسالمية؛

 :فع اشتراك لدى مؤسسات إذ يقوم املصرف بد التأمين على مخاطر التأخير في السداد

التأمين اإلسالمية من أجل تغطية مخاطر عدم السداد. أما التأمين على الديون املعدومة أو 

املشكوك فیها فال يجوز التأمين علیها، وإال يصبح التأمين علیها في غاية االنغماس في الخطر 

 والغرر؛   

  :واملقصود هنا هو الكفالة؛تأمين الضمان 

 يقوم املصرف عند إبرام املداينات بالطلب من املدين مباشرة رهن: التأمين على ال

   إجراءات التأمين لدى مؤسسات التأمين اإلسالمية على املرهون لصالحها؛

  :يقوم املصرف اإلسالمي بتأمين هذه الخزائن ضمن التأمين على الصناديق الحديدية

 متلكات والسرقة؛التأمينات املدفوعة ملؤسسات التأمين اإلسالمية على امل

  :عن طريق التزام املصرف دور الفائض التأميني في تقليل املخاطر في املصارف اإلسالمية

اإلسالمي بدفع اشتراك التأمين املتفق عليه في كل وثيقة تأمين، وكذلك قيام مؤسسات 



 ....واقع المؤسسات المالية اإلسالمية وإمكانية تطورها عالميا..............الفصل الثاني ............ 

 

 
91 

 

التأمين اإلسالمية باستثمار املتوفر من اشتراكات التأمين لدى املصارف اإلسالمية على 

 ؛110أساس املضاربة

  :في حالة العجز املالي ملؤسسات التأمين تعز ز األداء الكلي للمصارف اإلسالمية

اإلسالمية فإنه ينبغي علیها أن تلجأ إلى مصادر تمويل ال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية 

ومن شأنه أن يعزز من األداء الكلي للمصارف وملؤسسات التمويل اإلسالمية على حساب 

 ض الطلب على إجمالي التمويل واالئتمان التقليدي؛تخفي

  :إذ تحرص املصارف اإلسالمية على توفير هذه الخدمة التأمين على بطانات االئتمان

لعمالئها وطرحها بشكل اختياري، وأن مبالغ التأمين تحول ملؤسسات التأمين وال يستفيد منها 

اقته لدى جهات غير معروفة أو املصرف نهائيا، ومن املخاطر هي استخدام العميل لبط

يتعرض للسرقة، أو في حالة فقدان العميل لوظيفته فيصبح غير قادر على توفير رسوم 

البطاقة أو االشتراكات الشهرية، فتقوم مؤسسات التأمين اإلسالمية بالدفع بدال عنه ملدة 

 محددة.  

ستثمار كباقي تحتاج صناديق اال الخدمات املقدمة لصناديق االستثمار اإلسالمية:  -

املؤسسات املالية اإلسالمية لخدمات مؤسسات التأمين اإلسالمية والتي تستفيد منه بصورة يمكن 

 أن تكون خاصة واملتمثل في:

   :لقد قام املجلس الشرعي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية تأمين الصكوك

أت املؤسسات ضرورة إنشاء اإلسالمية الذي قض ى بجواز الضمان من الطرف الثالث، ر 

صندوق ضمان تكافلي لحماية حملة الصكوك ضد مخاطر فشل املصدرين في سداد 

   استحقاقاتهم؛

  :يقوم الصندوق االستثماري  تأمين العمليات االستثمار ة التي يقدمها الصندوق

ئمة اإلسالمي بطرح صكوك لالكتتاب ثم استثمار حصيلة االكتتاب وفق عدة عقود، منها القا

 على املشاركة ومنها البيوع، ومنها القائمة على اإلجارة. 

 

                                                           
110

، امللتقى السنو  السابع إلدارة املخاطر يف املصارف دور التأمني اإلسالمي يف تقليل املخاطر يف املصارف اإلسالميةعبد احلميد حممود البعلي،   
  .2004ديسمرب  27-25ية واملصرفية، أايم اإلسالمية، األكادميية العربية للعلوم املال
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ومن خالل ما تم التطرق إليه من عرض العالنة القائمة بين املؤسسات املالية اإلسالمية 

ومؤسسات التأمين اإلسالمية، نجمع في الجدول أسفله بين تلك الحاجات واآلثار املرتقبة من 

 هذا التكامل.

جات املؤسسات املالية اإلسالمية ملؤسسة التأمين اإلسالمية واآلثار املترتبة على (: حا9الجدول رنم )

 العالنة التكاملية بينهما

 
صناديق االستثمار  املصرف اإلسالميّ

 اإلسالمية

ّ مؤسسة تأمين أخرى 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 حاجات

ّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   تأمين املمتلكات الخاصة باملؤسسات املالية

 اإلسالمية؛

 تأمين الصحي للعاملين في املؤسسات املالية ال

 اإلسالمية؛

 .التأمين على الدين 

      

  إنشاء مشاريع

 مشتركة؛

  إنشاء صناديق

 استثمارية مشتركة؛

 .ّّإعادة التأمين

ّ

  تأمين السلع املمولة

 من طرف املصرف؛

  تأمين املستلزمات

املمولة من طرف 

 املصرف؛

  تأمين املمولين من

 طرف املصارف
 سالمية؛اإل 

  التأمين على الودائع

 املوجودة لدى املصرف؛

  التأمين على مخاطر

 التأخير في السداد؛

  التأمين على

 الصناديق الحديدية؛

 تأمين الضمان؛ 

  االستفادة من

الفوائض املالية لدى 

 تأمين الصكوك؛ 

  تأمين العمليات

االستثمارية التي تقدمها 

 الصناديق.

ّّ
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ثارآ  

 التأمين.
 لعالقات والحاجات آثار هي:ويترتب عن تلك ا

 االستمرارية؛ 

 زيادة االستثمارات؛ 

 تجنب التعامالت املحرمة من جانب التأمينات؛ 

 .تشجيع األفراد واملؤسسات على إنشاء املشاريع 

ّ

 

املصدر:محمد عدنان بن الضيف، الدور التنمو  لتكامل املؤسسات املالية اإلسالمية، مذكرة مقدمة لنيل 

 . 437، ص 2015ي العلوم االنتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، شهادة دكتوراه ف
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 المبحث الثالث
 وطرق مواجهتها  التحديات التي تواجه المؤسسات المالية اإلسالميةأهم  

 
 سنتطرق من خالل هذا املبحث إلى املطالب التالية:

 
 
 
 
 
 

 ت المالية اإلسالميةالمطلب األول: التحديات التي تواجه المؤسسا
انتشرت املؤسسات املالية اإلسالمية عامليا حتى صارت واقعا فرض نفسه في ساحة             

االقتصاد العالمي، وقد واجهت هذه املؤسسات في مسيرتها تحديات ومعوقات حالت دون تحقيقها 

عة املالية اإلسالمية بشكل ألهدافها التنموية بالقدر املأمول، ومن هذه التحديات التي تواجه الصنا

 عام ما يلي: 

صغر باستثناء مجموعة من املؤسسات اإلسالمية خاصة الحديثة، فإن معظمها يعاني من  أوال:

، وملا كان حجم رأس املال يمثل عنصرا أساسيا في القدرة على املنافسة ومحدودية حجم رأسمالها

ت املالية اإلسالمية أن تسعى إلى زيادة مع مؤسسات التمويل األخرى، فإنه يتوجب على املؤسسا

رأسمالها أو الدخول في عملية االندماجات لتكون مؤسسات مالية قادرة على املنافسة والثبات 

عامليا، ويزداد الوضع إلحاحا في ظل اإلقبال الكبير للبنوك التقليدية لفتح فروع إسالمية أو بنوك 

 ؛111كاملة تابعة لها

 

تمكن املصارف اإلسالمية  أدوات: يرى املصرفيون أن عدم وجود مار األموالغياب آلية الستثثانيا: 

من استثمار األموال الفائضة لديها وخصوصا قصيرة األجل، مثل ما هو موجود بين املصارف 

التجارية، يضعف املصارف اإلسالمية ويجعلها عرضة لتكدس األموال الفائضة التي ال يجری 

                                                           
، حبث منشور يف جملة املؤسسات املالية اإلسالمية ودورها يف دعم الصناعة املالية اإلسالمية والعمل املصريف اإلسالميمسعودة نصبة، فلة عاشور، 111

 .244،ص 2017األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية، العدد الااين، ديسمرب 

 التحديات التي تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية؛ -

 ؛أهم املقترحات ملعالجة التحديات التي تواجه املؤسسات املالية االسالمية -

 الحاجة إلى معايير موحدة للمؤسسات املالية اإلسالمية. -
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للسيولة هو أحد التحديات الداخلية التي تواجهها املصارف استغاللها. حيث إن التخطيط 

اإلسالمية، وعدم وجود سوق إسالمية لرأس املال يضع عقبات أمام املصارف اإلسالمية، باملقابل 

املصارف التجارية تستطيع استثمار أموالها في أدوات مالية موجودة في السوق، بينما املصارف 

تثمر أموالها، وأن هذا الوقت والجهد هما أحد العقبات التي اإلسالمية يجب أن تتحرى أين تس

تواجهها خاصة أن لدى كل مصرف ومؤسسة إسالمية، هيئة شرعية تشرف على استثماراتها للتأكد 

فإن فتاوى  112مذاهب إسالمية مختلفة 4من توافقها مع الشريعة اإلسالمية، وبسبب وجود 

لماء ربما تختلف من مصرف إلى آخر بشأن جواز أو الهيئات الشرعية واالجتهادات الشخصية للع

عدم جواز بعض املعامالت التي يقوم بها املصرف الذي ال يستطيع االستثمار حتى حصوله على 

 املوافقة من الهيئة.

 

تطو ر أدوات مالية وفق أحكام  ضعف ندرة إدارات البحوث التابعة للمؤسسات اإلسالمية على

وعية الستيعاب السيولة، وتستجيب للطلب املتزايد على التمويل : تمثل أالشريعة اإلسالمية

املتداولة حاليا للتمويل قصير األجل املتمثلة في املرابحة  اإلسالمي، فاملنتجات املالية اإلسالمية

ومشتقاتها، وتلك التي تعنى بالتمويل متوسط وطويل األجل كاملشاركة واإلجارة والبيع ألجل 

م ونحو ذلك، ال تفي بالحاجة املتزايدة ملثل هذا النوع من التمويل ولعجز واالستصناع وبيع السل

 البنوك التقليدية إلى فتح مؤسسات التمويل اإلسالمي عن القيام بهذا الدور، وقد اتجهت بعض

  . 113الشرعية نوافذ ومنتجات إسالمية تحتاج إلى كثير من املراجعة في الجوانب

 

املتسارعة في الصناعة املالية  الشرعية في مواكبة التطوراتضعف دور هيئات الرنابة ثالثا: 

اإلسالمية وانتشار البنوك، واألسواق واملؤسسات املالية اإلسالمية بمعدل لم يسبق له مثيل في 

العالم، حيث أن من أهم وأكبر املشاكل الحقيقية التي تعاني منها املؤسسات املالية اإلسالمية تعدد 

                                                           
112

هي: املذهب احلنفي، املالكي، الشافعي، احلنبلي. إن العالقة بني هذه املذاهب فيما عدا األركان تقوم على العلم  ألربعةسالمية ااملذاهب اإل  
ب واالعرتاض واالجتهاد واالستنباط، وكلها سبل للداللة على األحكام الشرعية كما جاءت يف الكتاب والسنة . فاحلكم يف أ  مذهب من املذاه

 ة يعتمد على مصدرين أساسيني مها كالم هللا وسنة نبيه الكرمي صلى هللا عليه وسلم.اإلسالمي
 .245مرجع سابق، ص مسعودة نصبة، فلة عاشور،   113
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الرقابة الشرعية في الحكم على بعض املعامالت املصرفية، فضال عن تعارضها آراء هيئات الفتوى و 

 .114في املسألة الواحدة. حيث يرجع هذا التعارض إلى الهيئة نفسها ويرجع اآلخر منها إلى إدارة البنك

 

ي املؤهلة واملدربة فنقص في الكوادر تعاني البنوك واألسواق واملؤسسات املالية اإلسالمية من  رابعا:

مجال الصيرفة والتمويل اإلسالمي ومجهودات التدريب التي تتم سواء على مستوى معاهدة 

التدريب، وإدارات التدريب لتلك البنوك ال تفي إال بالقليل، وعليه فإنه من املناسب أن تضع هذه 

مية، املؤسسات برنامجا موحدا للتدريب، تشترك كلها في تمويله لتطوير الكوادر البشرية بطريقة عل

وفي هذا الخصوص فإنه من األهمية أن تتبادل هذه املؤسسات خبراتها وتجاربها مع بعضها بعضا 

السيما الناشئة منها، عن طريق نظام انتداب املوظفين بما من شأنه نقل الخبرات وتبادلها بين تلك 

التعامل في سوق املؤسسات، إضافة إلى ضرورة توحيد الفتاوى واملعايير املحاسبية تلبية ملقتضيات 

رأس املال اإلسالمي للخروج بتلك املؤسسات إلى فضاء العاملية.
115 

 

 توحيد املعايير املحاسبية اإلسالميةومن التحديات املهمة والتي يجب مواجهتها هي مهمة   خامسا:

حيث ما يزال يعاني منها هذا القطاع، وحتى ال يؤدي تشتت املعايير واختالفها إلى حدوث تباطؤ في 

انتشار وتوسع هذه الصناعة والتي تطمح لزيادة حصتها في السوق املصرفي العالمي وتحقق معدل 

 .نمو وانتشار يحقق لها هذا الهدف

 

 التي تواجه املؤسسات املالية االسالمية التحدياتعالجة املطلب الثاني: أهم املقترحات مل

 التي تواجه املؤسسات املالية االسالمية أوال: التحديات

هناك تحديات كبيرة تقف أمام الفقه اإلسالمي املعاصر، واملؤسسات املنتسبة إلى هذه               

املرجعية، كاملؤسسات املالية اإلسالمية وغيرها من املؤسسات الربحية املستندة إلى مرجعية 

تفاظ إسالمية، ويتمثل هذا التحدي في مدى قدرة هذه املؤسسات على الصمود في السوق، مع االح

بالقواعد األخالقية التي ترفع شعارها، وذلك بعد أن تحّولت الصناعة املالية اإلسالمية إلى صناعة 

  . صاعدة مدفوعة باالنكماش الكبير الذي ال يزال يخنق االقتصاد الليبرالي
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ويل املؤمتر العاملي العاشر لالقتصاد والتم حبث يف  ،االختالف يف فتاوى اهليئات الشرعية للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالميةحممد الغزايل،    
 .21، ص 2015مارس  25-23قطر، خالل الفرتة -اإلسالمي، الدوحة

نقود ومتويل،  مسعودة نصبة، حنو وموذج إسالمي لسوق رأس املال: جتربة ماليزاي وموذجا، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص115
 .51-50، ص ص 2012جامعة بسكرة، 
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وهذا يتطلب من املؤسسات املالية اإلسالمية تقديم خدمات نوعية قابلة للحياة، تجمع بين 

فية املهنية، واملعيارية الشرعية، وتتسم بقدر من املخاطرة العاقلة، فال هي مضمونة الفائدة االحترا

  . كأدوات الربا، وال هي عالية املخاطرة كأدوات املقامرة

ر لهذه املؤسسات اإلدارة الجادة في تبني الحلول اإلسالمية، والهيئة          
ّ
وهذا ممكن لو توف

  . شريعة، والرقابة الشرعية الحثيثة، التي تتابع تنفيذ ما تقره تلك الهيئاتالشرعية الواعية بفقه ال

وال يقلل من شأن هذه التحديات أن العالم اليوم يرمق تلك املؤسسات، ويتوقع أن تقوم الصناعة 

 املالية اإلسالمية بدور ما إلصالح األعطاب التي أحدثتها املؤسسات الليبرالية، على صعيد االقتصاد.

لكن إحدى املشكالت تكمن في توجه مؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية إلى األدوات           

املشبوهة، فليس كل من يرفع شعار اإلسالم يكون مقتنعا به، مؤمنا بمبادئه دائما، هناك رواد 

، قبل أن يكون طريقة لجمع امل
ً
  . المؤمنون بالنموذج اإلسالمي ويتبنون النهج اإلسالمي بوصفه دينا

 أكثر هي الفكرة األصح األجدر 
ً
 براجماتيا، فالفكرة التي تدّر ربحا

ً
وثمة شريحة أخرى تؤمن إيمانا

، بغض النظر عن مدى أخالقيتها وانسجامها مع قواعد الشريعة. فإذا كان 
ً
بالتعاطي دائما

 فهم على هذا ملتزمون باملعايير اإلسالمي
ً
ة، وإذا تغير املؤشر االستثمار في األدوات اإلسالمية مجديا

 
ً
، وأوفر ربحا

ً
  . تغيروا، وسرعان ما يتحولون من مجال استثماري إلى آخر ملجرد كونه أجدى نفعا

وهذا ال يعني أن املعايير الشرعية واألخالقية أقل جدوى، فالعالم اليوم اكتشف أن هذه          

 من أدوات االقتصاد املعايير أكثر واقعية في نظرتها إلى االقتصاد الكلي والجزئي
ً
، وأعلى ضمانا

الليبرالي ذاته، فاألدوات االستثمارية اإلسالمية تتعامل مع املوجودات الحقيقية، ال األصول الوهمية 

كالديون وخدمات الديون والنقود املتولدة عنها، كما أن األزمة قد كشفت لهم أن النموذج اإلسالمي 

عديد من املشكالت ومنها التضخم، وأن النداءات املتكررة يكافح ضد التعامالت الربوية املسببة لل

، كما نادى به عدد من علماء االقتصاد من 
ً
من قبل فقهاء الشريعة بأن يكون سعر الفائدة صفرا

  . الليبراليين أيضا، والذي هو أحد مفاتيح الحل لهذه االضطرابات التي تضرب في كل مكان

دارة في )بعض( املؤسسات املالية اإلسالمية تسلك مسلك إن ما يحزن املسلم أن تظل مجالس اإل 

التلفيق غير املقبول، وتطرح منتجات مشوهة، فال هي تقليدية )ربوية( محضة، وال هي شرعية 

  . محضة

لقد ظلت املنتجات اإلسالمية زمنا طويال تسلك الطريق األسهل، وهو محاكاة املنتجات        

ض الفتاوى، تأليفا للقلوب ومراعاة للظروف الصعبة التي نشأت التقليدية، وقد تواطأت معها بع
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 أنه ال يمنح الصناعة املالية اإلسالمية تميزا حقيقيا، وال 
ّ
فیها الصناعة، وهذا الطريق مع سهولته إال

يقنع اآلخرين بتفرد التجربة اإلسالمية، بل إنه يؤدي في مآالته ومستقبالته إلى ذات النتيجة التي 

 .116 الصناعة املالية التقليدية ما بين تضخم وانكماش تفض ي إلیها

 

 ثانيا: عرض ألهم املقترحات 

ولكــن يمكــن القــول إن مواجهــة كــل هــذه التحــديات ممكنــة علــى املــدى البعيــد إذا مــا اســتطاع               

العمــــل املصــــرفي اإلســــالمي أن يقــــدم نفســــه كنمــــوذج فاعــــل ملتــــزم بأهدافــــه وأطــــره الشــــرعية والفنيــــة 

املهنيــة. وحتــى تســتطيع املؤسســات املاليــة واملصــرفية اإلســالمية أن تواجــه التحــديات املعاصــرة علیهــا و 

 أن تحقق إنجازات معتبرة في مجاالت عديدة أهمها:

ضرورة تدريس النظام االقتصادي في اإلسالم ضـمن املنـاهج التعليميـة، وابتـداءا مـن املرحلـة  -

 واه وقدراته.اإلعدادية وحتى الجامعية، وكل حسب مست

أهميـــة تفعيـــل بنـــك التنميـــة اإلســـالمي كمؤسســـة إســـالمية عامليـــة تكـــون نموذجـــا حيـــا وفعـــاال  -

للــدول اإلســالمية وبــديال عــن البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي فــي إطــار معامالتهــا املوحــدة مــع 

 بعضها البعض ومع الدول األخرى.

سســـــــات دول منظمـــــــة املـــــــؤتمر لعمـــــــل علـــــــى دمـــــــج مؤسســـــــات جامعـــــــة الـــــــدول العربيـــــــة ضـــــــمن مؤ ا -

اإلســـــالمي، ملـــــا فـــــي ذلـــــك جـــــدوى تعـــــود باملنفعـــــة علـــــیهم كـــــدول عربيـــــة وإســـــالمية، إضـــــافة أن كـــــل الـــــدول 

العربيــة هـــي أعضـــاء فـــي منظمــة املـــؤتمر اإلســـالمي، وأن الـــدين اإلســـالمي هــو األقـــدر علـــى تجمـــع وتوحيـــد 

 العالم العربي واإلسالمي.

عــن األمــم املتحــدة ومؤسســاتها أو لجانهــا وتتعــارض  رفــض تطبيــق أي قــرارات أو مراســيم تصــدر -

 مع مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف، سواء كانت ضد الدول العربية واإلسالمية أو غيرها. 

أن يبــدأ كــل مســلم مــؤمن بــان عــز وجــل بنفســه بتطبيــق شــرع هللا فــي أرضــه، عبــادات ومعــامالت،  -

واملبــــررات، فكــــل يعمــــل فــــي مكانــــه وحســــب  وال يــــركن ألي عــــذر أو مبــــرر ومهمــــا كانــــت هــــذه األعــــذار
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، 28/26/2019 املالية اإلسالمية والرب  األخالقي، مقال منشور على صفحة الدرر السنية، اتريخ االطالعخالد املزيين، الصناعة   

https://dorar.net/article/251/ 

https://dorar.net/article/251/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://dorar.net/article/251/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A
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قدراته، وعليه أن يضع في اعتباره أنه قد اغتنى بغير ما شرع هللا ولـم يطلـه القـانون الـدنيوي فـإن 

 117عدل هللا في اآلخرة ال مفر منه.

إنشـــاء لجنـــة عليـــا لإلفتـــاء فـــي املعـــامالت املاليـــة اإلســـالمية تكـــون تابعـــة للمصـــرف املركـــزي، تحقـــق  -

ى الشرعية في كـل مـا يخـ  املعـامالت املصـرفية اإلسـالمية، وتكييـف كافـة القـوانين توحيد الفتو 

 ؛118واملعامالت السائدة حاليا بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية

يمكـــــن للمصـــــارف اإلســـــالمية أن تتوســـــع وتتعمـــــق كلمـــــا كانـــــت البيئـــــة املؤسســـــية األخـــــرى كاألســـــرة  -

لعــــــاملين فــــــي املصــــــارف واملتعــــــاملين معهــــــا مــــــدعما واإلعــــــالم والتربيــــــة والقــــــوانين املصــــــرفية ووعــــــي ا

للمنظومــة القيميــة اإلســالمية، والتــي تجعــل الفــرد واملؤسســة يعمــالن علــى أســاس الثقــة والعــدل، 

ألن املنهج الذي ترتكز عليه هذه املصارف هو منهج رباني يزرع الرقابة الداخليـة كأصـل فـي سـلوك 

اتجــة عـن غيـاب هـذا النـوع مـن الرقابـة الداخليــة اإلنسـان، وكـم هـي إخفاقـات الـدول املعاصـرة الن

 ؛ 119نظرا ملحدودية تأثير الرقابة الخارجية في عالم اليوم

وحتـــى تـــتمكن املؤسســـات املاليـــة العربيـــة مـــن مجابهـــة التحـــديات، ينبغـــي أال تعـــيش أســـيرة املاضـــ ي  -

منافسـة متهيبة للمستجدات ورافضة للتغيير، وإال تصـبح عرضـة للتهمـيش والـزوال ولـن تسـتطيع 

 املؤسسات املالية األكثر مرونة سواء داخليا أو خارجيا.

 وفي الشكل املوالي، نبرز أهم أربعة عوامل قد تساهم في نجاح املصارف اإلسالمية:
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ر اإلسالم والتحدايت حبث مقدم إىل مؤمت أمهية وجود املؤسسات اإلقتصادية واملالية اإلسالمية  املوازية للمؤسسات الدولية،عماد سعيد لبد،   
 .3/4/2007-2املعاصرة، املنعقد بكلية أصول الدين يف اجلامعة اإلسالمية، يف الفرتة 

، معوقات تطبيق الصريفة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية من وجهة نظر موظفي املصارفحممد سامل الصقع، عادل عبد السالم التائب،   118
 .675، ص2014، 28األمسرية، ليبيا، العددحبث منشور على جملة اجلامعة 

، امللتقى الدويل الااين األزمة املالية مشاكل عمل املؤسسات املالية واملصرفية اإلسالمية يف ظل بيئات غري إسالميةخلوف زهرة، مرقاش مسرية،   119
 .20، ص2009ما   6-5الراهنة والبدائل املالية واملصرفية: النظام املصريف اإلسالمي وموذجا، يومي 
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 (: عوامل نجاح املصارف اإلسالمية8الشكل رنم )

 

ّالعاملّالشرعي                                    
 
 
 
 

 العاملّاالجتماعي                                           ّّّّّّّّالعاملّالمصرفي      
 
 
 

 العاملّاالقتصادي                                    
جامعة امللك عبد العز ز، معهد  املصدر: شوقي بورنبة، عرض كتاب: مؤشرات األداء في املصارف اإلسالمية،

 .2ص ،2011االنتصاد االسالمي، 

 

ها منضبطة بأحكام وقواعد ثابتة، تجعلها قادرة على البقاء بأنّ اإلسالمية  املصارفز تتمي      

 :إلى عّدة عوامل، منهاها واالستمرار في العمل، وتعود عوامل نجاح

اإلسالمية قائم على أخالقيات وأحكام  املصارفأساس العمل في  حيث أن   العامل الشرعي: .1

 املصرف ة نشاطاتجب تحقيق السالمة الشرعية في كافلذلك يها ز ا ما ُيميية، وهذالشريعة اإلسالم

اإلسالمي وأعماله. وتنطلق السالمة الشرعية في املعامالت املصرفية من مراعاة الحالل والحرام، 

، املصرفوحفظ الحقوق وأداء الواجبات، والضوابط الشرعية املفروضة على العاملين في 

 ولذلك يجب مراعاةت التي قد تحدث عن طريق هيئات الرقابة الشرعية، وتصحيح االختالال 

 :الجوانب التالية

  االلتزام بما ُيحقق السالمة الشرعية في املعامالت املصرفية، باالبتعاد عن الربا والغرور 

 ال بد على املصرف خرات والعائدات، المة الشرعية في عمليات جمع املدلضمان الس

 .عامالت املضاربة والوكالة واملشاركةبتحديد موقفه في م

 ة في األداء والتعامل، وبما أنَّ اإلسالمي املصارفمن أهم عوامل نجاح يعد  املصرفي: ملالعا .2

اإلسالمي هو تحقيق مصلحة الجميع، يتم تحديد رغبات املتعاملين  للمصرف الهدف األساس ي
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، وتنظيم قسم الهندسة املصرف واحتياجاتهم بالعمل على متابعة كفاءة التسويق املصرفي في

 .املالية، إضافة إلى تنظيم السيولة والربحية للوصول إلى كفاية رأس املال

  املصارف :تساهمالعامل االنتصاد  واالجتماعي  .3
ً
بعا اإلسالمية في التنمية اإلسالمية، تِّ

المية. ملنهجية االقتصاد اإلسالمي القائم على آليات وضوابط مرتبطة بمقاصد الشريعة اإلس

، اإلسالمية املصارفاالقتصادية، وكذلك هو حال  ة تبدأ بالتنمية االجتماعية ثمفالتنمية اإلسالمي

سلم حيث تربط األنشطة االقتصادية بأخالقيات منضبطة وآليات توفير الكفاية واألمن، حسب 

منهج  ق الحد األمثل لإلنتاجية حسب متطلبات التنمية لتحقيقاألولويات في املجتمع، وتطب

 .الوسطية اإلسالمية

 

 محاسبية موحدة للمؤسسات المالية اإلسالمية إلى معايير المطلب الثالث: الحاجة
إن النمو املطرد الذي تشهده املؤسسات املالية االسالمية منذ عقدين من الزمان والنجاح              

 ت الصعبة التي تواجهها.املتواصل الذي تحققه يبشران بمستقبل أكثر إشراقا رغم كل التحديا

إن أكبر دليل على نجاح تجربة املؤسسات املالية اإلسالمية هو دخول عدد من املصارف           

التقليدية في كثير من بلدان العالم اإلسالمي وغير اإلسالمي على حد سواء في هذا املجال، مما يتضح 

صحيح وهو ما يعطیها دفعة قوية للمض ي إلى أن املؤسسات املالية اإلسالمية تسير في االتجاه ال

قدما في ترسيخ األسس املستقبلية لنجاحها والعمل على تأصيل املعامالت من الناحيتين الشرعية 

 والفنية. 

إن إصدار معايير معتمدة في املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ألسباب تتعلق          

املؤسسات املالية اإلسالمية تختلف عن طبيعة األنشطة التي  بأن طبيعة األنشطة التي تزاولها

تمارسها املؤسسات املالية التقليدية مما يجعل املعايير التقليدية غير صالحة لقياس وتسجيل 

وعرض معامالت املؤسسات املالية اإلسالمية واإلفصاح عنها. كذلك املؤسسات املالية اإلسالمية 

وتراعي البعد االجتماعي من خالل تطبيق فريضة الزكاة وهو ماال  تطبق منهج االقتصاد اإلسالمي

يتوافر في املؤسسات التقليدية وبالتالي تحتاج ملعايير في القياس والعرض ومعايير لألخالقيات في 

املعامالت والعمل املنهي تتفق مع املبادئ الشرعية، خاصة أن املعلومات التي يحتاجها مستخدمو 

الية اإلسالمية تختلف عن تلك التي يحتاجها مستخدمو القوائم املالية قوائم املؤسسات امل

 للمؤسسات التقليدية والتي تعد على أساس املعايير الدولية.
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إن تطوير معايير محاسبية موحدة للمؤسسات املالية اإلسالمية يؤدي إلى إعطاء شفافية            

مستخدمي القوائم املالية. كما أن إعداد وتطبيق أكثر لعمل هذه املؤسسات، وهو ما كان ينادي به 

مثل هذه املعايير سيعزز من مصداقية القوائم املالية التي تعدها املؤسسات املالية اإلسالمية حيث 

أن خضوع هذه املؤسسات لعدة أنظمة وقوانين مختلفة في البلدان التي تعمل فیها يجعل من إعداد 

املؤسسات عامال مساعدا في تقبل الجهات اإلشرافية في تلك  وإصدار معايير محاسبية موحدة لتلك

الدول لهذه املعايير. وتوحيد املعايير املحاسبية للمؤسسات املالية اإلسالمية يعتبر أقل تكلفة عنها 

إذا انفردت كل مؤسسة بتطبيق نظامها الخاص، كما أن بعض املؤسسات قد ال تتمكن بمواردها 

 خاصة بها، فضال بالطبع عما قد يظهر من اختالف بين تلك املعايير. الذاتية من إعداد معايير 

 :120وحتى يتسنى النجاح لهذه املعايير والقبول الدولي يمكن اقتراح بعض الجهود           

افق مع معايير املحاسبة واملراجعة الدولية وبما يتفق مع الشريعة اإلسالمية - : بما أن التو

قى قبوال من كافة املؤسسات املالية واالقتصادية في العالم وبالتالي البد معايير املحاسبة الدولية تل

أن تكون معايير املحاسبة اإلسالمية تتفق معها، وحتى تحظى بنفس القبول عامليا، وبالتالي تكون 

 لهذه املعايير قبول واستيعاب وسرعة فهم من كافة املؤسسات اإلسالمية والدولية؛  

حيث البد أن تكون هذه املعايير متسقة مع ير املراجعة اإلسالمية: أهمية االهتمام بمعاي -

أساليب التدقيق التي تتبعها املؤسسات الدولية، مما يضفي مزيدا من الثقة على موضوعية 

 واستقاللية عمليات املراجعة في املصارف اإلسالمية؛

ة اإلسالمية في ضوء إن استكمال معايير املحاسبة واملراجعاالستكمال والتطو ر للمعايير:  -

املحددات التي ذكرت والتطوير والتحديث املستمر لها مع ما يستجد من متغيرات عاملية واقتصادية 

ومالية، سوف يكفل مزيدا من النجاح لعمل املصارف اإلسالمية، ومزيدا من الثقة في قوائمها 

مات تتسم بالشفافية املالية، ومزيدا من النجاح في التخطيط بصورة أكثر دقة من خالل معلو 

 واإلفصاح، وبالتالي التوجه نحو القبول العالمي. 

 

 

 

                                                           
 ، اتريخ االطالع197، حبث مقدم جلائزة األمري حممد بن فيصل،بدون سنة، ص حوكمة املصارف اإلسالميةوفاء عبد العزيز،   120
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 الثاني  خالصة الفصل

أهمية وجود املؤسسات املالية و  نشأة  لقد تم تسليط الضوء  في هذا الفصل على

اإلسالمية املوازية للمؤسسات الدولية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم اإلسالمي، 

هداف املؤسسات الدولية القائمة التي تتعارض أهدافها مع الفطرة اإلنسانية، ومبادئ وفلسفة وأ

 الدين اإلسالمي الحنيف.

تم التركيز على خصائ  النظام املالي في اإلسالم، وقد تبين أهمية إنشاء وتفعيل دور و          

 املؤسسات املالية اإلسالمية القائمة.

من أساليب االبتكار في صناعة أدوات التمويل اإلسالمي. وعلى  املؤسسات املاليةكما طورت هذه 

الرغم من الدور الكبير الذي قامت به مراكز البحوث واملعاهد املتخصصة في تقلي  الفجوة 

التنافسية مع البنوك التقليدية إال أنه مازالت هناك عقبات وتحديات متجددة تحتاج للمزيد من 

 .اني لخلق الحلول ووضع التصورات حول مستقبل تطور هذا القطاعالعمل األكاديمي و العمل امليد

تفرضها السوق  التياإلسالمية مواجهة التحديات  وبالتالي كان ال بد على املؤسسات املالية             

 ؛يجب على الصناعة املالية اإلسالمية أن تتجاوب معهاالتي تحديات ومن بين هذه ال  املالية العاملية

اغتنام الفرصة  ، التحول الفعلي نحو "املالية املنتجة  بتسارع نمو التكنولوجيا املالية، ةعلقاملت هي

إلتمام حلقة العمل املالي املتكامل، وأخيرا الحاجة إلى نقلة هيكلية في واقع الصناعة املالية 

 .اإلسالمية الحالي إلى واقع يشجع على الوساطة االستثمارية

الضروري لقطاع التمويل اإلسالمي في هذه اآلونة محاولة االستفادة من  ومنه أصبح من          

توحيد املواصفات لتفسير أحكام الشريعة والوثائق القانونية، والعمل على تحقيق مزيد من 

التكامل بين مكونات القطاع املختلفة من خالل إطالق تشريعات تنظيمية، وإطار حوكمة قوي، 

كل أكثر فعالية من التكنولوجيا املالية التي من شأنها تسهيل وتسريع باإلضافة إلى االستفادة بش

املعامالت، باإلضافة إلى إمكانية تتبع املعامالت وتعزيز األنظمة األمنية لها، وتسهيل الوصول إلى 

 .خدمات التمويل اإلسالمي
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 تمهيد

تعتبر مؤشرات أداء املصارف اإلسالمية موضوعا بالغ األهمية وخاصة في الوقت الراهن بعد مض ي 

م(، حيث تحتاج إلى 1962من تجربة بنوك االدخار بمصر  ما يقارب خمسين سنة من نشأتها )ابتداء

وإيجاد الحلول املناسبة لتجاوزها،  تقييم تجربتها ملعرفة نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف

ويتطلب ذلك مجموعة من املعايير واملؤشرات والتقنيات التي تسهل عملية التقييم، وكما هو معلوم 

في أدبيات الصيرفة التقليدية فإن هناك العديد من األدوات والطرق لتقييم أداء املؤسسات بشكل 

 عام واملؤسسات املالية على وجه الخصوص.

 لتطرق لذلك من خالل املباحث التالية:ويمكن ا

 اإلسالمية؛ املصارفاملبحث األول: أهمية تقييم أداء  -

 املبحث الثاني: املعايير واملؤشرات املقترحة لقياس أداء املصارف اإلسالمية؛ -

ّاإلسالمية املصارفاملبحث الثالث: دور الرنابة الشرعية في تحسين أداء  -
ّ
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 المبحث األول
 أهمية تقييم أداء المصارف المالية اإلسالمية

 

تهدف املصارف اإلسالمية إلى تعبئة وحشد مدخرات األفراد وتوجیهها نحو االستثمار لخدمة 

 لتعطش املجتمع 
ً
 نظرا

ً
 كبيرا

ً
املجتمع في نطاق أحكام الشريعة اإلسالمية، ونجحت في ذلك نجاحا

 عن شبه
ً
ة الربا املحرم، ثم ظهرت بعد سنوات العديد من اإلسالمي إلى استثمار أمواله بعيدا

املعوقات التي أدت إلى انخفاض معدالت زيادة الودائع والربحية والعوائد املوزعة على ودائع 

 مشكالت تخ  االستثمار، مما أوجد الحاجة إلى أهمية تقييم أداء 
ً
االستثمار وظهرت أيضا

 121.فهااملصارف اإلسالمية وبيان قدرتها على تحقيق أهدا

 حيث سنتطرق من خالل املبحث إلى املطالب التالية:

 

 

 

 

 

 المطلب األول: ماهية تقييم األداء المالي في المصارف اإلسالمية
 أوال: مفهوم تقييم األداء املالي

يقصد بتقييم األداء املالي تلك العمليات التي تقيس األداء الجاري وتقوده إلى أهداف معينة            

سبقا، فهذه العملية تتطلب وجود أهداف محددة مسبقا لقياس األداء الفعلي، وأسلوبا محددة م

ملقارنة األداء املحقق بالهدف املخطط، ألنه على أساس نتائج املقارنة يوجه األداء بحيث يتفق مع 

من  الهدف أو املعيار املحدد لهذا األداء من قبل، ويطلق علیها أيضا )رقابة تقييمية(. وهذا النوع

الرقابة ال يحقق األهداف املرجوة منه دون رقابة مستنديه تؤكد صحة وسالمة البيانات املستخدمة 

كأدوات للتحليل، فهذه الرقابة االقتصادية بجانب اهتمامها باألدوات املحاسبية كاملوازنات 

                                                           
مقال منشور على جملة االقتصاد اإلسالمي، عل أهم ما جاء يف رسالة الدكتوراه  للدكتور حممد  معايري تقييم أداء املصارف اإلسالمية،كوثر األجبي، 121

 /http://www.aliqtisadalislami.netاإلسالمية-املصارف-أداء-تقييم-جامعة األزهر، /معايري-كلية التجارة حممد ابراهيم البلتاجي،

 ماهية تقييم األداء املالي في املصارف اإلسالمية؛ -

 تقييم األداء املالي؛ والجهات املستفيدة من عمليةدر املصا -

 أهمية التحليل املالي في تقييم األداء املالي. -

 

http://www.aliqtisadalislami.net/


 معايير ومؤشرات مالية إسالمية لقياس وتقييم أداء المصارف اإلسالمية ............الفصل الثالث. 

 

 
107 

 

من  والتكاليف النمطية تهدف إلى مراجعة نشاط السلطات العامة بقصد متابعة ما تم تنفيذه

 122.أعمال، وما قد يكون صاحب التنفيذ من إسراف، ومدى تحقيق النتائج املستهدفة

لكي تقف أي إدارة على نقاط القوة والضعف وعلى الفرص املتاحة واملعوقات التي يمكن أن 

لها من تقييم أداءها وخاصة األداء املالي باعتباره يزود لإلدارة بمعلومات ومفاهيم  تواجهها كان ال بد

سمح باتخاذ القرارات االستثمارية وعلى سد الثغرات واملعوقات التي قد تظهر مستقبال، وعلى هذا ت

 فاألداء املالي هو:

مدى قدرة املؤسسة على االستغالل األمثل ملواردها ومصادرها في االستخدامات ذات األجل  «

 ». الطويل وذات األجل القصير من أجل تشكيل ثروة

قياس للنتائج املحققة أو املنتظرة في ضوء معايير «األداء املالي ما هي إال:وعليه فعملية تقييم 

إدارة املوارد الطبيعية واملالية املتاحة للمؤسسة وهذا لخدمة  محددة مسبقا وتقديم حكم على

 123.»أطراف مختلفة لها عالقة باملؤسسة

 

 ءكان األساسية لعملية تقييم األداثانيا: األر 

 :124ألداء ترتكز على عدة أركان أساسية تتمثل باآلتيإن عملية تقييم ا  

)املعايير(:من املؤكد أن عملية تقييم األداء ال توجد إال حيث وجود أهداف محددة مسبقا -

توجد أهداف محددة مسبقا، وقد تكون في صورة خطة أو سياسة أو معيار أو نمط أو قرار حاکم، 

تضمنه من قواعد وضوابط، وكذلك التكاليف النمطية فاللوائح املالية وقوانين ربط املوازنة وما ت

 ومعدالت األداء املعيارية، أهداف محددة مسبقا يتم على أساسها عملية تقييم األداء؛

: يتم قياس أو تقدير األداء الفعلي عادة باالعتماد على ما توفره النظم نياس األداء الفعلي -

مات، ويجب توفر عاملين مدربين للقيام بهذه املحاسبية واألساليب اإلحصائية من بيانات ومعلو 

األعمال، مع استخدام اآلالت املستحدثة متى كان ذلك مناسبا، لسرعة عرض نتائج القياس أو 

 التقدير، واتخاذ القرارات الخاصة بها؛

                                                           
122
-على-تطبيقية-دراسة-اإٍلسالمية،-للمصارف-املايل-األداء-، حبث منشور، تقييمتقييم األداء املايل للمصارف اإلسالميةأمارة حممد حيىي عاصي،  
 content/uploads/2010/07-http://iefpedia.com/arab/wppdfللتمويل واالستامار.-األردين-اإلسالمي-البنك

محاسبة عشال اهليامي، طارق حممد السامعي، خرباء يف التقييم املايل وإعداد احلساابت اخلتامية، على صفحة الفايسبوك :مكتب املستشار األول لل123
 القانونية، 

 مرجع سابق. ،تقييم األداء املايل للمصارف اإلسالميةارة حممد حيىي عاصي، أم  124

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/07
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: يتم مقارنة األداء املحقق باملعايير لتحديد االنحرافات سواء مقارنة األداء الفعلي باملعايير -

اإليجابية أم السلبية، ولتمكين اإلدارة من التنبؤ بالنتائج املستقبلية، وجعلها قادرة على  أكانت

مجابهة األخطاء قبل وقوعها من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تحول دون وقوعها، ويجب أن 

إلى  تركز الرقابة على االنحرافات الهامة، وإن وجود صفوف مدربة على املحاسبة واإلحصاء يؤدي

 سرعة كشف االنحرافات، وتسهيل املقارنة بين النتائج املحققة واألهداف املوضوعة؛

افات - : إن اتخاذ القرار لتصحيح انحراف ما يتوقف اتخاذ القرارات املناسبة لتصحيح االنحر

على البيانات واملعلومات املتاحة عن األهداف املحددة مسبقا وقياس األداء الفعلي، ومقارنة ذلك 

 داء املحقق بالهدف املخطط.األ 

لذلك فإن تحليل االنحراف وبيان أسبابه يساعدان على تقدير املوقف واتخاذ القرار املناسب الذي 

يجب أن يكون في الوقت املناسب، ومحددا بوضوح نوع التصحيح املطلوب، أخذا في االعتبار جميع 

م األداء تهدف للتعرف على مدى الظروف املحيطة بالقرار. وبذلك يمكن القول بأن عملية تقيي

تحقيق الوحدات اإلدارية لألهداف املوضوعة لها، كما أنه بواسطتها تتوافر لدى األجهزة املختصة 

 املعلومات والبيانات الالزمة والضرورية للتخطيط الجيد مستقبال.

 

 ثالثا:أهمية تقييم األداء املالي

إلسالمية واستقطابها للعديد من املتعاملين إن التوسع في حجم أنشطة املصارف ا            

واستخدامها للعديد من وسائل االستثمار، يستوجب تحلیل وتقويم أداء تلك الوسائل، فالقوائم 

املالية لوحدها ال تمكن إدارة املصرف من رقابة األداء، إال بعد صياغتها على شكل مؤشرات ذات 

يرات األداء دوريا، كما أن هناك جهات عديدة مغزى محدد، وداللة معينة في تشخي  سمات ومتغ

أخرى تحتاج إلى التحليل املالي وتطلبه، وبشكل خاص إدارة املصرف واملصرف املركزي واملودعون 

 واملالكون والسوق املالي والسلطة الضريبية والجمهور بوجه عام. 

ت عديدة ومختلفة يمكن ولهذا تحظى عملية تقييم األداء للمصارف أهمية بارزة في جوانب ومستويا

 إبرازها في اآلتي:
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، من خالل مقارنة ندرة البنك على تنفيذ األهداف املخططةيبين تقييم األداء املالي للبنوك  -

النتائج املتحققة مع املستهدف منها، والكشف عن االنحرافات واقتراح املعالجات الالزمة لها، مما 

 ؛125في العمل يعزز أداء البنك بمواصلة البقاء واالستمرار

، فإذا كانت الصيغة تلبي تلك معرفة مدى تلبية وسائل االستثمار الحتياجات العمالء -

 االحتياجات فعلى املصرف التوسع في تقديمها والعكس صحيح؛ 

، ال بد قبل تقديم هذه الصيغة للعمالء من التعرف على معرفة مخاطر هذه الصيغة -

 منخفضة؛ مخاطرها وهل هي مخاطر عالية أو متوسطة أو

، إن من أهمية تقويم أداء الصيغة معرفة مدى معرفة مدى تلبيتها الحتياجات املصرف -

 تلبيتها الحتياجات املصرف وهل تحقق هذه الصيغة عائدا مناسبا أم ال في ضوء مخاطر التطبيق؛

، فاملصرف يريد التعرف على املشكالت واملعوقات التي معرفة مشكالت ومعونات تطبيقها -

 عند تطبيق هذه الصيغة؛تصادفه 

، حيث يهدف املصرف من تقويم أداء وسائل معرفة مدى منافستها للصيغ التقليدية -

 .126االستثمار التعرف على مدى إمكانية منافسة هذه الصيغة للصيغ التقليدية املقدمة

 

 المطلب الثاني:  المصادر والجهات المستفيدة من عملية تقييم األداء المالي
 الالزمة لعملية تقييم األداء املالي أوال: املصادر 

يمكــن تحديــد مصــادر البيانــات واملعلومــات واإلحصــاءات التــي يعتمــد علیهــا فــي عمليــة تقيــيم        

 :127األداء من خالل اآلتي

القـــوائم املاليـــة واملرفقـــات: وتتضـــمن مجموعـــة معلومـــات متكاملـــة، تضـــم قائمـــة املركـــز املـــالي  -

 يلية املساعدة لها؛وقائمة الدخل والكشوفات التحل

املؤشــــــرات التاريخيــــــة للقــــــوائم املاليــــــة والتــــــي تحتاجهــــــا عمليــــــة تقيــــــيم األداء ألغــــــراض الدراســــــة  -

 والتحليل وعقد املقارنات؛
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تقييم األداء املايل للبنوك اإلسالمية والتقليدية ابستخدام املؤشرات املالية: دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة يف زاهر صبحي بشناق،   
 .21، ص 2011اإلسالمية غزة، ، رسالة ماجستري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة فلسطني

-، الندوة الدولية: حنو ترشيد مسرية البنوك اإلسالمية، دولة اإلمارات العربية املتحدةحنو بناء منوذج حماسيب لتقومي وسائل اإلستثمارحممد البلتاجي، 126
 http://www.beltagi.com/ar/?p=152، حبث منشور على موقعه الرمسي 2005سبتمرب 5-3ديب،
 .186-185، ص ص 2007، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، تقومي األداء ابستخدام النسب املاليةالكرخي،  جميد  127
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املوازنــة التخطيطيــة: وهــي البرنـــامج والخطــة الشــاملة لنشــاط الوحـــدة االقتصــادية لفتــرة زمنيـــة  -

 ؛مقبلة

ليـــة أم خارجيـــة، حيـــث تشـــكل البيانـــات الـــواردة فیهـــا التقـــارير الدوريـــة، ســـواء كانـــت تقـــارير داخ -

 قاعدة معلوماتية مهمة في تقييم األداء؛

االســـتبيانات التـــي تجريهـــا الوحـــدة االقتصـــادية لغـــرض التعـــرف علـــى جانـــب أو أكثـــر مـــن جوانـــب  -

نشـــــاطها، ســـــواء كانـــــت هـــــذه االســـــتبيانات تجـــــري داخـــــل الوحـــــدة أو خارجهـــــا، حيـــــث يتـــــوفر بـــــذلك 

 غراض تقييم األداء؛معلومات مفيدة أل 

الزيـارات امليدانيــة التــي تقــوم بهـا اإلدارة العليــا فــي الوحــدة االقتصـادية أو مــدراء األقســام فیهــا أو  -

أي فريـــق آخـــر ألغـــراض الوقـــوف علـــى حركـــة نشـــاط معـــين فـــي الوحـــدة والتعـــرف علـــى املشـــاكل التـــي 

 تواجهها؛

 .دية املشابهةالبيانات واملعلومات اإلحصائية عن نشاط الوحدات االقتصا -

 

 ثانيا: الجهات املستفيدة من عملية تقييم األداء املالي للمصارف اإلسالمية

 :128هناك العديد من الجهات املستفيدة من دراسة األداء املالي للمصارف وهي            

تهــتم إدارة املصــرف بتحليــل وتقيــيم األداء ألســباب عديــدة منهــا ضــرورة ممارســة  إدارة املصةةرف: -

ئف اإلداريــة، باعتبــار أن التحليــل املــالي يمثــل التغذيــة العكســية للمعلومــات عــن األداء الــذي الوظــا

يقــارن بــالخطط لتحديــد مــدى االنحرافــات وتصــحيحها، وأيضــا ضــرورة التوفيــق بــين هــدفي ســيولة 

البنــــك وربحيتــــه، وإذا كانــــت املنشــــآت عمومــــا تهــــتم بالتحليــــل املــــالي لغــــرض متابعــــة الســــيولة بوجــــه 

مــــن تمويلــــه متــــأت مــــن  9/10إن البنــــك يهــــتم بــــذلك أكثــــر مــــن غيــــره ألن البنــــك أكثــــر مــــن خــــاص، فــــ

 الودائع؛

إن البنــــــك املركــــــزي )بصــــــفته الســــــلطة النقديــــــة ( مســــــئول عــــــن الرقابــــــة علــــــى البنةةةةةةك املركةةةةةةز :  -

املصارف، وعن تنفيذ السياسة النقديـة بوسـائلها الكميـة والنوعيـة، ولكـي يسـتطيع البنـك املركـزي 

ه لصــالح االقتصــاد الــوطني، فإنــه يجــب أن يحصــل علــى مؤشــرات دوريــة ودقيقــة لغــرض أداء مهماتــ

توحيـــد البيانـــات املاليـــة واالئتمانيـــة الـــواردة لـــه مـــن كافـــة املصـــارف وصـــياغتها بالشـــكل الـــذي يخـــدم 

 أغراض السياسة النقدية واألهداف العامة؛
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 .662-658، ص 2015، دار وائل للنشر والتوزيع، احملاسبة اإلدارية يف املصارفخليل حممد حسن الشماع،   
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مــن الجمهــور وتســتثمرها،  ملــا ـكـان املصــرف هـو منشــأة ماليــة وســيطة تقبـل الودائــعاملودعةون:  -

وتقـــدم مجموعـــة متنوعـــة مـــن املنتجـــات والخـــدمات، فاإليـــداع هـــو الـــركن األول فـــي عمـــل املصـــرف، 

غيـــــــر أن اســـــــتمرار حصـــــــول املصـــــــرف علـــــــى األمـــــــوال، مرهـــــــون بالدرجـــــــة األولـــــــى بمـــــــدى قدرتـــــــه علـــــــى 

يـزة، ومـا اسـتثمارها وتوظيفهـا التوظيـف األمثـل، ومقدرتـه علـى تقـديم منتجـات وخـدمات بنكيـة متم

ألثـــر ذلـــك مـــن تحفيـــز املـــودعين علـــى إيـــداع األمـــوال بحثـــا عـــن العائـــد األفضـــل والتميـــز فـــي الخدمـــة 

والبعــــد عــــن املخـــــاطرة. وبالتــــالي يكــــون لـــــدى املودعــــون اهتمـــــام دائــــم باملؤشــــرات التـــــي تعكــــس هـــــذه 

 املقدرة على األداء الجيد؛

و املحتمـــــل بالعائـــــد علـــــى األمــــــوال يهـــــتم املســــــاهم الحـــــالي أاملسةةةةةتثمر ن الحةةةةةاليين واملةةةةةرتقبين:  -

املستثمرة ومدى سالمة استثماراتهم في املشروع، فمن الطبيعـي أن يبحـث املسـتثمر الحـالي عمـا إذا 

ـكـان مــن األفضــل لــه االحتفــاظ باألســهم التــي يمتلكهــا أو يتخلــى عنهــا، كمــا يبحــث املســتثمر املحتمــل 

مـــل املســـاهم وحســـب طبيعـــة املصـــرف عــن أفضـــل االســـتثمارات التخـــاذ قـــرارات الشـــراء، حيـــث يتح

املخـــاطر النهائيـــة التـــي تنطـــوي علیهـــا االســـتثمارات،  لـــذلك إن عمليـــة تقيـــيم األداء تســـاهم فـــي وجـــود 

مؤشــــرات تفيــــد كافــــة املســــتثمرين فــــي فهــــم ومعرفــــة هــــذه الجوانــــب وتــــوجههم نحــــو اتخــــاذ القــــرارات 

 املالئمة؛

اليـة التـي تنـتج عـن عمليـة تقيـيم األداء تسـاعد املؤشـرات امل هيئة سوق رأس املال والبورصة: -

فـــي تحديـــد مـــدى منطقيـــة بعـــض النســـب مقارنـــة بســـنوات أخـــرى، وبالتـــالي تلقـــي بالضـــوء علـــى مـــدى 

صحة اإلفصاح عـن وجـود تطـورات جوهريـة، وتقـوم الهيئـة العامـة لسـوق رأس املـال بمتابعـة مـدى 

ات املتعلقـــــــــة باإلفصـــــــــاح التـــــــــزام الشـــــــــركات املدرجـــــــــة ومـــــــــن بينهـــــــــا املصـــــــــارف، بالشـــــــــروط والتعليمـــــــــ

والشــفافية، ملـــا يعكســـه ذلــك مـــن إعطـــاء الصـــورة العادلــة للســـعر الحقيقـــي للســهم، ومـــن ثـــم مـــدى 

انعكـــــاس ذلـــــك علـــــى مؤشـــــرات الســـــوق املاليـــــة للمصــــــرف، كمـــــا يتـــــولى الســـــوق املـــــالي إعـــــداد ونشــــــر 

 املعلومات الخاصة باملصارف بشكل دوري لكي تستفيد منها الجهات املتعددة؛

تقـــوم الســلطة الضـــريبية ممثلــة عـــن الحكومــة بفـــرض وجبايــة الضـــرائب الضةةر بية: السةةلطة  -

املســـــتحقة دوريــــــا علــــــى املصــــــارف، ولــــــذلك فهــــــي بحاجــــــة إلــــــى تحليــــــل دقيــــــق ملصــــــادر اإليــــــراد وأوجــــــه 

التكاليف واملصروفات، وتسـاعد القـوائم املاليـة السـنوية املعـززة بتحلـيالت ماليـة مفصـلة السـلطة 

الـــدقيق لحجـــم الضـــرائب التـــي ســـتفرض، وعلـــى اتخـــاذ القـــرارات الصــــائبة  الضـــريبية علـــى التقيـــيم

 اتجاه املصارف؛
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يســـتفيد الجمهـــور بشـــكل أو بـــآخر مـــن تقيـــيم األداء املـــالي للمصـــارف، ويهـــتم دائمـــا الجمهةةةور:  -

بالبحـــث عـــن خـــدمات مصـــرفية متميـــزة وســـريعة تلبـــي التطـــورات املســـتمرة بالحيـــاة املعاصـــرة، ويـــتم 

ع الخــــدمات املنتشــــرة، وســــرعة تقــــديم تلــــك الخــــدمات، وانخفــــاض التكلفــــة، ذلــــك مــــن خــــالل مواقــــ

وليس من شأن كل ذلك أن يتم بـدون تحقيـق املصـرف للعوائـد الكبيـرة، والناتجـة عـن أدائـه الجيـد 

ونجاحـــه فـــي توظيــــف األمـــوال واالســـتثمارات وهــــو الـــذي يســــاهم بـــه فـــي الدرجــــة األولـــى اهتمــــام إدارة 

 .لتحليل املستمر لألداءاملصرف بعملية التقييم وا

 

 المطلب الثالث: أهمية التحليل المالي في تقييم األداء المالي
 أوال: مفهوم التحليل املالي

يعتبر التحليل املالي من املوضوعات الهامة التي تناولتها الدراسات الحديثة، ألنه ال يخرج في             

 للمبادئ جوهره عن الدراسة التحليلية املفصلة للبيانات ا
ً
ملنشورة بالقوائم املالية املعدة طبقا

املحاسبية املتعارف علیها. وقد عرف التحليل املالي املحاسبي بأنه عملية منظمة إلخضاع محتويات 

القوائم املالية للدراسة بهدف بلورتها وتوضيح مدلوالتها وتركيز االهتمام على الحقائق التي تكون 

في ترشيد قرارات مستخدمي القوائم املالية متخفية وراء األرقام بما يفيد
129. 

التحليل املالي هو أقرب إلى التحقيق في الوضع املالي الحالي واملتوقع وهو ما يتطلب التسلسل 

 املنطقي، فإجراء التحليل املالي يتطلب مايلي:

املعايير قراءة متأنية وتحليل ناقد للتقارير املالية وتقرير مدققي الحسابات، ودراسة القواعد و  -

 املحاسبية املطبقة؛

 التحليل االستراتيجي لتحديد نقاط القوة والضعف؛ -

 .  130تحليل القوائم املالية وقراءة ما وراء األرقام ومعرفة الواقع االقتصادي واملالي -

 

 

 

 

                                                           
، حبث منشور يف جملة لتحليل املايل، دراسة ميدانية للمصرف الصناعي السوريتقومي أداء املصارف ابستخدام أدوات الطيف زيود، ماهر األمني، 129

 162، ص 2005(4( العدد )27جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ،  سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية اجمللد )
130

 Pecassioh Venance Ouattara, Diagnostic financier et performance d’ une entreprise en cote d’ ivoire, 
Ecole superieure de Gestion de paris, MBA finance d’ entreprise, 2007.  



 معايير ومؤشرات مالية إسالمية لقياس وتقييم أداء المصارف اإلسالمية ............الفصل الثالث. 

 

 
113 

 

 ثانيا: أساليب وأدوات التحليل املالةي

ل أو املنظمات واملؤسسات املعنية يعتبر التحليل املالي الوسيلة التي تمكن رجل األعما           

بالتحليل من استنباط مجموعة من املؤشرات املالية عن أنشطة املنشأة، حيث يقوم التحليل املالي 

 أيا كانت صورته على منهج املقارنة، لذا فإن أساليب التحليل املالي تتعدد على النحو التالي:

بين أرقام القوائم املالية للفترة املحاسبية بموجب هذا األسلوب تتم املقارنة  التحليل الرأس ي: .1

 تنسب قيمة كل بند من بنود 
ً
نفسها لتظهر محصلة هذه املقارنة بصورة نسب مئوية، فمثال

 املوجودات في امليزانية إلى مجموع املوجودات في امليزانية نفسها.

لتحليل مفيدا إال إذا ويتميز هذا التحليل بضعف الداللة ألنه يعتبر تحليال ساكنا وال يصبح هذا ا

تمت مقارنته مع نسب أخرى ذات نفس الداللة، لذلك نجد أن استخدام هذا التحليل بمفرده ال 

 .131يوفر مؤشرا جيدا على مدى قوة أو ضعف الحالة تحت الدراسة

 

: حيث يتم دراسة حركة بند معين أو عدة بنود على مدار التحليل األفقي/ تحليل االتجاهات .2

ية للتعرف على مقدار واتجاه التغير الحادث في حركة البند أو معدل التغير على عدة فترات مال

 مدار الفترة الزمنية مجال املقارنة، ولذلك يوصف بالتحليل املتحرك.

يتم التحليل األفقي عن طريق دراسة االتجاه وحساب األرقام القياسية لعدد من الفترات الزمنية 

ينة كسنة أساس. والختيار سنة األساس أهمية كبيرة على صحة بعد أخذ أرقام العناصر لفترة مع

ودقة ودراسة اتجاهات التطور، ولذلك عند اختيار سنة األساس البد من مراعاة االعتبارات 

 :132التالية

 االبتعاد عن التحيز الشخص ي؛ -

 اختيار سنة أساس تتصف بأنها طبيعية لم يمر علیها أية ظروف استثنائية؛ -

 ساس متقادمة.  أال تكون سنة األ  -

 

 ألنه يوفر عدد كبير من  تحليل النسب املالية: .3
ً
يعتبر هذا األسلوب من التحليل األكثر شيوعا

املؤشرات املالية التي يمكن االستفادة منها في تقييم أداء املنشأة في مجاالت السيولة والنشاط 

 والربحية.

                                                           
 .39، ص 2005، دار وائل، األردن، التحليل املايل: مدخل صناعة القراراتمنري شاكر حممد، امساعيل امساعيل، وآخرون،   131
 .42منري شاكر حممد، ، مرجع سابق، ص   132
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 ج
ً
 ينبغي على أي محلل تطبيقها بل هناك إن أدوات التحليل املالي ومعايير التقييم ليست قالبا

ً
امدا

 من املرونة فیها.
ً
قدرا

133 

 
 (: أدوات التحليل املالي9الشكل رنم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املصدر: من إعداد الباحثة باالستناد على دور أدوات التحليل املالي في ترشيد قرارات التمويل في البنوك اإلسالمية 

 134في سورية

ّ
ّ
ّ

                                                           
، كلية 2002-1998حتليل وتقييم األداء املايل للبنوك التجارية األردنية للفرتة التميمي، اثئر عدانن قدومي، حبث مناور بعنوان  إايد فاضل133

 االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية
، رسالة ماجستري يف احملاسبة، جامعة دمشق ، وريةدور أدوات التحليل املايل يف ترشيد قرارات التمويل يف البنوك اإلسالمية يف سغرام طلب،   134

 .97، ص 2015

 أدوات التحليل املالي

تحليل التغير 

 واالتجاه

 النسب املالية

التحليل 

 الرأس ي

التحليل 

 األفقي

نسب 

 السيولة

 نسب 

 ةالربحي

 نسب

  النشاط

 نسب 

 املديونية

 نسب 

 السوق 
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 ثالثا: أهمية التحليل املالي

يعد التحليل املالي ذو أهمية قصوى لعملية التخطيط املالي للمنشأة، فهو منطلق العملية اإلدارية 

ونقطة البداية فیها. لكي يتمكن املدير من وضع الخطط املالية البد من معرفة املركز املالي ملنشأته. 

ة املالية والتي تمثل خالصة واقعية للنشاط التشغيلي ويمكن استخدام املعلومات التي توفرها اإلدار 

 في املجاالت التالية:

 تحديد مدى كفاءة اإلدارة في جمع األموال من ناحية، وتشغيلها من ناحية أخرى؛ -

 الحصول على مؤشرات تبين فعالية سياسات الشركة وقدرتها على النمو؛ -

 ي توقع املستقبل للوحدات املستقبلية؛املساعدة في عملية التخطيط املالي، حيث أنه يساعد ف -

 مؤشر على مدى نجاح أو فضل اإلدارة في تحقيق األهداف املرجوة.  -

بما أن القرارات االستثمارية والتمويلية تعد عناصر حيوية للتخطيط ولتحقيق أهداف املنشأة، لذا 

داء املخطط، باالعتماد على فعلى املدير املالي أن يأخذ دوره في مراقبة األداء الفعلي ومقارنته مع األ 

 املعلومات التي تظهر في القوائم املالية.

كما تستفيد معظم املنشآت من عملية التحليل املالي في رسم سياساتها املستقبلية في االئتمان  

واالستثمار وفي الرقابة على كفاءة اإلدارات الفرعية األخرى ذات العالقة بوظائف املنشأة اإلنتاجية 

قية والبيعية واالستثمارية، لذا يتجلى اهتمام املنظمات بالتحليل املالي لتحقيق غايات والتسوي

متعددة، أهمها لغايات منح االئتمان، لغايات تقييم االستثمار في أسهم الشركات، لغايات االندماج 

 135أو الشراء، لتقييم كفاءة التشغيل واألداء وكذلك لغرض التخطيط للمستقبل.

 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
، حبث منشور استخدام املؤشرات املالية ملقارنة أداء املصارف التجارية مع املصارف اإلسالمية املدرجة يف بورصة فلسطنيمفيد خالد الشيخ علي، 135

 514، ص2018سنة 24اجمللد 102يف جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، العدد
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 الثانيالمبحث  
 المعايير والمؤشرات المقترحة لقياس أداء المصارف اإلسالمية

 
 سنتناول بالدراسة هذا املبحث من خالل املطالب التالية: 

 
 
 
ّ
ّ

يعتبر أسلوب التحليل املالي باستخدام النسب املالية أكثر أساليب التحليل شيوعا من وجهة نظر 

ية األكثر خصوصية واستخداما للتعبير عن حقيقة املحلل املالي، حيث يعتبر من الوسائل التحليل

 الوضع املالي للمنشأة والتي تساهم بدرجة كبيرة في ترشيد القرارات.

وتتوافر في املصارف اإلسالمية عدد كبير من النسب املالية التي تستخدم في تقييم طلبات التمويل 

 داري للجهات طالبة التمويل.واالستفادة منها كمؤشرات معينة للحكم على األداء املالي واإل 

 

 المطلب األول: المعايير المالية لقياس وتقييم أداء المصارف اإلسالمية
 كفاية رأس املالمعيار أوال: 

 تعر ف .1

يوضح مفهوم كفاية رأس املال العالقة بين مصادر رأس مال املصرف واملخاطر املحيطة             

أداة لقياس مالءة املصرف، حيث يمكن تعريف درجة  بموجوداته، وتعتبر نسبة كفاية رأس املال

. 136املالءة في البنك بأنها احتمال إعسار البنك، حيث كلما انخفض هذا األخير ارتفعت درجة املالءة

أما فيما يخ  قياس املالءة فإن الجهات الرقابية اعتمدت بداية نسبة الرافعة املالية التي تقيس 

واعتبرت أن  1988عام  مقررات لجنة بازل لقياس املالءة، ثم جاءت نسبة رأس املال إلى املوجودات 

                                                           
136 Alan Greenspan, The Role of Capital in Optimal Banking Supervision and 

Regulations, Economic Review, N10, 1998, P25.   

 املعايير املالية لقياس وتقييم أداء املصارف اإلسالمية؛ -

 املعايير الشرعية لقياس وتقييم أداء املصارف اإلسالمية؛ -

 املؤشرات املالية باملصارف اإلسالمية. -
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هذه النسبة ال تقيس املالءة كونها ال تميز بين موجودات البنك تبعا لدرجة املخاطرة، وقد أخذت 

 . 137بعين االعتبار الدور الذي يلعبه رأس املال في تحمل الخسائر وأموال املودعين

لجنة بازل معيار جديد لكفاية رأس املال بهدف تعزيز سالمة ومتانة قدمت  2004وفي عام              

النظام املالي واملصرفي العالمي وتعزيز التنافسية بين مؤسسات الجهاز املصرفي وتغطية أشمل 

 .  138بمعيار بازل للمخاطر التي تواجه البنوك، والذي سمي 

 

افقها مع طبيعة املصار  .2  ف اإلسالميةكفاية رأس املال املقترحة ومدى تو

 تختلف الوظيفية وخصائصها اإلسالمية املصارف ومطلوبات موجودات طبيعة أن نعلم              

 مالئمة عدم عنه ينشأ الذي األمر التقليدية، املصارف ومطلوبات موجودات عن طبيعة كثيرا

 املصارف على قللتطبي الحالي بشكلها بازل  لجنة أقرتها التي املال رأس نسبة كفاية حساب منهجية

 املتعلقة للمخاطر تحديدها إطار في بازل  منهجية أن في هنا األساسية املشكلة وتتمثل  اإلسالمية،

 االستثمار، حسابات ودائع وهي اإلسالمية، البنوك في املطلوبات بنود أهم مع لم تتعاط املال برأس

 بنود ضمن نفسه الوقت في تبرتع وال املخاطر، في املشارك املال رأس ضمن بنود تعتبر ال والتي

 عنها أصال اإلسالمية املصارف تتحمل ال والتي التقليدية، في البنوك عليه املتعارف باملعنى املطلوبات

 .املصرف بها يقوم التي االستثمار مخاطر في تحمل تشارك الودائع هذه أن حيث مخاطر، أية

 في بعضها ويتمثل املنهجية هذه تطبيق اقسي في تظهر املشكالت من العديد فإن لذلك             

 املوجودات بتحديد تتعلق واألخرى  النسبة( )بسط املخاطر يتحمل الذي املال رأس تحديد مكونات

 اإلسالمية املصارف في االستثمار حسابات ودائع كانت وملا النسبة (، هذا املرجحة باملخاطر)مقام

 طبيعة وأن املساهمين، وحقوق  الجارية لحساباتا جانب إلى أموالها مصادر من أهم مصدر تعتبر
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امعة أم ، املؤمتر العاملي الاالث لالقتصاد اإلسالمي، جقياس مالءة البنوك اإلسالمية يف إطار املعيار اجلديد لكفاية رأس املالماهر الشيخ حسن،   
 .9، ص 1988القر ، مكة املكرمة، 

هبدف الرقابة على عمل البنوك. قامت هذه اللجنة إبصدار اتفاقية كفاية رأس املال  1974مت تشكيل جلنة ابزل يف إطار بنك التسوايت الدولية عام   138
وعة من القواعد و املبادئ األساسية للرقابة على %كحد أدىن. بعدها أصدرت اللجنة جمم8، حيث حددت نسبة كفاية رأس املال للبنوك 1988عام 

 وضعت منهجية للتأكد من تطبيق القواعد األساسية. 1999، ويف عام 1997عمل املصارف وكان ذلك يف 
فقط بل جيب أن ميتد  رأت اللجنة إعادة النظر يف اتفاقية ابزل األوىل حيث أن األمر جيب أن ال يقتصر على خماطر االئتمان 1997بعد األزمة املالية عام 

 .2007ليبدأ التطبيق يف  2006يف عام  2ليشمل استقرار النظام املايل، فتم إصدار اتفاقية ابزل 
 ركزت اتفاقية ابزل األوىل على املخاطر االئتمانية و خماطر السوق يف حني أن االتفاقية الاانية أضافت املخاطر التشغيلية.

 دعائم أساسية : 3تقوم على  2ميكننا القول سأن اتفاقية ابزل 
 %؛8متطلبات دنيا رأس املال =  -1
 الرقابة من قبل السلطات النقدية و الرقابية؛ -2
 انضباط السوق. -3
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 ألن التقليدية البنوك في الودائع طبيعة عن تماما مختلفة املصرف مال وعالقتها برأس الودائع هذه

 البنك في الوديعة تعتبر بينما مضاربة، عالقة اإلسالمي في املصرف واملودع املصرف بين العالقة

 أعماله. نتائج عن النظر بسداده بغض املصرف يلتزم قرض بمثابة التقليدي

 إدارة عن تنشأ مخاطر عدة إلى تتعرض اإلسالمي املصرف في االستثمار حسابات ودائع إن             

 واملراجعة املحاسبة هيئة أشارت وقد املال، رأس على سلبا بعضها يؤثر وقد تلك الحسابات،

 مخاطر نوعين، في املخاطر هذه حددت حيث املوضوع هذا إلى إلسالمية املصرفية للمؤسسات

 :139استئمانية، وهو ما سنوضحه فيما يلي ومخاطر منقولة تجارية

 االستثمار ودائع وأصحاب اإلسالمي املصرف بين العالقة تقوم  املنقولة: التجار ة املخاطر -

 لىع ويعتمد متغيرا الحسابات هذه ألصحاب العائد يكون  يقتض ي أن الذي املضاربة عقد فقه على

 نفسه املصرف يجد قد ولكن الخسارة، حالة في العائد سالبا هذا يكون  أن ويمكن االستثمار نتائج

 أعلى الودائع ألصحاب عائد معدل دفع مضطرا إلى السوق  في املنافسة بحكم تجارية ضغوط وتحت

 هذه في متنازال املضاربة عقد الواردة في التعاقدية الشروط بموجب يدفعه الذي العائد معدل من

 من املفاجئة السحب حالة عمليات املصرف سيواجه ربما وإال الربح، في حصته من جزء عن الحالة

 خطر إلى الودائع تلك  تعرض أو العائد في ملموس انخفاض بوجود الشعور  حالة في املودعين قبل

 الخسارة.

ودائع  إلیها تتعرض قد لتيا الخسائر فان البنك إعسار على وأثرها املالءة لتعريف طبقا فانه وعليه 

 وبالتالي نفسه، املصرف مال رأس إلى االعتبارات تلك بفعل مخاطرها تنتقل االستثمار، حسابات

 تلك من املمولة باملخاطر املرجحة املوجودات من جزء على واضحة إضافية لها آثار يكون 

 .النسبة احتساب يشملها مقام والتي الحسابات

 

 ارتكابه أو االستثمار وديعة عقد لنصوص البنك بمخالفة املتعلقةو اإلستئمانية:  املخاطر -

 عن املسؤولية يتحمل البنك فان وبالتالي لديه، املودعة إدارة األموال في إهمال أو تقصير أو مخالفة

 باملخاطر املرجحة املوجودات من بعضا النسبة تضمين مقام إلى يدعو الذي األمر الخسائر، تلك

 االستثمار. حسابات ودائع من املمولة
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 -دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس رسالة، الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية : دراسة تطبيقية مقارنةشوقي بورقبة،    
 .80-79، ص ص 2010سطيف، اجلزائر، 
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واملخاطر  املنقولة التجارية املخاطر من كل مواجهه في التطبيق وألغراض سبق ما على وبناء          

 النسبة تكون  أن اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة هيئة قررت فقد اإلستئمانية،

 .االستثمار حسابات قيمة من (% 50 ) املال رأس كفاية احتساب معادلة في مقام تندرج التي

 أيضا، البسط عناصر على التشغيلية واملخاطر املنقولة التجارية املخاطر من كل بأثر يتعلق وفيما

)البنك( وليس حسابات الودائع، وبالتالي  املساهمين أموال تتحملهما مخاطر تعريفهما بحكم فإنهما

 فرأس النسبة، بسط إلى حسابات االستثمار منهجية بازل فال يجوز إتباع أي جزء من بإتباعفإنه 

 إلى النظر تم وإذا املخاطر، هذه مواجه في الحسابات، لتلك الحماية يقدم هو الذي املصرف مال

 مكونات ضمن إلدراجها مؤهلة تصبح حتى الثانية الشريحة بمكونات أنها شبیهة على الحسابات هذه

 خمس عن الدين هذا استحقاق مدة تقل ال أن هو بازل  الذي وضعته الشرط فإن املال، رأس

 االستثمار ودائع حسابات فمعظم اإلسالمية في املصارف عمليا متحقق غير األمر وهذا سنوات،

 ضمن االستثمار حسابات ودائع إلدراج ال مبرر وبالتالي سنوات، خمس عن استحقاقها مدة تقل

 .النسبة بسط تشكيل

 املال رأس كفاية لجنة اقترحته ملا وفقا املال رأس كفاية سبةن احتساب يكون  وبالتالي             

 :يلي كما م 1999 عام اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة هيئة املحاسبة عن املنبثقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احتياطيات + واالحتياطيات املدفوع املال )رأس= اإلسالمية للبنوك املال رأس كفاية نسبة

 من املمولة املرجحة الخطرة التقويم ( / )األصول  إعادة طياتاحتيا + مخاطر االستثمار

من حسابات االستثمار  +املشتركة( االستثمار املطلوبات باستثناء حسابات+ املال رأس

  املخص .
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 ومن املؤشرات املالية لقياس مؤشر كفاية رأس املال في املصارف اإلسالمية نجد:

 
 

 

 

 

  

 

 
 بحيةثانيا: معيار الر 

يعد تحقيق األرباح من أهم األهداف التي تسعى إلیها املصارف بصفة عامة، وترجع أهمية األرباح 

 من مصادر ثقة املودعين واملستثمرين في املصرف اإلسالمي، باإلضافة إلى أن األرباح 
ً
لكونها مصدرا

من أحد الوسائل تمكن املصرف زيادة احتياطاته وبالتالي مواجهة أية خسائر متوقعه، كما أنها 

لزيادة رأس املال، كما يعتبر معيار الربحية من أهم املعايير املالية التي يمكن استخدامها في قياس 

 .140كفاءة وفعالية اإلدارة

 :ومن املؤشرات املالية التي يمكن أن تستخدم لقياس الربحية في املصارف اإلسالمية ما يلي

 
 

 

 

 

 

 

 ثالثا: معيار السيولة

لحالة املالية هو ما يطلق عليه السيولة، وهو املعيار الذي يهتم بااللتزامات قصيرة األجل إن قياس ا

وكذا األصول التي يمكن أن تتحول إلى وسائل دفع بسهولة لقياس قدرة املصرف على مواجهة 
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، 10/08/2019، حبث منشور على الصفحة الرمسية للدكتور، اتريخ االطالع قياس أداء املصارف اإلسالميةحممد البلتاجي،   
http://www.beltagi.com/ar/?p=148&cpage=1 

كفاية حقوق امللكية في مقابلة مخاطر التمو ل واالستثمار= حقوق 

 امللكية/ إجمالي التمو ل واالستثمار
 

 امللكية للودائع= حقوق امللكية/ إجمالي الودائع كفاية حقوق 
 

 إجماليّاألصولّ/األرباحّالصافية= معدلّالعائدّعلىّاألصول
 

 حقوقّالملكيةّ/األرباحّالصافية= معدلّالعائدّعلىّحقوقّالملكية
 

http://www.beltagi.com/ar/?p=148&cpage=1
http://www.beltagi.com/ar/?p=148&cpage=1
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 االلتزامات قصيرة األجل، وبالتالي احتمال الحاجة إلى أموال إضافية وذلك نتيجة لوجود ودائع تحت

 .الطلب تمثل جانبا هاما من مصادر األموال

وتعد السيولة من أهم املوضوعات واملشكالت التي تواجهه إدارة املصارف حيث أنها تتعارض دائما 

مع الربحية، وللوصول إلى التوازن األمثل لتحقيق السيولة والربحية يتم القياس في إطار تلك 

 . املصارفاملؤشرات والتي تعطى صورة عن حجم السيولة ب

ويمكن القول بأنه ال يوجد تعارض بين السيولة والربحية حيث أن السيولة تتعلق بالهدف اليومي 

إلدارة األموال لضمان تدفقها وانسيابها بيسر في حين أن الربحية هدف طويل األجل وليس 

السياسات بالضرورة أن تحقق بالكامل في األجل القصير، وهنا يظهر دور اإلدارة في رسم وتنفيذ 

التي بواسطتها يستمر املشروع محتفظا بقدر مالئم من السيولة يسمح ويساعد على تحقيق 

 141.األرباح

 ومن املؤشرات املالية التي تستخدم لقياس السيولة مايلي:
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 مشكالت إدارة السيولة في املصارف اإٍلسالمية 

الشكل  المية في إدارة سيولتها من خالليمكن تلخي  أهم املشكالت التي تواجهها املصارف اإلس
 (.10رقم )
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 مرجع سابق. ،قياس أداء املصارف اإلسالميةاجي، حممد البلت  

 إجماليّالموجوداتّ/الموجوداتّالسائلة
 

 إجماليّالودائعّ/الموجوداتّالسائلة
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 (: مشكالت إدارة السيولة في املصارف اإلسالمية10الشكل رنم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املصدر: شوقي بورنبة، الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية : دراسة تطبيقية مقارنة، مرجع سابق، ص 

88. 

 
 موالرابعا: مؤشر النشاط وتوظيف األ 

 للحكم على كفاءة إدارة املصرف، وذلك فيما يتعلق بالقدر            
ً
 هاما

ً
يعد معيار التمويل مؤشرا

الذي يزود به املجتمع من أموال في صورة عمليات تمويل )ائتمان مصرفي(، وهي معدالت تؤثر في 

بنك في توظيف ربحية املصارف وسيولتها، أو بعبارة أخرى تقيس هذه املؤشرات مدى كفاءة ال

 املتاحة لديه في تحقيق عوائد علیها. األموال 

وعملية منح االئتمان املصرفي ال تنتهي بمجرد منح العميل التمويل املطلوب وإنما يتطلب األمر 

متابعة استخدام التمويل بما يتفق وسياسة املصرف الئتمانية بصفة خاصة والسياسات 

ة، كل ذلك يضفي أهمية على عملية االئتمان املصرفي من االقتصادية واملالية للدولة بصفة عام

ناحية منحه أساسا ومتابعة مراكز العمالء بصفة دورية كمرحلة تالية، هذا كله بغيه تخفيض 

 لنشأة الديون املعدومة. ويمثل التمويل الشق الثاني من  املخاطر الناتجة
ً
عن التمويل وتفاديا

 .142الوساطة املالية باملشاركة
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 ، ، مرجع سابق.قياس أداء املصارف اإلسالميةحممد البلتاجي،   

البطء في تطوير أدوات مالية 

 إسالمية

 تباين أجل االستحقاق

عدم وجود السوق الثانوي 

 اإلسالمي

عدم وجود تسهيالت  المقرض 

 األخير

عدم وجود أدوات قصيرة األجل 

 الستثمار فائض السيولة

عدم وجود سوق 

مصرفية بين 

 المصارف اإلسالمية

اللجوء إلى مرابحات السلع الدولية رغم 

اإلشكاليات في عدم االنضباط  الكامل مع 

 المبادئ الشرعية

الوسائل التقليدية غير متوافقة مع 

ة في بعض الشريعة، واالختالفات الفقهي

 الوسائل

القيود الشرعية على بيع الديون والتي 

تمثل جزءا كبيرا من أصول المصارف 

 اإلسالمية

لحسابات الجارية بشكل االعتماد على ا

 كبير
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 :ومن املؤشرات املالية التي تستخدم لقياس التمويل ما يلي            

 

 

 

 
 المطلب الثاني: المعايير الشرعية لقياس وتقييم أداء المصارف اإلسالمية

يتميز النظام االقتصادي اإلسالمي عن غيره بقيامه على قواعد راسخة وارتكازه على مفاهيم         

 .لصحيحةمنضبطة وانبثاقه عن العقيدة ا

إن القيم والسلوكيات التي أحيط بها االقتصاد اإلسالمي هي من مقوماته األساسية األصلية،          

وقد تأكدت تلك األصالة من اشتمال القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة على أعمدة تلك 

 .املبادئ والقيم

ن مصادر الشريعة اإلسالمية ومن أقوال ويمكن استخالص العديد من معايير تقويم األداء م        

الفقهاء واملفكرين املسلمين، ومن تلك املعايير التي يمكن أن تستخدم لتقويم أداء املصارف 

 :143اإلسالمية ما يلي

 معيار االلتزام الشرعي أوال:

 إن الهدف الرئيس ي للمصارف اإلسالمية كما سبق إيضاحه هو تقديم الخدمات املصرفية             

 ألحكام الشريعة اإلسالمية، ومن ذلك يتضح أن التزام املصارف اإلسالمية 
ً
واالستثمارية طبقا

 .بأحكام الشريعة اإلسالمية هو األساس الذي تقوم عليه

                                                           
 حممد البلتاجي، مرجع سابق.  143

 لمتاحة=ّإجماليّالتمويلّواالستثمار/)الودائع+حقوقّالملكية(معدلّتوظيفّالمواردّا
 

 نسبةّاإليراداتّإلىّإجماليّالتمويلّواالستثمار
 

 معدلّتكلفةّالدخل=ّالمصاريفّالتشغيلية/ّإجماليّاإلرادات
 

 نسبةّالتكاليفّالتشغيليةّإلىّإجماليّالتمويلّواالستثمار
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ونظرا ألن املصارف اإلسالمية تمثل في الواقع املصرفي التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي، لذلك  

  .هم املعايير التي تستخدم في الحكم على كفاءة أداء املصرف اإلسالمييعد معيار االلتزام الشرعي أ

ويمكن قياس مدى التزام املصرف اإلسالمي بأحكام الشريعة اإلسالمية عن طريق التأكد من        

وجود هيئة للرقابة الشرعية، باإلضافة إلى ذلك يتم مراجعة الهيكل التنظيمي للمصرف والتأكد من 

رقابة الشرعية مسئولة عن الرقابة الشرعية لألعمال التنفيذية للمصرف للتأكد من وجود إدارة لل

 . التنفيذ والتطبيق السليم للفتاوى الصادرة من الهيئة الشرعية

 

 معيار املحافظة على األموال ثانيا:

أن مطلوب التجار سالمة رأس املال والربح وال يقال ملن لم  « 144اإلمام النسفيويقول        

  » سلم له رأس ماله ند ربحي

ٓئَِك ﴿ لم يذكر الربح في القرآن إال في سورة واحدة هي سورة البقرة:  ٱُْولَج 
 
ينَ ٱ ِ   َّلذ

 
ُواْ ٱ   ۡشََتَ

 
َلَ ٱ لَج   بِ  لضذ

 
 لۡهَُدٰى أ

َرُُتُۡم َوَما ََكنُوْا ُمهۡتَِدينَ  ج  َ ر إن مطلوب التجاويقول النسفي في تفسير اآلية الكريمة: ، ﴾١٦فََما َرِِبَت ِتِ

، وهؤالء قد أضاعوا رأس مالهم الهدى ولم يبق لهم إال الضاللة، وإذا لم سالمة رأس املال والربح

وال يبق لهم إال الضاللة لو يوصفوا بإصابة الربح وإن ظفروا باألعراض الدنيوية ألن الضال خاسر 

أي معتدين إلى طرق  ينَ َوَما ََكنُوْا ُمهۡتَدِ  . أما تفسيريقال ملن لم يسلم له رأس ماله أنه ند ربح

التجارة، فإن املقصود منها سالمة رأس املال وحصول ربح ولئن فات الربح صفقة فربما يتدارك في 

 .145صفقة أخرى 

شيئان سالمة رأس املال والربح،   أن الذي يطلبه التجار في متصرفاتهم« 146الزمخشر  ويقول           

 »ومن لم يسلم له رأس ماله ال يوصف بالربح…  والتجارة سبب يقض ي إلى كل من الربح والخسران
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يه واإلشادة بعلمه بلغ منزلة عالية يف العلوم والفنون املتنوعة، ويدل على ذلك ما سطره املرتمجون له من الاناء عل  اإلمام جنم الدين عمر النسفي  
تلف أنواع العلوم وفضله وزهده فقد ذكروا أنه كان فاضاًل زاهدًا فقيهًا مفسرا عارفا ابملذهب واألدب، وإماما مربزا متفننا كاري التصنيف والتأليف يف خم

 .والفنون، وكان له شعر على طريقة الفقهاء واحلكماء
اهم يف رسوخ الدين ووقايته من الشبه والفنت وتظهر أمهية هذا املؤلف الذ  يقدم أصوال عقدية وفصوال تس العقيدة النسفية النسفيومن أشهر ما قدمه 

الة وإسهاب اليت تعصف ابملؤمنني، من خالل توضي  للمكنوانت واملقاصد العقدية، وحتقيق للمسائل وتدقيق للدالئل وحتريرها، وشرح الفوائد من دون إط
 .ممل أو إخالل

، ص 1996، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الطبعة األوىل،  القاهرة، الميقياس وتوزيع الربح يف البنك اإلسكوثر عبد الفتاح حممود األجبي،    145
19. 

حنفيا يف الفروع ) الفقه ( وكان جياهر رمذهبه  يف األصول )العقيدة(  تزليامع الزخمشر  من أئمة  العلم ابلدين والتفسري واللغة واآلداب. كان الزخمشري  146
  .) االعتزال ( ويدونه يف كتبه، ويصرح به يف جمالسه

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
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 َوََل تُۡؤتُوْا ﴿ في سورة النساء:
 
َفهَآءَ ٱ لَُُكُ  لسه  ٱَۡمَو 

 
ذَِت ٱ  َجَعَل  ل

 
ُ ٱ ا وَ  للذ مّٗ  لَُُكۡ ِقيَ  

 
 ِفهيَا وَ  ۡرُزقُوُهُۡ ٱ

 
َوقُولُوْا لَهُۡم  ۡكُسوُهُۡ ٱ

ۡعُروفّٗا ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين «الكريمة  في معنى هذه اآلية اإلمام ابن كثيرقال ، ﴾٥قَۡوَلّٗ مذ

السفهاء من التصرف في األموال التي جعلها هللا للناس نياما، أ  تقوم بها معايشهم في 

، ومن هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام: فتارة يكون الحجر للصغر »التجارات وغيرها

ة لسوء التصرف لنق  العقل أو فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون وتار 

الدين وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها فإذا سأل الغرماء 

 .147الحاكم الحجر عليه، حجر عليه

ويستخدم هذا املعيار  لقياس قدرة إدارة املصرف اإلسالمي على املحافظة على أموال            

وارد الذاتية للمصرف والتي تتكون من رأس املال واالحتياطات واألرباح املصرف، مؤشر التغير في امل

 .املرحلة منسوبة إلى أجمالي املوارد باملصرف، وقياس معدل نمو هذه املوارد من عام آلخر

عن طريق استثمارها االستثمار األمثل بما يحقق عائد للمودعين، والبعد عن االستثمارات ذات 

قياس مدى حماية املصرف ألموال املودعين عن طريق متابعة املتأخرات  املخاطر العالية، ويمكن

 .من فترة ألخرى 

 :و كون املؤشر على النحو التالي

 

 

 

  معيار التوجه الشرعي لالستثمار في املصارف اإلسالمية ) أولو ات التمو ل(   ثالثا:

 ملا ينبغي أن يقوم املصرف اإلسالمي كمنظمة تنموية إسالمية بوضع أولوي
ً
ات لنشاط التمويل وفقا

من استقراء تعاليم  اإلمام الشاطبيورد بالشرع الحنيف، وهي األولويات اإلسالمية والتي ذكرها 

اإلسالم حيث أشار إلى أن املقاصد في الشريعة اإلسالمية ثالثة أقسام الضروريات، الحاجيات، 

  .التحسينات

                                                           
 .86، ص 2009دار الكتب العلمية،  نظام االقتصاد يف اإلسالم،الشيخ طاهر بدو ،   147

 التمويلّنسبةّالمتأخرات=ّإجماليّالمتأخرات/ترصيد
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صالح التي ال تستقيم حياة اإلنسان إال بها، وإال حيث ذكر اإلمام أن الضروريات هي األشياء وامل

اختل نظام حياتهم. والحاجيات هي ما يحتاجه الناس للتوسعة والتيسير ورفع املشقة، أما 

 .148التحسينات فهي األشياء واألمور التي تسهل الحياة وتحسنها

أمين الكفاية أو حد وقد تدرج اإلسالم في خطواته ومراحله بتأمين األفراد ضد الفقر املطلق، ثم ت

 .الغنى لهم، ثم بعد ذلك يدخل في مستوى الرفاهية

ويمكن استخدام املؤشرات التالية لقياس معيار التوجه الشرعي لالستثمارات في املصارف 

 اإلسالمية:

 :نسبة التوظيف في االستثمارات الداخلية، ويكون املؤشر على النحو التالي -

 

 :يكون املؤشر على النحو التالي نسبة االستثمارات طويلة األجل، -

 

 رابعا: معيار الكسب الحالل للمال

نهى اإلسالم عن استخدام الوسائل املحرمة في التعامل مثل الربا واالحتكار واالستغالل والغش        

وبخس املال، وكل ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، كما حرم التجارة في السلع املحرمة وكل 

 .التي تدخل دائرة الحرام األعمال

كما حرم اإلسالم كل كسب يثير األحقاد وإفساد العالقات وأمر باالبتعاد عن الغش والخداع 

واستغالل غفلة وطبيعة الناس من حوله، كما أمر بالعدل في كل تعامل أو تعاقد حتى ال يشيع 

  .الفساد في األرض
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 .53، ص 2009دار النشر للجامعات، الطبعة األوىل، القاهرة،  ،املصارف اإلسالمية بني الفكر والتطبيقحسني حسني شحاتة،   

 نسبةّاالستثماراتّطويلةّاألجل=ّاالستثماراتّطويلةّاألجل/ّإجماليّاالستثمارات
 

 نسبةّاالستثماراتّالداخلية=ّاالستثماراتّالداخلية/ّإجماليّاالستثمارات
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َا ﴿ّ قوله تعال:ومن اآليات الدالة على ضرورة أن يكون الكسب حالال ٓأَُّيه  يَ  
 
ينَ ٱ ِ َءاَمنُٓوْا ٱَنِفُقوْا ِمن  َّلذ

َن  ٓ ٱَۡخَرۡجنَا لَُُك ِمِ ا بَ  ِت َما كََسبُُۡتۡ َوِممذ  َطِيِ
 
ُموْا  ۡۡلَۡرِض  ٱ  َوََل تََيمذ

 
ُُت بِ  لَۡخِبيثَ ٱ ٓ ٱَن  َِمنُۡه تُنِفُقوَن َولَس ۡ َلذ

ِ
اِخِذيِه ا

 تُۡيِمُضوْا ِفيِه  وَ 
 
  ٱَنذ  عۡلَُمٓواْ ٱ

 
َ ٱ يدٌ  غَِني  للذ   [. البقرة ]سورة ﴾٢٦٧ََحِ

ّ
 معيار الكسب بالجهد خامسا:

حدد اإلسالم وسائل كسب املال في إطار مبدأ عام هو أن يكون عن طريق حالل ال يضاربه أحد وال 

يجوز على حق أحد، ومن أجل هذا كانت دعوة اإلسالم إلى العمل واعتباره طريقا لكسب املال، قال 

 ُهَو ﴿ تعالى:
 
يٱ ِ  َجَعَل لَُُكُ  َّلذ

 
 َذلُوَلّٗ فَ  ۡۡلَۡرَض ٱ

 
ۡزِقهِ  ۡمُشواْ أ لَۡيِه  ۦ  ِِف َمنَاِكِِبَا َوُِكُوْا ِمن ِرِ

ِ
 َوا

 
هُشورُ ٱ  ﴾١٥لن

 ] سورة امللك[. 
ومن أهم القواعد الشرعية التي تحكم املعامالت في اإلسالم هي ربط الكسب )العائد( بالجهد 

 .هد بال كسباملبذول، فال كسب بال جهد وال ج

ُ ّ«: يقول رسول هللا صلى هللا عليه ُ، واماْن شااقَّ شاقَّ اَّللَّ الا ضارارا واالا ِضراارا، ماْن ضاارَّ ضارَُّه اَّللَّ
رواه الحاكم، وفي الحديث يحث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عدم اإلضرار بأحد 149ّ »عالاْيهِ 

ناس ، وفي هذا توجه إلى إعطاء الناس حقوقهم مقابل وعدم الجور على الغير، وأن ال تشق على ال

 .جهدهم

 

 بالمصارف اإلسالمية  االجتماعية  المطلب الثالث: المؤشرات

املالية التي تستخدم باملصارف اإلسالمية وال تستخدم باملصارف  املؤشرات توجد بعض من

 :150التقليدية، ومن تلك املؤشرات ما يلي
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إذا ربطنا هذه القاعدة العظيمة ابملعامالت املالية يف اإلسالم يكون ابلنظر إىل أن املعامالت املالية وغري املالية يف  ال ضرر وال ضراراحلديث املعجزة :   

َا﴿ املتعاملني،  فال ضرر على أحد حلساب اآلخر،  فالكل مستفيد، قال هللا تعاىل:اإلسالم قائمة على أساس الرتاضي وتبادل املنافع بني  ٓأَُّيه ينَ  يَ   ِ َّلذ
 
 ٱ

لَُُك  تَأ ُِۡكُوٓاْ  ََل  َءاَمنُواْ  ِطلِ  بَيۡنَُُك  َٱۡمَو  لَۡب  
 
ٓ  ِبأ َلذ

ِ
َرةً  تَُكونَ  ٱَن ا ج  نُُكۡ   تََراٖض  َعن ِتَ نذ  َٱنُفَسُُكۡ   تَۡقُتلُوٓاْ  َوََل  ِمِ

ِ
َ  ا للذ

 
 .سورة النساء ﴾٢٩َرِحميّٗا بُُِكۡ  ََكنَ  ٱ

على بيع أخيه والشراء  ومن الضر يف املعامالت املالية : التدليس والغش يف املعامالت وكتم العيوب فيها، واملكر واخلداع والنجس، وتلقي الركبان وبيع املسلم
 .ه، وِخْطبة الوظائف اليت فيها أهل هلا قائم هبا. فكل هذا من املضارة املنهي عنهاعلى شرائه، وماله اإلجارات، ومجيع املعامالت، واخِلطْبة على ِخْطبة أخي

 .شر، وذلك رما كسبت يداهوكل معاملة من هذا النوع فإن هللا ال يبارك فيها، ألنه من ضارَّ مسلماً ضارّه هللا، ومن ضاره هللا ترّحل عنه اخلري، وتوجه إليه ال
 املصارف اإلسالمية، حبث منشور على الصفحة الرمسية للدكتور، مرجع سابق.حممد البلتاجي، قياس أداء   150
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 :نسبة الزكاة أوال: 

ا املؤشر لقياس مدى التزام املصرف اإلسالمي بسداد الزكاة الشرعية الواجبة على يستخدم هذ

 .نشاط املصرف خالل العام

 :و كون املؤشر على النحو التالي

 

 ويستخرج يتكون بسط النسبة من 
ً
مخص  الزكاة الذي تم احتسابه عن أعمال املصرف سنويا

رأس املال العامل )حقوق امللكية، األصول إجمالي و تكون مقام النسبة من  .من قائمة الدخل

 الثابتة(.

ويستحق على األموال املستثمرة وأرباحها زكاة عروض التجارة وهي تحسب على رأس املال املتداول 

 بمعدل 
ً
% وتقوم بعض املصارف بدور إضافي في صرف حصيلة الزكاة على 2.5واألرباح سنويا

 ملا قرره الشرع الحنيف ل
ً
لمساهمة في تحقيق التكافل بين أفراد الشعب وعالج مستحقیها، طبقا

املشكالت االقتصادية، وتتضمن التقارير السنوية لغالبية املصارف اإلسالمية ميزانيات خاصة 

بنشاط الزكاة توضح مصادر أموال الزكاة وجهات إنفاقها، ويتم تدقيق امليزانية من قبل املحاسب 

 .القانوني

 

  :نسبة القرض الحسن ثانيا: 

تستخدم هذه النسبة لقياس مدى قيام املصرف اإلسالمي بتقديم قروض حسنه لبعض املتعاملين 

 .معه

جاء في الكتاب الكريم عدد من اآليات التي تدل على مشروعية القرض الحسن ومدى ثوابه العميم 

د، والخير الوفير الذي سيتحصل عليه اإلنسان من ذلك الفعل القويم ونيل الرضا من رب العبا

وهذه اآليات الكريمة ما هي إال إشارة إلى التجارة األهم في حياة املسلم أال وهي التجارة مع رب 

 : 151السموات، واآليات كما يلي

 َذا مذن﴿ تعالى قال  
 
يٱ ِ   يُۡقرُِض  َّلذ

 
َ ٱ نّٗا قَۡرًضا للذ ِعَفهُ  َحس َ ةّٗ   ٱَۡضَعافّٗا ۥٓ ََلُ  ۥفَُيَضج  ًَ  وَ  كَِث

 
ُ ٱ  يَۡقِبُض  للذ

طُ  لَۡيهِ  َويَۡبص ُ
ِ
] سورة البقرة [ ، فإقراض هللا املوصوف بالغنى ، والغني عن عباده  ﴾٢٤٥تُۡرَجُعونَ  َوا
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 .St، رسالة ماجستري، ختصص اقتصاد ومصارف إسالمية، جامعةأثر القرض احلسن املقدم من املصارف اإلسالمية يف تنمية اجملتمعسيف هشام،   
Clements   ،13-12ص، ص 2008، الشارقة لالستشارات األكادميية واجلامعية. 

 نسبةّالزكاة=ّمخصصّالزكاة/ّرأسّالمالّالعامل
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 كثيرة ملن قام به ، 
ً
قد خاطبنا بأن القرض الحسن موجب كالعمل الصالح باملضاعفة أضعافا

 بإثابة فاعله الثواب الجزيل .
ً
  والجزاء طبعا

 نذ ﴿ تعالى قال
ِ
  ا

 
ِقۡيَ ٱ ِدِ  وَ  لُۡمصذ

 
قَج تِ لۡ ٱ ِدِ   َوٱَقَۡرُضواْ  ُمصذ

 
َ ٱ نّٗا قَۡرًضا للذ َعُف  َحس َ  ٱَۡجرم  َولَهُمۡ  لَهُمۡ  يَُضج 

 [ .الحديد]ّ﴾١٨كَِريم 

 ن:﴿ تعالى قال
ِ
  تُۡقرُِضواْ  ا

 
َ ٱ نّٗا قَۡرًضا للذ ِعۡفهُ  َحس َ  وَ  لَُُكۡ   َويَۡيِفرۡ  لَُُكۡ  يَُضج 

 
ُ ٱ  ﴾١٧َحِليٌ  َشُكورٌ  للذ

 [ .التغابن] 

 نذ ۞﴿ قال تعالى
ِ
ذكَ  ا ذكَ  يَۡعَلَُ  َرب   ثُلَُثِ  ِمن ٱَۡدَنٰ  تَقُومُ  ٱَن

 
ذۡيلِ ٱ   ۥَوثُلُثَهُ  ۥَوِنۡصفَهُ  ل

م
نَ  َوَطآئِفَة   ِمِ

 
ينَ ٱ ِ  َّلذ

 وَ  َمَعَك  
 
ُ ٱ رُ  للذ   يُقَِدِ

 
ذۡيلَ ٱ  وَ  ل

 
َاَر  ٱ ذن ٱَن عََِلَ  لَّنذ ُصوهُ  ل  فَ  عَلَۡيُُكۡ   فَتَاَب  ُُتۡ

 
َ  َما قَۡرُءواْ أ   ِمنَ  تَيَِسذ

 
 ٱَن عََِلَ  اِن  قُۡرءَ لۡ ٱ

َيُكونُ  ۡرَضٰ  ِمنُُك  س َ   ِِف  يَۡۡضِبُونَ  َوَءاَخُرونَ  مذ
 
  فَۡضلِ  ِمن يَبۡتَُيونَ  ۡۡلَۡرِض ٱ

 
ِ ٱ ِتلُونَ  َوَءاَخُرونَ  للذ  ِِف  يُقَج 

  َسِبيلِ 
 
ِ  ٱ  فَ  للذ

 
َ  َما قَۡرُءواْ أ   َوٱَِقميُواْ  ِمنُۡه   تَيَِسذ

 
لَٰوةَ ٱ   َوَءاتُواْ  لصذ

 
كَٰوةَ ٱ   رُِضواْ َوٱَقۡ  لزذ

 
َ ٱ نّٗا   قَۡرًضا للذ ُمواْ  َوَما َحس َ  تُقَِدِ

نۡ  ِۡلَنُفِسُُك  ٖ  ِمِ ًۡ ُدوهُ  َخ   ِعندَ  َتِ
 
ِ ٱ ا ُهوَ  للذ ّٗ ًۡ ا   َوٱَۡعَظمَ  َخ  وَ  ٱَۡجرّٗ

 
تَۡيِفُرواْ ٱ   س ۡ

 
َ  ٱ نذ  للذ

ِ
  ا

 
َ ٱ  ﴾٢٠رذِحُيُۢ  غَُفورم  للذ

 .[املزمل] 

 :ويكون املؤشر على النحو التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبةّالقرضّالحسن=ّالقرضّالحسن/ّالحساباتّالجارية
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 المبحث الثالث
 اإلسالميةفي تحسين أداء المؤسسات المالية    الرقـابة الشرعيةور  د

 
تنفرد املؤسسات املالية اإلسالمية برقابة إضافية تعرف بالرقابة الشرعية، وتعتبر الرقابة الشرعية 

في املعامالت املالية واملصرفية في شكلها الحاضر من األمور املستحدثة، التي تزامنت مع تأسيس 

 مية في بداية السبعينات وتبنتها املؤسسات املالية اإلسالمية بشتى أنواعها.املصارف اإلسال 

 وبالتالي سنتناول بالدراسة هذا املبحث من خالل املطالب التالية:

 
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 المطلب األول: مفهوم الرقـابة الشرعية
 أوال: تعر ف الرنابة الشرعية

 تعددت التعريفات املعاصرة للرقابة الشرعية ومنها:

متابعة وفح  وتحليل كافة األعمال والتصرفات  "عرفها الدكتور حسين شحاتة بأنها:           

والجماعات واملؤسسات والوحدات وغيرها لتأكد من أنها تتم وفقا والسلوكيات التي يقوم بها األفراد 

ألحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية، وذلك باستخدام الوسائل واألساليب املالئمة املشروعة، وبيان 

املخالفات واألخطاء وتصويبها فورا، وتقديم التقارير إلى الجهات املعنية متضمنة املالحظات 

 " . 152وسبل التطوير إلى األفضلوالنصائح واإلرشادات، 

: " إن مفهوم الرقابة الشرعية ينبغي أن يتسع ليشمل: الجهود وعرفها جمال الدين عطية           

التحضيرية للمصرف متمثلة في الداعين للفكرة واملمهدين لها سبل الظهور إلى الواقع العملي من 

في اختيار منحى السير ومراقبته بقدر ما  منظرين ومشجعين ومؤسسين، فال يخفى ما لهؤالء من أثر
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 .42، ص 1991، فيفر 116حسني شحاتة، جملة االقتصاد اإلسالمي، بنك ديب العاملي، عدد  

 وم الرقابة الشرعية؛مفه -

الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية وتكاملها مع نظم الرقابة األخرى آلية  -

 ؛في املصارف اإلسالمية

 انعكاسات الرقابة الشرعية على أداء املصارف االسالمية. -
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يحملون من غيرة، وما يملكون من مقدرة اكتشاف العوج، وإدراك سبل التقويم مستعينين 

 . " 153باملؤهلين لهذه املهمة

أما تعريف شركة الراجحي املصرفية لالستثمار هو تعريف مختصر موجز وشامل، وهو: "            

ل املؤسسة املالية اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية، حسب التأكد من مدى مطابقة أعما

 ."154 الفتاوى الصادرة والقرارات املعتمدة من جهة الفتوى 

حيث تعني الرقابة الشرعية في مجمل مضامينها إبداء الرأي عن العمليات املصرفية املراد تنفيذها 

 ومدى مسايرتها للقواعد الشرعية.

الشرعية من ناحية أخرى" عبارة عن فح  مدى التزام املصرف اإلسالمي وتعرف الرقابة           

 155بالشريعة اإلسالمية في جميع أنشطته، ويشمل العقود واالتفاقات والسياسات واملعامالت...." 

على السجالت  واملعلومات  156هيئة الرنابة الشرعيةويعني ما ذكره أعاله االطالع الكامل من قبل 

ا في ذلك الرجوع إلى املستشارين املهنيين ذوي االختصاص حتى موظفي من جميع املصادر بم

 املصرف املعنيين في تنفيذ العمليات املصرفية.

 ومن خالل التنظير املطروح يمكننا تحسس مفهوم الرقابة الشرعية من خالل  ما يلي:

ف أن هيئة الرقابة الشرعية مسئولة عن تكوين وإبداء الرأي حول مدى التزام املصر  -

 اإلسالمي بالنواحي الشرعية في معامالته؛

 أن تعمل الرقابة الشرعية دون  معوقات وتدخالت يعيق عملها. -

 

 ثانيا: الحاجة إلى الرنابة الشرعية الداخلية

 وتعمل املؤسسة، في الرقابة وسائل من يتجزأ ال اجزء تعتبر الداخلية الشرعية إن الرقابة

األغراض،  يوضح دليل الداخلية الشرعية للرقابة . ويكون املؤسسة للسياسات التي تضعها وفقا

الشريعة  أحكام مع متفقة بصورة اإلدارة قبل من الدليل إعداد ويتم والصالحيات، واملسؤوليات
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 .76، ص 1993املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع، الطبعة الاانية، بريوت،  البنوك اإلسالمية،مجال الدين عطية،  
 www.alrajhibank.com.sa، 05/5/2019موقع شركة الراجحي املصرفية، اتريخ االطالع   154
 .16، ص 2004(، املنامة، البحرين 2هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، معيار الضبط رقم)  155
هي جهاز مستقل من الفقهاء الشرعيني واالقتصاديني املتخصصني، يعهد إليهم توجيه نشاطات املؤسسات املالية اإلسالمية،  هيئة الرقابة الشرعية  156
ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وتكون فتاواها وقراراهتا ملزمة للمؤسسة. من بني التسميات اليت أطلقت  مراقبتها واإلشراف عليها، ابلتأكد من التزامها سأحكامو 

 على هذه اهليئة: هيئة الرقابة الشرعية، املستشار الشرعي، جلنة الرقابة الشرعية، املراقب الشرعي.
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 اإلدارة، مجلس ويصدره للمؤسسة، الشرعية الرقابة هيئة من اعتماده ويتم اإلسالمية ومبادئها،

 .بانتظام الدليل وتتم مراجعة

 ووسائله مقوماته في نظام يحوي  الداخلية الشرعية الرقابة لك نستطيع القول إنلذ 

 املؤسسات في الداخلية الشرعية الرقابة تبدو املفهوم وبهذا املراجعة الشرعية الداخلية، وأدواته

 : 157اآلتية لألسباب مصرفية وذلك وحاجة اإلسالمية ضرورة شرعية املالية

معامالتها،  جميع في اإلسالمية الشريعة أحكام بتطبيق ملزمة اإلسالمية املالية املؤسسات -

 الخاصة الداخلية الترخي ، واللوائح وقوانين وعقوده التأسيس،  أنظمة عليه تن  كما التزاما

الشريعة  بأحكام االلتزام الكافية لتحقيق الضمانات تضع أن املؤسسات تلك على يفرض وهذا بها،

 املختلفة؛ هامعامالت تنفيذ في اإلسالمية

 تقديم عند االلتزام هذا اإلسالمية املالية املؤسسات للجمهور، حيث تعلن االلتزام إعالن -

بمتابعة  مستوياتها اختالف على اإلدارة تلتزم أن اإلعالن لهذا الطبيعية النتائج ومن للجمهور، نفسها

 ية؛اإلسالم الشريعة ألحكام طبًقا تنفيذها من والتأكد املنفذة املعامالت

الفتاوى  إصدار لتنفيذه، ألن كافًيا ليس لكنه الحكم ملعرفة ضروري  شرط الفتوى  صدور  -

شرطا  يعد الصلة ذات الفقهية وامللتقيات والندوات الشرعية الهيئات من والتوصيات والقرارات

 مجهامن د بد ال ألنه لتنفيذها، كافيا يعد ال ذلك لكن اإلسالمية، الشريعة بأحكام لاللتزام ضروريا

 العاملين وترقيتهم واختيار األداء تقويم ومعايير التطويرية وخططها وأهدافها املؤسسة سياسات في

 ودورات مستندية مستندات من عليه تحتوي  بما العمليات ملختلف ةيالتفصيل التنفيذ وإجراءات

 ؛الداخلية الشرعية الرقابة نظام خالل من يتحقق ما وهو

ة اإلسالمية في املعامالت املالية أمر واجب استنادا إلى القاعدة الشرعية إن االحتكام إلى الشريع   -

وال يتم هذا االحتكام إال من خالل وجود جهة تدقيق  يتم الواجب إال به فهو واجب"، "إن ما ال

شرعية داخلية تتولى تدقيق جميع عمليات املؤسسة للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية، 

 لتدقيق الشرعي الداخلي أمر واجب.لذا فإن ا
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 انظر إىل: ملزيد من التفصيل  
، املؤمتر الرابع للهيئات الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية استرياجتية التدقيق الشرعي اخلارجي املفاهيم وآلية العملعبد البار  مشعل،  -

 .17، ص 2004هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مملكة البحرين، 
ورقة حباية مقدمة إىل مؤمتر املدققني الشرعيني الااين،  الداخلي يف املؤسسات املالية اإلسالمية، التدقيق الشرعيمطلق جاسر اجلاسر،  -

 .7، ص 2009الكويت، 
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 ثالثا: أهمية الرنابة الشرعية

 :158وتبرز أهمية الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية باالستناد ملا يلي

إن العمليات املصرفية التي تقوم بها املصارف اإلسالمية هي عمليات هادفة لها جدوى   -

نصر االستفادة مبني على العدالة في توزيع اقتصادية واجتماعية حيث تستفيد منها أطراف عدة وع

ونصيب املصرف من هذه األرباح يجب أن يكون محل عناية الرقابة الشرعية،  "،الغنم "األرباح

 باعتبار أن هذا املصرف مؤسسة مالية تهدف للربح؛

إن العمليات املصرفية في االستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى، نظرا  -

تميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله املصرف، ومن ثم ل

فالعاملون في النشاط االستثماري يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية، ألنهم 

 دائما بحاجة إلى الفتيا في نوازل ووقائع تواجههم أثناء عملهم؛ 

ساهمين وجمهور املتعاملين بالجودة الشرعية للمؤسسة املالية اإلسالمية، تعزيز الثقة لدى امل -

ومدى مطابقة أعمالها ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، مما يؤكد التزام إدارة املصرف بما 

تضمنه نظامها األساس ي من اشتراط موافقة جميع أعمالها ألحكام الشريعة اإلسالمية، إن وجود 

ي املؤسسة املالية اإلسالمية يعطیها الصبغة الشرعية، كما يوجد ارتياحا لدى الرقابة الشرعية ف

 جمهور املتعاملين مع تلك املؤسسة؛

إن مطلب اإلفتاء والرقابة الشرعية على املؤسسات املالية اإلسالمية يمثل العمق االستراتيجي،  -

ات الفتوى والرقابة الشرعية والخاصية املميزة للعمل املالي واملصرفي اإلسالمي، ولقد تمكنت هيئ

وعلى مدى أربعة عقود من قيادة املؤسسات املالية اإلسالمية بجدارة حتى تجاوزت بها مرحلة 

 التأسيس إلى مرحلة التوسع واالنتشار، وذلك كله في ظل بيئات مالية ومصرفية تقليدية؛
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 ملزيد من التفاصيل انظر إىل:  
، ص 2016، 9، العدد5ت، اجمللدلل منشور يف جملة املعيار، تيسمسي، مقاالرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالميةبوساحة حممد خلضر،  -

356. 
 .15، ص 238، حبث منشور يف جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد تفعيل آليات الرقابةيوسف القرضاو ،  -
، حبث مقدم ملؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية معامل الواقع  هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بني النظرية والتطبيقرايض منصور اخلليفي،  -

 .281ول/ وآفاق املستقبل، اجمللد األ
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صرفي اإلسالمي نظرة متوازنة وبناءا على ذلك فأن الرقابة الشرعية تنظر إلى النشاط امل            

بحيث ال يختل التوازن من خالل عمليات ال تجيزها الشريعة حتى ولو كانت ذات مردود عال، وقد 

 استدعى ذلك وجود هيئات رقابة شرعية مستقلة للمصارف اإلسالمية محل الدراسة.

 

نظم الرقـابة األخرى  الرقـابة الشرعية في المصارف اإلسالمية وتكاملها مع  المطلب الثاني: آلية  
 في المصارف اإلسالمية:

الواقع أن توحيد الفتاوى أمر عسير، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى التحجير، والبديل هو ضبط        

الفتاوى والتنسيق بينها لتضييق شقة الخالف، ولتجنب التضارب بينها والتناقض عند تطبيقها دون 

الشرعية وجلبها املصالح املعتبرة ودرء املفاسد  مراعاة هدف عام فیها، وهو تحقيق املقاصد

وذرائعها
159. 

وبالتالي تقوم الرقابة الشرعية على آلية معينة أساسها السير وفقا لضوابط شرعية، وهنا يستدعي 

 األمر وضع إجراءات عملية تترجم آلية هذه الرقابة من بينها ما يلي:

 

 تخطيط إجراءات الرنابة الشرعيةأوال: 

التخطيط رسم خطة الرقابة بصورة تنظر إلى عمق العمليات التي يمارسها املصرف  ويعني هذا

اإلسالمي، وهذا العمق يتجلى في فهم طبيعة العملية املصرفية املراد تنفيذها من حيث الحجم 

 والنوع واآلثار املترتبة علیها واألطراف املتعاملة، وهل هي عملية خارجية أو عملية داخلية.

وضوعي للعملية املصرفية يضعها في مدار التساؤل من حيث حلية التعامل من عدمه إن الفهم امل

وفقا للضوابط الشرعية وفي  ضوء اآلراء الفقهية املختلفة التي تطرقت لعمليات سابقة أن وجدت 

وبخالف ذلك البحث والتقص ي الستنباط رأي سواء بالقبول لعدم وجود ما يشير إلى حرمة التعامل 

ألنها تخالف نصا صريحا أو مؤوال فيه وجه مخالفة ألحكام الشريعة الغراء من خالل أو رفضها 

 استشارة ذوي االختصاص مصداقا لقوله تعالى:

َن ﴿     ِ فَِبَما َرَۡحَٖة ِمِ للذ
 
ا غَِليظَ  ٱ لۡقَلِۡب ِلنَت لَهُۡم  َولَۡو ُكنَت فَظًّ

 
  ٱ

 
واْ َۡل ۡعُف ِمۡن َحۡوِلَ  فَ  نفَضه

 
تَ َعَّۡنُۡم وَ  أ س ۡ

 
 ۡيِفرۡ ٱ

ۡۡلَۡمِر  لَهُۡم َوَشاِوۡرُُهۡ ِِف 
 
ۡ عَََل  ٱ َذا َعَزۡمَت فَتََوُكذ

ِ
ِ  فَا للذ

 
نذ  ٱ

ِ
َ ا للذ

 
لُۡمتََوِِكِِ َُيِبه  ٱ

 
 .]سورة آل عمران[ ﴾١٥٩ۡيَ ٱ
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حبث مقدم خالل املؤمتر العاملي العاشر لالقتصاد  االختالف يف فتاوى اهليئات الشرعية للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية،حممد الغزايل،   
 .26م، ص 2015مارس  25إىل  23والتمويل اإلسالمي، الدوحة، قطر، خالل الفرتة 



 معايير ومؤشرات مالية إسالمية لقياس وتقييم أداء المصارف اإلسالمية ............الفصل الثالث. 

 

 
135 

 

عضاء والنتائج املترتبة علیها من قبأل  ومن ناحية أخرى يعتبر فهم العمليات املصرفية وإدراك أبعادها

الشرعية أمر تترتب عليه أبعاد عدة من حيث تمرير العمليات املصرفية بالسرعة هيئة الرقابة 

املطلوبة، خاصة إذا ما علمنا  أن العمل املصرفي يحتاج إلى سرعة االنجاز، كما أن لفهم  تلك 

العمليات أثر مباشر على توقيت إجراءات الرقابة الشرعية وتكوين فكرة واضحة يبنى علیها وضع 

تتأسس على معلومات تغطي جميع نشاطات املصرف اإلسالمي وتطلعاته إلى نشاطات خطة رقابية 

 .160مستقبلية فاعلة

 

 

 الرنابة الشرعية وإعداد أوراق العمل ومراجعتها تنفيذ إجراءات: ثانيا

إن تنفيذ إجراءات الرقابة يحتاج إلى خطوات مدروسة مبنية على الدقة والوضوح وعدم اللبس، 

رقابة التي تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية. ويمكننا في  هذا املجال تلخي  أهم وتشمل إجراءات ال

 :161هذه اإلجراءات

قياس مدى معرفة العاملين في املصرف اإلسالمي  بأحكام الشريعة والتزامهم بتطبيقها ولو في  -

ة لها خطوطها العريضة وخاصة أولئك الذين على تماس مع الجمهور املتعامل، حيث أن هذه املعرف

منافع عدة من بينها سهولة تنفيذ العمليات وسرعتها خاصة إذا مرت على املوظف املخت  عمليات 

مشابهة أخذ بها الرأي الشرعي، وبخالف ذلك قد يحول التردد بالتنفيذ لعدم املعرفة إلى عرقلة 

ملنافسة العملية أو التباطؤ في االنجاز الذي  ليتماش ى وطبيعة العمل املصرفي في ظل ظروف ا

 وتكنولوجيا املعلومات؛

االطمئنان إلى النظم األساسية واللوائح والعقود واالتفاقات التي تبرمها املؤسسات املالية  -

 اإلسالمية لتنقيتها من أية شوائب تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية؛

                                                           
160

: دراسة ميدانية على املصارف اإلسالمية األردنية، كلية العلوم صارف اإلسالمية من وجهة نظر حماسبيةتقييم الرقابة الشرعية يف املجميد الشرع،   
 .5، ص 2007اإلدارية واملالية ، جامعة فيالدلفيا، 

 ملزيد من التفاصيل أنظر إىل:  161
 .6جميد الشرع، نفس املرجع، ص  -
 .245-244، ص ص 2016دار اجلنان للنشر والتوزيع، ، املراجعة والتدقيق الشرعيحممد الفات  حممود املغريب،  -
حبث منشور يف جملة جامعة الشارقة للعلوم  تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية،عبد احلق محيش،  -

 .122، ص 2007، 1، العدد4الشرعية واإلنسانية، اجمللد
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هيئة التأكد من أن جميع العمليات املصرفية املنفذة أو املطلوب تنفيذها موافقة لآلراء  -

 الرقابة الشرعية وأنها تدور في دائرة الحالل؛

مراجعة التعليمات والتقارير الصادرة من إدارة املصرف اإلسالمي وأنها كانت متفقة وأحكام  -

 الشريعة اإلسالمية في إطارها العام وأنها لم تقحم املصرف في دوامة عمليات مشكوك فیها؛

ة والجهات الرقابية األخرى مثل دائرة التدقيق التنسيق والتشاور بين هيئة الرقابة الشرعي -

الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي عن الكيفية التي تمرر بها العمليات املصرفية والتأكد من 

 صحتها؛

إيجاد البديل اإلسالمي الحالل للمعامالت املخالفة للشريعة اإلسالمية، واستحداث صيغ  -

 استثمارية شرعية جديدة؛

 ع إدارة املؤسسة.مناقشة النتائج م -

 

 توثيق النتائج وإعداد التقار ر ثالثا: 

يجب توثيق تنفيذ اإلجراءات التي اتبعتها هيئة الرقابة الشرعية في أوراق عمل كاملة بحيث يمكن 

الرجوع إلیها بسهولة، حيث يعتبر ذلك بمثابة دليل عمل للتقرير عما آلت إليه املمارسات العملية 

مالقاتها إن تكررت، وعادة مثل هذه األمور تتضمنها تقارير هيئة الرقابة وتشخي  املعوقات وطرق 

الشرعية التي ترفع إلى  أعلى جهة إدارية في املصرف وهي مجلس اإلدارة إضافة إلى التقارير التي ترفع 

 162إلى الجهات التنفيذية في املصرف اإلسالمي.

هذا املجال إدراك درجة وعي املتعاملين مع  باإلضافة إلى ما تقدم فإن من مهمة الرقابة الشرعية في

املصرف اإلسالمي أنهم على اطالع بما ينفذه املصرف من عمليات تمس مصالحهم وذلك منعا للغرر 

 والغبن الذي ال تقره الشريعة السمحاء.

 

 

 

 
                                                           

 
162
ة في المصارف اإلسالمية من وجهة نظر محاسبية: دراسة ميدانية على المصارف اإلسالمية مجيد الشرع، تقييم الرقابة الشرعي 

 .6األردنية مرجع سابق، ص 
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 اإلسالمية  المصارفأداء  المطلب الثالث: انعكاسات الرقـابة الشرعية على  
ابة الشرعية في العمل املصرفي اإلسالمي يمثل دورا حياديا دون التأثر بمصلح إن دور الرق          

املصرف فيما إذا لم تكن متوافقة مع أحكام الشريعة، ألن الرأي الذي تعتمده هذه الرقابة يعتمد 

 .163على  ما تم عرضه علیها من  بيانات ومعلومات

املحاسبين وأطراف أخرى، وان هذه العالقات إن املحاسبة في حد ذاتها تبنى على عالقات بين        

تتأثر بالسلوك وهنا يبرز دور القيم األخالقية، وفي موضع آخر إن بعض األعمال تدخل ضمن 

االختيارات الحرة للمحاسبة وال يمكن أن تطولها أية قواعد خارجية تخضع لسلطة الضمير، 

 .164اهتم باألخالق وأفضل طريقة لتكوين الضمير هو الدين وإن الدين اإلسالمي

ومن خالل املعنى املشار إليه نجد أن الرقابة الشرعية تعزز هذا املفهوم حيث تركز على الجانب         

 األخالقي في املعامالت املصرفية اإلسالمية.

ومن جانب آخر نجد أن الرقابة الشرعية تعمل على اإلفصاح عن البيانات واملعلومات إفصاحا ال 

َوََل ﴿:يس ويرتكز هذا اإلفصاح على العدل واإلنصاف استرشادا بقوله تعالىلبس فيه وال تدل

لنذاَس تَۡبَخُسوْا 
 
َيآَءُُهۡ َوََل تَۡعثَۡوْا ِِف  ٱ ۡۡلَۡرِض ٱَش ۡ

 
 .[الشعراء]سورة  ﴾١٨٣ُمۡفِسِدينَ  ٱ

طراف ومن هنا تتبلور أهمية رأي املراقب الشرعي ذو التأهيل املنهي حيث ينصب في مصلحة األ          

املتعاملة دون مساس بمصلحة طرف ملصلحة طرف آخر حتى ولو كان ذلك املصرف الذي هو جزء 

ا ﴿ ، مصداقا لقوله تعالى:165من كيانه ةّٗ َوَسطّٗ ُُكۡ ٱُمذ ِلَ َجَعلۡنَ    .[البقرة]سورة  ﴾١٤٣...مَوكََذ 
وأداء رقابة الشرعية أعاله نجد أن هناك ترابطا موضوعيا بين هيئة ال ما تطرقنا إليهومن خالل      

بمفهومه العام من حيث صحة إثبات املعلومات والتقرير عنها ، ويمكن تتبع  املصارف الإلسالمية

 :166يلي هذه العالقة الترابطية من خالل  ما

 الرنابة على توظيف األموالأوال: 

ّيحتمها أمران: يعد توظيف األموال وتشغيلها في املصارف اإلسالمية ضرورة 
حيث أن قيام املصارف اإلسالمية بإنشاء مشروعات   :ة الشرعية للمصرفاملسئولي -

لالستثمار أو الترويج لها واملشاركة فیها ليس من باب اآلمال أو االختيار ولكنه من باب املسئولية 

                                                           
163

 .8المرجع السابق، ص   
164

، 2000محمد عبد الحليم، األخالق اإلسالمية والمحاسبة، بحث مقدم في ندوة : القيم األخالقية اإلسالمية  واالقتصاد، جامعة األزهر،   

 .1 ص
165

األردنية مرجع سابق،  تقييم الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية من وجهة نظر حماسبية: دراسة ميدانية على املصارف اإلسالميةجميد الشرع،   
 .10ص 
 .186، ص 2003، دار وائل للنشر، عمان، األردن، املراجعة عن املسؤولية االجتماعية يف املصارف اإلسالميةجميد الشرع،   166
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االجتماعية التي هي بمعناها العام مسئولية شرعية، وتتأصل الرقابة الشرعية في هذا املحور، حيث 

ألموال بهدف االستثمار والتشغيل ضرورة اجتماعية  حث علیها الشرع املقدس بشرط استقطاب ا

 أن تكون بعيدة عن شبهة الحرام.

 

وهذا يعني أن تكون هناك دراسات مستفيضة  :أن يكون توظيف األموال بمشروعات نافعة -

سن اإلفراد واملؤسسات بما يكفل ح مختلف احتياجاتمحورها تخطيط األهداف للتالقي مع 

ّوهذا األمر يتطلب رقابة ذات محورين: اإليرادات،التوزيع ومشروعية 
  املحور األول: تتبع تدفق األموال ضمن مجاالت االستثمار والتحقق أن هذه املجاالت ذات

 طبيعة هادفة تتفق مع رسالة املصرف في األداء االجتماعي وانعكاساته االيجابية.

 م وفقا ملقتضيات الشريعة اإلسالمية.املحور الثاني: أن توظيف األموال يت 

 إن قرارات توظيف األموال تتأثر بعوامل عدة من وجهة نظر الرقابة الشرعية من بينها ما يلي:

 إن مبدأ الفائدة ال تقره الشريعة اإلسالمية، حيث األصل في استثمار عائد االستثمار :

اإلنسان من أجل زيادة اإلنتاج األموال في اإلسالم هو توجيه رأس املال كي  يلتقي مع جهد 

وبذلك تكون هناك مشاركة تعطي الفرد فرصة متكافئة بأن يكون شريكا ومنتجا وليس عامال 

 167أجيرا.

ويأتي دور الرقابة الشرعية في هذا املجال للتأكد من الضوابط التي تحكم العمل املصرفي 

يذ العمليات املصرفية، اإلسالمي من حيث تجنب الربا وعدم وجود مخالفات شرعية في تنف

 إضافة إلى مراعاة األولويات ملشاريع ذات نفع اجتماعي.

 :تتحدد  أهداف املصارف التقليدية في مجال االستثمار بهدف الكسب  نوعية االستثمار

املادي بالدرجة األولى، أو بعبارة أخرى توجيه رأس املال ليتالقى مع  رأس املال حيث تتراكم  

 .168يتراكم الحرمان في جانب آخر فينشأ الصراع والعداء والفساداألموال في جانب و 

والسبب في ذلك يرجع إلى نوعية االستثمار في هذه املصارف التقليدية حيث أن             

غالبيته مبني على مبدأ اإلقراض املبني على عنصر الفائدة ومن املعلوم أن هذه الفائدة 

كبة وبالتالي تشكل عبئا  على تكلفة املنتجات أو تمويل تتراكم قياسا على مبدأ الفائدة املر 
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الوسائل االستثمارية للبنوك اإلسالمية يف حاضرها واإلمكانيات احملتملة لتطويرها واملقارنة بينها وبني الوسائل االستثمارية للبنوك سامي محودة،   
 .189، ص 1989، منشورات احتاد املصارف العربية، بريوت، التقليدية  يف املصارف اإلسالمية

 .153نفس املرجع، ص   168
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االستيراد حيث تضاف  على اإلثمان، وبالتالي يتحملها جمهور املستهلكين مما يولد آثارا سلبية 

 ذا ت مساس في املجتمع.

وهذه النظرة تتعمق في مجال الرقابة الشرعية حيث تتحقق هذه الرقابة من توظيف األموال  

إلسالمية وان يكون هذا التوظيف في مشروعات جائزة شرعا وإنها تحقق أهدافا في املصارف ا

تنموية واجتماعية وان تتحقق فیها أيضا منافع لكل من املصرف واإلطراف املتعاملة معه من 

غير إسراف أو تبذير، وهذا مما يعزز الربط املوضوعي بين املسئولية االجتماعية للمصرف 

 وهيئة الرقابة الشرعية.

 

 الرنابة على عنصر املصروفاتثانيا: 

تشكل املصروفات عنصرا مهما في مجال العمل املصرفي، ذلك أن طبيعة هذا العمل يحتاج إلى  

أنواع متعددة من هذا العنصر، والصعوبة التي تواجه املصارف بصورة عامة في هذا املجال ضعف 

 على موارد بأقل تكلفة ممكنة.التحكم بهذه املصروفات وتوجیهها توجیها إرشاديا يحقق أ

واملصارف اإلسالمية ال تخلو من مشكلة في هذا الصدد، إال أن العمل املصرفي اإلسالمي يكون أكثر 

تحديدا للمصروف ذلك أن العمليات املصرفية في هذه املصارف تتحدد معاملها مسبقا وترتبط 

ليف أسلوبا منهجيا في ربط التكلفة مصروفاتها بإيراداتها بشكل مباشر فهي تأخذ من محاسبة التكا

 باإليراد ضمن مراكز ربحية معلومة مسبقا كما هو الحال في عمليات املضاربة واملشاركة واملرابحة.

ويأتي دور األنظمة الرقابية في تعزيز هذا الجانب ومنها نظام الرقابة الشرعية الذي يشكل إجازة 

رير العمليات بشرط عدم مخالفتها للضوابط مرور لتنفيذ عملية ما فهو يأخذ على عاتقة تم

الشرعية وتحديد مسئولية القسم املخت  بحيث يكون الصرف قد نال درجة القناعة في تنفيذ 

 العملية التي تمت إجازتها.

كما يمكن لنظام الرقابة الشرعية في مجال املصروفات أن يتطلع إلى الخطط املرسومة من قبل 

ف وتحديد أوجه الصرف العادلة واإليرادات املخطط لها من أجل تقييم األقسام اإلنتاجية في املصر 

 أداء األقسام.

 

 الرنابة على عنصر العملثالثا: 

يعد العنصر البشري ذو الكفاءة العالية من األمور التي تؤخذ بنظر االعتبار في العمل املصرفي  

 وتنبع أهمية الرقابة على هذا العنصر تبعا ألهمية النشاط.
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كان العمل في املصارف اإلسالمية هو عمل منمط ويخضع ملواصفات معينة لذلك تستدعي  وملا

الضرورة وضع ضوابط رقابية تتالءم مع املمارسات امليدانية، ومن بين تلك الضوابط نظام الرقابة 

الشرعية، وهذا النظام بالرغم أن مسئوليته الرئيسة هي  معرفة توافق العمليات ومتطلبات 

إال أنه من جانب آخر يلحظ مدى كفاءة العمل املنفذ حيث يسترشد بمعايير عدة في هذا  الشريعة،

 االتجاه منها:

 .Timeمعيار الوقت    -

 .Usageمعيار االستخدام  -

 performanceمعيار األداء  -
 وهذه املعايير الثالث تشكل اإلطار العام لعنصر العمل املطلوب.

لشرعية من وجهة نظر خاصة االنحرافات السلبية في أداء ومن ناحية أخرى يتتبع نظام الرقابة ا

 العمل وما هي مسبباتها فمثال يتأكد مما يلي:

 أن االنحرافات سببها أعمال أوكلت إلى أشخاص وهي ليس من اختصاصهم. -

 هناك نق  في فهم العمليات املصرفية من قبل املنفذين لها. -

 عدم وجود محفزات تتناسب وحجم العمل. -

 شرات قد تعطي داللة أيضا بعدم االلتزام بإحكام الشريعة في تنفيذ العمليات املصرفية.وهذه املؤ 

 املخاطر، تلك وقياس املخاطر تحديد مرحلتي في مهم بدور  يقوم الشرعي التدقيق أن شك ال              

 وحدات وهي: املجال هذا في متخصصة أخرى  وحدات بها تقوم التي األدوار مع يتكامل دوره أن غير

 تبيين مهامها من الوحدات هذه جميع إن إذ االلتزام، وإدارة القانونية، واإلدارة املخاطر، إدارة

 التي الشرعية املخاطر بيان في اإلسهام هو الشرعي املدقق دور  ويكون  مجاله، حسب كل املخاطر

 . معينة شرعية توجیهات إتباع عدم أو معين شرعي عقد تنفيذ على تترتب أن يمكن

 تقع التي االنحرافات أو األخطاء عن الكشف مرحلة في الشرعي للتدقيق األهم الدور  ويبرز             

 الشرعي التدقيق تنفيذ طريق عن ذلك ويتم التنفيذ، مرحلة في باملصرف املختلفة الوحدات فیها

 الشرعية، ابةالرق هيئة عن الصادرة القرارات ضوء في وذلك بها، يقوم التي واألعمال للمنتجات

 ببيان الشرعي التدقيق قيام وبعد قبلها. من املعتمدة اإلجرائية الخطوات ضوء في وكذلك

 كانت إذا وما االنحرافات، تلك عن الناشئة املخاطر درجة بتحديد يقوم التنفيذ في االنحرافات

 وتتولى حراف،االن على املترتب الشرعي األثر أساس على وذلك قليلة، أم متوسطة أم عالية مخاطر

 رفع خالل من األخطاء بتلك بالبنك العليا واإلدارة املختصة الوحدات إبالغ الشرعي التدقيق إدارة
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 وتحديد لها التصحيحية الخطط بإعداد الوحدات تلك مطالبة االنحرافات بتلك مفصل تقرير

 الخطط. بتلك للقيام الالزم الزمني البعد

 بها تتقدم التي املقترحات املخاطر، تخفيض في الشرعي لتدقيقا مساهمات أهم من ولعل            

 بتعديل املطالبة مثل وذلك االنحرافات، تلك عنها تنشأ التي الثغرات لسد الشرعي التدقيق إدارة

 نحو على وتدريبهم العاملين تأهيل أو اآللية، النظم تطوير أو اإلجراءات، تعديل أو السياسات،

 للمعامالت. الصحيح عيالشر  التنفيذ من يمكنهم

 مخاطر البنك تجنيب في جلية بصورة يظهر املخاطر تخفيض في الشرعي التدقيق دور  و              

 الشرعية واألحكام بالضوابط البنك التزام عدم على تترتب التي املخاطر وهي الشرعي، االلتزام عدم

 تكون  قد شرعية مخالفات في كالبن وقوع إلى تؤدي قد التي الجوهرية املخاطر من تعد التي

 املتعاملين، جذب في األساس تعد والتي الشرعية املصرف سمعة على التأثير إلى تؤدي وقد جسيمة،

 تجنيبها يجب التي الشرعية غير األرباح محصلة هي كبيرة ملبالغ املصرف خسارة إلى تؤدي قد وكذلك

 البر. أوجه في وإنفاقها

              
ً
 دراية وذو ومؤهلون  أكفاء موظفون  به يقوم الذي الشرعي التدقيق فإن فهومامل لهذا ووفقا

 تنظيمي هيكل وجود إلى وباإلضافة التدقيق، لعمليات الحديثة الفنية واألسس الشرعية باألحكام

 التقارير ورفع علیها املالحظات وإبداء التقارير ورفع املستندات جميع على االطالع صالحيات يعطیهم

 العاملين، بكفاءة تتعلق أم تشغيلية أم مالية أم شرعية انحرافات أكانت سواء نحرافات،اال  بتلك

 املخاطر من يقلل أن كله ذلك شأن من االنحرافات، تلك تصحيح على املصرف إدارة مع والعمل

 يطمئن أن في شك ال ذلك وكل املرجوة، أهدافه لتحقيق كفاءته ويدعم املصرف، يواجهها التي

 الوقت نفس في ويكسبه عددهم زيادة في يساهم مما أنشطته شرعية على املصرف مع ناملتعاملي

 169طيبة. شرعية سمعة

 

ّ
ّ
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 الثالث  خالصة الفصل
 

تشير معظم الدراسات واألبحاث التي تم التطرق إلیها في هذا الفصل إلى أن سبب االنتشار            

ى املسلمين من جهة، وكذلك لرفض عدد كبير الواسع للمصارف االسالمية هو الصحوة  الدينية لد

 من ذوي رؤوس األموال  استثمارها في املصارف التقليدية.

اإلسالمية بوجود رقابة شرعية تتم تحت إشراف هيئة شرعية مستقلة  املصارف حيث تتميز           

لعلماء و الخبراء و يسهر على هذا الدور الرقابي هيئة من الفقهاء و اتسمى هيئة الرقابة الشرعية. 

 . ةملزمة و نافذ أراءهميتمتعون باالستقاللية و الحياد و تعتبر 

اإلسالمية من االنحراف عن منهجها الذي قامت  املصارفهذه األخيرة تمثل صمام أمان يحفظ 

 لضمان االستمرارية. عليه، و تساعدها في تحقيق مزيد من الشفافية و املصداقية

األوقات املناسبة لعمالء املصرف اإلسالمي واملساهمين افر املعلومات في وال بد من تو            

والجهات التي تعمل في مجال تقييم املعلومات ومخاطرها، وهي أساس املمارسات املثلى في مجال 

العمل ليصبح لدى املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية منظومة إدارية خاصة يقيم األداء من 

   .خاللها

اإلسالمية موضوعا بالغ األهمية وخاصة في الوقت الراهن بعد املصارف تعتبر مؤشرات أداء و        

م(، حيث 1962من تجربة بنوك االدخار بمصر  مض ي ما يقارب خمسين سنة من نشأتها )ابتداء

تحتاج إلى تقييم تجربتها ملعرفة نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وإيجاد الحلول املناسبة 

 .زها، ويتطلب ذلك مجموعة من املعايير واملؤشرات والتقنيات التي تسهل عملية التقييملتجاو 

 

 

 



  

 
 

ّ

ّ

ّالفصلّالرابع

قياسّأداءّمجموعةّمنّنموذجّمحاسبيّلّ
المصارفّاإلسالميةّالمطبقةّلمعاييرّالمحاسبةّ

ّاإلسالمية
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 تمهيد

األساسية لنمو واستمرار املصارف عامة بما أن تقييم األداء املالي يعتبر من الضمانات           

واإلسالمية خاصة، لذلك قمنا بدراسة تطبيقية على القوائم املالية للمصارف اإلسالمية محل 

 .الدراسة، باعتبارها تعد مدخالت لعملية التحليل املالي

التعرف  وقد حاولنا إعداد نموذج محاسبي لقياس أداء املصارف اإلسالمية، والذي يهدف إلى         

على مدى كفاءة اإلدارة في تحقيق األهداف التي أنشأت املصارف من أجلها، باإلضافة إلى إبراز نقاط 

القوة والضعف لدى املصارف اإلسالمية محل القياس، من خالل مجموعة من املؤشرات والنسب 

ملالية واإليضاحات ا، ودراسة القوائم اعلى تحقيق أهدافهاملالية، وتحليلها وترتيبها وبيان قدرتها 

لعينة الدراسة واستنتاج مدى التزامهم بتطبيق املعايير املحاسبية الصادرة عن هيئة املحاسبة 

   .(AAIOFI)واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

 ويتضمن النموذج املقترح العناصر التالية:

مية )مؤشر كفاية رأس املعايير واملؤشرات املقترحة لتقييم األداء املالي للمصارف اإلسال  .1

 حيث يتم: املال، مؤشر السيولة، مؤشر النشاط، مؤشر الربحية(،

الحكم على أداء املصارف اإلسالمية من خالل حساب متوسط كل نسبة ولكل مصرف  -

 لفترة خمسة سنوات؛

مقارنة كل مؤشر بين مصارف األردن ومصارف السودان) االنحراف املعياري، معامل  -

 االختالف(؛

مستوى  ،t للكشف عن الفروقات بين متوسطات النسب املالية) قيمة  t-test اختبار -

 الداللة(؛

نراءة تحليلية مقارنة للقوائم املالية واإليضاحات املتوفرة للمصارف اإلسالمية محل  .2

 الدراسة.

 وعليه، للوصول إلى تحقيق كل ما سبق من مراحل وأهداف، سنتطرق إلى املباحث التالية:

 ل: املعايير واملؤشرات املالية املقترحة لتقييم املصارف اإلسالمية؛املبحث األو  -

 املبحث الثاني: تحليل البيانات واختبار الفرضيات. -
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 المبحث األول
ّالمعايير والمؤشرات المالية المقترحة لتقييم المصارف اإلسالمية  

ّ
 سنتناول بالدراسة هذا املبحث من خالل املطلبين التاليين:

ّ
ّ
ّ
ّ

 ب األول: نبذة تعريفية عن المصارف اإلسالمية محل الدراسةالمطل
 من حيث النمو في عدد املصارف والعمالء أ        

ً
 كبيرا

ً
حرزت الصيرفة اإلسالمية العربية تقدما

واألصول منذ نشأتها في الستينات. ومن املتوقع أن تشهد الصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية 

منتجات جديدة للوصول إلى  وابتكارا فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات املزيد من التطور السيم

قاعدة أوسع من الزبائن وتعزيز الشمول املالي في املنطقة العربية. واملصارف اإلسالمية العربية لديها 

، وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة، وتحفيز االجتماعيةدور جوهري في تحقيق التنمية 

 .نشيطها وفق الضوابط الشرعية اإلسالميةاإلقتصادات وت

تستمر املصارف اإلسالمية العربية بالهيمنة على الساحة املصرفية اإلسالمية العاملية من          

 بالكامل 164يوجد نحو حيث عدد املصارف وحجمها، حيث 
ً
 إسالميا

ً
 عربيا

ً
، موزعين على مصرفا

  38الدول العربية على الشكل التالي: 
ً
وهو البلد العربي الوحيد الذ  لديه ، في السودانمصرفا

 في العراق،  25، نطاع مصرفي إسالمي بالكامل
ً
 في البحرين،  23مصرفا

ً
مصارف في  8مصرفا

مصارف في كل  5مصارف في كل من الكويت وموريتانيا والصومال،  6مصارف في اليمن،  7اإلمارات، 

مصارف في  3وجيبوتي،  األردنسعودية ومصر وفي كل من ال مصارف 4من قطر ولبنان واملغرب، 

 كل من تونس وسوريا وفلسطين، ومصرفين في كل من الجزائر وسلطنة ُعمان.

 

 

 

 

 نبذة تعر فية عن املصارف اإلسالمية محل الدراسة؛ -

 راسة.النسب واملؤشرات املالية املستخدمة في الد -

ّ
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 (: عدد املصارف اإلسالمية في الدول العربية3رسم بياني رنم )

 
 170املصدر: املصارف املركز ة العربية

 

نحو  2017لعاملة في الدول العربية بنهاية العام بلغ إجمالي موجودات املصارف اإلسالمية ا             

% من إجمالي األصول املصرفية العربية. وبلغت أرصدة 18مليار دوالر، أي ما يمثل حوالي  600

مليار  381التوظيفات املالية، أو التمويالت املقدمة من املصارف العربية اإلسالمية للعمالء نحو 

% من 20مليار دوالر ) 420ية العربية(، وبلغت ودائعها نحو % من إجمالي القروض املصرف21دوالر )

% من 22) 2017مليار دوالر بنهاية العام  82إجمالي الودائع(. أما حقوق امللكية فبلغت حوالي 

 .2017مليار دوالر بنهاية العام  9اإلجمالي(، وبلغت أرباح املصارف اإلسالمية العربية أكثر من 

هو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسالمي بالكامل، بإجمالي السودان  و              

. وفي كل من جيبوتي واألردن، تمثل أصول 2017مليار دوالر بنهاية العام  25.1موجودات بلغت 

 ،171% من إجمالي األصول املصرفية16املصارف اإلسالمية نحو 
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 تضم الالئحة المصارف العربية اإلسالمية بالكامل بدون المصارف العربية التي تدير مصارف إسالمية  
171

 .2018مجلة اتحاد المصارف العربية،   
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 مة في الدراسةالمطلب الثاني: النسب والمؤشرات المالية المستخد
 أوال: عرض متغيرات الدراسة وطرق تطبيقها

تقييم ومقارنة أداء كل من املصارف األردنية  على جزأين، تم في الجزء األول  اعتمدت الدراسة

اإلسالمية وهي ثالثة مصارف واملتمثلة في البنك اإلسالمي األردني، والبنك العربي اإلسالمي الدولي 

مع املصارف اإلسالمية بالسودان وهي أيضا ثالثة مصارف واملتمثلة في  وكذلك بنك صفوة اإلسالمي،

مصرف السالم السودان، بنك التضامن اإلسالمي وبنك فيصل اإلسالمي، على مجموعة من النسب 

املالية. وقد تعددت النسب املالية في قياس وتقييم األداء، إال أنه تم حصرها في هذه الدراسة إلى 

مؤشرات كفاية رأس املال ومؤشرات السيولة ومؤشرات النشاط ومؤشرات  أربعة مجموعات وهي

أما الجزء الثاني فتم التعرف فيه على مدى التزام هذه املصارف بتطبيق املعايير  الربحية. 

 املحاسبية اإلسالمية.

 

 ثانيا: أدوات الدراسة وطر قة جمع البيانات

صارف اإلسالمية باألردن مع املصارف اإلسالمية لتحقيق الهدف املتعلق بقياس وتقييم ومقارنة امل

فقد اعتمدنا  ،بالسودان واملطبقة ملعايير املحاسبة اإلسالمية، من خالل املعايير واملؤشرات املالية

 على البيانات املالية والتي تم تحليلها باستعمال أدوات وأساليب إحصائية.

 معطيات الدراسة وطر قة جمعها: .1

ع املعطيات واملعلومات التي تتطلبها هذه الدراسة على البيانات املالية تم االعتماد في تجمي

املستخرجة من القوائم املالية واملتمثلة في قائمة املركز املالي، قائمة الدخل وأيضا قائمة 

( واملنشورة في التقارير السنوية 2017-2013التدفقات النقدية محل الدراسة خالل الفترة )

قع والتي تحصلنا علیها من املوا اإليضاحات املتممة للقوائم املاليةو  لدى هذه املصارف،
 .172اإللكترونية للمصارف محل الدراسة

 
 األدوات املستخدمة في الدراسة: .2

 من أجل إنجاز الدراسة واختبار فرضياتها استخدمنا األدوات اإلحصائية املتمثلة في:

                                                           
172

 https://www.jordanislamicbank.com/ 

https://www.iiabank.com.jo/ 

http://safwabank.com/ 
http://www.alsalam-bank.net 
https://su.mdar.co 

http://www.fibsudan.com/ 

https://www.jordanislamicbank.com/
https://www.iiabank.com.jo/
http://safwabank.com/
http://www.alsalam-bank.net/
https://su.mdar.co/
http://www.fibsudan.com/
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ولكل مصرف لفترة خمسة تم استخدامه لحساب متوسط كل نسبة املتوسط الحسابي:  -

 .EXEL سنوات حيث تم استعمال برنامج
ملقارنة كل من املؤشرات املالية بين املصارف االنحراف املعيار ، ومعامل االختالف:  -

 SPSS (Statistical اإلسالمية في األردن واملصارف اإلسالمية في السودان، تم استعمال برنامج

Package for the Social Sciences.) 
من أكثر اختبارات الداللة، حيث يستخدم لقياس داللة فروق t يعد اختبار :t-testختبارّا -

املتوسطات غير املرتبطة واملرتبطة للعينات املتساوية وغير املتساوية، وقد تم استخدامه الختبار 

 SPSS (Statistical Package تم استعمال برنامج ،الفروق بين متوسطات النسب املالية

for the Social Sciences.) 
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 الثانيالمبحث  
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 
بعد أن تم في املبحث السابق عرض الطريقة املتبعة واألدوات املستخدمة في الدراسة التطبيقية، 

ج، سنقوم في هذا املبحث بانتهاج هذه الطريقة وتوظيف األدوات وعرض ما تم التوصل إليه من نتائ

 وتحليلها ومناقشتها الختبار ما قدمنا من فرضيات لهذه الدراسة.

ّسنتناول بالدراسة هذا املبحث من خالل املطلبين التاليين:
 
 
 
 
 
 

 (2017-2013المطلب األول: تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية محل الدراسة للفترة )
ّ

ب املعايير واملؤشرات املالية للمصارف محل سنتطرق في هذه النقطة إلى عرض نتائج حسا         

البنك الدراسة من خالل املعطيات التي تم جمعها وسنقوم بتقييم أداء كل من البنوك الستة )

اإلسالمي األردني، البنك العربي اإلسالمي الدولي، بنك صفوة اإلسالمي، مصرف السالم 

( وذلك بالحكم على أداء الميالسودان، بنك التضامن اإلسالمي السودان، بنك فيصل اإلس

املصارف اإلسالمية املطبقة ملعايير املحاسبة اإلسالمية من خالل حساب املتوسط الحسابي للنسب 

وكذلك مقارنة كل مؤشر بين مصارف األردن ومصارف السودان من خالل حساب  . املالية

رف عن طريق حساب االنحراف املعياري ومعامل االختالف، ثم الكشف عن الفروقات بين املصا

 ومستوى الداللة. t  قيم

 

 

 

 

-2013تقييم األداء املالي للمصارف اإلسالمية محل الدراسة للفترة ) -

 (؛2017

نياس أثر تطبيق املعايير املحاسبية اإلسالمية على أداء املصارف  -

 اإلسالمية بين األردن والسودان.
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 أوال:  الحكم على أداء املصارف اإلسالمية من خالل حساب متوسط كل نسبة

ألجل تقييم األداء املالي للمصارف اإلسالمية محل الدراسة، سنعتمد على مجموعة من           

ملصارف، وتتمثل هذه النسب فيما النسب املالية املستخرجة من قائمة الدخل وقائمة املركز لهذه ا

 يلي:

 (: النسب املالية املستخدمة في الدراسة10الجدول )

 نسبة القياس املؤشر

مؤشر كفاية رأس 

 املال

 كفاية حقوق امللكية للودائع=حقوق امللكية/إجمالي الودائع -

كفاية حقوق امللكية في مقابلة مخاطر التمويل واالستثمار=حقوق  -

 مويل واالستثمارامللكية/إجمالي الت

 مؤشرات السيولة
 املوجودات السائلة/إجمالي املوجودات -

 املوجودات السائلة/إجمالي الودائع -

 مؤشرات النشاط

معدل توظيف املوارد املتاحة=إجمالي التمويل  -

 )الودائع+حقوق امللكية(واالستثمار/

 معدل تكلفة الدخل=املصاريف التشغيلية/إجمالي اإلرادات -

 التشغيلية إلى إجمالي التمويل واالستثمار نسبة التكاليف -

 نسبة اإليرادات إلى إجمالي التمويل واالستثمار -

 مؤشرات الربحية

معدل العائد على األصول=األرباح الصافية/إجمالي األصول  -

 )املوجودات(

 معدل العائد على حقوق امللكية=األرباح الصافية/حقوق امللكية -

يعة، تقييم األداء املالي للبنوك االسالمية، دراسة تطبيقية على مجموعة الطيب بولحية، عمر بوجم املصدر:

، 12املجلد ، بحث منشور في مجلة انتصاديات شمال افر قيا، 2013-2009من البنوك االسالمية للفترة 

 .2016، 14العدد 

ّ
ّ
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 وللحكم على أداء املصارف اإلسالمية من خالل النسب السابقة، قمنا بحساب:

 م؛2017م إلى  2013نسبة ولكل بنك لفترة خمس سنوات من متوسط كل  -

 املتوسط العام لكل نسبة بالنسبة لكل بنك؛ -

 املتوسط السنوي لكل البنوك ولكل نسبة؛ -

 وقد كانت نتائج القياس حسب كل مؤشر كما يلي:

 

 :رأس املالمؤشر كفاية  .1

وكفاية حقوق امللكية في  تم استخدام نسبتين لقياس هذا املؤشر كفاية حقوق امللكية للودائع،

 مقابلة مخاطر التمويل واالستثمار، ونتائج القياس موضحة في الجدولين التاليين:

 

 خالل فترة الدراسةمصرف  حسب كل كفاية رأس املال  ة نسب متوسطا (:11الجدول )

 
 املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على التقار ر السنو ة للمصارف عينة الدراسة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

         

املصرف                                                    

         النسبة         

البنك 

اإلسالمي 

 األردني

البنك العربي 

اإلسالمي 

 الدولي

بنك 

صفوة 

 اإلسالمي

مصرف 

السالم 

 السودان

بنك 

التضامن 

 اإلسالمي

بنك 

فيصل 

 اإلسالمي

 املتوسط

كفاية حقوق 

 امللكية للودائع
9.15 8.47 22.19 111.13 27.56 6.95 30.95 

كفاية حقوق 

 امللكية

ملخاطر التمو ل  

 ثمارواالست

10.52 11.46 25.05 58.75 36.51 9.38 25.28 
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 حسب السنة رأس املالمتوسط نسب كفاية  (:12الجدول )

 

             النسبة                                                                     

 السنة
2013 2014 2015 2016 2017 

 30.35 31.48 30.21 33.49 31.57 كفاية حقوق امللكية للودائع

كفاية حقوق امللكية ملخاطر التمو ل 

 واالستثمار
29.46 27.05 24.09 24.37 25.23 

ّ

 املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على التقار ر السنو ة للمصارف عينة الدراسة

 من خالل الجدولين السابقين نالحظ ما يلي:

تشير هذه النسبة إلى مدى اعتماد املصرف على حقوق  كفاية حقوق امللكية بالنسبة للودائع: –

امللكية كمصدر من مصادر التمويل، وكلما زادت هذه النسبة زاد معها أمان املودعين. يظهر 

ثم انخفضت  2016ثم ارتفعت في سنة  2015( أن هذه النسبة انخفضت في سنة 12الجدول رقم )

، أي كانت متذبذبة ولكن بنسب متقاربة، وهو ما يعطي نوعا ما من األمان بالنسبة 2017في 

تمكن من تحقيق  مصرف السالم السودان( أن 11للمودعين. ومن جهة أخرى يظهر الجدول رقم )

ل حقوق امللكية واملقدر متوسط أعلى من املتوسط العام ملعدل القدرة على رد الودائع من خال

(30.95.)% 

 

تبين هذه النسبة على قدرة كفاية حقوق امللكية في مقابلة مخاطر التمو ل واالستثمار:   –

املصرف في مواجهة املخاطر التي تنجم عن عمليات التمويل واالستثمار. حيث يظهر الجدول رقم 

، 2017%( سنة 25.23، و ) 2013%( سنة 29.46( أن هذه النسبة في انخفاض حيث بلغت ) 12)

هذه املصارف في مواجهة مخاطر التمويل واالستثمار، ومن جهة أخرى يظهر  ضعفمما يبين 

استطاعا أن  بنك التضامن اإلسالميو مصرف السالم السودان( أن كل من 11الجدول رقم )

لى مقابلة املخاطر %(، مما يدل على قدرتهما ع 25.28يتجاوزا املتوسط العام لهذه النسبة والبالغ )

التي يمكن أن تنجم عن عمليات التمويل واالستثمار دون اللجوء إلى الودائع، وذلك مقارنة مع باقي 

 الذي حقق نسبة ضئيلة مقارنة بباقي املصارف.بنك فيصل اإلسالمي املصارف، وخاصة 
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 نسب السيولة: .2

ت قصيرة األجل مما لديها من هي تلك النسب التي تقيس مقدرة املصارف على الوفاء بااللتزاما

نقدية. فإن مجرد إشاعة عدم توافر السيولة لدى املصرف كفيلة بأن تفقد ثقة املودعين مما يؤدي 

بهذه املصارف إلى اإلفالس. والجدولين التالين يوضحان متوسطات نسب السيولة في املصارف 

 اإلسالمية عينة الدراسة:

 كل مصرف لخمس سنوات(: متوسطات نسب السيولة ل13الجدول )

           

                                 املصرف                     

                 النسبة 

البنك 

اإلسالمي 

 األردني

البنك العربي 

اإلسالمي 

 الدولي

بنك 

صفوة 

 اإلسالمي

مصرف 

السالم 

 السودان

بنك 

التضامن 

 اإلسالمي

بنك 

فيصل 

 اإلسالمي

 املتوسط

السيولة إلى  نسبة

 إجمالي املوجودات
26.54 30.38 20.63 11.84 30.97 16.43 22.80 

نسبة السيولة إلى 

 إجمالي الودائع
29.38 31.45 26.49 27.48 72.55 18.12 34.25 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على التقار ر السنو ة للمصارف عينة الدراسة املصدر:

 لكل املصارف ولكل سنةمتوسط نسب السيولة  (:14الجدول )

 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة                                          النسبة

 19.13 22.77 26.60 24.71 22 نسبة السيولة إلى إجمالي املوجودات

 28.81 33.84 39.38 35.92 35.20 نسبة السيولة إلى إجمالي الودائع

 العتماد على التقار ر السنو ة للمصارف عينة الدراسةمن إعداد الباحثة با املصدر:

 

 من خالل الجدولين السابقين نالحظ ما يلي:

تشير هذه النسبة على مقدار األرصدة  نسبة املوجودات السائلة إلى إجمالي املوجودات: –

 النقدية التي يواجه بها املصرف التزاماته، وبارتفاع هذه النسبة تقل مخاطر السيولة.

، 2015، ثم في 2014( أن هذه النسبة متذبذبة )ارتفعت قليال في سنة 14الجدول رقم )ويظهر 

في السنتين املتتاليتين(، وعادة ال توجد نسبة نمطية محددة لهذا املؤشر. نالحظ  وبعدها انخفضت
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حقق متوسط أعلى من املتوسط العام  بنك التضامن اإلسالمي( أن 13من خالل الجدول رقم )

، وبذلك البنك اإلسالمي األردنيثم  البنك العربي اإلسالمي الدولي(، يليه % 22.80)واملقدر ب 

فإن خطر السيولة لديهم منخفض وهو ما يحقق لهم وضعا أفضل من املصارف األخرى. وباملقابل 

زيادة السيولة ال تعني كفاءة البنك في إدارتها، وإنما في مواجهة أخطار عدم توفر السيولة أو وجود 

 ئض لم يستثمر.فا

 

: تعبر هذه النسبة عن مدى قدرة املصرف على نسبة املوجودات السائلة إلى إجمالي الودائع –

الوفاء بالتزاماته في الظروف الطارئة دون الحاجة إلى ودائعه اآلجلة لدى املصارف األخرى، وبالتالي 

( نالحظ أن هذه النسبة 14كلما زاد هذا املؤشر كان أداء املصرف أفضل، و من خالل الجدول رقم )

، ثم تنخفض بعدها ملدة سنتين الحقتين إال أنها تبقي نسب مقبولة مما 2015و  2014ترتفع في سنة 

يدل على أن خطر السيولة منخفض، حيث يتطلب من املصارف أن تكون مستعدة ملقابلة حركة 

ية وأن انخفاض السيولة السحوبات املفاجئة والعادية واالستمرار في تقديم التسهيالت االئتمان

 يؤدي إلى فقدان ثقة العاملين باملصرف.

تجاوز املتوسط العام لهذه النسبة واملقدر  بنك التضامن اإلسالمي( أن 13كما يظهر الجدول رقم )

( ما يجعل املصرف في أمان من خطر السيولة، وذلك باملقارنة مع املصارف األخرى % 34.25ب )

 م صغيرا.والذي كان حجم الودائع به

 
 نسب النشاط: .3

تقيس هذه النسب أداء املصارف في استخدام األموال املتاحة والعائد على االستثمار وفي شتى 

 املجاالت. والجدولين التاليين يوضحان أهم النسب التي تقيس كفاءة املصرف في توظيف األموال:
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 لكل مصرف لخمس سنوات : متوسطات نسب النشاط(15)الجدول 

          

                                 املصرف                    

                 النسبة 

البنك 

اإلسالمي 

 األردني

البنك العربي 

اإلسالمي 

 الدولي

بنك 

صفوة 

 اإلسالمي

مصرف 

السالم 

 السودان

بنك 

التضامن 

 اإلسالمي

بنك 

فيصل 

 اإلسالمي

 املتوسط

معدل توظيف 

 املوارد
79.66 67.20 72.51 89.59 59.17 69.26 72.90 

إجمالي التكاليف 

إلى إجمالي 

 اإليرادات

43.82 48.97 75.49 14.98 26.02 22.98 38.71 

التكاليف إلى 

إجمالي التمو ل 

 واالستثمار

1.95 2.23 3.33 1.35 5.44 2.04 2.72 

اإليرادات إلى 

إجمالي التمو ل 

 واالستثمار

4.45 4.56 4.42 9 20.93 8.88 8.71 

 املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على التقار ر السنو ة للمصارف عينة الدراسة

ّ
 النشاط لكل املصارف ولكل سنة متوسط نسب :(16)الجدول 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة                                              النسبة

 74.9 72 71.66 68.05 76.16 معدل توظيف املوارد

 34.78 36.59 40.78 45.57 43.45 إجمالي التكاليف إلى إجمالي اإليرادات

 3.39 2.78 2.57 3.65 3.08 التكاليف إلى إجمالي التمو ل واالستثمار

 9.25 9.92 7.23 8.77 8.36 اإليرادات إلى إجمالي التمو ل واالستثمار

 ر السنو ة للمصارف عينة الدراسةمن إعداد الباحثة باالعتماد على التقار  املصدر:

 
 من خالل الجدولين السابقين نالحظ ما يلي:
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تعبر نسبة توظيف املوارد عن مدى قدرة املصرف على توظيف  معدل توظيف املوارد املتاحة: –

 من ودائع املصرف 
ً
موارده، فكلما زادت هذه النسبة كان أداء املصرف أفضل. وتتضمن املوارد كال

(، أن متوسط نسبة توظيف املوارد كان 15وق امللكية. ويالحظ من الجدول رقم )باإلضافة إلى حق

منه ملعدل املصارف األخرى حيث بلغ  ملصرف السالم السودان والبنك اإلسالمي األردنيأكبر 

(. بمعنى أن هذان %79.66)البنك اإلسالمي األردني ( و%89.59)مصرف السالم السودان 

 بصورة أفضل عن املصارف األخرى.املصرفان يوظفان مواردهما 

( فيظهر أن املتوسط السنوي لهذا املعدل بالنسبة لكل املصارف عرف ارتفاعا 16أما الجدول رقم )

، ويعود ذلك إلى زيادة نشاط التمويل واالستثمار في هذه املصارف، كما بلغ 2017إلى  2015من سنة 

 72.90وات، أي أن هذه البنوك تستغل )%( خالل خمسة سن 72.90املتوسط العام لهذا املعدل )

 %( من إجمالي املوارد املالية املتاحة لديها في مجال التمويل واالستثمار.

 

تقيس هذه النسبة تكاليف العمليات التي يتحملها  التكاليف التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات: –

ية أخرى كاملصاريف املصرف بما فیها مصروفات املوظفين، استهالك وإطفاء ومصروفات تشغيل

العامة اإلدارية واملصروفات املتعلقة باملمتلكات كنسبة مئوية من الدخل املحقق، ويعتبر هذا 

 املؤشر مثاليا للداللة على مقدرة اإلدارة في مراقبة التكاليف.

( أن هذا املعدل في تذبذب عبر السنوات الخمسة، حيث تراوحت هذه النسبة 16يبين الجدول رقم )

، وهو ما يؤثر إيجابا على ربحية هذه املصارف 2017%( سنة 34.78و ) 2013% ( سنة 43.45بين )

مصرف السالم ( أن 15ألن في ذلك إشارة إلى انخفاض في التكاليف. كما يظهر الجدول رقم )

%(، حيث يظهر مدى كفاءة  38.71استطاع أن يحقق معدل أقل من املتوسط العام ) السودان

الذي حقق نسبة أقل  بنك فيصل اإلسالميارة تكاليفه مقارنة بباقي املصارف. ثم هذا املصرف في إد

 . بنك التضامن اإلسالميبالنسبة للمتوسط العام، وفي األخير يأتي 

 

يساعد هذا املؤشر على التخطيط االستثماري ألنه  التكاليف إلى إجمالي التمو ل واالستثمار: –

ية لديه، وبالتالي فإن املنحنى التنازلي لهذا املؤشر يعبر عن يقيس كلفة إدارة املوجودات االستثمار 

 -%3.08( أن هذه النسب متقاربة )16كفاءة البنك في إدارة التكاليف لديه. يظهر الجدول رقم )

%( على خمسة سنوات متتالية، أي أن كل مئة وحدة نقدية  3.39-% 2.78-% 2.57-% 3.65

( أن 15نقدية كتكاليف إلدارتها. كما يظهر الجدول رقم ) وحدة 3.4و  3.1مستثمرة تكلف ما بين 
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البنك اإلسالمي %( ثم يليه  2.72حقق معدل أقل من املتوسط العام ) مصرف السالم السودان

ما يدل عل كفاءتهم في إدارة تكاليفهم التشغيلية باملقارنة مع باقي  بنك فيصل اإلسالمي، ثم  األردني

 املصارف.

 

يقيس هذا املؤشر مدى مقدرة البنوك على توليد  مالي التمو ل واالستثمار:اإليرادات إلى إج –

اإليرادات من خالل نشاط التمويل واالستثمار، وبالتالي كلما كانت هذه النسبة كبيرة كلما دل ذلك 

على مقدرة إدارة املصرف على توليد اإليرادات من خالل نشاط التمويل واالستثمار. ويظهر الجدول 

ثم ارتفع في  2015، ثم انخفض في 2014أن املتوسط السنوي لهذه النسبة ارتفع في  (16رقم )

%(، أما  9.25%( و ) 8.36وقد تراوحت النسب بين ) 2017، ثم انخفض انخفاضا طفيفا في 2016

استطاع تحقيق معدل أعلى من املتوسط  بنك التضامن اإلسالمي( فيظهر أن 15الجدول رقم )

%( ما يدل على قدرة هذا املصرف على توليد إيرادات من خالل عمليات  8.71)العام لهذه النسبة 

اللذان حققا نسبة  بنك فيصل األردنيو  مصرف السالم السودانالتمويل واالستثمار باملقارنة مع 

 تقريبا متساوية مع املتوسط العام.

 
 نسب الربحية: .4

العمليات التي تقوم بها وال تقتصر  تبين هذه النسب مدى قدرة املصارف على توليد األرباح من

أهمية هذه املجموعة على اإلدارة فقط بل هي تهم أيضا املودعين واملالك واملقرضين، وتعد من أهم 

املؤشرات املالية التي تستخدم في تقييم األداء املالي للمصارف وتمكن من قياس قدرتها على تحقيق 

 عائد نهائي صافي من األموال املستثمرة.

 جدولين التاليين يوضحان مؤشرين من مؤشرات قياس الربحية في املصارف:وال

 

 

 

 

 

 

ّ
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 لكل مصرف لخمس سنوات (: متوسطات نسب الربحية17الجدول)

          

                                 املصرف                     

                 النسبة 

البنك 

اإلسالمي 

 األردني

البنك العربي 

إلسالمي ا

 الدولي

بنك 

صفوة 

 اإلسالمي

مصرف 

السالم 

 السودان

بنك 

التضامن 

 اإلسالمي

بنك 

فيصل 

 اإلسالمي

 املتوسط

معدل العائد على 

     ROAاألصول 
1.30 1.10 0.47 3.50 3.63 1.93 1.99 

معدل العائد على 

  ROEحقوق امللكية

    

15.77 13.49 2.72 7.32 30.86 30.61 16.80 

 إعداد الباحثة باالعتماد على التقار ر السنو ة للمصارف عينة الدراسةاملصدر: من 

 

 لكل املصارف ولكل سنة (: متوسط نسب الربحية18الجدول)

                                                                 السنة                                      

 النسبة
2013 2014 2015 2016 2017 

 ROA         1.82 1.52 1.59 2.20 2.44معدل العائد على األصول 

 ROE    13.66 13.19 14.96 19.09 20.29  معدل العائد على حقوق امللكية

 املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على التقار ر السنو ة للمصارف عينة الدراسة

 من خالل الجدولين السابقين نالحظ ما يلي:

تقيس نسبة العائد على االستثمار، الربح املتحقق عن كل دينار  عائد على األصول:معدل ال –

مستثمر في األصول، وكلما كانت هذه النسبة أعلى كانت ربحية املصرف أفضل ومردود االستثمار 

(، فإن متوسط 17فيه أكثر جدوى، وبالنتيجة يكون أداؤه أفضل. وكما هو موضح في الجدول رقم )

%( كان أعلى من  املتوسط العام لهذا  3.63) لبنك التضامن اإلسالميعلى االستثمار  نسبة العائد

الذي بلغ متوسط  مصرف السالم السودان%( خالل خمسة سنوات، ثم  1.99املعدل والذي بلغ )

 %(. 3.50العائد على األصول لديه )
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غم بعض االنخفاضات ( أن متوسط معدل العائد على األصول مستقر ر 18كما يظهر الجدول رقم )

، وهو ما يدل على أن هذه املصارف لها كفاءة عالية في توليد األرباح من خالل 2014الطفيفة سنة 

 حجم األصول املستثمرة.

 

( نسبة العائد على حقوق 17يستعرض الجدول رقم ) معدل العائد على حقوق امللكية: –

حققه كل دينار مستثمر من أرباح  امللكية، وهي نسبة أخرى من نسب الربحية، والتي تقيس ما

ألصحابه، أي العائد املتحقق للمساهمين من استثماراتهم في املصرف. فكلما كانت هذه النسبة 

أعلى كانت ربحية املصرف أفضل بالنسبة ملالكي هذا املصرف، واألمر الذي يدل على أداء أفضل. 

العام لهذا املؤشر والبالغ ويظهر الجدول أن مصرفين فقط استطاعا أن يتجاوزا املتوسط 

 .بنك فيصل اإلسالميو بنك التضامن اإلسالمي( وهما 16.80)%
 

 ثانيا: ترتيب املصارف اإلسالمية:

سنقوم في هذا الجزء من الدراسة بترتيب املصارف اإلسالمية الستة حسب أداءها املحقق           

ب املالية املدروسة سابقا، حيث نقوم (، وذلك باالعتماد على النس2017-2013خالل فترة الدراسة)

حسب كل  وثانيابحسابهاـ بالترتيب على مرحلتين، أوال حسب كل مؤشر من املؤشرات التي قمنا 

 املؤشرات.

 ترتيب املصارف اإلسالمية حسب كل مؤشر: .1

نعتمد في هذه املرحلة على املتوسطات الخاصة بكل نسبة ولكل مصرف والتي قمنا بحسابها سابقا، 

 ترتيب املصارف عينة الدراسة كما يلي:ثم 

    بالنسبة لكل نسبة، وذلك باستعمال  6إلى الرتبة  1ترتيب املصارف الستة من الرتبة

متوسطات النسب املحققة خالل خمسة سنوات مقارنة باملتوسط العام املحقق من قبل 

 عينة الدراسة والذي اعتمد كمعيار لترتيب هذه املصارف.

 درجات، حيث يتحصل  6درجات على أساس مقياس من درجة إلى  تحويل الرتب إلى

املصرف في املرتبة األولى على ستة  درجات وفي املرتبة الثانية على خمسة واملرتبة األخيرة على 

 درجة واحدة، مع افتراض أن كل نسبة لها نفس الوزن مع باقي النسب األخرى.

 ب املصارف حسب هذه الدرجات.جمع إجمالي الدرجات لكل مصرف ولكل مؤشر، وترتي 
 (:19وفيما يلي نتائج ترتيب املصارف عينة الدراسة حسب كل مؤشر، حسب الجدول رقم)
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 (: ترتيب املصارف اإلسالمية حسب كل مؤشر19الجدول)

مؤشر كفاية حقوق 

 امللكية
 مؤشر الربحية مؤشر النشاط مؤشر السيولة

 الدرجة املصرف الدرجة املصرف الدرجة املصرف الدرجة املصرف

مصرف السالم 

 السودان
12 

بنك التضامن 

 اإلسالمي
12 

مصرف 

السالم 

 السودان

23 
بنك التضامن 

 اإلسالمي
12 

بنك التضامن 

 اإلسالمي
10 

البنك العربي 

 اإلسالمي
10 

بنك فيصل 

 اإلسالمي
16 

بنك فيصل 

 اإلسالمي
9 

بنك صفوة 

 اإلسالمي
8 

البنك 

اإلسالمي 

 األردني

8 

البنك 

المي اإلس

 األردني

15 

البنك 

اإلسالمي 

 األردني

7 

البنك العربي 

 اإلسالمي
5 

بنك صفوة 

 اإلسالمي
5 

بنك التضامن 

 اإلسالمي
12 

مصرف 

السالم 

 السودان

7 

البنك 

اإلسالمي 

 األردني

5 

مصرف 

السالم 

 السودان

4 
البنك العربي 

 اإلسالمي
10 

البنك العربي 

 اإلسالمي
5 

بنك فيصل 

 اإلسالمي
2 

صل بنك في

 اإلسالمي
3 

بنك صفوة 

 اإلسالمي
8 

بنك صفوة 

 اإلسالمي
2 

 من إعداد الباحثة املصدر:

 مصرف السالم السودان( نالحظ أن 19من خالل الجدول رقم ) مؤشر كفاية حقوق امللكية: –

درجة، نتيجة املعدالت العالية فيما يخ  كال  12قد احتل املرتبة األولى بمجموع درجات قدرها 

درجات، هذا بالنسبة للمصارف في  10بمجموع  بنك التضامن اإلسالمييأتي بعده النسبتين، و 

درجات حيث كانت كال  8بمجموع  بنك صفوة اإلسالميالسودان، ثم يأتي في املرتبة الثالثة 

 النسبتين أقل من املتوسط العام للعينة.
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 12درجات قدرها  بمجموع بنك التضامن اإلسالمياحتل في املرتبة األولى  مؤشر السيولة: –

البنك العربي درجة وكان متوسط نسب السيولة أكبر من املتوسط العام للعينة، يأتي بعدها 

اللذان كانت فیهما نسب السيولة إلى إجمالي الودائع أقل من البنك اإلسالمي األردني ثم  اإلسالمي

 املتوسط العام للعينة.

 

 مصرف السالم السودانرتبة األولى فيما يخ  نسب النشاط فقد احتل امل مؤشر النشاط: –

درجة وذلك عائد للمعدالت الجيدة التي حققها فيما يخ  نسبة توظيف املوارد ونسب  23ب 

درجة، وجاء في املرتبة  16بــ  بنك فيصل اإلسالميقياس كفاءة التكاليف، يليه في املرتبة الثانية 

 كانت نسب النشاط لديه جيدة هو اآلخر. درجة الذي  15بمجموع  البنك اإلسالمي األردنيالثالثة 

 

درجة نتيجة املعدالت  12بــ  بنك التضامن اإلسالميفقد احتل املرتبة األولى  مؤشر الربحية: –

التي حققها فيما يخ  معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق امللكية، وهذا يدل على 

 9بــ بنك فيصل اإلسالمي الثانية فقد كانت من نصيب  الكفاءة الكبيرة في توليد األرباح، أما املرتبة

درجات، والذي حقق معدل تقريبا متساوي مع املتوسط العام فيما يخ  معدل العائد على 

األصول، ومعدل أكبر من املتوسط العام بالنسبة ملعدل العائد على حقوق امللكية، أما املرتبة 

 7بمجموع مصرف السالم السودان  و المي األردنيالبنك اإلسالثالثة فقد كانت من نصيب كل من 

 نقاط، حيث حققا معدل أقل من املتوسط العام بالنسبة للعائد على حقوق امللكية.

 
 ترتيب املصارف اإلسالمية حسب كل املؤشرات: .2

لترتيب أداء املصارف اإلسالمية حسب كل املؤشرات قمنا بجمع الدرجات املتحصل علیها على 

 املؤشرات لها نفس الوزن، وقد كان ترتيب عينة الدراسة كما يلي: افتراض أن جميع
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 : ترتيب املصارف اإلسالمية حسب كل املؤشرات(20)الجدول 

مصرف  املصرف

السالم 

 السودان

بنك 

التضامن 

 اإلسالمي

البنك 

اإلسالمي 

 األردني

البنك  

العربي 

 اإلسالمي

بنك فيصل 

 اإلسالمي

بنك صفوة 

 اإلسالمي

مجموع 

 درجاتال
46 46 35 30 30 23 

 6 5 4 3 2 1 الرتبة

 من إعداد الباحثة: املصدر

 

 

 :ويمكن توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التالي

 

 (: ترتيب املصارف اإلسالمية حسب كل املؤشرات4رسم بياني )

 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على الجدول السابق املصدر:
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46 46 

35 

30 30 

23 

 بنك صفوة اإلسالمي

 بنك فيصل اإلسالمي

 البنك العربي اإلسالمي

 البنك اإلسالمي األردني

 بنك التضامن اإلسالمي

 مصرف السالم السودان
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 ما يلي: السابق نستخلص الشكلمن خالل 

حسب الدرجات املتحصل علیها لكل مصرف من املصارف الستة فقد احتل على املرتبة األولى  -

، مع العلم أم مصرف السالم السودان وبنك التضامن اإلسالمي مصرف السالم السودانكل  من 

م نتيجة لتقديمه أعلى وأفضل معايير الخدمات 2011توج بجائزة أفضل بنك في السودان لعام 

صرفية اإلسالمية في السودان. حيث تمكن كال املصرفين من تحقيق متوسطات أعلى من امل

املتوسط العام ملعدل القدرة على رد الودائع من خالل حقوق امللكية، كما أنه استطاعا أن يتجاوزا 

ة املتوسط العام للنسبة الثانية فيما يخ  نسبة كفاية رأس املال   مما يدل على قدرتهما على مقابل

املخاطر التي يمكن أن تنجم عن عمليات التمويل واالستثمار دون اللجوء إلى الودائع. فيظهر أن 

املصرفان لهما القدرة على توليد إيرادات من خالل عمليات التمويل واالستثمار. لكنهما حقق نتائج 

نت أفضل ضعيفة فيما يخ  السيولة مقارنة باملتوسط العام للعينة. أما ربحية املصرفان فكا

 ومردود االستثمار أكثر جدوى، وبالنتيجة يكون أداؤهما أفضل.

 

الذي لم يتمكن من تحقيق متوسطات  البنك اإلسالمي األردنيكما جاء في املرتبة الثانية  -

أعلى من املتوسط العام ملعدل القدرة على رد الودائع من خالل حقوق امللكية، واستنتجنا سابقا 

املخاطر التي يمكن أن تنجم عن عمليات التمويل واالستثمار دون اللجوء عدم قدرته على مقابلة 

. أما متوسط بنك التضامن اإلسالميو مصرف السالم السودانإلى الودائع، وذلك مقارنة مع 

بمعنى  بنك التضامن اإلسالميمنه ملعدل  للبنك اإلسالمي األردنينسبة توظيف املوارد كان أكبر 

يوظف موارده بصورة أفضل. لكنه حقق نتائج جيدة فيما يخ  مقدار  ردنيالبنك اإلسالمي األ أن 

األرصدة النقدية لديه التي يواجه بها التزاماته، فإن البنك حقق متوسط أعلى من املتوسط العام 

للنسبة وبذلك فإن خطر السيولة لديه منخفض، ويظهر أيضا مدى كفاءة هذا املصرف في إدارة 

 .السالم السودان رنة بمصرفتكاليفه التشغيلية مقا

 

والذي رغم  بنك فيصل اإلسالمي والبنك العربي اإلسالمي،ويأتي في املرتبة الثالثة كل من  -

بنك مرتبة هذا األخير إال أن خطر السيولة لديه منخفض وهو ما يحقق له وضعا أفضل من 

ها، وإنما في مواجهة أخطار . وباملقابل زيادة السيولة ال تعني كفاءة البنك في إدارتفيصل اإلسالمي

في إدارة  بنك فيصل اإلسالميعدم توفر السيولة أو وجود فائض لم يستثمر. تظهر كفاءة 
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التكاليف لديه حيث حقق معدل أقل من املتوسط العام، بالنسبة لربحية البنك كانت جيدة 

 ضعيف لكال املصرفين. بالنسبة ملالكي املصرف، أما باقي النسب فقد كان األداء فیها من متوسط إلى 

 م؛2015صنف كأفضل مؤسسة مالية إسالمية في إفريقيا لعام  بنك فيصل اإلسالميمع العلم أن 

 

الذي رغم مرتبته إال أنه حقق نسبة بنك صفوة اإلسالمي وفي املرتبة األخيرة كانت من نصيب  -

اطر التي تنجم عن عائد متساوية مع املتوسط العام والتي تقيس قدرة املصرف في مواجهة املخ

 عمليات التمويل واالستثمار، أما باقي النسب فكان أداء البنك ضعيفا.

 

ثالثا: مقارنة كل مؤشر من املؤشرات السابقة بين املصارف اإلسالمية في األردن واملصارف 

 اإلسالمية في السودان:

ن خالل والذي يحسب م Coefficient of Varianceمعامل االختالف  يتم عن طريق حساب

، فكلما انخفضت قيمة معامل االختالف، دل على Standard Deviationاالنحراف املعياري 

 تشتت أقل، ودل ذلك على تجانس أكبر بين أفراد العينة.

 نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي: .1

 :مقارنة مؤشر كفاية رأس املال  بين املصارف األردنية واملصارف في السودان 
ّ

مقارنة مؤشر كفاية حقوق امللكية للودائع بين املصارف األردنية واملصارف في السودان  (:21الجدول رنم )

(2013-2017) 

 

       

  SPSSمن إعداد الباحثة بناءا على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج املصدر:    

 مصارف إسالمية بالسودان مصارف إسالمية باألردن السنة

2013 17,55 45,58 

2014 14,8 52,18 

2015 12,82 47,6 

2016 11,74 51,21 

2017 12,28 48,43 

 49 14 متوسط العائد

 2,45 2,55 نحراف املعيار  اال 

 0,05 0,18 معامل االختالف
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( : مقارنة مؤشر كفاية حقوق امللكية في مقابلة مخاطر التمو ل واالستثمار بين املصارف 22الجدول رنم )

 (2017-2013األردنية واملصارف في السودان )

ّ

ّاإلحصائي باستخدام برنامج : من إعداد الباحثة بناءا على نتائج التحليلاملصدر 
ّspssّ

أبدت املصارف اإلسالمية في السودان تفوقا ملحوظا على نظيرتها في األردن في جميع نسب مؤشر 

كفاية رأس املال، كذلك خطورة انخفاض هذه النسب عن املتوسط مقاسة باالنحراف املعياري 

( أكبر من خطورة انخفاضها في املصارف اإلسالمية في 2.07، 2.55ية في األردن )للمصارف اإلسالم

(، كما أن معامل االختالف أشار إلى تشتت أقل للمصارف اإلسالمية في 2.45،3.11السودان )

السودان عن نسب التشتت ملعدل املصارف اإلسالمية في األردن. ونستخل  إلى قدرة أكبر 

لسودان في مواجهة احتمال اإلفالس وامتصاص الخسائر وحماية وتأمين للمصارف اإلسالمية في ا

 األموال املودعة لديها من أموالها الخاصة.

 
 
 
 
 
 
 
 
ّ

 مصارف إسالمية  بالسودان مصارف إسالمية باألردن السنة

2013 17,55 41,37 

2014 18,81 35,28 

2015 15,61 32,57 

2016 14,27 34,47 

2017 14,53 35,93 

 35,80 16,40 متوسط العائد

 3,11 2,07 االنحراف املعيار  

 0,09 0,13 معامل االختالف
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 :مقارنة مؤشر السيولة  بين املصارف األردنية واملصارف في السودان 

ردنية واملصارف في ( : مقارنة مؤشر املوجودات السائلة / إجمالي املوجودات بين املصارف األ 23الجدول رنم )

 (2017-2013السودان )

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلحصائي باستخدام برنامج املصدر: من إعداد الباحثة بناءا على نتائج التحليل

spss 

مـــــن املالحـــــظ مـــــن االنحـــــراف املعيـــــاري أن خطـــــورة انخفـــــاض نســـــبة املوجـــــودات الســـــائلة علـــــى إجمـــــالي 

بــر مــن ( أك5.13املوجــودات عــن الوســط مقاســة بــاالنحراف املعيــاري للمصــارف اإلســالمية فــي األردن )

(. كما أن معامـل االخـتالف لهـذه النسـبة فـي 3.98خطورة انخفاضها للمصارف اإلسالمية في السودان)

السييييودان فييييي  ( وهــــو أكبــــر بقليــــل مـــن معامــــل اخــــتالف املصــــارف0.20املصـــارف اإلســــالمية فــــي األردن )
اتيه، وبارتفاعهيا تقيل هذه النسبة عن مقدار األرصيدة النقديية التيي يواجيه بهيا المصيرف التزام تعبر .(0.19)

للمصيييارف  العائيييد ( أن متوسييي  23 . ويالحييين مييين النتيييائ  الموضيييحة فيييي الجيييدول رقيييم )مخييياطر السييييولة
ميييين المتوسيييي  للمصييييارف  أكبيييير(، وهييييي  %25.60كييييان ) الخمسييييةلفتييييرة السيييينوات اإلسييييالمية فييييي األردن 
اإلسييالمية فييي السييودان  خطيير السيييولة فييي المصييارف(. ممييا يعنييي أن  %20.60) اإلسييالمية فييي السييودان

 أقل منها في األردن، وبالتالي المصارف اإلسالمية في السودان لديها القدرة في مواجهة عدم توفر السيولة.
 

 

 

 

 

 مصارف إسالمية  بالسودان مصارف إسالمية باألردن السنة

2013 18,2 25,82 

2014 29,58 19,83 

2015 30,16 23,05 

2016 27,14 18,40 

2017 22,82 16,50 

 20,60 25,60 متوسط العائد

 3,98 5,13 االنحراف املعيار  

 0,19 0,20 معامل االختالف
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( : مقارنة مؤشر املوجودات السائلة / إجمالي االودائع بين املصارف األردنية واملصارف في 24الجدول رنم )

 (2017-2013السودان )

 
 
 
 
 
 
 
 

 التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج املصدر: من إعداد الباحثة بناءا على نتائج

 spss 

تعبــر نســبة الســيولة الســريعة عــن مــدى قــدرة املصــرف علــى الوفــاء بالتزاماتــه فــي الظــروف الطارئــة       

دون الحاجة إلى كسر ودائعه اآلجلة لـدى املصـارف األخـرى، وبالتـالي كلمـا زادت هـذه النسـبة كـان أداء 

فــــاء بالتزاماتــــه فــــي الظــــروف الطارئــــة. ويالحــــظ مــــن النتــــائج املصــــرف أفضــــل مــــن حيــــث القــــدرة علــــى الو 

( أن متوســط نســبة الســيولة الســريعة للمصــارف اإلســالمية فــي األردن 24املوضــحة فــي الجــدول رقــم ) 

% (، وهــــي أقــــل مــــن املتوســــط للمصــــارف اإلســــالمية فــــي الســــودان 29لفتـــرة الســــنوات الخمســــة كانــــت )

اإلســـالمية فـــي الســـودان علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا فـــي الظـــروف % (. ممـــا يعنـــي أن قـــدرة املصـــارف 40.20)

الطارئة دون الحاجـة إلـى كسـر ودائعهـا اآلجلـة أعلـى مـن قـدرة املصـارف اإلسـالمية فـي األردن علـى ذلـك. 

 مـن االنحـراف املعيـاري أن خطـورة انخفـاض نسـبة السـيولة السـريعة عـن الوسـط 
ً
ومن املالحظ أيضا

( أقــــــل مــــــن خطــــــورة انخفاضــــــها 5.39للمصــــــارف اإلســــــالمية فــــــي األردن )مقاســــــة بــــــاالنحراف املعيــــــاري 

(. كمـــــا أن معامـــــل االخـــــتالف لنســـــبة الســـــيولة الســـــريعة فـــــي 6.76للمصـــــارف اإلســـــالمية فـــــي الســـــودان )

( وهـــــو أكبـــــر مـــــن معامـــــل اخـــــتالف نســـــبة الســـــيولة الســـــريعة فـــــي 0.19املصـــــارف اإلســـــالمية فـــــي األردن )

(، ولعــل ذلــك يشـــير إلــى ارتفــاع خطــورة عــدم مقــدرة املصـــارف 0.17املصــارف اإلســالمية فــي الســودان )

اإلســالمية فـــي األردن علــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا فــي الظـــروف الطارئــة مقارنـــة بقـــدرة املصــارف اإلســـالمية فـــي 

الســـــودان علـــــى الوفـــــاء بالتزاماتهـــــا. إن ذلـــــك قـــــد ال يعنـــــي أن نســـــبة الســـــيولة الســـــريعة متدنيـــــة لدرجـــــة 

ألرجــــــح أن املصـــــارف فــــــي األردن تقـــــوم بتوظيفهــــــا فـــــي اســــــتثماراتها. وتتوافـــــق هــــــذه العســـــر املــــــالي، ومـــــن ا

 لنتيجة التي توصلنا إلیها سابقا.النتيجة مع ا

 مصارف إسالمية  بالسودان مصارف إسالمية باألردن السنة

2013 21,56 48,83 

2014 33,62 38,23 

2015 34,15 44,6 

2016 30,4 37,28 

2017 25,36 32,26 

 40,20 29 متوسط العائد

 6,76 5,39 االنحراف املعيار  

 0,17 0,19 معامل االختالف
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 :مقارنة مؤشر النشاط  بين املصارف األردنية واملصارف في السودان 

-2013في السودان )(: مقارنة معدل توظيف املوارد املتاحة بين املصارف األردنية واملصارف 25الجدول رنم )

2017) 

 مصارف إسالمية  بالسودان مصارف إسالمية باألردن السنة

2013 81,33 70,98 

2014 66,27 69,83 

2015 71,9 71,42 

2016 72,68 71,31 

2017 75,02 74,77 

 71,60 73,40 متوسط العائد

االنحراف 

 املعيار  
5,41 1,95 

 0,03 0,07 معامل االختالف

ّ
 اإلحصائي باستخدام برنامج  ن إعداد الباحثة بناءا على نتائج التحليلاملصدر: م

 Spss 

(، مقارنــة بــاالنحراف املعيــاري ملعــدل 5.41بلــغ االنحــراف املعيــاري للمصــارف اإلســالمية فــي األردن )      

 (، األمـر الـذي يـرجح خطـورة أعلـى النخفـاض هـذه1.95املصارف اإلسالمية في السودان والبالغ قدره )

النسبة عن الوسط للمصارف اإلسالمية في األردن من خطورة انخفاضها لدى املصارف اإلسـالمية فـي 

( 0.07السودان. أما معامـل اخـتالف نسـبة توظيـف املـوارد فـي املصـارف اإلسـالمية فـي األردن والبالغـة )

(، ممـا يـدل علـى 0.03فهي أكبر من معامل االختالف ملعدل املصارف اإلسالمية في السودان والبالغـة )

خطــــورة انخفـــــاض لنســـــبة توظيـــــف املــــوارد للمصـــــارف اإلســـــالمية فـــــي األردن بنســــبة أكبـــــر مـــــن خطـــــورة 

 انخفاضها للمصارف اإلسالمية في السودان. 
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 (: مقارنة معدل تكلفة الدخل  بين املصارف األردنية واملصارف في السودان26الجدول رنم )
(2013-2017) 

 مصارف إسالمية  بالسودان ة باألردنمصارف إسالمي السنة

2013 61,03 25,86 

2014 61,09 30,04 

2015 57,36 23,98 

2016 52,88 20,31 

2017 52,45 17,12 

 23,4 56,8 متوسط العائد

االنحراف 

 املعيار  
4,27 5,08 

 0,22 0,08 معامل االختالف

 

 إلحصائي باستخدام برنامجاملصدر: من إعداد الباحثة بناءا على نتائج التحليل  ا

 spss 

ّ
( : مقارنة نسبة التكاليف التشغيلية / إجمالي التمو ل واالستثمار بين املصارف األردنية 27الجدول رنم )

 (2017-2013واملصارف في السودان )

 مصارف إسالمية  بالسودان مصارف إسالمية باألردن السنة

2013 2,49 3,66 

2014 2,79 4,51 

2015 2,53 2,61 

2016 2,42 3,15 

2017 2,47 2,32 

 3,4 2,4 متوسط العائد

االنحراف 

 املعيار  
0,55 1,14 

 0,34 0,23 معامل االختالف

 املصدر: من إعداد الباحثة بناءا على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 

spss 

ؤشر جودة اإلدارة وهذا ما أظهرت املصارف اإلسالمية في السودان تفوقا ملحوظا في جميع نسب م

دلت عليه النتائج املوضحة في الجداول أعاله. وكما هو موضح  في الجداول السابقة أن نسبة 
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التكاليف التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية ونسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي األصول 

-% 56.8( على التوالي مقابل )% 3.4-% 23.4املنتجة بلغت في املصارف اإلسالمية في السودان )

( في املصارف اإلسالمية في األردن، وهو ما يدل على كفاءة اإلدارة في املصارف اإلسالمية في  2.4%

السودان في ترشيد مصاريفها وضبطها بالشكل الذي ينعكس على زيادة الربح الصافي له باإلضافة 

ديها في استثمارات مجدية وذات تكاليف منخفضة هذا إلى كفاءتها في توظيف املوارد املالية املتاحة ل

من جهة، ومن جهة أخرى لم تختلف جهود اإلدارة في كل املصارف في كال البلدين في سعیها على 

توظيف املوارد املتاحة لديها في األصول املنتجة، حيث بلغ متوسط توظيف املوارد املالية املتاحة 

لسابقة نالحظ أن املصارف اإلسالمية في السودان حققت %. وانطالقا من جميع املؤشرات ا 72

 املراكز األولى. 

 
 :مقارنة مؤشر الربحية بين املصارف األردنية واملصارف في السودان 

ّ
 (: مقارنة معدل العائد على األصول بين املصارف األردنية واملصارف في السودان 28الجدول )

(2013-2017) 
 مصارف إسالمية  بالسودان مصارف إسالمية باألردن السنة

2013 0,97 2,67 

2014 0,78 2,26 

2015 0,87 2,31 

2016 1,02 3,38 

2017 1,1 3,78 

 2,88 0,95 متوسط العائد

االنحراف 

 املعيار  
0,13 0,67 

 0,23 0,14 معامل االختالف

 املصدر: بناءا على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج

 spss 

ّ
(، فإن متوسط نسبة العائد على االستثمار ملعدل املصارف 28ضح في الجدول رقم )كما هو مو 

%(،  2.88% ( كان أقل من املتوسط للمصارف اإلسالمية في السودان )0.95اإلسالمية في األردن)
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ويمكن تفسير هذا االختالف على أساس اختالف العوائد بين مجموعتي املصارف. وعلى الرغم من 

( هي أقل من 0.13انخفاض هذه النسبة عن الوسط للمصارف اإلسالمية باألردن ) ذلك فإن خطورة

(. وكذلك بالنسبة ملعامل االختالف، فقد 0.67خطورة انخفاضها للمصارف اإلسالمية في السودان )

( للمصارف اإلسالمية في السودان، 0.23( مقارنة )0.14كان أقل للمصارف اإلسالمية في األردن )

يدل على خطورة انخفاض أقل لربحية املصارف اإلسالمية في األردن مقيسة بهذه األمر الذي 

 النسبة. 

ومن املالحظ من نسب الربحية السابقة أن االنحراف املعياري ومعامل االختالف كان أقل       

للمصارف اإلسالمية في األردن منه للمصارف للمصارف اإلسالمية في السودان، وهذا يتوافق مع 

 ئج السابقة. النتا

ّ
-2013( : مقارنة معدل العائد على حقوق امللكية  بين املصارف األردنية واملصارف في السودان )29الجدول)

2017) 

 مصارف إسالمية  بالسودان مصارف إسالمية باألردن السنة

2013 10,76 16,56 

2014 8,95 17,43 

2015 10,31 19,6 

2016 11,4 26,77 

2017 11,69 28,89 

 21,85 10,62 متوسط العائد

االنحراف 

 املعيار  
1,08 5,62 

 0,26 0,10 معامل االختالف

 املصدر: من إعداد الباحثة بناءا على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج

 spss 

ويظهــر الجــدول املــذكور زيــادة متوســط نســبة العائــد علــى حقــوق امللكيــة للمصــارف اإلســالمية فــي       

%(. أمـــا بخصـــوص  10.62% ( عـــن ذلـــك املتوســـط للمصـــارف اإلســـالمية فـــي األردن )21.85ان )الســـود

( للمصـــارف اإلســـالمية فـــي الســـودان فهـــي 5.62خطــورة انخفـــاض هـــذه النســـبة عـــن الوســـط والبالغـــة )

 أن معامـل االخـتالف 1.08أكبر من خطورة انخفاضها للمصارف اإلسالمية في األردن )
ً
(. ويالحظ أيضا

(، األمــر 0.10( منــه للمصــارف اإلســالمية فــي األردن )0.26ر للمصــارف اإلســالمية فــي الســودان )ـكـان أكبــ
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الــذي يــدل علــى أن ربحيــة املصــارف اإلســالمية فــي الســودان هــي األفضــل، وباملقابــل خطــورة انخفــاض 

 نسبة الربحية أقل للمصارف اإلسالمية في األردن من املصارف اإلسالمية في السودان. 

 
اإلسالمية في األردن واملصارف للكشف عن الفروق بين املصارف  t-testاختبار  .2

 اإلسالمية في السودان مجتمعة.

لوحظ من خالل استعراض النسب املالية املحسوبة، والتي تم استعراضها في الجداول أعاله              

 بين 
ً
ارف اإلسالمية في متوسطات هذه النسب الخاصة باملصفي الجزء السابق، أن هنالك اختالفا

: هل األردن واملتوسطات الخاصة باملصارف اإلسالمية في السودان. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه

تتمتع هذه االختالفات في قيم املتوسطات بمعنوية ذات داللة إحصائية؟ وهل يمكن تعميم نتائج 

 العينة على كل املصارف اإلسالمية بوجه عام؟

لدراسة وتحليل الفروقات بين متوسطات  tاختبار قدم، فقد تم اللجوء إلى وعلى ضوء ما ت           

النسب املالية املحسوبة للمصارف اإلسالمية في األردن ومتوسطات النسب املحسوبة املصارف 

  اإلسالمية في السودان مجتمعة.

 

ملصارف اإلسالمية في (: اختبار فرونات متوسطات النسب للمصارف اإلسالمية في األردن وا30الجدول رنم )

 السودان مجتمعة

فرق  النسبة

 املتوسطين*
الداللة  tمعلمة 

 اإلحصائية

 sig 

 0.334 - 1.098 - 35.33 كفاية حقوق امللكية للودائع

كفاية حقوق امللكية في مقابلة مخاطر التمو ل 

 واالستثمار
19.33 - 1.272 - 0.272 

 0.376 0.996  6.33 املوجودات السائلة/إجمالي املوجودات

 0.566 - 0.624 - 10.67 املوجودات السائلة/إجمالي الودائع

 0.949 0.067 0.67 معدل توظيف املوارد املتاحة



 AAOIFIي لقياس أداء مجموعة من المصارف اإلسالمية المطبقة لمعايير  نموذج محاسب..…الفصل الرابع
 

 
173 

 

 + 0.027 3.414 34.67 معدل تكلفة الدخل

نسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي التمو ل 

 واالستثمار
0.33 - 0.267 - 0.802 

 0.097 - 2.159 - 8.67 لتمو ل واالستثمارنسبة اإليرادات إلى إجمالي ا

 + 0.023 - 3.578 - 2.67 معدل العائد على األصول 

 0.239 - 1.384 - 12.33 معدل العائد على حقوق امللكية

 t املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج تحليل اختبار 

 المية في السودان.متوسط املصارف اإلس –* متوسط املصارف اإلسالمية في األردن 

 + فرونات ذات داللة إحصائية.

 

في العمود الثالث وإحصائية الداللة اإلحصائية في العمود األخير من نفس  tوتشير إحصائية            

(، أن بعض فروقات املتوسطات ال تتمتع بمعنوية ذات داللة إحصائية على مستوى  30الجدول )

وهذه النسب هي مؤشرات كفاية رأس املال، ومؤشرات  أي درجة ثقة مقبولة ملعظم النسب.

السيولة، ومعدل توظيف املوارد املتاحة، ونسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي التمويل 

واالستثمار، ونسبة اإليرادات إلى إجمالي التمويل واالستثمار، ومعدل العائد على حقوق امللكية. 

بين متوسط كل نسبة من هذه النسب للمصارف  وبذلك يمكن االستنتاج بأنه ال يوجد فرق 

ال يوجد فرق بين اإلسالمية في األردن ومتوسط النسب للمصارف اإلسالمية في السودان، وبالتالي 

 . أداء املصارف اإلسالمية في كال البلدين باستخدام هذه النسب

لدخل ومعدل العائد على كما يشير العمودان نفسهما أن فروقات املتوسطات ملعدل تكلفة ا           

%. بمعنى أنه يمكن 97األصول تتمتع بمعنوية ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة تزيد عن 

تعميم نتائج العينة على املجتمع. ويمكن تعميم النتائج بطريقتين: أوالهما، التعميم من الفترة 

لتعميم من املصارف املدرجة ( إلى فترات زمنية أخرى. وثانیهما ا2017-2013الزمنية قيد الدراسة )

 في عينة الدراسة إلى جميع املصارف اإلسالمية. 

(، يمكن تفسير النتائج 30وباإلشارة إلى ما يفسره مفهوم كل نسبة من النسب في الجدول رقم )        

 على النحو اآلتي:
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مصارف إن فرق املتوسطين ملعدل كفاية حقوق امللكية للودائع كان سالبا، هذا يعني أن لل -

 اإلسالمية في السودان القدرة على رد الودائع من األموال اململوكة لها ؛

 

إن فرق املتوسطين ملعدل كفاية حقوق امللكية في مقابلة مخاطر التمويل واالستثمار كان هو  -

اآلخر سالبا، وارتفاع هذه النسبة يعني ارتفاع قدرة املصرف على مواجهة املخاطر املصرفية 

 كيد على املتانة املالية له، وهو ما حققته املصارف اإلسالمية في السودان؛املحتملة وتأ

 

بما أن فرق املتوسطين لنسبة السيولة السريعة سالبا، فإن ذلك يعني أن املصارف اإلسالمية  -

في السودان لديها قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة دون الحاجة إلى كسر ودائعها 

ة لدى املصارف األخرى من قدرة املصارف اإلسالمية في األردن على ذلك. إن تدني نسبة اآلجل

السيولة السريعة ال يعني بالضرورة العسر املالي، ولكن من األرجح أن املصارف تقوم بتوظيف 

 أموالها في استثمارات عدة؛

 

ستثمار سالب، وهو إن فرق املتوسطين لنسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي التمويل واال  -

يعد في صالح املصارف اإلسالمية في األردن ألنها أثبتت كفاءتها في توظيف املوارد املتاحة لها في 

 استثمارات مجدية وذات تكاليف منخفضة؛

 

املصارف اإلسالمية في على الرغم من تحقيق إن فرق املتوسطين ملؤشرات الربحية سالب،  -

ن ذلك ة ما يعكس قدرتها على االستمرار والنمو واألهم مالسودان مستويات عالية من الربحي

 ؛قدرتها على امتصاص الخسائر

 

إن فرق املتوسطين لنسبة املوجودات السائلة على إجمالي املوجودات موجب، هذا يعني  -

ضعف املصارف اإلسالمية في األردن على قدرتهم في استغالل مصادر األموال في توظيف فعال قادر 

ائد، ما يشير إلى ضعف في الربحية وزيادة في السيولة، وذلك مقارنة مع املصارف على جني العو 

 اإلسالمية في السودان؛  
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إن فرق املتوسطين لنسبة توظيف املوارد كان موجبا، األمر الذي يعني أن قدرة املصارف  -

ان، مع العلم اإلسالمية في األردن على توظيف مواردها أعلى من قدرة املصارف اإلسالمية في السود

أن هذه النسبة هي إحدى نسب النشاط. وتتوافق هذه النتيجة وتأكد صحة النتيجة أعاله، بأن 

املصارف اإلسالمية في األردن تقوم بتوظيف نسبة مرتفعة من أموالها في استثماراتها مما يؤدي إلى 

 انخفاض نسبة السيولة لديها. 

 

وجبا، وهو ما يدل على كفاءة إدارة املصارف إن فرق املتوسطين ملعدل تكلفة الدخل كان م -

اإلسالمية في السودان في ضبط وترشيد مصاريفها بالشكل الذي ينعكس على زيادة الربح الصافي 

 للمصارف.

 

 اختبار الفرضيات: .3

بناءا  )الفرضية األولى( خص  هذا الجزء الختبار القسم األول من فرضيات الدراسة                

فرضيات بحثت  تم اختبار أربعاإلحصائي الذي تطرقنا إليه في األجزاء السابقة.  حيث على التحليل 

في إمكانيـة وجود فروقات ذات داللة إحصائية بيـن أداء املصارف اإلسالمية في األردن واملصارف 

 اإلسالمية في السودان وذلك باستعمال النسب املالية، وكانت النتائج كما يلي:

املتعلقة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء للمصارف  األولى:الفرضية الفرعية  -

اإلسالمية في األردن واملصارف اإلسالمية في السودان باستخدام مؤشرات كفاية رأس املال. وأظهرت 

نتائج التحليل عدم وجود  فروقات ذات داللة إحصائية بين مؤشر كفاية رأس املال للمصارف 

(، وبناءا على ما تم استخالصه سابقا 0.05في السودان وذلك عند مستوى داللة ) األردنية واملصارف

ال الفرضية الفرعية األولى: نقبل عند مقارنة مؤشر كفاية رأس املال للمصارف في كال البلدين، فإنه 

يوجد فرو ق ذات داللة إحصائية بين مؤشرات كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية في األردن 

 .رف اإلسالمية في السودانواملصا

 

املتعلقة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء للمصارف  الفرضية الفرعية الثانية: -

اإلسالمية في األردن واملصارف اإلسالمية في السودان باستخدام مؤشرات السيولة. أظهرت نتائج 

ة للمصارف اإلسالمية في التحليل عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين مؤشرات السيول
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األردن والسودان، علما أن للمصارف اإلسالمية حساسية اتجاه السيولة نظرا للطبيعة الخاصة 

التي تقوم علیها والتزامها بضوابط الشريعة اإلسالمية، وكذلك الفتقارها ألدوات مالية مناسبة 

قا توصلنا إلى أن املصارف تجمع بين السيولة والربحية، ولكن على حسب النتائج املستخلصة ساب

اإلسالمية بالسودان واملتمثلة في بنك التضامن اإلسالمي تحصل على املرتبة األولى ويليه البنك 

العربي اإلسالمي باألردن ثم البنك اإلسالمي األردني، ورغم أن خطر السيولة في السودان أقل منه في 

ال يوجد فرو ق ذات رضية الفرعية الثانية: الف نبول األردن ولكن بنسبة قليلة، فهذا يقودنا إلى 

داللة إحصائية بين مؤشرات السيولة للمصارف اإلسالمية في األردن واملصارف اإلسالمية في 

 .السودان

   

: املتعلقة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء الفرضية الفرعية الثالثة -

ة في السودان باستخدام مؤشرات النشاط. للمصارف اإلسالمية في األردن واملصارف اإلسالمي

( بين 0.05أظهرت نتائج التحليل إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

مؤشرات النشاط للمصارف اإلسالمية في األردن والسودان، حيث تم اختبار الفرضية باستخدام 

التشغيلية إلى إجمالي التمويل واالستثمار. كل من معدل توظيف املوارد املتاحة، ونسبة التكاليف 

وباملقابل أظهرت النتائج وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين املصارف فيما يخ  معدل تكلفة 

الدخل والذي يعتبر مؤشرا مثاليا للداللة على قدرة اإلدارة في مراقبة تكاليفها، وحسب النتائج 

سودان على املراتب األولى في معظم مؤشرات الربحية السابقة فقد حققت املصارف اإلسالمية في ال

ال يوجد فرو ق ذات داللة الفرضية الفرعية الثالثة:   نرفضالتي تمت دراستها. وبناءا على ما سبق 

إحصائية بين مؤشرات النشاط  للمصارف اإلسالمية في األردن واملصارف اإلسالمية في 

 .السودان

 

لقة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء املتع الفرضية الفرعية الرابعة: -

للمصارف اإلسالمية في األردن واملصارف اإلسالمية في السودان باستخدام مؤشرات الربحية. وتم 

اختبار هذه الفرضية باستخدام نسبة العائد على حقوق امللكية، ولكن باملقابل أظهر التحليل 

ملعدل العائد على األصول لصالح املصارف اإلسالمية وجود فروقات ذات داللة إحصائية بالنسبة 

في السودان. ومن جهة أخرى أظهرت النتائج السابقة أن كل املصارف اإلسالمية في األردن محل 

 - ROAالدراسة حافظت على مستويات متساوية بل منخفضة في نسب الربحية التي تمت دراستها)
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ROE ،) ال يوجد فرو ق ذات داللة إحصائية بين  عة:الفرضية الفرعية الراب رفضما يستدعي

 .مؤشرات الربحية  للمصارف اإلسالمية في األردن واملصارف اإلسالمية في السودان

 

رغم التحديات السياسية التي تواجه السلطات السودانية، من حصار وفرض عقوبات علیها فهي 

اناته الكبيرة. والسودان من أكبر تواصل بذل جهود متضافرة إلدارة االقتصاد السوداني وإطالق إمك

بلدان إفريقيا، سواء من حيث تعداد السكان أو املساحة التي يشغلها. وقد تحسن األداء الكلي 

للنظام املصرفي، الذي يعمل وفقا ملبادئ التمويل اإلسالمي؛ حيث بلغ عدد املصارف العاملة في 

مصارف  3ف حكومية )تتوزع بين مصار  4، من بينها 2017مصرفا بنهاية العام  37السودان 

 مشتركا )أي يشترك في  25مصارف تجارية أجنبية، و 8متخصصة ومصرف تجاري واحد(، و
ً
مصرفا

مصرفا  22رأس ماله القطاع املحلي واألجنبي(، وهذه األخيرة تنقسم إلى ثالثة مصارف متخصصة و

مبادئ الشريعة اإلسالمية، تجاريا. مع العلم أن جميع املصارف العاملة في السودان تقوم على 

 .173فالسودان هو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسالمي بالكامل

 

 2018(: السودان النموذج اإلفر قي للمصرفية اإلسالمية 11الشكل رنم )

 

 
Source : IFSB and Central Bank of Sudan 
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،  22/10/2019خ االطالع موقع إحتاد املصارف العربية، مقال حتت عنوان: القطاع املصريف السوداين، آفاق ما بعد العقوابت، اتري  
http://www.uabonline.org/ar/research/banking 

http://www.uabonline.org/ar/research/banking
http://www.uabonline.org/ar/research/banking
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سالمية على أداء المصارف اإلسالمية في  المطلب الثاني: قياس أثر تطبيق المعايير المحاسبية اإل
 األردن والسودان  

كون الدراسة انطلقت من ضرورة تقييم األداء املالي للمصارف اإلسالمية في األردن ومقارنتها             

مع أداء املصارف اإلسالمية في السودان، فقد تم التوسع في الدراسة للتعرف على مدى التزام 

ة بتطبيق صيغ التمويل االستثماري بما يوافق معايير هيئة املحاسبة املصارف محل الدراس

 واملراجعة اإلسالمية.

وتم اختيار بعض املعايير املحاسبية اإلسالمية، ومعرفة مدى تطبيق املصارف اإلسالمية               

 لها، وهل يؤثر ذلك فعال على األداء املالي بها. 

 

اإلسالمية في األردن واملصارف اإلسالمية في السودان ملعايير  أوال: مقارنة مدى تطبيق املصارف

 املحاسبة اإلسالمية املختارة

اعتمدنا في هذا الجزء على قراءة تحليلية للقوائم املالية للمصارف محل الدراسة،             

 واستخرجنا نقاط االختالف بينهم وهو ما سنوضحه في التالي: 

 174(: املرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء02رنم ) املعيار املحاسبي اإلسالمي .1

تعد صيغة التمويل باملرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء من أكثر الصيغ التمويلية التي              

بمحفظة التمويل لدى   %90% إلى  80تستخدمها املصارف اإلسالمية، حيث تمثل حوالي نسبة من 

التي لها فروع إسالمية، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على  يةواملصارف التقليداملصارف اإلسالمية 

الشراء باألجل، ولسهولتها ومرونتها في التطبيق وهو ما جعلها أكثر صيغ التمويل اإلسالمية انتشارا 

حيث لم تقتصر على تمويل شراء السلع فقط بل امتدت لتمويل شراء الخدمات وتلبية احتياجات 

مية الكبرى سواء على املدى طويل األجل أو املدى قصير األجل، وقد املشروعات الصناعية والخد

القت صيغة املرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء اهتمام الهيئات العلمية واملهنية حتى تواكب 

التطورات املتالحقة بسوق العمل املصرفي ولكي تلبي احتياجات مستخدمیها من املؤسسات املالية 

شركات اعتمدت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية اإلسالمية واألفراد وال

                                                           
 ملزيد من التفاصيل انظر إىل:  174

، املصارف اإلسالمية يف السودانتطبيق معيار املراحبة واملراحبة لآلمر ابلشراء يف املصارف: دراسة حتليلية على الصادق حممد آدم علي،  -
 .2017، السنة 09حبث منشور يف جملة دراسات وأحباث، جامعة اجللفة، العدد

مدى تطبيق املصارف اإلسالمية ملعايري احملاسبة اإلسالمية املتعلقة بعمليات املراحبة اإلسالمية يف البنوك اإلسالمية خليل إبراهيم الدليمي،  -
 .2015، 02، العدد 08لة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، جامعة البليدة،اجمللد ، حبث مناور يف جميف األردن
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( للمرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء، ومعيار آخر 02املعيار املحاسبي رقم ) 1996بالبحرين في فبراير 

( في ماي 08يراعي املتطلبات الشرعية لصيغة ملرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء املعيار الشرعي رقم )

2002. 

التي يلتزم البائع بأن يخبر املشترى بأصل الثمن الذي اشترى به  تعد املرابحة أحد أنواع بيوع األمانة 

السلعة أو التكلفة )بإضافة املصروفات املعتادة(، ويتوقف ذلك على أمانة البائع ومن أنواع بيوع 

هي  إشراكل الثمن، ووهي البيع بأقل من أص وضيعةوهي البيع بأصل الثمن فقط، و توليةاألمانة 

 .175بيع بعض املبيع ببعض الثمن

بعد تحليل القوائم املالية املنشورة للمصارف اإلسالمية في األردن واملصارف اإلسالمية في السودان 

 محل الدراسة أوضحت ما يلي:

تقوم املصارف اإلسالمية في األردن على توزيع أرباح عقد املرابحة حسب مدة العقد مع  -

يدل على استحقاق اإليراد واملصروف لكل فترة عن األخرى األمر الذي يسهل احتساب  العميل وهذا

 الزكاة دون النظر إلى أرباح الفترات القادمة؛

 

تقوم املصارف اإلسالمية في األردن باإلفصاح في القوائم املالية عن الخسائر املتعلقة بعقود  -

سائر ومحاولة استثمار املكاسب ملصلحة املرابحات واملكاسب بهدف تحديدها ومحاولة تجنب الخ

البنك والعميل، كما أن هناك إفصاح عن إيرادات ومصروفات كل عقد مقاولة مما يعني االنتقال 

 من اإلفصاح الكافي إلى اإلفصاح الكامل؛

 

يتم اإلفصاح عن ذمم املرابحات بجداول إضافية أو ملحقة بالقوائم املالية األمر الذي  -

قيمة تلك الذمم ومراقبتها من فترة إلى أخرى وهذا يساعد على تحديد ذمم يساعد على تحديد 

العمالء املتعلقين باملرابحة وتحديد العمالء الذين سيستمر التعامل معهم والعمالء الذي سيتم 

 التوقف عن التعامل معهم بناءا على مراقبة حساب كل عميل وعمليات السداد الخاصة به؛

 

لية في املصارف اإلسالمية في السودان لم يرد ش يء في اإليضاحات عن بالنسبة للقوائم املا  -

 كيفية قياس قيمة املوجودات بعد اقتناء املصرف لها، وخاصة في حالة وجود نق  أو تلف؛
                                                           

175
، دراسات في المحاسبة المخاطر المحيطة بصيغة المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء وكيفية الحد منهاأحمد شوقي سليمان،   

،  20/6/2019واإلدارة ) عن المصرفية اإلدارية (،  تاريخ االطالع 

https://sites.google.com/site/shawky0007/almqalat 

https://sites.google.com/site/shawky0007/almqalat
https://sites.google.com/site/shawky0007/almqalat
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ورد في اإليضاحات أن ذمم البيوع املؤجلة تقاس عند حدوثها بالتكلفة، كما أنها تقاس في نهاية  -

 لتكلفة أو على أساس صافي القيمة النقدية املتوقع تحصيلها أيهما أقل؛الفترة املالية على أساس ا

 

كذلك بالنسبة ألرباح املرابحات يتم إثباتها عند التعاقد ويتم توزيعها على فترات خالل مدة  -

 العقد؛

 

إذا ثبت إعسار أو عجز العميل عن السداد فهنا لم تشر اإليضاحات بالقوائم املالية في   -

 ية التعامل معه.    السودان عن كيف

 

 176(: التمو ل باملشاركة04املعيار املحاسبي اإلسالمي رنم ) .2

يعتبر التمويل باملشاركة إحدى أهم صور االستثمار في املؤسسات املالية اإلسالمية               

)املصارف اإلسالمية( وذلك ألنه يساعد املؤسسة في تشغيل أموالها والحصول على معدالت عائد 

في ضوء املشاركة بنسب متساوية أو متفاوتة في رأس املال إلنشاء مشروع جديد أو املساهمة  جيدة

 حصته في رأس املال بصفة دائمة أو متناقصة 
ً
في مشروع قائم بحيث يصبح كل مشارك ممتلكا

 لنصيبه في األرباح.كما إن التمويل بصيغة املشاركة يعمل على تشجيع االستثمار في 
ً
ومستحقا

عات اإلنتاجية، ويساهم في خفض نفقات اإلنتاج بسبب إلغاء الفائدة على رأس املال، وعلى املشرو 

الرغم من مزايا استخدام صيغة املشاركة إال أنه تحيطها مجموعة من املخاطر والتي تتركز في 

املخاطر االئتمانية، حيث ورد بنتائج إحدى الدراسات التي تناولت أراء العديد من املصرفيين 

 في صيغة املشاركة، وتنشأ هذه  2003سالميين عام اإل 
ً
أن املخاطر االئتمانية هي األكثر شيوعا

املخاطر في حالة عدم قيام العميل )املشارك( بدفع نصيب املصرف في الربح إضافة إلى ذلك أن هذه 

، وقد ال يقوم العميل باستخدام رأس مال املشاركة في الغرض املخ
ً
ص  له األرباح ال تحدد مسبقـا

 لعدم توافر الخبرة الكافية 
ً
مما قد يؤدى إلى خسارة املصرف لحصته في رأس املال، وترجع أيضا
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 ملزيد من التفاصيل أنظر إىل:  
ر  قسنطينة، ، مذكرة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة منتو الدور االقتصادي للمشاركة املصرفية : دراسة مقارنةعبلة ملسلف،  -

2005. 
( يف عمليات املشاركة املتناقصة الصادر عن هيئة 04تطبيق املصارف اإلسالمية ملعيار احملاسبة املالية رقم )حسني حممد حسني مسحان،  -

ة لإلدارة الصادرة ، حبث منشور يف اجمللة العربياحملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية: حالة املصارف اإلسالمية األردنية
    .2011عن املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 
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للعميل إلدارة املشروعات االستثمارية، إلى جانب مخاطر االستثمارات في رؤوس األموال وهي 

عام  املخاطر الناتجة عن الدخول في شراكة بغرض تمويل أو املشاركة في تمويل محدد أو نشاط

على النحو املبين في العقد، والتي يشارك فیها مقدم التمويل في تحمل مخاطر األعمال مع الطرف 

األخر. وتتمثل خصائ  االستثمارات في رؤوس األموال في العديد من االعتبارات تتمثل في نوعية 

 .177لسوق باإلضافة ملخاطر التشغيل و ومخاطر ا .الشريك، نوعية النشاط، والجوانب التشغيلية

بعد تحليل القوائم املالية املنشورة للمصارف اإلسالمية في األردن واملصارف اإلسالمية في السودان 

 محل الدراسة أوضحت ما يلي:

إن املصارف اإلسالمية في األردن ال تقوم بإثبات حصة العميل في املشاركة حسابيا مما يجعل  -

املشاركات  م الشريعة اإلسالمية في مثل هذهمن الصعب توزيع الخسائر في حال حدوثها حسب أحكا

) توزيع الخسائر بنسبة مساهمة كل طرف في املشروع(، كما أن هذا غرر مهم في العقد مما قد يؤدي 

 إلى وجود نزاع في املستقبل.

 

أما تجربة السودان فلها أهمية خاصة، حيث تطبق املصارف السودانية املشـاركة بنسـب  -

ية املدروسة في األردن، وتقترب كثيرا من نسب املرابحة، ويرجع السـبب فـي تفوق املصارف اإلسالم

ذلك إلى كون املصارف السودانية تعمل في ظل نظام مصرفي إسالمي، معـزز ببنـك السـودان املركزي، 

الذي يشجعها على تطبيق املشاركة مع أصحاب املال من جهة، ومع أصحاب املشـاريع من جهة 

تلف القوانين واملنشورات الصادرة عن بنك السودان، باإلضافة إلـى سوق مالية أخرى من خالل مخ

لكن بالرغم مما حققته  .إسالمية تمكن تداول األوراق املالية اإلسالمية القائمة على أساس املشاركة

التجربة السودانية في مجال تطبيق املشاركة املصـرفية اإلسـالمية، والتي تعتبر تجربة إيجابية 

ارنة باملصارف األردنية، إال أنها مازالت تعاني مـن بعـض املشاكل التي ذكرناها سابقا، حيث يتأثر مق

 .ع االقتصادية السائدة في السودانتطبيق املشاركة فیها بمختلف األوضا
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 178(: اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك08املعيار املحاسبي اإلسالمي رنم ) .3

الصيغة تمثل تكلفة شراء األصول من األعباء الكبيرة التي تواجه األفراد إن هذه                

واملؤسسات بمختلف أنشطتها، ويمثل تأجير تلك األصول هو البديل املعاصر للتغلب على تكلفة 

شرائها، وكذا تكلفة صيانتها وإهالكها، وأصبحت عمليات التأجير من مجاالت االستثمار الشائعة في 

وتعد صيغة اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك من الصيغ التمويلية املستحدثة في  الوقت املعاصر،

السوق املصرفي واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك ألنها تلبي رغبات قاعدة عريضة من 

العمالء بالسوق املصرفي من ناحية، وألنها ذات مخاطر منخفضة من ناحية أخرى، وعلى الرغم من 

يا استخدام صيغة اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك إال أنه تحيطها مجموعة من املخاطر مزا

 وتتمثل في املخاطر االئتمانية وتنشأ هذه

املخاطر في حالة عدم قيام املستأجر بسداد قيمة املوجودات املؤجرة وصيانتها، ومخاطر السوق في 

ي اإلجارة املنتهية بالتمليك فسيقوم املؤجر حاله عزوف املستأجر بشراء املوجودات املؤجرة ف

باستئجار السلعة أو بيعها في السوق لطرف آخر، باإلضافة ملخاطر التشغيل واملخاطر الشرعية 

 .179واملخاطر القانونية في ظل القيود القانونية والتشريعية بالدول 

صارف اإلسالمية في السودان بعد تحليل القوائم املالية املنشورة للمصارف اإلسالمية في األردن وامل

 محل الدراسة أوضحت ما يلي:

لم تلتزم املصارف اإلسالمية األردنية بمتطلبات القياس واإلثبات والعرض واإلفصاح  -

 لعمليات اإلجارة التشغيلية سواء بصفتها مؤجرا أو مستأجرا؛

 

فصاح لعمليات التزمت املصارف اإلسالمية في األردن بمتطلبات القياس واإلثبات والعرض واإل  -

 اإلجارة املنتهية بالتمليك بصفتها مؤجرا في حين لم تلتزم لعمليات اإلجارة املنتهية بصفتها مستأجرا؛

 

                                                           
 ملزيد من التفاصيل أنظر إىل:  178

( ابملقارنة مع املعيار احملاسيب الدويل 08املنتهية ابلتمليك وفق املعيار احملاسيب رقم ) اإلجارة واإلجارة مكرم حممد صالح الدين مبيض، -
 .2010، رسالة ماجستري يف احملاسبة، جامعة حلب، سوراي، (: دراسة تطبيقية يف املصارف اإلسالمية17رقم )

مليك كأداة للتمويل يف القوائم املالية للمصارف اإلسالمية القياس واإلفصاح عن عقود اإلجارة املنتهية ابلتأمين عبد هللا حممد أبو بكر،  -
، 02، العدد 03، حبث منشور يف جملة العلوم اإلنسانية، جامعة أم البواقي، اجمللد ابلسودان: ابلتطبيق على بنك التضامن اإلسالمي

2016. 
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( يقض ي بأن يحسب املصرف املؤجر االهتالك لألصول املؤجرة، وبالتالي 08إن املعيار رقم )   -

ها االهتالك، وهو ما لم تقم به يفصح عن األصول املؤجرة في امليزانية بقيمته الحقيقية مطروحا من

 املصارف اإلسالمية في السودان؛

 

لم تعترف املصارف اإلسالمية في السودان بمصاريف صيانة األصول املؤجرة، ولم يتم إثباتها في  -

 الدفاتر املحاسبية ومنه لم تحمل لقائمة الدخل للفترة املحاسبية.

 

 ثانيا: نتائج املقارنة 

املالية واإليضاحات للمصارف اإلسالمية في األردن اتضح أنها ملتزمة من خالل قراءة القوائم  -

 (: املرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء؛ 02بمعظم البنود التي جاء بها املعيار املحاسبي اإلسالمي رقم )

 

واملرابحــــة لم تلتزم املصارف اإلسالمية العاملـة فـي السـودان بجميــــع متطلبــــات معيــــار املرابحــــة  -

لآلمــــر بالشراء الصادر عن هيئـة املحاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات املاليـــة واإلســـالمية فـــي إيضـــاحات 

 القـــوائم وإنمـــا التزمت ببعض البنود التي تطرقنا إلیها سابقا في إيضاحات القوائم املالية؛

 

ية في األردن ينقصها بنود كثيرة ومهمة كالتحديد إن عقود املشاركة املطبقة في املصارف اإلسالم -

الدقيق لرأس مال العميل الشريك، وكيفية إدارة مشروع املشاركة وتقييده محاسبيا، وهذا ما يؤثر 

على  كيفية توزيع الخسائر في حال حدوثها حسب أحكام الشريعة اإلسالمية، ومنه على نتائج 

 القوائم املالية؛

 

اإلسالمية في السودان تجربة ناجحة في مجال تطبيق املشاركة املصـرفية تعتبر تجربة املصارف  -

اإلسـالمية مقارنة باملصارف اإلسالمية األردنية،  كون املصارف السودانية تعمل في ظل نظام 

مصرفي إسالمي، معـزز ببنـك السـودان املركزي، الذي يشجعها على تطبيق املشاركة مع أصحاب 

 حاب املشـاريع من جهة أخرى؛ املال من جهة، ومع أص
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على حسب إيضاحات القوائم املالية للمصارف اإلسالمية في األردن فهي ملتزمة بتطبيق املعيار  -

( فيما يخ  عمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك بصفتها مؤجرا، لكن 08املحاسبي اإلسالمي رقم )

 سواء بصفتها مؤجرا أو مستأجرا؛باملقابل لم تلتزم به فيما يخ  عمليات اإلجارة التشغيلية 

 

معیار هیئة املحاسبة  بتطبيقفي السودان فهي ال تقوم  اإلسالميةأما بالنسبة للمصارف  -

(اإلجارة واإلجارة املنتهیة بالتملیك، وهو ما يؤثر على 08رقم ) اإلسالميةواملراجعة للمؤسسات املالیة 

 ر هيئة األيوفي.صحة على القوائم املالية والتي تعد على أساس معايي

 

هذا يقودنا إلى قبول الفرضية الثانية، املتعلقة بالتزام كل املصارف االسالمية محل الدراسة في  -

األردن والسودان بتطبيق املعايير املحاسبية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 

لهذه املعايير والذي بدوره لي ال بد من االلتزام الكلي والفع، ولذلك ولكن بنسب متفاوتةاملالية، 

 سينعكس ايجابيا على األداء املالي بها.
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 خالصة الفصل الرابع

تضمن هذا الفصل استخدام املعايير والنسب املالية في تقييم أداء املصارف اإلسالمية محل 

يئة املحاسبة الدراسة، ثم قمنا بقياس أثر تطبيق املعايير املحاسبية اإلسالمية الصادرة عن ه

 واملراجعة على أداء املصارف اإلسالمية في كل من األردن والسودان، وتوصلنا إلى النتائج التالية:

أبدت املصارف اإلسالمية في السودان تفوقا ملحوظا على نظيرتها في األردن في جميع نسب  -

السودان في  مؤشر كفاية رأس املال، واستخلصنا أن هناك قدرة أكبر للمصارف اإلسالمية في

مواجهة احتمال اإلفالس وامتصاص الخسائر وحماية وتأمين األموال املودعة لديها من أموالها 

 الخاصة؛

 

للمصـــارف اإلســـالمية فـــي األردن  الســـيولةالحظنـــا مـــن النتـــائج املتوصـــل إلیهـــا أن متوســـط عائـــد  -

ن، ممـا يعنـي أن خطـر لفترة السنوات الخمسة كان أكبر من املتوسط للمصارف اإلسالمية في السـودا

الســــيولة فـــــي املصـــــارف اإلســـــالمية فــــي الســـــودان أقـــــل منهـــــا فــــي األردن، وبالتـــــالي املصـــــارف اإلســـــالمية فـــــي 

السـودان لـديها القـدرة فـي مواجهـة عـدم تـوفر السـيولة. . ويالحـظ مـن النتـائج أيضـا أن متوسـط نسـبة 

لخمســـة كانـــت أقـــل مـــن املتوســـط الســـيولة الســـريعة للمصـــارف اإلســـالمية فـــي األردن لفتـــرة الســـنوات ا

للمصارف اإلسالمية فـي السـودان،  ممـا يعنـي أن للمصـارف اإلسـالمية فـي السـودان القـدرة علـى الوفـاء 

بالتزاماتهــــــا فــــــي الظــــــروف الطارئــــــة دون الحاجــــــة إلــــــى كســــــر ودائعهــــــا اآلجلــــــة أعلــــــى مــــــن قــــــدرة املصــــــارف 

فـــي األردن تقـــوم بتوظيـــف أموالهـــا فــــي  اإلســـالمية فـــي األردن علـــى ذلـــك. ولكـــن ومـــن األرجـــح أن املصـــارف

 استثمارات متوسطة وطويلة األجل والتي تتمتع بسيولة ومستوى عائد مقبول؛

 

أظهــرت املصــارف اإلســالمية فــي الســودان تفوقــا ملحوظــا فــي جميــع نســب مؤشــر جــودة اإلدارة،   -

ريفها وضــــبطها وهـــو مــــا يــــدل علــــى كفــــاءة اإلدارة فــــي املصــــارف اإلســــالمية فــــي الســــودان فــــي ترشــــيد مصــــا

بالشـــكل الـــذي يــــنعكس علـــى زيـــادة الــــربح الصـــافي لـــه باإلضــــافة إلـــى كفاءتهـــا فــــي توظيـــف املـــوارد املاليــــة 

املتاحــــة لــــديها فــــي اســــتثمارات مجديــــة وذات تكــــاليف منخفضــــة هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى لــــم 

 د املتاحةسعیها على توظيف املوار تختلف جهود اإلدارة في كل املصارف في كال البلدين في 
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أن ربحيــــة املصــــارف اإلســــالمية فــــي الســــودان هــــي األفضــــل، وباملقابــــل خطــــورة انخفــــاض نســــبة  -

 الربحية أقل للمصارف اإلسالمية في األردن من املصارف اإلسالمية في السودان؛

 

عند ترتيب أداء املصارف اإلسالمية حسب كل املؤشرات وعلى افتراض أن جميع املؤشرات            -

فقد احتل على املرتبة األولى كل  من مصرف السالم س الوزن، تحصلنا على الترتيب التالي: لها نف

السودان وبنك التضامن اإلسالمي، مع العلم أم مصرف السالم السودان توج بجائزة أفضل بنك 

م نتيجة لتقديمه أعلى وأفضل معايير الخدمات املصرفية اإلسالمية في 2011في السودان لعام 

ن، كما جاء في املرتبة الثانية البنك اإلسالمي األردني، ويأتي في املرتبة الثالثة كل من بنك السودا

فيصل اإلسالمي والبنك العربي اإلسالمي، والذي رغم مرتبة هذا األخير إال أن خطر السيولة لديه 

منخفض وهو ما يحقق له وضعا أفضل من بنك فيصل اإلسالمي. تظهر كفاءة بنك فيصل 

مي في إدارة التكاليف لديه، أما باقي النسب فقد كان األداء فیها من متوسط إلى ضعيف لكال اإلسال 

املصرفين. مع العلم أن بنك فيصل اإلسالمي صنف كأفضل مؤسسة مالية إسالمية في إفريقيا لعام 

قدرة في م. و املرتبة األخيرة كانت من نصيب بنك صفوة اإلسالمي الذي رغم مرتبته إال أن له ال2015

مواجهة املخاطر التي تنجم عن عمليات التمويل واالستثمار، أما باقي النسب فكان أداء البنك 

 ضعيفا.

 

بالنسبة ملدى تطبيق املصارف اإلسالمية محل الدراسة للمعايير املحاسبية اإلسالمية           -

(، فإن املصارف AAOIFIالصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )

اإلسالمية في األردن تلتزم بتطبيق معايير املحاسبة الدولية املعمول بها على أوسع نطاق، كذلك تلتزم 

بمباشرة العمل بمعايير املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. ومن جهة أخرى يلزم بنك 

هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات  السودان املركزي كل البنوك في السودان على تطبيق معايير

املالية اإلسالمية، ولكن من خالل ما توصلنا إليه فإنها مخلة وغير ملتزمة كليا بتطبيقها، فتطبيق 

 املعايير املحاسبية اإلسالمية في مصارفها ال يعني التزامها بجميع بنود املعايير؛
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يوجـد هناك تفاوت بنسبة التزام املصارف يتضـح مـن خالل النتائج املتوصل إلیها أنـه           -

اإلسالمية بتطبيق صيغ التمويل واالستثمار حسـب املعـايير الصـادرة عـن هيئـة املحاسـبة واملراجعـة 

 اإلسالمية ؛

 

استخلصنا من النتائج املتوصل إلیها أن املصارف اإلسالمية في األردن تطبق كل من املعايير           -

ات اإلسالمية ومعايير التقارير املالية الدولية معا، واحتلت املراتب املتوسطة املحاسبية للمؤسس

فيما يخ  دراسة األداء املالي مقارنة مع أداء املصارف اإلسالمية في السودان، وباملقابل هذه األخيرة 

الرغم التي تطبق املعايير املحاسبية للمؤسسات املالية اإلسالمية فقط احتلت املراتب األولى على 

   .جزئيا  تطبيقا تارة، وتارة أخرى كلي  من وجود توافق 
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موضوعا بالغ األهمية، تضمن مجموعة من املعايير واملؤشرات التي تسهل عملية  تناولنا                 

والتطبيق، مما يعطي مصداقية تقييم أداء املصارف اإلسالمية، باعتبارها مؤشرات قابلة للقياس 

أكثر للنتائج املتوصل إلیها، ودقة في إصدار اآلراء واألحكام على مدى التزام املصارف اإلسالمية 

 .بمبادئها األساسية

ويتضح كذلك من خالل هذا البحث أن إصدار األحكام على أداء املصارف اإلسالمية يتطلب 

لعملي لهذه املصارف، وكذلك مدى ممارستها دراسات إحصائية وتحليلية  تستكشف الواقع ا

إيجاد معايير واضحة وقابلة  وبالتالي ال بد مناألعمال املصرفية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، 

 .للقياس لتقييم أهم جانب يميز املصرفية اإلسالمية عن التقليدية

 إلى النتائج التالية: ناوقد توصل

 نتائج البحث:
 لقة بالجانب النظريأوال: النتائج المتع

 مع بدايات القرن الهجري لقد  -
ً
 ملموسا

ً
تقدم العمل املالي و املصرفي اإلسالمي تقدما

الخامس عشر، وبدا كأسلوب جديد يحقق أهداف الوساطة املالية ويتميز بالعمل على 

غير أساس الفوائد املصرفية. كما أخذت بعض البنوك العاملة على أساس الفوائد 

منافسة هذا األسلوب الجديد، خاصة في تقديم التمويل باستخدام أساليب املصرفية في 

العمل املصرفي اإلسالمي. وأصبح هذا العمل املصرفي الجديد حقيقة فرضت نفسها على 

 .ساحة العمل املصرفي املحلي والعالمي

تطورا هائال في العمليات املصرفية اإلسالمية، إن الساحة املصرفية عامليا تشهد  -

على شكل إنشاء مصارف إسالمية جديدة أو تحول مصارف تقليدية إلى مصارف  سواء

 إسالمية، أو في شكل تحويل فروع تقليدية إلى فروع إسالمية.

التي تهدف إلى  (AAOIFI) إنشاء هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليةإن       -

راجعتها لتلبية حاجات إصدار معايير العمل املالي واملصرفي اإلسالمي وتطويرها وم

أصدرت معايير شاملة من الناحية التي املؤسسات املالية اإلسالمية في أنحاء العالم، و 

الشرعية في مجال املحاسبة واملراجعة والتي تعكف الهيئة على تطويرها بما يناسب النمو 

 .املطرد لقطاع الخدمات املالية اإلسالمية
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صرفية اإلسالمية تطبيقا ملفهوم وأسس الفكر تعتبر محاسبة املؤسسات املالية وامل -

املحاسبي اإلسالمي، وليست علما مستقال بذاته، وبالتالي يجب أن تلتزم بأسسه 

 .املستنبطة من مصادر الشريعة اإلسالمية، والذي يمثل إطارها الفكري 

إن تطوير معايير محاسبية موحدة للمؤسسات املالية اإلسالمية يؤدي إلى إعطاء  -

كما أن إعداد وتطبيق مثل هذه املعايير سيعزز من . أكثر لعمل هذه املؤسساتشفافية 

مصداقية القوائم املالية التي تعدها املؤسسات املالية اإلسالمية حيث أن خضوع هذه 

املؤسسات لعدة أنظمة وقوانين مختلفة في البلدان التي تعمل فیها يجعل من إعداد 

املؤسسات عامال مساعدا في تقبل الجهات وإصدار معايير محاسبية موحدة لتلك 

 اإلشرافية في تلك الدول لهذه املعايير. 

يعترض طريق العمل املصرفي اإلسالمي عدة تحديات، فبينما نجد أن كثيرا منها  -

ناتج عن املناخ االقتصادي والسياس ي الذي تعمل فيه هذه املصارف، ال سيما وأنها تعمل 

سمي مخل ، فإن العديد من التحديات تنجم عن في بيئة ربوية مسيطرة من دعم ر 

 ممارسات املصارف اإلسالمية نفسها.

إن الصناعة املالية اإلسالمية بكل أطرافها الرئيسية وفي أنحاء العالم املختلفة قد  -

هيئة املحاسبة تعد نفسها جزء من املعايير املحاسبية اإلسالمية ملا اتخذته  تأصبح

من خطوات جادة وحثيثة في توسيع دائرة  اإلسالمية واملراجعة للمؤسسات املالية

املشاركة في إعداد املعايير وتطويرها ومراجعتها، وتعزيز مستوى الشفافية في ذلك، وجعل 

وهو ما ساهم في  ،الصناعة على علم بشكل وثيق عما يتم من تطورات في هذا املجال املهم

رها ثانية، بل واعتمادها واإللزام مستوى جودة املعايير أوال، وفي مدى قبولها وانتشا

زم توااللتزام بها ثالثا، مما نتج عنه التزايد املطرد في عدد الدول التي تعترف بهذه املعايير وتل

 .بها

تعتمد املعايير املحاسبية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية        -

كمتطلبات تنظيمية إلزامية في  دن()األر أو جزئي )السودان()أيوفي( إما بشكل كلي

 .السلطات القضائية لعدة دول 
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 تطبيقي: النتائج المتعلقة بالجانب الثانيا
، وإحداث االجتماعيةصارف اإلسالمية العربية دور جوهري في تحقيق التنمية لل -

وتنشيطها وفق الضوابط الشرعية  االقتصاداتنقلة نوعية في عالم الصيرفة، وتحفيز 

 .ةاإلسالمي

على الساحة املصرفية اإلسالمية العاملية  مهيمنةاملصارف اإلسالمية العربية إن    -

 بالكامل،  164من حيث عدد املصارف وحجمها، حيث يوجد نحو 
ً
 إسالميا

ً
 عربيا

ً
مصرفا

 في السودان، وهو البلد العربي الوحيد الذي  38 ، منهاموزعين على الدول العربية
ً
مصرفا

 األردن. في إسالمية مصارف 4و المي بالكامل، لديه قطاع مصرفي إس

م نتيجة 2011مصرف السالم السودان بجائزة أفضل بنك في السودان لعام توج            -

على املرتبة األولى ولقد احتل لتقديمه أعلى وأفضل معايير الخدمات املصرفية اإلسالمية. 

من تحقيق  اتمكنحيث  مصرف السالم السودان وبنك التضامن اإلسالميكل من 

متوسطات أعلى من املتوسط العام ملعدل القدرة على رد الودائع من خالل حقوق 

لنسبة حقوق امللكية على إجمالي امللكية، كما أنه استطاعا أن يتجاوزا املتوسط العام 

مما يدل على قدرتهما على مقابلة املخاطر التي يمكن أن تنجم عن التمويل واالستثمار 

ويل واالستثمار دون اللجوء إلى الودائع. فيظهر أن املصرفان لهما القدرة على عمليات التم

نتائج ضعيفة فيما  اتوليد إيرادات من خالل عمليات التمويل واالستثمار. لكنهما حقق

يخ  السيولة مقارنة باملتوسط العام للعينة. أما ربحية املصرفان فكانت أفضل ومردود 

 .تيجة يكون أداؤهما أفضلاالستثمار أكثر جدوى، وبالن

الذي لم يتمكن من تحقيق  األردني البنك اإلسالميكما جاء في املرتبة الثانية        -

متوسطات أعلى من املتوسط العام ملعدل القدرة على رد الودائع من خالل حقوق 

امللكية، واستنتجنا سابقا عدم قدرته على مقابلة املخاطر التي يمكن أن تنجم عن 

مصرف السالم التمويل واالستثمار دون اللجوء إلى الودائع، وذلك مقارنة مع عمليات 

كان أكبر للبنك أما متوسط نسبة توظيف املوارد السودان وبنك التضامن اإلسالمي. 

البنك اإلسالمي األردني بمعنى أن اإلسالمي األردني منه ملعدل بنك التضامن اإلسالمي 

ق نتائج جيدة فيما يخ  مقدار األرصدة النقدية يوظف موارده بصورة أفضل. لكنه حق
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لديه التي يواجه بها التزاماته، وبذلك فإن خطر السيولة لديه منخفض، ويظهر أيضا 

 السالم السودان. مدى كفاءة هذا املصرف في إدارة تكاليفه التشغيلية مقارنة بمصرف

والذي  لبنك العربي اإلسالمي،ويأتي في املرتبة الثالثة كل من بنك فيصل اإلسالمي وا         -

رغم مرتبة هذا األخير إال أن خطر السيولة لديه منخفض وهو ما يحقق له وضعا أفضل 

وباملقابل زيادة السيولة ال تعني كفاءة البنك في إدارتها، وإنما في  بنك فيصل اإلسالمي.من 

بنك فيصل مواجهة أخطار عدم توفر السيولة أو وجود فائض لم يستثمر. تظهر كفاءة 

في إدارة التكاليف لديه حيث حقق معدل أقل من املتوسط العام، بالنسبة اإلسالمي 

لربحية البنك كانت جيدة بالنسبة ملالكي املصرف، أما باقي النسب فقد كان األداء فیها من 

 متوسط إلى ضعيف لكال املصرفين. 

 سة مالية إسالمية في إفريقيا صنف كأفضل مؤس بنك فيصل اإلسالميمع العلم أن               

 .م2015لعام 

الذي رغم مرتبته إال أنه  بنك صفوة اإلسالمياملرتبة األخيرة كانت من نصيب  و -

حقق نسبة عائد متساوية مع املتوسط العام والتي تقيس قدرة املصرف في مواجهة 

اء البنك املخاطر التي تنجم عن عمليات التمويل واالستثمار، أما باقي النسب فكان أد

 ضعيفا.

مقارنة كل مؤشر من املؤشرات السابقة بين املصارف اإلسالمية في األردن عند    -

 تاملصارف اإلسالمية في السودان تفوق، توصلنا إلى أن واملصارف اإلسالمية في السودان

صارف امل أنإلى  استخلصناو ، على نظيرتها في األردن في جميع نسب مؤشر كفاية رأس املال

في مواجهة احتمال اإلفالس وامتصاص الخسائر وحماية  قدرة أكبر مية في السوداناإلسال 

 وتأمين األموال املودعة لديها من أموالها الخاصة.

خطر السيولة في المصارف اإلسالمية في السودان أقل منها في األردن، وهو ما يدل ن إ -
على  تهاقدر السيولة، و  على قدرة المصارف اإلسالمية في السودان على مواجهة عدم توفر

الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة دون الحاجة إلى كسر ودائعها اآلجلة أعلى من قدرة 

الخاصة ال يعني أن نسب السيولة السريعة . هذا املصارف اإلسالمية في األردن على ذلك

تقوم  هاأن من األرجحلكن متدنية لدرجة العسر املالي، و باملصارف اإلسالمية في األردن 

 .بتوظيفها في استثماراتها
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أظهرت املصارف اإلسالمية في السودان تفوقا ملحوظا في جميع نسب مؤشر جودة  -

وهو ما يدل على كفاءة اإلدارة في املصارف اإلسالمية في السودان في ترشيد ، اإلدارة

ى كفاءتها مصاريفها وضبطها بالشكل الذي ينعكس على زيادة الربح الصافي له باإلضافة إل

في توظيف املوارد املالية املتاحة لديها في استثمارات مجدية وذات تكاليف منخفضة هذا 

من جهة، ومن جهة أخرى لم تختلف جهود اإلدارة في كل املصارف في كال البلدين في سعیها 

 .على توظيف املوارد املتاحة لديها في األصول املنتجة

ة املصارف اإلسالمية في السودان هي أن ربحيتبين من النتائج املستخلصة  -

ما يعكس قدرتها على االستمرار والنمو واألهم من ذلك قدرتها على امتصاص ، األفضل

الخسائر من خالل بناء قاعدة رأس مال مالئمة لتمويل عمليات توسعية في املستقبل 

 .ودفع توزيعات مناسبة ملساهمي املصرف

صارف اإلسالمية في األردن واملصارف اتضح من خالل دراسة ما مدى تطبيق امل -

اإلسالمية في السودان  للمعايير املحاسبية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة 

املصارف اإلسالمية في األردن ال تقوم بإثبات حصة للمؤسسات املالية اإلسالمية  أنه 

وثها حسب العميل في املشاركة حسابيا مما يجعل من الصعب توزيع الخسائر في حال حد

أما تجربة السودان فلها أهمية خاصة، حيث تطبق املصارف ، أحكام الشريعة اإلسالمية

ويرجع السـبب ، السودانية املشـاركة بنسـب تفوق املصارف اإلسالمية املدروسة في األردن

فـي ذلك إلى كون املصارف السودانية تعمل في ظل نظام مصرفي إسالمي، معـزز ببنـك 

ركزي، الذي يشجعها على تطبيق املشاركة مع أصحاب املال من جهة، ومع السـودان امل

أصحاب املشـاريع من جهة أخرى من خالل مختلف القوانين واملنشورات الصادرة عن 

 .بنك السودان

أكثر صيغ التمويل من  صيغة التمويل باملرابحة واملرابحة لآلمر بالشراءتعتبر  -

ها على أرض الواقع تصطدم بمشكالت عديدة وذلك ، ولكن عند تطبيقاإلسالمية انتشارا

بسبب افتقار املصارف وعمالءها للمعرفة الفقهية الالزمة، وهو ما أثار العديد من 

التساؤالت حول عدم التزام املصارف اإلسالمية في السودان عن عدم تطبيق املعيار 

في إعاقة نجاح على  ، والذي يساهماملرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء( 2املحاسبي رقم )

أما فيما يخ  املصارف  .املصارفتعتمد على التمويل األقل من املشاريع الصغيرة التي 
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مبنية على األركان الشرعية، اإلسالمية في األردن، فإن عقود املرابحة لآلمر بالشراء فهي 

ن االلتزام ولكن يبقى التحقق م، وأنها تخلو من املحاذير واألخطاء التي تفسد عقد املرابحة

بالتطبيق الشرعي للمعاملة على املوظف، وفي كل معاملة على حدة، فيجب على البنك أن 

يتفق مع البائع على الشراء منه أوال، ويقبض البضاعة، ثم بعد ذلك يبيعها للعميل اآلمر 

 .بالشراء، بتوقيعه عقد الشراء معه

ملنتهية بالتمليك، فإن ( اإلجارة واإلجارة ا8فيما يخ  املعيار املحاسبي رقم ) -

املصارف اإلسالمية في السودان ال تطرح صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك  ضمن الصيغ 

اإلسالمية التي تتعامل بها، على عكس املصارف اإلسالمية في األردن فهي ملتزمة بتطبيق 

مية هذا الجزء من املعيار، أما فيما يخ  اإلجارة التشغيلية فالعكس، املصارف اإلسال 

في األردن لم تلتزم بها في حين املصارف اإلسالمية في السودان تقوم بتطبيقها على حسب ما 

 جاء به املعيار.

 

 التوصيات:
إل القائمين على  االقتراحاتعلى ضوء النتائج املتوصل إلیها، يمكن تقديم مجموعة من                

 املصارف اإلسالمية والهيئات الداعمة لها:

تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعمل فیها املؤسسات املالية التي  ضرورة  -

 في 
ً
تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ضمن إطار واضح، خصوصا

التي تم اعتمادها من قبل « املعايير املحاسبية»ما يتعلق باملعايير العامة والخاصة مثل 

، ملواكبة النمو القياس ي (AAOIFI) سسات املالية اإلسالميةهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤ 

 إلى جزء مهم من كل األسواق 
ً
للقطاع املالي اإلسالمي وتحوله من قطاع متخص  جدا

 املالية الكبرى في العالم

من مساهمة املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية إلى جانب الهيئات  ال بد    -

فة لدى الجمهور لطبيعة املنتجات املالية اإلسالمية، وأوجه الرقابية، في نشر الوعي واملعر 

 االختالف بينها وبين املنتجات املالية التقليدية.
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على البلدان اإلسالمية تحسين أجوائها االستثمارية وتطوير أسواقها املالية وإصالح  -

املحلية  اقتصادياتها، األمر الذي قد يمكن املؤسسات املالية اإلسالمية من نقل املدخرات

 .واألجنبية للبلدان اإلسالمية لتلبية الطلب الكبير على مثل هذه املوارد في تلك البلدان

الدعوة إلى إنشاء صندوق تعاوني بين املصارف اإلسالمية لتأمين الحاجة إلى       -

 .السيولة في جميع املصارف اإلسالمية

 أنظمة االقتصاد الحقيقي.ضرورة تعزيز أواصر وأطر الترابط بين التمويل اإلسالمي و  -

بد من رفع مستوى التقارب التطبيقي العملي للمعايير املحاسبية بين املؤسسات ال           -

 ملا أقرته هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 
ً
املالية اإلسالمية في الدول العربية، وفقا

 املالية اإلسالمية.

صیغ االستثمار  تطبيقباملصارف على  لعاملينامهارات  وتنميةالعمل علي رفع كفاءة           -

 .اإلسالمية

طویلة اآلجل تسمح لها  ادخارية أوعيةباستحداث  االسالميةضرورة قیام املصارف         -

بزیادة ودائعها لتحقیق إمكانیة القیام باستثمارات طویلة االجل تساهم في تحقیق التنمیة 

 .االقتصادية

الفعلي بكل املعايير الصادرة عن هيئة املحاسبة  ضرورة التطبيق وااللتزام       -

 واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ما يؤدي لتوحيد البيانات املالية.

ضرورة تعزيز مفاهيم التحليل املالي ليشمل أكبر عدد ممكن من املوظفين العاملين        -

ل املالي  يسهل عمل بالقطاع املصرفي، و العمل على تعميم برنامج فني ومالي للتحلي

 املحللين املاليين في املصارف اإلسالمية.

تشجيع املصارف اإلسالمية لإلفصاح عن ممارستها االجتماعية، بيانات ومؤشرات  -

 لكي يمكن إجراء  املقارنة بين ممارسات املصارف من الناحية االجتماعية.

ط أداء ضرورة عمل املصارف اإلسالمية على تحسين أداءها بشكل مستمر وس -

 املصارف التقليدية.

ضرورة عمل املصارف اإلسالمية على تحسين أدائها بشكل مستمر وسط أداء  -

املصارف التقليدية وبشكل خاص فيما يتعلق بمؤشرات كفاءة حقوق امللكية، والسيولة 

 .والنشاط والربحية
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توجيه الدارسين للعلوم الشرعية وخاصة فقه املعامالت بدراسة األسس  -

ية للمعامالت املعاصرة لكي تكون األحكام التي تطلق على املعامالت أحكاما االقتصاد

واقعية وسليمة، وكذلك توجيه الدارسين للعلوم االقتصادية لإلملام بدراسة املعامالت في 

الفقه اإلسالمي لوضع منهج نظري عملي متكامل للتمويل واالستثمار في املصارف 

 اإلسالمية.

عدة تحرص على إرشاد املؤسسات املالية التي تقدم يجب توفر جهات رقابية  -

خدمات ومنتجات متوافقة مع الـــشريعة اإلسالمية لاللتزام بهذه املعايير، لتعميق 

مستويات الشفافية في التقارير املالية الصادرة عن تلك املؤسسات املالية، وتوحيد أسس 

 املعامالت املصرفية اإلسالمية وكيفية تطبيقها.

 من الصيغ ضرورة ا -
ً
ة بدال َيغ التمويل اإلسالمية في املعامالت املصرفيَّ ستخدام وتنويع صِّ

التقليدية؛ مثل: املرابحة، املشاركة، املضاربة واإلجارة، واملزارعة والقرض الحسن 

 ..وغيرها

 

 آفـاق الدراسة
من  العالمكغيرها من البحوث، تحتاج هذه الدراسة إلى جهود إضافية وخاصة مع ما يشهده         

تطورات في الصناعة املالية اإلسالمية من خالل تطوير وتحديث معايير صادرة عن هيئة األيوفي 

 والتي تعتبر عامل تجانس وتوحيد للممارسات املحاسبية االسالمية.

ومن بين النقاط التي لم تستوفها الدراسة، اسقاط الجانب التطبيقي على حالة الجزائر، حيث          

 نها تشكل مواضيع بحث مستقبلية منها:يمكن أ

وذلك طبعا بعد سن القوانين املصرفية الجزائرية تطوير الصيرفة االسالمية في الجزائر  -

 والتي تفتقر على نصوص تنظيمية.

 سالمية.إواقع توجه املصارف التجارية نحو فتح نوافذ  -

 ر.صيغ التمويل االسالمية املقترحة التي تعتمدها املصارف في الجزائ -

 نحو تطبيق معايير األيوفي في البنوك الجزائرية. -

في  تطبيق املعايير الدولية ومعايير األيوفي على جودة القوائم املالية ألثردراسة مقارنة  -

 مصرف السالم، الجزائر.
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هذه هي أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها البحث، وهذا جهدي أقدمه يحتمل الصواب  
من صواب فمن هللا وأحمد هللا عليه، وما كان فيه من خطأ فمني وأسأل هللا  والخطأ، فما كان  

 أن يوفقني إلى تصويبه، وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب.

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  
 أجمعين.

 

 



  

 
 

ّ

ّ

ّالمــــــــالحق
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 : مؤشرا تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالميةأوال

 مؤشر كفاية رأس املال .1

 كفاية حقوق امللكية للودائع -

 السنة
 البنكّالعربيّاالسالميّالدولي البنكّاالسالميّاألردني

 النسبة إجماليّالودائع حقوقّالملكية النسبة إجماليّالودائع حقوقّالملكية

2013 255459471 3189256817 8,01 116958757 1244401986 9,40 

2014 282212524 3181651905 8,87 130486200 1522282112 8,57 

2015 311154659 3385796072 9,19 129867900 1744926006 7,44 

2016 342719762 3645954915 9,4 155799065 1872718216 8,32 

2017 374958718 3716141903 10,09 174583059 1967333241 8,87 

 8,47 8351661561 707694981 9,15 17118801611 1566505134 اإلجمالي

 8,47 1670332312 141538996 9,15 3423760322 313301027 المتوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة
 مصرفّالسالمّالسودان بنكّصفوةّاالسالمي

 النسبة إجماليّالودائع حقوقّالملكية النسبة إجماليّالودائع حقوقّالملكية

2013 129315082 366931924 35,24 776000000 895000000 86,70 

2014 130452868 484107569 26,95 967000000 778000000 124,29 

2015 133734795 612545543 21,83 1037000000 889000000 116,65 

2016 132432111 756257369 17,51 1177000000 950000000 123,89 

2017 138145490 773000000 17,87 1314000000 1231000000 106,74 

 111,13 4743000000 5271000000 22,19 2992842405 664080346 اإلجمالي

 111,13 948600000 1054200000 22,19 598568481 132816069 المتوسط
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 مخاطر التمو ل واالستثمار كفاية حقوق امللكية في مقابلة -

 السنة

 البنكّالعربيّاالسالميّالدولي البنكّاالسالميّاألردني

 حقوقّالملكية
إجماليّالتمويلّ

 حقوقّالملكية النسبة واالستثمار
جماليّالتمويلّ

 النسبة واالستثمار

2013 255459471 2495100000 10,24 116958757 1266461765 9,24 

2014 282212524 2630000000 10,73 120486200 981212050 12,28 

2015 311154659 3153000000 9,87 129867900 1121521924 11,58 

2016 342719762 3243000000 10,57 155799065 1222990768 12,74 

2017 374958718 3363000000 11,15 174583059 1496078896 11,67 

 11,46 6088265403 697694981 10,52 14884100000 1566505134 اإلجمالي

 11,46 1217653081 139538996 10,52 2976820000 313301027 المتوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّالسنة
 بنكّفيصلّاالسالميّالسودان بنكّالتضامنّاالسالمي

 النسبة إجماليّالودائع حقوقّالملكية النسبة يّالودائعإجمال حقوقّالملكية

2013 632015684 1566900000 40,34 587900000 6053400000 9,71 

2014 378275516 1625100000 23,28 698500000 7781500000 8,98 

2015 428770395 2276000000 18,84 831800000 11355900000 7,32 

2016 576689738 2509000000 22,98 964100000 14254000000 6,76 

2017 1116639894 3390040000 32,94 1409800000 25197300000 5,60 

 6,95 64642100000 4492100000 27,56 11367040000 3132391227 اإلجمالي

 6,95 12928420000 898420000 27,56 2273408000 626478245 المتوسط

ّالسنة  مصرفّالسالمّالسودان بنكّصفوةّاالسالمي
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إجماليّالتمويلّ حقوقّالملكية
 واالستثمار

جماليّالتمويلّ حقوقّالملكية النسبة
 واالستثمار

 النسبة

2013 129315082 389743416 33,18 776000000 1625000000 47,75 

2014 130452868 390266648 33,43 967000000 1715000000 56,38 

2015 133734795 526909964 25,38 1037000000 1698000000 61,07 

2016 132432111 679239814 19,50 1177000000 1881000000 62,57 

2017 138145490 665300000 20,76 1314000000 2053000000 64,00 

 58,75 8972000000 5271000000 25,05 2651459842 664080346 اإلجمالي

 58,75 1794400000 1054200000 25,05 530291968 132816069 المتوسط

ّالسنة  بنكّفيصلّاالسالميّالسودان بنكّالتضامنّاالسالمي

إجماليّالتمويلّ حقوقّالملكية
 واالستثمار

إجماليّالتمويلّ حقوقّالملكية بةالنس
 واالستثمار

 النسبة

2013 632015684 990107346 63,83 587900000 4693000000 12,53 

2014 378275516 1077769612 35,10 698500000 4867600000 14,35 

2015 428770395 1631420637 26,28 831800000 8018700000 10,37 

2016 576689738 1849276407 31,18 964100000 9980600000 9,66 

2017 1116639894 3031256597 36,84 1409800000 20324100000 6,94 

 9,38 47884000000 4492100000 36,51 8579830599 3132391227 اإلجمالي

 9,38 9576800000 898420000 36,51 1715966120 626478245 المتوسط
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 مؤشرات السيولة: .2

 دات السائلة/ إجمالي املوجوداتاملوجو  -

 السنة

 البنكّالعربيّاالسالميّالدولي البنكّاالسالميّاألردني

الموجوداتّ
 النسبة إجماليّالموجودات السائلة

الموجوداتّ
 السائلة

إجماليّ
 النسبة الموجودات

2013 863923682 3281638362 26,33 88130074 1245244028 7,08 

2014 1043645511 3554739368 29,36 604712891 1568855695 38,54 

2015 891885751 3798991435 23,48 702356176 1808582910 38,83 

2016 1090770170 4099519696 26,61 642618706 1969817711 32,62 

2017 1138666950 4211618730 27,04 588819337 2052079165 28,69 

 30,38 8644579509 2626637184 26,54 18946507591 5028892064 اإلجمالي

 30,38 1728915902 525327437 26,54 3789301518 1005778413 المتوسط

 

ّالسنة  مصرفّالسالمّالسودان بنكّصفوةّاالسالمي

الموجوداتّ
 النسبة إجماليّالموجودات السائلة

الموجوداتّ
 النسبة إجماليّالموجودات السائلة

2013 112003406 528462073 21,19 466198136 1942038267 24,01 

2014 137179320 657899676 20,85 232093197 1994534966 11,64 

2015 219736734 780151083 28,17 332563068 2124254060 15,66 

2016 204028359 919603000 22,19 124729632 2252684038 5,54 

2017 119934135 957802640 12,52 147991348 2698658590 5,48 

 11,84 11012169921 1303575381 20,63 3843918472 792881954 اإلجمالي

 11,84 2202433984 260715076 20,63 768783694 158576391 المتوسط
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 املوجودات السائلة/ إجمالي الودائع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّالسنة

 بنكّفيصلّاالسالميّالسودان بنكّالتضامنّاالسالمي

 النسبة إجماليّالموجودات ائلةالموجوداتّالس النسبة إجماليّالموجودات الموجوداتّالسائلة

2013 1106231903 3356104151 32,96 1439899512 7028800000 20,49 

2014 1020059030 3634092542 28,07 1718001865 8682600000 19,79 

2015 1704259067 5028771357 33,89 2441871973 12454200000 19,61 

2016 2006725367 6148492420 32,64 2668420528 15676500000 17,02 

2017 2409615914 8461723953 28,48 3443339875 27428300000 12,55 

 16,43 71270400000 11711533753 30,97 26629184423 8246891281 اإلجمالي

 16,43 14254080000 2342306751 30,97 5325836885 1649378256 المتوسط

 السنة

 البنكّالعربيّاالسالميّالدولي البنكّاالسالميّاألردني

الموجوداتّ
الموجوداتّ النسبة إجماليّالودائع السائلة

 النسبة إجماليّالودائع السائلة

2013 863923682 3189256817 27,09 88130074 1244401986 7,08 

2014 1043645511 3181651905 32,80 604712891 1522282112 39,72 

2015 891885751 3385796072 26,34 702356176 1744926006 40,25 

2016 1090770170 3645954915 29,92 642618706 1872718216 34,31 

2017 1138666950 3716141903 30,64 588819337 1967333241 29,93 

 31,45 8351661561 2626637184 29,38 17118801611 5028892064 اإلجمالي

 31,45 1670332312 525327437 29,38 3423760322 1005778413 متوسطال
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ّالسنة

 مصرفّالسالمّالسودان بنكّصفوةّاالسالمي

الموجوداتّ
 السائلة

الموجوداتّ النسبة إجماليّالودائع
 السائلة

 النسبة إجماليّالودائع

2013 112003406 366931924 30,52 466198136 895000000 52,09 

2014 137179320 484107569 28,34 232093197 778000000 29,83 

2015 219736734 612545543 35,87 332563068 889000000 37,41 

2016 204028359 756257369 26,98 124729632 950000000 13,13 

2017 119934135 773000000 15,52 147991348 1231000000 12,02 

 27,48 4743000000 1303575381 26,49 2992842405 792881954 اإلجمالي

 27,48 948600000 260715076 26,49 598568481 158576391 المتوسط

 

ّالسنة

 بنكّفيصلّاالسالميّالسودان بنكّالتضامنّاالسالمي

الموجوداتّ
 السائلة

 النسبة إجماليّالودائع الموجوداتّالسائلة النسبة إجماليّالودائع

2013 1106231903 1566900000 70,60 1439899512 6053400000 23,79 

2014 1020059030 1625100000 62,77 1718001865 7781500000 22,08 

2015 1704259067 2276000000 74,88 2441871973 11355900000 21,50 

2016 2006725367 2509000000 79,98 2668420528 14254000000 18,72 

2017 2409615914 3390040000 71,08 3443339875 25197300000 13,67 

 18,12 64642100000 11711533753 72,55 11367040000 8246891281 اإلجمالي

 18,12 12928420000 2342306751 72,55 2273408000 1649378256 المتوسط
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 مؤشرات النشاط .3

 معدل توظيف املوارد املتاحة -

 السنة

 البنكّالعربيّاالسالميّالدولي يّاألردنيالبنكّاالسالم

إجماليّالتمويلّ
إجماليّالتمويلّ النسبة حقوقّالملكية الودائع واالستثمار

 النسبة حقوقّالملكية الودائع واالستثمار

2013 2495100000 3189256817 255459471 72,43 1266461765 1244401986 116958757 93,03 

2014 2630000000 3181651905 282212524 75,93 981212050 1522282112 130486200 59,37 

2015 3153000000 3385796072 311154659 85,29 1121521924 1744926006 129867900 59,82 

2016 3243000000 3645954915 342719762 81,31 1222990768 1872718216 155799065 60,29 

2017 3363000000 3716141903 374958718 82,20 1496078896 1967333241 174583059 69,85 

 67,20 707694981 8351661561 6088265403 79,66 1566505134 17118801611 14884100000 اإلجمالي

 67,20 141538996 1670332312 1217653081 79,66 313301027 3423760322 2976820000 المتوسط

 

 السنة

 لسالمّالسودانمصرفّا   بنكّصفوةّاالسالمي  

إجماليّالتمويلّ
إجماليّالتمويلّ النسبة حقوقّالملكية الودائع واالستثمار

 النسبة حقوقّالملكية الودائع واالستثمار

2013 389743416 366931924 129315082 78,54 1625000000 895000000 776000000 97,25 

2014 390266648 484107569 130452868 63,50 1715000000 778000000 967000000 98,28 

2015 526909964 612545543 133734795 70,60 1698000000 889000000 1037000000 88,16 

2016 679239814 756257369 132432111 76,43 1881000000 950000000 1177000000 88,43 

2017 665300000 773000000 138145490 73,02 2053000000 1231000000 1314000000 80,67 

 2,651E+09 2,993E+09 664080346 72,51 8972000000 4743000000 5271000000 89,59 اإلجمالي

 89,59 1054200000 948600000 1794400000 72,51 132816069 598568481 530291968 المتوسط
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 السنة

 بنكّفيصلّاالسالميّالسودان   بنكّالتضامنّاالسالمي  

التمويلّّإجمالي
إجماليّالتمويلّ النسبة حقوقّالملكية الودائع واالستثمار

 النسبة حقوقّالملكية الودائع واالستثمار

2013 990107346 1566900000 632015684       45,03    4693000000 6053400000 587900000       70,66    

2014 1077769612 1625100000 378275516       53,80    4867600000 7781500000 698500000       57,40    

2015 1631420637 2276000000 428770395       60,32    8018700000 11355900000 831800000       65,79    

2016 1849276407 2509000000 576689738       59,93    9980600000 14254000000 964100000       65,58    

2017 3031256597 3390040000 1116639894       67,26    20324100000 25197300000 1409800000       76,39    

    69,26       4492100000 64642100000 47884000000    59,17       3132391227 11367040000 8579830599 اإلجمالي

    69,26       898420000 12928420000 9576800000    59,17       626478245 2273408000 1715966120 المتوسط

 

 معدل تكلفة الدخل -

 السنة

 البنكّالعربيّاالسالميّالدولي البنكّاالسالميّاألردني

المصاريفّ
 التشغيلية

 النسبة إجماليّااليرادات
المصاريفّ

 التشغيلية
 النسبة إجماليّااليرادات

2013 49855438 116136153           42,93    22297949 39550998           56,38    

2014 52007709 115729415           44,94    25120060 44697615           56,20    

2015 59292927 134478003           44,09    27080916 52892414           51,20    

2016 63543360 149591293           42,48    29819130 64965424           45,90    

2017 65781744 146970499           44,76    31723685 75712852           41,90    

    48,97           277819303 136041739    43,82           662905363 290481178 اإلجمالي

    48,97           55563860,6 27208348    43,82           132581072,6 58096235,6 المتوسط
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ّالسنة

 مصرفّالسالمّالسودان بنكّصفوةّاالسالمي

المصاريفّ
المصاريفّ النسبة إجماليّااليرادات التشغيلية

 النسبة إجماليّااليرادات التشغيلية

2013 14500000 17305945         83,79    20783865 138090705       15,05    

2014 15000000 18261362         82,14    20965232 121505040       17,25    

2015 17400000 22662226         76,78    21104778 135460276       15,58    

2016 19400000 27613894         70,25    26126035 187177189       13,96    

2017 22100000 31258090         70,70    31993301 225261916       14,20    

    14,98       807495126 120973211    75,49         117101517 88400000 اإلجمالي

    14,98       161499025 24194642    75,49         23420303,4 17680000 المتوسط

ّالسنة

 ودانبنكّفيصلّاالسالميّالس بنكّالتضامنّاالسالمي

المصاريفّ
المصاريفّ النسبة إجماليّااليرادات التشغيلية

 النسبة إجماليّااليرادات التشغيلية

2013 69190111 181820977           38,05    127480084 520600000             24,49    

2014 97162159 211948138           45,84    160770374 594500000             27,04    

2015 75545973 214564164           35,21    156436528 717400000             21,81    

2016 108228155 495862964           21,83    220643112 877200000             25,15    

2017 117000225 691146522           16,93    311666651 1541600000             20,22    

    22,98             4251300000 976996749    26,02           1795342765 467126623 اإلجمالي

    22,98             850260000 195399350    26,02           359068553 93425324,6 المتوسط
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 ليف التشغيلية /إجمالي التمو ل واالستثمارنسبة اال -

 السنة

 البنكّالعربيّاالسالميّالدولي البنكّاالسالميّاألردني

التكاليفّ
 التشغيلية

إجماليّالتمويلّ
التكاليفّ النسبة واالستثمار

 التشغيلية
إجماليّالتمويلّ

 النسبة واالستثمار

2013 49855438 2495100000             2,00    22297949 1266461765             1,76    

2014 52007709 2630000000             1,98    25120060 981212050             2,56    

2015 59292927 3153000000             1,88    27080916 1121521924             2,41    

2016 63543360 3243000000             1,96    29819130 1222990768             2,44    

2017 65781744 3363000000             1,96    31723685 1496078896             2,12    

    2,23             6088265403 136041739    1,95             14884100000 290481178 اإلجمالي

    2,23             1217653081 27208348    1,95             2976820000 58096235,6 المتوسط

 

ّالسنة

 مصرفّالسالمّالسودان بنكّصفوةّاالسالمي

التكاليفّ
 التشغيلية

إجماليّالتمويلّ
التكاليفّ النسبة واالستثمار

 التشغيلية
إجماليّالتمويلّ

 النسبة واالستثمار

2013 14500000 389743416           3,72    20783865 1625000000         1,28    

2014 15000000 390266648           3,84    20965232 1715000000         1,22    

2015 17400000 526909964           3,30    21104778 1698000000         1,24    

2016 19400000 679239814           2,86    26126035 1881000000         1,39    

2017 22100000 665300000           3,32    31993301 2053000000         1,56    

    1,35         8972000000 120973211    3,33           2651459842 88400000 اإلجمالي

    1,35         1794400000 24194642    3,33           530291968 17680000 المتوسط
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 نسبة اإليرادات / إجمالي التمو ل واالستثمار -

 السنة

 البنكّالعربيّاالسالميّالدولي البنكّاالسالميّاألردني

 االيرادات
إجماليّالتمويلّ

 االيرادات النسبة واالستثمار
إجماليّالتمويلّ

 النسبة واالستثمار

2013 116136153 2495100000 4,65 39550998 1266461765 3,12 

2014 115729415 2630000000 4,40 44697615 981212050 4,56 

2015 134478003 3153000000 4,27 52892414 1121521924 4,72 

2016 149591293 3243000000 4,61 64965424 1222990768 5,31 

2017 146970499 3363000000 4,37 75712852 1496078896 5,06 

 4,56 6088265403 277819303 4,45 14884100000 662905363 اإلجمالي

 4,56 1217653081 55563861 4,45 2976820000 132581072,6 المتوسط

 

 

 

 

 

ّالسنة

 ميّالسودانبنكّفيصلّاالسال بنكّالتضامنّاالسالمي

التكاليفّ
 التشغيلية

إجماليّالتمويلّ
إجماليّالتمويلّ التكاليفّالتشغيلية النسبة واالستثمار

 النسبة واالستثمار

2013 69190111 990107346 6,99 127480084 4693000000 2,72 

2014 97162159 1077769612 9,02 160770374 4867600000 3,30 

2015 75545973 1631420637 4,63 156436528 8018700000 1,95 

2016 108228155 1849276407 5,85 220643112 9980600000 2,21 

2017 117000225 3031256597 3,86 311666651 20324100000 1,53 

 2,04 47884000000 976996749 5,44 8579830599 467126623 اإلجمالي

 2,04 9576800000 195399350 5,44 1715966120 93425324,6 المتوسط
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ّالسنة

 مصرفّالسالمّالسودان بنكّصفوةّاالسالمي

إجماليّالتمويلّ االيرادات
 واالستثمار

إجماليّالتمويلّ االيرادات النسبة
 واالستثمار

 النسبة

2013 17305945 389743416           4,44    138090705 1625000000         8,50    

2014 18261362 390266648           4,68    121505040 1715000000         7,08    

2015 22662226 526909964           4,30    135460276 1698000000         7,98    

2016 27613894 679239814           4,07    187177189 1881000000         9,95    

2017 31258090 665300000           4,70    225261916 2053000000       10,97    

    9,00         8972000000 807495126    4,42           2651459842 117101517 اإلجمالي

    9,00         1794400000 161499025    4,42           530291968 23420303 المتوسط

ّالسنة

 بنكّفيصلّاالسالميّالسودان بنكّالتضامنّاالسالمي

 االيرادات
إجماليّالتمويلّ

 االيرادات النسبة واالستثمار
إجماليّالتمويلّ

 النسبة واالستثمار

2013 181820977 990107346 18,36 520600000 4693000000 11,09 

2014 211948138 1077769612 19,67 594500000 4867600000 12,21 

2015 214564164 1631420637 13,15 717400000 8018700000 8,95 

2016 495862964 1849276407 26,81 877200000 9980600000 8,79 

2017 691146522 3031256597 22,80 1541600000 20324100000 7,59 

 8,88 47884000000 4251300000 20,93 8579830599 1795342765 اإلجمالي

 8,88 9576800000 850260000 20,93 1715966120 359068553 المتوسط
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 مؤشرات الربحية .4

 معدل العائد على األصول  -

 السنة
 البنكّالعربيّاالسالميّالدولي البنكّاالسالميّاألردني

 النسبة إجماليّاألصول لصافيةاألرباحّا النسبة إجماليّاألصول األرباحّالصافية

2013 45106303 3281638362 1,37 15749445 1245244028 1,26 

2014 45129375 3554739368 1,27 12264495 1568855695 0,78 

2015 48720456 3798991435 1,28 16637664 1808582910 0,92 

2016 54019075 4099519696 1,32 22012915 1969817711 1,12 

2017 54139053 4211618730 1,29 28797704 2052079165 1,40 

 1,10 8644579509 95462223 1,30 18946507591 247114262 اإلجمالي

 1,10 1728915902 19092444,6 1,30 3789301518 49422852,4 المتوسط

 

ّالسنة
 مصرفّالسالمّالسودان بنكّصفوةّاالسالمي

 النسبة إجماليّاألصول األرباحّالصافية لنسبةا إجماليّاألصول األرباحّالصافية

2013 1470591 528462073 0,28 66291798 1942038267 3,41 

2014 1922813 657899676 0,29 50012870 1994534966 2,51 

2015 3281927 780151083 0,42 62270053 2124254060 2,93 

2016 5697316 919603000 0,62 92225025 2252684038 4,09 

2017 5707350 957802640 0,60 115072260 2698658590 4,26 

 3,50 11012169921 385872006 0,47 3843918472 18079997 اإلجمالي

 3,50 2202433984 77174401,2 0,47 768783694 3615999,4 المتوسط
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 امللكيةمعدل العائد على حقوق  -

 

 السنة
 البنكّالعربيّاالسالميّالدولي البنكّاالسالميّاألردني

 النسبة حقوقّالملكية األرباحّالصافية النسبة حقوقّالملكية األرباحّالصافية

2013 45106303 255459471 17,66 15749445 116958757 13,47 

2014 45129375 282212524 15,99 12264495 130486200 9,40 

2015 48720456 311154659 15,66 16637664 129867900 12,81 

2016 54019075 342719762 15,76 22012915 155799065 14,13 

2017 54139053 374958718 14,44 28797704 174583059 16,50 

 13,49 707694981 95462223 15,77 1566505134 247114262 اإلجمالي

 13,49 141538996 19092444,6 15,77 313301026,8 49422852,4 المتوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّالسنة
 بنكّفيصلّاالسالميّالسودان بنكّالتضامنّاالسالمي

 النسبة إجماليّاألصول األرباحّالصافية النسبة إجماليّاألصول احّالصافيةاألرب

2013 70177311 3356104151 2,09 176595925 7028800000 2,51 

2014 76317010 3634092542 2,10 188162185 8682600000 2,17 

2015 111685210 5028771357 2,22 222623079 12454200000 1,79 

2016 281566294 6148492420 4,58 228105961 15676500000 1,46 

2017 426768134 8461723953 5,04 559668864 27428300000 2,04 

 1,93 71270400000 1375156014 3,63 26629184423 966513959 اإلجمالي

 1,93 14254080000 275031203 3,63 5325836885 193302792 المتوسط
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ّالسنة
 بنكّفيصلّاالسالميّالسودان بنكّالتضامنّاالسالمي

 النسبة حقوقّالملكية األرباحّالصافية النسبة حقوقّالملكية األرباحّالصافية

2013 70177311 632015684            11,10    176595925 587900000            30,04    

2014 76317010 378275516            20,17    188162185 698500000            26,94    

2015 111685210 428770395            26,05    222623079 831800000            26,76    

2016 281566294 576689738            48,82    228105961 964100000            23,66    

2017 426768134 1116639894            38,22    559668864 1409800000            39,70    

    30,61            4492100000 1375156014    30,86            3132391227 966513959 اإلجمالي

    30,61            898420000 275031203    30,86            626478245,4 193302792 المتوسط

 

 

 

 

 

 

ّالسنة
 مصرفّالسالمّالسودان بنكّصفوةّاالسالمي

 النسبة حقوقّالملكية األرباحّالصافية النسبة حقوقّالملكية األرباحّالصافية

2013 1470591 129315082 1,14 66291798 776000000 8,54 

2014 1922813 130452868 1,47 50012870 967000000 5,17 

2015 3281927 133734795 2,45 62270053 1037000000 6,00 

2016 5697316 132432111 4,30 92225025 1177000000 7,84 

2017 5707350 138145490 4,13 115072260 1314000000 8,76 

 7,32 5271000000 385872006 2,72 664080346 18079997 اإلجمالي

 7,32 1054200000 77174401,2 2,72 132816069 3615999,4 المتوسط
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 ثانيا: اختبار  للكشف عن الفروقـات بين متوسطات النسب المالية  
 

 مؤشر كفاية رأس املال .1
Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

 Hypothèse النسب المالية
de variances 
égales 

8,843 ,041 -1,098 4 ,334 -35,333 32,178 -124,675 54,008 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    -1,098 2,080 ,383 -35,333 32,178 -168,800 98,134 

Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

 Hypothèse النسب المالية
de variances 
égales 

2,006 ,230 -1,272 4 ,272 -19,333 15,202 -61,542 22,875 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    -1,272 2,412 ,312 -19,333 15,202 -75,127 36,460 
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 مؤشر السيولة .2

Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

 Hypothèse النسب المالية
de variances 
égales 

2,809 ,169 ,996 4 ,376 6,333 6,360 -11,324 23,990 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    ,996 2,802 ,397 6,333 6,360 -14,739 27,406 

Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

 Hypothèse النسب المالية
de variances 
égales 

11,018 ,029 -,624 4 ,566 -10,667 17,095 -58,129 36,795 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    -,624 2,029 ,596 -10,667 17,095 -83,217 61,883 
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 مؤشرات النشاط .3
 

Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

 Hypothèse النسب المالية
de variances 
égales 

2,418 ,195 ,067 4 ,949 ,667 9,877 -26,756 28,090 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    ,067 2,658 ,951 ,667 9,877 -33,186 34,520 

Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

 Hypothèse النسب المالية
de variances 
égales 

5,102 ,087 3,414 4 ,027 34,667 10,154 6,474 62,860 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    3,414 2,461 ,057 34,667 10,154 -2,051 71,384 
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Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

 Hypothèse لنسب الماليةا
de variances 
égales 

5,000 ,089 -,267 4 ,802 -,333 1,247 -3,796 3,130 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    -,267 2,306 ,811 -,333 1,247 -5,072 4,405 

Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

 Hypothèse النسب المالية
de variances 
égales 

13,352 ,022 -2,159 4 ,097 -8,667 4,014 -19,811 2,478 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    -2,159 2,028 ,162 -8,667 4,014 -25,712 8,379 
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 مؤشرات الربحية .4
 

Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

 Hypothèse النسب المالية
de variances 
égales 

3,200 ,148 -3,578 4 ,023 -2,667 ,745 -4,736 -,597 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    -3,578 2,941 ,039 -2,667 ,745 -5,066 -,268 

Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

 Hypothèse النسب المالية
de variances 
égales 

3,251 ,146 -1,384 4 ,239 -12,333 8,913 -37,080 12,414 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

    -1,384 2,912 ,263 -12,333 8,913 -41,189 16,523 

 



  

 
 

ّ

ّ

ّالمراجع
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2003. 

، دور التأمين اإلسالمي في تقليل املخاطر في املصارف اإلسالميةعبد الحميد محمود البعلي،  .69

 امللتقى السنوي السابع إلدارة املخاطر في املصارف اإلسالمية، األكاديمية العربية للعلوم املالية

 .2004ديسمبر  27-25واملصرفية، أيام 
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انعها، تحدياتها وكيفية مواجهة ، عبد الكريم أحمد قندوز  .71 املؤسسات املالية اإلسالمية: و

، مقال منشور على موقع الباحث، التحديات

https://sites.google.com/site/aaguendouz 

المية  املواز ة واملالية اإلس االنتصاديةأهمية وجود املؤسسات عماد سعيد لبد،  .72

، بحث مقدم إلى مؤتمر اإلسالم والتحديات املعاصرة، املنعقد بكلية أصول للمؤسسات الدولية

 .3/4/2007-2الدين في الجامعة اإلسالمية، في الفترة 

مؤسسات البنية التحتية للصناعة املالية قنطقجي، سامر مظهر، وبراء منذر أرمنازي،  .73

،  www.kantakii.comمركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية ، بحث منشور في موقع اإلسالمية

2006. 

نياس مالءة البنوك اإلسالمية في إطار املعيار الجديد لكفاية رأس ماهر الشيخ حسن،  .74
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 االقتصاد والعلوم اإلدارية، تحت عنوان  اقتصاديات األعمال في عالم متغير،جامعة فيالدلفيا،

2003. 

الرنابة الشرعية في املصارف اإلسالمية من وجهة نظر محاسبية: مجيد الشرع، تقييم  .76

، كلية العلوم اإلدارية واملالية ، جامعة فيالدلفيا، دراسة ميدانية على املصارف اإلسالمية األردنية

2007. 

لية: نحو ، الندوة الدو االستثمارنحو بناء نموذج محاسبي لتقو م وسائل محمد البلتاجي،  .77

، بحث 2005سبتمبر 5-3دبي،-ترشيد مسيرة البنوك اإلسالمية، دولة اإلمارات العربية املتحدة

 http://www.beltagi.com/ar/?p=152منشور على موقعه الرسمي 

ؤسسات املالية االختالف في فتاوى الهيئات الشرعية للبنوك واملمحمد الغزالي،  .78

قطر، خالل -املؤتمر العالمي العاشر لالقتصاد والتمويل اإلسالمي، الدوحة بحث في  اإلسالمية،

 .2015مارس  25-23الفترة 
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، ندوة مقدمة في جامعة األزهر مركز األخالق االسالمية واملحاسبةمحمد عبد الحليم عمر،  .79

 .2000ل أفري 16-15، اإلسالميصالح عبد هللا كامل لالقتصاد 

، ندوة مقدمة في جامعة األزهر مركز ، األخالق االسالمية واملحاسبةمحمد عبد الحليم عمر .80

 .2000أفريل  16-15صالح عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، 

، بحث مقدم في ندوة : القيم األخالقية األخالق اإلسالمية واملحاسبةمحمد عبد الحليم،  .81

 .2000ألزهر، اإلسالمية  واالقتصاد، جامعة ا

، مقال التطبيقات الحديثة إلدارة املخاطر في املؤسسات املالية اإلسالميةمحمد فوزي،  .82

 /https://www.al-sharq.com/opinion/27/03منشور على بوابة الشروق اإللكترونية، 

، مقال منشور على صفحة كتابات في النظام املحاسبي الحكومي اإلسالمي ،مخور الغراوي  .83

 .http://www.kitabat.info/subject.php?id=57991امليزان، 

، ورقة التدنيق الشرعي الداخلي في املؤسسات املالية اإلسالميةمطلق جاسر الجاسر،  .84

 .2009بحثية مقدمة إلى مؤتمر املدققين الشرعيين الثاني، الكويت، 

، مقال منشور على صفحة التدنيق الشرعي في البنوك اإلسالميةيس ى، موس ى آدم ع .85

 .https://www.aliqtisadalislami.net، االقتصاد اإلسالمي، 

إنجازات التمو ل والصيرفة اإلسالمية بعد أربعة عقود على نشأتها: نافذ فايز الهرش،  .86

انع النمو والتونعات املستقبلية، ويل ،  بحث منشور على موقع  موسوعة االقتصاد والتم2017و

 اإلسالمي،

-البنوك-نشأة ، مقال منثور على موقع عربناك،نشأة البنوك اإلسالمية .87

 /http://www.arabnak.comاإلسالمية

املعايير الشرعية/النص الكامل هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  .88
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 قدم لجائزة األمير محمد بن فيصل،، بحث محوكمة املصارف اإلسالميةوفاء عبد العزيز،  .89

، بدون سنة

http://www.pscj.edu.sa/img/prize/version1/prize_version1.pdf 

 

 : المقـاالت والدورياتسادسا

، إدارة (2017-2006ل الفترة )تطورات التمو ل اإلسالمي خالإتحاد املصارف العربية،  .90
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، 02، العدد 03ي، املجلد ، بحث منشور في مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة أم البواقاإلسالمي

   .61،2017بحث منشور بمجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية ، العدد .2016

، مقال منشور في مجلة الرنابة الشرعية في املصارف اإلسالميةبوساحة محمد لخضر،  .93

 .2016، 9، العدد5املعيار، تيسمسيات، املجلد

ئيسية لتور بناء املعايير املحاسبية في رؤ ة مستقبلية نحو املحاور الر توفيق محمد الشريف،  .94

  .1987، الرياض، 05، مجلة اإلدارة العامة، العدد اململكة العربية السعودية

معايير املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية حرم عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن،  .95

املصرفي للمصارف  اإلسالمية ومعايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ودورها في تقو م األداء

 GCNU Journal ، مقال منشور في مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين،العاملة بالسودان

ISSN:،2016. 

، بحث منشور على مجلة اتحاد املصارف التمو ل بالقرض الحسنحمد فاروق الشيخ،  .96

 .2016، 427العربية، العدد 

( 04عيار املحاسبة املالية رنم )تطبيق املصارف اإلسالمية ملحسين محمد حسين سمحان،  .97
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، بحث منشور في املجلة العربية لإلدارة املالية اإلسالمية: حالة املصارف اإلسالمية األردنية

    .2011مصر، ، 2العدد، 30املجلدالصادرة عن املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
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، بحث منشور باملجلة األردنية دراسة عملية على املصارف االسالمية األردنية –البنوك االسالمية 

 .2015، 4، ع11في الدراسات االسالمية، مج 

، دراسة عينة من الصناديق املدرجة االستثمار اإلسالمية تقييم أداء صناديقحنان شريط،  .99

 .2017، 2في سوق األسهم السعودي، مقال منشور بمجلة العلوم اإلنسانية ، العدد الثامن، الجزء

آفاقخالدي خديجة،  .100 ، بحث منشور ضمن دفاتر البنوك اإلسالمية: نشأة، تطور و

MECAS 2005ل، ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد األو. 

مدى تطبيق املصارف اإلسالمية ملعايير املحاسبة اإلسالمية خليل إبراهيم الدليمي،  .101

، بحث منثور في مجلة اإلدارة املتعلقة بعمليات املرابحة اإلسالمية في البنوك اإلسالمية في األردن

 .2015، 02، العدد 08املجلد  والتنمية للبحوث والدراسات، جامعة البليدة،

املواءمة بين املعايير املحاسبية اإلسالمية واملعايير املحاسبية الدولية: ل جبر، رائد جمي .102

، مقال منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات مواجهة التحديات القائمة في الدول العربية

 .2017، 19، العدد25االقتصادية واإلدارية ، غزة، املجلد

ابحة واملرابحة لآلمر بالشراء في املصارف: تطبيق معيار املر الصادق محمد آدم علي،  .103
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بحث منشور في مجلة اقتصاديات  ،2013-2009على مجموعة من البنوك االسالمية للفترة 

 .14شمال افريقيا، العدد 

، مقال منشور في مجلة اتحاد البنوك اإلسالمية ودورها في االنتصاد الوطني، عادل عامر .106

 .http://www.uabonline.org/ar/magazine 449املصارف العربية، العدد 
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 لملخصا
 

 

 

 

 

الساحة املصرفية عامليا تطورا هائال في العمليات املصرفية اإلسالمية، سواء على شكل إنشاء  تشهد

مصارف إسالمية جديدة أو تحول مصارف تقليدية إلى مصارف إسالمية، أو في شكل تحو ل فروع 

 تقليدية إلى فروع إسالمية.

عتبارها مؤشرات نابلة للقياس والتطبيق،  ولتسهيل عملية تقييم أداء املصارف االسالمية، با               

للمصارف اإلسالمية في األردن واملصارف وااليضاحات  نمنا بدراسة تطبيقية على القوائم املالية 

اإلسالمية في السودان محل الدراسة ، باعتبارها تعد مدخالت لعملية التحليل املالي وذلك بعد 

 وداللة معينة في تشخيص سمات ومتغيرات األداء دور ا.صياغتها على شكل مؤشرات ذات معنى محدد 

صارف اإلسالمية العربية دور جوهر  في للمأن من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هو               

وتنشيطها  االنتصادات، وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة، وتحفيز االجتماعيةتحقيق التنمية 

يعترض طر ق العمل املصرفي اإلسالمي عدة . لكن باملقابل  إلسالميةوفق الضوابط الشرعية ا

تحديات، فبينما نجد أن كثيرا منها ناتج عن املناخ االنتصاد  والسياس ي الذ  تعمل فيه هذه 

 املصارف، ال سيما وأنها تعمل في بيئة ربو ة مسيطرة من دعم رسمي.

بتطبيق املعايير املحاسبية األخير تم استنتاج وجود تباين من حيث التزام هذه املصارف  وفي             

       .   بها، وبالتالي تأثير ذلك على صحة القوائم املالية AAOIFIالصادرة عن هيئة 

ة.ياملالية، املعايير املحاسبية اإلسالمكلمات مفتاحية: املصارف اإلسالمية، تقييم األداء املالي، النسب 

 المالية اإلسالمية  تأثر تطبيق المعايير المحاسبية اإلسالمية على أداء المؤسسا
  -دراسة مقـارنة بين مجموعة من المؤسسات في األردن والسودان   -

 



  

 
 

Abstract 

 

   

   

  

         The global banking area is showing a great development in Islamic banking 

operations, whether in the form of establishing new Islamic banks or transforming 

traditional banks into Islamic banks, or in the form of converting traditional 

branches into Islamic branches. 

        In order to facilitate the process of evaluating the performance of Islamic 

banks, as they are measurable and applicable indicators, we have conducted an 

applied study on the financial statements and explanations of the Islamic banks in 

Jordan and Islamic banks in Sudan  under study, as they are considered as the 

input to the financial analysis process after formulating the form of indicators with 

a specific meaning and a specific indication in the diagnosis of performance 

features and variables periodically. 

         Between the most important findings of the researcher is that Arab Islamic 

banks have a fundamental role in achieving social development, making a 

quantum leap in the world of banking, and stimulating and revitalizing economies 

according to Islamic Sharia controls. On the other hand, the path of Islamic 

banking faces several challenges, while we found that many of them are the result 

of the economic and political climate in which these banks operate, especially since 

it works in a usurious environment controlled by official support. 

      Finally, it was concluded that there is a discrepancy in terms of the 

commitment of these banks to apply the accounting standards issued by AAOIFI, 

and thus the effect of this on the validity of their financial statements. 

Keywords: Islamic Banks, Financial Performance Assessment, Financial Ratios, 

Islamic Accounting Standards. 

 

The impact of the application of Islamic accounting standards on the 

performance of Islamic financial institutions 

A comparative study between a group of institutions 

 in Jordan and Sudan. 


