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   عضواً مشرفاً- جامعة دمشق- كلية االقتصاد–الدكتورة منى فرحات المدرسة في قسم المحاسبة
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معتمدة على فكر وأسس / 1974/ظهرت المصارف اإلسالمية على الساحة المصرفية منذ عام 
منها ما هو مماثل لنظيراتها في , وسعت إلى تقديم خدمات وأنشطة مصرفية متعددة, مختلفة

ومع ازدياد أعداد المصارف العاملة على الساحة ,  جديد ومختلفولمصارف التقليدية ومنها ما ها
كانت الحاجة ملحة العتماد نظام تكاليف جديد قادر ليس فقط على , المصرفية واشتداد المنافسة

حد بل قادر أيضاً على تحديد تكلفة كل عميل ب, تحديد تكلفة كل خدمة مصرفية على حدة وربحيتها
ومع قصور نظام التكاليف التقليدي عن أداء هذه المهمة اتجهت معظم المؤسسات , وربحيته ذاته

ولكن النظام لم يصمد أمام الحاجة إلى , المالية الدولية إلى اعتماد نظام التكلفة حسب األنشطة
مزايا فكانت الحاجة للبحث عن نظام جديد لديه كل , التحديث الفوري المطلوبة في هذا المجال

نظام التكلفة حسب األنشطة دون عيوبه فكانت نتيجة البحث والدة نظام التكلفة حسب األنشطة 
  .الزمني

  

سعت الباحثة من خالل الدراسة إلى بحث إمكانية تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة الزمني على 
لى معادالت من خالل نموذج مقترح قائم ع, نشاط المرابحة لدى بنك سورية الدولي اإلسالمي
  .وقد تمت الدراسة على فرع الحريقة, زمنية تكاليفية تعتمد على محركات الزمن المضاعفة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 14 -

 وقد تمكنت الباحثة من خالل النموذج من تحويل األنواع الخمسة من نشاط التمويل عن طريق 
ت احتو ,المرابحة المقدمة من بنك سورية الدولي اإلسالمي إلى أربعة معادالت تكلفة فعالة

باإلضافة ,  مع قابليتها للتوسع الحتواء ظهور متغيرات جديدةببساطتها تعقيدات المراحل المختلفة
وتحديد تكاليف كل سنة من سنين , إلى قدرتها على تحديد تكلفة كل عميل على حدة وربحيته

تحديث مع قابلية للتحديث بشكل فوري دون الحاجة إلى انتظار ال, وإيراداتها التمويل بشكل منفصل
وقدرتها على مساعدة اإلدارة على تحديد مواضع التكلفة المرتفعة والتحكم فيها من خالل , الدوري

  .تحديد العنصر األكثر تأثيراً على ارتفاع التكلفة والعمل على تخفيضه
  

وخلصت الباحثة إلى أهمية تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة الزمني على نشاط المرابحة لدى 
وأن تطبيقه يدعم جهود تخفيض التكلفة وتحسين عملية اتخاذ , الدولي اإلسالميبنك سورية 

  .القرارات اإلدارية
  

أوصت الباحثة بنك سورية الدولي اإلسالمي بتطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة الزمني على 
وأوصت بإجراء المزيد من الدراسات . نشاط المرابحة وتوسيعه ليشمل نشاطات المصرف كافة

  .  ادفة إلى تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة الزمني على مصارف ومؤسسات مالية أخرىاله
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  :المقدمة

 بإنشاء البنك اإلسالمي للتنمية كمؤسسة مالية دولية /1974/ اإلسالمية عام بدأ ظهور المصارف
بلغ نمو و. في منظمة المؤتمر اإلسالميإسالمية تملكها حكومات الدول اإلسالمية األعضاء 

           دولة تتراوح أصولها بين)75( في  سنوياً)%15(  نسبةالمؤسسات المالية اإلسالمية
ليصل عددها في آذار عام  , ألحكام الشريعة اإلسالمية تدار وفقاً، مليار دوالر)500- 200(
   تمويل في هذه المصارف مبلغليبلغ رصيد ال,  دولة)53( في اً مصرف)396( إلى /2008/
 )1(. مليار دوالر)442(

تتميز المصارف اإلسالمية بتقديمها األعمال المصرفية اإلسالمية التي تجمع بين األصالة بالتزامها 
منافس الشريعة اإلسالمية؛ والمعاصرة من خالل تقديم الخدمات المصرفية بأسلوب بديل وأحكام ب

  .التقليديةللمصارف 

صارف اإلسالمية العديد من الخدمات المصرفية التي تقوم بها المصارف التقليدية، بينما تقدم المو
جمع الزكاة ومنح : كما تقدم العديد من الخدمات االجتماعية، مثل ,اآلخرتمتنع عن تقديم بعضها 

: ل التمويل الالزم للمشاريع االستثمارية بصيغ عديدة، مث أيضاًالقروض الحسنة دون مقابل، وتقدم
  .ابحة، والمضاربة، والمشاركة، والسلم، واإلجارة، واالستصناعالمر

 تقديم الخدمات تتعرض المصارف اإلسالمية لمنافسة قوية ولمواجهة هذه المنافسة فهي بحاجة إلى
ولكي تتمكن المصارف اإلسالمية من تسعير الخدمات البد لها من , جودة عالية وأسعار تنافسيةب

  .ة بشكل دقيقخدمكل معرفة تكلفة 

, في تحميل التكاليف غير المباشرة أسس توزيع تعتمد على الحجم يستخدم نظام التكاليف التقليدي 
مما ينتج عنه أرقام تكلفة ,  على الحجمدتحرك من قبل أنشطة ال تعتمبينما التكاليف في الحقيقة 

 تزداد -  المصرفيوخاصة في النشاط -مباشرة الغير ومع ارتفاع حجم التكاليف , غير صحيحة
مما يستوجب البحث عن نظام , الفجوة بين التكلفة الحقيقية والتكلفة المعدة من قبل النظام التقليدي

  .جديد

                                                
  com.bltagi.www .معلومات منشورة على موقع البلتاجي, محمد, البلتاجي) 1(
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 ةفاً تكاليفية أدق مع ظهور نظام التكل جديد يحقق أرقامافقت عملية البحث عن نظام تكاليفتر
احة األكاديمية ونجاحاته   على السActivity- Based Cost  System (ABC)حسب األنشطة 

 فاتجهت معظم الشركات ,وذلك في نهاية الثمانينات من القرن العشرين, على الساحة العملية
لتعود عملية , ورغم سجل إنجازاته إال أن ذلك لم يمنعه من تحقيق مشاكل خاصة به, العتماده

, ض التعديالتخالل بعلنظام بل من المبادئ األساسية لالبحث من جديد ولكن بدون التخلي عن 
   حسب األنشطة الزمنيليظهر نظام التكلفة

                        (TDABC)  Time Driven Activity Based Costing System . 

في المصارف   الزمني تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطةتركز الدراسة على بيان أهمية
على نشاط المرابحة لدى بنك باحثة لتطبيقه  مقترح من قبل ال وضع نموذج من خالل,اإلسالمية

  .سورية الدولي اإلسالمي

  :مشكلة البحث

  :تكمن مشكلة البحث في اآلتي

عدم إمكانية االعتماد على نظام التكاليف التقليدي في تحديد تكلفة خدمة نشاط المرابحة التي تقدمها               
فـيض القـدرة التنافسـية      المصارف اإلسالمية بشكل دقيق، مما يؤدي إلى ارتفاع سـعرها، وتخ          

  .للمصارف اإلسالمية

حيث إن المصارف اإلسالمية تقدم العديد من الخدمات، وهي خدمات ليست نمطية ثابتة التكلفـة،               
بل إنها تتأثر بشكل كبير بخصوصية كل عميل، فال بد من تطبيق نظام تكاليف يراعي خصوصية                

نشاط وكل خدمة وكل عميل علـى حـدة،         ويقدم بيانات التكلفة على مستوى كل       , العمل المصرفي 
  .حيث إن اعتماد نسبة ربح موحدة سيؤدي إلى اختالف الربحية من عميل إلى آخر

, إن اعتماد المصارف اإلسالمية على نظام تكاليف كفء سيعزز دورهـا التنمـوي واالجتمـاعي          
عزز موقفها  ويساعدها على تسعير الخدمات المقدمة بشكل أفضل، وبيان فرص تخفيض التكلفة، وي           

  .التنافسي أمام المصارف التقليدية

 في العديد من المنشآت المالية من أجل تحديـد    (ABC)وقد تم تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة        
أدق للتكلفة، وبيان التكلفة على مستوى كل نشاط وكل خدمة وكل عميل على حدة، ودعم عمليـة                 

  .اتخاذ القرارات اإلدارية
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  :ابة عن السؤالين اآلتيينويحاول البحث اإلج

  .على نشاط المرابحة إلى دقة تحديد التكلفة  هل يؤدي تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة-1

 هل يؤدي تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة على نشاط المرابحة إلى دعم جهـود تخفـيض                 -2
  .التكلفة واتخاذ القرارات اإلدارية

  :أهمية البحث

تعرف على مفهوم المصارف اإلسالمية والخصائص التي تميزهـا عـن           تكمن أهمية البحث في ال    
المصارف التقليدية، والتعرف على طبيعة األنشطة المنجزة والخدمات المقدمة من قبل المصـارف      
اإلسالمية، وأهمية تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة في المصارف اإلسالمية مـن أجـل بيـان                

  .ض التكلفة، ودعم عملية اتخاذ القراراتالتكلفة بشكل أدق، ودعم جهود تخفي

 نشاط المرابحة، مـن أجـل   نشطة علىويتم التركيز على بيان أهمية تطبيق نظام التكلفة حسب األ        
بيان تكلفة عمليات المرابحة المنجزة من حيث كل خدمة مقدمة وكل عميل على حدة، ممـا يـدعم      

  . تكلفة، وتسعير الخدمات بشكل أفضلعملية اتخاذ القرارات اإلدارية، ويساعد على تخفيض ال

ويتم بيان النموذج المقترح من قبل الباحثة لتطبيقه على نشاط المرابحة في بنك سـورية الـدولي                 
 فرع الحريقة، ويتألف النموذج المقترح من معادالت زمنية تكاليفية قادرة على تحديـد              -اإلسالمي

فصل، مع قدرتها على التوسـع واسـتيعاب        التكلفة بشكل أفضل، وتحديد تكلفة كل عميل بشكل من        
  .متغيرات جديدة بشكل فعال، والقدرة على التحديث الفوري

  :أهداف البحث

  :اآلتيةيهدف البحث تحقيق األهداف 

 فـي المصـارف      على نشـاط المرابحـة     بيان أهمية تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة       •
 .اإلسالمية

 الذي يمكـن االعتمـاد عليـه        ن قبل الباحثة   المقترح م   نموذج التكلفة حسب األنشطة    بيان •
لمعرفة تكلفة نشاط المرابحة، وتكلفة كل عميل على حدة، مما يساعد على معرفة الربحية              

  .على مستوى النشاط وعلى مستوى كل عميل على حدة
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  :فرضيات البحث

  :تتمثل فرضيات البحث في الفرضيتين اآلتيتين

  . يؤدي إلى دقة تحديد التكلفةعلى نشاط المرابحة إن تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة -1

  .إن تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة يدعم جهود تخفيض التكلفة واتخاذ القرارات اإلدارية -2

  :الدراسات السابقة

ـ                طة ظهرت العديد من الدراسات التي تبحث في أنظمة التكاليف ومنها نظام التكلفة حسـب األنش
 على أهمية تطبيق نظـام      وركز قسم منها  , الصناعية والخدمية ت  ف المنشآ وأهمية تطبيقه في مختل   

  - على حد علـم الباحثـة      -  دراسة ةالتكلفة حسب األنشطة في المصارف التقليدية، ولم تتطرق أي        
  . ألهمية ذلك التطبيق في المصارف اإلسالمية

  :دراسات في مجال المصارف اإلسالمية

  )1():2007(دراسة القباطي 

لدراسة معرفة واقع تطبيق نظام محاسبة التكاليف في المصارف اإلسـالمية العاملـة فـي     هدفت ا 
  .السودان ومعوقات هذا التطبيق

  :لألسباب اآلتية ويرجع ذلك ,التكاليفمحاسبة توصلت الدراسة إلى أن المصارف ال تطبق نظام 

 .عدم وجود وحدة إدارية متخصصة ومستقلة بمحاسبة التكاليف •

التكـاليف فـي المصـارف      محاسـبة   اسات علمية متخصصة تتناول نظام      عدم وجود در   •
 .إلسالمية وتراعي الجوانب الشرعيةا

 .رة المصارف بأهمية نظام محاسبة التكاليفعدم قناعة إدا •

 . محاسبة التكاليف لتطبيق أنظمة على المصارفالجهة المشرفةمن  إلزام  وجودعدم •

  

                                                
ـ :م التكاليف في المصارف اإلسالمية  مدى تطبيق نظا  , محمد عبده نعمان علي   , القباطي) 1(  علـى  ة دراسة تطبيقي

,  الدراسات اإلدارية  ةكلي, جامعة الخرطوم , رسالة دكتوراه غير منشورة   , رية السودان المصارف العاملة في جمهو   
  .م2007, السودان, قسم المحاسبة واإلدارة المالية
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  :دراسات في مجال المصارف التقليدية

  )1():2008(سة علي درا

هدفت الدراسة التعرف على مدى اختالف محاسبة التكاليف في المنشآت الصناعية عن مثيالتهـا              
  .في المصارف التجارية

توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من صعوبة تحميل الوحدات المنتجة بنصيبها مـن التكـاليف           
ال أنه لـيس هنـاك اخـتالف فـي          إ, غير المباشرة في المصارف على عكس المنشآت الصناعية       

  .أساسيات محاسبة التكاليف في المصارف عن مثيالتها في المنشآت الصناعية

  )2():2007(دراسة حلبية 

صرف الصناعي السـوري فـرع    دراسة تكاليف الخدمة المصرفية وتحليلها في الم       الدراسة تهدف
 من خـالل    ،ير الخدمات المصرفية   تطو اس المحاسبي للتكلفة وبين إمكان    الربط بين القي  و الالذقية،

   . فرع الالذقية- المصرف الصناعي السورييتخفيض تكاليفها ف

  وبالتالي إضـعاف   ، إلى أن ارتفاع تكلفة الخدمة المصرفية أدى إلى زيادة سعرها          الدراسة تتوصل
   .قدرة المصرف على المنافسة

  )Kocakulah )2007:()3دراسة 

 نشاط القروض في مصرف تجاري صغير في الواليـات           على ABCهدفت الدراسة تطبيق نظام     
ومقارنة ربحية محفظة القروض وفقاً للنظام التقليدي المعتمد فـي المصـرف            , المتحدة األمريكية 

  .ABCوبين نظام 

  

  
                                                

رسـالة  , ت الصـناعية  في البنوك عن مثيالتها في المنشآ  اختالف محاسبة التكاليف  , خالدة عثمان اسحق  , علي) 1(
قسـم المحاسـبة واإلدارة الماليـة،       , كلية الدراسات اإلداريـة   , السودان, مجامعة الخرطو , ماجستير غير منشورة  

  .م2008
مجلـة   , فرع الالذقية  -المصرف الصناعي السوري  : القياس المحاسبي لتكلفة الخدمات المصرفية    , كندة, حلبية )2(

  .م2007، )2(العدد  ،)29( المجلد العلوم االقتصادية والقانونية،، سلسلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية
(3) Kocakulah, M. C., Using Activity-Based Costing (ABC) to Measure Profitability on a 
Commercial Loan Portfolio, Journal of Performance Management. 2007 
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  :خلصت الدراسة إلى اآلتي

 على محفظة القروض يقدم معلومات أكثر دقة من المعلومات التي           ABCإن تطبيق نظام     •
  .م التكاليف التقليدي حول ربحية أنواع القروض المقدمة من المصرفيقدمها نظا

 يساعد اإلدارة على تخفيض التكاليف المرتبطة بـالقروض، مـن           ABCإن تطبيق نظام     •
  .خالل إعادة توزيع األعمال بين الموظفين العاملين في قسم القروض

  

  )Max) 2007:()1دراسة 

) TDABC( نظام التكلفة حسب األنشـطة الزمنـي         يجابيات تطبيق هدفت الدراسة التعرف على إ    
   .على عملية التوثيق في المؤسسات المالية

خلصت الدراسة إلى أن المصارف تستطيع بشكل متزايد رفع استثماراتها في توثيق عمليـة إدارة               
والتحكم بتطوير واستخدام معلومات التكاليف بسرعة وفعالية من خالل تطبيـق نظـام             , المخاطر

TDABC ,لذي يساعد على زيادة الدقة والشفافية مع انخفاض كبير في تكلفة تطويره وصيانتها . 
  

  )2():2005(دراسة تاتفي 
وتم تطبيق نظام , هدفت الدراسة تحديد المنافع المتوقع تحقيقها للمصارف من تطبيق نظام التكاليف

, بين نتائج تطبيق النظامينوإجراء مقارنة , التكاليف التقليدي ونظام التكاليف على أساس األنشطة
  .في حلب) 2(وذلك في المصرف التجاري السوري فرع , واختيار النظام األكثر دقة

توصلت الدراسة إلى أن نظام التكلفة حسب األنشطة هو النظام األكثر دقة في قياس تكلفة 
  . الخدمات المصرفية

  

  

  

                                                
(1) Max, M. Leveraging Process Documentation for Time- Driven Activity Based 
Costing, Journal of Performance Management. 2007 

ـ اًالواقع وآفاق التطوير وفق   : نظام محاسبة التكاليف في المصارف السورية     , أحمد محمد ,تاتفي  ) 2( اليف  لنظام التك
  . م2005كلية االقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة حلب، ,  غير منشورةررسالة ماجستي, على أساس األنشطة
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  )1(:)2003(دراسة مطارنة 

 التجاريـة  حسب األنشطة في المصارف التكلفة نظام تطبيق  التعرف على صعوبات  الدراسة تهدف
 وعالقته بصحة القرارات المتخـذة      ، والتحقق من صحة مخرجات نظام التكاليف المطبق       ،األردنية

  :توصلت الدراسة إلى اآلتي و. األردنيةالمصارففي 

ئج غيـر   إن نظم التكاليف التقليدية المستخدمة في المصارف التجارية األردنية تعطي نتا           •
 .دقيقة لتكلفة الخدمات المقدمة، وبالتالي تؤدي التخاذ قرارات خاطئة

إن المؤهالت العلمية والعملية والتكلفة كانت من أهم الصعوبات التي تواجهها المصارف             •
  .ABCالتجارية األردنية وتحول دون تطبيق نظام 

  )2():1998( وآخرون McGuire دراسة 

 في بنك تجاري، والتعرف على المنافع التـي يحققهـا النظـام           ABCهدفت الدراسة تطبيق نظام     
  .إلدارة المصرف

 يمنح اإلدارة المعلومات التي تمكنهـا مـن المنافسـة        ABCخلصت الدراسة إلى أن تطبيق نظام       
  .ABCووضعت الدراسة ست مراحل أساسية للتطبيق الناجح لنظام , القوية

  :دراسات في المجاالت غير المصرفية

  )3():2006(مسني دراسة ال

 كنظام تكاليف وتوضيح الخطوات العملية لتطبيقه على مصـنع          ABCهدفت الدراسة دراسة نظام     
باإلضافة إلى معرفة أثر ذلك التطبيق على القرارات المختلفة مع التركيز           , إسمنت البرح في اليمن   
  .على قرارات التسعير

                                                
في البنـوك التجاريـة     )  ABC(مدى إمكانية تطبيق مدخل التكلفة على أساس النشاط         , غسان فالح , مطارنة )1(

                     )2(، العـدد    )27(المجلـد   جامعـة المنصـورة،     ت  منشـورا ،  المجلة المصرية للدراسـات التجاريـة     , األردنية
  . م2003, )344-323(ص 

(2) McGuire, B. L, Kocakulah, M.C, Wagers, L. G., Implementing activity-based 
management in the banking industry, Journal of Bank Cost & Management Accounting. 
1998. 

 وأثره على قـرارات  ABCانية تطبيق نظام التكلفة على أساس األنشطة   إمك, فائزة محمد عبد الهادي   , المسني) 3(
كليـة  , رسالة ماجستير غيـر منشـورة     , التسعير دراسة تطبيقية على مصنع اسمنت البرح في الجمهورية اليمنية         

  .2006قسم المحاسبة، جامعة دمشق، , االقتصاد
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ة من البيانـات التـي يقـدمها نظـام           يعطي بيانات أكثر دق    ABCتوصلت الدراسة إلى أن نظام      
  . يؤدي إلى اتخاذ قرارات تسعير أفضلABCالتكاليف التقليدي، وأن تطبيق نظام 

  )1():2006(دراسة حلس 

هدفت الدراسة استخدام نظام التكلفة على أساس األنشطة في مجال قياس تكلفة الخدمات التعليميـة             
وتحديـد أسـعار تلـك    , رشيد القرارات اإلدارية  وتوفير المعلومات الالزمة في مجال ت     , وترشيدها

  .الخدمات في الجامعات باالستناد إلى أسس موضوعية دقيقة

خلصت الدراسة إلى أن التسعير على أساس بيانـات التكـاليف يفيـد كـالً مـن إدارة الجامعـة           
 وينعكس على االستخدام والتشغيل االقتصادي للمـوارد المتاحـة بمـا يحقـق            , والمتعاملين معها 

  .األهداف المرغوبة

  )2():2005(دراسة عابورة 

هدفت الدراسة بيان أهمية تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة في قطاع الخدمات، وتطبيـق هـذا                
التعرف على  وتوضيح المنافع المترتبة على تطبيقه، و     , النظام على المستشفى اإلسالمي في األردن     

 مالءمة فـي    أكثر ة على اتخاذ قرارات إدارية    مدى صحة المخرجات وقدرتها على مساعدة اإلدار      
  .لتخطيط والتسعيرمجال ا

  :توصلت الدراسة إلى اآلتي

 المختارة لم تنحصر بمعلومـات      األقسامإن نتائج تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة على          •
من , أكثر دقة، ولكن تجاوزته إلى تسريع آلية العمل في األقسام التي جرت عليها الدراسة             

 .مج أنشطة وإلغاء أنشطة معينةخالل د

ولكن بسبب سياسة تسـعير الخـدمات   , إمكان توسيع التطبيق ليشمل أقسام المستشفى كافة       •
  . الطبية من قبل الدولة ال يمكن االستفادة من النظام في تطوير عملية التسعير

  

                                                
مجلـة الجامعـة   , تكلفة الخدمات التعليمة بالجامعاتنظام تكاليف األنشطة كأساس لقياس  , سالم عبد اهللا  , حلس) 1(

  . م2007, )238-211(ص, العدد األول,  المجلد الخامس عشر,)سلسلة الدراسات اإلنسانية(اإلسالمية 
الـة المستشـفى    ح: على أساس األنشطة في المستشـفيات     تطبيق نظام التكاليف    , أشرف جمال فايز  , عابورة) 2(

  . م2005, األردن, جامعة اليرموك,  ماجستير غير منشورةرسالة, اإلسالمي في األردن
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  )1():2004(دراسة فرحات 

ليف جديد صمم أصالً للوفاء بحاجة       بصفته نظام تكا   ABCهدفت الدراسة إلقاء الضوء على نظام       
ومن أجل دعـم االسـتراتيجية      , اإلدارة إلى معلومات ألغراض اتخاذ القرارات اإلدارية المختلفة       

 يمكن تطبيقه فـي     ABCودعم جهود التحسين المستمر وغير المستمر، وإعداد نموذج         , التنافسية
 . طرطوسكل من الشركة العامة لمرفأ الالذقية والشركة العامة لمرفأ

والمتمثلة في دقة   ,  يحقق المنافع المتوخاة من تطبيقه     ABCتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق نموذج       
وتوجيه الجهود لتخفيض التكاليف وتحسـين األداء، وترشـيد توزيـع المـوارد             , احتساب التكلفة 

  .المتاحة
  

  :منهج البحث

والمصادر العلمية  لعديد من المراجع    ليلي، ويتم العودة إلى ا    يعتمد البحث على المنهج الوصفي التح     
تصـميم نمـوذج   التكلفة حسب األنشطة، وتـم  نظام و اإلسالمية   المصارفالمتخصصة في مجال    

  . نشاط المرابحة في بنك سورية الدولي اإلسالميعلىالتكلفة حسب األنشطة يمكن تطبيقه 

عن نتائج بنك لية المنشورة تم جمع البيانات والمعلومات الالزمة لبناء النموذج من القوائم الما
، وإجراء المقابالت مع الموظفين اإلداريين العاملين في هذا /2008/ لعام سورية الدولي اإلسالمي

البنك، والمدقق الشرعي في البنك، والزيارة الميدانية لفرع الحريقة التابع لبنك سورية الدولي 
 .اإلسالمي

  

 
 
 
 
 

                                                
دراسة تطبيقية في إحدى الوحدات االقتصادية فـي        : ABC نظام التكلفة حسب األنشطة      , منى خالد , فرحات) 1(

  . م2004, كلية االقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة دمشق, رسالة دكتوراه غير منشورة. سورية
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  .إلسالمية المصارف امدخل إلى: الفصل األول
 
  

 .تعريف المصارف اإلسالمية وخصائصها:  المبحث األول-

 .أوجه االختالف بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية:  المبحث الثاني-

 .أنشطة المصارف اإلسالمية وخدماتها:  المبحث الثالث-

  .نشاط المرابحة:  المبحث الرابع-
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  .إلسالمية وخصائصهاتعريف المصارف ا :المبحث األول

  
  :مقدمة

مما دفع بعض الدول ,  على الساحة المصرفيةاً متميزاً العمل المصرفي اإلسالمي حضورأثبت 
لمصارف والمؤسسات المالية الدولية ودفع كبريات ا, هاإلسالمية إلى أسلمة نظامها المصرفي بكامل

معات ومراكز األبحاث الغربية ودفع الجا, HSBC كمجموعة سيتي بنك وبنك ,لفتح نوافذ إسالمية
 السوربون ود جامعات هارفار:مثل ,اصة للدراسات واألبحاث اإلسالميةإلنشاء أقسام خ

وترافق ذلك مع ظهور عدد كبير من المنظمات الدولية الراعية للمصارف . أكسفوردوبرمنهجام و
 الخدمات سمجلو, بحرينسات المالية اإلسالمية بالالمجلس العام للبنوك والمؤس: اإلسالمية منها

 المحاسبة ةوهيئ, ومركز السيولة المالية للمصارف اإلسالمية بالبحرين, المالية اإلسالمية بماليزيا
   )1(.والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية بالبحرين

  

 : يتناول المبحث ما يأتي

 .تعريف المصارف اإلسالمية -أوالً

  .نشأة المصارف اإلسالمية -ثانياً  

 .فلسفة العمل المصرفي اإلسالمي - ثالثاً    

 .أسس العمل المصرفي اإلسالمي - رابعاً    

   .خصائص المصارف اإلسالمية -خامساً 

 

  

                                                
اتحاد , والعالقة مع المصارف المركزية والتقليدية    , إدارة المخاطر , سالمية العمليات المصارف اإل , أحمد,  سفر )1(

  .305ص , 2005 , لبنان,بيروت, المصارف العربية
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  :تعريف المصارف اإلسالمية -أوالً
  :اً منها بعضنذكر فيما يأتي,  المراجع واألبحاثتعددت التعاريف في

  

 )1(. عملها على أساس الشريعة اإلسالميةميقو, ية هو عبارة عن مؤسسة مال:المصرف اإلسالمي
  

 جميع يف, اإلسالميةهو المصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة " :اإلسالميالمصرف 
 مبدأ ى القائم عل, خالل تطبيق مفهوم الوساطة الماليةنم, واالستثماريةمعامالته المصرفية 

  )2(".لوكالة بنوعيها العامة والخاصة ومن خالل إطار ا,الخسارةالمشاركة في الربح أو 
  

بما يتفق , غايتها تجميع األموال وتوظيفها, هي مؤسسات مالية مصرفية :المصارف اإلسالمية
  )3(.وبما يخدم الفرد والمجتمع, عة اإلسالميةوالشري

  

 ,تعمل على تحقيق التنمية االقتصادية,  هي أجهزة مالية وتنموية واجتماعية: اإلسالميةالمصارف
   )4(.وذلك في إطار الشريعة اإلسالمية

  

  :بأنه تعريف المصرف اإلسالمي وترى الباحثة
, التها المصرفية واالستثماريةمؤسسة مالية تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع معام

 ةل غايتها في تجميع األموال وتوظيفها بما يحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية والتنمويتتمث
  . الخسارةفي ذلك مبدأ المشاركة في الربح و مستخدمة ,للمجتمع

  

  : المصارف اإلسالميةنشأة -ثانياً
  

 في إيجاد صيغة للتعامل , تلبية لرغبة المجتمعات اإلسالمية,جاءت نشأة المصارف اإلسالمية
  )5(.الفائدة استخدام سعر ندوو, الربا عن شبهة اًبعيد, المصرفي

  

                                                
  .19ص,  م2005 ,أسس العمل المصرفي اإلسالمي والتقليدي ,محمد نضال ,رالشعا) 1(
   2ص .com.bltagi.wwwورة على موقع  محاضرة منش,لمصارف اإلسالميةا, )د-2009(, محمد, البلتاجي) 2(
  .93ص , إربد, الطبعة األولى, 2006, البنوك اإلسالمية, فليح حسن, خلف )3(
  .41 ص ,م2005, مرجع سابق, أحمد,  سفر)4(
  .1ص. مرجع سابق, )د-2009(, محمد, البلتاجي) 5(
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  )1( :أهمها, مل في خروج فكرة المصارف اإلسالمية إلى واقع التطبيق عدة عواوقد أسهمت
 .نمو الوعي اإلسالمي -

 .نمو المقدرة العلمية لدى المسلمين -

  .زيادة اإلمكانيات المتوافرة في العالم اإلسالمي -
 ملحوظقسم كبير من المدخرات الوطنية خارج نطاق العمل المصرفي بما يؤثر بشكل وجود  -

, ثمار األوروبيأوضحت دراسة أجراها فريق من بنك االستحيث , قتصاديةعلى الحركة اال
من الشركات بطلبات %) 34(تقدم أن سبب عدم ,  شركة سورية650 ـمسح تفصيلي لعبر 

من %) 15 إلى10(ومن ناحية أخرى فإن ما يتراوح نسبته بين , ود ألسباب دينية يعقروض
 مليار ليرة )330(باإلضافة لوجود  , فوائدالودائع في المصارف الحالية هي ودائع بدون

 )2( .سورية كنقد متداول خارج المصارف

 والندوات المتخصصة التي جمعت بين االقتصاديين ورجال, ظهور الدراسات العلمية -
  .المصارف اإلسالميين

 ىحيث تم إنشاء ما يسم, /1963/عام لنشاء مصرف إسالمي إمحاولة ترجع البدايات األولى لو
         والتي أسسها,بجمهورية مصر العربية - والتي أقيمت بمدينة ميت غمر, المحليةخارداالبنوك 

ذه التجربة  وقد استمرت ه,رئيس اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية األسبق  النجارأحمد الدكتور
 ينص مصرف حيث يعد أول ,االجتماعيثم تم بعد ذلك إنشاء بنك ناصر  ,حوالي ثالث سنوات

وقد كانت طبيعة معامالت ,  أو إعطاء عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذاًىقانون إنشائه علفي 
  .ىالبنك النشاط اإلجتماعي وليس المصرفي بالدرجة األول

  

 في ,اإلسالمية  ألحكام الشريعة الحقيقي بإنشاء مصارف إسالمية تعمل طبقاًاالهتماموقد جاء 
 السعودية عام العربية بالمملكةل اإلسالمية بمدينة جده توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدو

  . للدول اإلسالمية ضرورة إنشاء بنك إسالمي دوليى حيث ورد النص عل,/1972/
 والتي وقعت من وزراء مالية الدول ,وجاء نتاج ذلك إعداد إتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية

 بمدينة جده بالمملكة /1977/للتنمية نشاطه عام  وباشر البنك اإلسالمي ,/1974/اإلسالمية عام 
تم رفعه عدة مرات ليصل رأس ,  مليون دينار إسالمي)2000( برأس مال ,العربية السعودية

                                                
  .131ص , م2005, مرجع سابق, أحمد, سفر) 1(
  .21ص, م2007, "القطاع المصرفي في سورية واقع وآفاق"المركز االقتصادي السوري ) 2(
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المساهمين من حكومات و )1(,/2006/مليار دينار إسالمي في عام ) 30(المال المصرح به إلى 
 بلغ إجمالي عدد عضويتهم حتى تاريخه والذين الدول اإلسالمية األعضاء بالمؤتمر اإلسالمي

 )2(.مع األفراد في النواحي المصرفية لال يتعامويتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات , دولة) 56(
  

 بنك فيصل تاله, ه األفرادظهر بنك دبي اإلسالمي ليكون أول بنك ينشئ/ 1975/وفي عام 
بنك فيصل اإلسالمي ثم , /1977/فبنك التمويل الكويتي , /1977/اإلسالمي المصري عام 

ثم انتشرت المصارف اإلسالمية في البلدان العربية واإلسالمية كافة، والعديد , /1978/السوداني 
  .وعملت العديد من المصارف التقليدية على فتح نوافذ إسالمية, من الدول األجنبية

  

  )3(:لمصرفي اإلسالمي شكلين أساسينانتشار العمل اوقد أخذ 
  . إلى جنب مع المصارف التقليديةنتشار المصارف اإلسالمية جنباً ا: األول

: بكامله ليتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل إعادة هيكلة الجهاز المصرفي :الثاني و
  .إيرانالسودان وباكستان وماليزيا و

  

  :)4(وفي الجمهورية العربية السورية صدر قرار بالترخيص إلنشاء ثالثة مصارف إسالمية هي
 .2006 /7/9بنك الشام اإلسالمي صدر قرار بترخيصه بتاريخ  •

  .2006 /7/9بنك سورية الدولي اإلسالمي صدر قرار بترخيصه بتاريخ  •
  .2007 /28/6صدر قرار بترخيصه بتاريخ  بنك البركة اإلسالمي •

  
ركة ولم يباشر بنك الب, وقد باشر كل من بنك الشام اإلسالمي وبنك سورية الدولي اإلسالمي

  .اإلسالمي حتى تاريخه
  
  
  
  

                                                
 دينـار   1 أن   الدولي حيـث  خاصة بصندوق النقد    السحب  الحقوق  من وحدات   وحدة  يعادل  : ر اإلسالمي الدينا) 1(

 ) org.isdb.wwwموقع البنك اإلسالمي للتنمية .(أمريكي دوالر 1.4إسالمي يعادل 

  .1ص . مرجع سابق, )د-2009(, محمد, البلتاجي) 2(
  .132ص , م2005, مرجع سابق, أحمد, سفر) 3(
دليل المصارف الخاصة المرخصة في سورية منشورة على موقع مصرف سورية المركزي ) 4(

sy.gov.quecentraleban.www  
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  )1(:اإلسالميفلسفة العمل المصرفي : ثالثاً
 الذي يقدمه في والدور التي يحملها، الرسالة بفلسفة العمل المصرفي اإلسالمي طبيعة قصودالم

  . بشتى أنواعها وصورهامصارفمجال أعمال ال
  

   : المصارف اإلسالميةرسالة
 المال أن التي تقوم على مبدأ ,اإلسالميةية االقتصادية  هي جزء من النظراإلسالمية مصارفال

 فإن , وما دام اإلنسان مستخلفاً على هذا المال,األرضعمار  مستخلف فيه إلواإلنسانمال اهللا 
ملكيته لـه مربوطة بهدف ومقيدة بشروط من استخلفه، بأن يحصل عليه باألساليب التي 

 ينسى حق اهللا فيه، ال وأن يستخدمه فيما يحل له وأ،ارتضاها، وأن ينميه بالوسائل التي شرعها
  . من اإلنتاج إلى التوزيعوهذه القيود تكفل تنظيم الدورة االقتصادية بكاملها

  

  . مع االلتزام بالحالل وتحقيق العدل االجتماعياألرضعمار  إ فالعبادة في المجال المالي تعني
  

  )2(:اإلسالميةدور المصارف 

  :اإلسالمية بما يليدي للمصارف الدور االقتصايتمثل 
  

 التي تشكل شريحة واسعة من ,تجميع المدخرات وبخاصة من فئة صغار المدخرين -1
  . يسمح بتحسن دخلهماً شرعياً عائدإعطائهم عم, المجتمعات

 وبالتالي زيادة في قدرات االقتصاد ,اإلقراض المجمعة لالستثمار بدل األموالتوجيه  -2
  .ح له بالتطور والنمو مما يسم,اإلنتاجية

الجهات   والتي تعجز,أهميةلمجاالت ا أكثرإلى تطوير االقتصاد من خالل توجيه االستثمارات  -3
 األرباحو, المخاطر المرتفعةو,  والموارداإلمكانياتضعف  بسبب  عن القيام بهااألخرى

  .سبة لالقتصاد بالنمن أهميتهارغم بال األموال استردادفترة  وطول ,منخفضة في البدايةال
 في زيادة هم يسامم, الدائم وسلع االستهالك ,األساسية ةالمجتمع االستهالكي تلبية احتياجات -4

  .األفرادرفاهية 

                                                
المـؤتمر األول للمصـارف     , لياتهـا وتطويرهـا   آالمصرفية اإلسالمية خصائصـها و    , عبد الستار ,  أبو غدة  )1(

  .)6-3 (ص  ,3ص.  م2006 /3 / 14-13خالل الفترة ,  سورية-دمشق, والمؤسسات المالية اإلسالمية
  ).178-158( ص ,م2006, مرجع سابق, فليح حسن, خلف) 2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 30 -

  .اإلنتاجيةمن خالل تمويلها للمشاريع  , التشغيل والحد من ظاهرة البطالةزيادة -5
  

 التي ,األساسيةي القطاعات  طريق تمويل النشاطات المنتجة فنع,  تصحيح الهيكل االقتصادي-6
  .اً ومرتفعاً سريعاً تمويلها بسبب عدم تحقيقها عائدمال يت

  

 , قدرة ودخالًواألقل من خالل توفير التمويل للمحتاجين ,في توزيع الدخولتفاوت  الالحد من -7
  .مما يسمح بزيادة دخولهم

  

ل توفير التمويل لزيادة  خالنم, النامية في اقتصاديات الدول  وخصوصاً,الحد من التضخم -8
 مكافحة واألسعار بخفض اإلسهام وبالتالي , حجم الطلب الكبيرع ليتناسب م,العرض الكلي

  .التضخم
  

  :اإلسالمية بما يليالدور االجتماعي للمصارف ويتمثل 
  

 في حال عدم وجود , الزكاة وتوزيعها على المستحقينأموالتشكيل صندوق خاص لتجميع  -1
قليص  وت, توزيع الدخولوإعادة , بما يساعد على محاربة الفقر, متخصصةإسالميةمؤسسة 

 الزكاة في سد ديون الغارمين يشجع الناس أموال استخدام أنكما  ,الفوارق الطبقية في المجتمع
  . اإلفالسعلى االستمرار بالعمل وتجنب 

  

  .تجميع الصدقات والتبرعات وتوجيهها للمحتاجين -2
  

 ,الزواج و,العالج :مثل , التزامات ضروريةألداء إليهاحسنة للمحتاجين تقديم القروض ال -3
 تأسيسالمشاركة في  و, العاطلين عن العمل على بدء مشروع صغيراألفرادمساعدة  و,الدراسةو

  .م الخدمات الصحية والتعليمة لغير القادرينيتقدو ,لربحإلى ادف مشروعات ال ته
  

  .المحاضراتديني من خالل الدورات والندوات والزيادة الوعي العلمي والثقافي و -4
  

 مبدأ مشاريع سكنية تعتمد على إنشاء خالل نم, عليهمين السكن لغير القادرين أ في ت اإلسهام-5
  . المنتهية بالتمليكاإلجارة
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  :اإلسالمي العمل المصرفي أسس -رابعاً

, قاعدة الغرم بالغنم: منهاو .ياتهالتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أعمالها وعملاال -1ً
  .وقاعدة الحالل والحرام

  

يكون بمقدار  ) الربحأوالعائد (الكسب أو  الحق بالحصول على النفع أنأي  )1( :قاعدة الغرم بالغنم
 الربح بمقدار الحق في فيكون ,) المخاطرأو الخسائر أوالمصروفات (تحمل المشقة والتكاليف 
 وااللتزامات ,عادل ما عليه من التزاماتتلكل طرف في العقد حقوق ف ,ةاالستعداد لتحمل الخسار

  . ضمانأو عمل أو التزام بمال :ةثالث
  

  : قاعدة الحالل والحرام
 أسـاس  ما خالطه ظلم وهو      إال ,ن جميع البيوع والمعامالت حالل    أ ب اإلسالم في   األساس أنحيث  

ة وبغضـاء فـي المجتمـع مثـل الخمـر       عـداو إلى أو ما يؤدي ,تحريم الربا واالحتكار والغش   
% 100 والخطر الذي يقترب من احتمال       مرفوض،المتمثل بالربا   % 0 فالخطر اآلمن    )2(.والميسر

  )3(.كالغرر والمقامرة مرفوض أيضاً
  

وشـروط صـحة    , اإلسـالم نواع البيوع في    أولتحقيق االلتزام بهذه القاعدة البد من التعرف على         
  . التحريمسبابوأالبيوع والبيوع المحرمة 

  

  )4(:اإلسالم البيوع في أنواع

  .مبادلة سلعة بسلعة بغياب النقد :)العين بالعين(بيع المقايضة  •
 . شراء عملةأو بيع عملة ,وهي مبادلة نقد بنقد): الثمن بالثمن(بيع الصرف  •

 
 
 

                                                
 .86ص, 2006, الطبعة الثانية, أصول المصرفية اإلسالمية وأساليب التمويل المتوافقة معها, الغريب, صرنا) 1(
 .36 ص ,م2005 ,مرجع سابق, أحمد,  سفر)2(

 محاضرة ألقيت بغرفة تجارة حماة منشورة على موقـع          , المصارف اإلسالمية وآليات عملها    ,سامر, قنطقجي) 3(
 .3 ص .com.kantakji.www  إلسالميةمركز أبحاث فقه المعامالت ا

 .)38-36(ص , م2005,  مرجع سابق, محمد نضال, الشعار)4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 32 -

 :نا وله نوع,أي مبادلة سلعة بنقد ):العين بالثمن (البيع المطلق  •

  .ع الثمن عاجالً يتم دف:حالبيع    
  :ناوله نوع . الثمنأداءيؤخر  :جلآ بيع   
  . في الموعد المحدديتم دفع الثمن كامالً :بيع النسيئة -                   
  . في مواعيد محددةأقساطيدفع الثمن على  : بيع التقسيط -                   
 أنواعوله , جل محددأ إلىين  العموتأخير تسليحيث يتم تعجيل الثمن  :بالعينالثمن  بيع •

   :        منها

  . عند التعاقدكامالًيتم دفع الثمن  :بيع السلم  
  . لموعد محددتأجيله أو أقساطيتم دفع الثمن على  :بيع االستصناع      

  

  )1(. فهو بيع محرم يدعى بيع الكالئ بالكالئجالً كان كل من الثمن والمثمن مؤإذا

  )2( : البيعأركان
  .عليه المعقود -3 المتعاقدان -2 الصيغة -1 :أركان ثالثة للبيع

  .)قبلت, بعتك ()والقبول, اإليجاب(  وهي قولية :الصيغة -1

  : ويشترط فيهما, البائع والمشتري:المتعاقدان -2
  .الرضا •
, البالغ :وهو , العقد أي جائز التصرفإلجراء  يكون كالهما مؤهالًأنأي : األهلية •

  .دالرشي, العاقل
  ). وصي,ولي ,وكيل(, يقوم مكان المالكأو للمعقود عليه اً يكون البائع مالكأن أي :لملكا •

  

  : ويشترط فيه)السلعة التي ستباع والثمن (المعقود عليه -3
 حرم على إذا اهللا عز وجل إن(( منفعة مباحة وليس منفعة محرمة  فيه يكونأن أي :اإلباحة -أ 

  .أحمد اإلمام النبي صلى اهللا وعليه وسلم في مسند قول))  شيء حرم عليهم ثمنهأكلقوم 
  .بيعها للسلعة التي يريد  يكون مالكاًأنأي : القدرة على التسليم -ب 

  .البيع وهو العلم بالسلعة والعلم بثمن :العلم -جـ
                                                

محاضـرات منشـورة علـى موقـع        , فقـه المعـامالت المصـرفية     , يوسف بـن عبـد اهللا      ,الشبيلي)  2) (1(
com.bilyshu.www.8- 5( ص 1 ج .( 
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  )1(: المحرمات في البيوعأنواع
  .محرم لذاته - أ
 .محرم لكسبه  - ب

  

  :ه نوعان ول,ما كانت منفعته محرمةكل  :محرم لذاته - أ
 .الكلب – األصنام – الخنزير –الميتة  – الخمر:وهي: محرم العين محرم المنفعة 

بيع الحرير للرجال : ثل م, كان لهذه المنفعة المحرمةإذافيحرم بيعه : مباح العين محرم المنفعة
  .مراً يتخذه خأن أرادبيع العنب لمن و, الرتدائه

كن طرأ التحريم عليها بسبب طريقة اكتسابها مثل  في ذاتها مباحة ولاألشياء :محرم لكسبه  - ب
 . القمارأوالمال المقبوض بعقد فاسد كالربا 

  )2(.الربا - الغرر-لظلما :لكسبه التحريم في المحرم وأسباب

  :من المعامالت التي تندرج تحت الظلم •
  بيع - الغش-) بة بالشراء كما في المزاد العلنيوهو الزيادة في السعر دون الرغ (:النجش  
  .االحتكار -التسعير – شرائه على شرائه أو أخيهعلى بيع   الرجل 

 ومن مثله بيع الثمار ,ن فيه نوع من المقامرة وهو محرم أل, وهو كل بيع مجهول العاقبة:الغرر •
  .صالحهاقبل بدو 

  .سيتم تفصيلها الحقاً , وربا ديون, ربا بيوع:نا نوعوهو: الربا •

  )3(:ر المالااللتزام بضوابط استثما -2ً
  .يجب التأكد من أن نشاط المشروع حالالً طيباً :الحالل ضابط المشروعية - 
 ولقد حدد أبو حامد الغزالي مقاصد الشريعة في :ضابط تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية -

 .وهي المسماة بالضروريات, نهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهمأن يحفظ عليهم دي: خمس هي
  . بهذه المقاصدالمراد تمويلها  ترتبط المشروعاتأنويعني ذلك 

                                                
 ).11-8(ص , 1ج, مرجع سابق, يوسف بن عبد اهللا, الشبيلي) 1(
 ).11-2(ص , 2ج, مرجع سابق, يوسف بن عبد اهللا, الشبيلي) 2(

صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة والمعالجة المحاسبية لصـيغة المشـاركة المنتهيـة             ,  محمد ,البلتاجي) 3(
 ,المملكة األردنية الهاشمية  , لألكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية    لمؤتمر الثاني عشر     قدم في ا   بحث, بالتملك
  ).20-18(ص , ) أ-2005(, م31/5/2005 – 29 ,عمان
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  . المال وحمايته من المخاطرىضابط المحافظة عل -  

  .الضروريات والحاجيات والتحسينات: هي ضابط االلتزام باألولويات اإلسالمية -
  .ولذلك ال يجوز إعطاء مشروعات الكماليات األولوية قبل استيفاء الضروريات والحاجيات

  

  . تنمية المال بالتقليب وعدم االكتنازضابط -  

 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم "قال تبارك وتعالى  :بط التدوين المحاسبي لحفظ الحقوقضا  -   
  .282البقرة آية ..." بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

  

" شهيد  وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضار كاتب وال "قال عز وجل  :الحقوقضابط التوثيق لحفظ  -  
  .282البقرة آية 

وأقيموا الصالة وآتوا  "ل اهللا تبارك وتعالىا ق:ضابط أداء حق اهللا في المال وهو الزكاة -  
  .56 النور آية  "الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون

  

  .وتعد هذه الضوابط من موجبات التمويل الفعال الهادف الذي يحقق التنمية الشاملة
  

  :ذاتهابادل وليس سلعة بحد المال وسيلة ت - 3ً
  

 ليست سلعة، وليس لها قيمة زمنية إال من هي وللوفاء، للقيم وأداة  للتبادل ومخزنالنقود وسيلةٌف
   )1(.خالل ارتباطها بالتعامل بالسلع بشروطها الشرعية

  

 وهذا يؤدي ,اً من خالل جعل الفائدة صفر,ينتج عنه عدم المساهمة في التضخم أساسيوهو مبدأ 
تنتهي  و, زيادة العرضيتبعها , زيادة الطلبوبالتالي ,األسعار انخفاض تكلفة التمويل ورخص إلى

ختفي تكلفة  وعندما ت, فعندما تتحقق العمالة الكاملة تختفي مشكلة البطالة, زيادة العمالةبتحقيق
  )2(.صل البالء في أي مجتمعأ البطالة والتضخم هما أنحيث , التمويل يختفي التضخم

  

 
  

                                                
 .5 ص ,مرجع سابق ,م2006 ,عبد الستار ,غدةأبو  )1(

 .29 ص ,م2005 , مرجع سابق,أحمد,  سفر)2(
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 :اإلسالميةخصائص المصارف  -خامساً

  :يتتمتع المصارف اإلسالمية بخصائص عدة تميزها عن المصارف التقليدية، نذكر منها ما يأت
   )1(:استبعاد التعامل بالفائدة - 1ً

      .المبدأ األساسي في اإلسالم تحريم الرباف , إسالمياًمصرفوهذه خاصية رئيسية العتبار ال
  ؟ بافما هو الر

  )2(.عوضالفضل الخالي عن  وهو :لرباا
  .بيوع وربا ,ديون ربا :نا الربا نوع
  )3(:نوعانوله  ) أي عقود الدينفي المداينات( ربا الديون

 يبيعه سلعة أو  ماالًآخرن يقرض شخص أ ك,األجلالزيادة في الدين عند حلول : ربا النسيئة -أ 
 المقترض فيطلب مهلة أور المال للمشتري جل االستيفاء ال يتوافأ وعند حلول ,جل محددأ إلى

  . وهو الربا العلني المحرم,الدين مقابل زيادة مبلغ إضافية
 يسترد المبلغ نكأ, القرض مقابل الحصول على منفعة من اإلقراض وهو :ربا القروض -ب
  .مجاناً يستخدم المقترض للعمل لديه أو ,كبرأ
  

  )4(:ناعنووله ) في المعامالت التجارية (ربا البيوع
ولو كانت غير ( شبه مثليين أو الزيادة في تبادل مثليين ): ربا النقدأو ربا اليد أو(ربا الفضل  -أ

  ).ضعفهأو  خراآل لجهل خذ استغالالًؤ فقد ت,مشروطة
   .ماهحدأ تسليم تأخير شبه مثليين مع أووهو تبادل مثليين  ):البيعربا ( ربا النّساء -ب

  .ء هما من الربا الخفي المحرم بالسنة ربا الفضل وربا النّساإن

الذهب والفضة والقمح والشعير والملح والتمر، ففي كل :   في األصناف الستةيكون ربا البيوعو
  .صنف من هذه األصناف يحرم مبادلة صنف بصنفه إال مع التساوي والتقابض

  .التقابض قائماًأما إذا كانت المبادلة بين صنفين مختلفين أبيح عدم التساوي لكن ظل شرط 
  

                                                
   .2ص, م2006 ,مفهوم المصرفية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ,فكري كباشي, األمين) 1(
  ).15-13( ص ,م 2001,  النظام المصرفي اإلسالمي,رفيق يونس, المصري) 4) (2(
  ).15-13(ص , 2ج, مرجع سابق, يوسف بن عبد اهللا, الشبيلي) 3(
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والحكمة واضحة في تخصيص هذه األصناف بهذه القيود ففي الصنفين الذهب والفضة ـ يبرز 
 وبهذا االعتبار فال تستحق النقود ,)والتقليل من دورهما كسلعة(معنى التأكيد على دورهما النقدي 

  .نتاج المنتج للربح اإلعائداً بمفردها ألن وظيفتها المبادلة مع السلع والخدمات التي هي محل
ن اشتراط التساوي عند تبادلها يدفع إلى توسيط النقود منعاً إأما باقي األصناف األربعة األخرى ف

أما اشتراط التقابض ـ فألنها قوت الناس األساسي لحياتهم ـ يدفع إلى حصر  .للجهالة والغبن
فإن كان عجزه مؤقتاً فسبيله التعامل التجاري فيها للقادر على الدفع الفوري، أما غير القادر 

 أو حكومة توفير الحد األدنى الكريم أفراداً وإن كان عجزه دائماً فواجب المجتمع ,القرض الحسن
  .لمعاشه

 من سلبية المستثمر ,هغير موقفلي يحفز صاحب المالالزكاة واألمر بي الشديد عن الربا، هالن إن
 إلى إيجابية المستثمر ,الما ضمن الربا المتفق عليه ط,بالربا الذي ال يعبأ بكيفية استخدام أمواله

على اختيار مجال استثماره وعلى متابعته حتى يحقق غرضه،   ويحرص,الذي يخاطر بماله
  )1(.وبذلك يؤدي أمانة هذا المال الذي استخلفه اهللا فيه

  

   :التنمية أولوية -2ً
  :  يعمل علىي فهواإلسالم للمصرف األساسية األهداف من المجتمع تعد تنمية نإ
   .مين االنتفاع االقتصاديأجل تأ قدر من االدخارات من أقصىتعبئة  - 
  .لمجتمع للفرد والنشاطات نفعاًا ألكثرتوجيه التمويل الالزم  - 
  . والنشاطات والخدمات التي تقوم بهااألعمال نفع للمجتمع من خالل أقصىتقديم  - 
  في كلاًمما يحقق نمو ,تصادية بشكل متوازنتقديم التمويل لمختلف القطاعات االق - 

  )2(.القطاعات
  . المحلي مما يؤدي لتنمية المجتمعالتركيز على االستثمار - 
  .والمدارسمستشفيات الاالهتمام بتوزيع االستثمارات لتشمل الخدمات االجتماعية الملحة كبناء  - 
  . والجمعيات السكنيةلألفراد اإلسكانتمويل  - 

                                                
, مقال منشور على موقع الموسوعة اإلسالمية, نحو فهم نظام البنوك اإلسالمية, جمال الدين, عطية) 1(

com.balogh.www .2ص.  
النواحي االيجابية في التعامل المصرفي اإلسالمي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية , مجيد ,الشرع) 2(

:  بعنوانالمؤتمر العلمي األول لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  بحث مقدم إلى,دراسة تطبيقية ,اإلسالمية
 .3 ص ,األردن, جامعة العلوم التطبيقية.  م2003 /5 /14- 12خالل الفترة , اقتصاديات األعمال في عالم متغير
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  :عالقة المتعاملين مع المصارف اإلسالمية عنها في المصارف التقليديةاختالف  -3ً
 في أما ,فالعالقة القائمة بين المتعامل مع المصرف التقليدي هي عالقة المقرض بالمقترض

  )1(. فالعالقة هي عالقة شراكةاإلسالمية مصارفال
  

  )2(:الربح والخسارة المزايا اآلتيةيحقق مبدأ المشاركة في و
 بينما يضمن ,وأبداً  ألن الربا يضمن غنم طرف دائماً,الة توزيع الثروة بين أفراد المجتمععد/ أ

  . فائدة محتملة للطرف اآلخر إذ قد يخسر أو يربح
 , ألنه يحول المصرف إلى شريك في العملية اإلنتاجية,تحقيق االستخدام األمثل للموارد المالية/ ب

  . البحث عن أحسن الخيارات االستثماريةجدوى ومما يدفعه إلى التدقيق في دراسات ال
  .  أفضل استخداماتهاإلىلموارد االقتصادية ا بتوجيهه ,يؤدي إلى زيادة الناتج القومي/ ج
  . ويحقق االستقرار االقتصادي,يزيد من معدل التراكم الرأسمالي/ د
  

وفلسفة العمل ألقى هذا المبحث الضوء على تعريف المصارف اإلسالمية ونشأتها وخصائصها 
ويبين المبحث التالي أوجه االختالف بين المصارف اإلسالمية , المصرفي اإلسالمي وأسسه

  .والمصارف التقليدية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .6 ص ,م2006, مرجع سابق , عبد الستار,أبو غدة )1(

, م2006, تطبيق الصيغ اإلسالمية في النظام المصرفي وأثره علي السياسات النقدية ,مدأح مجذوب ,أحمد) 2(
 .1 ص  net.almeshkat.wwwمقال منشور على موقع المشكاة اإلسالمية 
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  .التقليديةالمصارف أوجه االختالف بين المصارف اإلسالمية و :المبحث الثاني

  
  

  :مقدمة
أ الحاجة إلى إجراء مقارنة بين تنش, مع ظهور المصارف اإلسالمية على ساحة العمل المصرفي

مع التطرق لألزمة , المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية للتعرف على أهم الفروقات بينهما
  .وهذا ما سيتم تناوله في هذا المبحث, المالية العالمية الحالية وأثرها على المصارف

  
  
  

  : اآلتيةألقساما  إلىولتقديم نظرة أوضح سيتم تقسيم المبحث
 

 
  .تعريف المصرف التقليدي -أوالً

  .خصائص المصارف التقليدية -ثانياً

  . بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليديةأوجه االختالف -ثالثاً

 .المصارف اإلسالمية واألزمة المالية العالمية الحالية -رابعاً
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 )1( : تعريف المصرف التقليدي-والًأ
   

  :ول المصرف التقليدي ولكنها اجتمعت على ما يأتيتعددت التعاريف التي تتنا
  .بغرض تحقيق أكبر عائد مادي ممكن, هو مؤسسة مالية مصرفية للمتاجرة بالنقود

  

وربحه يتمثل بالفرق بين ما يتقاضاه من فائدة مقابل , فنشاطه الجوهري يقوم على االتجار بالديون
إلى التضخم الناتج عن زيادة في الكتلة النقدية  مما يؤدي ,وما يدفعه من فائدة االقتراض, اإلقراض

  .دون أن يقابلها إنتاج حقيقي مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار, المتمثلة في الفوائد
  

  

  )2( : خصائص المصارف التقليدية-ثانياً
 

  :تتميز المصارف التقليدية بعدة خصائص نذكر منها
  .مركبة باهظة من العمالء تمنح التسهيالت المصرفية التقليدية مقابل فوائد -
  . لضمان سرعة العائدأي تمويل قصير األجل, التسهيالت سنةمعظم  مدة -
 والفوائد لتحقيق  المصرفلضمان استرداد أموال,  التركيز على كبار العمالء الملتزمين-

  . األرباح
 بعض عامل ضغط في حالة المماطلة أو التعثر من االستخدامه, وجوب تقديم ضمانات كافية -

  .العمالء
مما , النظر عن ميادين التنمية الشاملة بغض , تركيز التمويل في الميادين واألنشطة المربحة-

  .يؤدي إلى خلل في البنية االقتصادية وعدم التوازن التنموي
من خالل تركيز , وبالتالي سوء توزيع الثروة,  تركز الثروة بيد عدد قليل من أفراد المجتمع-

وتمييزهم , ض على أشخاص قادرين على تقديم ضمانات لتسديد القرض وفوائدهعمليات اإلقرا
   .بمعدالت فائدة منخفضة
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  : أوجه االختالف بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية-ثالثاً
 :يمكن إيجاز أوجه االختالف بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية بما يأتي

  

  )1(:الفلسفة -1ً
خاطر وال تقدم إال على ما هو مضمون النفع بحسب تال المصارف التقليدية بأنها  فلسفة تتمثل

 , وتجعل تبعة الخسارة على المقترض الذي تشترط عليه منفعة عن القرض,األصل والطبيعة
، أو تأخذ عن الضمان عائداً مهما كانت نتائج النشاط الذي لتزم هو األداء مهما كانت الظروفوي

  .المستفيد من الضمانيدخل فيه 
  .ع المخاطر وتحملها بالرغم من السعي لتقليلهاقُّوتَ ببينما تتمثل فلسفة المصارف اإلسالمية

  

  ) 2(:النظرة إلى النقود - 2ً
النقود عن طريق بيع وشراء االئتمان والتكسب من الفرق، فهي قائمة  ب المصارف التقليديةتاجرت

و الخدمات، باستثناء الخدمات المصرفية الخالية من على الربا وليس التعامل في السلع أ
  .المخاطرة

  .تتقيد بوظيفة النقود التي هي تسهيل انتقال السلع والخدماتأما المصارف اإلسالمية فهي 
  

  .  الداخليةةالرقاب, المبالغ دعائ, فوائد التأخير,  بالمتعاملينةالعالق, ماالستخدا, اإليراد -3ً
  .بين المصرف التقليدي والمصرف اإلسالميمقارنة : /1/جدول رقم 

  المصرف اإلسالمي  المصرف التقليدي  
  ربح  فوائد  إيراد الودائع

  صيغ مشاركة بالربح والخسارة  قروض بفائدة  مصارفاستخدام موارد ال
  عالقة شراكة  عالقة مقرض بمقترض   بالمتعاملينعالقة المصرف
  غير موجودة  موجودة  فوائد تأخير
نسبة مئوية من المبلغ   لغ المودعةعائد المبا

  المودع
  نسبة مئوية من الربح المحقق

  الرقابة الشرعية-التدقيق الداخلي  التدقيق الداخلي  الرقابة الداخلية
  .السابق ذكره, د فليح خلف, كتاب البنوك اإلسالمية الباحثة باالستناد إلى من إعداد: المصدر

                                                
  .8ص , م2006, مرجع سابق ,لستارعبد ا, أبوغدة) 2) (1(
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  :األسس - 4ً
  )1(: بـها المصرف التقليديتتمثل األسس التي يقوم علي

مبدأ النظام الرأسمالي االقتصادي  على القائمة) الحرية بدون قيود( الحرية االقتصادية المطلقة -
  ).دعه يعمل دعه يمر(
  .الملكية الخاصة الفردية -
  . العملالربح الفاحش وهو المحرك لزيادة اإلنتاج والمحفز ألصحاب -
  

  )2(: عليها المصرف اإلسالمي ومنهاوبالمقابل نجد األسس التي يقوم
أولوية مبدأ تقديم حاجات المجتمع والمصلحة الجماعية على العائد ( الحرية االقتصادية المقيدة -

  ).الفردي
  ).الخاصة والعامة( الملكية المزدوجة -
ق تحقي ( التكافل االجتماعي وتحقيق التوازن في المجتمع اإلسالمي بتقريب الفوارق بين األفراد-

  ).العدالة االجتماعية
  .والموجهات اإلسالمية األخرى) الحالل والحرام(القاعدة الذهبية  التمسك ب-
  

  )3(:األعمال المصرفية - 5ً
مقارنة بين األعمال المصرفية التي يقوم بها المصرف التقليدي والمصرف / 2/يبين الجدول رقم

 .اإلسالمي
 . اإلسالميية للمصرف التقليدي والمصرفقارنة بين األعمال المصرفالم: /2/جدول رقم 

   اإلسالميالمصرف   التقليديالمصرف  العمل
  نوع العقد  نوع العقد  

 ضامن للمبلغ المصرف  الودائع ألجل
  .المودع فهو قرض

 يضمن نسبة المصرف
  مئوية من المبلغ كإيراد

 غير ضامن للمبلغ فهو عقد المصرف
  ,مضاربة

  
المبلغ وفي حال تحقيق الربح يعطى صاحب 

   مسبقا من الربحةنسبة مئوية محدد
                                                

  .)141-140(ص , م2005 ,سابق مرجع ,أحمد, سفر) 2( )1(
  ).66-65(ص , م2006, مرجع سابق, الغريب, ناصر) 3(
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قرض مقابل فائدة   اإلقراض المباشر
  محددة

  غير موجود

      االعتمادات المستندية
  عقد الوكالة  خدمة مقابل أجر  مغطاة بالكامل
  عقدي المشاركة والمرابحة  قرض بفائدة  غطاء جزئي
  عقدي المشاركة والمرابحة  قرض بفائدة  بدون غطاء
      ضمانخطابات ال

  عقد كفالة ووكالة  خدمة مقابل أجر  ابتدائي
  عقد كفالة ووكالة  خدمة مقابل أجر  نهائي مغطى بالكامل
  تنفذ من عمليات التمويل  قرض بفائدة  نهائي بغطاء جزئي
  تنفذ من عمليات التمويل  قرض بفائدة  نهائي بدون غطاء

       الماليةاألوراق
األوراق إيداع   الوديعةعقد  خدمة مقابل أجر 

 عقد الوكالة خدمة مقابل أجر  األوراقبيع وشراء 

 عقد الوكالة خدمة مقابل أجر   االكتتاباتإدارة

 عقد الوكالة خدمة مقابل أجر  الكوبوناتدفع 

       التجاريةاألوراق
   التعامل بها قرض جر نفعأوقف  قرض بفائدة  األوراقخصم 

  عقد الوكالة  خدمة مقابل أجر  األوراقتحصيل 
      :األجنبيالصرف 

    عقد الصرفضوابط  قرض بفائدة  بيع حاضر
      :التحويالت
  عقد الوكالة خدمة مقابل أجر  نفس العملة

  ضوابط عقد الصرف خدمة مقابل أجر  عند االختالف
   بالشكل التقليدي وحول للقرض الحسنأوقف  قرض بفائدة  السحب على المكشوف

  رةاإلجا خدمة مقابل أجر   الخزائنتأجير
  اإليداععقد  خدمة مقابل أجر  األماناتحفظ 
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      بيع وشراء الشيكات
  عقد الوكالة  قرض بفائدة  نفس العملة
  عقد صرف ووكالة  قرض بفائدة  عملة مختلفة
   جعالةأوعقد وكالة   خدمة مقابل أجر  التحصيالت

  الغريب ناصر السابق ذكرهد , إلى كتاب أصول المصرفية اإلسالميةمن إعداد الباحثة باالستناد : المصدر
  

  : نذكرقولتوضيح بعض ما سب
ريات بضائع من    المستندي بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشت           االعتماديعرف   •

قيمة بالعملة المطلـوب السـداد      بموجبه عن طريق المراسلين بسداد ال      مصرفيقوم ال , الخارج
  )1(.بها

 طلب المتعامل بـدفع     ى عل  يصدر من المصرف بناء    تعهد كتابي : "يعرف خطاب الضمان بأنه    •
مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصـرف خـالل مـدة                  

  )2(."ى المدة األولانتهاء وذلك قبل ى الضمان لمدة أخرامتداد ويجوز ,محددة
  

تبيـع  ي أسـهم الشـركات التـي         بصفة عامة التعامل ف     اإلسالمي ال يجوز للمصرف   •
  )3(... ).- الخمور -السجائر ( تخالف الشريعة ت منتجا

  

 صفة عامة في األعمال التجاريةب) الشيك, السند اإلذني, الكمبيالة( وراق التجاريةاألتستخدم  •
عن طريق شخص آخر في  ائن بدفع مبلغ معين إما بنفسه أوكسند يثبت فيه المدين تعهدا للد

  )4(.تاريخ معين
  
 )5(:ضوابط عقد الصرف •

  . نفسهالحال في المكان والزمانالتقابض في -1 
عملة سورية ورقية مقابل عملة (  إذا كان الماالن من جنس واحد التماثل,التساوي-2 

  .وإال اشترط التساوي فقط, )سورية معدنية

                                                
,         رفية في المصارف اإلسالميةالخدمات المص, )ب-2009(, محمد, البلتاجي )4) (3) (2) (1(

  .com.bltagi.wwwمقال منشور على موقع ) 4-2(ص 
  .22ص , 3ج,فقه المعامالت المصرفية, يوسف بن عبد اهللا  ,الشبيلي )5(
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  )1(:منها, يات المصرفية محرمة بغير سبب ربويعملوهناك بعض ال

, يانصيب(ائع التوفير الفائزون نتيجة قرعة أو سحب جوائز يستحقها أصحاب حسابات ود -1
  ).ميسر

  . منح كفاالت مقابل أجر -2
 على وأ, دخول المصرف في شركة مع الغير بشرط تحميل الخسارة على الشريك بالعمل -3

  .شركاء األموال بنسب تختلف عن حصصهم برأس مال الشركة
  .مورتمويل مشروعات محرمة كأندية القمار ومصانع الخ -4

   
  : المصارف اإلسالمية واألزمة المالية العالمية الحالية-رابعاً

  )2(:نشأة األزمة -1ً
عن إفالسه نتيجة ) ليمان براذرز (مصرفم حينما أعلن 15/9/2008يوم ت والدة األزمة كان

، فكان أن لجأ يونيته الموظفة في الرهن العقاريلصعوبات مالية لعدم قدرته على استرداد مد
ولكن البداية لم تكن في ذلك اليوم حيث سبقتها سلسلة , ن اإلفالس لحماية نفسه من الدائنينإلعال

 ابتدأت باألزمة االقتصادية العظمى في ,من األزمات التي تعرض لها العالم خالل القرن العشرين
 ثم أزمة التضخم في السبعينيات ثم أزمة ,م1963 ثم أزمة البورصات في عام ,م1929عام 
، ثم أزمة البرمجيات م1997 ثم أزمة دول جنوب شرق آسيا في عام ,م1980يونية في عام المد
 ثم ,م2006، ثم أزمة البورصات الخليجية في عام م2002-م2000سهم الصناعية في عام واأل

  .م2008وصوال ألزمة 
  

  : أسباب األزمة المالية العالمية-2ً
  

  )3(: أزمة الرهن العقاري -1
لمتحدة األمريكية في الخروج من أزمة البرمجيات دفعها لتشجيع زيادة منح إن رغبة الواليات ا

 فخفضت أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها في ,االئتمان إلى القطاع العقاري إلنعاش االقتصاد
لشراء أنشأت مؤسستين و ,اإلقبال على االستثمار العقاريفي  مما زاد ,%)1(ذلك التاريخ حوالي 

                                                
  .13ص,  م2001, دمشق, النظام المصرفي اإلسالمي, رفيق يونس, المصري) 1(
بحث , المية والتنميةثر األزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف اإلسأ, حسن ثابت, فرحان): 3) (2(

 مارس 21-20خالل الفترة من , مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية اليمنية بعنوان الواقع وتحديات المستقبل
  ). 17 -14(ص , اليمن, صنعاء, م2010

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 45 -

قد ء الرهونات العقارية من المصارف ومهمتها شرا) ، فريدي ماكفاني ماي(ة الرهون العقاري
 :  نشوء أمرين هماساعد هذا في

  . العقاري بضمان رهن تلك العقارات على زيادة التمويلمصارفإقبال ال -
 . عبء الرهونات العقارية المتعثرة في التخفيف منمصارفمساعدة ال -

، رتب عليها ارتفاع أسعار العقاراتالعقارات تي مجال رتفاع حمى المضاربات وخاصة ف ومع ا
خالل الفترة  حاالت التعثر والتخلف عن السداد و، فكثرت أصبحت عوائدها ال تغطي تكاليفهاو

 2007ونات العقارية خاصة في عام  بالحجز على الرهمصارفم قامت ال2002-2006
ثر دائعهم من المصارف مما أ مسارعة عمالء المصارف لسحب و مما أدى أيضا إلى,م2008و

ات كقروض  واضطر الحكومات للتدخل بضخ مليارات الدوالر المصارفعلى حجم أصول
 ضخت الواليات المتحدة األمريكية من قبل العمالء، حيث لمواجهة طلبات السحب للمصارف

  .مليار) 450(ضخت بريطانيا قرابة مليار دوالر لخزائن المصارف، و) 700(
  

 : توريق القروض -2

لجأت المصارف وشركات التمويل العقاري في الواليات المتحدة األمريكية إلى توريق القروض 
العقارية، من خالل بيع دين القروض العقارية إلى شركات التوريق، ويهدف التوريق إلى تحويل 
القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول في البورصات العالمية كأداة مصرفية تؤمن السيولة 

ويكون هذا البيع مقابل معجل . توسع االئتمان بالنسبة إلى المصارف وشركات التمويل العقاريو
  . أقل من قيمة الدين

بإصدار سندات بقيمة هذه الديون وطرحتها لالكتتاب العام، ويحصل حملة وقامت شركات التوريق 
التمويل العقاري السندات على فوائد القروض، وتتولى شركات التوريق مع المصرف أو شركات 

. عملية تحصيل أقساط القروض والفوائد من المقترضين األصليين، وتوزعها على حملة السندات
  .وتكسب شركات التوريق الفرق بين قيمة القروض والمبلغ الذي دفعته لشرائها
وعند ارتفاع أسعار . ويمكن لحملة السندات تداول هذه السندات في سوق المال وبيعها آلخرين

قارات يمكن لمالك العقار الحصول على قرض جديد، مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية الع
  .، أي أنها أكثر خطورة إذا حدث انخفاض في سعر العقار)الرهون األقل جودة(

وساعدت عملية التوريق على نقل المخاطر من القروض المفردة وتجميعها وتوزيعها على حائزي 
مما أدى إلى تضاؤل حوافز االهتمام بالتقييم الموضوعي للمخاطر، األوراق والجهات الضامنة، 
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وعدم االكتراث بالدقة في تقييم الضمانات، وعادة ما تتمثل هذه الضمانات باألصول العقارية 
  )1 (.الممولة بالقروض

وبذلك أصبح للعديد من األفراد والمؤسسات حقوقاً على العقار في الوقت نفسه، وأصبحت قيمة 
ق المالية المصدرة أكبر بكثير من قيمة العقارات، وعند تعثر القروض العقارية نتيجة عجز األورا

مالكي العقارات عن السداد، وانخفاض قيمة العقارات في السوق، بادر حملة السندات إلى بيع ما 
  . لديهم، فازداد العرض وانخفضت أسعار السندات

  

  )2(:التحول في طبيعة االقتصاد العالمي -3
 أصول من النقود ال يقابلها%) 98( االقتصاد العالمي الرأسمالي إلى اقتصاد وهمي فيه حولت

 هي التي تمثل االقتصاد الحقيقي، بينما فيومن النقود هي التي يقابلها أصول مادية %) 2(مادية و
والخدمات امل بها يقابلها أصول من السلع ن النقود التي يتم التععمليات االقتصاد اإلسالمية نجد أ

  .%)100(بنسبة 
 الناتج قد أظهرت األزمة الحالية أن ديون األجهزة المصرفية داخل الدول الغربية يفوق حجم ل

حيث شارفت ) أيسلندا(، و خير مثال على ذلك ما تعرضت له دولة كـالقومي لتلك الدول بكثير
) 100(ي تقارب على اإلفالس فقد أظهرت األزمة أن حجم ديون الجهاز المصرفي األيسلند

ة ، هذا الفرق الذي يفوق خمستريليون فقط) 20(ب تريليون بينما حجم ناتجها القومي يقار
  .، اقتصاد الفقاعة في الواقع يمثل االقتصاد الوهمينهأضعاف الناتج القومي األيسلندي، إ

  

  )3(:ضعف الرقابة على المؤسسات المالية -4
، أدت  ة من قبل مؤسسات التصـنيف الدوليـة       فظ االستثماري التصنيفات االئتمانية الخاطئة للمحا   إن  

ممـا أدى    االلتزام بمعايير منح االئتمان       إلى التراخي في   مصارفاللية و بكثير من المؤسسات الما   
، فقد  ا مؤسسات التصنيف تصنيفاً عالياً     التي كانت تعطيه   مصارفانهيار مجموعة كبيرة من ال    إلى  

) 140(م و 2008الل الربع األخير من عـام       لمتحدة األمريكية خ   في الواليات ا   مصرفاً) 25(انهار  
 إلى تزايد   وأدى ذلك . م  2010منتصف شهر مارس    اً حتى   مصرف) 30(م و 2009مصرفاً في عام    

 .)، فيتش ستاندرد أند بورز(لعالمية أمثال الشكوك في شركات التصنيف ا
                                                

العتوم، عامر، دور المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية العالمية، بحث مقدم للمؤتمر الثاني للعلوم ) 1(
، "مدى مساهمة العلوم المالية والمحاسبية في التعامل مع األزمات المالية العالمية: "لمالية والمحاسبية بعنوانا

  .724ص ,  األردن- ، اربد2010 نيسان 29 -28المنعقد في جامعة اليرموك يومي 
  ).17 - 10(ص , مرجع سابق, حسن ثابت, فرحان) 3) (2(
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 في معـايير مـنح   ت التي تراختكان من نتائج األزمة اتخاذ اإلجراءات الصارمة بحق المؤسسا    و
ألزمة أجمعـت علـى أمـرين    الندوات التي عقدت عقب ا  االئتمان المصرفي، بل أن المؤتمرات و     

 :اثنين هما

     لقد كانت األزمة نتيجة ألخطاء ارتكبتها القيادات المصرفية داخـل الجهـاز المصـرفي              - أ
  .خاصة في الواليات المتحدة األمريكيةو

التركيز على تطبيـق  مصارف، وت رقابية صارمة على عمليات ال ال بد من اتخاذ إجراءا      -  ب
 .قواعد الحوكمة الرشيدة

  
  )1(: اإلسالميةمصارفثار األزمة المالية العالمية على ال آ-3ً
 أو المؤسسات ن المصارف اإلسالمية كانت األقل تأثراً بهذه األزمة مقارنة بالمصارف التقليديةإ

 ذلك إلى أحكام الشريعة اإلسالمية ال إلى المصارف ذاتها ذلك يعود الفضل فيالمالية األخرى، و
على المستوى امل بالمال على المستوى الفردي وأن الشريعة اإلسالمية قد ضبطت عمليات التع

  : األحكام في الجانب االقتصادي هيالجماعي ووضعت مجموعة من
  .تحريم بيوع الربا -1
 . أم في الوصفواء أكان الغرر في السعرتحريم بيوع الغرر س -2

 .تحريم االحتكار -3

ات والمقاييس في وقتنا هو نظام المواصف نظام الحسبة وهي نظام مراقبة السوق، و وضع-4
النهي يقوم على قاعدة األمر بالمعروف واعتبار نظام الحسبة في الشريعة اإلسالمية و, الحاضر

  .عن المنكر في المجال االقتصادي
  

  : من أهمها,ثار سلبيةسم إلى آثار ايجابية وآإلسالمية تقثار األزمة على المصارف اإن آ
  

  :يجابية اآلثار اإل-أ
 بها، وإفساح المجـال لعملهـا       اعتراف المجتمع الدولي   بروز ظاهرة المصارف اإلسالمية و     -1

  . الدولية بهااإلشادةو

ـ       وإن تجربة المصارف اإلسالمية في أمريكا وأور       -2 ة، با وقدرتها على الصمود أمام هذه األزم
دفع البعض إلى دراسة األسس التي تقوم عليها المصارف اإلسالمية، وتبني قرارات مسـتندة        

                                                
  ).22 -17 (ص, مرجع سابق, حسن ثابت, فرحان) 1(
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إلى أسسها ونذكر في هذا الصدد أن الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية أصدرت قراراً بمنع               
تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بهـا النظـام الرأسـمالي، واشـترطت               

ابض في أجل محدد بثالثة أيام ال أكثر من إبرام العقد، كمـا أصـدرت قـراراً يسـمح                   التق
للمؤسسات والمتعاملين في األسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك اإلسالمية في السـوق             

 )1(.المنظمة الفرنسية

 عام  ول االقتصاد اإلسالمي بشكل   مراكز البحوث التي تتنا   تزايد نشاط المؤتمرات والندوات و     -3
نه ال يكاد يمر شهر إال      ت المنشورة أ  تظهر البيانا ل المصرفي اإلسالمي بشكل خاص، و     العمو

 تبحث فـي العمـل المصـرفي اإلسـالمي،          و فيه مؤتمر أو ندوة أو ملتقى أو ورشة عمل         
الغريب في األمر أن االهتمام بالعمل المصرفي اإلسالمي في الدول غير اإلسـالمية أكثـر             و

 .عربية اإلسالميةمنه في الدول ال

، فقد أعلنت كثير من الجامعات عن تأسيس        تصاد اإلسالمي تزايد االهتمام العلمي بتدريس االق     -4
 .ا في ذلك تخصص المصارف اإلسالمية بماالقتصاد اإلسالمي،أقسام لتدريس 

تحول كثير من العمالء من اإليـداع       مية عقب األزمة متأثرة ب    ازدياد ودائع المصارف اإلسال    -5
التـي اتضـحت    مصارف التقليدية إلى المصارف اإلسالمية، هروباً من مسألة الربـا           لدى ال 

 .خوفاً من إفالس المصارف التقليديةأبعادها عقب األزمة و

ـ   سالمية على أنها جزء من الحـل لأل       أصبح ينظر إلى المصارف اإل     -6 ة زمـة الماليـة العالمي
ا على المستوى العالمي ضـئيل إذ       ، فبالرغم من أن الصيرفة اإلسالمية ال يزال حجمه        الحالية

، إال أن معدالت نموهـا متسـارعة        فقط من حجم الصيرفة العالمية    %) 4-3(ال يمثل سوى    
%) 23(اسـتثماراتها بنسـبة     و%) 24(م  2008ولها في نهاية عـام      حيث بلغ معدل نمو أص    

 . %)26( بنسبة اوودائعه

اع الخاص أو على مستوى     لقطتزايد استخدام صكوك التمويل اإلسالمية سواء على مستوى ا         -7
يـة  حيث تظهر بعض البيانات أن حجم الصكوك المالية اإلسالمية قد وصل في نها الحكومات  

لتي تصـدر الصـكوك اإلسـالمية       تعد ماليزيا من الدول ا    مليار دوالر و  ) 60(م إلى   2008

                                                
المومني، رياض، دور االقتصاد اإلسالمي واألزمة المالية العالمية، بحث مقدم للمؤتمر الثاني للعلوم المالية ) 1(

، المنعقد في "مدى مساهمة العلوم المالية والمحاسبية في التعامل مع األزمات المالية العالمية: "والمحاسبية بعنوان
  .785، ص 2010ن  نيسا29 - 28جامعة اليرموك يومي 
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 سـندات   تايالند إمكانية إصدار  لك دول الخليج وتدرس كل من بريطانيا واليابان و        كذبكثرة، و 
  .مالية إسالمية خاصة بها

  : اآلثار السلبية-ب
المصارف اإلسالمية تحتفظ باألصول العينية لمصارف اإلسالمية، فانخفاض قيمة أصول ا -1

قد أدى اندالع األزمة إلى انخفاض رية، وأكثر من المصارف التقليدية خاصة األصول العقا
ول المصارف اإلسالمية وقد أشارت ر أصمن ثم تأثُصول العقارية على مستوى العالم واأل

من أصولها %) 20(بنسبة بعض اإلحصائيات إلى أن المصارف اإلسالمية تحتفظ على األقل 
 . بشكل عيني

أرباحها كما ثر ذلك أيضا على ل، فأ اقتطاع مخصصات كبيرة لمواجهة انخفاض قيمة األصو -2
اء األزمة قد جعل المصارف إفالسهم جرأثر على احتياطياتها، كما أن تعثر بعض العمالء و

 .اإلسالمية تقتطع مزيداً من المخصصات 

 :إلسالمية نتيجة لعدة عوامل أهمهاانخفاض صافي أرباح المصارف ا -3

  .نشطتها االستثمارية نتيجة األزمةانخفاض أ  -أ 
بالتالي انخفاض عوائدها خاصة تلك الخدمات انخفاض حجم الخدمات المصرفية، و  -ب 

 .ماري كخدمات الضمانات واالعتماداتنب االستثالمرتبطة بالجا

قد أثبتت بعض اإلحصائيات أن دخول  واقتطاع جزء من األرباح لمواجهة المخصصات،  -ج 
 %).16(المصارف اإلسالمية انخفضت بنسبة 

أدى انخفاض دخول المصارف اإلسالمية إلى انخفاض العائد على الموجودات كنتيجة  -4
 .انخفاض العائد على حقوق الملكيةبالتالي وطبيعية النخفاض الدخول تأثراً باألزمة 

تتواجد فيها أنشطتها جراء تأثرت المصارف اإلسالمية بالركود الذي حصل للبلدان التي  -5
، أن جميع الدول التي تأثرت م2009حصائيات التي ظهرت في عام ، فقد أظهرت اإلاألزمة

 متوسط متفاوتة، وبلغات لكن بدرجقتصادي فيها دون استثناء وباألزمة تباطأ النمو اال
 . %)34(رة الدولية إلى انخفاض حجم التجا

 على توظيفها ألسباب تكدس السيولة لدى بعض المصارف اإلسالمية نتيجة لعدم قدرتها -6
 :متعددة منها

  .االستثمارية أمامها في ظل األزمةانخفاض الفرص   -أ 
 .الء نتيجة تخوفهم من آثار األزمةانخفاض طلبات العم  -ب 
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 .ي إجراءات الرقابة على التمويالت المركزية فرفمصاتشدد ال  -ج 

فاع المخاطر خاصة مخاطر التعثر  مقابل ارت,انخفاض العوائد نتيجة للركود االقتصادي  -د 
  .اإلفالسو

لقطاع العقاري، وانتقلت منه إلى ن األزمة المالية العالمية الحالية نشأت في اومما سبق نجد أ
عندما انتقلت شد قسوة وكانت األزمة أ. القطاعات األخرى انتقلت منه إلى ، ثمالقطاع المصرفي

        قوتهات الذي كاد أن ينهار رغم عراقته، وبالخصوص قطاع السيارإلى القطاع الحقيقي، و
بينما كان األثر المباشر على اليد العاملة حيث تقدر بعض المصادر أن يصل عدد من , ضخامتهو

  .مليون عامل) 210(م إلى 2009فقدوا وظائفهم في عام 
ما يشبه لعبة  مترابطة كل حلقة تمسك باألخرى، وهي لقد أصبحت آثار األزمة تشكل حلقات 

هذا الذي ى تصرع أخواتها واحدة تلو األخرى، و، فيكفي أن تصرع أيقونة واحدة حتالدومينو
  .صرع قطاع العقارات بقية القطاعاتحدث في هذه األزمة حيث 

وجه جديد هو أسوأ من الوجه كل يوم يظهر لها زمة ال تزال تتفاعل وألمر أن األالغريب في او
قد أحاط األثر بدول كاليونان التي ترزح تحت وطأة م، و2010األول، فها نحن في عام 

    ،من الناتج القومي اليوناني%) 12(تشكل نسبة  و،مليار دوالر) 400(ت التي تقدر بـالمديونيا
زمة المديونية نفسها  والبرتغال مرشحات ألأسبانيان بريطانيا وض التحليالت أن كل متذكر بعو

إذا انتقلت األزمة من القطاع الخاص إلى القطاع العام و, %)12(حيث تقارب نسبة المديونية فيها 
 .فستكون الكارثة بعينها

  
ة  أشبه بجزير أصبح االقتصاد العالمي في ظل النظام الرأسمالي توالي األزمات يشير إلى أنإن

 يعبر عن نفسه في كل مرة بثورة في بقعة ما من رقعة تلك ,تعيش على سطح بركان حي
، لكن هناك بقعا هي األكثر تعبيرا عن نشاط ذلك البركان هي في عالمنا الواليات المتحدة جزيرةال

  )1(.األمريكية وأوروبا
  

وأهم األسباب , ديةبين هذا المبحث أوجه االختالف بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقلي
التي جعلت تأثر المصارف اإلسالمية باألزمة المالية العالمية الحالية طفيفاً، ويبين المبحث التالي 

  .أنشطة المصارف اإلسالمية والخدمات التي تقدمها

                                                
  ).27 -12(ص , مرجع سابق, حسن ثابت, فرحان) 1(
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  . وخدماتهاالمصارف اإلسالمية أنشطة :المبحث الثالث

  
  

  :مقدمة
يتفق بعضها مع الخدمات التي تقدمها , ة والخدماتتقدم المصارف اإلسالمية العديد من األنشط

وتنفرد بخدمات , بينما تمتنع عن تقديم بعضها اآلخر لعدم حلية التعامل بها, المصارف التقليدية
   .وأنشطة خاصة بها

  
  

  :وسنستعرض في هذا المبحث

  .الخدمات المصرفية -أوالً

  .الخدمات االئتمانية -ثانياً

  .ريةالخدمات االستثما -ثالثاً

  .نشاط توظيف األموال -رابعاً

  . اإلسالمية النشاط الثانوي للمصارفأوجه -خامساً

  .هيكل التوظيف من منظور مجال االستثمار -سادساً

  .هيكل التوظيف من منظور الصيغ  المستخدمة -سابعاً
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  :الخدمات المصرفية -أوالً
ال يتم دراسة حيث  ,ف للعميل مقابل رسم يقدمها المصر, المباشرة التي تتعلق بالنقوداألعمال وهي

  :ومنها, له لتقديم هذه الخدمة العميل ائتمانياً
  

  )1( :الحسابات الجارية -1ً
  .وتكون تحت طلب العميل في أي وقت, وال تستحق أي عائد, وهي مبالغ تودع لدى المصرف

ساب والمقترض دع صاحب الح يكون المقرض هو المو, قروضنها بأويتمثل التكييف الشرعي لها
  : فإن وعليهمصرفهو ال

  .    يد ضماناألموال على مصرفيد ال -1
  .ن ذلك يدخل ضمن ربا القروض أل, الحساباتألصحاب فوائد إعطاء مصرف للزال يجو -2 
 من باب ألنها , هذه الحسابات هدايا خاصة تتناسب مع حجم الرصيدأصحاب إعطاء زال يجو -3 

  . جر منفعةضقر
  

  )2( :ع االدخاريةالودائ -2ً
. بسيطإيراد مقابل الحصول على مصرفمبالغ تودع لدى الوهي    

 ال يضمن المال إال في حاالت التعدي المصرفف, عقد مضاربة والتكييف الشرعي لها بأنها
فهو يستثمر المال وعند تحقيق الربح يعطى صاحب المال نسبة مئوية من الربح محددة , والتقصير

  .لخسارة يتحملها صاحب المالوفي حال ا, مسبقاً
  

  )3( :الودائع ألجل -3ً
 ويحدد , لشروط معينةجل اشتراكها في عمليات االستثمار وفقاًأ وهي ودائع يشترط بها األجل من 

  . لحجم الوديعة ومدة األجلالعائد تبعاً
 في حاالت التعدي  ال يضمن المال إالالمصرفف,  عقد مضاربةوالتكييف الشرعي لها بأنها

فهو يستثمر المال وعند تحقيق الربح يعطى صاحب المال نسبة مئوية من الربح محددة , والتقصير
  .وفي حال الخسارة يتحملها صاحب المال, مسبقا

  
  
  
  

                                                
  ).9-3( ص 3ج, مرجع سابق, يوسف بن عبد اهللا ,الشبيلي) 3) (2) (1(
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  )1( :وهي نوعان :الحواالت المصرفية -4ً
:ت السويف,الحواالت المبرقة -أ  

في نفس ,  آخر في مصرف آخر بتحويل مبلغ من المال إلى حسابيقوم العميل بتوكيل المصرف
  .آخرشخص ليستوفيه بنفسه أو يستوفيه , الدولة أو دولة أخرى

  فالعميل وكّل,جر محدد مقابل هذه الوكالةأخذ أ ويصح , وكالةنهابأ التكييف الشرعي لهاو 
  .أمواله بنقل مصرفال

:المصرفيةالشيكات  - ب   
 على طلب رف المحال عليه بناءأوامر بالدفع صادرة من المصرف المحيل إلى المصوهي 
 يصرفه المستفيد بنفسه من بحيث يتسلم العميل الشيك ويستطيع أن يصرفه بنفسه أو, العميل

  .   المحال عليهالمصرف
)2(:نا ويشترط فيها شرط, نقد بنقدةمبادل, صرفعملية  بأنها التكييف الشرعي لهاو   

.ه نفسالزمانو  نفسهالتقابض في الحال في المكان-1   
   .)العميل دفع ألف ليرة سورية يحصل على شيك بقيمة ألف ليرة سورية ( التماثل,التساوي-2 
: مشروعة بشرطينمصرف اليأخذها التي األجورو  
. بزيادة مبلغ الشيكدال يزي اً ثابتاً مقطوعاًلغب تكون مأن -أ   
.ربح تحقيق زال يجو بقدر التكلفة الفعلية حيث األجور تكون أن -ب   

 

  )3( :الشيكاتتحصيل  -5ً
. التجارية المستحقة له باستيفاء األوراقيقوم العميل بتوكيل المصرف  

   .جرأعقد وكالة مقابل  والتكييف الشرعي لها بأنها
  

  )4( :صرف العمالت -6ً
  :ولها شروط تتمثل بـ, وهي مبادلة نقد بنقد

.)نفس العملة  ( والتساوي في الحالالتقابض -  
.)مختلفةال تعمالال(فقط  حال في الالتقابض -  

 

                                                
  ).20-12(ص , 3ج, مرجع سابق, يوسف بن عبد اهللا, الشبيلي) 3) (2) (1(
  .22ص , 3ج, مرجع سابق, يوسف بن عبد اهللا, الشبيلي) 4(
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  :الخدمات االئتمانية -ثانياً
 .هي عملية قائمة على الثقة و,آجلةمبادلة قيمة حاضرة بقيمة   بأنه:مصرفياًاالئتمان يعرف 

 ومن المهم هنا قيام ,فترة يسدد العميل ذلك المال بعد أن  علىماالً يثق بعميله فيعطيه مصرففال
  .مانياً بدراسة العميل ائتمصرفال

  :من الخدمات االئتمانية التي تقدمها المصارف اإلسالمية نذكر
  )1( :البيع بالتقسيط -1ً

 ويصح أن , معلومةبأوقات معلومة أجزاٍء على  يسدد مفرقاً,عقد على مبيع حال بثمن مؤجلهو 
  . من الثمن الحال أعلىيكون الثمن المؤجل

  .ةمشروعال من البيوع والتكييف الشرعي له بأنه
 

  : بما يليشروط بيع التقسيطوتتمثل 
ال تبع ما ( قال الرسول عليه الصالة والسالم في حديث حكيم  للسلعة يكون البائع مالكاًأن -1 
  .) عندكسلي
: للسلعة وذلك يحقق هدفين قابضاًمشتري يكون الأن -2   

  .ينتقل الضمان من البائع للمشتري •
  .  أفضل لتحقيق صفقة اإلبطال للبائع  فال يحق, يتصرف بالمبيعأنيجوز للمشتري  •

. الدين بعد ثبوته في ذمة المشتريدال يزي أن -3   
 

  :ويتم التمييز بين, التورق -2ً
  )2(: تورق بسيط -أ

 حال ثالث بسعرلطرف بنفسه  ويبيعها , بالتقسيطمصرف العميل سلعة من ال بهيشتريوهو عقد 
  .ة ويكون في السلع المحلي,بقصد الحصول على نقد

  . فهو بيع العينة المحرم شرعاًمصرفلتم البيع ل  إذاوالتكييف الشرعي
:فيه قوالنعموماً والتورق البسيط    

  .)أحمد وقول في مذهب اإلمام –ابن القيم  -ابن تيمية( المنع : القول األول •
  .)محمد العثيمين -عبد الرحمن السعدي -عبد العزيز بن الباز(الجواز : القول الثاني  •

                                                
  ).17-2( ص 4ج, مرجع سابق, بن عبد اهللايوسف , الشبيلي) 1(
  ).4-2( ص 5ج, مرجع سابق, يوسف بن عبد اهللا, الشبيلي) 2(
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  )1(: التورق المنظم -ب
ومعظمها يجري  , بيعهابإعادة مصرف ويوكل ال,مصرف العميل السلعة من ال بهيشتريوهو عقد 

  . المعادن الدوليةوأسواق الدولية األسواقفي 
 عدد من الهيئات الشرعية ومجمع الفقه :والتكييف الشرعي هو التحريم حسب ما ذهب إليه

  .سالمياإل التابع لرابطة العالم اإلسالمي
  : بما يليمحاذير العقدوتتمثل 

.ير معينة مثل شراء مئة كيلو حديد فهو يشتري سلعة موصوفة غ,العقد صوري -1   
ذي يبيعها للعميـل الـذي يوكـل     المصرففالسمسار يبيع السلعة لل   ,هذا التورق يؤول للعينة    -2 
  . للسمسارمصرفلبيعها فيبيعها المصرف ال
.التملك فهو يبيع قبل ,ع السلعة في نفس عقد الشراء ببيمصرفالعميل يوكل ال-3   
. ضمانها أوالعميل لم يتحمل مخاطرة السلعة -4   
. يقبضهاأنالعميل لم يقبض السلعة فهو باعها قبل -5   

 

  : التشغيليةاإلجارة -3ً
بي حاجات  التي تل, باقتناء وحيازة الموجودات والممتلكات المختلفةاإلسالمييقوم المصرف 

 , من يرغب باالنتفاع منها تشغيلياًإلى تأجيرها إلىويعمد المصرف  , الزبائن والعمالءجمهور
 وفي نهاية هذه المدة يسترد المصرف حيازة تلك ,واستيفاء هذه المنافع خالل مدة معينة يتفق عليها

  )2(. ثانية لمستخدم جديدتأجيرها يعيد أن ويمكن ,الموجودات
  )3(: العقداويشترط لصحة هذ

   ويتم النص على ذلك في, عن المحظورات الشرعيةاً يتم استخدام العين المؤجرة بعيدأن-1 
  .العقد    

  . المستأجر لتضمين اًأساس لمفهوم التعدي والتقصير الذي يعتمد اً يوضع في العقد توصيفأن-2 
  
  
  
  
  

                                                
  ).8-4( ص 5ج, مرجع سابق, يوسف بن عبد اهللا, الشبيلي) 1(
  .55ص ,)2005-1426( , أسس العمل المصرفي اإلسالمي والتقليدي, محمد نضال,الشعار) 2(
  ).155-154( ص 2006, اإلسالمية وأساليب التمويل المتوافقة معهاأصول المصرفية , الغريب, ناصر) 3(
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  )1(: المنتهية بالتملكاإلجارة -4ً
 ,العمالءحد أ طلب بناء على واألصوللممتلكات  يقوم بموجبه المصرف بشراء ا,إجارةعقد هو 

ء مدة انقضا عند للمستأجريكون و ,الربح إليها التكلفة مضافاًويحدد قسط اإلجارة باالستناد إلى 
   :ات اآلتيةالخياراإلجارة 

   . المؤجراألصلشراء  •
  .اإليجارتجديد عقد  •
  . للمؤجراألصل إعادة •

 أن فالتمليك الالحق يجب ,)2(البيع أو مع وعد بالهبة جارةاإل من عقود نهاأب  التكييف الشرعي لهاو
.يكون بوعد ال بشرط وال باتفاق  

  )3(: شروط منها المنتهية بالتملكولإلجارة
  . التملك بفترة التملكوأحكام ,اإلجارة بفترة اإلجارة أحكامتطبق  -1 
  . يكون الوعد غير ملزمأن -2 
  .المؤجرنفقات الصيانة غير التشغيلية على  -3 
  : يكونأنمين فيجب أفي حال اشتراط الت -4 

  .مين تعاوني ال تجاريأت •
  .مين على المؤجرأالت •
  

وتعد صيغة التمويل باإلجارة مع الوعد بالتمليك من الصيغ التي يمكن استخدامها في تمويل 
  )4(: من أهمها,يرة للعديد من األسبابالمنشآت الصغ

 ثم يعيد ,وحدة إنتاجية ألي من المنشآت وتملكهاأن المصرف يستطيع توفير وشراء أي  -1
 وفي حالة تأخر تلك الوحدات عن السداد , مع احتفاظه بملكيتها,تأجيرها إلى تلك المنشآت

، ويعد تملك المصرف للوحدة اإلنتاجية أحد أشكال كن له أن يسترد الوحدة اإلنتاجيةيم
أهم معوقات تمويل المنشآت حد أى  علاًبلُّغَ، وهو ما يعد تَمة للمصرفالضمانات الها

  .الصغيرة التي ال يتوافر لديها ضمانات

                                                
  .60ص , م2005, مرجع سابق , محمد نضال,الشعار) 1(
  ).16 -10( ص 5ج, مرجع سابق, يوسف بن عبد اهللا, الشبيلي) 3) (2(
  ).23- 22(ص , )أ-2005(, مرجع سابق, محمد, البلتاجي) 4(
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يمكن للمصرف أن يقوم بالتأمين التعاوني على تلك الوحدات اإلنتاجية ضد المخاطر  -2
 .الجسيمة

لمنشآت الصغيرة مصروفاً ا  إلىيمثل القسط اإليجاري لتلك الوحدات اإلنتاجية بالنسبة -3
 .رياًدورياً يمكن للوحدة تحمله شه

  .يمكن للمصرف أن يستأجر تلك المعدات ثم يعيد تأجيرها للمنشآت الصغيرة -4
  

 والتي تحتاج إلى خطوط إنتاج مثل المطابع ,المنشآت اإلنتاجية الصغيرة صيغةهذه الوتناسب 
  . األجهزة والمعدات مثل المعامل الطبيةىالتي تحتاج إلأو  والتغليف،ومصانع التعبئة 

  

  )1(: ومنها, من صيغة التأجيريدةوتستفيد قطاعات عد

  . قطاع األفراد عن طريق تأجير الفيالت والشقق ثم تملكها بعد ذلك -

 . القطاع الحرفي عن طريق تأجير اآلالت والمعدات ثم تملكها بعد ذلك -

 .القطاع الصناعي عن طريق تصنيع ثم تأجير اآلالت والمعدات ثم تملكها بعد ذلك -

  .خدمات العقارية عن طريق تأجير الفنادق واألسواق ثم تملكها بعد ذلكقطاع ال   -               
  

  )2( :االئتمانبطاقات  -5ً
  :ويتم التمييز بين

  :ريبطاقات الخصم الفو -1
  . بمجرد استخدامه للبطاقةهي بطاقات يتم الخصم فيها من رصيد العميل فوراً

  .التكييف الشرعي لها بجواز التعامل بهاويتمثل 
  

  :االئتمانيةبطاقات ال -2
 وال يجري الخصم , المصدر للبطاقةمصرف يكون للعميل رصيد لدى الأنال يلزم هي بطاقات 

   . يعطى فترة سماح للتسديدإنما من رصيد العميل فوراً
  :ننوعالها و

                                                
ر طرق تسعير الخدمات المصرفية على اإليرادات في المصارف السودانية ثأ, عماد الدين أحمد السندي,  أحمد)1(

  .70ص , م) 2007- هـ 1428(رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل ,  م2005- م2000خالل الفترة من 
  ).24-19(ص , 5ج, مرجع سابق, يوسف بن عبد اهللا, الشبيلي) 2(
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 وهي عادة ستين ,يتم التسديد فيها دفعة واحدة بعد انتهاء مدة السماح :الشهريبطاقات الخصم  -أ
    . دون زيادة على المبالغ المسحوبةاًيوم
  )1(:ة التعامل بهالصحيشترط و
  .تأخير ال يشترط غرامات أن -1 
 المصدر يستوفي نسبة من المبلغ مصرف كان الإذا في السحب النقدي مال تستخد أن -2 

  . كانت الرسوم بشكل مبلغ مقطوع ال يزيد عن تكلفة الرسوم فيجوزإذا أما ,المسحوب
  

 يتم تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات مع زيادة مبلغ :المتجدد الدين بطاقات -ب
  .الدين بزيادة فترة التسديد

  )2(. ديونارب, شرعاًمحرمة بأنها  التكييف الشرعي لهاو
  

  :الخدمات االستثمارية -ثالثاً
  :تقدم المصارف اإلسالمية الخدمات االستثمارية اآلتية

 :ريةالصناديق االستثما -1ً

   ما تكون مرتبطة  وغالباً,مضارب واستثمارها بصفته بإدارتها ادخارية يقوم المصرف أوعيةهي 
  .معينةباستثمارات 

  : الصكوك االستثمارية -2ً
  تحويل الموجودات العينية أو المنافع إلىبأنهلمقبول شرعاً ا التصكيكالتسنيد، أو حيث يعرف 

  )3(.صكوك قابلة للتداول
  

  )4 (:امن أنواعهو
  :اإلسالمية التأجير) سندات(صكوك  -1

ثم يقوم  ,ف ويدعو المستثمرين لالكتتاب بها يصدرها المصر,أصوالً مالية تمثل أداةوهي 
 األرباحويتم تقاسم  , منتهية بالتمليكإجارة بموجب عقود وتأجيرها , بهاأصولالمصرف بشراء 

  .المتحققة حسب االتفاق
  

                                                
  ).13-12( ص 6 ج,مرجع سابق, يوسف بن عبد اهللا, الشبيلي) 2) (1(
  .13ص, م2006, مرجع سابق, عبد الستار,أبوغدة) 3(
  ).145-144(ص , مرجع سابق. 2005, أحمد, سفر) 4(
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   :سالميةاإلالسلم ) سندات( صكوك  -2
 ثم يقوم , يصدرها المصرف ويدعو المستثمرين لالكتتاب بها,أصوالً مالية تمثل أداةوهي 

 المتحققة حسب األرباح يتم تقاسم و,تالمها في المستقبل ومن ثم بيعهايتم اسالمصرف بشراء سلع 
  .االتفاق

  

 )1( ):المقيدة(حسابات االستثمار المخصص  -3ً

 االستثمار إدارة يتولى المصرف ثحي, معين في مشروع أموالهممار هي حسابات للراغبين باستث
 وفي حال , يتفق عليها في حال تحققهااألرباح ويحصل بالمقابل على نسبة من ,بصفته مضارباً

  .المالالخسارة يتحملها صاحب 
  

 )2( : الودائع بالوكالةإدارة -4ً

جر كنسبة أ على مصرفحصل ال يأن أساس ىعل, العميل وهي عبارة عن تعاقد المصرف مع 
  .معلومة من المال المستثمر بغض النظر عن نتائج االستثمار

  

  )3( :توظيف األموال نشاط -رابعاً
 إلىجل المحافظة على سالمة الوضع المالي واستقرار مسيرتها أ من اإلسالميةتسعى المصارف 

  :متعارضة أهدافتحقيق التوازن الدقيق بين ثالثة 
  

  .العالقة معها من مساهمين ومدخرين ألصحاب المالية تعظيم العوائد -
 الجزئي من أو لمواجهات طلبات االنسحاب الكلي حافظة على مستوى سيولة نقدية كاٍفالم -

  . االدخارية المختلفةاألوعية
 الحدود الدنيا إلى ,المصارفبها العمليات التي تقوم ل من المخاطر التي قد تتعرض لها التقلي -

  . للموارد المالية الواقعة تحت تصرفهااألمانوبالتالي توفير درجة عالية من  ,قدر االمكان
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).145-144(ص , مرجع سابق. 2005, أحمد, سفر) 3) (2) (1(
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  :اإلسالميةالصيغ المصرفية وتقوم المصارف اإلسالمية بتوظيف األموال من خالل 
                                       .عقد المشاركة -
   .عقد المضاربة -
                                            .بيع السلم -
   .المتاجرة -
                                      .عقد االستصناع- 
   .بيع المرابحة -
                                          .بيع بالعمولة -
  .المزارعة -
  .المساقاة -
  

  )1( :المشاركة -1ً
  .بح والخسارة حسب نسب متفق عليها الرموتقسي, عقد بين طرفين أو أكثر لالتجار بمال مشترك

حصة بتقديم  مصرفالتستخدم صيغة التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالمية من خالل قيام 
 له اً شريكمصرف فيعتبر ال).برنامج أو مشروع أوصفقة ( التمويل الالزم لتنفيذ عملية إجمالي من

صيبه من الخسارة بمقدار حصته  وفي حال الخسارة يتحمل كل شريك ن,األرباححصة محددة من 
 مخالفته لشروط أوحد الشركاء أتقصير أو  إهمال كانت الخسارة ناتجة عن إذا إال, التمويلمن 

   .العقد فيتحمل المخالف الضرر الواقع على شريكه
  

  :وهي ,عنان شركة  بأنهالتكييف الشرعي للتمويل بالمشاركةو
ما هحدأ وال يتصرف ,ا فيه والربح بينهما على ما يتفقا يتجرأن بمالهما على أكثر أواشتراك اثنين 

  .صاحبه إذنبدون 
  : شروط منهاس المالأرول
  .الجهالة ينتفي معه  علماً يكون معلوماًأن-1 
  .الشركاء في ذمة س المال ديناًأ ال يكون رأن-2 
  

   .يلة تقام وتستمر لفترات طوأنناسب المشروعات التي يراد لها تبأنها  فوائدهاوتتمثل 
                                                

  ).110- 106(ص , م2006,  مرجع سابق,الغريب, ناصر) 1(
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  )1(:عند استخدام هذه الصيغة يجب مراعاة ما يأتيو
  ).الموازنة بين مصلحة المصرف ومصلحة المجتمع(  ال ضرر وال ضرار في المشاركة-1
  .رشد السبل لتشغيل وإدارة المالأاختيار  -2
  .االبتعاد عن أي نشاط أو تداول سلعة محرمة شرعاً -3
  .ي فال إسراف وال تقتيرنفاق الجاري واالستثمارالترشيد لإل -4
  .ترتيب أولويات المشاركة بما يتالءم والضروريات -5

  
  )2(:أتي إلى ما ي تقسم المشاركةأن معايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية بينتو

 ثم يتم تقسيم األرباح نوم, مدتها وهي المشاركة التي تنتهي بانتهاء :مشاركة ثابتة -1
 االستمرار بالعمل دون التصفية وحينئذ تقسم األرباح  يتم أو,عليهوالخسائر حسبما اتفق 

  . طول المدةس المال ثابتاًأحسب تحققها لكل فترة مالية مع بقاء ر
 وهي المشاركة التي يكون فيها للشريك الحق في :مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك -2

 ينفرد  أنك إلى بحيث تتناقص هذه الحصة وتزيد حصة الشري,شراء حصة المصرف
  .س المالأبملكية ر

  
  )3(:وتالئم صيغة التمويل بالمشاركة المنشآت الصغيرة للمبررات اآلتية

 ,مرونة أسلوب المشاركة في إمكانية تمويل أي مشروع سواء أكان صغيرا أو متوسطاً -1
تمكن الشريك من تملك المشروع بعد تخارج يوالسيما المشاركة المنتهية بالتمليك حيث 

  .صرف اإلسالميالم
إمكانية استفادة تلك المنشآت وخاصة اإلنتاجية من استخدام اسم المصرف عند تسويق  -2

 .منتجاتها

 . على نجاح المنشأةة في حصة من التمويل يجعله حريصاًمساهمة صاحب المنشأ -3

 .زيادة ربحية المصرف مع زيادة نمو نشاط المنشأة -4

                                                
 في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات اإلسالميمل المصرفي النواحي االيجابية في التعا, مجيد ,الشرع) 2) (1(

 جامعة – اإلدارية لكلية االقتصاد والعلوم  األولالمؤتمر العلمي : إلىبحث مقدم ,   دراسة تطبيقيةاإلسالميةالمالية 
  .9ص ,  م2003 /5 / 14- 12العلوم التطبيقية  

  ).27-26(ص , مرجع سابق ,) أ-2005(,  محمد,البلتاجي) 3(
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 وزيادة القيمة المضافة للدخل ,قتصاديةمساهمة المشاركة بطريق مباشر في التنمية اال -5
  .القومي

 عن طريق فتح اعتماد ,ويمكن استخدام صيغة المشاركة في تمويل صادرات المنشآت الصغيرة
  .   تمويل نقدي إلنتاجها ثم تصديرهاى لتوريد منتجات العميل التي تحتاج إل,مستندي

  

  :المضاربة -2ً
وهي نوع من المشاركة ,  وأقدمهاال في الفقه اإلسالمي صيغ استثمار األموتعد المضاربة من أهم

  )1(.بين رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر
  

  :اإلسالمية هيئة المحاسبة المالية والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية وقد عرفتها
) لمال اأرباب( حسابات االستثمار أصحاب وتنعقد بين , شركة في الربح بين المال والعملبأنها

واقتسام الربح  للقيام باستثمارها األموال الذي يعلن القبول العام لتلك ,)المضارب(والمصرف 
 أو) المضارب( في حاالت تعدي المصرف إال , وتحميل الخسارة لرب المال,حسب االتفاق

 في حال خلط المصرف أيضاًوتنعقد  . بسببهاأنه يتحمل ما نشإمخالفته للشروط ف أوتقصيره 
صالة  باأل,س المالأ بين المصرف بصفته صاحب ر, حسابات االستثمارأصحاب بأموال لهأموا

 وبين الحرفيين وغيرهم , المالأرباب حسابات االستثمار بصفتهم أصحابعن نفسه وبالنيابة عن 
  )2(. زراعيين وتجار وصناعيين بصفتهم مضاربيناألعمال من أصحابمن 

  

  :منها  وللمضاربة أنواع
  

  ).عمل -مكان -زمان(تنفذ بدون أي قيد وهي التي  :المطلقة المضاربة

  .ضامناً أصبح خالفه وإذاتحتوي على شرط وهي التي  :المقيدةالمضاربة 
  
  
  
  

                                                
  .75ص , م2005, مرجع سابق,  محمد نضال,الشعار) 1(
منشورات هيئة , ) م2004 - هـ 1425(معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية ) 2(

  .183ص , البحرين, المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المنامة
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  )1(: شروط أهمهالمضاربةول 
 . ونقديس المال معلوم ومحددأر -1

 . لديهأمانة سيصبح ألنه في ذمة المضارب اً ال يكون دينأن -2

 .ضارب فعليا يتم تسليم المال للمأن -3

 . يعمل معهأن لصاحب المال االشتراط على المضارب زال يجو -4

 . صاحب المالبإذن إال خرآ مضارب إلى المال إعطاء زال يجو -5

 . عليهأمينالمال عائد لصاحبه والمضارب  -6

 .تمتع المضارب بالحرية واالستقالل في القيام بالعمل -7

 .المال بصاحب اً يقوم بعمل يسبب من خالله ضررأن للمضارب زال يجو -8

 .للمضاربةيمكن تحديد زمن  -9

 . يحصل على مساعدة بموافقة صاحب المالأنيمكن للمضارب  -10

  .ة صاحب المال بموافقمال المضاربة يخلط ماله مع أنيجوز للمضارب  -11
  

  )2(: يتمثل بـدور اقتصادي واجتماعيوللمضاربة 
  . بتحقيق التنمية االقتصاديةالمساهمة -1
 وكذلك ,تتاح الفرصة الستخدامه التشغيل لكل من العمل الذي الر فرص االستخدام ويتوف -2

 .س المال الذي ال يتم استخدامهألر

 من خالل حصول العمل على , التقليل من التفاوت في توزيع الدخولتساهم في أنيمكن  -3
 .األرباححصة من 

 .كبر في تخصيص المواردأتحقيق كفاءة  -4

   .واردكبر في استخدام المأتحقيق كفاءة  -5    
  

  )3(: أهمهاضوابط ومعاييروللمضاربة 
  . االشتراك بمجال عمل غير شرعيأوعدم استخدام مال حرام  -1
 .على المصرف القيام بدراسة جدوى -2

 . بالبعد االقتصادي واالجتماعي لعملية المضاربةاألخذ -3

  . المضارب واستقامته وتحليل وضعه الماليأخالقدراسة  -4
                                                

  .)252-225( ص ,م2006,  مرجع سابق,فليح حسن, خلف) 3) (2) (1(
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  )1(:وتتمثل صعوبات التطبيق بـ
 ويقدم العميل مصرف دفع كامل رأس المال من قبل ال حيث يتم,ارتفاع مخاطر الصيغة -1

 .فقطالجهد 

 .العميل يتحمل كافة الخسائر في حالة عدم تقصير مصرفأن ال -2

  صعوبة تطبيق صيغة المضاربة في الواقع العملي لعدم اسـتيعابها مـن قبـل العـاملين                 -3    
 .والمتعاملين في المصارف اإلسالمية

 
  :بيع السلم -3ً

   )2(.وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل
 من خالل نظام الجاري المدين ,تعد صيغة بيع السلم من الصيغ التمويلية البديلة لإلقراض بفائدةو

 مقابل شراء منتجاتهم ودفع ثمنها حاالً، ويكون ,بفائدة، حيث يتم توفير سيولة نقدية للعمالء
حيث , وتالئم هذه الصيغة المشروعات الزراعية لصغار الفالحين .ل معلوم ألجمؤجالًاالستالم 

  )3 (.تقوم بشراء المحصول مقدماً
  

  )4(:أتي يكماويمكن للمصرف اإلسالمي أن يقوم بتمويل تلك المنشآت الصغيرة بصيغة السلم 
 دفع نقدي(يقوم المصرف اإلسالمي بشراء إنتاج المنشآت الصغيرة بعقد السلم األصلي  -1

مواد (رأس المال العامل  لتمويل  مما يوفر سيولة نقدية لتلك المنشآت,)واستالم مؤجل
 ).خام، رواتب، مصروفات تشغيلية

 كمكونات ,عقد اتفاقيات مع الشركات الكبيرة التي تستخدم إنتاج المنشآت الصغيرة -2
  ).السلم الموازي(لمنتجها النهائي على بيعها لهم عن طريق عقد 

 تقوم المصارف اإلسالمية باالتفاق مع , المنشآت الصغيرة بإنتاج منتج نهائيفي حالة قيام -3
  . أو مرابحةسلم مواٍزبصيغة ما إعلى بيع تلك المنتجات لهم ) الموزعين(بعض عمالئها 

  

                                                
 نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل االسـتثمار فـي البنـوك اإلسـالمية               ,)ب-2005(, محمد ,البلتاجي) 1(
 خالل الفتـرة    )اإلسالمية حو ترشيد مسيرة البنوك   ن(ة  الندوة الدولي  بحث قدم في     )المرابحة، المضاربة، المشاركة  (
  .2ص  ,دبي ,ةتحدالم دولة اإلمارات العربية, )سبتمبر 3-5(
  .131ص , م2006, مرجع سابق, الغريب, ناصر) 2(
  .23ص , مرجع سابق, )أ-2005( ,محمد, البلتاجي) 4) (3(
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  )1(: شروط منهابيع السلمول
   . ذلكإلىما ادلة الذهب بالذهب و الربوية كمباألصنافال يكون المال المسلم من أن  -1
 . الحالل ومصدرهما حاللاألموال يكون البدلين من نأ -2

 . العقدإتمامتسليم الثمن عند  -3

 .ة لمدة معينة في العقد تسليم البضاعتأجيلشرط  -4

 .المسلم فيه دين في ذمة البائع فال يجوز التصرف فيه -5

 .معرفة مواصفات السلعة -6

 . عدداًأو  يكون المسلم فيه قابل للقياس الكمي وزناًأن -7

 . المحدداألجلى تسليم المسلم فيه وقت القدرة عل -8

  . بشرط معيناً عقد بيع السلم معلقنال يكو أن -9
  

  )2(: أنواع هيبيع السلمول
  .بيع سلم بسيط -1
 شرائها ببيع السلعة التي تم االتفاق على اإلسالميحيث يقوم المصرف : بيع سلم مواٍز -2

 . وبصيغة بيع السلم, طرف ثالثإلىبصيغة بيع السلم 

 يقابله تسليم البضاعة دفعات , يتم االتفاق على تسليم الثمن دفعات:التقسيطببيع سلم  -3
 . مقابل كل دفعة نقود ما يقابلها بضاعة

 طريق شركات تابعة له ويتم على نوع, سلمقيام المصرف بطرح سندات  :سندات السلم -4
 بأسعار ة الحقةأريقة السلم الموازي في صفقات مجز ثم البيع بط, الشراء بالجملةأساسها

  . مع اقتراب وعد تسليم السلعة محل بيع السلمترتفع تدريجياً
  

 وهذا الحكم عنهم ,قد ذهب جمهور الفقهاء إلى منع بيع المسلم فيه قبل قبضهوللعقد محاذيره ف
 .يضمنيشمل جميع المنقوالت للنهي عن ربح ما لم 

ا تم بقصد التجارة وصارت  وخاصة إذ, منع بعض الفقهاء المعاصرين عقد السلم الموازيبينما
  )3(. لما فيه من شبهة الربا,المعاملة مكررة

 
  

                                                
  ).359- 331(ص , م2006, مرجع سابق , فليح حسن,خلف) 2) (1(
  .10ص , م2003, مرجع سابق ,مجيد, الشرع) 3(
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  :المتاجراتصيغ  -4ً
  .لها  للسلع وبائعاً السوق مشترياًإلى بنفسه مصرفحيث يدخل ال

  )1(:نا لها نوعمصرفومتاجرة ال
  .مصرف تتم باسم ال:مباشرة •
  .ارية مستقلة تجإدارة أو شركة تجارية مستقلة إنشاء من خالل :غير مباشرة •

  

  )2(  :االستصناع -5ً
  . على مبيع في الذمة شرط فيه العملد عقوهو

 بتصنيع ما يرغبه العميل من وحدات إنتاجية أو يستخدم المصرف هذه الصيغة من خالل قيامهو
  .ربح ى دفعات مع الحصول على تقسيط المبلغ علمث, )المصنعينعن طريق ( عقارية

هم في إنشاء وحدات جديدة لم تكن  حيث تس,صيغ التمويلية التنمويةوتعد صيغة االستصناع من ال
  هذه، وتناسب سكنية إلى غير ذلكو إنشاء مباٍن أ, مثل تصنيع خطوط إنتاج جديدة,موجودة

عن طريق زيادة خطوط  ,التي تريد التوسع في حجم أعمالها و, المنشآت الصغيرة القائمةيغةصال
 إلى غير ذلك من أساليب التوسع في ,ات عقارية لوحدات التجميع أو إنشاء وحد,اإلنتاج الحالية

  .المنشآت الصغيرة
 ,وتمكن هذه الصيغة المصرف من الحصول على قدر كبير من قيمة التمويل خالل مرحلة اإلنشاء

 أو األقساط الدورية خالل مرحلة التنفيذ، وال تختلف مخاطر صيغة ,عن طريق الدفعات المقدمة
  )3(.صيغة بيع السلم السابق بيانها والتي يمكن التأمين ضدهااالستصناع عن 

  : شروط منهاالستصناعول
  .للنزاع للجهالة المفضية  منعاً, وصفتهالمصنوع ونوعهبيان جنس  -1
عقد   العقدأصبح كانت من المستصنع فإذا , تكون المواد الالزمة للتصنيع من الصانع أن-2     

  . وليس استصناعإجارة
  .اًمحدد األجل يكون  أن-3     
  . تقسيطهأو تأجيله أوس المال أيجوز تعجيل ر -4 
 . وبالتالي يخضع للقياس,باألسواق تكون السلعة مما يتم التعامل به  أن-5

 .لألطراف وبالتالي فهو ملزم ,االستصناع عقد وليس وعد -6
                                                

  .)146-133(ص , م2006, مرجع سابق, الغريب, ناصر) 2) (1(
  .25ص , مرجع سابق, )أ-2005(, محمد, البلتاجي )3(
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 . يكون محل االستصناع حالل أن-7

 .بوية الرباألصناف ال يتم التعامل  أن-8

  .تحديد مكان التسليم -9
  . يكون مستصنعاًأن أو  يكون صانعاًأن يمكن اإلسالمي مصرفوال

قل أمخاطرة ب يتميزو ,واإلنشاءات تمويل نشاط المقاوالت اإلسالمية مصارفاالستصناع للويتيح 
   .من المرابحة

  

  )1( :مرابحةالبيع  -6ً
لوم يذكره للمشتري ه مع ربح زائد عليه مع بالثمن الذي اشترى ب, يبيع الشخص ما ملكهأن هو 

  . نحو ذلكأومسه  خُأوشره لثمن السابق كعا  إلى بالنسبةأو ,رويعرفه بالقد
  :شروطهومن 

  . معلوماًاألول يكون الثمن أن -1
  .)نقود ,نقود(الزيادة  والثاني مع األول تكون المماثلة كاملة بين الثمن أن -2
  .ظن حدس فيها وال الزيادة في الثمن قطعية ال -3
  .ويعتبر منه  الثمنإلى يضاف إليهالوصول أو  البائع على المبيع في سبيل نمائه أنفقهكل ما  -4
  . للجهالة نافياًتحديد مواصفات السلعة تحديداً -5
 ثمنال نسبة من أم اً محدداًكان مبلغأ سواء , جزء من الثمنألنه اً يكون الربح معلومأن -6

  .المعلوم
  . د شروط التسليم من حيث الزمان والمكانتحدي -7
  

، حيـث   ألول مع زيادة ربـح    بيع بمثل الثمن ا   بأنها   :لآلمر بالشراء تعرف صيغة المرابحة ألجل     و
وحتـى تحقـق     مرابحـة،    موتملكه ثم بيعه له   يقوم المصرف اإلسالمي بشراء ما يحتاجه العمالء        

بتمويـل شـراء الوحـدات      ب أن تهـتم     المرابحة هدف المساهمة في تنمية المنشآت الصغيرة يج       
 أو شراء المواد الخام ومستلزمات التشغيل التي تستخدم فـي صـناعة             ,)خطوط اإلنتاج (اإلنتاجية  

  .المنتجات النهائية
  

                                                
  شعبان ( , دار الفكر العربي, الطبعة الثانية, وفقهه آراؤه- حنيفه حياته وعصرهأبو, محمد, اإلمام أبو زهرة) 1(

  .388ص, )م1947يوليه , هـ 1369

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 68 -

وتتمثل مخاطر تلك الصيغة في تملك المنشأة الصغيرة للوحدة اإلنتاجية أو استخدامها النهائي 
  )1(. في آجالها، ثم تعثر سداد األقساطالخامللمواد 

  . في فصل الحقسيتم التحدث بتفصيل أكثرو
  

  )2( :صيغة التمويل عن طريق البيع بالعمولة -7ً
 ,يمكن للمصرف استخدام هذه الصيغة لتمويل العمالء الذين لديهم القدرة على تسويق المنتجات

لشراء بضائع  تإمكانيا ولكن ليس لديهم , ويمتلكون منافذ للتوزيع,والمعرفة بسوق المنتجات
 مقابل البيعه, األمانةويقوم المصرف بشراء تلك البضائع وإعطائها للعمالء على سبيل  .لتصريفها

 والسيما فئة الشباب حيث تقدم ,من األرباح المحققة، وتناسب هذه الصيغة المنشآت الصغيرة نسبة
  .السلع لهم لبيعها وتوريد ثمنها بعد البيع

  
  )3( :المزارعة -8ً

 امهحد أيقوم, طرفين بين عن مشاركةعبارة غة التمويل عن طريق المزارعة بأنها تعرف صي
  .اصاحب األرض ومن زرعهالناتج مناصفة بين يوزع  و,بتوفير األرض واآلخر يزرعها

وتعد صيغة التمويل عن طريق المزارعة من أهم الصيغ التي يمكن استخدامها لتمويل القطاع 
من احتياجاته الغذائية من % 75نسبة الوطن العربي يستورد  خاصة إذا علمنا أن ,الزراعي

رغم توافر مساحات شاسعة قابلة للزراعة، ولقد نجح تطبيق هذه الصيغة في السودان  ,ارجالخ
  .وباكستان وأحدثت تنمية زراعية فعالة

  )4(: شروط منهالمزارعةلو
 . ومحددة بشكل واضح قابلة للزراعةاألرض تكون أن -1

 . يقدمه كل طرفأنتحديد ما يجب  -2

 .تحديد حصة كل طرف من الناتج -3

 .تحديد مدة المشاركة في عملية المزارعة -4

  . مسبقاًاإلنتاج على مقدار محدد من األطرافحد أال يجوز االشتراط بحصول  -5
  

                                                
  ).25-24(ص , مرجع سابق, )أ -2005( , محمد,البلتاجي) 2) (1(
  .27ص , مرجع سابق, ) أ-2005( ,حمد م,البلتاجي) 3(
  ).370-363(ص  ,م2006, مرجع سابق , فليح حسن,خلف) 4(
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  )1(:تيصيغة المزارعة على النحو اآلويمكن للمصرف أن يستخدم 
  مقابل حصة من,ن لزراعتها ثم يدفعها للمزارعي زراعيٍةأن يقوم بشراء أراٍض -1

  .المحصول
أن يقوم المصرف بتوفير البذور والسماد عن طريق بيعها ألصحاب األراضي الزراعية  -2

 .المحصول أو سداد ثمنها نقدا عند جني ,مقابل حصة من المحصول

 .لمصرف للمحصول عن طريق بيع السلمشراء ا -3

عن طريق التأجير أو   إما,للمزارعين وتقديمها لهم) محاريث(توفير آالت زراعية  -4
 .المشاركة

  

  :المساقاة -9ً
 في األشجار وبالذات ,اآلخرما بمهمة سقي مزروعات الطرف هحدأيقوم  ,اتفاق بين الطرفينهي 

  )2(.وقسمة الحاصل بينهما حسب االتفاق ,البساتين
  

 )3( : اإلسالميةمصارفأوجه النشاط الثانوي لل -خامساً
  

 مصارف النشاط الثانوي للأوجه اإلسالمية عن مصارفانوي لل النشاط الثأوجهال تختلف 
 بشرط أن تكون تلك , لحساب الغير وبيعها أوراق مالية وشراء, من حفظ األمانات,التجارية

  . عمل وفق أحكام الشريعة اإلسالميةالشركات ت
ريعة الذي ال تجيزه الشما عدا خصم الكمبياالت  -وكذلك تحصيل األموال نيابة عن العمالء

 , وكذلك النصح واإلرشاد في المسائل المالية,إدارة ممتلكات العمالء نيابة عنهم و- اإلسالمية
 وكذلك ,وقبول التأمينات وإصدار الشيكات ,مان، وفتح االعتمادات المستنديةوتقديم خطابات الض

  . والقيام بأبحاث اقتصادية ونشرها,إعطاء شهادات وكشوف للعمالء
  

 

  

                                                
  .27ص , مرجع سابق, )أ-2005( , محمد,البلتاجي) 1(
  .370ص , م2006, مرجع سابق , فليح حسن,خلف) 2(
 منشور على موقع مقال ,م2006, مفهوم المصرفية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ,فكري كباشي, األمين )3(

  . 7ص. tne.almeshkat.wwwالمشكاة اإلسالمية 
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 )1(:التوظيف من منظور مجال االستثمارهيكل  -سادساً
  

 :سنوات وجد ما يأتي) 5-3( خالل فترة تتراوح بين إسالمية مصارف ةعينة تمثل تسعخذ لدى أ

              % 57.1             التجاريةاألنشطة
  % 14.4 واإلسكاناالستثمار العقاري 
             % 6.2          االستثمار الصناعي

  % 6       مين أوك والتالمال والبن
                     % 3.9              التخزين والنقل

  % 1.3      الغذائيواألمنالزراعة 
  

  )2(:لتوظيف من منظور الصيغ المستخدمةهيكل ا -سابعاً
  :ترتيب الصيغ حسب درجة االستخدام

                                                                  %     72.2              المرابحات
                      %       10.8             المشاركات

  %   5.6 االستثمارات المباشرة 
  %       4.6           المضاربات 

  %   3.1     متعددةأخرىصيغ 
                                       %    2               المتاجرات
  %  1.7      الدائمةالمساهمات

   

نجد أن القطاع , ومن خالل إلقاء نظرة على نسب هيكل التوظيف من منظور مجال االستثمار
وبالنظر إلى نسب هيكل التوظيف من منظور , التجاري يحتل نسبة عالية من التمويل اإلسالمي

ستخدمة في لمنالحظ أن صيغة المرابحة تحتل الصدارة ضمن صيغ التمويل اإلسالمي ا, الصيغ
  .وهي الصيغة التي سيتم التركيز عليها في هذه الدراسة , اإلسالميةالمصارف

  

ويركز المبحث التالي على , بين هذا المبحث أنشطة المصارف اإلسالمية والخدمات التي تقدمها
  .بيان نشاط المرابحة والفرق بين المرابحة والقرض الربوي

  
                                                

  ).61- 59(ص , م2006, مرجع سابق, الغريب, ناصر) 2() 1(
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  .المرابحةنشاط : المبحث الرابع

  :دمةالمق
  )1(:وردت عدة تعاريف مختلفة للمرابحة نذكر منها 

  ."بمثل الثمن األول مع زيادة ربح بيع "عرف الكاساني بيع المرابحة بأنه  :عند الحنفية •
  

  .تراها به وزيادة ربح معلوم لهمابيع السلعة بالثمن الذي اش :عند المالكية •
  

  .ول مع زيادةعلى ثمن المبيع األعقد بني الثمن فيه  :عند الشافعية •
  

    . فيه مائة بعتكه بها وربح عشرةالمرابحة أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي: عند الحنابلة •
  

 :وللتعرف بشكل أفضل على المرابحة سيتضمن هذا المبحث ما يأتي

 .المرابحة التقليدية -أوالً

 .المرابحة لآلمر بالشراء -ثانياً

 .ويمقارنة بين المرابحة والقرض الرب -ثالثاً

  
  
  
  
  
  
  

                                                
, دراسة مقارنة " المضاربة  , المرابحة" العقود الشرعية في المعامالت المالية المصرفية       , محمود محمد , حسن) 1(
  .8ص ,  م1997, امعة الكويتج
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  )1( : المرابحة التقليدية-والًأ
  .هما المشتري والبائع :أطراف التعامل

 النفقات والتكاليف التي جرت عادة التجار أن  كافة إليه مضافاً الشراءثمن البيع يساوي سعر
 من بيوع األمانة مما أوجب على البائع ويعد بيع المرابحة,  ربح معلوممع إضافة ,يضيفوها إليه

   :ما يأتي للحماية من الخيانة بيان
  . بفعل بشرأمكان بسبب آفة سماوية أسواء , بيان وجود عيب في السلعة -1
اً من ألن األجل يشكل قسط, )أي باألجل(ذا كان البائع قد اشترى السلعة نسيئة بيان ما إ -2

 . الثمن

 .  كانت طويلةبيان المدة الزمنية التي بقيت خاللها السلعة عند البائع إذا -3
  

  :المرابحة لآلمر بالشراء-ثانياً
   هو االصطالح من استعمل هذا وأول ,اإلسالميةهي صيغة المرابحة التي تعتمدها المصارف 

تطوير األعمال المصرفية بما يتفق مع (لدكتوراه بعنوان ِلسامي حمود في رسالته الدكتور 
قد نوقشت رسالته في  و, كلية الحقوق- جامعة القاهرة إلىالمقدمة ) الشريعة اإلسالمية

30/6/1976.)2(  
  

  :وهم, أطراف التعامل
  . وهو الراغب في شراء السلعة: بالشراءاآلمر •
  . وهو الجهة المستعدة لتلقي الطلب:المصرف •
  . وهو مالك السلعة:البائع •

  

  .الربح+ تكلفة الشراء  =  البيعسعر
   الرسوم الجمركية +التأمين  +مصاريف الشحن +  األساسي  الشراءثمن = تكلفة الشراء

  . مصاريف النقل                   + 
  
  

                                                
  ).20- 15(ص , م1997, مرجع سابق, محمود محمد, حسن) 1(
, دراسة معدة من قبل شركة بيت المال الفلسطيني العربي, بيع المرابحة لآلمر بالشراء, حسام الدين, عفانة) 2(

  .8 ص . com.islamport.wwwمنشورة على موقع الموسوعة الشاملة ,  م1996
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   :مراحل المرابحة لآلمر بالشراء -1ً
  :وتتضمن المرابحة لآلمر بالشراء مرحلتين وهما

 .مرحلة الوعد ♦

 .مرحلة البيع ♦
 

 : مرحلة الوعد ♦
  

مع بيان  , شراء سلعة محددة بمواصفات معينة من مصدر محدد العميل من المصرفيطلب -أ
 عسم المصرف مإ فاتورة مبدئية تكون ب أسعار أوض إلى عرولسعر التقديري لشرائها استناداًا

  )1(.بيان طريقة التسديد
  :أتيدراسة ما يب مصرف يقوم ال-ب

  .سالمة البيانات المقدمة من قبل العميل •
  .السائدة والقوانين التأكد من أن العملية تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية •
قد تؤثر  التيف االقتصادية واالجتماعية والتجارية الحالية والمستقبلية دراسة الظرو •

  .على العملية
     .التأكد من أن العملية تتفق واألغراض التي يمولها المصرف اإلسالمي •
  . حال نكول العميل فيدراسة سوق السلعة لمعرفة مدى إمكان تسويقها •
  . العملية التكلفة التقديرية ونسبة الربح المتوقع منتحديد •
العميل المالي تتضمن وضع  بالدراسة االئتمانية التي من القيام آجالً البد كان البيع إذا •

  . للسدادوأهليته
التأكد من أن الطلب يدخل فعالً ضمن نشاط العميل، لئال تكون العملية ستاراً للحصول  •

   .على المال
أساس حالة   علىتحديد الضمانات المقترحة لضمان حق المصرف في تحصيل الثمن •

     .العميل وقيمة الصفقة
ويتفق معه على شروط ,  إذا وافق المصرف على طلب العميل فإنه يتلقى طلب اآلمر بالشراء-ج

   .ويبين له الثمن الذي سيبيعه على أساسه وهو المبني على أساس التكلفة, الدفع
  

                                                
  .6ص , 2003, مرجع سابق, مجيد, الشرع) 1(
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  :مرحلة البيع ♦
 وفي , يقوم بعرضها على العميل,قة بهاالمصاريف المتعلعة ودفع  للسلمصرفبعد شراء ال -أ

عدم مسؤولية المصرف عن البضاعة بعد  ويؤكد على ,حال موافقة العميل يتم تحرير عقد البيع
  )1(. سوء التخزينمن حيثاستالمها من قبل العميل 

يتسلم المشتري البضاعة بعد تحرير كمبياالت موقعة باألقساط حسب تواريخ التسديد المتفق  -ب
 فشل العميل في فإذا, قدم العميل ضمانات مقبولة للمصرف أو ي,)إذا كان المبيع مؤجالً(عليها 

 .ق للمصرف التصرف في تلك الضماناتمن األقساط يحتسديد أي قسط 

  .مين مقبولة للمصرف ولصالحه لدى شركة تأ شامالًيؤمن العميل السلعة تأميناً -ج
  

  )2( : ضوابط المرابحة لآلمر بالشراء-2ً
  . بالشراءلآلمر السلعة قبل بيعها  يتملك المصرفأن  -1
  .وتبعة الرد بالعيب الخفي بعده,  تبعة الهالك قبل التسليم يتحمل المصرفأن -2
  . يزول معه الجهالةأن توصف السلعة للمشتري وصفاً -3
  .وأن يتم التطابق في مجلس واحد, أن يتطابق اإليجاب والقبول -4
  )3(:ل اآلتي السلعة وذلك بالشكاًأن يكون البائع قابض -5

  . يكون بكيله أو وزنه مع تعينه:قبض ما يكال ويوزن •
 األوراق الثبوتية لتلك البضائع  بقبض بوليصة الشحن أو :قبض البضائع البحرية •

  . المشحونة    
  .نقلها من مستودعات البائع -يتم بـ: قبض السيارات •
  . حيازة البطاقة الجمركية األصليةأو  -   
  . للسيارة ورقة المبايعة تكون بتملك المصرفتسجيل ورقة رسمية كاالستمارة أوأو  -   

ويجوز أن يخصم من الدين مقابل التعجيل , عدم زيادة الدين بعد ثبوته في ذمة المشتري -6
  .بالسداد

  
                                                

كتاب منشور على موقع مركز أبحـاث فقـه المعـامالت           , بيع المرابحة لآلمر بالشراء   ,  عبد العظيم  ,أبو زيد ) 1(
  .141ص   com.kantakji.wwwاإلسالمية 

  .39ص , م1997, مرجع سابق, ود محمدمحم, حسن) 2(
  ).17-16( ص 4ج, فقه المعامالت المصرفية, يوسف بن عبد اهللا ,الشبيلي )3(
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   : حكمة مشروعية المرابحة لآلمر بالشراء-3ً

  :)1(لشراء في النقاط اآلتيةتتمثل الحكمة من مشروعية المرابحة لآلمر با
فيعهد المشتري بطريق المرابحة إلى من يقوم له بشرائها ثم ,  انعدام الخبرة في شراء السلعة-

  .بيعها له مرابحة بعد ذلك
فيعهد إلى غيره ليقوم بهذه ,  انعدام القدرة التنظيمية إلتمام عملية الشراء لدى المشتري مرابحة-

  .المهمة
 ثم يبيعه مرابحة , فيعهد إلى غيره ليقوم بهذه المهمة, لى التمويل لدى المشتري انعدام القدرة ع-

  .بالتقسيط
  .  السلعة تقليل المخاطر على المشتري مرابحة خالل فترة الشراء األولى من المورد وإحضار-

  .دور تجاري أيضاًب في عملية المرابحة ال يقوم بدور تمويلي فقط بل فالمصرف
  

  :الوعد االلتزام ب-4ً
  :)2(تتمثل هذه اآلراء فيمتعددة تتعلق بااللتزام بالوعد وراء آهناك 

  .) ابن القيم الجوزي– الشافعياإلمام(يقول بعدم إلزامية الوعد : االتجاه األول

مؤتمر ( ملزم  العميل للمصرف للعميل ووعد من وعد المصرفذهب إلى أن كالً: االتجاه الثاني
  .)م 1979- هـ 1399المصرف اإلسالمي بدبي 

 على قرار هيئتها  وللمصارف حرية األخذ بما تراه بناءاإللزام مقبول شرعاً: االتجاه الثالث
  ). م 1983 - هـ 1403 المؤتمر الثاني للمصرف اإلسالمي(الشرعية 

  

  )3(:الضمانات الشرعية -5ً
  :وتتمثل بـ

  : مثل,هه في الواجب توافراألدنى الحد نضما وحسن انتقاء عميل المصرف -1
  . ومركزه في تاريخ التعامل المصرفي والتجاري,مركزه المالي -
  .سمعته في الوفاء بااللتزامات وحسن القضاء واألداء -
            .المرابحات ن معلومات وبيانات تتعلق بنشاطه في السلع محلعاالستعالم  -

                                                
  ).41 -35(ص , م1997, مرجع سابق, محمود محمد, حسن) 2) (1(
  صياغته المصرفية وانحرافاتـه التطبيقيـة  -ةي المرابحة ضوابطه الشرع  دعق, أحمد محمد   ,المنانالواثق عطا   ) 3(

  . com.kantakji.www .اإلسالمية فقه المعامالت أبحاثعلى موقع مركز بحث منشور , )28- 25(ص 
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  :درجة الضمان -2
ان من  أن تكون عليه درجة ذلك الضم على ضمانات بقدر ما يجبمصرفليس المهم استحواذ ال
 لمواجهة خطر عدم السداد أو االسترداد من ,) نقودىأي تحويله إل" (تسييله"حيث سهولة وسرعة 

  .العميل
  :والحذرالحيطة  -3

وما  ,"استرداد األموال يبدأ منذ منحهان ضمان أ"قول ال مبدأ الحيطة والحذر القائم إلى يستند
هي أن يكون لدى و بصفة دورية ومنتظمة، مصرفتابعة المتعامل مع المبدأ من ميستوجبه ذلك ال

 ومركزه المالي، وحتى يكون لديه هيلرار تصور فوري واضح إلمكانيات عم باستممصرفال
القدرة باستمرار على سرعة الحصول على حقوقه كاملة دون مزاحمة من الغير، ودون أن 

  .ثر مالي يعجزه عن السدادتتسرب ضماناته نتيجة لما يصيب العميل من تع
  

  )1(: لآلمر بالشراءالمرابحةبيع  تطبيقمزايا  -6ً
  .األجل ذات الطبيعة قصيرة مصرفتناسب موارد ال -1
مل والتنافس مع  خالل فترة زمنية قصيرة مما يتيح له العاً مناسباً ربحمصرفتحقق لل -2

 . للمودعين وجذب الودائعأرباحمن خالل توزيع  , التقليديةمصارفال

 األقساطتوفير السيولة النقدية للمصارف من خالل حل مشكلة التدفقات النقدية من خالل  -3
 . المدفوع مقدماًأوالدورية والقسط الفوري 

 . وغير مرتبط بنتيجة النشاطالربح محدد مسبقاًفإن  ,المخاطرةانخفاض درجة  -4
  

  :صعوبات تطبيق بيع المرابحة لآلمر بالشراء -7ً
فهي تخضع , سالمية لالزدواج الضريبي عند تطبيق بيع المرابحة اإل تخضع المصارف-1

 مما يزيد ,للضرائب والرسوم عند نقل ملكية السلعة إليها ويخضع لها العميل عند نقل الملكية له
  )2(.في تكلفة السلعة

  اإلسالمية على سرعة تحصيل المصارف وإجراءاتها القوانين الوضعية الحالية دال تساع -2
 يترتب عليه تعطيل اإلسالمي مصرفي تسديد الدين المترتب عليه لل ماطل الغني ففإذا ,لديونها

                                                
  ).306-293(ص , م2006,  األردن-إربد, الطبعة األولى, البنوك اإلسالمية, فليح حسن, خلف) 1(
االقتصـاد اإلسـالمي    : مجلة جامعة الملك عبد العزيز    , قد المرابحة الجوانب القانونية لتطبيق ع   , جمال, عطية) 2(
  . 153ص , 2مجلد ).  م 1990 - هـ 1410(
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ر على سمعة  وهذا يؤث, المودعينأرباح اضطراب في نظام احتساب وإحداث ,مصرفال أموال
  )1(. ويضعف الثقةمصرفال
ا أسماء وعدم وجود قاعدة بيانات مشتركة يدرج فيه,  اإلسالمية ضعف التنسيق بين المصارف-3

  .العمالء المماطلين في التسديد لتجنب التعامل معهم
  

  :استخدامات صيغة المرابحة لآلمر بالشراء -8ً
 .تمويل التجارة الداخلية ♦

 .تمويل عمليات التصدير ♦

 .تمويل عمليات االستيراد ♦
  .ت الصغيرةتمويل المنشآ ♦

  

  :  الداخليةتمويل التجارة ♦
  . إلى عميل داخل نفس البلد البلد وبيعهاويقصد بها شراء المصرف السلعة من داخل

  )2(: ومنهالآلمر بالشراء من بيع المرابحة  الداخليةالقطاعاتوتتعدد طرق استفادة 
 . المنزليثثايارات أو األجهزة الكهربائية واألعن طريق شراء الس: قطاع األفراد )1(

 اتالمعدات الالزمة وخاصة للمشروععن طريق شراء اآلالت و :القطاع الحرفي )2(
 .الصغيرة

  .عن طريق شراء األجهزة الطبية لألطباء: القطاع المهني )3(
 .وإعادة بيعهاعن طريق شراء البضائع : القطاع التجاري )4(

 .ت الزراعية الحديثةعن طريق شراء االال: القطاع الزراعي )5(

 .عن طريق شراء المواد الخام وشراء المعدات الصناعية: القطاع الصناعي )6(

 .ريق شراء المواد الخام وشراء معدات البناءعن ط: القطاع اإلنشائي )7(

وتتميز صيغة التمويل بالمرابحة بالمرونة في تلبية كافة احتياجات المتعاملين مع قطاع المصارف 
  .اإلسالمية

                                                
بحث منشور على موقع رابطة العالم   ,  م 2004, البنوك اإلسالمية أمام التحديات المعاصرة    , عمر زهير , حافظ) 1(

  ).235- 234( ص . com.themwl.wwwاإلسالمي 
مقال منشور على موقع    , بيع المرابحة لآلمر بالشراء   , صيغ التمويل اإلسالمي  , )جـ-2009(, محمد, البلتاجي) 2(

com.bltagi.www.   
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  :تمويل عمليات التصدير ♦
يتم استخدام المرابحة في عملية التصدير عندما يكون هناك فاصل زمني بين شحن البضاعة من 

تستخدم المرابحة , وجود ثغرة تمويلية إلى مما يؤدي, ر وتسديد الثمن من قبل المستوردقبل المصد
 وبيعها مرابحة للمستورد  بشراء السلعة من المصدر نقداًنا لسد الفجوة من خالل قيام المصرفه

  .الخارجي
  

  :تمويل عمليات االستيراد ♦
 ولتأمين ,البلد إلى عميل داخل  السلعة من خارج بلده ويبيعهاتتم عندما يقوم المصرف بشراء

  . االعتماد المستنديالبضاعة تلجأ المصارف اإلسالمية إلى
  

  : المستندياالعتماد
عقد بين المصرف وعميله، يتعهد فيه المصرف بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل هو  

ح االعتماد خالل مدة معينة، ويتقاضى المصرف عمولة عن فتح االعتماد سواء استغله العميل فات
واالعتماد المستندي . مبلغ فوائد على هذا ال)التقليدي (أم لم يستغله، فإن استغله فرض المصرف

   )1(.يكون في التجارة الخارجية، ويسمى مستندياً ألنه يكون مضموناً بحيازة مستندات
  

 الشروط دي البد من مراعاة بالشراء عن طريق االعتماد المستنلآلمرتمويل المرابحة جل ومن أ
  )2(:اآلتية
  .اآلمر بالشراء وليس باسم يفتح االعتماد باسم المصرف -
اآلمر  بشراء السلعة من البائع لحسابه وباسمه وليس لحساب واسم يقوم المصرف -

 .بالشراء

 . تبعة الهالك قبل التسليم والرد بالعيب الخفي بعدهيتحمل المصرف -

  
  
  
  

                                                
  . 71ص , مرجع سابق,  عبد العظيم,أبو زيد) 1(
  ).54- 53(ص , م1997, مرجع سابق, محمود محمد, حسن) 2(
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اد المستندي الذي تقوم به المصارف التقليدية المقارنة بين االعتم) 3(ويبين الجدول رقم 
  :اإلسالميةالمصارف و

  .مقارنة  االعتماد المستندي بين المصارف التقليدية واإلسالمية: /3/جدول رقم 
  المصرف اإلسالمي  المصرف التقليدي  أوجه المقارنة

  المصرف اإلسالمي  العميل  )طالب فتح االعتماد (اآلمر
 – الشحن بوليصة –مستندات البيع 

  بوليصة التامين
  اسم المصرف  اسم العميل

  المصرف  العميل  تخليص البضاعة
  تجاري وتمويلي  تمويلي  دور المصرف

  بالبضائع  بالمستندات  التعامل بين العميل والمصرف
  عالقة وعد بالبيع ثم بيع  وكالة وتكليف  عالقة المصرف بالعميل
  لمصرف اإلسالميا  للعميل  ملكية البضاعة

  المصرف اإلسالمي  العميل  مل مخاطر البضاعةتح
 االعتماد –االعتماد القابل للتحويل  دال يوج  أنواع االعتمادات الممنوعة

  بضمان اعتماد أخر
  ال يوجد  فوائد تأخير  المماطلة في التسديد

  .من إعداد الباحثة: المصدر
  

لمستفيد بشراء البضاعة  هو اعتماد يقوم فيه اTransferable L/Cاالعتماد القابل للتحويل 
  . من شخص ثالث ويحول قيمة االعتماد لهةالمطلوب

  

خر آيقوم المستفيد من االعتماد بفتح اعتماد  Back to Back L/Cخر آاالعتماد بضمان اعتماد 
البضاعة على االعتماد األول لتأمين شراء بناء.  

  

ت ألنه شراء من الذي ال وال يجوز للمصرف اإلسالمي استعمال هذين النوعين من التعهدا
   )1(.يملك

  

  
  

                                                
  .147ص , م1990,مرجع سابق, جمال, عطية) 1(
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  :تمويل المنشآت الصغيرة ♦
 األولية النواة دوتع, ن االقتصاد القومي لغالبية الدول ماً كبيراًت الصغيرة جزءآتشكل المنش

 في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل قدرتها على  كبيراًوتلعب دوراً, ت العمالقةآللمنش
 تواجه أنها إال الكبيرة أهميتها وعلى الرغم من ,اإلنتاجيةوسيع القاعدة  وت,توفير فرص العمل

 التقليدية مصارف الوإحجام , التمويل الذاتيضآلة عن ةمين التمويل الالزم ناتجأصعوبة في ت
  .فاع درجة المخاطرة وضعف الضمانات ارتإلى عديدة يرجع بعضها ألسباب

وحـدات   من   ت الصغيرة آمنشحتاجه ال ت توفير ما    فياء   بالشر لآلمر  صيغة المرابحة  يمكن استخدام 
تخدم في صـناعة المنتجـات      مستلزمات التشغيل التي تس    وأأو مواد خام    ) خطوط اإلنتاج (إنتاجية  
ـ  مرابحـة،   احتاجه وتملكه ثم بيعه لهت ما المصرف بشراء  يقوم  حيث ,النهائية هم المصـرف  فيس

  )1(.الصغيرة تنمية المنشآت  فياإلسالمي
مثل مخاطر تلك الصيغة في تملك المنشأة الصغيرة للوحدة اإلنتاجيـة أو اسـتخدامها النهـائي                وتت

ويمكن التخفيف من هـذه المخـاطر مـن خـالل      , ثم تعثر سداد األقساط في آجالها      الخام،للمواد  
االعتماد على مجموعة من المعايير العامة التي تحكم اختيار المشروع الصـغير الموافـق علـى                

  .مصرفياًتمويله 
  

  )2(:المعايير المستخدمة الختيار المشروع الصغير الموافق على تمويله مصرفياً
  

 بمعنى أن يكون نشاط المشروع الصغير حالالً طيباً يتوافق مع أحكام :معيار المشروعية -
  .ومبادئ الشريعة اإلسالمية

ن سداد  بمعنى أن يحقق هذا المشروع أرباحاً حتى يمكن العميل م:معيار الربحية -
 .االلتزامات عليه حسب الوارد بدراسة الجدوى وكشف التدفقات النقدية

أن تكون المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع مقبولة في ضوء األعراف : معيار المخاطر -
 . من حدتها بأي أسلوب من أساليب التأمين المشروعةخفيفويمكن درأها أو الت

م العميل بعض الضمانات الممكنة دى أن يقبمعن: معيار الضمان ضد التقصير واإلهمال -
 .ضد إهماله وتقصيره وتعديه على التمويل وضياع األموال

                                                
   ).31-24(ص , مرجع سابق ,)أ-2005(, محمد, البلتاجي) 2) (1(
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يجب أن يكون هناك اتفاق بين : معيار حق المصرف من المتابعة والرقابة على المشروع -
المصرف والعميل على حق األول في إرسال ممثلين له لمتابعة سير تشغيل المشروع 

 .الالزمةوإعداد التقارير 

المشروع  أن يتوافر في العميل شروط الخبرة والقدرة على تنفيذ :معيار الكفاءة الفنية -
األخالقية والمعلومات   باإلضافة إلى توافر القيم اإليمانية والمثل,حسب المتعارف عليه

 .الطيبة عن العميل

ستراتيجية  خطة المصرف اإلسالمي اإل معأن يتفق المشروع: معيار الخطة االستثمارية -
 . والسيما من منظور التنمية االقتصادية,في االستثمار

 .أن يكون للعميل كيان قانوني وأهلية للتعاقد: المعيار القانوني -
  

  :مقارنة بين المرابحة والقرض الربويال -ثالثاً
د مدى التشابه مع يترد, مع ظهور المرابحة على الساحة المصرفية كبديل إسالمي للقرض الربوي

حتى أن البعض يشير إلى أفضلية الشراء من مصرف تقليدي يعتمد على الربا  ,الف التسميةاخت
 حقيقة الفروق يفما ه . الرتفاع تكلفة التمويل في المصارف اإلسالميةمن مثيله اإلسالمي نظراً

  . بين المرابحة والقرض الربوي؟
  .الفروق بين المرابحة والقرض الربوي: /4/جدول رقم 

  القرض الربوي  المرابحة  ارنةأوجه المق
  قرض  بيع  نوع التعامل
  حرام   حالل   حلية التعامل

  الحاجة إلى نقود   سلعة الحاجة إلى  سبب التعامل مع المصرف
  تمويلي  تمويلي وتجاري  دور المصرف
  ربا   ربح   سبب الزيادة
  نسبة مئوية  مبلغ مقطوع أو نسبة مئوية  شكل الزيادة

  عند تسليم المبلغ   د التسديدعن  وقت تحصيل الزيادة
  التضخم  تنشيط اإلنتاج من خالل زيادة الطلب  اآلثار االقتصادية
  فوائد تأخير  ال يوجد  عواقب تأخير التسديد

  .من إعداد الباحثة: المصدر
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  : نجدأعالهومما سبق 
ويل المال حيث تم تح , عن عملية تقليب المالاً ناتجاً تجارياًربح يعد ربح المصرف اإلسالمي -

  ).275: البقرة(" وأحل اهللا البيع وحرم الربا": قال تعالى .إلى سلعة ثم إلى مال
 زيادة نقدية بدون أن يقابلها عنصر ألنها, بينما تعد الفائدة التي يتقاضاها المصرف التقليدي ربا

  .وبدون أي جهد أو مخاطرة, إنتاجي
قرض يتم احتساب الفوائد واقتطاعها من عند استالم الشخص لمبلغ ال في المصرف التقليدي -

  . أصل المبلغ المسلم للشخص
وبين المدين ,  يتم التمييز بين المدين المعسر حيث يجب اإلرفاق به في المصرف اإلسالمي-

  .يمنع من التعامل مجدداًالحق قضائياً ويصنف كعميل مماطل والمماطل حيث ي
  

جه االختالف بين المصارف اإلسالمية بين هذا الفصل مفهوم المصارف اإلسالمية وأو
ويبين الفصل التالي المحاسبة , وتم التركيز على بيان مفهوم نشاط المرابحة, والمصارف التقليدية

  .اإلسالمية ومعايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية
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  .لمالية اإلسالميةالمحاسبة اإلسالمية ومعايير المحاسبة للمؤسسات ا: الفصل الثاني

  

  .مفهوم المحاسبة في التاريخ اإلسالمي: المبحث األول -

 .معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية : المبحث الثاني-

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 84 -

  
  . مفهوم المحاسبة في التاريخ اإلسالمي:األولالمبحث 

  :المقدمة
 بينما يبدأ , ميالدي تقريبا1494ًرب باإليطالي لوقا باشيليو عام يبدأ التأريخ المحاسبي عند الغ

حيث نجد أن  . عاٍم600 أي قبل  ميالدي تقريبا900ًالتأريخ المحاسبي عند المسلمين منذ عام 
 على يد ,يعود لبداية الدولة اإلسالمية في المدينة المنورةالمحاسبي بداية االهتمام بالتنظيم المالي و

 الذي روي عنه )1(بسيدنا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه  مروراً,الصالة والسالمالرسول عليه 
يفقه وإال أكل الربا شاء أم ال يبيع في سوقنا إال من  "انه كان يطوف في األسواق حامال درته قائالً

يه  ذكر ف, باسم باب علم الكسبفرد في كتابه إحياء علوم الدين فصالً مروراً بالغزالي الذي أ".أبى
, ألن طلب العلم فريضة على كل مسلم, لم الكسب واجب على كل مسلم مكتسبإن تحصيل ع"

 إلى النويري وتأصيل وصوالً" والمكتسب يحتاج إلى علم الكسب, وإنما هو طلب العلم المحتاج إليه
  )2(.علم الحساب

  

  :من خالل ذكر, سنقوم بذكر مقتطفات بسيطة من هذا التاريخ العريق و

  .المحاسبية اإلسالميةة المالية وألنظما -أوالً

  . مراحل تطور المحاسبة اإلسالمية -ثانياً

  .  تعريف المحاسب المسلم وصفاته -ثالثاً

  .اب المحاسبة المسلمينأهم األفكار المحاسبية عند أهم كتّ -رابعاً

  .أهم المصطلحات المحاسبية اإلسالمية -خامساً

  

                                                
  .التواريخ بين أقواس هي تواريخ الوفاة).  م 644=  هـ 23ت ) (1(
م 2003,معـة حلـب  جا, رسالة دكتوراه, دور الحضارة اإلسالمية في تطوير الفكر المحاسبي, سامر, قنطقجي )2(

  .10ص 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 85 -

  :يةاإلسالم  المالية والمحاسبية األنظمة-أوالً
  

  )1(:تتمثل األنظمة المالية والمحاسبية اإلسالمية في اآلتي
  . الزكاة وتجسيدها لمبدأ تخصيص اإليرادات والنفقات -1ً
  .  والفائض يرد لبيت المال)2(توطين المتحصالت -2ً
  .ات ومنع تجمعها بأيدي قليلةنظام المواريث لتفتيت الثرو -3ً
  . ييز بين الحالل والحرام في المعامالت الماليةعلم الكسب وهو مختص بالتم -4ً
 كاتب ,توضيح األجل: السفر بالرهن وتنظيمها من حيث توثيق الدين في الحضر بالكتابة وفي -5ً

  .والشهود , منه بقيمة الديناًإمالء المدين للكاتب بقيمة الدين إقرارو ,الدين
  .  التفرقة بين المال الخاص والعام-6ً
  .بالربح عند اإلنتاج االعتراف -7ً
  . االعتماد على سعر المثل بمثابة سعر التقويم العادل -8ً
  

 )3(:تطور المحاسبة اإلسالميةمراحل  -ثانياً
 

  :مرت المحاسبة اإلسالمية بعدة مراحل هي     
  .في عهد رسول اهللا عليه الصالة والسالم: مرحلة اإلحصاء والعد -1ً
 .ن الخطاب رضي اهللا عنهفي عهد عمر ب: مرحلة التدوين -2ً

 . عهد الخليفة عبد الملك بن مروانفي: مرحلة تعريب الدواوين -3ً

 .الخوارزمي ووضع أول كتاب في الحساب الجبري: مرحلة األعداد العشرية -4ً

عمل  وهدفت إلى وضع دليل,  لصناعة كتابة الحساب على يد النويري:مرحلة التأصيل -5ً    
عة  أي صنا,صناعة  أول من أطلق على مهنة المحاسبة تعبير)4(يري النوويعد, ومرجع علمي

  . فقد عدد أنواع المحاسبين ودرجاتهمأما القلقشندي , الحساب كمرادف لكتابة األموال
  
  

                                                
  ).34- 31(ص , م2003, مرجع سابق, سامر, قنطقجي) 1(
  .يقصد بتوطين المتحصالت أي أولوية صرفها في نفس الموطن الذي حصلت منه) 2(
  .35ص , م2003, مرجع سابق, سامر, قنطقجي )3(
  .م) 1333-1278= (هـ ) 677-733) (4(
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  : المسلم وصفاتهتعريف المحاسب -ثالثاً
  : المسلم قائالً في كتابه صبح األعشى المحاسب)1(عرف القلقشندي

 األنصاف واالنتصاف وأعالم الثقات والسفرة ثباتاأل والنقلة األثقال وحملة لاألموا حفظة حسبةال"

 وقسطاس الديوان وقطب السلطان يد هو الذي المستوفي ومنهم االختالف، في المقانع والشهود

 وبه والخرج في الدخل المدار وعليه جرهل او ملالِس في المآل وإليه العمال على والمهيمن األعمال،

       االكتساب ثمرة اب ألودتسحلا قلم ولوال والمنع، اإلعطاء رباط يده وفي والنفع رالض مناط

 وجيد ،مطلوالً الظالمات ، وجرحمحلوالً المعامالت نظام ولكان الحساب، يوم إلى التغابن تصلوال

 ل،متأو الحساب ويراع ول،قمت اع اإلنشاءير أن على .مسلوالً التظالم وسيف ،معلوالً التناصف

  )2("مناقش والحساب

  )3(: اإلسالمية بأنهاالمحاسبةخصائص القلقشندي حدد  ومن خالل التعريف

 .األموال وحفظ رقابة - 

 .لإلثبات وسائل أي األثبات، النقلة :والتسجيل اإلثبات - 

 .العدل لتحقيق أهالً يكونوا كي ثقات نهموبأ اإلنصاف أعالم أنهمب المحاسبين وصف حيث :العدالة - 

 .اإلثبات أدلة لتوافر وذلك االختالف، عند حجة  :االختالف في المقانع الشهود :الموضوعية - 

 .والصرف والقبض )لمصاريفا (والخرج )تاإليرادا(ل الدخ :األموال حركة على الرقابة - 

  .االكتساب بثمرة العمل نتيجة وصف حيث وخسارة ربح من: األعمال نتائج تحديد  -

  . والمناقشةللتفسير قابلة نتائجهم : واإلثباتتفسيرال قابلية -  

                                                
   ).م ١٤١٨  =هـ  ٨٢١ ت( القلقشندي، علي بن أحمد العباس أبو  هو)1(
  .7ص , م2003, مرجع سابق, سامر, قنطقجي) 2(
  .43ص , م2003, مرجع سابق, سامر, قنطقجي) 3(
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  )1(:والبد للمحاسب المسلم من أن يتمتع بعدة صفات منها
  : أي أن يتحلى بـ اإللمام بالفقه بشكل كاٍف-1ً

  .ليردعه عن مخالفة أحكام الشريعة ومعرفة الحدود الفاصلة بين الحالل والحرام :الورع •
  .األمانة •
  .دالة واشترط الماوردي اإللمام في الحساببهدف تحقيق الع: الدقة •
  .األخالق •

  : العلم بالشروط المهنية-2ً
  .الكفاءة والمقدرة •
  .التفقه بالمهن •
  .يناالعتماد على اللوائح والقوان •

  .ن من واجب ولي األمر تأمين الحماية لهحيث إ:  الحياد-3ً
  

   )2(:اب المحاسبة المسلمين أهم األفكار المحاسبية ألهم كتّ-رابعاً
أهم األفكار المحاسبية ألهم كتاب المحاسبة المسلمين علـى مـدى التـاريخ     / 5/يبين الجدول رقم    

   .اإلسالمي
  .أهم األفكار المحاسبية ألهم كتاب المحاسبة المسلمين :/5/جدول رقم                

  األفكار المحاسبية  العالم
  تخصيص اإليرادات
  ياتقسيم العمل وظيف

  تخصيص التكاليف

  
  )3(أبي يوسف 

  الرقابة على حركة األموال
  منع االزدواج الضريبي

  التخطيط المالي الطويل األجل
  التشغيل الكامل لألصول

  
  

  )4(القرشي
  استخدام التكلفة كمعيار

                                                
  ).128-126(ص , م2003, مرجع سابق, سامر, قنطقجي) 1(
  ).44- 37(ص , م2003, مرجع سابق, سامر, قنطقجي) 2(
   ). م799= هـ 183)  (الخراج(القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم كتابه : أبي يوسف) 3(
  ). م 819= هـ 203( يحيى ابن ادم : القرشي) 4(
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    االعتراف باإليراد عند اإلنتاج
  معادلة صافي الدخل

  الصيانة الوقائية  )1(أبو جعفر الدمشقي
  إعداد الحسابات الختامية

  المحاسبة المركزية ومبدأ المقابلة
  تخصيص النفقات
  مبدأ االستحقاق

  محاسبة األصول الثابتة

  
  
  )2( قدامةابن

  مصاريف النقل على المشتري
  )3(الماوردي  أول من ناقش فكرة المحاسبة علم أم فن

  )4( كسب– ربح – نتاج - نماء ):اإليرادات(أنواع المكاسب 
  )االنتقال أو تكاليف تحويل المبلغتكاليف (تكاليف تحصيل الدين عبء على المدين   )5(الغزالي

  السبق في التأليف في المحاسبة

  المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
  التقسيم الوظيفي للمحاسبة

  ثبوتيات اليومية
  أستاذ المواد

  حد إعادة الطلب
  موردينأستاذ ال

  أستاذ الرواتب
  )الجامعة(ة ميزان المراجع

  
  
  
  
  
  )6(النويري

  محاسبة المسؤولية

                                                
  ). م 939= هـ 327( أبي الفضل جعفر بن علي :أبو جعفر الدمشقي) 1(
  ).  م 940=  هـ 328( موفق الدين : ابن قدامة )2(
  ). م1058= هـ 450(أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري : الماوردي) 3(
  .  إيراد الصناعة: الكسب. إيراد التجارة: الربح. إيراد الحيوان: النتاج. إيراد الزرع: نماءال) 4(
  ).م1112= هـ505(محمد بن محمد الغزالي حجة اإلسالم أبو حامد من خراسان : الغزالي) 5(
  ).م1332=هـ733) (اإلنشاءكتابة ( كتابه, هو شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري: النويري) 6(
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  المحاسبة الصناعية
  المحاسبة الزراعية

  تصنيف الميزانية وقاعدة توازن الميزانية
  تقابل الحسابات

  الفصل بين الدورات المحاسبية
  بذن السفر ويذكر فيه اسم الشخص والمدة ويقدم كثبوتية للمحاسإ

  استخدام رمز الحسابات بدل أسمائها

  

  )1(الرواتب القمرية
  )2(ابن رجب الحنبلي  معيار االهتالك لتميز األصول

  األجور العينية كتكلفة
  اإلثبات والتسجيل

  الرقابة على حركة األموال
  قابلية التفسير

  
  القلقشندي

  قابلية اإلثبات
 الجزء األول المنهجية العامة للدكتور –إلى كتاب فقه المحاسبة اإلسالمية من إعداد الباحثة باالستناد : المصدر

  .سامر قنطقجي
  

 :  أهم المصطلحات المحاسبية اإلسالمية-خامساً

  .أهم المصطلحات المحاسبية اإلسالمية ومرادفاتها المعاصرة/ 6/يبين الجدول رقم  
 

  .المصطلحات المحاسبية اإلسالمية: 6جدول رقم 
  المصطلح المعاصر  اإلسالميالمصطلح 

  . بالد الشام–قائمة مالية ألقل من سنة عند ترك المحاسب العمل   الملخص
  . مصر–قائمة مالية ألقل من سنة عند ترك المحاسب العمل   تالي

  قائمة بأسماء أمناء الصناديق والمخازن  جريدة بأسماء أرباب النقود والمكيالت
  مواديومية محاسبة ال  جريدة االهراء

  ميزان المراجعة  الجامعة

                                                
حيث إن السنة , راعى النويري في محاسبة الرواتب واألجور فرق أيام السنة الشمسية عن السنة القمرية) 1(

ويجب مراعاة ذلك عند حساب األجور على أساس السنة ,  يوم11.25الشمسية تزيد عن السنة القمرية بـ 
  .الشمسية

  ). م 1393=  هـ 795(  بن أحمد هو الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن: ابن رجب الحنبلي) 2(
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  سنوي - شهري - بشكل يومي    مسانهة- مشاهرة - مياومة 
  كتاب مطابقة  رجعة بالصحة
  خر المدةبضاعة آ  المضاف بالقلم

  اإليصاالت  البروزات
  اإليرادات  الدخل
  المصاريف  الخرج

  نتيجة العمل  ثمرة االكتساب
  المحاسبة  كتابة األموال
  تاإليرادا  المكاسب

  الدين الجيد  الدين المرجو
  الدين المشكوك فيه  الدين المظنون

  الديون المعدومة  )المجحود( الدين الهالك 
  المليار   البطات-بنورا

  األصول الثابتة  القنية
  األصول المتداولة  العروض

  دفتر اليومية  تعليق المياومة
  دفتر أستاذ الحساب  المخزومة
  موالحساب ختامي يهتم باأل  الختم
  حساب المتاجرة) المواد(حساب ختامي يهتم باألغالل   التوالي
  الميزانية  االرتفاع
  كشف تسوية حساب  رجعة

  الحسابات النظامية المتقابلة  المستعاد نظير المعاد
  األرباح العادية  الربح
  األرباح الرأسمالية  )1( الفائدة
  األرباح العرضية  الغلة

   المالمفهوم رأس  فقه رأس المال
  توضع كل ثالث سنوات  )2(القوائم الجيشية 
  الرصيد  االستخراج

                                                
فهي ترد في الفقه اإلسالمي القديم للداللـة      , تم عمداً تسمية الربا المصرفي بالفائدة إليهام المسلمين بأنها حالل         ) 1(

  .على األرباح الرأسمالية
  .ال يوجد مقابل لها في الفكر المحاسبي المعاصر) 2(
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  التكلفة  المؤنة
  المبيعات  المباع
  المشتريات  المبتاع
  الخسارة  الوضيعة
  تحويل األصول المتداولة إلى جاهزة  نض المال

ول المنهجية العامة للدكتور  الجزء األ–من إعداد الباحثة باالستناد إلى كتاب فقه المحاسبة اإلسالمية : المصدر
  .سامر قنطقجي

  

صدر تشريعي ن سر الشمولية والتكامل في النظام اإلسالمي هو اعتماده على ممما سبق يتبين لنا أ
والنظام اإلسالمي ال يفرق بين القواعد المدنية , ن الكريم والسنة الشريفةإلهي عادل أال وهو القرآ

تطبيق أنظمة  حيث إنه انفرد بابتكار و.ادي وقانون إداري وال بين قانون ع,والقواعد التجارية
وجعلها فريضة دينية فامتاز بمزيج روحي ومادي لكل منها , مالية لم يسبق أن طبقت من قبل

ويرجع سر تفوق المحاسبة في الفقه اإلسالمي أنها استطاعت تفسير . أسلوبه الرياضي الخاص
  .لعملي بكفاءةالقواعد الشرعية واستخدامها في التطبيق ا

  

بداية مسيرة علم المحاسبة في التاريخ األوروبي  كانت   ميالدي تقريبا1494ً في عام بينما نجد أنه
 إلى الثورة الصناعية وصوالً  ,لوقا باشيليو وما تالها من تطوراتالمزدوج لإليطالي بنظرية القيد 
  .نظام محاسبة التكاليفوبداية فكرة 

  

لمحاسبة اإلسالمية ومراحل تطورهـا وأهـم المصـطلحات المحاسـبية           بين هذا المبحث مفهوم ا    
ويبين المبحث التالي معايير المحاسبة المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن           , اإلسالمية

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، مع التركيز على معيار المرابحـة لآلمـر              
  .بالشراء
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                    معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط: الثانيمبحث ال
  .للمؤسسات المالية اإلسالمية

  
  

  :المقدمة
 /2005/في عام صدرت المعايير عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

ير الدولية ال يمكن أن تحل ن المعايحيث إ,  هذه المعايير في الحاجة إليهاتتجلى أهمية )1(.بالبحرين
كما أن وجود المعايير , محل وجود معايير إسالمية مستمدة من الشريعة اإلسالمية والسنة

  . اإلسالمية سيزيد من فرص قيام سوق أوراق مالية إسالمية
  
  

  :ويتناول هذا المبحث ما يأتي
  

  .هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية -أوالً

 .معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة -ثانياً

 .معيار المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء -ثالثاً

 .مصطلحات هامة -رابعاً

  .المستخلص -خامساً

  
  

  
  

  
                                                

   .com.aaoifi.www موقع الهيئة على االنترنت )1(
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 :اإلسالميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  -أوالً

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions: 
 معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية إلصدارعبارة عن جهاز فني مهني الهيئة 

وسجلت الهيئة .  المعايير الشرعيةإلصدار مجلس شرعي اإلداري هيكله إلى فوأضي, اإلسالمية
 آذار )27( هـ الموافق 1411 رمضان )11( للربح في فال تهدفي البحرين بصفة هيئة عالمية 

  1).(. م1991
في المصارف اإلسالمية في الجمهورية العربية وقد تم اعتماد تطبيق معايير المحاسبة اإلسالمية 

  )2(.2007-8-13 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ )3394(السورية بقرار رقم 
  

  )3(:معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة -ثانياً
 عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية نوجز فيما يأتي معايير المحاسبة الصادرة

  .اإلسالمية
  :العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية )1(رقم المعيار

ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية التي تنشرها المصارف لخدمة أغراض المستخدمين 
  : وهي,الرئيسيين لهذه القوائم

  . قائمة المركز المالي-1
  .لدخلقائمة ا -2
  .قائمة التدفقات النقدية -3
  .المبقاةقائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية أو قائمة األرباح  -4
  .قائمة التغيرات في االستثمارات المقيدة -5
  .قائمة صندوق الزكاة -6
  .قائمة صندوق القرض - 7

                                                
بحث منشور على موقع رابطة العالم   ,  م 2004, البنوك اإلسالمية أمام التحديات المعاصرة    , عمر زهير , حافظ) 1(

  . 238ص  , com.themwl.wwwاإلسالمي 
   .sy.gov.banquecentrale.wwwمركزي القرار منشور على موقع مصرف سورية ال) 2(
كتاب صادر عن   ,  م 2004 -هـ  1425معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية        ) 3(

  ).366-161 (ص, البحرين, المنامة, هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
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  : بالشراءلآلمرالمرابحة والمرابحة  )2(رقم المعيار
 5-3هـ الموافق 1416 رمضان 16-14اشر المنعقد في االجتماع الع تم اعتماد المعيار في

    . م1996فبراير 
   :المضاربةالتمويل ب )3(رقم المعيار

ينطبق هذا المعيار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف بصفته رب المال، 
ربة منذ بدايتها وحتى وعلى العمليات المتعلقة بالمال الذي يقدمه المصرف الستخدامه مضا

كان رأس مال المضاربة من أموال المصرف الذاتية، أم من أمواله التي خلطها أنهايتها، سواء 
 كما ينطبق هذا المعيار على .بحسابات االستثمار المطلقة، أم من أموال حسابات االستثمار المقيدة
  .العمليات المتعلقة بحصة المصرف في أرباح المضاربة أو خسائرها

  :التمويل بالمشاركة )4(رقم المعيار 
كانت أيتم تطبيق هذا المعيار على عمليات التمويل بالمشاركة التي تقوم بها المصارف، سواء 

كان رأس مال المشاركة من أ، سواء )منتهية بالتمليك( أم متناقصة) قصيرة أو طويلة األجل( ثابتة
بحسابات االستثمار المطلقة، أم من أموال أموال المصرف الذاتية، أم من أمواله التي خلطها 

كما ينطبق هذا المعيار على العمليات المتعلقة بحصة المصرف في . حسابات االستثمار المقيدة
  . أرباح المشاركة أو خسائرها

اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات  )5(رقم المعيار
  :االستثمار

معيار على القوائم المالية التي تنشرها المصارف لخدمة أغراض المستخدمين ينطبق هذا ال
الرئيسيين لهذه القوائم، ويتناول اإلفصاح عن نسب توزيع األرباح وأسس تحميل المصروفات 

 بغرض التوصل إلى أسس موحدة لإلفصاح عن طبيعة العالقة بين ,والمخصصات وغيرها
  . االستثمارأصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات

  :حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما في حكمها )6(رقم المعيار
يتناول هذا المعيار القواعد المحاسبية الخاصة باألموال التي يتلقاها المصرف من الغير بصفته 

 الستثمارها على الوجه الذي يراه مناسباً، وتسمى حقوق أصحاب حسابات االستثمار مضارباً
، وتسمى حقوق )على الوجه الذي يحدده المستثمر( ارها بمراعاة شروط محددةالمطلقة أو الستثم

  . أصحاب حسابات االستثمار المقيدة
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  :لم الموازيلم والسالس )7(رقم المعيار
يتناول هذا المعيار القواعد المحاسبية للتمويل بالسلم وعمليات السلم الموازي، ويشمل ذلك   

 ا، وملمصرف في السلم أو يقبضه في عملية السلم الموازيمعالجة رأس المال الذي يقدمه ا
كما يشمل . يتعلق بقبض المسلم فيه وبيعه في السلم أو تسليم مثله في عملية السلم الموازي

ل بالسلم وعمليات المعيار معالجة اإليرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر المتعلقة بالتموي
  .السلم الموازي

  

  :اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتملك لمعدلا) 8(رقم المعيار 
يتناول هذا المعيار القواعد المحاسبية لموجودات اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك بصفة 

  .الموجودات، وكذلك إيرادات ومصروفات تأجير أو استئجار هذه  أو مستأجراًالمصرف مؤجراً
  .إجارة منتهية بالتمليكلية و للمعيار إلى إجارة تشغي تصنف عقود اإلجارة وفقاً

  

   :الزكاة )9(رقم المعيار
يتناول هذا المعيار المعالجات المحاسبية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة، وقياس البنود التي تدخل في 

  .تحديد هذا الوعاء، واإلفصاح عنها في القوائم المالية للمصرف
افي الموجودات أو بطريقة صافي األموال يتم حسب هذا المعيار تحديد وعاء الزكاة إما بطريقة ص

  .المستثمرة
  

  :االستصناع واالستصناع الموازي )10(رقم المعيار
يتناول هذا المعيار القواعد المحاسبية الواجبة اإلتباع في عقود االستصناع واالستصناع الموازي 

 الموازي، وقياس ناع واالستصناعثبات تكاليف وإيرادات االستصإ و,في القوائم المالية للمصارف
ثبات المكاسـب والخسائر الناتجة عـن هـذه المعامالت، وطرق عرضها واإلفصاح عنها إو

      .في القوائم المالية للمصرف
   :االحتياطياتالمخصصات و )11(قم المعيارر

في ) أو الخسارة( ينطبق هذا المعيار على المخصصات التي يكونها المصرف لمقابلة االنخفاض
ويل، وفي حالة حدوث خسارة متعلقة بالبنود خارج المركز المالي يجب تكوين مخصص قيمة التم

ل سواء من دخل أموا   كما يشمل المعيار االحتياطيات التي يجنبها المصرف،.الخسارةلهذه 
أرباح أصحاب   أم من,"احتياطي معدل األرباح"ضارب وهو المضاربة، قبل اقتطاع نصيب الم

   ".احتياطي مخاطر االستثمار" د اقتطاع نصيب المضارب وهوحسابات االستثمار، بع
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  )1(.المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء معيار -ثالثاً

  :نطاق المعيار -1ً
 وعلـى   , بالشـراء  لآلمرينطبق هذا المعيار على الموجودات المتاحة للبيع بالمرابحة أو المرابحة           

ت، سواء اشترى المصرف تلك الموجـودات       مكاسب وخسائر تلك الموجودات وعلى ذمم المرابحا      
أم من أمـوال حسـابات      , من أمواله الذاتية، أم من أمواله التي خلطها بحسابات االستثمار المطلقة          

  .المقيدة االستثمار
 

  :لآلمر بالشراءالمعالجات المحاسبية للمرابحة والمرابحة  -2ً
  :ناء المصرف لهاقياس قيمة الموجودات عند اقت -أ

لذا فان  ,لفة التاريخية هي األساس في قياس واثبات الموجودات في تاريخ اقتنائها التكتعد
 بالشراء تقاس عند لآلمرالموجودات التي يقتنيها المصرف بغرض البيع بالمرابحة أو المرابحة 

  .اقتنائها على أساس التكلفة التاريخية
  :اقتناء المصرف لهاقياس قيمة الموجودات بعد  -ب
  : بالشراء مع اإللزام بالوعدلآلمررابحة أو المرابحة في حالة الم •

 بالشراء في حالة اإللزام بالوعد لآلمرتقاس قيمة الموجودات المتاحة للبيع بعد اقتنائها بالمرابحة 
كان ذلك أ وفي الحاالت التي ينتج عنها نقص في قيمة الموجود سواء ,التاريخيةعلى أساس التكلفة 

ن النقص يؤخذ في االعتبار عند فإ, كان نتيجة ظروف أخرى غير مواتيةنتيجة تلف أو تدمير أم 
  .قياس قيمة الموجود في نهاية كل فترة مالية

  : بالشراء مع عدم اإللزام بالوعدلآلمرفي حالة المرابحة أو المرابحة  •
ابحة إذا ظهر للمصرف ما يدل على احتمال عدم إمكانية استرداد تكلفة الموجود المتاح للبيع بالمر

 فيجب قياس الموجود بالقيمة النقدية المتوقع , بالشراء مع عدم اإللزام بالوعدلآلمرأو المرابحة 
  .تحقيقها

وهذا يعني تخفيض التكلفة التي استخدمت لقياس الموجود عند اقتنائه بمخصص هبوط في قيمة 
  . يعكس الفرق بين تكلفة االقتناء وصافي القيمة المتوقع تحقيقها,الموجود

  

                                                
,                 مرجــع ســابق, م2004, ســات الماليــة اإلســالمية معــايير المحاســبة والمراجعــة والضــوابط للمؤس)1(

  .)160-137(ص 
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  : الحصول عليه بعد اقتناء الموجودالحسم المحتمل •
في الحاالت التي يحتمل أن يحصل فيها المصرف على حسم على الموجود المتاح للبيع بالمرابحة 

الحسم  ال يعد , فيما بعد وحصل الحسم فعالً, بالشراء عند توقيع العقد مع العميللآلمرأو المرابحة 
ثر ذلك على أرباح الفترة ويراعى أ, جود المبيع بمبلغ الحسم للمصرف وتخفض تكلفة الموإيراداً

  . المؤجلةالحالية واألرباح
,  للمصرفأما في الحاالت التي ترى فيها هيئة الرقابة الشرعية للمصرف أن الحسم يعتبر إيراداً

  . للمصرف في قائمة الدخلاًنه يعالج إيرادفإ
  

  : ذمم المرابحات-ج
وتقاس ذمم , وطويلة األجل عند حدوثها بقيمتها االسمية األجلتقاس ذمم المرابحات قصيرة 

أي مبلغ الدين ,  القيمة النقدية المتوقع تحقيقهاالمرابحات في نهاية الفترة المالية على أساس صافي
 منه مخصص الديون المشكوك في المطلوب من العمالء في نهاية الفترة المالية مخصوماً

  .تحصيلها
  :إثبات األرباح -د

 أو إلى أجل ال  بالشراء نقداًلآلمركانت المرابحة أو المرابحة أيتم إثبات األرباح عند التعاقد سواء 
  .يتجاوز الفترة المالية الحالية

يتم إثبات أرباح البيع المؤجل الذي يدفع ثمنه دفعة واحدة تستحق بعد الفترة المالية الحالية أو و
  : الطريقتين اآلتيتينلية متعددة الحقة باستخدام إحدىيدفع ثمنه على أقساط تدفع على فترات ما

بحيث يخصص لكل فترة , إثبات األرباح موزعة على الفترات المالية المستقبلية لفترة األجل •
وهذه الطريقة هي ,  أو المالية نصيبها من األرباح بغض النظر عما إذا تم التسلم نقداً

  .المفضلة
هيئة الرقابة الشرعية ذلك  إذا رأت – كل في حينه –إثبات األرباح عند تسلم األقساط  •

  . تلزم بذلكللمصرف أو كانت السلطات اإلشرافية
 ,عة عند إبرام عقد البيع وتكلفة البضاعة المبييتم إثبات اإليرادات وفي كلتا الحالتين السابقتين 

  . على النحو المبين سابقاً األرباح إثباتشريطة تأجيل
  

  :األرباح المؤجلة -هـ
  .يجب حسم األرباح المؤجلة من ذمم المرابحة في قائمة المركز المالي
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  :السداد المبكر مع حط جزء من الربح -و
  : حط جزء من الربح عند السداد-1حالة 

 يتم ,إذا عجل العميل سداد قسط أو أكثر قبل الوقت المحدد فيجوز للمصرف حط جزء من الربح
فإذا حصل حط جزء من الربح يخفض , السداديل عند االتفاق على تحديده بين المصرف والعم

 على األرباح المتحققة المتعلقة أيضاًلتخفيض ويسري هذا ا, حساب ذمم المرابحات بمبلغ الحط
  .باألقساط

  :عد السدادحط جزء من الربح ب -2حالة 
 من إذا عجل العميل سداد قسط أو أكثر قبل الوقت المحدد ولم يحط المصرف عند السداد جزءاً

 من ثم بعد دفع العميل لكامل المبلغ أعاد المصرف جزءاً, وإنما طالب العميل بالمبلغ كامالً, الربح
  . كالحالة السابقة لجزء من الثمن ويعالج محاسبياً حطاًفتعتبر هذه الحالة أيضاً ,الربح

في حالة وجود أي  ( ال يجوز عند جمهور الفقهاء اشتراط الحط مقابل السداد المبكروننوه إلى أنه
 المعتمد في المؤتمر السابع) 7-2-66(  قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقموذلك حسب, )اتفاق مسبق

  . م1992 مايو 14- 9 الموافق هـ 1412 ذي العقدة 12-7 المنعقد في جدة من
  

  : إعسار العميل-ز
  .لغ إضافيإذا ثبت أن عجز العميل عن السداد هو بسبب االعسار فال تجوز مطالبته بأي مب

  

  : بالشراء عن الوفاء بالوعد مع وجود هامش جديةاآلمرنكول  -ح
ما لم تر هيئة الرقابة ( المصرف باعتباره من المطلوبات  على مبلغ هامش الجدية التزاماًديع

  ).خرآالشرعية للمصرف تكييفه على وجه 
حتى ولو , )غير ملزم الوعد على أساس أن (يعاد هامش الجدية كامالً :في حالة عدم اإللزامو

  .خر بأقل من الثمن الذي وافق عليه العميل الناكلآبيعت السلعة لعميل 
 أي أن المصرف ال يتحمل أي ,يؤخذ من هامش الجدية مقدار الضرر الفعلي :في حالة اإللزامو

 يسجل الفرق الناتج ,في حالة نقص أو عدم وجود هامش الجدية أو الضمانات األخرىو ,ةخسار
  . على العميل في حالة ثبوت نكولهرر ذمماًعن الض
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  :متطلبات اإلفصاح -ط
عما إذا كان يطبق في  حول القوائم المالية يجب على المصرف أن يفصح في اإليضاحات

  . بالشراء مبدأ اإللزام بالوعد أو عدم اإللزاملآلمرالمرابحة 
      ن العرضبشأ) 1(مالية رقم يار المحاسبة اليجب مراعاة متطلبات اإلفصاح الواردة في معو
  .اإلفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةو
  :تاريخ سريان المعيار -3ً

محرم ) 1( من يجب تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية للفترات المالية التي تبدأ اعتباراً
  .م1998 يناير )ا( أو هـ1418

  

 :ات هامة مصطلح-رابعاً
  

  تشمل ثمن الشراء أو تكلفة االقتناء باإلضافة ألية مصروفات أخرى يتحملها: التكلفة التاريخية -
   ف النقل والتحميلي ومصار,كالرسوم الجمركية والضرائب األخرى على المشتريات,  المصرف 
  )1(.روفات مباشرة لها عالقة بالموجودوأية مص, والتأمين  
  عدد الوحدات النقدية التي يمكن الحصول عليها من تحويل  هي :متوقع تحقيقهاالقيمة النقدية ال -
  )2(.موجود إلى نقد  
  )3(.سعر التبادل الذي تتم به عملية البيع بين المصرف والعميل هي :القيمة االسمية -
    السعر الذي تم على أساسه هي:القيمة العادلة في تاريخ اقتناء الموجود عن طريق الشراء -

  أما إذا تم اقتناء الموجود . خر في عملية الشراءاآلالطرف   التبادل الموجود بين المصرف و
  طراف ال تربطهمأ فيقصد بالقيمة العادلة القيمة السوقية بين ,نتيجة لعملية تحويلية غير تبادلية  
  )4(. مصالح مشتركة 
  صرف عند تحمله االلتزام أو المبلغ القيمة التي تسلمها الم: التكلفة التاريخية ألحد المطلوبات -
  )5(.المستحق دفعه لسداد االلتزام  

  

                                                
ص      ,مرجع سابق,  م2004, اإلسالميةمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية       ) 3) (2( )1(

160.  
موقـع مركـز أبحـاث فقـه     ن  م,2 ص, م2001 لعام)2001-10(كزي رقم منشور بنك السودان المر  ) 5) (4(

   .com.kantakji.www المعامالت اإلسالمية
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 اآلمـر يحرم علـى    و, ن سداد االلتزام بال عذر وال عسر       هو االمتناع والتهرب ع    :مطل الغني  -
  )1(: فإذا فعل جاز للدائن, أن يماطل في سداد ما حل من دينهالمدين المليء

 بمبلغ   سندات ألمر  – قد حرر شيكات     اآلمرإذا كان   , الالزمةنائية   أن يتخذ ضده اإلجراءات الج     -أ
  .وكان القانون يجرم رجوع الشيكات لعدم كفاية األرصدة, الدين

 أن يتخذ في مواجهته اإلجراءات المدنية برد الدين وبالمطالبة بجبر الضرر المـادي الفعلـي                -ب
  .الذي لحق به من جراء المطل

 على طلب من المأمور لالستيثاق مـن         بالشراء بناء  اآلمريدفعه  هو المبلغ الذي    : هامش الجدية  -
  )2(.اآلمر جاد في طلبه للسلعةأن 

 

  : المستخلص-خامساً
  .  المادية المقبولة شرعاً ونظاماًينطبق هذا المعيار على السلع وسائر األصول ♦
   .والديونال ينطبق هذا المعيار على بيع الذهب والفضة والنقود  ♦
   .وقبضها بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها فمصرال يجوز لل ♦
  . لتبعة هالكهامصرفلقبض الشرعي للسلعة هو تحمل الالحد األدنى لتحقق متطلب ا ♦
  .بيعها استالم الثمن أو جزء منه قبل امتالك وقبض السلعة المراد مصرفال يجوز لل ♦

كون الشراء  وال يمنع أن ي,يتم شراء السلعة بواسطة المصرف من المالك األصلي لها ♦
  .بثمن مؤجل على أن يخطر العميل بذلك

   .للشراءيجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية  ♦
ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدداً كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفين عند التوقيع على  ♦

   .البيععقد 
  .العميلال تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة  ♦
 على ضمانات عينية أو شخصية من العميل لتوثيق دينه مصرفحصل الال مانع أن ي ♦

  . الناشئ حاالً أو ماالً عن المرابحة
بين هذا المبحث معايير المحاسبة المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة 

,  لآلمر بالشراءوتم عرض معيار المرابحة والمرابحة, والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
  .ويبين الفصل التالي أنظمة التكلفة حسب األنشطة بنوعيها التقليدي والزمني

                                                
            , مرجع سابق,م 2004 ,اإلسالميةالمحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية  معايير) 2) (1(

  .)159-153(ص  
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  .أنظمة التكلفة حسب األنشطة: الفصل الثالث

 

  . حسب األنشطةنظام التكلفة: األول المبحث -

 . حسب األنشطة الزمنينظام التكلفة:  المبحث الثاني-
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  . حسب األنشطةنظام التكلفة: المبحث األول

  : المقدمة
ويعرف .  م/1903/عام   G.Charter Harrisonصمم نظام التكاليف التقليدي المعياري من قبل 

حيث تخصص التكاليف ,  Volume-Based Costing Systemبأنه نظام معتمد على الحجم 
وهذه المسببات ال تعكس العالقة ,  الحجمغير المباشرة باالعتماد على مسببات تكلفة تعتمد على
مما يؤدي إلى الحصول على أرقام تكلفة , )1(السببية الستهالك المنتجات والخدمات للموارد المتاحة

غير حقيقية توهم الشركة بأنها تحقق أرباحاً بينما هي في الحقيقة تحقق خسائر في منتجات معينة 
نتجات أخرى تكلفتها الحقيقة أقل بكثير مما تظهره بينما تضيع على الشركة فرص التنافس في م

, ورغم كل هذه السلبيات إال أن نظام التكاليف يعد نظاماً جوهرياً ال يمكن االستغناء عنه, األرقام
 .  ولحل هذه المشكلة انطلقت رحلة البحث عن نظام تكاليف جديد

  
  :ويتناول المبحث المواضيع اآلتية

 

 .محاسبة التكاليف في القطاع المصرفيأهمية تطبيق نظام  -أوالً

 .أهمية البحث عن نظام تكاليف جديد -ثانياً

 ).ABC( حسب األنشطة  نظام التكلفة-ثالثاً

 

  

  

  
                                                

دراسة تطبيقية على إحدى الوحدات االقتصادية : ABCنظام التكلفة حسب األنشطة , منى خالد, فرحات) 1(
  .3ص , 2004, جامعة دمشق, رسالة دكتوراه غير منشورة, العاملة في سورية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 103 - 

  : أهمية تطبيق نظام محاسبة التكاليف في القطاع المصرفي-أوالً
 الحصول على نظام وه, حد المفاتيح األساسية للوصول إلى موقع تنافسي جيد ومربحإن أ

وبدون معرفة وفهم . الزبائن واألنشطةوالخدمات اً لتكلفة المنتجات و دقيقاًمعلومات يعطي تصور
فالجهود . ر تشغيلية واستراتيجية خطيرة جداًلمخاطن المنظمة تعرض نفسها لهذه الضرورة فإ

  على المعلوماتأساسيالتسويقية والقرارات التشغيلية وتصميم المنتجات والخدمات تقوم بشكل 
   )1(.التكاليفية
 مدى ودرجة التخصص في تغير إلى  فإن التغيرات التي طرأت على البيئة المالية أدتوأيضاً

 قرار اختيار :مثل, الضطالع باتخاذ العديد من القراراتعلى المدير المالي ا فاليوم .القرارات
ديد الزبائن األعلى تحوقرار , دماتتسعير المنتجات وأجور الخوقرار , المزيج السلعي أو الخدمي

وقرار , وقرار زيادة الجودة, وقرار التخلص من الهدر,  من خالل فهم آلية توليد األرباحربحية
تصميم تدفق مستمر من وقرار , ين تصميم المنتج وتدفق العملياتتحسوقرار , تخفيض التكاليف

  )2( .األنشطة المضيفة للقيمة
قادر على ,  العتماد نظام تكاليف فعالسات الماليةاً للمؤسكل هذه العوامل يجب أن تشكل دافع

  .زة أساسية لعملية اتخاذ القراراتالتي تشكل ركي, تلبية حاجاتها من المعلومات الدقيقة والسريعة
ورغم وجود تشابه بين بيئة عمل المصارف والبيئة الصناعية تتمثل في استثمار جزء كبيراً من 

باإلضافة إلى وجود عدد من األنشطة , والكادر الوظيفيرأس المال في األبنية والتجهيزات 
إال أن ذلك ال يلغى , )3(المتكررة ذات الحجم الكبير التي تشبه أنشطة خطوط اإلنتاج بصورة كبيرة

  :ها باآلتييمكن تلخيص أهموجود فروق جوهرية 
 . للقياس الكميعدم قابلية المنتجات الخدمية -1

 اإلنتاج الزمن بين انعدام فاصل أي , نفسهالوقتنتج وتستهلك في  تباع ثم تالمصرفيةالخدمات  -2
 , المدةنهايةمخزون تام الصنع أرصدة  وعدم وجود , وبالتالي عدم وجود التخزين,واالستهالك

  )4(.المدة تحت التشغيل في نهاية أرصدة أو
                                                
(1) (2) Rebischke, S, A, Activity-Based Information for Financial Institutions, Journal of 
Performance Management, 2005. p (2-4). 
(3) McGuire, B, L, Kocakulah, M, C, Wagers, L, G . Implementing Activity-Based 
Management In The Banking Industry, Journal Of Bank Cost & Management 
Accounting.1998.P 5. 

  .14 ص .2002 ناألرد, األهلية الزرقاء ةجامع,  محاسبة التكاليف في البنوك التجارية, نعمهاإلله دعب, جعفر) 4(
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ساعات  ثواٍن وبفترة زمنية تتراوح بين, هايتم إنتاج المنتجات واستهالكها عند الطلب علي -3
بشكل غير , مما يجبر نظام محاسبة التكاليف على التقاط هذه التكاليف السريعة, معدودة

ل متعددة تمتد لفترات  مراح فيهاالتي تتطلب عملية تصنيع المنتج, موجود في البيئة الصناعية
 )1(.زمنية أطول

قد تتراوح بين قصيرة , بيردورة حياة المنتج المصرفي والعالقة مع الزبائن متغيرة بشكل ك -4
فتصبح مهمة توزيع المصاريف على فترات زمنية متعددة معقدة , وطويلة تمتد لسنوات متعددة

  .للعالقة بين الموارد وتكلفة المنتج
  .خدمة يهتم بالتوقيت وجودة الخدمة مستهلك الأننجد في القطاع المصرفي  -5
  .زمنية أما في المنظمات المالية فهي, ة وحدة التكاليف في المنظمات الصناعية هي كمي-6
  

  )2(:وتتجلى أهمية تطبيق نظام محاسبة التكاليف في المصارف باآلتي
  

 بحيث ال ,إلدارةإلى ا بالنسبة األمانالذي يشكل هامش : تحديد تكلفة وحدة النشاط المصرفي -1ً
  .التكلفة من بأقل يسعر الخدمة أنينبغي للبنك 

وقياس تكلفة اإلدارات واألقسام ,  من الخدمات التي يقدمها المصرفقياس تكلفة كل خدمة -2ً
  .التي يضمها المصرف

ثم مقارنة التكلفة , الخدمات مقدماة عن طريق تحديد تكلفة األقسام والرقابة على التكلف -3ً
 .الفعلية بالمقدرة

  : تساعد على اتخاذ القرارات اإلدارية مثل-4ً     
  . و إلغاء خدمة قائمةأ,  إضافة خدمة جديدة-  
  . أو إلغاء وحدة قائمة,  إنشاء وحدة مصرفية جديدة-  
  .  منح مزايا عينية لبعض العمالء-  
  .  استخدام وسائل جديدة في العمل-  
  . تفيد في مراجعة وتقييم أسعار الخدمات التي يقدمها المصرف لعمالئه-      

  

                                                
(1) Rebischke, S, A, Previous Reference. 2005. p 6.  

  ).4-3(ص , 1977, محاسبة التكاليف في المصارفاستخدام , أحمد متولي, عبد الهادي) 2(
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سالمية أهمية خاصة ترجع باإلضافة لما سبق وإن لوجود نظام تكاليف فعال في المصارف اإل
  :إلى
أن وجود نظام تكاليف فعال يشكل خطوة ضرورية إليجاد مؤشر إسالمي لتحديد ربحية  -1

كبديل لسعر الفائدة , وخاصة في معامالت البيوع اآلجلة مثل المرابحة واإلجارة, التمويل
 )1(.المستخدم حالياً نظراً لعدم وجود المؤشر اإلسالمي البديل

إن بعض الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف اإلسالمي يجوز له شرعاً أخذ أجرة  -2
ال يزيد أو ينقص بزيادة (عليها ولكن يشترط أن تكون مبلغاً مقطوعاً ال يرتبط بمبلغ الخدمة 

وأيضا يشترط أن يساوي التكلفة الفعلية التي تكبدها المصرف ألداء الخدمة , )مبلغ الخدمة
ويترتب على هذه القاعدة ضرورة , )إصدار الشيكات المصرفية: مثل(حقق ربحاً دون أن ي

حيث إن تقدير التكلفة بأقل من التكلفة الفعلية , توافر نظام تكاليف فعال يعتمد عليه المصرف
وإن تقدير التكلفة بأعلى من التكلفة الفعلية , سيؤدي  إلى تحقيق خسائر مرتبطة بهذه الخدمة

  )2(.يق أرباح غير شرعيةسيؤدي إلى تحق
  

 )3(:أهمية البحث عن نظام تكاليف جديد -ثانياً
 أن واقع معظم المصارف إال, صارفتكاليف في الممحاسبة على الرغم من أهمية وجود نظام 

 المحاسبة وليس  يولد معلومات تركز على حاجة قسمأن نظام التكاليف الموجود حالياًيشير إلى 
مما يدفع ,  يسمح باالستفادة منها بشكل فعالمتأخرة بشكل المعلومات م قدوي, على حاجة اإلدارة

 التخاذ القرارات التشغيلية واالستراتيجية بدون معلومات التكاليف الحيوية كأساس بالمديرين
 غير قادر على كاليف التقليدي الموجود في المصارفوذلك باإلضافة إلى أن نظام الت .لقراراتهم

ت المالية أن  المؤسسا كل ذلك أدى إلدراك مديري.تج أو خدمة بشكل خاصتحديد تكلفة أي من
 عن تلك مختلفة تماماً,  ومستواها وتوقيتها المعلومات المطلوبة التخاذ هذه القراراتنوعية

  . وذلك يتطلب وجود نظام تكاليف جديد,المستخدمة في الماضي
  
  

                                                
المصارف " قدم إلى مؤتمر   ثبح, نحو إيجاد مؤشرات إسالمية للتعامالت اآلجلة     , )أ  -2009(, محمد, البلتاجي) 1(

خـالل  , اإلمارات العربية المتحدة  , دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي     " اإلسالمية بين الواقع والمأمول     
  .31ص.  م2009 يونيو 3- مايو31الفترة 

  ).18-17( ص 3ج ,  فقه المعامالت المصرفية, يوسف بن عبد اهللا, الشبيلي) 2(
(3) Rebischke, S, A, Previous Reference.2005. P 4. 
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  : باآلتيوتتجلى أهمية البحث عن نظام تكاليف جديد في المصارف
مما يؤدي إلى زيادة ,  يؤدي إلى تعقيد بيئة التكاليفن تقديم منتج أو خدمة جديدة غير تقليدية إ-

  .لتصميم وتسعير هذه المنتجات والخدمات, الحاجة لنظام تكاليف دقيق
م  تعتمد على تقدي ففي األيام السابقة كانت المصارف:فك االرتباط بين الخدمات والمنتجات -

على أمل أن يكون متوسط التكاليف الكلية للخدمات المقدمة  ,الخدمات بتسعيرة واحدةحزمة من 
, حدة لفك الخدمات كل على أما اآلن فتتجه المصارف, رة الحزمةأقل من العائد المتولد من أج

 .ر من الطلب على نظام تكاليف جديدوهذا يزيد بشكل كبي

تخفيض إلى  أدى ولوجيا في عمليات المصرفخدام التكنإن است: التشغيل اآللي للتحويالت -
فأصبحت متابعة , زيادة التكاليف غير المباشرة إلى ولكنه أدى, التكلفة المباشرة لكل عملية تحويل

  .اً لنظام التكاليف أساسياًهذه التكاليف غير المباشرة وربطها بالمنتجات يشكل تحدي
ة بين المؤسسات المالية المصرفية جعل من حيث إن اشتداد المنافس: زيادة الربحيةالسعي إلى  -

فأعدادها تزداد وهي تتنافس من أجل تقديم نفس , الصعب عليها زيادة أرباحها وحصتها السوقية
مما دفعها للبحث عن طريقة للتحكم بتكاليفها للوصول إلى مستوى الربحية , الخدمات التقليدية

لوحيدة للتحكم بالتكاليف هو من خالل فهم وبما أن الطريقة ا, الضرورية إلرضاء حملة األسهم
وهذا ال يمكن تحقيقه باالعتماد على أنظمة , كيفية إسهام المنتجات في التكاليف غير المباشرة

  )1(.التكاليف التقليدية التي تعتمد في توزيع التكاليف غير المباشرة على مبدأ الحجم
  )2(: نذكرجديدةالتكاليف محاسبة الأنظمة ومن 

      Activity-Based Costing (ABC)                       على أساس األنشطةتكلفةنظام ال •
والتي بالرغم من أنها تحتوي على توزيع للتكاليف , هو نظام يؤمن معلومات عن تكلفة المنتجات

 ألن التكاليف غير المباشرة موزعة على , مفيدة لعملية اتخاذ القراراتفإنها, غير المباشرة
 فإنه يمكن فإذا تبين أن تكلفة المنتج عالية جداً,  بطريقة تعكس العامل المحرك للتكاليفالمنتجات

  )3(. المحرك للعنصر األكثر أهمية في تكلفتهامن خالل التحكم في العامل الرئيسالسيطرة عليها 

                                                
(1) Kocakulah, M, C. Using Activity-Based Costing (ABC) to Measure Profitability on a 
Commercial Loan Portfolio. Journal of Performance Management. 2007. P 1. 
(2) Thomson, J. Gurowka, J. Sorting Out the Clutter, Strategic Finance, August 2005,     
P (29-31).  
(3) Weetman. P, Management Accounting an Introduction, Second Edition, Pearson 
Education Limited, 1999, P (325-326). 
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 Resource Consumption Accounting                       محاسبة استهالك المـوارد  •
ديد يجمع بين محاسبة التكاليف األلمانية المعتمدة على الربح الحـدي والتركيـز علـى               مدخل ج  

  . المعتمد على األنشطةABC نظام عم, الموارد
  Theory Of Constraints                                      نظرية القيود               •

يقوم بشكل أساسي على , الثمانيناتم غولدرات في بداية .نظام فلسفة إدارية مطور من قبل ك
ل أكبر يهتم بشك ,ABC على اختالف مع مبادئ غالباً, تعظيم المدخالت من خالل تعريف القيود

  .الهتمام بتخفيض التكلفة المتغيرة من ابدالً, ة وتطوير المدخالتبإزالة االختناقات الرئيس
  

  Target Costing                     التكلفة المستهدفة                                     •
على المعادلة يعتمد و, تثمار مهم في المعلومات واألدواتهي نظام لتخطيط األرباح يحتاج إلى اس

  :اآلتية
  بالتكلفة المسموح بها إلنتاج المنتج والتي تسمح بتحقيق الربح المطلو= هدف التكلفة 
  ستَهدف الربح الم–سعر السوق المنافس   =            

  

  Time-Driven ABC                         :                       الزمنيABCنظام  •
ولكن مع تخفيض تكاليف التطبيق وسرعة في ,  التقليديABCهو نظام يقوم على أسس نظام 

  .ويعتمد على محركات التكلفة الزمنية, وسهولة في عملية التحديث, البناء والتنفيذ
  

  ABC حسب األنشطة  ةفظام التكل ن-ثالثاً
  :ABCنشأة نظام 

بمقال نشر في صحيفة , 1987  لعام ABC حسب األنشطة التكلفةيرجع الظهور األول لنظام 
كيف تقوم محاسبة "بعنوان , قسم المحاسبة واإلدارة دمدرسة اإلدارة التابعة لجامعة هارفار

  ,Robin Cooper, andللكاتبين " دانيةميدراسة , التوزيع المنظم لتكاليف المنتجاتالتكاليف ب

Robert ,S. Kaplan,)1(لية وكان قيد التجربة العم,  ثم تتالت بعده المقاالت ودراسات الحالة
 معهد ثم تاله نعي رسمي لنظام المحاسبة التقليدية في مؤتمر, من خالل بعض الشركات الجريئة

الذي عقد بمناسبة  ) IMA Institute of Management Accountants ( محاسبي اإلدارة
سور جون شانك من جامعة دارتموث حيث قال البروف,  في نيويورك75  الـالذكرى السنوية

                                                

(1) Rebischke, S, A, Previous Reference. 2005. P 12. 
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جاء هذا " لة األحوال معطلة ومضلأوفي أسو, أحسن األحوال غير مجديةالمحاسبة التقليدية في "
 حسب األنشطة في لتكلفةام الذي تم فيه توثيق أول نجاح في تطبيق نظام 1994اإلعالن في عام 
من % 56 أن نسبة IMA أظهر مسح قامت به منظمة 1998 ومع حلول عام )1(.شركة اتصاالت

 كأداة تحليلية رغم عدم تطبيقها للنظام ABCالشركات التي شملها المسح كانت تستخدم نظام 
 )2(.بالكامل

  :ABC  نظامتعريف
 CAM-I) The Consortium Forيعرف االتحاد الدولي لشركات التصنيع المتقدم 

Advanced Manufacturing International ( نظامABCبأنه :)3(  
 Costوأغراض التكلفة Resources  والمواردActivitiesمنهج يقيس تكلفة أداء األنشطة 

Objects  ,ويوزع تكلفة األنشطة على أغراض التكلفة , ويوزع تكلفة الموارد على األنشطة
    . ويميز العالقات السببية لمسببات التكلفة باألنشطة, دامهاباالعتماد على استخ

  :ABC  نظاممفهوم
فتكون ,  للمنتج أو الخدمة كحزمة من األنشطة المصممة لتقديم قيمة للزبونABCينظر نظام 
فرادية المباشرة وغير المباشرة لكل نشاط موجود  أو الخدمة هي مجموع التكاليف اإلتكلفة المنتج
, المنتجات تستهلك األنشطة بكميات متغيرةوالخدمات و, هلك الموارد فاألنشطة تست)4(.ضمن المنتج

األنشطة والعمليات ضمن المنظمة إلى ) استهالكات, رواتب(ف من الموارد فمن خالل تتبع التكالي
 يمكن ,إلى المنتج أو الخدمة أو العميل) ارسال سويفت حوالة مصرفية, تدقيق طلبات القروض(

  . بإدارتها بشكل فعالللفهم الحقيقي لنشوء التكاليف واَلية زيادتها مما يسمحالوصول 
 

  : من مرحلتينABC يتألف نظام
 على مراكز مباشرة) االستهالكات, الرواتب( تربط أو توزع تكلفة الموارد :المرحلة األولى •

ر إلى قياس ويشا .لطلب من كل نشاط على هذه المواردباالعتماد على قياس ا,  األنشطةتكلفة
ثم في نهاية المرحلة األولى يتم تحديد تكلفة  .لكة من قبل النشاط بأساس التوزيعالموارد المسته

تكلفة فتح الحساب ) (  السحب النقدي من الصراف اآلليتكلفة معالجة عمليات(, كل نشاط
  ).والمحافظة عليه

                                                
(1) Thomson, j. Gurowka, j.  Previous Reference .2005. P (27- 28). 
(2) McGuire, B, L, Kocakulah, M, C, Wagers, L, G . Previous Reference.1998. P4. 

  .16ص , 2004, مرجع سابق, منى خالد, تفرحا) 3(
(4) Rebischke, S. A, Previous Reference.2005. P 5. 
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 عملية سحب من الصراف كلفةت(, اب تكلفة وحدة النشاط الواحدة يتم حس:المرحلة الثانية •
 على بناء, ثم يتم ربط تكلفة وحدة النشاط لكل منتج أو زبون) تكلفة إنتاج حساب واحد, اآللي

 )1(.المطلوبة من قبل كل منتج أو زبونكمية األنشطة 
  

 في قدرته على تزويد صناع القرار )ABC( حسب األنشطة التكلفة لنظام تتمثل القيمة األساسية
 واتخاذ ,حيث أن المعلومات تسمح بإنجاز التحليالت .اس وهو المعلوماتبأكثر عنصر حس

فمن  .ثار القرار المتخذ ذلك تسمح بقياس موضوعي ومباشر آلهم منواأل, القرارات الموضوعية
ء التشغيلي وتحقيق أهداف خالل المعلومات الجيدة يمكن وضع السياسات االستراتيجية واألدا

  )2(.المنظمة
 

  :ABCعناصر نظام 
  . محرك أنشطة التكلفة– هدف التكلفة –محركات الموارد  -أنشطة -موارد

  

  .        هدف التكلفة-----------------ة  األنشط---------------موارد 
   محرك األنشطة         محرك الموارد                      

  

  : من العناصر اآلتيةABCيتكون نظام 
كالرواتب (وهي مصدر التكلفة , نجاز األنشطة تخصصيها إل يتم):Resources(الموارد  •

                                        )3(.)االستهالكاتو
  )4(.وحدات عمل منجزة من قبل موارد المنظمة تعرف بأنها ):Activities(األنشطة  •

وزيادة  ملتؤدي إلنجاز الع و, سلسلة من المهمات المصممة التي تضيف قيمة للمنتجاتأو أنها
  . مثل اإليداع وإصدار بطاقة ائتمان)5(.التكلفة

وهو السبب الذي , هو النقطة النهائية التي تتجه إليها التكلفة :)Cost Objects(هدف التكلفة  •
  )6(). أو منطقة تسويقية أو زبونخدمةمنتج أو  (جلهينجز العمل من أ

                                                
(1) Rebischke, S, A. Previous Reference.2005. P 11. 
(2) Garg, A. Activity Based Costing And Financial Institutions, The Journal of Bank Cost 
& Management Accounting. January 2002. P (1-2). 
(3) (4) Stout, D.E, Bedenis. G. P. Cost-System Redesign at a Medium-Sized Company: 
Getting the Right Number to Drive Improvements in Business Performance, Management 
Accounting Quarterly Summer 2007 Vol 8 No 4. P(11-12) 
(5) Rebischke, S, A. Previous Reference.2005. P 5. 
(6) Stout, D.E, Bedenis. G. P, Previous Reference .2007. P13. 
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                                                            )1(. باألنشطةاردة الموف وهو يربط تكل:)Resources Driver(محرك الموارد •
 لحساب والذي يستخدم, العامل المؤثر في تحقيق مستويات مختلفة من التشغيل داخل المنشاةوهو 

  )2(. على األنشطةمعدل توزيع تكلفة الموارد
من , ة األنشطة بهدف التكلفةفكل وهو يربط ت:(Activity Cost Driver) النشاط ةمحرك تكلف •

 )3(. من قبل كل هدف تكلفةخالل قياس مستوى األنشطة المستهلكة
  

  )ABC:)4خطوات تطبيق نظام 
  

  .على األنشطة الرئيسية في المنظمةالتعرف  §
 والتي تشير ,وامل تأثيراً على تكلفة األنشطة العأكثر وهي , التكلفة)مسببات(محركات  تحديد §

 .لب األنشطة للتكاليفمباشرة لكيفية ط

 .تحديد تكلفة كل نشاط §

  .التكلفةاألنشطة وهدف تكلفة الربط بين  §
 

  :على األنشطة الرئيسية في المنظمةالتعرف  §
وتحديد الموارد الالزمة , يقوم مصمم النظام بعمليات حصر وتحديد األنشطة التي تؤدى في المنشاة

نه كلما زاد عدد األنشطة كلما زادت حيث إ, رات تأدية النشاط لكل منتجوعدد م, ألداء كل نشاط
  مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة تطبيق, العالقة بين النشاط ووحدة المنتج تحديددرجة التعقيد وصعوبة

   )5(.النظام
 تسمى ثم تسجيلها في الئحة, أنشطة فرعيةرئيسية وبعد تحديد األنشطة يتم تصنيفها إلى أنشطة 

 اط    نشة الفلمرتبطة ضمن مجموعات في مراكز تكلجميع األنشطة ا ثم يتم ت)6(,قاموس األنشطة
   .)مجمعات تكلفة النشاط(

                                                
(1) Stout, D.E, Bedenis. G. P, Previous Reference .2007. P (12-13). 

جامعة , المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   , مدخل مقترح لمراجعة تكاليف النشاط    , سيد عبد الفتاح  ,  صالح حسن  )2(
  .1174ص  ,1996, ملحق العدد الثاني, القاهرة, عين شمس

(3) Stout, D.E, Bedenis. G. P, Previous Reference .2007. P14.  
(4) Weetman, P. Previous Reference.1999. P 318. 

المجلة العلمية , دراسة تحليلية لمشاكل تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة        , حسين محمد , عيسى) 5(
  .130ص  ,1997يوليو , لثالثالعدد ا, القاهرة, جامعة عين شمس, كلية التجارة, لالقتصاد والتجارة

(6) Stout, D.E, Bedenis. G. P, Previous Reference .2007. P12. 
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  :ففي المصرف يمكن تحديد األنشطة الرئيسية اآلتية
  . نشاط القروض-
 . نشاط الودائع ألجل-

 . نشاط الحسابات الجارية-

  . نشاط حسابات االستثمار-
  )1(:تية في الحسبانعند تحديد األنشطة البد من أخذ النقاط اآل

 إن مجرد تقسيم المنشاة إلى أجزاء أصغر فأصغر لن يؤدي للوصول إلى معلومات تكلفة أكثر -1ً
حيث إن األساس من تعريف األنشطة هو تقسيم عمليات المنشاة إلى مجموعات متجانسة من , دقة

  .األنشطة
 درجة تعقيد العمليات ازداد فكلما ازدادت,  يتوقف عدد األنشطة على درجة تعقيد العمليات-2ً

  .عدد األنشطة المسببة للتكاليف
ويتم ,  وحجم المنظمة وتعقيدهاABC لهدف نموذج Function إن عدد األنشطة هو دالة -3ً

  .من زمن األفراد أو طاقة الموارد%) 5(عادة تجاهل األنشطة التي تستخدم أقل من 
ل األنشطة المنجزة كافة في الوحدة االقتصادية إذ ال يمكن تحلي,  يتم تحليل األنشطة المهمة-4ً

%) 80(من األنشطة تسبب حدوث نسبة %) 20( فإن نسبة Pareto Roleوحسب قاعدة باريتو 
  .من التكلفة

فإذا كان الهدف يتمثل في , ABC يرتبط عدد األنشطة بالهدف المرجو من استخدام نظام -5ً
 إذا كان الهدف حساب التكلفة بشكل أفضل فتستخدم أما, تحسين األداء فتحدد أنشطة كثيرة نسبياً

  .أنشطة قليلة نسبياً
 

  )2(:بعد تحديد األنشطة يتم تصنيف األنشطة إلى
  .يتم إنجاز هذه األنشطة لكل وحدة من وحدات المنتج أو الخدمة: مستوى الوحدة أنشطة  •
الزمة إلنجاز هذه حيث إن الموارد ال, تنجز هذه األنشطة لكل دفعة: أنشطة مستوى الدفعة   •

  .األنشطة ال تعتمد على عدد الوحدات في الدفعة
هي األنشطة التي تتعلق بمنتج أو زبون معين بغض النظر : أنشطة مستوى المنتج أو الزبون •

  ).الدعم الفني لزبون معين: مثل(, عن حجم المنتجات المنتجة أو المبيعة للزبون
 .هذا النشاط المنتجات أو الخدمات بشكل عامتستفيد من إنجاز : أنشطة المستوى التنظيمي •

                                                
  ).29-27(ص , 2004, مرجع سابق, منى خالد, فرحات) 2) (1(
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  )1(:مثالً إن تكاليف التسويق في المصرف يمكن أن تعد وفق إحدى الحالتين اآلتيتين
  .ويتم توزيعها على المنتجات على أساس حكمي:  تكاليف المستوى التنظيمي-أ

أو , نفاق الفعليويتم توزيعها على مجموعات المنتجات على أساس اإل:  تكاليف مستوى المنتج-ب
 .يتم توزيعها بين المنتجات حسب النسبة المئوية لإليرادات المتولدة من كل منتج

  

  : التكلفة)مسببات(تحديد محركات  §
  )2(.سلوك التكاليفيتطلب فهم  اطنشة فحرك التكلفة المناسب لكل مركز تكلإن تحديد م

 نجد , نشاط إصدار بطاقة ائتمانةف محرك تكلفة مناسب من أجل اعتماده لمركز تكلالبحث عنبف
الذي يؤدي الستهالك مزيد من الموارد هو عدد الطلبات  و,أن العامل الذي يزيد كمية العمل

حرك تكلفة لهذا المركز مما يسمح باعتماده كم,  على عدد الطلباتفحجم العمل يتغير بناء, المقدمة
يعتمد , ى األنشطةلموارد وتخصيصها عل ا لتكلفةكما أن دقة المحرك في التتبع الدقيق .التكاليفي

وبالتالي , حيث أن كل تجميع زائد يخفض عدد األنشطة,  المجمعة داخل كل نشاطعلى عدد المهام
  )3(.ويؤدي إلى انخفاض دقتها, لمحركاتعدد ايخفض 

  : هي أنواع عدةولها, إن محركات التكلفة تكون عادة مقاييس كمية عددية
  ):Transaction Drivers(محركات الصفقة  •

وتستخدم عندما تكون مجموعة المنتجات تحتاج إلى نفس ,  تقيس عدد مرات تأدية النشاط الواحد
هلك في ألنها تفترض أن الكمية نفسها من الموارد تست, أقل دقةوهي أرخص و, القدر من النشاط

  )4(.كل مرة تؤدى فيها األنشطة
  :)Duration Drivers(محركات الفترة الزمنية  •

تستخدم عندما يختلف حجم و,  تهتم بالفترة الزمنية التي يستغرقها النشاط الالزم إلنتاج منتج معين
  )5(.النشاط المطلوب باختالف نوعية وكمية المنتج النهائي

  ):Intensity Drivers(محركات الكثافة  •
  )6(.كلفةتثر أكوهي أكثر دقة و, ألنشطة المنجزة في كل مرة الموارد مباشرة على ا تكلفة تحمل

                                                
منشورات , ترجمة أحمد محمد الزامل   , تحديد التكلفة على أساس النشاط في المؤسسات المالية       , جولي, مابرلي) 1(

  .330ص , 2004, المملكة العربية السعودية, الرياض, لعامةمعهد اإلدارة ا
(2) Rebischke, S, A. Previous Reference.2005. P 11. 

  .1174ص , 1996, مرجع سابق, سيد عبد الفتاح, صالح حسن )3(
  .143ص , 1997, مرجع سابق, حسين محمد, عيسى) 5) (4(

(6) Stout, D.E, Bedenis. G. P, Previous Reference .2007. P 15. 
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  :تحديد تكلفة كل نشاط §
يتم تجميع التكاليف , بعد تحديد مراكز تكلفة النشاط ومسببات التكلفة المناسبة لكل مركز تكلفة

  .المباشرة وغير المباشرة لكل مركز تكلفة نشاط
  

  :تكلفة األنشطة وهدف التكلفةالربط بين  §
ت التحميل باالستناد إلى مسببات التكلفة يتم تحديد معدال, بعد تحديد تكلفة كل مركز تكلفة نشاط

  .المحددة
, يكون مسبب التكلفة هو عدد الطلبات, بطاقات االئتمانمثالً بالنسبة إلى مركز تكلفة نشاط إصدار 

التكلفة : ويكون معدل التحميل أو تكلفة وحدة النشاط أو تكلفة إصدار بطاقة ائتمان واحدة تساوي
  .عدد الطلبات / لمركز تكلفة النشاط الكلية

 زبون نشطة المطلوبة من قبل كل على كمية األبناء, زبونثم يتم ربط تكلفة مركز النشاط بكل 
  ).عدد بطاقات االئتمان المطلوبة من الزبون(
  

  :ABCفوائد نظام 
 : لإلدارة بالحصول على فوائد كثيرة منهاإن تطبيق النظام يسمح

 األنشطة مما يسمح بالتخلص من ,نتها بالعائد منها وتحديد تكلفتها ومقاراألنشطةتحليل  -1ً
 )1(. حدأدنى إلى تخفيضها أو ,التي ال تضيف قيمة

 أو ها أو دمجأو إلغائهاإعادة تصميم عمليات المنظمة من خالل استحداث أنشطة معينة  -2ً
 .هاإعادة تنظيم

 )2(.نةخفض االحتياج لخدمات أنشطة معيإعادة تصميم المنتج النهائي بحيث ي -3ً

 .تباع أساليب تكنولوجية حديثة إ-4ً

  . تحويل بعض التكاليف غير المباشرة إلى تكاليف مباشرة-5ً
  
  

                                                
 األنشطة الصعوبات التي تواجه تطبيق نظام التكاليف المبني على تكاليف ,رياض مصلح ضيف اهللا, الشقاحين) 1(

العدد  ,كلية التجارة جامعة عين شمس القاهرة, المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة, األردنيةفي الشركات الصناعية 
  .186ص , 2005الثالث يوليو 

  .128ص , 1997, مرجع سابق, حسين محمد, ىعيس) 2(
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  )ABC:)1مراحل تطبيق نظام 
  

  :ABCيمكن اختيار أحد المداخل اآلتية عند القيام بتطبيق نظام 
  . ومفاهيمه باالعتماد على األمثلةABCيفسر مبادئ نظام : Prototypeنموذج أولي  -
 على مستوى جزء من الشركة ABCيتم تطبيق نظام : Pilot Projectمشروع تجريبي  -

 .من أجل تطوير معدالت التكلفة وتحديد تكلفة المنتج, باستخدام التكاليف الفعلية أو المقدرة

 على عدد من أجزاء ABCيتم تطبيق نظام : Staged Projectمشروع مرحلي  -
 .الشركة من أجل تحديد التكاليف

يتم االنتقال : Full-Scale ABC/M على مستوى المنظمة ككل ABC/Mيق نظام تطب -
 .ABCإلى نظام إدارة شامل على مستوى المنظمة يعتمد على أسس نظام 

  

  :ABCشروط التطبيق الناجح لنظام 
  

  )2(:تتمثل شروط التطبيق الناجح لهذا النظام في اآلتي
  .ة المراد تطبيق النظام فيها الحصول على دعم اإلدارة العليا في المؤسس-1ً
 . ربط مباشر للبرنامج بأهداف المنظمة-2ً

 تشكيل فريق يتألف من عناصر من مختلف دوائر المؤسسة لديهم إيمان بأهمية تطبيق -3ً
حيث يشكل الموظفين أهم العوائق أمام تطبيق النظام حيث يشعر معظمهم بالتهديد من , النظام
 .حه بشكل كاٍفوخصوصاً إذا لم يتم شر, قبله

سابق تم تطبيقه في المؤسسة قابل للتوسيع على  Pilot Project وجود مشروع تجريبي -4ً
 .أنشطة المؤسسة كافة

 . وجود نظام تكاليف سابق لتأمين المعلومات المطلوبة للتطبيق-5ً

بناء  وجود سياسة إجرائية للتعامل مع التغير الناتج عن قرارات اإلدارة الجديدة المتخذة -6ً
  .على النظام الجديد

بين هذا المبحث أهمية تطبيق نظام محاسبة التكاليف في المصارف بشكل عام والمصارف 
ويبين المبحث التالي مفهوم نظام , وبين مفهوم نظام التكلفة حسب األنشطة, اإلسالمية بشكل خاص

  .التكلفة حسب األنشطة الزمني
                                                

  .101ص , 2004, مرجع سابق, منى خالد, فرحات) 1(
(2) McGuire, B, L, Kocakulah, M, C, Wagers, L, G . Previous Reference.1998.  P (5- 6). 
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  .)TDABC(طة الزمني  حسب األنشةلفنظام التك :الثانيالمبحث 

  
  

  : المقدمة
 من التطبيق العملي في مسـاعدة اإلدارة علـى إدراك       اً عام )16( على مدى    ABCنجح نظام   لقد  

ـ  وليس كل زبون  , اً جيد اً عائد فليس كل عائد محقق   , ام المالية حقيقة األرق  ـ  اً زبون ولكـن  . اً مربح
, تحديث حالت دون استمرار نجاحـه     المشاكل التي واجهته من صعوبة التطبيق وتكلفة الصيانة وال        

 التقليدي وتجاوز نقاط ضعفه     ABCمني وقدرته على احتواء نقاط قوة        الز ABCلكن ظهور نظام    
والتحول من نظام مالي معقد ومكلـف       , التكلفة حسب األنشطة للعودة للصدارة    ساعد مفهوم توزيع    

.رة بشـــكل اقـــل كلفـــةإلـــى أداة تقـــدم معلومـــات مفيـــدة ودقيقـــة لـــإلدا 
  

  :وسنستعرض في هذا المبحث ما يأتي
  

  .ABC نظام مشكالت تطبيق -أوالً

  . الزمنيABCنظام  -ثانياً

  . الزمنيABC خطوات تطبيق نظام -ثالثاً

  .محركات الزمن المضاعفة -رابعاً

  . الزمنيABC مزايا نظام -خامساً

  . الزمنيABC التقليدي ونظام ABC مقارنة بين نظام -سادساً
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  :ABC نظام الت تطبيق مشك-أوالً
 : ظهور العديد من المشكالت، يمكن إيجازها فيما يأتيABCافق تطبيق نظام ر     

  

  :مرتفعةتطبيق  تكاليف -1ً
 والمالحظة  مع العاملينإن ربط الموارد وتتبعها لألنشطة يتم تقريره عن طريق المقابالت 

مما يجعل التكلفة ,  المختلفةألنشطةقت الذي يصرفه العاملين في إنجاز المعرفة الو, المباشرة
 , والتخزين, والفحص,االستالم: مثل(ب ربطها باألنشطة فتكاليف تخزين البضائع يج .عالية

ن قبلهم  على تقديرات عمال المستودع لنسب الوقت المصروف مبناء, )الشحن و,غليفالتو, والرفع
دل محرك تكلفة النشاط المستخدم  مع بتحديدABCيقوم طاقم مشروع و, على كل من هذه األنشطة

من خالل تقسيم تكاليف األنشطة على مخرجات كل , لربط تكاليف األنشطة بكل منتج أو زبون
وعدد مرات , وعدد العناصر المستلمة, وعدد مرات الفحص, االستالمعدد مرات : مثل(نشاط 
  )1(.ف أعمال المنظمة هو أمر صعب ومكلوتوسيع هذه الدراسة لتشمل كل, )الشحن

  

  :وقت طويل في التطبيق - 2ً
والمالحظة المباشرة إلجراءات العمل , إن عملية إجراء المقابالت مع جميع العاملين في المنظمة

 )    6-4( بدوام كامل لمدة اً أشخاص)3(حيث أن تحليل األنشطة يتطلب ,  طويالًاًيتطلب وقت
ت مع الموظفين لتقدير أوقات  إجراء مقابالإنومن وجهة نظر أصحاب المنظمة  )2(.شهرأ

حيث أن هناك وقت مهدور في مناقشة الموظفين حول دقة معدالت , األنشطة هو عمل غير مجدي
مع ميل معظم العاملين إلى اعتماد معدالت , محركات التكلفة المشتقة من اعتبارات موضوعية

  )3(.وقت مثالية أكثر منها حقيقية
 

  : جداً أصبح معقداًلِّهاسسة كُ على نطاق المؤABCتوسيع نظام  -3ً
إن المنظمات التي تخضع لضغوط تنافسية شديدة تحتاج لتطوير دقة تكاليف المنتجات بصورة 

مما يؤدي إلى تضخم عدد , صغرأوللتوسع في الدقة يجب تقسيم األنشطة إلى مكونات , كبيرة
   .ب خاص لتخزين ومعالجة البياناتوتزايد الحاجة لبرنامج حاس, األنشطة

                                                
(1) Kaplan, R, S. Anderson, S, R Time-Driven Activity-Based Costing, Social Science 
Research Network. November 2003. P 2. 
(2) Bruggeman, W; Everaert, P; .Anderson, S.R; Levant, Y.Modeling Logistics Costs 
Using Time-Driven Abc: A Case In A Distribution Company, Faculty of Economics and 
Business Administration, Ghent University, Belgium, September 2005  P 9. 
(3) Thomson, j. Gurowka, j. Previous Reference .2005. P 30. 
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,  هدف تكلفة)600,000( إذا أرادت توزيعها على اً نشاط)150(شركة توزيع لديها حيث نجد أن 
  )1(. مليار معلومة)2( اً وتخزيناًيتطلب تقدير البيانات حساب, بشكل شهري لمدة سنتين

  

  :م مراعاة تعقيد العمليات عد-4ً
حيث , يات تعقيد العمل التقليدي غير قادر على مراعاةABCوجدت بعض المنظمات أن نظام 

ولكن قد يكون , لبات الزبائنعدد طمثل ,  النشاطإنجاز بعد عدد مرات يحسب محرك تكلفة الصفقة
 غير صحيح للموارد المطلوبة إلنجاز هذا اًمما يعطي تقدير, عقد من غيرهطلب أحد الزبائن أ

  )2(.الطلب
  

  : صعوبة تحديث النظام-5ً
ن مراحل العمل وكمية صرف حيث إ, ه وتحديث على النظامةوجدت المنظمات صعوبة في المحافظ

وعملية , هناك زيادة في تنوع وتعقيد الطلبات الفرديةو, ويتم إضافة أنشطة جديدة, تغيرالموارد ت
ليتم عكس , تحديث النظام تتطلب إعادة تقدير من خالل جولة جديدة من المقابالت واالستفسارات

  )3(. يعني تكلفة إضافية ووقتاً إضافياًمام, التغير في عمليات المنظمة
 

  : الزمنيABCنظام  -ثانياً
فقاموا بشكل أساسي , ي تحديد تعقيد العمليات الفعلية إلى أن النظام فشل فأشار كابالن وأندرسون

 وذلك بالقيام ,20\80 باستخدام قاعدة النسب من خالل السماح للمديرين, ل النظامبعكس مدخ
 من ربط تكلفة الموارد بدالًأو زبون , منتج, رد المطلوبة من قبل كل صفقةلموامباشرة بتقدير ا

  . بالمنتجات أو الزبائنثم, باألنشطة أوالً
 يقوم المديرون,  ألوقاتهم كيفية قضائهمن من إجراء مقابالت مع الموظفين لالستفسار عفبدالً

ن حيث إ,  من الطاقة النظريةكل نسبة مئويةمباشرة بتقدير الطاقة العملية للموارد المتاحة بش
 التي تقود الشتقاق , األنشطةأزمنةتقديرات تكلفة وحدة الزمن للطاقة الكلية يقود لتقدير وحدة 

  .معدالت محركات التكلفة

                                                
(1) Bruggeman, W; Everaert, P; Anderson, S.R; Levant, Y, Previous Reference, 2005, 
P8. 
(2) (3) Kaplan, R, S. Anderson, S, R. Previous Reference, 2003. P (4- 5). 
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 من مهمة إعادة النماذج سهلة التعديل من خالل تقدير وحدة الزمن المطلوبة ألي نشاط جديد بدالًف
األنشطة التي هي مدخالت استهالك الموارد ام الجديد يسمح بتعديل ذلك فالنظل, مقابلة الموظفين

  )1(. عدم القدرة على التحديثلكي ال ينهار النظام بسبب, بفعالية أكثر
, إن نظام التكلفة حسب األنشطة الزمني يقدم طريقة بسيطة من حيث المفهوم وقوية عند التنفيذ

ثم إضافة التكلفة المناسبة , لوبة إلجراء أي عمليةفهو يقوم بشكل أساسي على فهم كمية الجهد المط
  ) 2(.المحسوبة على أساس األنشطة

  

  )3(: الزمنيABCخطوات تطبيق نظام  -ثالثاً
    
  :تقدير تكلفة وحدة الطاقة المتوفرة -1ً

يتم تحديد , ة الزبائن مثالًففي دائر .وتحديد الموارد, تتم عن طريق تقدير تكلفة الطاقة اإلنتاجية
  : لموارد اآلتيةا

 .يتلقون ويستجيبون لطلبات الزبائنموظفي االستقبال الذين  •

  .ومشرف موظفي االستقبال •

 ).واألثاث, واالتصاالت, الحواسب (الموارد المساعدة التي يحتاجونها ألداء مهماتهمو •

 ).ودائرة الموارد البشرية, تكنولوجيا المعلومات(ام األخرى الموارد من األقسو •
  

من الطاقة % 85و % 80عادة تقدر بين ( المحلل الطاقة العملية للموارد المتاحة ثم يقدر
ن الطاقة فإ, ساعة في األسبوع) 40(فإذا كان عامل أو آلة يستطيع العمل نظريا لمدة , )النظرية

 من الوقت للعامل إلنجاز أمور )%20(عدل مما يسمح بم,  ساعة في األسبوع)32(العملية تكون 
من ) %20(  يسمح بنسبةآلالتوبالنسبة إلى ا, ات والوصول والمغادرة االستراح:شخصية مثل

 .الوقت لإلصالح والصيانة

 مثل .سابقةزمنية فترة وهو مراجعة األنشطة المؤداة في , ويوجد بديل بسيط لتقدير الطاقة العملية
عدد الشهري مع  تحديد المث,  عدد طلبات الزبائن المستلمة خالل عام أو عامين سابقينتحديد

,  إجهاد زائد للموظفينوأ, أو وقت إضافي, أو جودة ضعيفة, مراعاة عدم وجود تأخير مفرط
  .)%10-5( للخطأ في تقدير الطاقة بنسبة ويمكن أن يترك مجاالً

                                                
(1) Thomson, j. Gurowka, j.  Previous Reference, 2005, P 30. 
(2) Max, M. Leveraging Process Documentation for Time-Driven Activity Based 
Costing,  Journal of Performance Management, 2007, P (3-4). 
(3) Kaplan, R, S. Anderson, S, R. Previous Reference, 2003, P (6-10). 
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                               تكلفة الطاقة المتوافرة
  -----------------------------= وتكون تكلفة الوحدة 

                              الطاقة العملية للموارد المتاحة
  : تقدير وحدة الزمن-2ً

ويمكن , يل إلجراء المقابالت مع العاملينوهذه الخطوة بد .قدير الزمن الالزم إلنجاز النشاطوهو ت
  .لمباشرة أو إجراء المقابالت مع المديرينالحصول على تقدير الزمن عن طريق المالحظة ا

  

   : تحديد معادالت الزمن-3ً
, بعد الحصول على التقديرات الزمنية من الخطوة الثانية يمكن كتابة معادلة الزمن لمنتج معين

ويمكن إضافة , نتاج هذا المنتج أو هذه الخدمةوهي تساوي مجموع أزمنة األنشطة الالزمة إل
ويمكن , ات الطابع الخاصأزمنة األنشطة الخاصة التي تتطلبها الطلبات المعقدة أو الطلبات ذ

األزمنة الخاصة وإزالة , تعديلها بسهولة من خالل إضافة األزمنة الخاصة باألنشطة الجديدة
   .باألنشطة الملغاة

 )6.5( ويتم إضافة ,دقيقة لتجهيزها للشحن) 0.5(حد المنتجات تستغرق فإذا كانت عملية تغليف أ
.  دقيقة)0.2( يتم إضافة اًإذا كان الشحن جويو, دقيقة إذا كان المنتج يحتاج إلى تغليف خاص

  :دئذ تكون معادلة وقت التغليف تساويفعن
  .)إذا كان الشحن جوياً (0.2)+إذا تم طلب تغليف خاص (0.5+6.5               

ثم يضرب بتكلفة وحدة الشحن , فمن خالل معادلة الوقت يتم حساب الزمن الالزم لعملية التغليف
  . شحن هذا المنتجللحصول على تكلفة

 

  :محركات الزمن المضاعفة -رابعاً
    الزمني هو القدرة على استخدام محركات زمن مختلفة ABCإن أحد الميزات األساسية لنظام

فإذا كان هناك ضرورة الستخدام أكثر من محرك , إدخالها في معادلة زمن تكلفة نشاط معينو
 في معادلة زمن ظام قادر على استيعابها جميعاًن النفإ, زمني لكل نشاط من أجل دقة التكاليف

  )1(.واحدة
  
  

                                                
(1) Bruggeman, W; Everaert, P; Anderson, S.R; Levant, Y, Previous Reference, 2005.    
P (14- 15). 
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 )1(: الزمنيABC نظام مزايا -خامساً
  

   :يتم تقديره وتطبيقه بسرعة -1ً
  )2(: أنبافتراض . شركات التوزيع لدى إحدىففي نشاط معالجة طلبات البيع

  .وعباألسب) موارد أخرى ,استهالك ,رواتب( يورو 57,600=  التكلفة اإلجمالية

 ساعة في األسبوع 40 من الطاقة القصوى التي تمثل %80( دقيقة 5,760=  طاقة الوقت العملي
  . يورو10=تكون تكلفة الدقيقة لمجموعة الموارد هذه  ).لثالثة موظفين

  ,  دقائق3=  لمعالجة طلب بيع عادي فإذا كان الوقت المقدر
معالجة طلب زبون الزمن المطلوب لأن أي ,  دقيقة إضافية15معالجة طلب زبون جديد يتطلب و

  . دقيقة18= جديد 
 30= معالجة طلب زبون قديم تكلفة بينما  . يورو180= تكون تكلفة معالجة طلب زبون جديد

  .يورو
,  الزمن المضاعفةيمكن أن يوسع بسهولة ليتعامل مع ماليين التحويالت من خالل محركات -2ً

  :ارير حيةمع المحافظة على زمن معالجة سريع وتق
  )3(: لدى إحدى شركات التوزيعففي نشاط معالجة طلبات البيع

 إذا كان طلب البيع يتضمن مواد مختلفة فيمكن وضع محرك زمني يعتمد على عدد المواد 
 وضع محرك  فيمكن أيضاً,ن للطلب عادي ومستعجل كان هناك نوعا إذاأيضاً, المختلفة لكل طلب

  .خرزمني آ
  : على ثالث محركات زمنيةلبات الزبائن معتمداً نشاط معالجة طفيصبح
  ).قديم, جديد(نوع الزبون  -1
 .عدد المواد المطلوبة -2

  ).مستعجل, عادي(نوع الطلب  -3
  :وحيث أن

a.  دقائق)3(زمن معالجة طلب زبون قديم يتطلب . 

b.  دقيقة)2(كل مادة مطلوبة تتطلب . 

                                                
(1) Kaplan, R, S. Anderson, S, R. Previous Reference, 2003. P 1. 
(2) (3)  Bruggeman, W; Everaert, P; Anderson, S.R; Levant, Y, Previous Reference, 
2005, P (11-15). 
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c. دقيقة إضافية) 15(ون جديد يتطلب معالجة طلب زب. 

d. دقائق إضافية)10(عجل يتطلب مستالطلب ال .  
  :الجة طلبات البيع لكل طلب كاآلتيتكون معادلة الوقت لنشاط مع

  )3س* (10) +2س* (2 )+ 1س * (15 + 3 = معادلة الوقت
  :حيث
  ). للزبون القديم) 0( الجديد والقيمة  للزبون)1(حيث يتم إعطاء القيمة (نوع الزبون  = 1 س
  . عدد المواد المطلوبة = 2س
  ). للطلب العادي) 0( للطلب المستعجل والقيمة )1(حيث يتم إعطاء القيمة (نوع الطلب = 3س

  : يساوي مواد لزبون جديد بطلب مستعجل فالزمن)5(فإذا كان لدينا طلب يتضمن 
  . دقيقة38 = 1* 10+ 5 *2 +1 *15 + 3  
  

بدون زيادة في تعقيدات يصمم معادلة وقت فعالة تستوعب التنوع في الطلبات وسلوك الزبائن  -3ً
  .النظام

بمبيعات إجمالية , بلجيكا توزيع لمنتجات عناية بالنباتات في وهي شركة )SANAC,)1ففي شركة 
لديها .  رف تخزين)22,500( ومستودع يتضمن , شاحنة نقل)25( وتملك , مليون يورو)62(

  : أربعة أنواع من الزبائن
  .المزارعون •

 .المشاتل •

  .م وإصالح األراضيكات القطاع العاشر •

 . حجم وكبيرة الحجممحالت تجزئة صغيرة ال •

 )69,000( طلب بيع في السنة وتصدر )298,000( زبون وتعالج )7,000(والشركة لديها 
 .لبات الزبائن ومواقعهم الجغرافية باإلضافة للتنوع الكبير في ط,فاتورة

صغر ليصل عددها نشطة لمهمات أ في هذه الشركة يتطلب تقسيم األ التقليديABCنظام فتطبيق 
 وهذا يشير , الزمني فقطABC معادلة وقت في نظام )106( نشاط مقارنة بـ )330(إلى 

لية ضمن  الزمني الذي استطاع احتواء التعقيدات السابقة بفعاABCبوضوح إلى كفاءة نظام 
  . معادالت الزمن الخاصة به

                                                
(1) Bruggeman, W; Everaert, P; Anderson, S.R; Levant, Y, Previous Reference, 2005,         
P (21-42). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 122 - 

  .ء على طاقة الموارد غير المستخدمةويلقي الضو, يدمج بشكل واضح طاقة الموارد -4ً  
  

  )1(:لديها ثالثة أنشطة) ع( الشركات فدائرة خدمات الزبائن في إحدى
  .معالجة طلبات الزبائن -
 .معالجة شكاوى الزبائن -

  .فحص دائنية الزبون -
تساوي ) المساحة المشغولة, اتصاالت, تقنية معلومات, مشرفين, موظفين(إذا كانت تكلفة الموارد ف

  .لمدة ثالثة أشهر $ 560,000
  :ة أشهر كاآلتيوكان حجم العمل للنشاطات الثالث خالل ثالث

 .طلب زبون) 9,800( •

 . شكوى) 280( •

  .فحص دائنية) 500( •
دقيقة عمل في ) 10,560( يهتمون بالزبائن في هذه الدائرة بمجموع اً موظف)28(وبفرض وجود 

 , للوقت العملي)%80(وباعتماد نسبة , ردقيقة خالل ثالثة أشه) 31,680(أي , الشهر لكل موظف
 دقيقة )700,000(= شهر ة األثالثدقيقة للموظف في ) 25,000= (فرفيكون الزمن العملي المتوا

  .                    ة األشهرثالثاً في  موظف28لـ 
  . $ 0,8 = 700,000 / 560,000=تكون تكلفة الدقيقة و

  :الحظة الوقت المصروف على األنشطةوبم
  .كل طلب دقيقة ل40= معالجة طلبات الزبائن  
 .كل طلب دقيقة ل220= معالجة شكاوى الزبائن 

  .كل طلب دقيقة ل250= فحص دائنية الزبون 
  : كاآلتيفتكون تكلفة النشاط الواحد

معدل محرك تكلفة   )دقائق  (وحدة الزمن   النشاط
  للدقيقة  النشاط

  تكلفة النشاط

   $32   $0,8  40  معالجة طلبات الزبائن
   $176   $0,8  220  معالجة شكاوى الزبائن
   $200   $0,8  250  فحص دائنية الزبون

                                                
(1) Kaplan, R, S. Anderson, S, R. Previous Reference, 2003.P (7-8). 
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   :فتصبح التكلفة اإلجمالية كاآلتي
  التكلفة اإلجمالية  إجمالي الدقائق  الكمية  وحدة الزمن  النشاط

   $313,600  392,000  9,800  40  معالجة طلبات الزبائن
   $49,280  61,600  280  220  معالجة شكاوى الزبائن
  $100,000  125,000  500  250  فحص دائنية الزبون
   $462,880  578,600      الموارد المستخدمة

  $560,000  700,000      الموارد الكلية
  $97,120  121,400      الموارد غير المستغلة

  

 )1( : التحديثسهولة -5ً
 نظاميث ل إجراء تحدبوتتطل, عوامل تسبب حدوث تغير في معدل تكلفة األنشطةعدة هناك 

  :التكاليف ومنها
  ).حصول موظف على عالوة: مثل( تغير أسعار الموارد المتاحة -1
 جديدة تسمح بأداء األنشطة بزمن ن استخدام تكنولوجيامثالً إ( انحراف في كفاءة األنشطة -2

  ).أقل
 فحص دائنية توفر قاعدة بيانات لدائرة معالجة طلبات الزبائن تسمح لهم بتخفيض زمن فبفرض

عملية سهلة تسمح للنظام  يكون إدخال التعديالت الجديدة  دقيقة)30( دقيقة إلى )250(الزبون من 
 فترات منتظمةالتحديث الزمني الذي يخطط له في  من االعتماد على  بدالً,بالتحديث الفوري

  .لنظام بإعطاء تقارير حية لإلدارةمما يسمح ل) سنوي, نصف سنوي(
  :بعد تحديث النظام كاآلتي) ع(ة اإلجمالية للشركة وتصبح التكلف
  التكلفة اإلجمالية  إجمالي الدقائق  الكمية  وحدة الزمن  النشاط

   $313,600  392,000  9,800  40  معالجة طلبات الزبائن
  $49,280  61,600  280  220  معالجة شكاوى الزبائن
  $12,000  15,000  500  30  فحص دائنية الزبون

  $374,880  468,600      دمةالموارد المستخ
  $560,000  700,000      الموارد الكلية

  $185,120  231,400      الموارد غير المستغلة

                                                
(1) Kaplan, R, S. Anderson, S, R. Previous Reference, 2003. P (10-11). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 124 - 

  : الزمني ABC التقليدي وبينABC  بين المقارنة-سادساً
  

  :دقة التوزيع
لحصول على ل )1(في دائرة معالجة طلبات الزبائنخالل إجراء مقابالت مع الموظفين فمن 

  ,%10, %70= (ي كاآلتوالتي كانت .النشاطات الثالثةقبلهم على المصروف من ت تقديرات الوق
  :للنشاطات الثالث خالل ثالثة أشهر تساويوكان حجم العمل  .)20%

 .طلب زبون) 9,800( •

 .شكوى) 280( •

  .فحص دائنية) 500 ( •
  

على نظام تكون التكاليف بناء ABCكاآلتي التقليدي   :  
                                 

نسبة الوقت   النشاط
  المصروف

التكلفة 
  الموزعة

كمية محرك 
  تكلفة النشاط

معدل محرك 
  تكلفة النشاط

   طلب/ $ 40  9,800   $392,000  %70  معالجة طلبات الزبائن
   شكوى/$ 200  280   $56,000  %10  معالجة شكاوى الزبائن
   فحص/$224  500   $112,000  %20  فحص دائنية الزبون

  100%  560,000$       
  

على نظام  بينما التكاليف بناء ABCالزمني :                               
وحدة   النشاط

  الزمن
إجمالي   الكمية

  الدقائق
التكلفة 
  اإلجمالية

معدل محرك 
  تكلفة النشاط

   طلب/ $32   $313,600  392,000  9,800  40  معالجة طلبات الزبائن
   شكوى/ $176  $49,280  61,600  280  220  معالجة شكاوى الزبائن
   فحص/ $200  $100,000  125,000  500  250  فحص دائنية الزبون
     $462,880  578,600      الموارد المستخدمة

    $560,000  700,000      الموارد الكلية
    $97,120  121,400      الموارد غير المستغلة

                                                
(1) Kaplan, R, S. Anderson, S, R. Previous Reference, 2003, P (2-3); P (7-8). 
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 بينما ,عتمد على مفهوم الطاقة الكلية التقليدي اABCإلى أن نظام يعود الفرق بين تكلفة النظامين 
 فقسم تكلفة الدائرة إلى تكلفة مستغلة , الزمني اعتمد على مفهوم الطاقة العمليةABCأن نظام 

 اًوتكلفة غير مستغلة تقابل زمن, وهي التي يجب أن يتحملها الزبائنتقابل الزمن المستغل الفعلي 
  .يث يضعها تحت تصرف اإلدارةح, فعلي ال يجب أن يتحملها الزبائنغير مستغل 

  
  ) 1(:استقرار التسعير على المدى القصير 
  

كلفـة  وكانـت ت $ )560,000( لزبائن إذا كانت تكلفة المـوارد تسـاوي   في دائرة معالجة طلبات ا    
  :األنشطة في النظامين كاآلتي

  

   الزمنيABC   التقليديABC  النشاط
   $32   $40  معالجة طلبات الزبائن

   $176  $200  الزبائنمعالجة شكاوى 
   $200  $224  فحص دائنية الزبون

   
  :ي تغير في حجم العمل المنجز خالل ثالثة أشهر التالية ليصبح كاآلتبفرض حصولو

 .طلب زبون) 10,200( •

 .شكوى) 230( •

  .فحص دائنية) 540( •
  

  :كلفة األنشطة في النظامين كاآلتيتصبح ت
  

   الزمنيABC   التقليديABC  النشاط
   $32   $38  لبات الزبائنمعالجة ط

   $176  $243  معالجة شكاوى الزبائن
   $200  $207  فحص دائنية الزبون

  

  

                                                
  . من إعداد الباحثةالفقرة) 1(
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بينما لم يكن ,  التقليديABCيعود الفرق إلى أن زيادة حجم العمل غيرت تكلفة الوحدة في نظام 
ن زيادة حجم العمل خفضت من حيث إ,  الزمنيABCلها تأثير على تكلفة الدقيقة في نظام 

مما , لموارد غير المستغلة وحولتها إلى موارد مستغلة مع ثبات في تكلفة دقيقة النشاط الفعليا
ن هو أمر تحتاج إليه المنظمات حيث إو. يسمح بثبات في عملية التسعير على المدى القصير

ر ر غيشهر هو أمة أ على كميات العمل المنجزة كل ثالث بناء وهبوطاًعملية تغيير األسعار صعوداً
  .منطقي بالنسبة إلى كثير من المنظمات والعمالء

  
  :  كاآلتي تأثير زيادة حجم العمل على الطاقة المستغلة وغير المستغلةويتبين

وحدة   الكمية  النشاط
  الزمن

إجمالي 
  الدقائق

التكلفة   تكلفة الوحدة
  اإلجمالية

  $326,400   $32  408,000  40  10,200  معالجة طلبات الزبائن
  $40,480   $176  50,600  220  230  وى الزبائنمعالجة شكا

  $108,000   $200  135,000  250  540  فحص دائنية الزبون
  $474,880          الموارد المستخدمة

  $560,000          الموارد الكلية
  $85,120          الموارد غير المستغلة

  
  

ومفهوم نظام التكلفة , أهمية تطبيق أنظمة محاسبة التكاليف في القطاع المصرفيبين الفصل الثالث 
ويبين الفصل التالي النموذج المقترح تطبيقه , ونظام التكلفة حسب األنشطة الزمني, حسب األنشطة

 .من قبل الباحثة على نشاط المرابحة في بنك سورية الدولي اإلسالمي
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  .النموذج المقترح تطبيقه من قبل الباحثة: الفصل الرابع

  
  .ن نشاط المرابحة لدى بنك سورية الدولي اإلسالميلمحة ع: المبحث األول -

  . الزمني المقترح تطبيقه من قبل الباحثةABCنموذج : المبحث الثاني -
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 .نشاط المرابحة لدى بنك سورية الدولي اإلسالميلمحة عن : المبحث األول
  
  

  :المقدمة
وتاريخ , والمؤسسين,  حيث التأسيسيتناول المبحث لمحة عن بنك سورية الدولي اإلسالمي من

ثم ننتقل لنعدد أنواع , وحجم نشاط المرابحة كأرقام إجمالية وقطاعية, والفروع العاملة, بدء العمل
ثم نتعرض لمدى التزام بنك , نشاط التمويل عن طريق المرابحة كما يقدمها البنك وشروط كل منها

  . من خالل بياناته المنشورة) 2(ية رقم سورية الدولي اإلسالمي بمعيار المحاسبة اإلسالم
  

  
  

 :يتناول المبحث ما يأتي

 . لمحة عن بنك سورية الدولي اإلسالمي-أوالً

  .بنك سورية الدولي اإلسالمي لدى  حجم نشاط المرابحة-  ثانياً

 .بنك سورية الدولي اإلسالمي لدى  أنواع نشاط المرابحة-ثالثاً      

  المرابحة والمرابحة لآلمر (2ك سورية الدولي اإلسالمي بالمعيار رقم التزام بنمدى  -     رابعاً

  ). المعالجات المحاسبية- بالشراء            
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   )1(: لمحة عن بنك سورية الدولي اإلسالمي-أوالً

  

 قدره خمسة مليارات ليرة تم تأسيس البنك على شكل شركة مساهمة سورية مغفلة برأسمال
 من أسهم )%51(  نسبةتم طرح. 7/9/2006 م بتاريخ /67ار الترخيص رقم  بموجب قر,سورية

 من )%49( بينما تعود نسبة ,)%336( وتم تغطية االكتتاب بنسبة ,رأس المال لالكتتاب العام
 من أسهم رأس )%30(رأس المال للمؤسسين يتصدرهم بنك قطر الدولي اإلسالمي الذي يتملك 

الباقية %) 19( نسبة  واالعتباريين القطريينن األشخاص الطبيعيي بينما تتملك مجموعة من,المال
  .من رأس المال

وبفرع ) ديمان حالياًالدي( بفرع فندق المريديان 15/9/2007كانت بداية العمل في البنك بتاريخ 
ثم كانت انطالقة شبكة الفروع بتاريخ , 20/10/2007منطقة العزيزية بمدينة حلب بتاريخ 

 – المزة –ساحة الروضة (  ثمانية فروع /2008/غ عدد الفروع العاملة في عام   ليبل5/6/2008
  ). حلب فرع ثاٍن– حمص - حلب العزيزية– حماة – فندق المريديان –الحريقة 

  

  : لدى بنك سورية الدولي اإلسالمي حجم نشاط المرابحة-ثانياً
  

 منها  حصة المرابحة/2008/س لعام .ل) 705,915,468(بلغت إيرادات األنشطة التمويلية 
اإليرادات التمويلية لبنك سورية الدولي / 7/ ويبين الجدول رقم .س.ل) 690,462,796(

  .اإلسالمي كأرقام ونسب مئوية
  

  .النسب المئوية إليرادات األنشطة التمويلية/ 7/جدول رقم 
  النسبة  )ليرة سورية(المبالغ   األنشطة التمويلية

  %97.8  690,462,796  مرابحات
  %1.9  13,354,356  استصناع

  %0.05  366,274  خدمات اإلجارة
  %0.25  1,732,042  أخرى

  %100  705,915,468  المجموع
  .بنك سورية الدولي اإلسالميالصادر عن , 2008 ,التقرير السنوي األول: المصدر

  

                                                
.بنك سورية الدولي اإلسالميالصادر عن , 2008 ,التقرير السنوي األول) 1(  
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  س.      ل13,615,143,292 وأرصدتها            األنشطة التمويليةوبلغت ذمم 

  س.        ل1,412,775,568  للسنوات القادمة                رباح المؤجلة األ-
  س.      ل12,202,367,724       2008 لعام  وأرصدتها األنشطة التمويليةذمم

  

ذمم األنشطة التمويلية وأرصدتها لبنك سورية الدولي اإلسالمي كأرقم / 8/ويبين الجدول رقم 
  :ونسب مئوية

  . وأرصدتها األنشطة التمويليةذمم/: 8/جدول رقم 
  النسبة  )ليرة سورية(المبالغ   األنشطة التمويلية
  %97.506  13,275,707,807  ذمم المرابحات

  %0.711  96,801,592  استصناع
  %0.005  644,482  خدمات اإلجارة
  %1.634  222,428,000  القروض المتبادلة
  %0.144  19,561,411  عمليات تحت التنفيذ

  %100  13,615,143,292  المجموع
  .بنك سورية الدولي اإلسالميالصادر عن , 2008 ,التقرير السنوي األول: المصدر

  

  س.      ل13,275,707,807              2008بلغ إجمالي ذمم المرابحة لعام 
  س. ل      1,400,319,005  للسنوات القادمة                األرباح المؤجلة-

  س.     ل11,875,388,802               2008حة لعام بلغ صافي ذمم المراب
  

  :توزيع ذمم المرابحة على القطاعات اإلنتاجية/ 9/ويبين الجدول رقم 
  

  .ذمم المرابحة على القطاعات اإلنتاجيةصافي توزيع : /9/جدول رقم 
  النسبة المئوية  )ليرة سورية ( المرابحات    القطاع
   %25  2,977,635,324  الصناعة

   %42.3  5,018,732,008  لتجارةا
   %0.16  18,431,456  الزراعة
   %32.54  3,860,590,014  الخدمات

  11,875,388,802  100%  
  .بنك سورية الدولي اإلسالميالصادر عن , 2008 ,التقرير السنوي األول: المصدر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 131 - 

 

  : لدى بنك سورية الدولي اإلسالمي أنواع نشاط المرابحة-ثالثاً
  

  : اآلتيةخدمات التمويليغة المرابحة لآلمر بالشراء بصيقدم البنك 
  .تمويل العقارات -1
 .تمويل السيارات -2

 .كساء أو البناءتمويل مواد اإل -3

 .تمويل التجهيزات المنزلية الكهربائية واألثاث المنزلي -4

  ).خارجي, اخليد(مواد األولية والبضائع واآلالت تمويل ال -5
  

  :لكل نوع شروط خاصة وهيو
  :تتمويل العقارا

  

  .لغير المقيمين % 35, للمقيمين% 25: الدفعة األولى
  ). شهرا120ً( سنوات كحد أقصى 10: مدة التمويل

 كانت المدة من ست إذا% 5.5و, كانت المدة من سنة إلى خمس سنواتإذا % 5: نسبة ربح البنك
  .سنوات إلى عشر سنوات
  .س.ل) 750,000: (الحد األدنى للتمويل
  .س.ل) 20,000(ويل على أن ال تتجاوز  من مبلغ التم%1 :عمولة دراسة ملف

  

  :تمويل السيارات
  

  . تأمين عن فترة التمويلمن قيمة السيارة السوقية مضافاً إليها مصاريف % 35: الدفعة األولى
  . سنوات حسب نوع السيارة5 سنوات أو 3: مدة التمويل

  .ت المدة خمس سنواتإذا كان% 7و, إذا كانت المدة سنة % 6.25: نسبة ربح البنك
  .س. ل250,000: الحد األدنى للتمويل
ا كانت قيمة  إذ)10,000(و, كانت قيمة السيارة مليون فما دونإذا ) 5000 (:عمولة دراسة ملف
  .السيارة مليون فأكثر
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   :  تمويل مواد اإلكساء أو البناء
  

  . ال يوجد: الدفعة األولى
  ). شهرا84ً(سبع سنوات : مدة التمويل

من إذا كانت المدة % 6.5و, ذا كانت المدة من سنة إلى خمس سنواتإ% 6 :نسبة ربح البنك
  .خمس سنوات إلى سبع سنوات

  .س.ل) 250,000(: الحد األدنى للتمويل
  .من قيمة التمويل الممنوح% 1 :عمولة دراسة ملف

  

  : األثاث المنزلي–تمويل التجهيزات المنزلية الكهربائية 
  

  .  ال يوجد:الدفعة األولى
  .بائية وأجهزة الحاسب المحمولللتجهيزات الكهر) 2( و.لألثاث المنزليسنوات ) 3: (مدة التمويل

  %.6: نسبة ربح البنك
  .س.ل) 100,000(: الحد األدنى للتمويل
  .من قيمة التمويل الممنوح% 1 :عمولة دراسة ملف

  

  :تمويل المواد األولية والبضائع واآلالت
  

  . ال يوجد: الدفعة األولى
  .         شهراً) 12(شهر حتى أ) 3(من : مدة التمويل

  %.6: نسبة ربح البنك
  .س.ل) 250,000(: الحد األدنى للتمويل
  .من قيمة التمويل الممنوح% 1 :عمولة دراسة ملف

  .دام مرابحة االعتمادات المستنديةوقد يتم الشراء من الخارج باستخ
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المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء  (2 بالمعيار رقم الدولي اإلسالمي بنك سورية التزاممدى  -رابعاً
  ): المعالجات المحاسبية-
  

   :قياس قيمة الموجودات عند اقتناء المصرف لها) 2-1(
  . للتكلفة التاريخيةوفقاً يتم تقويم الموجودات

  

   :قياس قيمة الموجودات بعد اقتناء المصرف لها) 2-2(
 عن المبدأ المعتمد من حيث /2008/يضاحات حول القوائم المالية لعام لم يتم اإلفصاح في اإل

  )1(. وبالتالي ال يمكن تحديد مدى التزام البنك بهذه الفقرة من المعيار,اإللزام بالوعد أو عدم اإللزام
  

   :الحسم المحتمل الحصول عليه بعد اقتناء الموجود) 2-2-3(
  )2(/.2008/ول القوائم المالية لعام ال يوجد ذكر لهذا البند في اإليضاحات ح

  

   :ذمم المرابحات) 2-3(
 بإجمالي  وأرصدتها األنشطة التمويليةر ذمميتم إظها "في إيضاحات القوائم المالية ما يأتيورد 

 وبعد استبعاد اإليرادات , هامش الجدية المقبوض على حساب هذه العملياتقيمتها األصلية ناقصاً
  ".  وبعد خصم مخصص تدني قيم ذمم األنشطة التمويلية,ات الالحقةالمؤجلة الخاصة بالسنو

  

   :إثبات األرباح) 2-4(
   .تثبت اإليرادات على أساس االستحقاق باستخدام طريقة القسط المتناقص

  

   :األرباح المؤجلة) 2-5(
  .يتم حسم األرباح المؤجلة من ذمم المرابحة في قائمة المركز المالي

                                                
طلب شـراء    " أن  إلى 7يشير البند رقم    , يت إدارة الرقابة الشرعية التي زودنا بها المدقق الشرع        حسب تعليما  )1(

نموذج طلـب  وحسب , "العميل بشراء البضاعة من البنك      من   -  وليس عقداً  – اً ملزم اًبضاعة المرابحة يمثل وعد   
  .الشراء الذي زودنا به ضابط التمويل في فرع الحريقة هناك أكثر من بند يشير إلى أن الوعد ملزم

في حال  "  أنه إلى 7يشير البند رقم , ع الحريقة زودنا به ضابط التمويل في فر       حسب عقد بيع بالمرابحة الذي     )2(
 اآلمـر (فـإن الفريـق الثـاني    , ة المطلوب تمويلها بالمرابحةحصل البنك على حسم من بائع البضاعة على السلع     

  ".خفيض الثمن اإلجمالي بنسبة الحسميستفيد من ذلك الخصم بت) بالشراء
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  : ر مع حط جزء من الربحالسداد المبك) 2-6(
  .أو أي مستند آخر/ 2008/ المالية لعام ال يوجد ذكر لهذا البند في إيضاحات القوائم

  

  :  العميلإعسار) 2-7(
نه في حالة امتناع العميل أ) 26(ة لآلمر بالشراء في المادة ورد في نموذج طلب بضاعة للمرابح

ويلتزم العميل إذا لم يثبت , ق به من ضرر فعليعن الوفاء رغم يسره يحق للبنك أن يطالبه بما لح
  .يصرفها البنك في وجوه الخير%) 10( زيادة على الدين بمبلغ نه معسر بدفعأ
  

   : بالشراء عن الوفاء بالوعد مع وجود هامش جديةاآلمرنكول ) 2-8(
 عدم  وبسبب,المعالجة حسب المعيار تختلف حسب اعتماد مبدأ اإللزام بالوعد أو عدم اإللزام

تصريح البنك في إيضاحات القوائم المالية عن الطريقة المتبعة ال يمكن تقييم مدى التزام البنك 
  )1(.بهذه الفقرة من المعيار

  

  : متطلبات اإلفصاح) 2-9(
 ,لم يرد في اإليضاحات حول القوائم المالية عما إذا كان المصرف يطبق مبدأ اإللزام بالوعد أم ال

  ).2( اإلفصاح للمعيار رقم وهذا مخالف لمتطلبات
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                
 حق البنك في اقتطاع ما يتحقق لـه         7 بالشراء في المادة     لآلمربضاعة للمرابحة   شراء    ورد في نموذج طلب    )1(

  . من هامش الجدية في حال نكول العميل وملحقاتهمن مطلوبات ناشئة عن شروط هذا الطلب
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  . الزمني المقترح من قبل الباحثةABCنموذج : المبحث الثاني

  :المقدمة
ونظام محاسبة ) التقليدي(األنشطة  حسب وعيوب كل من نظام التكلفةبعد المقارنة بين مزايا 

 حسب ةفم التكلوجدت الباحثة أن تطبيق نظا,  األنشطة الزمني في الفصل السابق حسبالتكلفة
  .بحة في المصرف اإلسالمي أكثر مالءمة على نشاط المرااألنشطة الزمني

  

 حسب قبل الباحثة لتطبيق نظام التكلفةوعليه ستتناول الصفحات التالية النموذج المقترح من 
  . الزمني على نشاط المرابحة في بنك سورية الدولي اإلسالمياألنشطة

  

  :لمقترح مراحل بناء النموذج ا-أوالً
  ).تحديد الزمن الالزم ألداء كل نشاط, تجميعها, تحديدها(دراسة األنشطة : المرحلة األولى
 .وضع معادالت الزمن: المرحلة الثانية

 ).وصول لتكلفة الدقيقةال, توزيعها, تجميعها(عناصر التكلفة دراسة : المرحلة الثالثة

لمباشرة لنشاط المرابحة على معادالت الزمن إضافة تكلفة الدقيقة والتكاليف ا: المرحلة الرابعة
  .  تكلفةللحصول على معادالت 

 

  .دراسة األنشطة: المرحلة األولى
  .داة ذات العالقة بخدمة المرابحة المؤاألنشطةوضع قائمة ب -1ً
ثم تجميع األنشطة ,  المؤداة من قبل موظف واحد في مجموعة واحدةاألنشطةتجميع  -2ً

مع مراعاة الترتيب الزمني , من المرابحة في مركز تكلفة أو مجمع تكلفةالمتعلقة بنوع واحد 
 .لألنشطة

 .الزم ألداء كل مجموعة من األنشطةتحديد الزمن ال -3ً
  
  

 : قائمة األنشطة المؤداة ذات العالقة بخدمة المرابحة-1ً

ويبين , ظفين من خالل إجراء مقابالت مع المو      )قاموس األنشطة ( المرابحة   يتم وضع قائمة أنشطة   
مع بيان الموظف المسؤول عـن      , قائمة األنشطة المتعلقة بتقديم خدمة المرابحة     / 10/الجدول رقم   

  . التي يتبع لها هذا النشاطمرابحةالأداء كل نشاط ونوع 
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  . المؤداة ذات العالقة بخدمة المرابحةقائمة األنشطة: /10/جدول رقم 
  حةنوع المراب   المسؤولالموظف  النشاط  الرقم

  كل األنواع  ضابط التمويل  المطلوبةاألوراق استالم  1
  كل األنواع   الصندوقأمين  دراسة الملف االئتمانيأجورتسديد   2
 كل األنواع ضابط التمويل األوراق المقدمةدراسة   3
 كل األنواع عدا السيارات ضابط التمويل  الزيارة الميدانية  4
  حاجة لكفيلعند ال  ضابط التمويل  دراسة الكفيل  5
  كل األنواع  مسؤول خدمة الزبائن تدقيق العملية  6
  س. ل مليون2التمويل اقل من   مدير الفرع الموافقة على منح التمويل  7
 كل األنواع  ضابط التمويل لإلدارة الطلب إرسال  8
9  

 دراسة الطلب
 التمويل موظف دائرة

  الشخصي
 كل األنواع

     س. ماليين ل3-2 التمويل بين  التمويل الشخصيمدير الموافقة على منح التمويل  10
  س.ل ماليين 3أكثر من  نائب المدير العام الموافقة على منح التمويل  11
12  

  الموافقة بالفاكسإرسال
 التمويل موظف دائرة

 الشخصي
  كل األنواع

13  
  للفرع بالبريداألوراق إرسال

 التمويل موظف دائرة
 الشخصي

  كل األنواع

  كل األنواع ضابط التمويل  بالعميلالاإلتص  14
  كل األنواع ضابط التمويل توقيع العقود  15
  كل األنواع ضابط التمويل  توقيع سند بكامل المديونية  16
  السيارات من الشركات المعتمدة ضابط التمويل   لصالح البنكتأمينتوقيع عقد   17
18  

الشركات السيارات من غير   ضابط التمويل  التأمين عقد استالم
  المعتمدة

   االعتمادات,السيارات ,العقارات  الصندوقأمين األوليةايداع الدفعة   19
  السيارات من الشركات المعتمدة ضابط التمويل  تسليم لشركة السياراتأمر إصدار  20
  البضائع الخارجية ,السيارات ضابط التمويل لبائعتحويل القيمة ل  21
 إلكترونياًة  بتنفيذ العمليإشعار إرسال  22

 لدائرة التمويل الشخصي
  كل األنواع ضابط التمويل

 عليه بالسيارة بيان قيد خاص استالم  23
  رهن للبنكإشارة

  السيارات ضابط التمويل
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24  
  للعميلاألقساطجدولة 

 التمويل موظف دائرة
 الشخصي

  كل األنواع

  كل األنواع ضابط التمويل متابعة التسديد الشهري  25
وكالة للبنك للقيام بعملية رهن  توقيع  26

  العقار
  العقارات  ضابط التمويل

مقابل تكاليف (تسديد دفعة ضمان   27
  )عملية الرهن

  العقارات   الصندوقأمين

  العقارات  ضابط التمويل حجز دفعة الضمان  28
29  

  ضابط التمويل  الشيكإصدار
مواد  ,البضائع الداخلية ,العقارات

زات التجهي, األثاث, اإلكساء
  الكهربائية

 مندوب البنك للمصالح إرسال  30
  ليشهد عملية نقل الملكيةةالعقاري

    ضابط التمويل
  العقارات

31  
  ضابط التمويل  تسديد الشيك للبائع

مواد  ,البضائع الداخلية ,العقارات
التجهيزات , األثاث, اإلكساء

  الكهربائية
 مندوب البنك لمتابعة إرسال  32

اري لصالح  الرهن العقإجراءات
 البنك

  العقارات  موظف القسم القانوني

  العقارات  ضابط التمويل  الحق العيني إشارة استالم  33
  العقارات  ضابط التمويل تحرير دفعة الضمان  34
  العقارات   الصندوقأمين  العميل لدفعة الضماناستالم  35
  االعتمادات مسؤول خدمة الزبائن توقيع طلب الشراء  36
 االعتمادات مسؤول خدمة الزبائن  االعتمادلب فتح توقيع ط  37
 االعتمادات مسؤول خدمة الزبائن  توقيع شروط العملية  38
39  

 أوراق رهن عقاري بقيمة استالم
 مسؤول خدمة الزبائن  من قيمة التمويل % 150

البضائع , البضائع الخارجية
, األثاث, اإلكساءمواد  ,الداخلية

  التجهيزات الكهربائية
 لدائرة عتماداال طلب فتح إرسال  40

 االعتمادات
 االعتمادات مسؤول خدمة الزبائن

 االعتمادات االعتماداتدائرة موظف  عتماداال سويفت فتح إرسال  41
االعتماداتدائرة موظف   االعتماد مسودة استالم  42  االعتمادات 
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االعتماداتدائرة موظف    التعديالتإرسال  43  االعتمادات 
االعتماداتدائرة موظف   لموافقة اإرسال  44  االعتمادات 
االعتماداتدائرة موظف   االعتماد نسخة نهائية من استالم  45  االعتمادات 
 االعتمادات االعتماداتدائرة موظف   المستندات ودراستهااستالم  46
 المستندات للحصول على إرسال  47

 موافقة العميل
 االعتمادات االعتماداتدائرة موظف 

الع العميل على المستندات اط  48
 والموافقة عليها

 االعتمادات مسؤول خدمة الزبائن

 االعتمادات مسؤول خدمة الزبائن توقيع العقود  49
 االعتمادات مسؤول خدمة الزبائن  تسليم المستندات  50
 االعتمادات مسؤول خدمة الزبائن  توقيع سند بكامل المديونية  51
 االعتمادات ضابط التمويل عتماداال تحويل القيمة للمستفيد من  52
 مندوب البنك لفحص البضاعة إرسال  53

 وتسليمها للمشتري
 ضابط التمويل

, اإلكساءمواد ,البضائع الداخلية
  التجهيزات الكهربائية, األثاث

54 

 مندوب البنك ليشهد عملية إرسال
 ضابط التمويل  تسليم السيارة للعميل

السيارات من غير الشركات 
مدةالمعت  

  .من إعداد الباحثة باالستناد إلى الزيارات الميدانية: المصدر
  

  : تجميع األنشطة وتحديد الزمن الالزم لكل منها-2ً-3ً
  :نشاط المرابحة إلى أربعة أنواع الباحثة تمألغراض الدراسة قس

  .تمويل العقارات -1
 ).شركات غير معتمدة, شركات معتمدة (تتمويل السيارا -2

 .المستنديةاالعتمادات خارجية عن طريق تمويل البضائع ال -3

ية الكهربائية واألثاث التجهيزات المنزل, مواد اإلكساء أو البناء(ألنواع األخرى تمويل ا -4
 ).المواد األولية والبضائع واآلالت, المنزلي

  

وتم , وذلك حسب نوع المرابحة, تم تجميع األنشطة المحددة في قائمة األنشطة في مراكز تكلفة
  .15-14-13-12-11كما هو مبين في الجداول رقم , الزمن المستغرق ألداء كل منهاتحديد 
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  :مرابحة العقارات
  

  .العقاراتمركز تكلفة النشاط في تمويل : /11/جدول رقم 

 )1( مركز تكلفة النشاط
األنشطة 
 الموظف المسؤول  المدمجة

الزمن 
 بالدقائق

 10 ضابط التمويل  1 )2(  المطلوبةاألوراق استالم
 5  الصندوقأمين  2  دراسة الملف االئتمانيأجورتسديد 

 2700 ضابط التمويل  4-3  الدراسة االئتمانية
 60 مسؤول خدمة الزبائن  6 تدقيق العملية

 270 مدير الفرع  7  *الموافقة على منح التمويل
 5 ضابط التمويل  8 لإلدارة الطلب إرسال

 180 دائرة التمويل الشخصي  9 دراسة الطلب
 270 مدير التمويل الشخصي  10  *الموافقة على منح التمويل
 1080 نائب المدير العام  11  *الموافقة على منح التمويل

 2 دائرة التمويل الشخصي  12  الموافقة بالفاكسإرسال
 5 دائرة التمويل الشخصي  13  للفرع بالبريداألوراق إرسال

 5 ضابط التمويل  14  بالعميلاإلتصال
 2 ضابط التمويل  26-16-15 وراق الالزمة قيع األتو

 5  الصندوقأمين  19 تسديد الدفعة األولية
 5  الصندوقأمين  27 )3(تسديد دفعة ضمان 
 1 ضابط التمويل  28 حجز دفعة الضمان

 1 ضابط التمويل  29  الشيكإصدار
 ليشهد عملية ة مندوب البنك للمصالح العقاريإرسال

  الشيك للبائعنقل الملكية وتسديد
30-31  

 120 ضابط التمويل
 لدائرة التمويل إلكترونياً بتنفيذ العملية إشعار إرسال

 الشخصي

22  
 1 ضابط التمويل

 الرهن إجراءات مندوب البنك لمتابعة إرسال
 أو إلجرائها إذا تخلف العميلالعقاري لصالح البنك 

32  
 120 القسم القانونيموظف 

                                                
.هي أنشطة شرطية في كل الجداول *  ذات العالمةاألنشطة )1(  
.ن قبل البنك تتضمن األوراق تقرير مخمن عقارات معتمد م)2(  
  . من قيمة العقار0,0174=  مقابل تكاليف عملية الرهن )3(
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 1 ضابط التمويل  33 )1(ي  الحق العينإشارة استالم
 1 ضابط التمويل  34 *)2( تحرير دفعة الضمان

 5  الصندوقأمين  35 * العميل لدفعة الضماناستالم
 10 دائرة التمويل الشخصي  24  للعميلاألقساطجدولة 

 5 ضابط التمويل  25 )للقسط الواحد (متابعة التسديد الشهري 
  .لى الزيارات الميدانيةمن إعداد الباحثة باالستناد إ: المصدر

  

  :مرابحة السيارات
  . المعتمدةوغير, عتمدة من قبل البنكتقسم إلى مرابحة السيارات من الشركات الم

  

  . الشركات المعتمدةمركز تكلفة النشاط في تمويل السيارات من: /12/ جدول

 مركز تكلفة النشاط
األنشطة 
 الموظف المسؤول  المدمجة

الزمن 
 بالدقائق

 5 ضابط التمويل  1  المطلوبةاألوراق استالم
 5  الصندوقأمين  2  دراسة الملف االئتمانيأجورتسديد 

 20 ضابط التمويل  3  الدراسة االئتمانية
 20 مسؤول خدمة الزبائن  6 تدقيق العملية

 5 مدير الفرع  7  *الموافقة على منح التمويل
 5 ضابط التمويل  8 لإلدارة الطلب إرسال

 120 دائرة التمويل الشخصي  9 دراسة الطلب
 60 مدير التمويل الشخصي  10  *الموافقة على منح التمويل
 60 نائب المدير العام  11  *الموافقة على منح التمويل

 2 دائرة التمويل الشخصي  12  الموافقة بالفاكسإرسال
 5 دائرة التمويل الشخصي  13  للفرع بالبريداألوراق إرسال

 5 ضابط التمويل  14  بالعميلاإلتصال

 واألوراق توقيع العقود 
15-16-

 5 ضابط التمويل  17
 5  الصندوقأمين  19 تسديد الدفعة األولية

 1 ضابط التمويل  20  تسليم لشركة السياراتأمر إصدار

                                                
  .ذا لم يقم العميل بإجراءات الرهنمن العميل أو موظف القسم القانوني إ) 1(
  .إذا سلم العميل إشارة الحق العيني) 2(
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 1 ضابط التمويل  21 تحويل القيمة لحساب شركة السيارات
 2 ضابط التمويل  22 لشخصي لدائرة التمويل اتنفيذ إلكترونياًال إشعار إرسال
 1 ضابط التمويل  23  رهن للبنكإشارة عليه السيارةب بيان قيد خاص استالم

 10 دائرة التمويل الشخصي  24  للعميلاألقساطجدولة 
 5 ضابط التمويل  25 )للقسط الواحد (متابعة التسديد الشهري 

  .ةمن إعداد الباحثة باالستناد إلى الزيارات الميداني: المصدر
  

  .المعتمدةالشركات غير مركز تكلفة النشاط في تمويل السيارات من : /13/ جدول

 مركز تكلفة النشاط
األنشطة 
 الموظف المسؤول  المدمجة

الزمن 
 بالدقائق

 10 ضابط التمويل  1  المطلوبةاألوراق استالم
 5  الصندوقأمين  2  دراسة الملف االئتمانيأجورتسديد 

 2700 ضابط التمويل  5-3  الدراسة االئتمانية
 60 مسؤول خدمة الزبائن  6 تدقيق العملية

 270 مدير الفرع  7  *الموافقة على منح التمويل
 5 ضابط التمويل  8 لإلدارة الطلب إرسال

 180 دائرة التمويل الشخصي  9 دراسة الطلب
 270 مدير التمويل الشخصي  10  *الموافقة على منح التمويل

 1080 نائب المدير العام  11  *التمويلالموافقة على منح 
 2 دائرة التمويل الشخصي  12  الموافقة بالفاكسإرسال

 5 دائرة التمويل الشخصي  13  للفرع بالبريداألوراق إرسال
 5 ضابط التمويل  14  بالعميلاإلتصال

 5 ضابط التمويل  16-15 واألوراق توقيع العقود 
 5 وق الصندأمين  19 تسديد الدفعة األولية

 120 ضابط التمويل  54  مندوب البنك ليشهد عملية تسليم السيارة للعميلإرسال
 2 ضابط التمويل  23-18 أوراق من العميل  استالم

 2 ضابط التمويل  21 تحويل القيمة لحساب شركة السيارات
 2 ضابط التمويل  22  لدائرة التمويل الشخصيتنفيذ إلكترونياًال إشعار إرسال

 10 دائرة التمويل الشخصي  24  للعميلقساطاألجدولة 
 5 ضابط التمويل  25 )للقسط الواحد (متابعة التسديد الشهري 

  .من إعداد الباحثة باالستناد إلى الزيارات الميدانية: المصدر
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  :االعتمادات المستنديةمرابحة البضائع عن طريق 
  .مركز تكلفة النشاط في تمويل االعتمادات: /14/جدول رقم 
 )د(الزمن  الموظف المسؤول  األنشطة المدمجة مركز تكلفة النشاط

 10 ضابط التمويل  1  المطلوبةاألوراق استالم
 5  الصندوقأمين  2  دراسة الملف االئتمانيأجورتسديد 

 2700 ضابط التمويل  5-4-3  الدراسة االئتمانية
 60 مسؤول خدمة الزبائن  6 تدقيق العملية

 270 مدير الفرع  7  *التمويلالموافقة على منح 
 5 مسؤول خدمة الزبائن  8  بالبريدلإلدارة الطلب إرسال

 180 دائرة التمويل الشخصي  9 دراسة الطلب
 270 مدير التمويل الشخصي  10  *الموافقة على منح التمويل
 1080 نائب المدير العام  11  *الموافقة على منح التمويل

 2 ائرة التمويل الشخصيد  12  الموافقة بالفاكسإرسال
 5 دائرة التمويل الشخصي  13  للفرع بالبريداألوراق إرسال

 5 مسؤول خدمة الزبائن  14  بالعميلاإلتصال

 األوراق الالزمة توقيع 
36-37-38 -

 30 مسؤول خدمة الزبائن  39
 2 مسؤول خدمة الزبائن  40 االعتمادات لدائرة عتماداال طلب فتح إرسال

  العتماداجراءات فتح ا
41-42-43 -

 120 االعتماداتدائرة   44-45
 60 االعتماداتدائرة   46  المستندات ودراستهااستالم

 5 االعتماداتدائرة   47  المستندات للحصول على موافقة العميلإرسال
 5 مسؤول خدمة الزبائن  14  بالعميلاالتصال

 60 ة الزبائنمسؤول خدم  48  العميل على المستندات والموافقة عليهاإطالع
 5  الصندوقأمين  19 تسديد الدفعة األولية

 2 مسؤول خدمة الزبائن  51-50-49   وراق الالزمةتوقيع األ
 2 ضابط التمويل  52 عتماداالتحويل القيمة للمستفيد من 

 لدائرة التمويل تنفيذ إلكترونياًالإشعار إرسال
 الشخصي

22  
 2 ضابط التمويل

 10 دائرة التمويل الشخصي  24  للعميلاألقساطجدولة 
 5 ضابط التمويل  25 )للقسط الواحد (متابعة التسديد الشهري 

  .من إعداد الباحثة باالستناد إلى الزيارات الميدانية: المصدر
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  :مرابحة األنواع األخرى
  .مركز تكلفة النشاط في تمويل األنواع األخرى: /15/جدول رقم 

 الموظف المسؤول  األنشطة المدمجة مركز تكلفة النشاط
الزمن 
 بالدقائق

 10 ضابط التمويل  1  المطلوبةاألوراق استالم
 5  الصندوقأمين  2  دراسة الملف االئتمانيأجورتسديد 

 2700 ضابط التمويل  5-4-3  الدراسة االئتمانية
 60 مسؤول خدمة الزبائن  6 تدقيق العملية

 270 مدير الفرع  7  *الموافقة على منح التمويل
 5 ضابط التمويل  8 لإلدارة الطلب رسالإ

 180 دائرة التمويل الشخصي  9 دراسة الطلب
 270 مدير التمويل الشخصي  10 * الموافقة على منح التمويل
 1080 نائب المدير العام  11 * الموافقة على منح التمويل

 2 دائرة التمويل الشخصي  12  الموافقة بالفاكسإرسال
 5 دائرة التمويل الشخصي  13 بالبريد للفرع األوراق إرسال

 5 ضابط التمويل  14  بالعميلاإلتصال
 10 ضابط التمويل  39-16-15 وراق الالزمة توقيع األ

 1 ضابط التمويل  29  الشيكإصدار
 مندوب البنك لفحص البضاعة وتسليمها إرسال

 للمشتري وتسديد الشيك للبائع
31-53  

 120 ضابط التمويل
 لدائرة التمويل إلكترونياً تنفيذال إشعار إرسال

 الشخصي

22  
 1 ضابط التمويل

 10 دائرة التمويل الشخصي  24  للعميلاألقساطجدولة 
 5 ضابط التمويل  25 )للقسط الواحد (متابعة التسديد الشهري 

  .من إعداد الباحثة باالستناد إلى الزيارات الميدانية: المصدر
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  . الزمنوضع معادالت :المرحلة الثانية
  :تم وضع معادلة زمن لكل نوع من أنواع المرابحة وذلك كاآلتي

  

   : معادلة الزمن الخاصة بتمويل العقارات-1ً
  
  

  )5س (1080 ) + 4س (270) + 3س (270) + 2س (5) + 1س (6 + 3238 = معادلة الزمن
  : إنحيث
وإذا كانت , )1( القيمة إذا كانت اإلجابة نعم توضع,  إشارة الحق العيني من العميلاستالم: 1س

  ).0(اإلجابة ال توضع القيمة 
  .عدد األقساط الشهرية: 2س
  ).0( ال ,)1(نعم , س. ل2,000,000يل المطلوب أقل من قيمة التمو: 3س
  ,س. ل3,000,000س وأقل من . ل2,000,000قيمة التمويل المطلوب أكثر من : 4س

  .)0(ال , )1(       نعم 
  .)0(ال , )1(نعم , س . ل3,000,000 وب أكثر منقيمة التمويل المطل: 5س

  

  : معادلة الزمن الخاصة بتمويل السيارات-2ً
  

  ) 4س (60) + 3س*1س (265) +3س (5) + 2س (5) + 1س (2906 + 212  =معادلة الزمن
  )5س*1س (1020) + 5س (60) + 4س*1س (210+                    

  : إنحيث
  ).0 (نعم,  )1(ال  ,شركة معتمدة : 1س
  .عدد األقساط الشهرية: 2س
  .)0(ال , )1(نعم , س . ل2,000,000قيمة التمويل المطلوب أقل من : 3س
  ,س. ل3,000,000س وأقل من . ل2,000,000قيمة التمويل المطلوب أكثر من : 4س

  .)0(ال , )1(       نعم 
  .)0(ال , )1(نعم , س . ل3,000,000قيمة التمويل المطلوب أكثر من : 5س
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  : معادلة الزمن الخاصة بتمويل البضائع بصيغة االعتمادات المستندية-3ً
  

  )4س (1080 ) + 3س  (270) + 2س (270) + 1س (5 + 3275= معادلة الزمن 
  : إنحيث
  .عدد األقساط: 1س
  .)0(ال , )1(نعم , س . ل2,000,000قيمة التمويل المطلوب أقل من : 2س
  ,س. ل3,000,000س وأقل من . ل2,000,000ثر من قيمة التمويل المطلوب أك: 3س

  .)0(ال , )1(       نعم 
  .)0(ال , )1(نعم , س. ل3,000,000ل المطلوب أكثر من قيمة التموي: 4س

  

  : معادلة الزمن الخاصة بتمويل األنواع األخرى-4ً
  

  ) 4س( 1080 )+ 3س (270 ) + 2س (270 ) + 1س (5 + 3114= معادلة الزمن 
  : إنحيث
  .عدد األقساط: 1س
  .)0(ال ,)1(نعم , س . ل2,000,000 أقل من قيمة التمويل المطلوب: 2س
  ,س. ل3,000,000س وأقل من . ل2,000,000قيمة التمويل المطلوب أكثر من : 3س

  .)0(ال , )1(       نعم 
  .)0(ال , )1(نعم , س. ل3,000,000ل المطلوب أكثر من قيمة التموي: 4س
  

  .دراسة عناصر التكلفة :المرحلة الثالثة
 /2008/ لعام مي الواردة في قائمة الدخلتكاليف بنك سورية الدولي اإلسالتم الرجوع إلى 

-16وذلك كما هو مبين في الجداول رقم , اإليضاحات حول القوائم الماليةوتفصيالتها الواردة في 
17-18-19.  

   .2008 ل لعامالمصروفات الواردة في قائمة الدخ :/16/جدول رقم 
  )س.ل (المبالغ  المصروفات

  143,720,874  نفقات الموظفين
  99,937,509  مصاريف إدارية وعمومية

  52,990,353  استهالكات واطفاءات
  .بنك سورية الدولي اإلسالميالصادر عن , 2008 ,التقرير السنوي األول, 2008قائمة الدخل لعام : المصدر

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 146 - 

  .نفقات الموظفين: /17/جدول رقم 
  46,600,000  ب اإلدارة التنفيذية العلياروات

  97,120,874  رواتب الموظفين
  143,720,874  المجموع

  ./2008/ لعام من البيانات الواردة في قائمة الدخل واإليضاحات المرافقة للقوائم المالية: المصدر
  ./2008/ لعام المصاريف اإلدارية والعمومية: /18/جدول رقم 

  16,392,408  إعالنات
  1,332,346  تعاب استشاريةأ

  6,135,569  رسوم وأعباء حكومية
  25,726,030  إيجارات

  7,910,320  مصاريف سفر
  3,472,172  مصاريف تدريب

  5,814,313  قرطاسية
  2,173,189  اشتراكات

  3,849,880  بريد وبرق وهاتف
  12,697,825  أنظمة معلومات

  2,147,963  تأمينمصاريف 
  2,057,792  صيانة

  3,978,504  اريف نظافة وضيافةمص
  1,550,726  أخرى

  4,698,472  مؤونة القطع التشغيلي
  99,937,509  المجموع

  ./2008/ لعام من البيانات الواردة في قائمة الدخل واإليضاحات المرافقة للقوائم المالية: المصدر
  .االستهالكات واالطفاءات: /19/جدول رقم 

 19,643,194 تحسيناتاستهالك مباني و
 20,444,738 آلي وبرامج حاسب أجهزة تهالكاس

 2,932,286  ومفروشاتأثاثاستهالك 
 1,871,672 استهالك سيارات

 8,098,463  اطفاءات موجودات غير ملموسة
  52,990,353  المجموع

  ./2008/ لعام من البيانات الواردة في قائمة الدخل واإليضاحات المرافقة للقوائم المالية: المصدر
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) 2(, موظف إداري )82(, مدير إدارة تنفيذية عليا )12(وهم : اً موظف96: عدد موظفي اإلدارة
  .موظفي ضيافة ونظافة

  

مسؤول ) 1(, مشرف زبائن) 1(, ر فرعمدي) 1( وهم : موظفا16ً: عدد موظفي فرع الحريقة
) 1 (, مساندةخدمات )1 (,ضابط تمويل) 1(, قسم البوالص) 2( ,خدمة زبائن) 3( ,خدمة زبائن

  .نظافة عامل ضيافة و)1( ,موظفين صندوق) 4 (,عالقات عامة
  

  
  :من أجل دراسة عناصر التكلفة اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية

  

 .اليف المباشرة لنشاط المرابحةفصل التك -1ً

  .يف فرع الحريقة عن باقي التكاليفتكال فصل تكاليف اإلدارة و-2ً
مباشرة لمديري وتكاليف ,  تكاليف مباشرة لموظفي اإلدارةفصل تكاليف اإلدارة إلى -3ً

 .وتكاليف لإلدارة كلّها, اإلدارة التنفيذية

 .دارة كاملةوالوقت العملي لإل,  اإلدارةومديري,  الوقت العملي لموظفي اإلدارةحساب -4ً

 .)تكلفة غير مباشرة+ تكلفة مباشرة (  حساب تكلفة دقيقة موظف اإلدارة-5ً

 .)تكلفة غير مباشرة+ كلفة مباشرة ت(ة دقيقة مدير اإلدارة التنفيذية تكلفحساب  -6ً

وتكاليف , وتكلفة مباشرة لمدير الفرع, فينفصل تكاليف الفرع إلى تكلفة مباشرة للموظ -7ً
 .الفرع كلّه

 .والوقت العملي للفرع كلّه, ر الفرعومدي, حساب الوقت العملي لموظفي الفرع -8ً

 .)تكلفة غير مباشرة+ تكلفة مباشرة (قيقة موظف الفرع  حساب تكلفة د-9ً

 .)تكلفة غير مباشرة+ تكلفة مباشرة ( حساب تكلفة دقيقة مدير الفرع -10ً
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  : التكاليف المباشرة لنشاط المرابحة- 1ً
  

  .لنشاط المرابحة التكاليف المباشرة/: 20/ل رقم جدو
  حصة نشاط المرابحة  المبلغ  نوع التكاليف
 16,064,559 16,392,408 إعالنات

 1,292,376 1,332,346  استشاريةأتعاب
  . من إعداد الباحثة:المصدر

  
  :اإلعالنات

ترى الباحثة توزيعها على أساس , س.ل) 16,392,408( مبلغ 2008بلغ مبلغ اإلعالنات لعام 
نات وطلب الزبائن عالاإلباعتبار وجود عالقة بين , المرابحة من اإليرادات التمويليةنسبة حصة 

 وعليه تكون حصة ,%98تبلغ نسبة حصة المرابحة من اإليرادات التمويلية , لخدمة المرابحة
طلب ) 3600(توزع على , س.ل) 16,064,559(نشاط المرابحة من تكاليف اإلعالنات مبلغ 

مبلغ لتبلغ حصة طلب المرابحة الواحد من تكاليف اإلعالنات , 2008مرابحة منفذ خالل عام 
  .س.ل) 4462(
  

  :األتعاب االستشارية
و عبارة عن أتعاب هو, س.ل) 1,332,346( مبلغ 2008 لعام بلغ مبلغ األتعاب االستشارية

, تاالستثماراقيمة ترى الباحثة توزيعه على أساس نسبة حصة المرابحة من , تدقيق في معظمه
وبما أن حصة ,  من بيانات البنككل الجزء األعظمن البيانات التابعة لنشاط المرابحة تشحيث إ

تكون حصة نشاط المرابحة من تكاليف األتعاب , %97قيمة استثمارات البنك تبلغ المرابحة من 
طلب مرابحة منفذ خالل عام ) 3600(توزع على , س.ل) 1,292,376( االستشارية مبلغ 

  .س.ل) 359(لغ تعاب االستشارية مبلتبلغ حصة طلب المرابحة الواحد من تكاليف األ, 2008
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  : فصل تكاليف اإلدارة العامة وتكاليف فرع الحريقة عن باقي التكاليف-2ً
  

  ./2008/ العامة وفرع الحريقة لعام  تكاليف اإلدارةتحديد/: 21/جدول رقم 
  

  أساس التوزيع الحريقةفرع    العامةاإلدارة المبلغ عنصر التكلفة
4ب/م ن/21قرار  1,000,000 0 6,135,569  حكوميةوأعباءرسوم   

 0 23,153,427 25,726,030 إيجارات

حصة اإلدارة % 90
 العامة

 0 7,910,320 7,910,320 مصاريف سفر

لإلدارة % 100
 العامة

 عدد المتدربين 352,249 1,610,283 3,472,172 مصاريف تدريب

 438,265 2,746,459 5,814,313 مطبوعاتقرطاسية و

عدد المديرين 
ين اإلداريينوالموظف  

 163,808 1,026,531 2,173,189 اشتراكات

 المديرينعدد 
 والموظفين اإلداريين

 290,192 1,818,536 3,849,880 بريد وبرق وهاتف

المديرين عدد 
 والموظفين اإلداريين

 957,123 5,997,968 12,697,825  معلوماتأنظمة

المديرين عدد 
 والموظفين اإلداريين

 قيمة المباني المملوكة 365,153.71 0 2,147,963 مصاريف تأمين

 228,644 228,644 2,057,792 صيانة

عدد الفروع العاملة 
 واإلدارة العامة

 عدد الموظفين 304,574 1,827,447 3,978,504 مصاريف نظافة وضيافة
 عدد الموظفين 118,716 712,295 1,550,726 أخرىمصاريف 

 تنفيذية إدارةرواتب 
 0 46,600,000 46,600,000 عليا

لإلدارة % 100
 العامة

رواتب ونفقات 
 8,009,969 42,052,337 97,120,874 الموظفين

 عدد الموظفين

        استهالك مباني
 3,339,342.98 0 19,643,194 تحسيناتو

 قيمة المباني المملوكة

 وبرامج أجهزة تهالكاس
 1,541,061 9,657,313 20,444,738 آليحاسب 

يرين المدعدد 
 والموظفين اإلداريين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 150 - 

 أثاثاستهالك 
 221,027 1,385,100 2,932,286 ومفروشات

 المديرينعدد 
 والموظفين اإلداريين

 0 1,871,672 1,871,672 استهالك سيارات

لإلدارة % 100
 العامة

 موجودات غير اتطفاءإ
 610,437 3,825,405 8,098,463 ملموسة

المديرين عدد 
 والموظفين اإلداريين

  17,940,561.7 152,423,737 274,225,510 المجموع

  .من إعداد الباحثة: المصدر
  

  :باالعتماد على األسس اآلتية/ 21/قامت الباحثة بتوزيع التكاليف في الجدول رقم 
  :رسوم وأعباء حكومية •

قد الصادرة عن مجلس الن, 2003-8-27 تاريخ 3 على تعليمات الرقابة المصرفية رقم بناء
 المتعلق بنفقات التحقيق والدراسة ,2003-8- 27تاريخ  ) 4 ب/م ن/21(ليف بالقرار رقم والتس

بلغت تكلفة دراسة , وع جديدة للمصارف العامة والخاصةوالتسجيل التي تترتب لقاء افتتاح فر
  .س.ل) 1,000,000(رع الحريقة مبلغ وتسجيل ف

  

  :اإليجارات •
س تم تحميل اإلدارة .ل) 25,726,030(مبلغ , 2008يف اإليجارات المدفوعة لعام بلغت تكال

بينما لم يتحمل فرع الحريقة أي , س.ل) 23,153,427( مبلغ لما يعاد% 90 نسبة العامة
  .إيجار باعتبار المقر مملوكاً للبنكمصاريف 

  

  :تدريبالمصاريف  •
, بيةموظفاً للدورات التدري) 138(ضع حيث خ, س.ل) 3,472,172(بلغت تكاليف التدريب مبلغ 

 التحميل عدد أساس تم اعتماد ,موظفاً في فرع الحريقة) 14(, موظفاً في اإلدارة العامة) 64(
 مبلغ )من تكاليف التدريبحصة الموظف (الموظفين الخاضعين للتدريب وبلغ معدل التحميل 

 وتحميل, س.ل) 1,610,283(مبلغ باإلدارة العامة وتم تحميل , موظف/ س.ل) 25,160.66(
  .س.ل) 352,249(ريقة مبلغ فرع الح
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  :مصاريف السفر •
  .س حملت على اإلدارة العامة.ل) 7,910,320( مبلغ بلغت مصاريف السفر

  

, أنظمة المعلوماتو, بريد وبرق وهاتفو, واشتراكات, ريف قرطاسية ومطبوعاتمصا •
وإطفاءات موجودات غير , واستهالك أثاث ومفروشات, ساب آلياستهالك أجهزة وبرامج حو

  :ملموسة
في البنك  على أعداد المديرين التنفيذيين والموظفين اإلداريين  بناءهذه المصاريف توزيع تم

ن  التنفيذيين والموظفيحيث يبلغ عدد المديرين, أن هذه المصاريف تستهلك من قبلهمباعتبار 
,  اإلدارة العامةياً وموظفاً إدارياً في تنفيذاًمدير) 94(منهم , موظفاً) 199(اإلداريين في البنك 

  .موظفاً إدارياً في فرع الحريقة) 15(و
  

  :مصاريف الصيانة •
 على الفروع العاملة لعام وزعت, س.ل) 2,057,792( مبلغ 2008بلغت تكاليف الصيانة لعام 

      اإلدارة العامة  وتم تحميل كل من ,إلدارة العامةإلى اباإلضافة , ثمانية فروع البالغة 2008
  .)9÷ 2,057,792 (س.ل) 228,644(مبلغ ب وفرع الحريقة

  
 

  :كات المباني وتحسينات المبانياستهالو مصاريف التأمين •
 حسب قيمة المباني المملوكة للبنك وزعت, تأمين على األبنية مصاريف التأمينتمثل مصاريف 

  : كما في الجدول التالي2008عام 
  .ي وتحسينات المباني المباناستهالكالتأمين ومصاريف توزيع : /22/جدول رقم 

  توزيع االستهالك  توزيع التأمين  النسبة المئوية  قيمة المباني  اسم الفرع
%34 137,120,000 مزة  730,307.42 6,678,685.96 
%32 130,064,865 روضة  687,348.16 6,285,822.08 
%17 71,003,400 حريقة  365,153.71 3,339,342.98 
%17 67,712,075 حماة  365,153.71 3,339,342.98 
%100 405,900,340  المجموع  2,147,963 19,643,194 
  .من إعداد الباحثة: المصدر
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  :وأخرى مصاريف النظافة والضيافة •
 إن جميع الموظفين حيث,  إجمالي عدد الموظفين في البنك باختالف فئاتهمتم توزيعها حسب
        موظفي ضيافة  7, وظفاً إدارياً م190, اًتنفيذي مديراً 12:  موظفين209(يستفيدون منها 

) 19,035.9( حيث بلغ معدل تحميل مصاريف النظافة والضيافة للموظف الواحد مبلغ ).نظافةو
  .س.ل) 7,419.74(وبلغ معدل تحميل المصاريف األخرى للموظف الواحد مبلغ , س.ل
  

  :رواتب اإلدارة التنفيذية العليا •
 مبلغ 2008وبلغت رواتب اإلدارة التنفيذية العليا لعام , مديراً) 12(د  المديرين التنفيذيين بلغ عد

  .عامةس تحمل على اإلدارة ال.ل) 46,600,000(
  

  :رواتب ونفقات الموظفين •
قامت الباحثة بتوزيعها , س.ل) 97,120,874( مبلغ 2008بلغت رواتب ونفقات الموظفين لعام 

موظفاً في اإلدارة ) 84(نهم  ماًموظف) 194( حيث يبلغ عدد الموظفين .حسب عدد الموظفين
س .ل) 500,623.06( مبلغ وبلغ معدل التحميل. موظفاً في فرع الحريقة) 16(و, العامة

)97,120,874 ÷194(.  
  

  :استهالك السيارات •
 السيارات خاصة وبما أن, س.ل) 1,871,672( مبلغ 2008بلغ استهالك السيارات لعام 

  . العامةريف على اإلدارة تحمل المصان التنفيذييلمديرينبا
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وتكاليف مباشرة لمديري اإلدارة ,  فصل تكاليف اإلدارة إلى تكاليف مباشرة لموظفي اإلدارة-3ً
  .وتكاليف لإلدارة كلّها, التنفيذية

  .والوقت العملي لإلدارة كاملة, و مديري اإلدارة,  حساب الوقت العملي لموظفي اإلدارة-4ً
  

  .حساب الوقت العملي–زيع تكاليف اإلدارة تو: /23/جدول رقم 

 )س.ل(المبالغ  
 تكاليف مباشرة
 للموظف

تكاليف مباشرة 
 ير التنفيذيللمد

اإلدارة تكاليف 
 العامة

 23,153,427   23,153,427 إيجارات
 7,910,320   7,910,320 مصاريف سفر
 0  25,161 1,610,283 مصاريف تدريب

 2,746,459   2,746,459 مطبوعاتو قرطاسية
 1,026,531   1,026,531 اشتراكات

 1,818,536   1,818,536 بريد وبرق وهاتف
 5,997,968   5,997,968 أنظمة معلومات
 0   - مصاريف تأمين
 228.644   228.644 صيانة

 1,827,447   1,827,447 مصاريف نظافة وضيافة
 712,295   712,295 مصاريف أخرى

 0 3,883,333.33  46,600,000 ذية عليا تنفيإدارةرواتب 
 0  500,623.06 42,052,337 رواتب ونفقات الموظفين
          استهالك مباني

 0   - تحسيناتو
 أجهزة وبرامج تهالكاس

 9,657,313   9,657,313 حاسب آلي
 1,385,100   1,385,100 استهالك أثاث ومفروشات
 0 155,972.67 0 1,871,672 استهالك سيارات

طفاءات موجودات غير إ
 3,825,405   3,825,405 ملموسة
 60,289,445 4,039,306 525,784.06 152,423,737 المجموع

 5,024,120.442 336,608.83 43,815.34  المجموع الشهري
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    عدد الموظفين
(1 94 )  

 17,578 187 187  )2(الساعات الشهرية
 1,054,680 11,220 11,220  الدقائق الشهرية

 843,744 8,976 8,976  %80الطاقة العملية 
 5.95455546 37.50098411 4.88138796  تكلفة الدقيقة

  .من إعداد الباحثة: المصدر

  ).تكلفة غير مباشرة+ تكلفة مباشرة ( حساب تكلفة دقيقة موظف اإلدارة -5ً

 س.  ل10.84 = 5.96+  4.88 =تكلفة دقيقة موظف اإلدارة 

  ).تكلفة غير مباشرة+ تكلفة مباشرة (تكلفة دقيقة مدير اإلدارة التنفيذية  حساب -6ً

  س.   ل43.46 = 5.96 + 37.5 =تكلفة دقيقة المدير التنفيذي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 والنظافة باعتبار أن كل لتجنب إعادة توزيع تكاليف موظفي الضيافة,  تم اعتماد عدد الموظفين اإلداريين فقط)1(

.اإلدارة تستفيد من خدماتهم  
. شهرياًاً يوم22لمدة , اً ساعة يومي8.5موظفي اإلدارة دوام ) 2(  
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وتكاليف , وتكلفة مباشرة لمدير الفرع,  فصل تكاليف الفرع إلى تكلفة مباشرة للموظفين-7ً
 .الفرع كلّه

  .والوقت العملي للفرع كلّه, ومدير الفرع, ي لموظفي الفرع حساب الوقت العمل-8ً
  . حساب الوقت العملي–توزيع تكاليف فرع الحريقة : /24/جدول رقم 

 )س.ل(المبالغ  
تكلفة مباشرة 

 لموظفل
تكلفة مباشرة 
 تكاليف الفرع للمدير

 1,000,000   1,000,000 رسوم وأعباء حكومية
    - إيجارات

    - مصاريف سفر
 0  25,161 352,250 مصاريف تدريب

 438,265   438,265 قرطاسية و مطبوعات
 163,808   163,808 اشتراكات

 290,192   290,192 بريد وبرق وهاتف
 957,122   957,122 أنظمة معلومات

 365,153.71   365,153.71 تأمينمصاريف 
 228,644   228,644 صيانة

 304,574   304,574 مصاريف نظافة وضيافة
 118,716   118,716 مصاريف أخرى

 تنفيذية إدارةرواتب 
 0   - عليا

رواتب ونفقات 
 0 500,624 500,623 8,009,969 الموظفين

        استهالك مباني 
 3,339,342.98   3,339,342.98 تحسيناتو

 أجهزة وبرامج تهالكاس
 1,541,061   1,541,061 حاسب آلي

استهالك أثاث 
 221,027   221,027 روشاتومف

 0 0 0 0 استهالك سيارات
طفاءات موجودات غير إ

 610,437   610,437 ملموسة
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 9,578,342.69 500,624 525,784 17,940,561.7 المجموع
 798,195.1224 41,718.67 43,815.33  المجموع الشهري
 15(1)    عدد الموظفين
 2,970 198 198  )2(الساعات الشهرية

 178,200 11,880 11,880  دقائق الشهريةال
 142,560 9,504 9,504  %80الطاقة العملية 

 5.599012222 4.3895906 4.610199214  تكلفة الدقيقة
  .من إعداد الباحثة: المصدر

  
  ).تكلفة غير مباشرة+ تكلفة مباشرة ( حساب تكلفة دقيقة موظف الفرع -9ً 
    

  س . ل10.21 = 5.6 +4.61= تكلفة دقيقة موظف الفرع 
 

  ).تكلفة غير مباشرة+ تكلفة مباشرة  ( حساب تكلفة دقيقة مدير الفرع -10ً
  

  س .  ل9.99 = 5.6 + 4.39= الفرع تكلفة دقيقة مدير    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 إعادة توزيع تكلفة موظف الضيافة والنظافة باعتبار أن كل بلتجن,  تم اعتماد عدد الموظفين اإلداريين فقط)1(

.الفرع يستفيد من خدماته  

. في الشهراً يوم22,  ساعات يوميا9ًفروع  دوام موظفي ال)2(  
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إضافة تكلفة الدقيقة والتكاليف المباشرة على معادالت الزمن للحصول على  :المرحلة الرابعة
  .  ت تكلفةمعادال

وهم موظف (, وجود أربعة أنواع من الموظفين لكل منهم تكلفة مختلفةظهر تحديد تكلفة الدقيقة ا
مما يتطلب قبل إدخال التكلفة على , )مدير الفرعو, وموظف الفرع, التنفيذيالمدير و, اإلدارة

بل كل نوع من أنواع معادالت الزمن تعديل معادالت الزمن لتظهر الزمن المستغرق من ق
  .ينالموظف

  

  :تعديل معادالت الزمن
  :كاآلتي) ص(لتعديل بإضافة الرمز سنقوم با
  .تكلفة دقيقة موظف الفرع: 1ص
  .تكلفة دقيقة موظف اإلدارة: 2ص
  .تكلفة دقيقة مدير الفرع: 3ص
  . فة دقيقة مدير اإلدارة التنفيذيةتكل: 4ص

  : فتصبح المعادالت كاآلتي
  

 : معادلة زمن مرابحة العقارات-1ً
  

  )2س)(1ص (5) +1س) (1ص (6) + 2ص (317) + 1ص (2921= لة الزمن معاد
  ).5س)(4ص (1080) + 4س)(2ص (270) + 3س)(3ص (270                   +

                       

  : معادلة زمن مرابحة السيارات-2ً
  

  )1س) (2ص(60) + 1س) (1ص (2846) + 2ص (137 ) + 1ص (75= معادلة الزمن 
   ) 3س*1س ()3ص(265) + 3س) (3ص (5) + 2س) (1ص (5+                  

   )5س) (4ص (60) + 4س*1س) (2ص ( 210) + 4س) (2ص (60 +                 
    ).5س*1س) (4ص (1020  +                
                 

  : معادلة زمن مرابحة االعتمادات-3ً
  

  ) 2س) (3ص(270) +  1س() 1ص (5 + )2ص (382) + 1ص (2893= معادلة الزمن 
  ).4س) (4ص (1080) + 3س) (2ص (270+                  
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  : معادلة زمن مرابحة األنواع األخرى-4ً
  

  )2س) (3ص (270) +  1س) (1ص (5 + )2ص (197 + )1ص (2917= معادلة الزمن 
  ).4س) (4ص (1080) + 3س) (2ص(270+                  

  :حيث أن
 43.46 = 4س   ص. ل9.99 = 3س    ص. ل10.84 =2س    ص.ل10.21=  1ص
  س.ل

 المرابحة حصة طلب+ حصة طلب المرابحة من اإلعالنات  = نشاط المرابحةالتكلفة المباشرة ل
  .من األتعاب االستشارية

  س. ل4821 = 359 + 4462= فة المباشرة التكل
  :تصبح المعادالت كاآلتي

  

  : العقارات معادلة تكلفة مرابحة-1ً
  

  )3س (2,697.3) + 2س (51.05) + 1س( 61.26 + 38,080.69 = معادلة التكلفة
  ) 5س( 46,936.8) + 4س( 2,926.8 +                 

               

  : معادلة تكلفة مرابحة السيارات -2ً
  

    )3س (49.95) + 2س( 51.05) + 1س( 29,708.06+  7,071.83 = معادلة التكلفة
  )4س*1س( 2,276.4)  + 4س( 650.4) + 3س*1س( 2,647.35  +                

  )5س*1س (44,329.2) +  5س( 2,607.6+                  
            

  : معادلة تكلفة مرابحة االعتمادات-3ً
  

  )3س( 2,926.8) + 2س( 2,697.3 ) + 1س (51.05+  38,499.41 = معادلة التكلفة
  ).4س (46,936.8 +                   

             

  : معادلة تكلفة مرابحة األنواع األخرى-4ً
  

  ) 3س (2,926.89) + 2س (2,697.3) + 1س (51.05+  36,739.05 = معادلة التكلفة
  ).4س ( 46,936.8  +                 
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  : نتائج النموذج-ثانياً
  :  التي تم التوصل إليهاهنتائج ا يأتينبين فيم, بعد عرض النموذج المقترح تطبيقه من قبل الباحثة

  

استطاع النموذج المقترح التعبير عن نشاط المرابحة لدى بنك سـورية الـدولي اإلسـالمي           -1ً
المؤلف من خمسة أنواع مختلفة من خالل أربعة معادالت تكلفة فعالة ومرنـة تتميـز بسـهولة         

  :التحديث لتعكس واقع التكاليف
س المقابل لتكلفة افتتـاح   .ل) 1,000,000(عام القادم لن تتضمن مبلغ       فتكاليف فرع الحريقة في ال    

  :فبفرض ثبات باقي التكاليف نستطيع بسهولة تعديل النموذج والمعادالت, الفرع
   + 3 س2538 +  2 س48.1 + 1 س57.72  + 36,357.3=معادلة تكلفة مرابحة العقارات

   .5 س46936.8 + 4 س2926.8                         
  

 ويساعد اإلدارة على ,المرتفعةتكلفة ال ذات األنشطة الضوء على  المقترحيلقي النموذج -2ً
   :تخفيض التكلفة جهود مما يدعم, التحكم بهذه التكلفة من خالل التأثير على العامل المحرك لها

المدير س من نائب .ل) 3,000,000(ويل الذي يتجاوز مبلغ حيث نجد أن تكلفة الموافقة على التم
 ماعدا شراء السيارات من ,س لكل أنشطة التمويل عن طريق المرابحة.ل) 46,936.8(العام تبلغ 

  . من تكلفة التمويلاً كبيراًوهي تشكل قسم, الشركات المعتمدة
ويسمح لها بالتحكم بهذه التكلفة من خالل التأثير على ,  النموذج بلفت نظر اإلدارة إليهافيساهم

م في دراسة طلب التمويل أال وهو الزمن المستغرق من قبل نائب المدير العا, االعامل المحرك له
 الوقت تنخفض التكلفة وتزداد القدرة التنافسية فمن خالل تخفيض هذا, دقيقة) 1080(والبالغ 

 . للبنك
  
  

  :حدة بتحديد تكلفة وربحية كل عميل على المقترح النموذج  يسمح-3ً
مبلغ التمويل وكان , اء عقار عن طريق التمويل بطريقة المرابحةفإذا كان هناك عميل يرغب بشر

مع قيام العميل بعملية الرهن العقاري ,  سنوات4س لمدة .ل) 2,500,000(نك المطلوب من الب
المتأتية من تكون تكلفة العميل واإليرادات . وتسليم إشارة الرهن العقاري لضابط التمويل بنفسه

  :العملية كاآلتي
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  . وربحيته العميل األولتكلفة/: 25/جدول 

  النسبة لمبلغ التمويل  )س.ل(المبالغ   
   %1.74  43,519.15  تكلفة العميل حسب معادلة التكلفة

      :اإليرادات
    20,000  عمولة دراسة الملف االئتماني

    500,000   سنوات4, %5ربح البنك 
   %20.8    520,000             مجموع اإليرادات

   %19.06    476,480.85         عميلربحية ال
  

  
خر يرغب بشراء عقار عن طريق التمويل بطريقة المرابحة مبلغ بافتراض أن هناك عميالً آ

 مع قيام العميل بعملية الرهن , سنوات10س لمدة .ل) 2,500,000(ك التمويل المطلوب من البن
فتكون تكلفة العميل واإليرادات , العقاري وتسليم إشارة الرهن العقاري لضابط التمويل بنفسه

  :المتأتية من العملية على البنك هي
  

  . وربحيته العميل الثانيتكلفة/: 26/جدول 
  النسبة لمبلغ التمويل  )س.ل(المبالغ   

   %1.89  47,194.75  تكلفة العميل حسب معادلة التكلفة
      :اإليرادات

    20,000  عمولة دراسة الملف االئتماني
    1,375,000   سنوات10, %5.5ربح البنك 

   %55.8  1,395,000  مجموع اإليرادات
  %53.91   1,347,805.25       ربحية العميل
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  :بمقابلة تكاليف وإيرادات كل سنة من سنين التمويلالمقترح  النموذج يسمح -4ً
  :بافتراض أن هناك عمليات كاآلتي

تكون ,  سنوات4سنوات التمويل وعدد  ,س .ل) 2,500,000 (يطلب تمويل مقداره: العميل األول
  :تكلفة طلب المرابحة وإيراداته كالتالي

  .هوإيرادات  سنوات4تكاليف طلب مرابحة مدته : /27/جدول 
 اإليراد  )س.ل( التكلفة  السنة 

  )س.ل(
اإليراد الصافي 

  )س.ل(
المبلغ المتبقي في ذمة 
العميل في بداية كل 

  )س.ل(عام 

نسبة اإليراد الصافي 
لغ المتبقي في ذمة للمب

  العميل
1  41,681.35  145,000  103,318.65  3,000,000  3.4%  
2  612.6  125,000  124,387.4  2,250,000  5,5%   
3  612.6  125,000  124,387.4  1,500,000  8,3%   
4  612.6  125,000  124,387.4  750,000  16,6%   

    0  476,480.85  520,000  43,519.15  المجموع
  

,  سنوات10سنوات التمويل وعدد , س .ل) 2,500,000 (يطلب تمويل مقداره: العميل الثاني
  :تكون تكلفة طلب المرابحة وإيراداته كالتالي

  .هوإيرادات  سنوات10 طلب مرابحة مدته فتكالي: /28/جدول 
اإليراد الصافي   )س.ل( اإليراد  )س.ل( التكلفة  السنة 

  )س.ل(
المبلغ المتبقي في ذمة 

ة كل العميل في بداي
  )س.ل(عام 

نسبة اإليراد الصافي 
للمبلغ المتبقي في 

  ذمة العميل
1  41,681.35  157,500  115,818.65  3,875,000  3%  
2  612.6 137,500  136,887.4  3,487,500  3.9%   
3  612.6 137,500 136,887.4  3,100,000  4.4%   
4  612.6 137,500 136,887.4  2,712,500  5%   
5  612.6 137,500 136,887.4  2,325,000  5.9%   
6  612.6 137,500 136,887.4  1,937,500  7.1%   
7  612.6 137,500 136,887.4  1,550,000  8.8%   
8  612.6 137,500 136,887.4  1,162,500  11.8%   
9  612.6 137,500 136,887.4  775,000  17.7%   

10  612.6 137,500 136,887.4  387,500  35.3%   
    0  1,347,805.25 1,395,000 47,194.75  المجموع
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 الجداول السابقة ثبات اإليراد المتقاضى عن كل سنة من سنين التمويل رغم أن مبلغ التمويل تظهر
فنجد أن النموذج قد ساعد اإلدارة على اكتشاف ثغرة في , اقص كل عام بقيمة األقساط المسددةيتن

من قيمة التمويل األساسي % 5.5 مقداره اًفالبنك يتقاضى في هذه الحالة ربح, نظام حساب األرباح
  .دون مراعاة لتناقص قيمة المبلغ المتبقي في ذمة العميل في كل سنة, عن كل سنة

  

تكلفة الطاقة المستغلة فقط مما يحقق عدالة في لنموذج المقترح بتحميل الزبون يسمح ا -5ً
 أما, دفع ثمنه الزبون فقطفتكلفة الزمن الفعلي المستغرق في أداء الخدمة هو ما ي, التسعير

  :مستغل فال يتحملهاالغير تكلفة الزمن 
فبفرض وجود زبون يقدم طلب تمويل عن طريق المرابحة لشراء مواد إكساء يستهلك الطلب مدة 

فإذا كان هذا الطلب الوحيد الذي تمت دراسته في هذا ,  دقيقة من وقت مسؤول خدمة الزبائن60
 ساعات 9( دقيقة هي الطاقة غير المستغلة 372ومدة , اقة المستغلة دقيقة هي الط60فمدة , اليوم
 ). دقيقة60 -% 80*  دقيقة 60* 
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  النتائج والتوصيات
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 :والتوصيات التي تراها الباحثة, نبين فيما يأتي نتائج هذه الدراسة
  

  .النتائج: أوال
  

, يف في المصارف من أجل تحديد وحدة النشاط المصرفي أهمية تطبيق نظام محاسبة التكال-1
وتحسين عملية اتخاذ القرارات , وتحقيق الرقابة على التكلفة, وقياس تكلفة الخدمات المقدمة

  .اإلدارية
  

حيث أنه يشكل خطوة ضرورية ,  أهمية تطبيق نظام محاسبة التكاليف في المصارف اإلسالمية-2
ولتحديد تكلفة , كبديل لسعر الفائدة المستخدم أحياناً, ية التمويلإليجاد مؤشر إسالمي لتحديد ربح

  .وضرورة الربط بين تكلفة تقديم الخدمة والعائد, الخدمات المقدمة
  

, وتعقيد النظام, الجهد والتكلفة: منها,  التقليدي العديد من المشكالتABC رافق تطبيق نظام -3
  .تعديالً لهذا النظام الزمني ABCلذلك ظهر نظام , وصعوبة التحديث

  

والقدرة على استخدام ,  التقليديABC الزمني بسهولة التطبيق مقارنة بنظام ABC تميز نظام -4
  . وسهولة التحديث, مسببات زمن مختلفة وإدخالها في معادلة الزمن

  

دعم جهود تخفيض التكلفة و  دقة تحديد التكلفةيساعد النموذج المقترح من قبل الباحثة على -5
محققاً ,  ذات التكلفة المرتفعةوإلقاء الضوء على األنشطة, وتحسين عملية اتخاذ القرارات اإلدارية

  .بذلك فرضيات البحث
  

التعبير عن أنواع نشاط التمويل عن طريق المرابحة الخمسة المقدمة المقترح استطاع النموذج  -6
احتوت ببساطتها تعقيدات , فعالة أربع معادالت تكلفةمن بنك سورية الدولي اإلسالمي من خالل 

   .المراحل المختلفة مع قدرة عالية على التحديث بسهولة لتبقى معبرة عن الواقع الفعلي
  

مقابلة تكاليف كل سنة من  و,ته وربحيحدة بتحديد تكلفة كل عميل على  المقترحيسمح النموذج -7
  . هاوإيرادات سنين التمويل

, واستقراراً في التسعير على المدى القصير, توزيع التكاليفإن النموذج المقترح يضمن دقة  -8
  .حيث يسمح بتحميل الزبون تكلفة الطاقة المستغلة فقط, يحقق عدالة التسعيرو
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 مته لطبيعة النشاطمن حيث مالء, إن النموذج المقترح هو أكثر مالءمة للمؤسسات المالية -9
لفة المصممة قادرة على التوسع واستيعاب وإن معادالت التك,  االستجابة للمتغيراتوسرعة

متغيرات جديدة دون الحاجة إلى إعادة بناء المعادالت من جديد وذلك من خالل محركات الزمن 
  .المضاعفة

  

 لم يلتزم بنك سورية الدولي اإلسالمي بمتطلبات اإلفصاح عن معيار المحاسبة اإلسالمي رقم -10
, ن قبله فيما يتعلق باإللزام بالوعد أو عدم اإللزام بالوعدوالمتعلقة بذكر الطريقة المتبعة م) 2(

  ./2008/وذلك في بيانات اإلفصاح المرافقة للبيانات المنشورة من قبله لعام 
  

  
  التوصيات: ثانياً

  

 حسب ةف نظام محاسبة التكلتوصي الباحثة بنك سورية الدولي اإلسالمي باعتماد تطبيق -1
 . كافة أعمال البنك وتوسيعه ليشمل,ةاألنشطة الزمني على نشاط المرابح

  

 الزمني على ةفالتكلتوصي الباحثة بإجراء المزيد من البحوث المتعلقة بتطبيق نظام محاسبة  -2
 .لتأكيد النتائج وإجراء المقارنات, ت المالية األخرىالمنشآالبنوك اإلسالمية و

 

 بين نتائج النموذج ونتائج  لعدم القدرة على الوصول للمعلومات الالزمة إلجراء مقارنةنظراً -3
توصي ,  تتعلق بالسريةنظام المحاسبة المتبع في بنك سورية الدولي اإلسالمي ألسباب

الباحثة بنك سورية الدولي اإلسالمي بإجراء المقارنة مع تضمينها مقارنة بين الزمن 
لزمن وا, المستغرق لحساب التكلفة وفق النموذج ووفق برنامج المحاسبة المتبع من قبلهم

 .  ونشر النتيجة لتعم الفائدة وخدمة المجتمع العلمي,المستغرق للتحديث
  

  

  - هذا واهللا أعلم -
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  :المراجع العربية
  :الكتب

 
  .ن الكريمالقرآ

  
 دار , الطبعـة الثانيـة  , وفقهـه  آراؤه-  حياته وعصره  حنيفة أبو, محمد, اإلمام أبو زهرة   - 1

  .م1947 يوليه هـ1369 شعبان ,الفكر العربي
 ,األهلية جامعة الزرقاء ,محاسبة التكاليف في البنوك التجارية,  نعمهاإللهعبد ,  جعفر-2

  .م2002, األردن
, المرابحة"العقود الشرعية في المعامالت المالية المصرفية , محمود محمد,  حسن-3

  .م1997, مطبوعات جامعة الكويت, دراسة مقارنة" المضاربة 
جـدارا للكتـاب    , عالم الكتب الحديث  , الطبعة األولى , اإلسالميةالبنوك  , فليح حسن , خلف  -4

  .م2006 ,إربد ,العالمي
والعالقة مع المصارف , إدارة المخاطر,  اإلسالمية العملياتف المصار,أحمد , سفر-5

 .م2005 , ,لبنان , بيروت, اتحاد المصارف العربية,والتقليديةالمركزية 

  .م2005 ,المصرفي اإلسالمي والتقليدي العمل س أس, نضالدمحم, الشعار -6
  .م1977.  استخدام محاسبة التكاليف في المصارف,أحمد متولي,  عبد الهادي-7
كيف تدعم اإلدارة :  تحديد التكلفة على أساس النشاط في المؤسسات المالية,جولي,  مابرلي-8

ت معهد منشورا, ترجمة أحمد محمد زامل. على أساس النشاط وتدير مواردك بفعالية
  . م2004, هـ1424, المملكة العربية السعودية, اإلدارة العامة

 ,دمشق, دار المكتبي, الطبعة األولى, النظام المصرفي اإلسالمي ,رفيق يونس, المصري -9
  . م2001

 الطبعة ,أصول المصرفية اإلسالمية وأساليب التمويل المتوافقة معها, الغريب, ناصر -10
 .م2006 ,ف العربية اتحاد المصار,الثانية

معايير المحاسبة والمراجعة ,  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية-11
 .م2004, ـه1425, البحرين,  المنامة,والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 167 - 

  :الدوريات
ني الصعوبات التي تواجه تطبيق نظام التكاليف المب, رياض مصلح ضيف اهللا, الشقاحين -1

, المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة. األردنية في الشركات الصناعية األنشطةعلى تكاليف 
                 ,م2005,  يوليو,العدد الثالث , القاهرة, جامعة عين شمس,كلية التجارة

  ).209 – 159(ص 
ـ   , مدخل مقترح لمراجعة تكاليف النشـاط     , سيد عبد الفتاح  , صالح حسن  -2 ة المجلـة العلمي

, م1996, ملحق العدد الثاني  , القاهرة, جامعة عين شمس  , كلية التجارة , لالقتصاد والتجارة 
  ).1191 -1165(ص 

مجلة جامعـة الملـك عبـد       , الجوانب القانونية لتطبيق عقد المرابحة    , جمال الدين ,  عطية -3    
  ).155 – 131( ص 2مجلد , ) م 1990 - هـ 1410 (,االقتصاد اإلسالمي: العزيز

دراسة تحليلية لمشاكل تطبيق نظام محاسبة التكاليف علـى أسـاس           , حسين محمد ,  عيسى -4
, القـاهرة , جامعة عين شـمس   , كلية التجارة , المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   , األنشطة

  ).212 – 122(ص , م1997, يوليو, العدد الثالث
  

  :بحوث ومحاضرات مقدمة في مؤتمرات
  

المؤتمر األول , المصرفية اإلسالمية خصائصها والياتها وتطويرها, عبد الستار, أبو غدة -1
 ,دمشق, م2006 /3/ 14-13 خالل الفترة, للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية

  ,سورية
صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة والمعالجة المحاسبية لصيغة ,  محمد,البلتاجي -2

لألكاديمية العربية للعلوم ؤتمر الثاني عشر  قدم في الم بحث,المشاركة المنتهية بالتملك
,  المملكة األردنية الهاشمية, عمان,م31/5/2005 – 29 خالل الفترة, المالية والمصرفية

  ). أ-2005(
 قدم إلى مؤتمر ثبح .نحو إيجاد مؤشرات إسالمية للتعامالت اآلجلة, محمد ,البلتاجي -3

, ة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيريدائر, "المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول"
 ). أ-2009(,اإلمارات العربية المتحدة, دبي,  م2009 يونيو 3 - مايو31خالل الفترة 
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نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل االستثمار في البنوك اإلسالمية  ,محمد ,لبلتاجيا -4
 و ترشيد مسيرة البنوكحن(ة الندوة الدولي بحث قدم في ,)المرابحة، المضاربة، المشاركة(

, دولة اإلمارات العربية المتحدة, دبي, م 2005سبتمبر  5-3خالل الفترة , )اإلسالمية
 ). ب-2005(

النواحي االيجابية في التعامل المصرفي اإلسالمي في ظل معايير المحاسبة , مجيد ,الشرع -5
العلمي األول لكلية المؤتمر :  بحث مقدم إلىدراسة تطبيقية, للمؤسسات المالية اإلسالمية
. )اقتصاديات األعمال في عالم متغير(جامعة العلوم التطبيقية , االقتصاد والعلوم اإلدارية

 .األردن,  م2003 /5 / 14-12خالل الفترة 

، بحث مقدم دور المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية العالميةالعتوم، عامر،  -6
مدى مساهمة العلوم المالية والمحاسبية : "بية بعنوانللمؤتمر الثاني للعلوم المالية والمحاس

، المنعقد في جامعة اليرموك خالل الفترة من "في التعامل مع األزمات المالية العالمية
 . األردن–اربد , م2010 نيسان 29 -28

ثر األزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف اإلسالمية أ, حسن ثابت, فرحان -7
, )الواقع وتحديات المستقبل(بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية اليمنية , والتنمية

 .اليمن, صنعاء, م2010 مارس 21-20خالل الفترة من 

، بحث مقدم للمؤتمر دور االقتصاد اإلسالمي واألزمة المالية العالميةالمومني، رياض،  -8
وم المالية والمحاسبية في مدى مساهمة العل: "الثاني للعلوم المالية والمحاسبية بعنوان

 نيسان 29 -28، المنعقد في جامعة اليرموك يومي "التعامل مع األزمات المالية العالمية
 . األردن–اربد , م2010

  
  :رسائل ماجستير ودكتوراه

أثر طرق تسعير الخدمات المصرفية على اإليرادات في , عماد الدين أحمد السندي, أحمد -1
رسالة ماجستير في المحاسبة ,  م2005- م2000فترة من المصارف السودانية خالل ال

 . م2007, السودان, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا, والتمويل غير منشورة

دراسة تطبيقية على إحدى : ABCنظام التكلفة حسب األنشطة , منى خالد, فرحات -2
, لية االقتصادك, رسالة دكتوراه غير منشورة, الوحدات االقتصادية العاملة في سورية

  .م2004, جامعة دمشق
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, رسالة دكتوراه, دور الحضارة اإلسالمية في تطوير الفكر المحاسبي, سامر, قنطقجي -3
المنهجية : نشرت فيما بعد باسم فقه المحاسبة اإلسالمية(, م2003, سورية, جامعة حلب

  ).من قبل مؤسسة ناشرون, العامة
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ABSTRACT 

 
Islamic Banks appeared in the banking arena in the year 1974, based on different ideas 
and basis, and tried to introduce several services and activities, some of which are similar 
to those of traditional banks, others are different. As the numbers of banks were 
increasing and competition was growing more and more, there was great and instant need 
for a new cost system. A system which is capable not only to define the cost and 
profitability of each bank service, but also to define the cost and profitability of each 
client.                                                                                                
 
Since the traditional cost system was not able to manage this task, most of the 
international financial institutes headed to use the activity based costing system (ABC). 
But the system couldn't stand in front of the urgent need for modernization in this arena. 
So, the need for a new system which has all the benefit of the Activity Based costing 
System but without its faults emerged, and the result was the born of The Time Driven 
Activity Based Costing System (TDABC).                                                                                                             
 
The researcher aimed through this study to apply The Time Driven Activity Based 
Costing System on Al Murabaha Service in the Syria International Islamic Bank through 
a suggested pattern which depends on a cost time equations and a multiple time driven. 
The study was done on Al Harika branch. 
  
The researcher was able to express the five kinds of Al Murabaha Service, which 
introduced by Syria International Islamic Bank, through four active cost equations, that, 
in spite of their simplicity, they are able to deal with the complexity of the different 
stages. At the same time they have flexibility to contain the appearance of new changes in 
the future. And also they are capable to define the cost and the profitability of each client 
alone, as well as that of each year of the contract alone, with the possibility to have 
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instant updating without the need to wait for the schedule update. Also it can help the 
administration to identify the high cost activities, and to control them by identifying the 
most influential item that makes the activities cost rise and work to decrease it. 
The researcher has reached a conclusion that the appliance of the Time Driven Activity 
Based Costing System is important on Al Murabaha system in The Syria International 
Islamic Bank, and that its appliance supports the efforts to decrease the cost. It can also 
support the administration decisions process. 
  
The researcher recommended The Syria International Islamic Bank to apply the   Time 
Driven Activity Based Costing System on Al Murabaha service, and to expand it to cover 
all the bank activities. She also recommended for more studies aiming to apply the 
system on other banks and finical institutes.         
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