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  : مقدمة البحث 
�اية القرن العشرين العديد من   : واليت ترجع إيل  العقباتشهدت املصارف العاملية يف 

ل عن االلتزامات حيث زادت تكلفة القروض طويلة األج، خماطر سعر الفائدة النامجة عن ارتفاع معدل التضخم -1
قصرية األجل ، مع التغري املستمر والسريع يف سعر الفائدة قصري األجل نتيجة التضخم ، وقد أدي هذا إيل إفالس 

 . ومعاناة كثري من املصارف علي املستوي العاملي
 وبقيود  ةزيادة حدة املنافسة من مؤسسات التمويل غري املصرفية يف سوق اإلقراض حيث تقوم باالئتمان بتكلف-2
 . أقل
 . ها دخول املصارف يف جمال املضاربات وإفالس العديد من-3

عن طريق العديد من الوسائل اليت جتعلها تقرتب من النموذج املصريف  عقباتوواجهت املصارف العاملية هذه ال
 :اإلسالمي  

اخلدمات املصرفية واملالية والتقليل تنويع االستخدامات وتطبيق مفهوم املصرفية الشاملة ، عن طريق تقدمي حزمة من -1
 . من أنشطة اإلقراض واالقرتاض 

 .تنويع وتطوير جانب املوارد بأدوات جديدة مثل شهادات اإليداع املتداولة -2
 . حتول املصارف من أسلوب الودائع حتت الطلب إيل أسلوب يربط اإليداع باالستخدام -3

  :العاملية ابتكر العديد من الوسائل حلماية أموال املودعني مثل املصارفومع هذه التحوالت الكبرية يف أداء 

 . زيادة اإلفصاح احملاسيب -1
 .التأمني علي الودائع -2
 . كفاية رأس املال ومقررات جلنة بازل -3

وقت الراهن تتعرض لنفس املخاطر والصعوبات اليت تتعرض هلا املصارف العاملية ، لا واملصارف اإلسالمية  يف
من أنشطة املصارف اإلسالمية، وهي تقرتب من النموذج % 80تعتمد علي أسلوب املراحبة واليت متثل أكثر من حيث 

 :التقليدي ألنشطة املصارف التقليدية ، والسبيل حنو تطوير املصرفية اإلسالمية لتواكب التقدم يف املصارف العاملية هو 
 :تنويع االستخدامات حيث تشمل -1

 بيع االستصناع-  التمويل التشغيلي والتاجريي -     املشاركات -
 ربات املضا-    املساقاة -  صندوق االستثمار يف سوق رأس املال-
 املزارعة     بيع السلم -

 . وغري ذلك من األنشطة اليت متكن املصرف اإلسالمي من تنويع االستخدامات وتقليل املخاطر 
 
لسحب الفوري إيل احلسابات ذات اآلجال ، واليت ترتبط بآجال من الودائع القابلة لبالتحول جانب اخلصوم تطوير -2

، وتسعي املالية دورا بارزا للقيام بذلك االستخدامات وتشارك بذلك يف نتيجة األعمال ، ومن مث حتتل الصكوك
�ا وذلك من أجل مواكبة احتياجات عمالئها ا لتمويلية املصارف اإلسالمية إيل تطوير األدوات واملنتجات اليت تتعامل 

 .واالستثمارية 
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تلك التطورات من القضايا الرئيسية اليت ناقشها قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق من منظمة 
م حول بيع الدين  1998نوفمرب عام  15-14احلادي عشر يف الفرتة من  هاملؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتر 

 .  دات الدين وبدائلها الشرعيةوسن
واحلقيقة البد أن يواكب التطوير السابق والوصول باملصارف اإلسالمية ايل حتوالت املصارف العاملية تطوير 

 : يف اإلفصاح احملاسيب من حيث الكم والكيف وتوقيت احلصول علي املعلومات حيت يتحقق اآليت  
 .فيها  ترويج الصكوك املالية وزيادة الثقة: أوال 
 . قدرة املصارف اإلسالمية علي الدفاع عن نفسها ومواجهة االنتقادات املوجهة إليها : ثانيا 

اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية " وهذا هو السبب وراء اختيار الباحث ملوضوع الرسالة وهو 
 " .وأثره علي تروجيها 
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 : مشكلة طبیعة ال
مصرف ، وبلغت الودائع يف هذه املصارف حوايل  165بلغت املصارف اإلسالمية علي مستوي العامل 

ولكن من املالحظ ، االهتمام بصيغة واحدة فقط وهي املراحبة ، و تواجه املصارف اإلسالمية ، مليار دوالر   150
�ا ويرجع السبب يف ذلك إيل تشابه جا نب املوارد يف ميزانيتها مع جانب املوارد يف ميزانية صعوبة يف تنويع استخداما

�ا  �ا فأ املصارف التقليدية حيث ودائع العمالء تكون حتت الطلب ، ولكي تقوم املصارف اإلسالمية بتنويع استخداما
إلسالمي متكن املصرف ا بني الرحبية والسيولة واألمان  يف حاجة إيل حمفظة صكوك مالية تقوم بإصدارها حتقق التوازن

من التوسع يف الصيغ طويلة اآلجل من املشاركات املتناقصة واملضاربات متوسطة وطويلة اآلجل وغري ذلك من األدوات 
 . املالية اإلسالمية ألن التنويع والتطوير يف جانب االستخدامات البد أن يواكبه تنويع يف جانب املوارد 

سواق املالية يف العامل اإلسالمي من قله املعروض من ويكمن البعد اآلخر ملشكلة البحث يف معاناة األ
األوراق املالية اإلسالمية ، وإستحواز عدد قليل للغاية من الشركات علي القسط األكرب من قيمة التداول مما يعين 

يف  السوق وعدم أتساعه ، واملصارف اإلسالمية عن طريق إصدار العديد من الصكوك ميكنها أن حتقق التوازن هحمدودي
سوق رأس املال و تغطية جانب املعروض من األدوات لسوق رأس املال ،أما يف مصر جند نفس الظاهرة حيث نسبة  
كبرية من األسهم النشطة يف البورصة املصرية هي من أسهم الشركات اليت مت خصخصتها كليا أو جزئيا وهذا يشري 

الية يف مصر يف جذب املدخرات وحتويلها إيل استثمارات بطريقة غري مباشرة إيل ضعف دور السوق األويل لألوراق امل
ألن شركات اخلصخصة عبارة عن طاقات إنتاجية كانت موجودة بالفعل و مت حتويل ملكيتها فقط ، ومن الصكوك 
�ا أو حلساب عمالئها واليت تؤدي أد وارا املالية واالستثمارية اإلسالمية اليت ميكن أن تبادر املصارف إيل تداوهلا حلسا

هامة يف تطوير األسواق املالية العربية ، ميكن ذكر سندات املقارضة وصكوك وشهادات املضاربة واملشاركة واالستزراع 
واالستصناع واملراحبة واإلجارة واالقتناء ، إيل جانب شهادات السلم واإلسكان والشهادات العقارية والشهادات 

عترب هذه األدوات مفصلة خصيصا لتناسب متطلبات العمالء ودرجات اخل ، وت.. …التجارية قصرية ومتوسطة اآلجل 
 .املخاطرة والعوائد اليت يقبلون عليها 

يف تعرض املصارف اإلسالمية إيل محلة من االنتقادات أدت ايل تذبذب يتمثل البعد األخري ملشكلة البحث و 
احملاسيب هلذه الصكوك املالية ، لكي يتمكن املودع  الثقة يف أدائها  ،  وال يتم أعاده هذه الثقة إال من خالل اإلفصاح

صاحب الصك من تقيم أداء الصك وكذلك تقيم أداء املصرف اإلسالمي الذي يقوم بإصدار الصك مما يساعد علي 
 .ترويج هذه الصكوك
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 الھدف من البحث 
 : ويف ضوء مشكلة البحث فأن أهداف الدراسة احلالية ترتكز فيما يلي 

اء الضوء علي الضوابط املختلفة لعملية اإلفصاح احملاسيب ، وعرض تأثري البيئة املصرية واإلسالمية علي مفهوم إلق-1
 . ونطاق وحدود اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية 

 .دائل عرض ملعايري احملاسبة املصرية والدولية وتقيم مدي مالءمتها للتطبيق يف املصارف اإلسالمية و اقرتاح الب-2
 :عرض اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك املالية يف املصارف اإلسالمية والذي يشمل علي  -3

 .اإلفصاح عن الصك بصورة مستقلة يف قوائم منفصلة عن قوائم املصرف  ·
 . اإلفصاح عن الصكوك يف القوائم املالية للمصرف ككل  ·
   . مة واإليضاحات للمصرف ككل اإلفصاح عن  الصكوك املالية يف القوائم املالية املتم ·

 
 فروض البحث 

 : يف ضوء مشكلة البحث وأهدافه فان صياغة فروض البحث ميكن حتديدها كما يلي 

 .تؤثر البيئة احمليطة علي مفهوم وحدود ونطاق وأدوات اإلفصاح احملاسيب  -1
 .  لتقليدية ختتلف طبيعة وحدود اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف ا -2
غري مالئم لإلفصاح باملصارف ) 30(تعترب معايري احملاسبة الدولية واملصرية وخباصة املعيار رقم  -3

 .اإلسالمية ، فهذه املعايري يف حاجة إيل تعديل لتالئم التطبيق يف املصارف اإلسالمية 
فصاح عن الصكوك الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية يف حاجة إيل زيادة درجة اإل -4

 .املالية اليت تصدرها املصارف التقليدية 
خيتلف نطاق وحدود اإلفصاح احملاسيب للصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية تبعا لطبيعة  -5

 .  نشاط وخماطرة الصك 
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 :  منھج البحث و أسلوبھ 
املصارف اإلسالمية وإثره علي تروجيها فقد اتبع  مبا أن البحث يعمل علي عرض وتقيم اإلفصاح احملاسيب يف

 : الباحث يف دراسته كل من املناهج اآلتية 
ويتمثل يف قيام الباحث بالرجوع إيل املراجع العربية واألجنبية من كتب : املنهج االستنباطي  -1

وأحباث ودراسات منشورة وغري منشورة ، وكذلك النشرات والندوات العلمية واملقاالت 
�دف استنباط األسس والقواعد اليت يقوم املتخ �ال واملعايري املنشورة ، وذلك  صصة يف هذا ا

عليها اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية حىت ميكن من تطبيقها 
 . علي املصارف اإلسالمية 

ملي قام الباحث بدراسة لكي يتم الربط بني الدراسة النظرية والواقع الع: املنهج االستقرائي   -2
 :ميدانية عن طريق 

احلسابات أقسام أعداد (عمل قوائم استقصاء ملعرفة آراء العاملني باملصارف اإلسالمية  -
 .عن اإلفصاح للصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية  )القوائم املاليةو 

كما أعتمد الباحث يف هذه الدراسة علي املقابالت الشخصية املتعمقة مع بعض املسئولني  -
ملعرفة آرائهم وخططهم وأساليبهم املستخدمة يف اإلفصاح احملاسيب باملصارف اإلسالمية 
 .للمصارف اإلسالمية 

  
 حدود البحث

لن يتعرض الباحث بالتفصيل للجوانب الفقهية يف أعداد القوائم املالية للصكوك املالية اليت تصدرها  -1
 . املصارف اإلسالمية 

خرى خبالف الصكوك املالية اليت تعترب من لن يتطرق الباحث لإلفصاح عن األدوات التمويلية األ -2
 . مصادر متويل املصرف اإلسالمي 

 . لن يتطرق الباحث لألدوات املالية والصكوك اليت تصدرها املصارف التقليدية  -3
تقتصر الدراسة امليدانية علي املصارف اإلسالمية وكذلك فروع املعامالت اإلسالمية يف املصارف   -4

 . التقليدية يف  مصر 
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 مقدمة  
متثل احملاسبة نشاطا خدميا هدفه تقدمي مقاييس معينة من صنع احملاسب وليست من صنع الطبيعة ، ولذلك ختضع 

يف ذلك رغبات األطراف املؤثرة واملتأثرة بناتج  عملية القياس والتوصيل للمعلومات احملاسبية لكافة املؤثرات البيئية مبا

 . هذا العمل احملاسيب  ، فمبادئ احملاسبة ليست مبادئ أو حقائق جامدة ولكنها مبادئ يف تغري وتطور مستمر 

�موعـة مـن العوامـل السياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية ،  و المعلومات  احملاسبية تتغري من جمتمع ألخـر طبقـا 
جــة اإلفصــاح تتوقــف علــي اهلــدف مــن القــوائم والتقــارير املاليــة وعلــي كميــة ونوعيــة املعلومــات الــيت تتضــمنها ، كمــا أن در 

وتتوقــف صـــحة قيــاس النتـــائج احملاســـبية وإعــداد القـــوائم املاليــة والتقـــارير احملاســـبية علــي التطبيـــق الــواعي واألمـــني لألصـــول 
نه إطارها النظري من سياسات وقواعد علميـة وعمليـة متفـق عليهـا مـن واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها وكذلك ما يتضم

، فالنظريــة يف  احملاســبني واهليئــات احملاســبية املهنيــة املختلفــة ،  ففــي جمــال احملاســبة البــد مــن الــربط بــني النظريــة والتطبيــق 
�ــذا متــدنا باألســاس العلمــي لدراســة ا لطــرق احملاســبية احلاليــة واملقرتحــة ، احملاســبة تقــدم شــرحا وتقيمــا للواقــع العملــي وهــي 

ولذلك فأن اجلانب النظري يف احملاسبة جيـب أن يكـون لـه حمتـوي تطبيقـي أي أنـه ال يكفـي يف احملاسـبة أن تكـون النظريـة 
 ) 1( . متسقة منطقيا و إمنا جيب أن يكون هلا حمتوي تطبيقي 

صـاح احملاسـيب مـن خـالل ثالثـة مباحـث   ويعرض الباحـث مـن خـالل الفصـل األول دراسـة اجلانـب النظـري لإلف
 : كما يلي 

�المیة : : : : المبحث األول المبحث األول المبحث األول المبحث األول  �ة والمص�ارف اإلس �المیة مفھوم اإلفصاح المحاسبي وأھمیتھ في المصارف عام �ة والمص�ارف اإلس �المیة مفھوم اإلفصاح المحاسبي وأھمیتھ في المصارف عام �ة والمص�ارف اإلس �المیة مفھوم اإلفصاح المحاسبي وأھمیتھ في المصارف عام �ة والمص�ارف اإلس مفھوم اإلفصاح المحاسبي وأھمیتھ في المصارف عام
    . . . . خاصة خاصة خاصة خاصة 

وحيتــوي هـــذا املبحـــث علـــي عــرض تـــأثري العوامـــل البيئيـــة علــي مفهـــوم وحـــدود و أدوات اإلفصـــاح احملاســـيب ، و 
 . سسات إيل اإلفصاح احملاسيب بصفة عامة واملصارف اإلسالمية بصفة خاصة حاجة املصارف عن غريها من املؤ 

    . . . . ضوابط اإلفصاح المحاسبي في الفكر المحاسبي  والفكر اإلسالمي ضوابط اإلفصاح المحاسبي في الفكر المحاسبي  والفكر اإلسالمي ضوابط اإلفصاح المحاسبي في الفكر المحاسبي  والفكر اإلسالمي ضوابط اإلفصاح المحاسبي في الفكر المحاسبي  والفكر اإلسالمي : : : : المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني 
وحيتــوي هــذا املبحــث علــي عــرض تــأثري حمــددات  اإلفصــاح احملاســيب يف البيئــة اإلســالمية ، وضــوابط اإلفصــاح 

�ا يف الفكر احملاسيب ، وكذلك تـأثري نـوع وشـكل  العالقـة بـني املصـرف احملاسيب يف البيئ ة اإلسالمية مع مقارنتها مع مثيال
 .اإلسالمي مع األطراف اخلارجية علي مفهوم وحدود اإلفصاح احملاسيب 

    صارف اإلسالمية  صارف اإلسالمية  صارف اإلسالمية  صارف اإلسالمية  معايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة باإلفصاح ومدي مالءمتها للتطبيق في الممعايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة باإلفصاح ومدي مالءمتها للتطبيق في الممعايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة باإلفصاح ومدي مالءمتها للتطبيق في الممعايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة باإلفصاح ومدي مالءمتها للتطبيق في الم: : : : المبحث الثالث  المبحث الثالث  المبحث الثالث  المبحث الثالث  

وحيتـــوي هـــذا املبحـــث علـــي تقـــيم وحتليـــل معـــايري احملاســـبة الدوليـــة واملصـــرية املتعلقـــة باإلفصـــاح احملاســـيب ومـــدي 
مالءمتهـا للتطبيـق يف املصــارف اإلسـالمية مـن خــالل اسـتعراض البنـود الــيت تالئـم التطبيـق يف املصــارف اإلسـالمية والبنــود 

                                                        
 )1(

 .   39ص )  1990دار السالسل ، : الطبعة األويل ،  الكويت (  ،  نظرية احملاسبة  عباس مهدي شريازي ، . د 
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اإلســالمية والبنــود الــيت البــد مــن أضــافتها لتحقيــق الشــفافية واإلفصــاح عــن املصــارف  الــيت ال تالئــم التطبيــق يف املصــارف
 .اإلسالمية
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�ث األول   � � �ث األول  المبح � � �ث األول  المبح � � �ث األول  المبح � � �ارف : : : : المبح � �ة والمص� � � �ارف العام � �ي المص� � � �ھ ف � � �بي وأھمیت � � �ا س � � �اح المح � �وم اإلفص� � � �ارف مفھ � �ة والمص� � � �ارف العام � �ي المص� � � �ھ ف � � �بي وأھمیت � � �ا س � � �اح المح � �وم اإلفص� � � �ارف مفھ � �ة والمص� � � �ارف العام � �ي المص� � � �ھ ف � � �بي وأھمیت � � �ا س � � �اح المح � �وم اإلفص� � � �ارف مفھ � �ة والمص� � � �ارف العام � �ي المص� � � �ھ ف � � �بي وأھمیت � � �ا س � � �اح المح � �وم اإلفص� � � مفھ
    اإلسالمیة خاصةاإلسالمیة خاصةاإلسالمیة خاصةاإلسالمیة خاصة

 : مفهوم اإلفصاح المحاسبي والعوامل المؤثرة فيه  
ييـز الظــاهرة موضــع الدراســة ، وتوضـيح معاملهــا بشــكل يسـهل معــه فهــم املعــين يهـدف  تعريــف اإلفصــاح ايل  مت

املقصود ، كما يفيد يف حتديد االجتاهات واملوضوعات الرئيسية اليت هلا أمهية نظـرا لتزايـد الطلـب علـي املزيـد مـن اإلفصـاح 
) 2( من قبل املستخدمني  املختلفني للمعلومات

فـق عليـة لإلفصـاح ، ويرجـع السـبب ، إال انه ال يوجـد تعريـف واضـح ومت 
يف ذلــك إيل أن اإلفصــاح احملاســيب لــه مفهومــا متغــريا ، خيتلــف مــن بيئــة ألخــرى ، بــل خيتلــف يف البيئــة الواحــدة مــن وقــت 
ألخــر ، نظــرا لتــأثره بالعوامــل االقتصــادية والسياســية واالجتماعيــة وغــري ذلــك مــن العوامــل األخــرى ، الــيت قــد تشــكل قــوة 

اة لتقوم باإلفصاح عن نوعية معينـة مـن املعلومـات بالشـكل الـذي يـؤثر علـي مفهـوم اإلفصـاح احملاسـيب ، ضغط علي املنش
لـــذا ميكـــن القـــول أن املعلومـــات الـــيت تناســـب بيئـــة معينـــة قـــد ال تتناســـب مـــع بيئـــة أخـــري ، ويرجـــع ذلـــك إيل العديـــد مـــن 

 :العوامل البيئية وهي كاآليت 
 Economic  Environmentالبیئة االقتصادیة -1

يتــأثر اإلفصــاح احملاســيب بالبيئــة االقتصــادية احمليطــة وبدرجــة النمــو االقتصــادي وأدوات السياســة املاليــة والنقديــة 
واملؤشــــرات االقتصــــادية العامــــة ، و اإلفصــــاح احملاســــيب خيتلــــف يف نطاقــــه وأهدافــــه يف الــــنظم االشــــرتاكية عنهــــا يف الــــنظم 

ا والـيت  الرأمسالية، ويرجع اختالف اإلفصاح إيل ـ� اختالف تطور أسواق رأس املال ونوع الشركات وطبيعة ملكيـة األسـهم 
�تمـع  ) 3(  تعطي احلافز إيل اإلفصاح االختياري  ،ويتوقف اإلفصاح احملاسيب علي طبيعة النشاط االقتصادي السـائد يف ا

ف يف الـــنظم االشـــرتاكية إيل تـــوفري وخيتلـــف يف مفهومـــه يف ظـــل الـــنظم االشـــرتاكية عنـــه يف الـــنظم الرأمساليـــة ، حيـــث يهـــد
البيانــات واملعلومــات الــيت تســاعد يف إعــداد وتقــيم ورقابــة تنفيــذ اخلطــط املركزيــة ، أمــا يف ظــل النظــام الرأمســايل فــإن مفهــوم 

 .اإلفصاح أوسع وأمشل حيث يهدف إيل توفري البيانات واملعلومات القتصاد السوق 
   Cultural  and Social Environment البیئة الثقافیة واالجتماعیة -2

�تمـع وهــذه العوامـل هلـا أثــر   تعـرب البيئـة الثقافيـة واالجتماعيــة عـن النظـام األسـري والتعلــيم والديانـة السـائدة يف ا
ـــــه نظامـــــه اخلـــــاص بتقيـــــيم  �تمـــــع ل كبـــــري يف تقـــــيم مـــــدي مالءمـــــة املعلومـــــات ملســـــتخدميها ، حيـــــث يعتـــــرب كـــــل فـــــرد يف ا

�تمــع عــن الرفاهيــة واألولويــات املختلفــة يف اختيــار البــدائل  االســرتاتيجيات والبــدائ ل املتاحــة هلــا وهــذا التقيــيم يبــني فكــرة ا
�تمــــع ممــــا يــــؤثر بالتبعيــــة علــــي مفهــــوم اإلفصــــاح ونطاقــــه ، والقــــيم  الــــيت تتــــأثر بــــالقيم الثقافيــــة واالجتماعيــــة الســــائدة يف ا

�تمــع تــؤثر علــي ال ثقافــة احملاســبية ، وبالتــايل فــان مواقــف واجتاهــات احملاســبني ســوف االجتماعيــة والــيت تشــتق مــن ثقافــة ا
) 4(ترتبط متاما بالقيم االجتماعية كما يتضح من الشكل التايل 

 : 
 

                                                        
( 1 )  Wagdy  Sharkas ,  “ The Accounting  Framework  : the Disclosure 
Expansion “ ,  The Chartered  Accountants ,( Sep 1982) , p.209 . 

 248، ص )  1992سنة ( جملة كلية التجارة جامعة القاهرة ،، " األبعاد البيئية وأثرها علي اختالف النماذج احملاسبية الدولية " صاحل سليمان عيد  ، . د ) 3( 

 
 .248املرجع السابق  ، ص  ) 4( 
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 القيم احملاسبية   االجتماعية مالقي  يئة الثقافية 
 ومية احلكم املهىن أو الرقابة احلك-  الفردية واجلماعة -  النظام االسري-
 التوحيد أو املرونة-  تباين القوى -  النظام التعليمي -
 التفاؤل و التشائم -  جتنب عدم التأكد-   الديانة -
 السرية أو العالنية -  الرجولة واالنوثه -    

  Political  Environment البیئة السیاسیة-3
رقابـة علـي النشـاط االقتصـادي وتـأثري الـرأي تؤثر طبيعة النظام السياسـي وخصوصـا درجـة الـوعي باحلاجـة إيل ال

العــام علــي اإلفصــاح ، ولقــد ثبــت أثــر تعــاظم البعــد السياســي يف عــامل احملاســبة ويف جمــال اقــرتاح املعــايري احملاســبية اخلاصــة 
ي بـوظيفيت القيـاس واإلفصـاح ، وبـات واضـحا مـا حتتـاج إليـة املهنـة مـن ضـرورة أن تأخـذ البعـد السياسـي متعـاظم األثـر علـ

، وتـــؤثر احلريــــة )  5( خمتلـــف القـــرارات احملاســـبية باجلديـــة الالزمـــة  حـــىت يكـــون األداء املهـــين متوافقـــا مـــع الظـــروف احلاليـــة 
�تمع غـري الـدميقراطي فإنـه ال ميكـن  �تمع علي  حرية احملاسب يف أداء دوره يف جمال اإلفصاح ، ففي ظل ا السياسية يف ا

�تمـع الـدميقراطي يكـون  تصور وجـود مهنـة حماسـبية قويـة تأ خـذ باإلفصـاح العـادل ، و علـي العكـس مـن ذلـك ففـي ظـل ا
 .تدخل السلطات ومجعيات الضغط علي عملية اإلفصاح أقل 

 
 :  متغیرات أخري وتشمل ما یلي-4
 
  Legislative and Law Environment: البيئة القانونية والتشريعية • ·

قــوانني ، لـــه آثــار واضــحة علـــي اإلفصــاح احملاســيب ،   ، وميكـــن  يعتــرب تــدخل الســـلطات ومــا يرتتــب عليـــه مــن
 :  حتديد عناصر هذا التدخل فيما يلي 

 .تطور الشكل القانوين للمشروع وارتباطه بتطور األنشطة االقتصادية  -1
 .تدخل الدولة من خالل التشريعات يف طرق عرض وإعداد القوائم املالية  -2
لضــريبية وإعــداد وتنظــيم احملاســبة الضــريبية واحلســابات تــدخل الدولــة يف السياســة املاليــة وا -3

 . والقوائم املالية اليت تتم احملاسبة علي أساسها 
 

 : Business Environment بیئة األعمال •
مــن حيــث طبيعــة املشــروع وأشــكال امللكيــة وكفــاءة اإلدارة ، والشــك إنــه مــع انتشــار نظــم شــركات املســامهة،و إتبــاع 

ري ،ومــا صــاحب ذلــك مــن انفصــال امللكيــة عــن اإلدارة أدى إيل  احلاجــة املاســة لوجــود إفصــاح خــارجي يــوفر سياســة اإلنتــاج الكبــ
�ا يف اختاذ القرارات باإلضافة إيل اإلفصاح الداخلي   .التقارير املالية لألطراف اخلارجية ملساعد

 
 
 
 

 : Capital Markets أسواق راس المال •

                                                        
 .   170، جمموعة أحباث غري منشورة   ، ص  اسبةدراسات يف احملزين العابدين فارس ، . د )1( 
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ملـال يف مفهـوم وحـدود اإلفصـاح احملاسـيب مـن حيـث تنظيمهـا والرقابـة عليهـا ودرجـة  تؤثر درجة التقدم يف أسواق رأس ا
ــا ، ويلعــب اإلفصــاح احملاســيب دورا هامــا يف حتقيــق اآلليــة اخلاصــة لســوق رأس املــال مــن حيــث األســعار املناســبة لألســهم ،  � كفاء

ات املاليـة األخــرى ، وكلمـا زادت درجـة كفـاءة ســوق وحتقيـق التـوازن بـني درجــة املخـاطرة والعائـد الـذي حتققــه هـذه األسـهم واألدو 
 . راس املال زاد دور اإلفصاح احملاسيب فيه 

 

 التعلیم المحاسبي والمؤسسات العملیة والعلمیة •
 &Accounting Study Scientific and Professional Institutions : 

�ا علي عمليـة اإلفصـاح ، حيـث جيـب أن يـالزم يؤثر تطور التعليم احملاسيب ،ومدي توافر املؤسسات العلمية وال عملية وكفاء
 . اإلفصاح احملاسيب قواعد إرشادية تفي مبتطلبات اهليئات املهنية والعلمية وما يصدر عنها من قواعد ومعايري وتشريعات 
�موعـة مـن  يتضح من العرض السابق أن اإلفصاح احملاسيب يتغري بتغري متطلبات البيئة اليت يعمل من خالهلا طبقـا

العوامـــل الســـابق عرضـــها ، لـــذا فمـــن متطلبـــات تطـــوير عمليـــة اإلفصـــاح احملاســـيب يف مصـــر هـــو تكثيـــف اجلهـــود لدراســـة 
�ا ، وهذا ما سوف يتناوله الباحث يف اخلطوة التالية   :متطلبات البيئة املصرية وطبيعة اإلفصاح 

 
 .البیئة المصریة ومتطلبات اإلفصاح المحاسبي بھا 

�تمــع املصــري ولقـد تطــورت عمليــة اإلفصــاح تعـد امل مارســات احملاســبية انعكاسـا للظــروف البيئيــة الــيت سـادت ا
�تمــع املصـــري ، ففــي بدايـــة القـــرن الســابق تـــأثرت مصــر سياســـيا واقتصـــاديا  مــع التغـــريات البيئيــة والظـــروف الســـائدة يف ا

اط االقتصادي ، ونشطت كـل مـن بورصـيت القـاهرة بسبب االحتالل ومتيزت هذه الفرتة بسيطرة القطاع اخلاص علي النش
واإلسكندرية ،  واستمدت القوانني املنظمة هلا من التشريع اإلجنليـزي وقـد انعكـس هـدا بـالطبع علـي املمارسـات احملاسـبية 

ت ، ومــن ضــمنها اإلفصــاح احملاســيب ، ومســتوي اإلفصــاح يف تلــك الفــرتة كــان يتمثــل يف قــائميت  الــدخل وامليزانيــة ، وكانــ
ويعتــرب . املعلومــات املفصــح عنهــا مــن خــالل تلــك القــائمتني تعــد كافيــة لتغطيــة حاجــة املعلومــات لــدي املســتثمر العــادي 

 . هذا اإلفصاح مناسبا مع مفهوم املستثمر الصغري يف ظل املشروعات الصغرية نسبيا يف بداية النظام الرأمسايل 
قـــص املـــوارد االقتصـــادية والزيـــادة املســـتمرة يف عـــدد وبعـــد منتصـــف هـــذا القـــرن تغـــريت سياســـة الدولـــة بســـبب ن

وضرورة وضع هذه املـوارد حتـت الرقابـة الكاملـة مـن الدولـة ، وصـدرت القـرارات والقـوانني االشـرتاكية و مت تـأميم ،السكان 
يط معظم الشركات القائمة و حتول النشـاط االقتصـادي بشـكل أساسـي إيل القطـاع العـام ، وتبنـت الدولـة سياسـة التخطـ

النظــام احملاســيب املوحــد ،ومبــا أن طبيعــة اإلفصــاح  1966املركــزي لالقتصــاد ، وقــدم اجلهــاز املركــزي للمحاســبات يف عــام 
احملاسيب ومستويات اإلفصاح ختتلف باختالف حاجة مستخدمي املعلومـات فـإن اإلفصـاح احملاسـيب يف مؤسسـات الدولـة 

حبيـث يتـيح ملختلـف اإلدارات  إمكانيـة اختـاذ القـرارات يف الوقـت  جيب أن يكون علي مستوي من التطـور يف تلـك الفـرتة
املناســب  مــن جهـــة ، وإمكانيــة للتخطـــيط املركــزي مـــن جهــة أخـــري وكــذلك يتـــيح الرقابــة علـــي أعمــال خمتلـــف اإلدارات 

 . وتقومي األداء من جهة ثالثة 
واســتخدامها مبــا يتفــق مــع مــا يتطلبــه أثــر صــدور النظــام احملاســيب املوحــد علــي أنظمــة إنتــاج البيانــات احملاســبية 

التخطـــيط والتنفيـــذ واملتابعـــة والرقابـــة مـــن ربـــط بـــني كـــل مـــن حســـابات الوحـــدة واحلســـابات القوميـــة ، لـــذلك ألـــزم النظـــام 
احملاسيب املوحد الشـركات بإعـداد بعـض القـوائم املاليـة الـيت تتفـق مـع طبيعـة احلسـابات القوميـة ، وذلـك جبانـب احلسـابات 
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) 6( الـيت تتفـق مـع متطلبـات احملاسـبة املاليـة   التقليديـة 
، و اهلــدف مـن اإلفصـاح يف تلـك الفـرتة يتمثـل يف احلصـول علــي  

بيانــات ومعلومــات تتعلــق حبســابات الــدخل القــومي وكيفيــة أعــادة توزيــع هــذا الــدخل ، والقيمــة املضــافة ، باإلضــافة إيل 
لتــدفقات املاليـــة والنقديـــة يف املشـــروعات املختلفـــة ، مبـــا يتطلـــب حتديــد اإلضـــافات إيل رأس املـــال القـــومي وحتديـــد حركـــة ا

، يوفرهـا النظـام احملاسـيب املوحـد عـن طريـق حسـابات ) امليزانيـة واألربـاح واخلسـائر ( إعداد  معلومات حماسـبية أخـرى غـري 
 . ) 7( العمليات اجلارية وقائمة املوارد واالستخدامات 
 :شرع خالل تلك الفترة  ومن   القوانين الصادرة من قبل الم

. واخلاص بالتأميم الكامل لعدد من املصـارف وشـركات التـامني ، وجمموعـة اخـري مـن الشـركات  117قوانني التأميم مثل القانون رقم -
مـــن رأمســـال جمموعـــة مـــن شــركات املســـامهة ايل الدولـــة ، والقـــانون رقـــم %  50اخلـــاص بنقــل  1961لســـنه  118والقــانون رقـــم 

آالف جنيـة مـن جممـوع أسـهم الشـركات اخلاضـعة هلـذا القـانون  10اخلاص بنقل مـا تزيـد قيمتـه السـوقية عـن  1961لسنه  119
 118بالتأميم للشـركات السـابق تـأميم جـزء منهـا بالقـانون  1963لسنه  72لدي كل شخص للدولة وأخريا صدور القانون رقم 

 .   1961لسنه 
 . ت العامة اخلاص باملؤسسا 1963لسنه  60القانون رقم -
 . اخلاص باملؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي ألغي القانون السابق  1966لسنه  32القانون رقم - ·
 .واخلاص باملؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي ألغي القانون املسابق  1971لسنه  60القانون رقم - ·

يف معظمــه ايل ملكيــة الدولــة  ،وقيــدت مــن املرونــة و القــوانني الســابقة عــدلت مــن مســار النشــاط االقتصــادي 
 .احملاسبية بالشكل الذي أصبحت نظم إنتاج املعلومات يف ذلك الوقت مسخرة خلدمة التخطيط املركزي للدولة 

وأصبح اجلهاز املركزي للمحاسبات هو مراقب احلسـابات الوحيـد يف كـل مـن الشـركات التابعـة والقابضـة ويقـوم 
محاســبات بــالتحقق مــن ســالمة تطبيــق النظــام احملاســيب املوحــد وصــحة دفــاتر الشــركات وســالمة إثبــات اجلهــاز املركــزي لل

ــا مبــا يتفــق مــع األصــول احملاســبية يف حتقيــق األهــداف االقتصــادية العامــة ، وشــهدت البيئــة  � وتوجيــه العمليــات املختلفــة 
ل مـن االقتصـاد القـائم علـي املركزيـة والتخطـيط املركـزي املصرية يف أواخر القرن احلايل العديد من التغيريات من أجل التحو 

إيل االقتصاد احلر ، وزاد االهتمام بالدور الذي تؤديه االستثمارات األجنبيـة ، ويالحـظ أن القـوائم املاليـة املنشـورة واملعـدة 
رت العديــد مــن القــوانني وفقــا للنظــام احملاســيب املوحــد مل تعــد تفــي مبتطلبــات اإلفصــاح الضــرورية ملثــل هــذه املرحلــة ، وصــد
 :والتشريعات لتحقيق هذا اهلدف ولتزيد من أمهية اإلفصاح احملاسيب و مرونة النظام احملاسيب مثل 

 
 
 
 

ويســري هــذا القــانون علــي شــركات املســامهة وشــركات التوصــية باألســهم والشــركات  1981لســنه 159القــانون - ·
لبـات اإلفصـاح يف ظـل الظـروف االقتصـادية املرتقبـة والـيت تتمثـل ذات املسئولية احملدودة ، ونظم القانون السابق متط

مــــن  128-66-64يف ماهيــــة وشــــكل وحمتــــوي التقــــارير والقــــوائم املاليــــة املطلــــوب إعــــدادها ، يف نصــــوص املــــواد 

                                                        
أفاق التطوير احملاسيب يف مصر  ،  حتت أشراف  –، املؤمتر العلمي الثاين للمحاسبني املصريني  ، أمهية اإلفصاح احملاسيب لسوق راس املاليسري امحد احللواين . أ  ) 6( 

 .  17، ص )  1993رة ، أبريل سنه القاه( اجلمعية العلمية للمحاسبة والنظم واملراجعة ،  

 . 213،ص )  1995منشورات جامعة دمشق ، سنه ( ،  نظرية احملاسبيةحسني القاضي ،  . مأمون محدان و د. د ) 7( 
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، حيــث نظــم هــذا القــانون مــن  ) 8( مــن الالئحــة التنفيذيــة-284-222-218-190-186القــانون ، واملــواد 
بقة طرق عرض وتقـدمي وتبويـب املعلومـات املفصـح عنهـا لكـل شـركه مـن الشـركات الـيت ختضـع خالل النصوص السا

للقــانون الســابق ، وكــذلك  حمتــوي ومتطلبــات اإلفصــاح احملاســيب لكــل نــوع مــن أنــواع الشــركات ، ومســتوي وحمتــوي 
 :املعلومات املفصح عنها لكل وسيلة من وسائل اإلفصاح عن هذه الشركات وهي 

    ....وقـائمة الموارد واالستخدامات  وقـائمة الموارد واالستخدامات  وقـائمة الموارد واالستخدامات  وقـائمة الموارد واالستخدامات      ––––وحساب األرباح والخسائر  وحساب األرباح والخسائر  وحساب األرباح والخسائر  وحساب األرباح والخسائر      ––––الميزانية  الميزانية  الميزانية  الميزانية  ----
    
الخاص بتنظيم قيام شركات األموال بإصدار صكوك االستثمار و صكوك  الخاص بتنظيم قيام شركات األموال بإصدار صكوك االستثمار و صكوك  الخاص بتنظيم قيام شركات األموال بإصدار صكوك االستثمار و صكوك  الخاص بتنظيم قيام شركات األموال بإصدار صكوك االستثمار و صكوك      1988لسنه  146القـانون      ----    

التمويل ذات العائد المتغير ، ويسري هذا القـانون علي شركات المساهمة العاملة فـي مجـال تلقـي  التمويل ذات العائد المتغير ، ويسري هذا القـانون علي شركات المساهمة العاملة فـي مجـال تلقـي  التمويل ذات العائد المتغير ، ويسري هذا القـانون علي شركات المساهمة العاملة فـي مجـال تلقـي  التمويل ذات العائد المتغير ، ويسري هذا القـانون علي شركات المساهمة العاملة فـي مجـال تلقـي  
فها أو المشاركة بها ، التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام وتكون مقيدة في  فها أو المشاركة بها ، التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام وتكون مقيدة في  فها أو المشاركة بها ، التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام وتكون مقيدة في  فها أو المشاركة بها ، التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام وتكون مقيدة في  األموال الستثمارها أو توظياألموال الستثمارها أو توظياألموال الستثمارها أو توظياألموال الستثمارها أو توظي

    ....السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة لسوق المال  السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة لسوق المال  السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة لسوق المال  السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة لسوق المال  
وفـرق القـانون مـن حيـث متطلبـات اإلفصــاح بـني نـوعني مـن الشـركات ، وهــي شـركة االسـتثمار الـيت يكـون مــن 

ك اســتثمار مقابــل األمــوال الــيت تتلقاهــا ، وشــركات املســامهة الــيت بــني أغراضــها تلقــي األمــوال الســتثمارها وتصــدر صــكو 
لـــــيس مـــــن بـــــني أغراضـــــها تلقـــــي أمـــــوال الســـــتثمارها ، وجيـــــوز هلـــــا أن تصـــــدر صـــــكوك متويـــــل ذات عائـــــد متغـــــري ملواجهـــــة 
 االحتياجــات التمويليــة للشــركة ، و نــص القــانون الســابق يف الئحتــه التنفيذيــة علــي متطلبــات اإلفصــاح وشــكل وحمتـــوي

مــــن  36إيل  32ونصـــوص املـــواد مـــن ،) 9( مـــن القـــانون  10التقـــارير والقـــوائم املاليـــة املطلـــوب أعـــدادها يف نـــص املــــادة 
واليت تنظم طـرق إعـداد وتنظـيم التقـارير والقـوائم املاليـة الـيت تلتـزم الشـركات العاملـة يف جمـال تلقـي  ) 10( الالئحة التنفيذية 

 : يف األموال بإعدادها وتقدميها وتتمثل 
 قائمة تدفق األموال  -قائمة توزيع األرباح واخلسائر   –قائمة األرباح واخلسائر      -
 .قائمة مصادر و إستخدامات األموال -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واخلاص مبشروعات االستثمار واملتمثلة يف  1989لسنه  230القانون رقم - ·
 ).اإلسكان ، التعمري استصالح أراضى ، الصناعة ، السياحة ، ( االستثمار الداخلي  -1

                                                        
-142،  124-122، ص ص ) 222-218( ، )  190-186( ، املواد  1981لسنه  159الالئحة التنفيذية للقانون رقم -)8( 

146 . 
 . 6،7ص ص ) 10(، املادة  1988لسنه  146ون رقم القان- )9( 
 .  29-27، ص ص )  36، 32( ، املواد  1988لسنه  146الالئحة التنفيذية للقانون رقم - )10( 
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 االستثمار يف املناطق احلرة  -2
وكــذلك فإنــه مل يتعــرض ، واحلقيقــة أن هــذا القــانون مل يتعــرض ملتطلبــات اإلفصــاح بصــورة مباشــرة مثــل القــوانني الســابقة 

ملشــروعات االســتثمار الــيت تأخــذ شــكل شــركات األشــخاص ، نظــرا لعــدم ورودهــا يف القــرار الــوزاري ، ولكــن ميكــن مــن 
فيمـا يتعلـق بنمـاذج العقـود واألنظمـة األساسـية للمشـروعات  1990لسـنه  1ل استقراء نصوص القـرار الـوزاري رقـم خال

التعـــرف علــي متطلبـــات اإلفصـــاح احملاســيب ملثـــل هـــذه  1989لســـنه  230املنشــاة وفقـــا إلحكــام قـــانون االســـتثمار رقــم 
 . املشروعات 

ــانون - القطــاع العــام إيل شــركات قابضــة وأخــري تابعــة وتــداول أســهم الشــركات الــذي يقضــي بتحــول هيئــات  1991لســنه 203الق
التابعــة يف بورصــة األوراق املاليــة ، وقــد نظــم القــانون الســابق والئحتــه التنفيذيــة متطلبــات اإلفصــاح يف الشــركات القابضــة وتنظــيم 

 :  وعرض هذه القوائم واليت تتمثل يف 
 حسابات العمليات اجلارية  -املوازنة النقدية   –الرأمسالية قائمة االستخدامات واملوارد  -امليزانية  -
 .حساب توزيع األرباح  -حسابات األرباح واخلسائر   -حسابات اإلنتاج واملتاجرة   -
 

بـالكم نظرا ألمهية توفري ونشر املعلومات املتعلقة بأنشـطة الشـركات املتداولـة أوراقهـا يف سـوق األوراق املاليـة  1992لسنه 95القانون -
�م االسـتثمارية و إلحيـاء وتنشـيط البورصـة  والكيف والتوقيت املناسب ، ومن أجل مساعدة مسـتخدمي املعلومـات يف اختـاذ  قـرارا

خلدمــه مســتخدمي القــوائم املاليــة وذلــك ) فرتيــه ( املصــرية ،  ألزمــت الشــركات املدرجــة يف البورصــة بنشــر قــوائم ماليــة ربــع ســـنوية  
جنـد أنـه  اهـتم باإلفصـاح  1992لسـنه  95شفافية ، ومن خالل استعراض مواد قانون سـوق رأس املـال رقـم لتحقيق اإلفصاح وال

نسـبيا وذلـك باملقارنـة بالتشـريعات الـيت صـدرت مـن قبـل ، رغـم إنـه مل يـرد بالقـانون قواعـد معينـة أو حمـددة لإلفصـاح ، وإمنـا أحــال 
 . ايري احملاسبة واملراجعة الدولية إيل الالئحة التنفيذية حتديد تلك القواعد طبقا ملع

واملتغريات احلادثة يف سوق رأس املال ومنو الشركات املسامهة واالستثمار األجنـيب املباشـر ، ومـا ترتـب عليـة مـن 
قـوانني وتشــريعات لتنظـيم العمــل يف ظــل هـذه املتغــريات دورا كبـريا يف دعــم و إبــراز أمهيـة اإلفصــاح احملاسـيب ، األمــر الــذي 

ليه صدور العديد من املعايري اليت تعمـل علـي تنظـيم اإلفصـاح احملاسـيب ملواكبـة هـذه املتغـريات والتطـورات يف البيئـة ترتب ع
 :  املصرية مثل 

 . 1997معايري احملاسبة املصرية الصادر من وزارة االقتصاد سنه 
 . 1996املعايري احملاسبية كإطار مكمل للنظام احملاسيب املوحد سنه 

 . 1996هاز املركزي للمحاسبات واإلدارة املركزية للبحوث والتدريب سنه معايري اجل
 
 
 
 
 

ولقــد كــان هلــذه التطــورات الســابقة اإلثــر البــالغ يف زيــادة متطلبــات اإلفصــاح للمؤسســات والشــركات يف البيئــة 
وراق املاليـة ، إال أنـه مـن املصرية ،وهي متطلبات خاصة بـالقوانني التشـريعية املشـار إليهـا  ، ومتطلبـات خاصـة ببورصـة األ
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املالحـظ بالنسـبة لقـوانني ســوق املـال والبورصـة بــأن التقـارير والقـوائم املاليــة غـري كافيـة لتلبيــه احتياجـات املسـتخدمني هلــده 
 :)  11 ( املعلومات وميكن التغلب علي ذلك بواسطة

 استخدام تقارير مالية إضافية -1
 .القوائم املالية وتقرير مراقب احلساباتتوفري املزيد من اإلفصاح يف حمتويات  -2

ويف ظل هذه التطورات يقع علي املصارف بوصفها من أهم الوسطاء  املاليني دور كبري  يف تـدعيم مبـدأ الشـفافية يف 
ســوق راس املـــال ، حيــث ال يـــزال ســـوق راس املــال يف مصـــر حباجـــة إيل ديناميكيــة ذات كفـــاءة عاليـــة تتــيح ســـرعة تـــدفق 

علومـــات الكافيـــة عـــن مجيـــع الشـــركات يف كافـــة القطاعـــات والـــيت متكـــن املســـتثمر احلـــايل واملرتقـــب مـــن بنـــاء البيانـــات وامل
 . التنبؤات ورسم السياسات املستقبلية 

ومل تكــن املعــايري الســـابقة ملزمــة للمصـــارف حــىت اصـــدر جملــس إدارة البنــك املركـــزي املصــري جبلســـته املنعقــدة بتـــاريخ 
إلزام كافــة املصـــارف املســـجلة لــدي البنـــك املركـــزي بتطبيــق معـــايري احملاســـبة الدوليــة وفقـــا ملـــا قـــرارا بـــ 1997فربايرســنه 20

ا ،ويرجــع  ـ� يصـدره البنـك املركـزي املصــري مـن قواعـد أعـداد وتصــوير القـوائم املاليـة للمصـارف وأســس تقـيم أصـوهلا والتزاما
احملاسبية يؤدي إيل اختالف األسس اليت تعـاجل مبوجبهـا اهتمام البنك املركزي بذلك إيل عدم إلزام املصارف بتلك املعايري 

العمليــات واألحــداث املاليــة للوحــدات االقتصــادية املختلفــة بينمــا يســاعد وجودهــا يف تقيــيم نوعيــة املعلومــات احملاســبية ، 
) 12(  :وكذلك فان عدم وجود معايري حماسبية تواكب التطورات يف البيئة االقتصادية املصرية يؤدي إيل ما يلي 

  

 .،احتمال أعداد بيانات مالية وحماسبية علي أسس غري مقبولة أو مالئمة 
 اختالف أسس القياس احملاسيب عند إعداد املقارنات 

 اخلالفات بني مصلحة الضرائب واملستثمرين علي تقدير االلتزامات الضريبية 
القـــوائم املاليـــة عـــن حقيقـــة املركـــز املـــايل إضـــعاف قـــدرة مراقـــب احلســـابات يف إبـــداء الـــرأي املناســـب عـــن مـــدي داللـــة 

 . املناسب 
ويالحظ مما سبق أن مفهوم اإلفصاح احملاسـيب تـأثر بالعديـد مـن العوامـل البيئيـة املختلفـة ، ممـا سـاعد علـي تغـري 
مفهــوم وحـــدود اإلفصـــاح احملاســـيب مـــن بيئـــة الخـــري ويف نفـــس البيئـــة مـــن فـــرتة الخـــري ، و كـــذلك فـــإن مفهـــوم اإلفصـــاح 

سيب خيتلف يف تعريفه من مستوي ايل اخـر مـن مسـتويات اإلفصـاح احملاسـيب حيـث يشـري مصـطلح اإلفصـاح إيل أحـد احملا
 : ) 13( املستويات اآلتية 

 
 

 : Adequate Disclosureاإلفصاح العادل  

                                                        
أفاق  –ين للمحاسبني املصريني املؤمتر العلمي الثا "مقومات املالءمة يف اإلفصاح احملاسيب ملقابلة  احتياجات سوق املال يف مصر " ، حممود السيد الناغي  . د ) 11( 

 .  22، ص )  1993القاهرة ، أبريل سنه ( التطوير احملاسيب يف مصر  ،  حتت أشراف اجلمعية العلمية للمحاسبة والنظم واملراجعة ،  
 

أفاق التطوير احملاسيب يف مصر  ،   – للمحاسبني املصريني ، املؤمتر العلمي الثاين "معايري احملاسبة الدولية والتجربة املصرية " امحد مجال محد اهللا عرتيس  ، . أ ) 12( 
 .  17، ص )  1993القاهرة ، أبريل سنه ( حتت أشراف اجلمعية العلمية للمحاسبة والنظم واملراجعة ،  

  
 . 766، ص )   1990اإلسكندرية ، سنه الطبعة الرابعة  ،( -كمال خليفة  أبو زيد. ترمجة وتعريف د النظرية احملاسبية الدون س هندريكسن ،  ) .  2( 
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م التحيـز لطائفـة مـن مسـتخدمي يتضمن اإلفصاح عن املعلومات والبيانات اليت جتعل القوائم املالية مفهومه ، وغري مضللة مع مراعاة عـد
 . املعلومات عن األخرى 

 : Sufficient  Disclosureاإلفصاح الكايف 
 .اإلفصاح عن احلد األدىن من املعلومات مبا جيعل القوائم املالية مفهومه وغري مضللة 

 : Universal Disclosureاإلفصاح الشامل 
 .  قة بأنشطة املنشاة ، ومشولية التقارير املالية يعين اإلفصاح عن مجيع البيانات واملعلومات املتعل

، إنه ال توجـد اختالفـات حقيقيـة بـني هـذه املفـاهيم  إذا اسـتخدمت يف إطارهـا الصـحيح  ) 14( و يري البعض 
 : فاإلفصاح الكايف البد أن يكون عادال وشامال ، ومشولية اإلفصاح ليس معناه عرض كافه التفاصيل دون متييز لسببني 

إذ إن إنتـــــاج املعلومـــــات ال يــــتم بـــــدون حتمــــل تكلفـــــة ، ســـــواء علــــي مســـــتوي الوحـــــدة : د أعبـــــاء التطبيــــق تزايــــ -1
�تمع   . االقتصادية أو علي مستوي ا

إذ انـــه حـــىت ولـــو كـــان إنتـــاج املعلومـــات احملاســـبية يـــتم دون تكلفـــة ، فـــإن كثـــريا مـــن : القـــدرة علـــي االســـتيعاب  -2
 . القوائم املالية عن إدراك جوهر األمور اهلامةاملفاهيم غري اهلامة سوف يبعد مستخدمي 

و املفاضلة بني مستويات اإلفصـاح املختلفـة بالنسـبة للمنشـاة يـرتبط باألمهيـة النسـبية للبنـد موضـوع اإلفصـاح ، 
 ): 15( وهذا بدوره يتوقف علي العديد من االعتبارات الكمية والنوعية 

 :  Quantitative Characteristics باالعتبارات الكميةواملقصود 
�موعة معينة ينتمي إليها ،   هو ما يتعلق بقيمة البند سواء علي أساس مطلق أو قيمته النسبية لبند أخر أو 

 : Qualitative Characteristics باالعتبارات النوعيةواملقصود 
ية ضــئيلة ، كمــا يف حالــه صــفة البنــد ذاتــه حيــث هنــاك بعــض البنــود يتعــني اإلفصــاح عنهــا حــىت ولــو كانــت قيمتهــا النســب

املخالفات القانونية مثال ، وبصفة عامة فاالعتبـارات النوعيـة هـي العامـل احلاسـم يف ظـروف كثـرية ، وذلـك لعـدم إمكانيـة 
 .وضع معايري علمية لتطبيق  األمهية النسبية مبا يتناسب مع احتياجات مستخدمي القوائم املالية

البيــان واإليضــاح عــن املركــز املــايل ونتــائج النشــاط " بأنــة  احملاســيبتعريــف اإلفصــاح مــن العــرض الســابق ميكــن 
واملعلومــات اإليضــاحية األخــرى لألطــراف املســتفيدة ســواء الداخليــة أو اخلارجيــة وذلــك دون تــدليس أو إخفــاء أو غـــش  

�م اإلطراف ذوي املصلحة  ميـع عناصـر اإلفصـاح ويعتـرب التعريـف السـابق تعريفـا شـامال جل" . ملعلومة من املعلومات اليت 
 :احملاسيب واليت ميكن استعراضها من خالل اإلجابة علي األسئلة التالية 

�ا   .ملن يتم اإلفصاح ؟الطوائف املستفيدة من املعلومات ، وكيفية حتديد متطلبا
 .املفصح عنهاما هي مواصفات املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها ؟ اخلصائص العامة اليت جيب توافرها يف  املعلومات 

 .كيف يتم اإلفصاح ؟أدوات اإلفصاح احملاسيب 
 

 . الطوائف المستفيدة من المعلومات وكيفية تحديد اتجاهاتها  : أوال  
ا املنشـاة  ـ� �ا جمرد أداة لتسجيل العمليات املالية اليت تقوم  لقد خرجت احملاسبة عن وظيفتها التقليدية ، وهي إ

ميــع وتوصــيل البيانـــات واملعلومــات ، فاحملاســـبة نظــام معلومــات يتصـــف بالقــدرة علـــي ،  وأصــبحت أداة فعالــة لتـــوفري وجت
�موعة من األطراف الداخلية واخلارجية ، والبد مـن مراعـاة املوازنـة بـني متطلبـات واحتياجـات فئـة معينـة  توفري املعلومات 

                                                        
 .  331عباس الشريازي ، مرجع سبق ذكره  ، ص . د  ) 14( 

 .  332املرجع السابق ، ص  ) 15( 
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حل الفئـــات املختلفـــة الـــيت تكـــون يف مـــن مســـتخدمي القـــوائم املاليـــة واألطـــراف االخـــري ، نظـــرا الحتمـــاالت تعـــارض مصـــا
حاجــة إيل املعلومــات ، فتغليــب فئــة معينــة مــن مســتخدمي املعلومــات ، ســوف يعطــي هلــا ميــزة نســبية ، تــؤثر علــي عدالــة 

 . توزيع املنافع بني مستخدمي املعلومات احملاسبية 
 : )  AICPA)    ()16وقسمت جلنه مبادئ احملاسبة املنبثقة من جممع احملاسبني القانونني االمريكي

 . العاملون ، العمالء ، اجلهات الضريبية ، املوردون ، الدائنون ، وهم املالك  :املستخدمني املباشرين  -1
 ……نقابات العمال ، اجلهات احلكومية ، املستخدمني عري املباشرين وهم احملللون املاليون   -2

 : ) 17( وكذلك فإن هناك اجتاهني يف حتديد مستخدمي القوائم املالية 
ـ�دف  -1 افرتاض إن مستخدمي القوائم املاليـة غـري معـروفني وأن هلـم احتياجـات غـري مباشـرة ولـذلك فـإن التقـارير 

 . ايل خدمة  كل األغراض واالستخدامات 
�م اخلاصــة مــن املعلومــات وبالتــايل فــإن  -2 افــرتاض أن مســتخدمي القــوائم املاليــة معروفــون وميكــن حتديــد احتياجــا

 .كن إعدادها حبيث حتتوي علي معلومات موجهة الستخدام حمدد هذه التقارير مي
ويتفــــق الباحــــث مــــع اجلمــــع بــــني املــــدخلني يف إعــــداد القــــوائم املاليــــة ، حيــــث يــــتم إعــــداد القــــوائم املاليــــة ذات 
�م من املعلومات ، وإعـداد قـوائم ماليـة ذات اسـتخدام  استخدام أو غرض معني وذلك خلدمة األطراف املعروف احتياجا
�م مـن املعلومـات  أو غرض عام لتوفري االحتياجات املشـرتكة لكافـة األطـراف األخـرى الـيت يصـعب حتديـدهم أو احتياجـا

 . 

 :المعايير العامة التي يجب توافرها في  المعلومات المفصح عنها  : ثانيا  
علومــة اخلــام الــيت ال ختــرج خمرجــات اإلفصــاح علــي أن تكــون معلومــات أو معرفــة أو بيانــات ، فالبيانــات هــي امل

يـتم احلصـول عليهـا مـن خـالل املالحظـة واملشـاهدة ، واملعرفـة تعـرب عـن البيانـات بعـد تنسـيقها وترتيبهـا وعرضـها ، واملعرفــة 
 . ) 18( تكون معلومة من خالل استخدامها يف صنع القرارات 

ن تتـــوافر هلـــا مواصـــفات ولكـــي تكـــون املعلومـــات ذات معـــين وداللـــة مقبولـــة ملســـتخدمي القـــوائم املاليـــة البـــد أ
 :  ) 19( أساسيه يستطيع  مستخدمو  املعلومات االستناد إليها يف تقدير درجة القبول املمكن هلا وهي 

يتــوافر هـــدا املعيــار يف حالــة مـــا إذا كانــت املعلومــات تســـاعد : Relevanceاملالءمــة واالرتبــاط بــالغرض مـــن البيانــات -1
 .قيم البدائل املستفيدين منها وأصحاب املصلحة يف ت

                                                        
16 (  ) Accounting  Principle board ,   Statement  No.4 : Basic Concepts and Accounting Principles 

Underlying Financial Statements Of Business Enterprises ,  AICPA , New  York 1970 ,pp 33-35. . 
  )17 ( E ldon  S. Hendriksen , Accounting  Theory , Richard  D Irwin , Inc ., Homewood Illinois  , 1982  

,  p.70 .  
  

18(  ) Binal Prodham  , Multinational  Accounting Segment, Disclosure Risk Croon-Helm, ( London 
,1989) , p.19 . 
 

العلمية جامعة  جملة كلية التجارة للبحوث( ، "متطلبات اإلفصاح احملاسيب عن األداء احلايل واملستقبلي يف القوائم املالية " السيد عبد املقصود  دبيان ، . د )19( 
 .  10و9، ص  1987، للعدد األول ، سنه  )اإلسكندرية 
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جيــب أن تكـــون البيانـــات معــربة بصـــورة دقيقــة عـــن جـــوهر ومضــمون األحـــداث الـــيت : Reliabilityالثقــة يف البيانـــات -2
�ا حتريـــف أو أخطـــاء ذات أمهيـــة ، ويعــين ذلـــك أيضـــا أن تكـــون أســـاليب القيـــاس واإلفصـــاح   تنطــوي عليهـــا دون أن يشـــو

 . مناسبة للظروف احمليطة للمنشاة 
جيـــب عـــدم االعتمـــاد علـــي التقـــدير الشخصـــي يف إعـــداد البيانـــات وعـــدم : Neutralityبيانـــات وعـــدم حتيزهـــا حيـــاد ال-3

 .االعتماد علي أساليب القياس اليت تتطلب اللجوء إيل التقدير املسبق لتحقيق نتائج معينة 

ة خمتلفــة لــنفس املنشــاة وبــني جيــب إمكانيــة إجــراء املقارنــات لفــرتات ماليــ: Comparabilityقابليــة البيانــات للمقارنــة -4
ولكـي تتـوافر يف البيانـات إمكانيــة إجـراء املقارنـات ، البـد مــن أن ، بيانـات نفـس املنشـاة مــع منشـات أخـري لـنفس الفــرتة

 . ) 20( وثبات القياس ، تتوافر فيها سهوله العرض 
دمي املعلومـات ملـن حيتاجهـا عنـد احلاجـة يعين هدا املعيار تق: Timingالتوقيت املالئم لتقدمي البيانات واإلفصاح عنها -5

وذلـك ألن الــبط يف تقـدميها واإلفصـاح عنهــا قـد يــؤدي إيل خفـض املنـافع املرجــوة منهـا ، فيلـزم حتديــد الفـرتة الزمنيــة ، إليهـا
 .   املثلي لكي تكون املعلومات حمققة لإلفصاح احملاسيب بكفاءة وفاعلية 

من الصعب االستفادة من البيانات :  Representational Faithfulnessستيعاب قابلية البيانات احملاسبية للفهم واال-6
�ا ، ويتوقف ذلك علي طبيعـة البيانـات وطريقـه عرضـها وقـدرات مسـتخدميها  احملاسبية إذا مل تكن مفهومة ملن يستخدمو

�م  . وثقافا
أنـه يتعـني االكتفـاء باإلفصـاح عـن البيانـات  يعـين دلـك: Natcrialityاألمهية النسبية للبيانات واإلفصاح األمثـل عنهـا -7

 . ذات األمهية بالنسبة ملن يستخدمون التقارير املالية موضع اإلفصاح
وتقـود هـذه املعــايري إيل االستفسـار عـن الطــرق واألدوات الـيت متكـن مــن حتقيـق عمليـة اإلفصــاح وهـو مـا ســوف 

 -----يتناوله الباحث يف النقطة التالية 

  Disclosure Accounting Toolsفصاح المحاسبيأدوات اإل: ثالثا  
 :شكل وتبويب القوائم املالية  -1

يعد شكل القوائم املالية وتبويبهـا ومـدي قابليتهـا وسـهولة فهمهـا وسـيلة هامـة مـن وسـائل اإلفصـاح ، والتبويـب 
كـن مســتخدمي القـوائم املاليـة مــن السـليم للبنـود يف القـوائم املاليــة يسـاعد علـي فهـم واســتيعاب البيانـات واملعلومـات ، ومي

 .إجراء املقارنات والتحليالت املناسبة 
 : ) 21( وهناك طريقتان لتبويب عناصر املركز املايل ويتوقف ذلك علي طبيعة املنشاة ونوع النشاط اليت تقوم به

 :طبقا للسيولة أي طبقا لسرعة التحول إيل نقدية : أوال 
 تداولة مث األصول الثابتة وأخريا األصول املعنوية النقدية مث األصول امل—األصول ترتب

 اخلصوم املتداولة مث اخلصوم الثابتة مث األرباح احملتجزة مث االحتياطات وأخريا رأس املال -واخلصوم ترتب 
 :طبقا لصعوبة التحول إيل نقدية : ثانيا 

                                                        
 100، ص ) 1992مؤسسة الرضا للطباعة ، سنه (،  )تطبيق عملي  –تأهيل علمي ( نظم املعلومات احملاسبية   صعيدي ، إبراهيم امحد ال. د )20( 

غري  رسالة ماجستري(، " اإلفصاح احملاسيب للبيانات املالية وأثرة علي القوائم املالية اخلتامية وموقف مراقب احلسابات منه " جنوي امحد إمساعيل السيسي  ، . أ )21( 
 .  70، ص )  1988منشورة ،  كلية التجارة جامعة عني مشس ، سنة 
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 أخريا النقدية األصول املعنوية مث األصول الثابتة مث األصول املتداولة و —األصول ترتب
 رأس املال مث االحتياطات مث األرباح احملتجزة مث األصول الثابتة وأخريا اخلصوم املتداولة—اخلصوم ترتب

 
 : ) 22( املذكرات اإليضاحية  -2

تعتــرب املــذكرات اإليضــاحية مــن أدوات اإلفصــاح احملاســيب فهــي تفصــح عــن املعلومــات الــيت يكــون مــن الصــعب  
 .املالية  إدراجها  يف القوائم

 :ومن أهم القوائم والكشوف اإليضاحية ما يلي 
 قائمة مصادر االستخدامات واملوارد-أ 

 قائمة التغري يف املركز املايل -ب
 كشف باملعلومات اخلارجية-ج 
 .كشف باملعلومات احملاسبية الضرورية للتفسري السليم للقوائم  -د

 
 :البيانات اإلضافية املدرجة بني األقواس -3

ذا كانت  عناوين  بعض البنود يف القوائم املالية غري قابلة للتوصيف الكامل ، فالبد من وجـود شـروح إضـافية إ
وكــذلك فــإن هنــاك بيانــات كميــة ميكــن إدراجهــا يف أقــواس ، . يف ملحوظــات تــدرج بــني قوســني بعــد تلــك البنــود مباشــرة 

 .وتعطي دالله معينه ملستخدمي القوائم املالية 
 : البيانات اإلضافية املدرجة بني القوسني ومن أمثلة 

 ) .  علي أساس الوارد اخريا يصرف أوال ( بند املخزون السلعي 

 
 :املالحظات واملذكرات -4

تعتـــرب املالحظـــات واملـــذكرات وســـيلة لإلفصـــاح عـــن املعلومـــات واملالحظـــات الـــيت لـــيس مـــن امليســـور أو املعتـــاد 
كـــن االســـتغناء عنهـــا ، واملالحظـــات يف القـــوائم املاليـــة تســـتخدم بشـــكل منـــتظم  إدراجهـــا يف صـــلب القـــوائم املاليـــة وال مي

 : كوسيلة سليمة لتوفري املعلومات اليت تري اإلدارة أمهيتها للتحليل والتفسري السليم للقوائم املالية مثل

 اإلفصاح عن أسس حتويل العمالت األجنبية إيل عمالت حملية -
 علي األصول وأولوية هذه احلقوق بيان حقوق املودعني والدائنني -
 وصف العمليات اليت قد تؤثر علي حقوق املسامهني -
 وصف العقود حتت التنفيذ يف األجل القصري-
 

 :القوائم والكشوف والبيانات اإلضافية واملالحق -5

                                                        
-رسالة ماجستري غري منشورة  ، كلية التجارة (،" معايري اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية املعدة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية " حسني امحد عبد العال  ،. أ ) 22(  

 .  161 ،ص) 1994جامعة عني مشس  ، سنه 
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اصـيل األخـرى ، ويرتتـب علـي ذلـك حـذف بعـض التف، يتم إعـداد القـوائم املاليـة بصـورة خمتصـرة حـىت تكـون قابلـة للفهـم 
اليت قد تكون من األمهية حبيث يتم إدراجهـا يف قـوائم أو كشـوف إضـافية ،  وهـذه الطريقـة تسـاعد يف إعطـاء صـورة أكثـر 

وتعـــد يف الفكـــر احملاســـيب املعاصـــر مـــن متممـــات . وضــوحا عـــن املنشـــات مـــن خـــالل مصـــاحبتها للقـــوائم املاليــة التقليديـــة 
 . القوائم املالية

 :حلسابات تقرير مراقب ا-6
يعد مراجع احلسابات مسئوال مسئولية مباشرة عن التحقق من أن القوائم املالية املتعارف عليهـا تفصـح بشـكل  
كاف عن نتائج أعمال املنشاة ومركزها املايل ،  وأن  القوائم املالية قد مت إعـدادها وفقـا للقواعـد احملاسـبية املتعـارف عليهـا 

ن املــــنظم لعمـــل املنشــــاة ، ويعتــــرب هـــذا التقريــــر مـــن األمهيــــة حبيـــث يعطــــي الثقــــة يف ، وكـــذلك التأكــــد مـــن أحكــــام القـــانو 
 . املعلومات املفصح عنها والقوائم املالية 

 :خطاب رئيس جملس اإلدارة -7
ويتضـمن املعلومــات الــيت ميكــن احلصــول عليهــا مــن إدارة املشــروع ، وغالبــا مــا تتعلــق بــاألداء املســتقبلي وخطــط 

 .لرأمسالية املتوقعة وغري ذلك من املعلومات النمو والنفقات ا

 :األدوات األخرى مثل ما يلي -8
 .معدالت ونسب التحليل املايل ، استخدام الرسوم البيانية ،البيانات املقارنة 

تعتــــرب األدوات التقليديــــة الســــابقة غــــري كافيــــة لإلفصــــاح يف املصــــارف اإلســــالمية ويرجــــع ذلــــك إيل تعــــدد و تنــــوع  
�ــا مـن املعلومــات ، وكـذلك نوعيــة وطبيعـة العالقــة بـني املصــرف واملـودعني القائمــة علـي عقــد املضــاربة األطـرا ف واحتياجا

 23( لذلك فإن املصارف اإلسالمية يف حاجة إيل أدوات غري تقليدية لإلفصاح عنهـا وأمههـا مـا يلـي .وقاعدة الغنم بالغرم 

(  : 
 . مستثمرا واحلقوق اليت له أو عليه من قائمة اإلرباح املبقاةقوائم مالية تعرب عن وظيفة املصرف بصفته -
 قائمة مالية تعرب عن  وظيفة املصرف بصفته مديرا لالستثمارات املقيدة واحلقوق املرتتبة عليها -
 قائمة مالية ملصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات -
 رض احلسن قائمة مالية ملصادر واستخدامات أموال صندوق الق-
تقرير هيئة الرقابة الشرعية وهـو التقريـر الـذي يـتم إعـداده للمصـارف اإلسـالمية ويعـرب عـن مـدي االلتـزام بأحكـام الشـريعة اإلسـالمية يف -

�ا   . معامال
�موعـة  ويتضح مما سبق أن اإلفصاح احملاسيب يتغري بتغـري مفهـوم ومتطلبـات البيئـة الـيت يعمـل مـن خالهلـا طبقـا 

مل املختلفة ، كما أن درجة اإلفصاح تتوقف علـي اهلـدف مـن التقـارير املاليـة وعلـي كميـة ونوعيـة املعلومـات الـيت من العوا
يتضــمنها هـــذه التقـــارير والقـــوائم املختلفـــة، ومســتويات اإلفصـــاح احملاســـيب ممـــا أثـــر علــي تعـــدد اجتاهـــات تعريـــف اإلفصـــاح 

تؤثر البيئة احمليطة علـى مفهـوم وحـدود ونطـاق وأدوات " لبحث احملاسيب ، وهذا ما يؤكد صحة الفرض األول من فروض ا
 " . اإلفصاح احملاسب 

 
  

                                                        
 .  7ص  1994البحرين سنه  –هيئة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ، مفاهيم احملاسبة املالية )23( 
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 أهمية اإلفصاح المحاسبي في المصارف عامة وفي المصارف اإلسالمية خاصة 

تنبع أمهية اإلفصاح احملاسيب للمصارف من طبيعة اخلـدمات املاليـة الـيت يقـدمها هـذا القطـاع ، باعتبـاره الوسـيط 
دخرين واملستثمرين وارتباطه الوثيق بتنمية األنشطة االقتصـادية وإسـهامه علـي احلفـاظ علـي الثقـة بالنظـام النقـدي ، بني امل

وكــذلك فــإن اإلفصــاح يف املصــارف يعتــرب أحــد املؤشــرات الرئيســية للحكــم علــي مــدي ســالمة الوضــع املــايل للمصــرف و 
ئهــا بالدرجــة الكافيــة لتلبيــة احتياجــات األطــراف اخلارجيــة  أحــد عــدم قيــام املصــارف باإلفصــاح عــن تقاريرهــا املاليــة وأدا

األســباب الرئيســية واهلامــة يف حــدوث صــعوبات ومشــاكل للعديــد مــن اقتصــاديات دول العــامل وعلــي ســبيل املثــال األزمــة 
 . اليت واجهتها دول النمور األسيوية يف العقد األخري من هذا القرن العشرين

للمصارف إيل ما يعرف باهلرم السـلطوي املقلـوب للنظـام املصـريف مـن قاعـدة ضـيقة  وترجع أمهية اإلفصاح أيضا
مـن رووس أمـوال املصـارف باملقارنـة بـالودائع ، حبيـث ال تكـاد تـؤمن البنيـة األساسـية هلـذه املصـارف ، وامتيـاز تعبئـة مــوارد 

صـادية وسياسـية هائلـة ، حبيـث نسـتطيع هائلة من خالل الودائع يؤمن للمصارف التقليدية القـدرة علـي امـتالك سـلطة اقت
، فهــذه املصــارف عــن طريــق رأمساهلــا مــن املمكــن أن  )24( القــول أن املصــارف  أهــم مراكــز الســيطرة يف النظــام الرأمســايل 

جتـــدب أمـــواال وودائـــع لتوظيفهـــا تبلـــغ أضـــعاف راس املـــال هلـــذه املصـــارف ،  وعلـــي ســـبيل املثـــال جتـــد املســـامهني يف مجيـــع 
بليـون دوالر ،يضـاف إليهـا  23.8اريـة بالواليـات املتحـدة األمريكيـة  ميتلكـون اسـهما تبلـغ قيمتهـا االمسيـة املصـارف التج

بليــــون دوالر ولكــــنهم يتحكمــــون جبملــــة ودائــــع تبلــــغ  94.8الفــــائض واألربــــاح غــــري املوزعــــة واالحتياطيــــات والــــيت تبلــــغ 
�ــذا ال تتعـدى نســبة حقــوق امل 1980بليـون دوالر يف عــام  1963.3 ، وطبقــا لدراســة  ) 25( % 7لكيــة للودائـع عــن و

ــا شــركة بــانكينج اناليســيس مليتيــد كانــت يف عــام 100 � كانــت نســبة رأس  1981اكــرب مصــرف فيــي تســع بلــدان ، أجر
يف % 2يف املصــارف اليابانيــة و % 2يف املصــارف االملانيــة و %  3يف املصــارف الربيطانيــة و %  6املــال إىل األصــول 
 .  ) 26( ة املصارف الفرنسي

ويعترب رأس املال هو امللجأ الرئيسي المتصاص املخاطر الـيت تتعـرض هلـا املصـارف سـواء كانـت خمـاطر األصـول 
أو خمــاطر االئتمــان وغـــري ذلــك مــن املخـــاطر الــيت تتعـــرض هلــا املصــارف ، ونتيجـــة لتعثــر بعــض املصـــارف الدوليــة وتوســـع 

إيل املنافسة الشديدة اليت أحدثتها املصارف غـري التقليديـة ونتيجـة  أنشطة املصارف لتشمل العديد من الدول ، باإلضافة
�موعـة األوربيــة االقتصـادية يف يوليــو  تـدين رؤؤس أمــوال هـذه املصــارف وافـق حمــافظو املصـارف املركزيــة للـدول الصــناعية وا

املـال مـن أجـل تقويـة واسـتقرار ، ويقـرتح هـذا التقريـر معيـارا موحـدا لكفايـة رأس  ) 27( علي تقرير جلنة بازل   1988عام 
 : النظام املصرف دوليا عن طريق ما يلي 

 

                                                        
، )  1990سنه  املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،( ،  حنو نظام نقدي عادل ، دراسة للنقود واملصارف والسياسات النقدية يف ضوء اإلسالمعمر شربا  ، . د ) 24( 

 .  122ص 

، سنه  حماضر  جلسات استماع الكوجنرس األمريكي عن النظام املصريف الدويل نيويورك كولومبيا نيوجرسي الواليات املتحدة االمريكية ، الكوجنرس االمريكي ،  ) 25( 
 . 71، ص  1981

  4، ص  1982تشرين األول سنه الرحبية املصرفية احلقيقية ، أصدار شركة بابكينغ اناليسري ليمتد ، ) 26( 
 .   122حممد عمر شربا ، مرجع سبق ذكره ، ص . عن د 

27 (  ) Paul A . Griffin and Samao J.R.Wallach ,  Latin American Lending By Major us Banks “ The 
Effects of Disclosure About Nonaccrual Loans and Loss” ,  The American Review , October 1991 , 
pp.830 : 946 . 
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 .تبادل املعلومات بني السلطات النقدية دوليا  -1
 . حتسني األساليب الفنية للرقابة علي أعمال املصارف  -2
 . وضع حدود دنيا لكفاية رأس املال يف املصارف  -3

، حيث بلغت  ، حيث بلغت  ، حيث بلغت  ، حيث بلغت      ))))    28282828( ( ( ( وك  نفس الظاهرة  وك  نفس الظاهرة  وك  نفس الظاهرة  وك  نفس الظاهرة  وفي مصر يالحظ عند تحليل  المركز المالي لقطاع البنوفي مصر يالحظ عند تحليل  المركز المالي لقطاع البنوفي مصر يالحظ عند تحليل  المركز المالي لقطاع البنوفي مصر يالحظ عند تحليل  المركز المالي لقطاع البن
مليون جنية و رأس مال المصارف لدي الجهاز المصرفي في  مليون جنية و رأس مال المصارف لدي الجهاز المصرفي في  مليون جنية و رأس مال المصارف لدي الجهاز المصرفي في  مليون جنية و رأس مال المصارف لدي الجهاز المصرفي في      204338،،،،--------    1999الودائع  في عام  الودائع  في عام  الودائع  في عام  الودائع  في عام  

، ممـا يـدل علـي تعـرض الجهـاز المصـرفي  ، ممـا يـدل علـي تعـرض الجهـاز المصـرفي  ، ممـا يـدل علـي تعـرض الجهـاز المصـرفي  ، ممـا يـدل علـي تعـرض الجهـاز المصـرفي  % % % %     3.47مليون جنيـة بنسـبة تغطيـة  مليون جنيـة بنسـبة تغطيـة  مليون جنيـة بنسـبة تغطيـة  مليون جنيـة بنسـبة تغطيـة      7080،،،،--------نفس العام  نفس العام  نفس العام  نفس العام  
    : : : : رف التقـليدية  وهي  رف التقـليدية  وهي  رف التقـليدية  وهي  رف التقـليدية  وهي  المصري لنفس المشكلة ، وفي الواقع هناك بعض الضمانات في المصاالمصري لنفس المشكلة ، وفي الواقع هناك بعض الضمانات في المصاالمصري لنفس المشكلة ، وفي الواقع هناك بعض الضمانات في المصاالمصري لنفس المشكلة ، وفي الواقع هناك بعض الضمانات في المصا

 . أن العائد حمدد بسعر فائدة فال يقلق املودع من نتيجة األعمال رحبا أو خسارة  -1
 . أن الوديعة ترد بالكامل إال يف حاالت اإلفالس التام للمصرف وكثريا ما يتدخل البنك املركزي لتعويضهم  -2
 . ملركزي علي األنشطة التقليدية واملتعارف عليها أن هناك العديد من الوسائل الرقابية املستقرة للبنك ا -3

 : ولكن األمر يكون أصعب يف املصارف اإلسالمية ويرجع ذلك إىل 
 .العائد متغري وفق أحوال الربح أو اخلسارة  -1
 . رأس املال عرضة أيضا للربح واخلسارة حسب نتيجة األعمال  -2
علـــي املشــــاركة واملضـــاربة خــــارج نطـــاق إشــــراف البنــــك  الزالـــت أعمــــال بعـــض املصــــارف اإلســـالمية القائمــــة -3

 . املركزي
 29( تالحـظ اآليت  1999وبتحليل نسبه الودائع لراس املال يف املصارف اإلسالمية املوجودة يف مصـر لسـنة 

:( 

 النسبة  رأس املال  الودائع  املصرف 
 %5.31 133 2504 املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية 

 %3.49 263 7529 صل اإلسالمي املصري بنك في
 %11.13 200 1797 بيت التمويل املصري السعودي 

  
فاملشــاركة وامتصــاص املخــاطر مظهــر واحــد للمصــرفية اإلســالمية ، وهــي نقطــة االخــتالف الرئيســية بــني أنــواع 

إلســالمية ومــن مث البــد أن املصــارف ، فبينمــا هــي يف املصــارف التقليديــة مضــمونة العائــد ورأس املــال عكــس املصــارف ا
،  وهنـا تـربز أمهيـة اإلفصــاح احملاسـيب يف املصـارف اإلسـالمية أكثــر  )30( ختتلـف معـايري كفـاءة رأس املـال وتقــدير املخـاطر 

من املصـارف التقليديـة ، وهـذا أحـد األسـباب الرئيسـية وراء اختيـار الباحـث موضـوع البحـث وهـو اإلفصـاح احملاسـيب عـن 
مصـــارف اإلســـالمية وأثـــرة علـــي تروجيهـــا ، ولقـــد تناولـــت العديـــد مـــن اجلهـــات العلميـــة اإلفصـــاح عـــن الصـــكوك املاليـــة لل

 : األدوات املالية ومن أهم الدراسات اليت أجريت ما يلي 
                                                        

�لة االقتصادية  )28(  �لد السابع والثالثون العدد الثاين ، سنه " البنك املركزي املصري ، ا   .128، 127، ص  - 1997-1996ا

�لة االقتصادية   )3( �لد السابع والثالثون العدد الثاين ، سنه" البنك املركزي املصري ، ا  .109، ص  2000-1999ا
 
 

30(  ) HTTP//WWW.XIMB.SOFT.NET/FACULTY/OBEID/INTER3.HT .  
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 )31(دراسة هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية -1
حقـــوق أصـــحاب ) [  6( ســـالمية بإصـــدار املعيـــار رقـــم قامـــت هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسســـات املاليـــة اإل

، ويهــدف هــذا املعيــار ايل وضــع القواعــد احملاســبية الــيت حتكــم اإلثبــات والقيــاس ]  حســابات االســتثمار ومــا يف حكمهــا 
والعرض واإلفصاح عن عمليات حقوق أصحاب حسابات االستثمار اليت جتريها املصـارف واملؤسسـات املاليـة اإلسـالمية 

ء كانــت حقــوق أصــحاب حســابات اســتثمار مطلقــة ومــا يف حكمهــا أم حقــوق أصــحاب حســابات اســتثمار مقيــدة ســوا
 .وما يف حكمها مثل الصكوك املالية 

�ا احلــق للمصـرف يف اســتثمارها  �ــا احلسـابات الــيت يعطـي أصـحا وعـرف املعيـار حســابات االسـتثمار املقيـدة بأ
الستثمار ويقيدون املصرف ببعض الشروط كـأن يسـتثمرها يف مشـروع معـني ، علي أساس عقد املضاربة أو عقد الوكالة با

أو لغرض معني ، أو أن ال خيلطها بأمواله ، كمـا قـد يكـون تقييـد أصـحاب هـذه احلسـابات للمصـرف  بـأمور أخـري غـري 
 . املنع من اخللط أو حتديد جمال االستثمار 

 : كما يلي  وحدد املعيار متطلبات اإلفصاح عن احلسابات املقيدة
يـــتم عـــرض البيانـــات اخلاصـــة حبقـــوق أصـــحاب حســـابات االســـتثمار املقيـــدة يف قائمـــة التغـــريات يف  -1

 . االستثمارات املقيدة وما يف حكمها أو خارج قائمة املركز املايل 
بشــأن العـــرض  ) 1(جيــب مراعـــاة متطلبــات العـــرض واإلفصــاح الـــواردة يف معيــار احملاســـبة املاليــة رقـــم  -2

لعــام يف القــوائم املاليــة للمصــارف واملؤسســات املاليــة اإلســالمية ، ومعيــار احملاســبة املاليــة واإلفصــاح ا
بشــــأن اإلفصـــــاح عــــن أســـــس توزيــــع األربــــاح بـــــني أصــــحاب حقـــــوق امللكيــــة وأصـــــحاب ) 5( رقــــم 

  .   حسابات االستثمار 
 ) 32(  :هيئة معايير المحاسبة الدولية -2

، وعـــرف ] اإلفصـــاح عـــن األدوات املاليـــة ) [  32(بإصـــدار املعيـــار رقـــم  قامـــت هيئـــة معـــايري احملاســـبة الدوليـــة 
ا  ) 32(املعيار رقم  ـ� أي تعاقـد ينشـا بـني كـل مـن األصـول املاليـة ألحـد الشـركات واخلصـوم املاليـة أو " األدوات املالية بأ

 " .سندات حقوق امللكية لشركة اخري 
صـاح عـن األدوات املاليـة ملسـتخدمي املعلومـات ، ونـص املعيـار ويهدف املعيار ايل إلقاء الضوء علي كيفية اإلف 

علي أن الشركات اليت تقـوم بإصـدار األدوات املاليـة جيـب عليهـا اإلفصـاح عـن املعلومـات الـيت تسـاعد األطـراف اخلارجيـة  
 . ات املاليةيف تقدير مدي خماطر السعر وخماطر االئتمان وخماطر السيولة وكذلك خماطر التدفقات املتعلقة باألدو 

 : ويشتمل اإلفصاح عن األدوات املالية البنود التالية واليت مت تناوهلا بالشرح التفصيلي يف شرح املعيار  
طبيعــة وأمهيــة األدوات املاليــة الــيت تصــدرها الشــركات والــيت تشــمل علــي البنــود اهلامــة الــيت تقــدم معلومــات عــن   •

 . لية لألدوات املالية  كمية ووقت وطبيعة التدفقات النقدية املستقب
 . السياسات احملاسبية املستخدمة يف أعداد تقارير وقوائم األدوات املالية  •
املقدار التعويضي ملخاطر معدل سـعر الفائـدة علـي األصـول املاليـة وكـذلك اخلصـوم املاليـة ، وكـذلك اسـتحقاق  •

 . وتأثري معدالت الفائدة 
                                                        

  .، مرجع سبق ذكرة هيئة  معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ) 31( 
32  ( ) FINANCIAL INSTRUMENTS PRESENTATION AND DISCLOSURE IAC 32. 
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خــاطر الكليــة واملمكنـة احلــدوث يف تــاريخ أعـداد القــوائم املاليــة ومــدي كشـف مبخــاطر االئتمــان حتتـوي علــي امل •
 . تركيز خماطر االئتمان 

 .القيمة العادلة لألدوات املالية  •
 . املتوسط الكلي احململ واملعياري والعادل الستثمار األصول واخلصوم املالية  •
اليـة ومتوسـط معـدل الفائـدة علـي اخلصـوم املاليـة معدل الفائدة احملقق واملتوسـط معـدل الفائـدة علـي األصـول امل •

�ة   .للبنوك والشركات املشا
  

 : التعليق وتقويم الدراسات السابقة 
طرقــــت الدراســــات الســــابقة موضــــوعات هامــــة واحتــــوت علــــي معلومــــات تلقــــي كثــــريا مــــن الضــــوء علــــي هــــذه  

�يئـة احملاســبة واملراج عــة للمؤسســات املاليـة اإلســالمية مل تتطــرق بالتفصــيل املوضـوعات ، غــري أن الدراســة األويل واخلاصــة 
 عن اإلفصاح احملاسيب للصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية وأحالت موضوعات اإلفصاح ايل املعيار األول 

�ا مل تتطرق ايل اإلفصـاح عـن الصـكوك املاليـة بصـورة مسـتقلة يف قـوائم  واخلامس من املعايري اليت مت أصدارها ، وكذلك فأ
�ــا  �يئــة معـايري احملاسـبة الدوليـة فأ ماليـة منفصـلة عـن قـوائم املصــرف مصـدر هـذه الصـكوك ، أمــا الدراسـة الثانيـة واخلاصـة 
ركــزت علــي األدوات املاليــة التقليديــة الــيت يــتم أصــدراها والــيت قــد ال تالئــم األســواق املاليــة يف البلــدان العربيــة واإلســالمية 

األدوات املالية اليت تصدرها املؤسسات املاليـة اإلسـالمية ، وتأسيسـا ملـا سـبق فهنـاك حاجـة إلعـداد وكذلك مل تتطرق ايل 
دراسـة مسـتقلة ومتخصصــة عـن اإلفصـاح احملاســيب عـن الصـكوك املاليــة للمصـارف اإلسـالمية مــع التطبيـق علـي املصــارف 

فصــــاح احملاســــيب عــــن الصــــكوك املاليــــة اإلســــالمية ، وهــــذا هــــو الســــبب وراء اختيــــار الباحــــث ملوضــــوع البحــــث وهــــو اإل
 . للمصارف اإلسالمية وأثرة علي تروجيها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الخالصة 
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 : خيلص الباحث من خالل هذا املبحث ايل النتائج اآلتية 
اإلفصاح احملاسيب له مفهوم متغري ، خيتلف من بيئـة ال خـري ، بـل خيتلـف يف البيئـة الواحـدة مـن وقـت ألخـر ،  •

ثره بالعوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية وغري ذلك من العوامل األخري ، اليت قـد تشـكل قـوة ضـغط علـي نظرا لتأ
 . املنشاة عند قيامها اإلفصاح 

التغريات والتطورات اليت حدثت يف البيئة املصرية يف العقد األخري من هـذا القـرن كـان هلـا األثـر البـالغ يف زيـادة  •
اسيب للمؤسسـات والشـركات العاملـة يف البيئـة املصـرية ، وهـي متطلبـات خاصـة بـالقوانني التشـريعية متطلبات اإلفصاح احمل

الســابق اإلشــارة إليهــا ، ومتطلبــات خاصــة ببورصــة األوراق املاليــة ، إال إنــه مــن املالحــظ بــأن التقــارير والقــوائم املاليــة غــري  
�ا  كافية لتلبية احتياجات املستخدمني هلذه املعلومات ويف  . حاجة إيل تطويرها وزياد

تعتــرب األدوات التقليديــة لإلفصــاح غــري كافيــة لإلفصـــاح يف املصــارف اإلســالمية ويرجــع ذلــك إيل تعــدد وتنـــوع  •
�ا من املعلومـات ، وكـذلك نوعيـة وطبيعـة العالقـة بـني املصـرف واألطـراف اخلارجيـة القائمـة علـي عقـد  األطراف واحتياجا

 . بالغرم ، ولذلك فإن املصارف اإلسالمية يف حاجة ايل أدوات غري تقليدية لإلفصاح  املضاربة وقاعدة الغنم
 : تربز أمهية اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عن غريها من املؤسسات األخري ويرجع ذلك ايل  •

 . لمصرف يعترب اإلفصاح يف املصارف أحد املؤشرات الرئيسية للحكم علي مدي سالمة الوضع املايل ل -1
ما يعرف باهلرم السلطوي املقلوب للنظام املصريف والذي ينشـا مـن قاعـدة ضـيقة مـن رؤؤس أمـوال املصـارف باملقارنـة  -2

 % . 10بالودائع وااللتزامات اليت علي املصرف ، واليت ال تزيد يف أفضل األحوال عن 
وضــوح والشـــفافية مــن حيـــث كميــة ونوعيـــة حاجــة املصــارف اإلســـالمية باملقارنــة باملصـــارف التقليديــة االخـــري إيل ال -

 : وتوقيت املعلومات اليت يفصح عنها لألسباب التالية 
 .العائد متغري وفق أحوال الربح أو اخلسارة -1
 .رأس املال عرضة أيضا للربح واخلسارة حسب نتيجة األعمال -2
 . ارج نطاق إشراف البنك املركزي الزالت أعمال بعض املصارف اإلسالمية القائمة علي املشاركة واملضاربة خ -3
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 ضوابط اإلفصاح المحاسبي في الفكر المحاسبي والفكر اإلسالمي: المبحث الثاني 
 مقدمة

تــؤثر البيئــة االجتماعيــة والثقافيــة علــي مفهــوم وحــدود اإلفصــاح احملاســيب حيــث تعــرب املبــادئ احملاســبية عــن قــيم 
�تمـع وأمالـه ، و الكثـري مـن ا �تمع ، وتطور احملاسبة متصل باحتياجـات ا لنظريـات يف كافـه العلـوم االجتماعيـة وأخالق ا

�تمــع الســائدة والــيت مــن ضــمنها القــيم األخالقيــة الــيت تــؤثر علــي  ومنهــا احملاســبة قابلــه للتعــديل والتطــوير طبقــا لعــادات ا
 : عملية اإلفصاح من الناحية العملية والعلمية وهذا ما سوف يتناوله الباحث يف العرض التايل 

 في الفكر المحاسبي  ضوابط اإلفصاح المحاسبي  
لقد اهـتم الفكـر احملاسـيب بـربط األخـالق باحملاسـبة سـواء باعتبـار املـدخل األخالقـي لبنـاء النظريـة احملاسـبية ، أو 
يف تبين املنظمات املهنيـة احملاسـبية إصـدار جمموعـة مـن املواثيـق األخالقيـة ملهنـة احملاسـبة سـواء عنـد أعـداد القـوائم املاليـة أو 

، ويعتمــد املـــنهج األخالقــي علـــي  القــيم األخالقيـــة ، وتــدور هـــذه القــيم حـــول مفــاهيم العدالـــة واملســـاواة اإلفصــاح عنهـــا 
والصــدق واحلــق واحليــاد وغــري دلــك مــن املفــاهيم املرتبطــة بــالنواحي األخالقيــة ، واملرجــع التقليــدي للمــدخل األخالقــي يف 

م ثالث مفاهيم رئيسية هـي احلـق والصـدق والعدالـة حيث استخدا 1941سنه  ) 33( احملاسبة يوجد يف كتابات سكون 
 : وتعتمد نظريته علي األفكار اآلتية 

 . جيب أن حتقق القواعد احملاسبية معاملة متوازنة لكل األطراف املعنية -1
 . جيب أن توفر التقارير احملاسبية عرضا حقيقيا ودقيقا وبدون أي تضليل للظواهر واألحداث املختلفة -2
 .تكون البيانات احملاسبية عادلة وغري منحازة وموضوعية جيب أن -3
 . جيب أن ختضع املبادئ احملاسبية لعملية إعادة النظر حىت تكون متسقة مع الظروف املتغرية -4
 جيب أن تطبق املبادئ احملاسبية بصورة متسقة بقدر اإلمكان -5

العدالـة ) PATILLO  ) (3(بينمـا صـنف  ) 34( فيما بعد مبعياري العدالـة وعـدم التضـليل)  YU(وقد اكتفي 
ــا املعيــار األساســي الــذي جيــب أن يســتخدم لتقــومي املعــايري األخــرى ألنــه املعيــار الوحيــد الــذي يتضــمن اعتبــارات  � علــي أ

 .أخالقية
 
 
 

                                                        
 )33   ( DR. Scott “ The Basic For Accounting Principle “ The Accounting  Review 

,DEC. 1941  , PP 341-349 
 .338ي الشريازي ، مرجع سبق ذكره ، ص عباس مهد. عن د

 
(2) S .c. yu, , “The Structure Of Accounting  Theory,”, The Univ.. Press Of Flourida, , 
1976  p..20. 
(3) J..W. Patillo, “The Foundations Of Financial  Accounting, “ Baton Rouge London, 
State Univ. .Press. 1965 p..11. 

  عن
 98حسني القاضي ، مرجع سبق ذكره ،  ص . مأمون محدان و د. د
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�ة  وتشــري � � ايل التطـــابق مــع معيـــار يقـــام بصــورة رمسيـــة أو غـــري رمسيــة لتحقيـــق معاملـــة منصـــفة ،  Justice العدال
�دف خدمـة فـرد معـني أو جمموعـة معينـة علـي حسـاب آخـرين غـريهم أي جيـب أن تؤخـذ فيج ب أن ال تعد هذه القوائم 

مصــاحل مجيــع األطـــراف يف االعتبــار وبتـــوازن صــحيح ، كمـــا يشــري الصــدق يف احملاســـبة ايل نشــر احلقـــائق حمــددة ، وتعتـــرب 
صــول واألربــاح واخلســائر الناجتــة عــن التغــريات يف القــيم ، عنــدما تفصــح عــن القــيم اجلاريــة لألبصــدق القــوائم املاليــة تعــرب 

ولكــن صــدق التقــارير املاليــة يعتمــد علــي الصــدق األساســي يف القواعــد واملبــادئ املقبولــة الــيت تقــوم عليهــا القــوائم حيــث 
 . ) 35( تقدم القواعد واالجراءات املوضوعية أساسا غري كاف لقياس الصدق 

ت املهنية للمحاسبة باجلوانب األخالقية ملهنة احملاسـبة كمـا يتضـح مـن العـرض ولقد اهتمت العديد من املنظما
 : التايل 

�مع االمريكي للمحاسبني القانونني -1  (AICPA)ا
�مع دلـيال اطلـق عليـه  ولقـد احتـوي هـذا  AICPA CODE  OF PROFESSIONAL ETHICS) 36( ولقد اصدر هذا ا

 : الدليل علي قسمني مها 
يتضمن معايري السلوك املهين وهي املعايري اخلاصة باألمانة واملوضوعية واالستقالل والعناية الواجبـة ونطـاق القسم األول -

 .وطبيعة اخلدمة 
 . القسم الثاين يتضمن قواعد االداء والسلوك اليت تساعد يف تطبيق املعايري السابقة -

  ) 37( جممع احملاسبني القانونني باجنلرتا وويلز -2 
 : وحيتوي هذا الدليل علي  GUIDE  TO PROFESSIONAL ETHICSا دليال اطلق عليه وقدم ايض

 . املبادئ األساسية األخالقية وهي النزاهة ، املوضوعية ، الكفاءة املهنية ، املهارات الواجبة ، اللباقة -
 . التقارير االيضاحية لشرح وتطبيق املبادئ األساسية السابقة -

  ) 38(  (IFAC) للمحاسبني دليل االحتاد الدويل-3 
 :ولقد أصدر االحتاد الدويل للمحاسبني دليال يتضمن القواعد االخالقية ملهنة احملاسبة ، أطلق عليه 

 "IFAC CODE OF ETHICS FOR THE ACCOUNTANCY PROFESSION    " ولقـد قسـم هـذا الـدليل ايل
 :ثالثة أجزاء علي النحو التايل 

 . احملاسبني واملمارسني للمهنة بصفه عامةاجلزء األول ويطبق علي -
 . اجلزء الثاين ويطبق علي احملاسبني املمارسني للمهنة من خالل املكاتب احملاسبة اخلاصة -
 . اجلزء الثالث ويسري علي احملاسبني املوظفني يف الشركات واملؤسسات -

 
 

                                                        
 . 33-32،مرجع سبق ذكره ، ص كمال خليفة  أبو زيد. ، ترمجة وتعريف د النظرية احملاسبية الدون س هندريكسن ،  . )  35( 

 )36 ( http://www.lambercpa.com 
رسالة دكتوراة " والسلوكية يف الفكر اإلسالمي ودورها يف رفع كفاءة اداء احملاسب اجلوانب األخالقية " أشرف حيي حممد اهلادي . أ)  37( 

 .   123، ص  1995غري منشورة ، كلية التجارة جامعة االزهر سنه 
 38 ( ) The International Federation of Accountants , “ Code of Ethics for Professional Accountants “ , 

First Issued July 1990 , Revised July 1996,1997. 
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احملاســـبة حيـــث يغطـــي مجيـــع فئـــات  يعتــرب هـــذا الـــدليل مـــن أفضـــل مـــا صـــدر يف جمـــال الســـلوك األخالقـــي ملهنـــة
احملاسـبني مـن ناحيــة ، كمـا أنـه يتســم باملرونـة والقابليــة للتعـديل والتطـوير يف ضــوء متطلبـات كـل دولــه ، وميكـن االســتفادة 
منـه يف وضـع ميثـاق قـيم احملاسـب يف املؤسســات املاليـة اإلسـالمية وذلـك بالنسـبة للمبــادئ الـيت تتفـق مـع مبـادئ وأحكــام 

 . سالمية الشريعة اإل
 ) 39( املعهد املصري للمحاسبني واملراجعني  -4 

ـــا عنـــد مزاولـــة املهنـــة ،  � حـــدد امليثـــاق العـــام املبـــادئ األساســـية الـــيت جيـــب علـــي أعضـــاء مهنـــة احملاســـبة االخـــذ 
 : وكذلك تناول امليثاق القواعد التفصيلية اليت تتعلق بتطبيق املبادئ األساسية وهي 

 السرية  -الكفاءة املهنية والعناية الواجبة ،  -واالستقالل ،  املوضوعية -األمانة ، -
 . املعايري الفنية -السلوك املهين ، -

تعتــرب القــيم األخالقيــة  مــدخال لبنــاء  نظريــة احملاســبة وذلــك مــن خــالل الصــدق يف التعبــري عــن وقــائع النشــاط 
ف ذات املصــلحة يف الوحـدة احملاســبية ، وميكـن القــول بــان اخلـاص بالوحــدة احملاسـبية ، واملعاملــة املتوازنـة بــني مجيــع األطـرا

القيم األخالقية ومنها العدالـة هـي الغـرض العلمـي األساسـي الـذي جيـب أن تؤسـس عليـه نظريـة احملاسـبة واعتربهـا الـبعض 
 . اآلخر اهلدف الرئيسي يف إعداد التقارير احملاسبية 

 ضوابط اإلفصاح في الفكر اإلسالمي  
ع عشر املـيالدى  ظهـرت يف فرنسـا مدرسـة فلسـفية جديـدة أمسـت نفسـها املدرسـة االجتماعيـة ، يف القرن التاس

�ا إميـل دوركـامي  وليسـان ليفـي بريـل ، اللـذان حـاوال هـدم  مهد هلا أوجست كونت بفلسفته الواقعية ، وكان من أكرب دعا
�ا ال �بط من السماء ، وال تنبع من عقليـة الفـرد ، بـل النظريات القدمية يف الدين والفلسفة واملنطق واألخالق ، قائلني إ  

وقــد اشــتهر عنــد آخــرين مــن علمــاء " ، …هــي وليــدة العقــل املشــرتك الــذى هــو ضــرورة مــن ضــرورات احليــاة االجتماعيــة 
 ("…الغرب أن األخالق الدينية  مهمتها تنظيم الصلة بني اخلـالق واملخلـوق  ، وال شـأن هلـا بـأمور املعـامالت اإلنسـانية 

40  (. 
يتضح مما سبق حداثة املنهج األخالقي يف الفكر احملاسيب ، وكذلك وجود معارضة شـديدة لتطبيـق هـدا املـنهج 

�تمع املعاصر يعتـرب غايتـه القصـوى . األخالقي يف يناء نظرية احملاسبة أو يف إعداد التقارير احملاسبية  ويرجع ذلك إيل أن ا
 .القيم األخالقية كدالة تؤثر علي آلية العمل احملاسيب وأهدافه تعظيم الربح ، ومن مث يستبعد  إدخال 

والقـول بــأن موضــوع األخـالق يف الــديانات ينحصــر يف مـادة العبــادة والشــؤون اإلهليـة ،  إن صــح يف ديــن مــا ، 
لفرديـــة فاإلســـالم مل يــدع النشــاط اإلنســـاين يف ناحيتيــة ا. فمــا أبعــده عـــن أن يكــون طابعــا لقـــانون األخــالق يف اإلســالم 

واالجتماعية جماال حيويا أو فكريا أو أدبيا أو روحيا ، إال رسم له منهجا للسلوك وفـق قاعـدة معينـة ، بـل  وختطـي عالقـة 
اإلنســان بنفســه ، وعالقتــه  بــين جنســه ، فشــمل عالقتــه بــالكون يف مجلتــه وتفصــيله ، ووضــع لــذلك كلــه مــا شــاء اهللا مــن 

 .)  41( ."، وهكذا مجع ما فرقه الناساآلداب املرضية ، والتعاليم السامية 
ــا تـــدور حـــول العديـــد مـــن احملـــاور املعـــربة عـــن  ـ� وباســـتقراء اآليـــات القرآنيـــة واألحاديـــث النبويـــة الشـــريفة جنـــد أ

 : اإلفصاح  وهي 
                                                        

 .   1993، سنه  "امليثاق العام آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة " املعهد املصري للمحاسبني واملراجعني ، )  39( 
 .  101ص )  1979القاهرة ، دار القلم ، سنة (  ، دراسات إسالمية  يف العالقات االجتماعية والدوليةحممد عبد اهللا دراز ، )   40( 
 113املرجع السابق ،  ص )   41( 
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 : البیان الكافي  - 1
 :يقول رسول اهللا صلي اهللا علية وسلم

 ) 42( " وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما  البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما"

ومن هنا لزم يف  املعامالت  اإلفصاح والبيان مبواصفات السلعة أو اخلدمة وكذلك اإلفصاح عن املوقف املايل 

�ا شيئا ، واستخدام أدوات وأساليب ، للشركة  �ا وخفايا صفا وال يثين علي السلعة مبا ليس فيها وأال يكتم من عيو

 . اس عادلة ومالئمة لتبني قيمة السلعة أو اخلدمة احلقيقية تقييم وقي

وعلي املصرف أن يوازن بني التبيـان مـن ناحيـة وبـني مصـاحل األطـراف املعنيـة بـأمر املصـرف مـن ناحيـة أخـري ، 
حبيث ال تطغي مصـلحة علـي أخـري ، وال يعـين اإلفصـاح أن يبـني املصـرف عـن خططـه املسـتقبلية اآلمـر الـذي يـؤدي إيل 

 . إلضرار باملصرف أو املستثمرينا
 

 الصدق في عرض المعلومات  -2

    """"یقول تعاليیقول تعاليیقول تعاليیقول تعالي

 ) 43"( یا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقین "     

 ويقول  رسول اهللا صلي اهللا علية وسلم 
  )44("  إن الصدق يهدي الي البر وان البر يهدي الي الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند اهللا صديقا" 

ويــروي أن رســول اهللا صــلي اهللا عليــه وســلم مــر يف الســوق علــي رجــل أمامــه كومــة بــر فأدخــل يــده الكرميــة فيهــا 
أصـابته السـماء يـا رسـول اهللا فقـال رسـول اهللا صـلي اهللا : ؟ فقـال فقال ما هذا يا صـاحب البـرفنال أصابعه بعض البلـل 

 ) 45( "  ن غشنا فليس مناأال جعلته فوق البر حتى يراه الناس م: علية وسلم 
فــإن ، ويف ذلــك حــث املتعــاملني علــي بيــان وإظهــار عيــوب مــا يقومــون ببيعــه أو عرضــه ســواء ســلعة أو خدمــة 

وتبــني اآليــة الســابقة أمهيــة . الصــدق يف مقدمــة قــيم املعــامالت ، والصــدق رأس أخــالق اإلميــان وأبــرز خصــائص املــؤمنني 
يتخـذوا الصــدق شـعارهم والوصـف بالصـدق يشــمل الصـدق مـع الــنفس ،  الصـدق يف اإلفصـاح وحـث املســلمني علـي أن

والصـدق مـع اهللا ، والصـدق مــع الغـري يف مجيـع االلتزامــات والعقـود واملعـامالت ، فيجـب علــي البـائع أن يكـون صــادقا يف 
تأكيـدا لألخـر ، إخبار املشرتي وبيان السلعة ، وصدق املشرتي يف قدر الثمن والصدق والبيان مبعين واحد وذكر أحـدمها 

                                                        
 .29، ص 2ج) 1986القاهرة ،  املكتب اإلسالمي ، سنه ( ، صحيح سنن ابن ماجةحممد بن ناصر األلباين ، )   42( 
 119سورة التوبة آية )    43( 
 342،ص 2ج) 1986القاهرة ،  املكتب اإلسالمي ، سنه ( ،  صحيح اجلامع الصغريحممد بن ناصر األلباين ، )  44( 
 .  6218حديث  2املرجع السابق ،ج )  45( 
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يف اعداد القوائم املالية و عرضها والتقرير عنهـا ،وينبغـي علـي املصـرف أن ) ومراقب احلسابات (وكذلك صدق احملاسب  
 .يكون صادقا يف إفصاحه عن معامالته حىت يأنس إليه اآلخرون وتزداد درجة الثقة فية 

 
 النصح لمستخدمي المعلومات  -3

 :قال تعايل
 ) 46( " الت ربي وأنا لكم ناصح أمين وأبلغكم رسا"  

 وقال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 
 ) 47( هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعاميتهم  :قالوا ملن يا رسول اهللا قالالدين النصيحة " 

وأول النصح أن ينصح اإلنسان نفسـه ، فمـن غشـها فقلمـا ينصـح غـريه ، وحـق مـن استنصـح أن يبـذل غايـة "  
اليـزال الرجـل يـزداد يف صـحة رأيـه  مـا نصـح : قـال ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـه … النصح ، وإن كان ذلك يف شئ يضره 

 ) 48."( ملستشريه ، فإذا غشه سلبه اهللا نصحه ورأيه 
والنصــح لآلخــرين مـــن اخلصــال اإلســالمية الرفيعـــة ، والنصــح لكـــل اآلخــرين يشــمل مصـــاحل األفــراد أو مصـــاحل 

هو إخالص احملبة للغري يف إظهار ما فيـه صـالحه ، وقـد عظـم النـيب صـلي اهللا عليـة وسـلم امـره حـني قـال األمة ، والنصح 
فبــني عليــة الســالم أن النصــح واجــب لكافــة النــاس وذلــك بــأن تتحــري مصــلحتهم يف  "الــدين النصــيحة " عليــه الســالم 
 . مجيع أمورهم 

ـــا واملصـــرف جيـــب آن يقـــدم النصـــح لآلخـــرين مـــن خـــالل اإلفصـــاح  � عـــن معامالتـــه و أدواتـــه املاليـــة وإبـــراز عيو
 . ومزاياها ، وتقدمي النصح للمستثمرين ألنسب أداة مالية تالئم ظروفهم 

 
 األمانة والدقة في توصیل المعلومات  -4

 :قال تعايل
  )   49"(  وهم ألمانتهم وعهدهم راعون"  

 وقال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 
 ) 50"(  د األمانة إلي من ائتمنك وال تخن من خانكأ" 

ا الشـئ مـن الـدين ، واملـؤمن عليـه أن يـؤدي ، إن األمانة من القـيم املرتبطـة بالصـدق واملتممـة لـه ـ� واألمانـة يـراد 
ذا األداء ، وكأنـه حيـذر املـدين مـن عـدم الوفـاء يـه  ـ� عهـد وثيـق  ألنـه، األمانة يف ميقات معني ويـأمر اهللا يف اآليـة السـابقة 

بينـــه وبـــني الـــدائن ، وينبغـــي أن يـــويف بـــه وأن يـــرد األمانـــة إيل صـــاحبها شـــاكرا يف موعـــدها احملـــدد ، ويف اآليـــة يصـــف اهللا 
�م راعون وحافظون ألمانتهم وعهدهم ، يـؤدون دائمـا حقـوقهم أداء خملصـا صـادقا والوصـف باألمانـة مـن أهـم  املؤمنني بأ

 . أكل حقا ألحد ألن املسلم ال ي، أوصاف املسلمني 

                                                        
 62األعراف آيه )  46( 
 88ص  3حممد بن ناصر االلباين ، مرجع سبق ذكره ،  ج)  47( 
 . 206،ص )  1985القاهرة ،دار الصحوة ، سنه ( ،  ، الذريعة إيل مكارم الشريعةابو القاسم احلسني األصفهاين )  48( 
 8سورة املؤمنون آيه )  49( 
 رواة ابن حنبل يف سننه والرتميذي وأبو داوود )  50( 
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ويف املصـارف اإلسـالمية مقتضــى األمانـة أن يـتم اإلفصــاح عـن حقــوق اآلخـرين وتقييمهـا بأســلوب عـادل حــىت 
 .وال ينقص من مستحقات اآلخرين شيئا ، يرد لكل صاحب حق حقه 

شـراء السـلعة ويف البيع يوجد بيع األمانة ومن ضمنها بيـع املراحبـة يـتم اإلفصـاح بـني البـائع واملشـرتي عـن تكلفـة 
�ا ونسبة الربح دون زيادة أو نقص   .واملصروفات املتعلقة 

 
 شھادة الحق -5

 :قال تعايل 
 ) 51( " وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه أثم قلبه " 

واهللا سبحانه وتعايل يف اآلبه السابقة ينهي عن كتمان الشهادة ويوجب عدم التدليس فيها  بقول كالم مبهم 

�ا  زيادة يف،  ويأمر اهللا ، أي يكون مذنبا ذنبا كبريا " ومن يكتمها فانه أمث قلبه " يقول اهللا تعايل ، التحذير من كتما

املؤمنني بأن يشهدوا شهادة حق صادقة ابتغاء وجه اهللا حبيث ال خيالطها تبديل وال حتريف وال كتمان حىت ولو أن 

 . فرجا من كل ضيق  شهادة احلق تعود عليهم بالضرر فإن اهللا سيجعل هلم

وتعتــرب التقــارير الــيت تقــدمها إدارة املصــرف لألطــراف الداخليــة واخلارجيــة مــن قبــل الشــهادة الــيت جيــب أن تلتــزم 
 .بدقتها وصحتها وجيب أن تكون صحيحة وغري مبهمة

 
 الوفاء بالعھد  -6

 :قال تعايل 
 ) 52( " ياأبها الذين أمنوا أوفوا بالعهد " 

 اهللا علية وسلم  وقال رسول اهللا صلي
 ) 53(  "وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان ، إذا حدث كذب :آيه المنافق ثالث " 

، وهو مصدر رمسي به ما يعقد مث أطلق ) مجع عقد(واهللا عز وجل يطلب من املؤمنني الوفاء بالعهود والعقود 

د املعامالت يف البيع والشراء وغريها من وتشمل العقود اليت يعقدها املؤمنون بعضهم البعض كعقو ، علي االلتزام به 

 . العقود 

                                                        
 283سورة البقرة آية )  51( 
 1سورة املائدة آيه ) 52( 
 . 66ص 1حممد بن ناصر االلباين ، مرجع سبق ذكره ، ج )  53( 
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ومن العرض السابق يتضـح أمهيـة القـيم األخالقيـة يف حتقيـق اإلفصـاح احملاسـيب  يف املـنهج اإلسـالمي ، وكـذلك 
حيــث تتحقــق )  1( تقــدم املــنهح اإلخالقــي يف الفكــر اإلســالمي عنــه يف الفكــر احملاســيب كمــا يتضــح مــن الشــكل رقــم 

�تمـع ممـا يقضـي علـي الطـرق اجلانبيـة و غـري الرمسيـة للحصـول علـي املعلومـات ، وبالتـايل عدالة املع لومـات علـي مسـتوي ا
�ذه القيم األخالقية   �تمع املعاصر الفتقاره العمل   .السبق غري املشروع من قبل البعض ، وهذا ما يفتقده ا

 
ر احملاســـيب والضـــوابط اإلخالقيـــة يف الفكـــر ويوضـــح الفـــرق بـــني الضـــوابط اإلخالقيـــة يف الفكـــ)  1(شـــكل رقـــم 

 .اإلسالمي 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 القرن السابع       القرن التاسع عشر - 
 
 
 

 اكثر مشوال        اقل مشوال- 
 
 
 

 اكثر واقعية       أقل واقعية - 
 
 
 
 

 ملزمة       ملزمة- 
 
 
 

 قناعة وقبول عام       معارضة شديدة - 
 
 
 

 الضوابط االخالقية
 يف الفكر
 احملاسيب

 الضوابط االخالفية
 يف الفكر
 اإلسالمي

 االسبقية

 الشمول

 الواقعية

 االلتزام

 القبول

 العقاب
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 عقاب دنيوي واخروي       عقاب دنيوي  - 
 

 
  

و املــنهج اإلخالقـــي وجـــد معارضــة يف الفكـــر احملاســـيب ، بــل أن الـــبعض اعتـــربه هــدفا صـــعبا ومســـتحيل اإلجنـــاز  
علي ذلك مبعيار العدالة حيث يعتربوه هدفا صعب الوصول إليه حيث يكـون القـرار   ) 54( ويستدل أصحاب هذا االجتاه 

رف معــني مــن أطــراف متعــددة مســتفيدة مــن القــوائم املاليــة ، وجنــد داخــل كــل طــرف مســتويات ثقافيــة متعــددة تابعــا لطــ
وترجــع هــذه القناعــة . ومواهــب واهتمامــات متعــددة ويعتــرب الوصــول ايل عدالــة املعلومــات هــدفا صــعبا يف تلــك الظــروف 

�تمع املعاصر يتحقق عن �االت الـيت ايضا إيل االعتقاد بأن توازن السوق لدي ا دما يتم ختصيص املوارد املتاحة يف اجتاه ا
تتمتــع بــأعلى معــدالت عائــد ممكنــة بصــرف النظــر عــن أســاليب احلصــول علــي العائــد ، ولكــن هــدا التــوازن ال يتفــق مــع 

ليهـــا ، حيـــث إن امليــزة الـــيت حيصـــل ع ) 55( املصــلحة العامـــة و القـــيم األخالقيــة واالجتماعيـــة الســـائدة يف الزمــان واملكـــان 
�ذا االلتواء يتحقق به الضرر لالخـرين بينمـا الشـفافية يسـتفيد منهـا اجلميـع ،وكـذلك عـدم إمكانيـة إخضـاع القـيم  البعض 

كمــا يهــاجم ، األخالقيــة للقيــاس املوضــوعي واخــتالف األشــخاص يف تفســريهم هلــذه القــيم األخالقيــة للقيــاس املوضــوعي
)  56( ساس سليم لتطوير املبادئ احملاسبية أو لتقيم املبـادئ املقبولـة حاليـا البعض هذا املدخل أيضا يف إخفاقه يف تقدمي أ

وذلـــك الن املـــنهج األخالقـــي يتطلـــب االخـــد مبجموعـــة مـــن القـــيم تتخـــذ كأمنـــاط أو معـــايري للحكـــم علـــي ســـلوك  أو  . 
املالية،صـــحيح أن تصــرف  معــني بينمــا يعتمــد مــنهج األحــداث علــي فكـــرة االبتعــاد عــن القــيم كأســاس إلعــداد التقــارير 

العلــوم االجتماعيــة عامــة واألخالقيــة خاصــة يصــعب إخضــاعها للمــنهج التجــرييب وبالتــايل قياســها لكــن املــنهج اإلســالمي 
حـدد ثوابــت ال تتغــري ، يرجـع إليهــا يف حتديــد الســلوك األخالقـي حبيــث ال تصــبح خاضـعة  للمصــلحة اخلاصــة ، فاألمانــة 

�ا وكـــذلك عكســ ها اخليانـــة ، وال ميكــن ببســـاطة أن حيـــل اصــطالحا حمـــل االخــري مهمـــا كانـــت صــفة حمـــددة هلــا مواصـــفا
املـربرات ، و املـنهج األخالقـي لإلفصـاح احملاســيب يف اإلسـالم يعتـرب هـذه القـيم منــارات تقـوم كافـة اللـوائح والقـوانني عليهــا 

 . وعلي أساس هذه القيم تتحدد أساليب وحدود اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية 
ا الداخليـة وامل ـ� صارف اإلسالمية البد هلا من االلتزام بالقيم األخالقية عند قيامها بعمليـة اإلفصـاح عـن معلوما

واخلارجيــة ، وكـــذلك فهـــي يف حاجــة ايل مراعـــاة هـــذه القــيم عنـــد اإلفصـــاح عــن العالقـــة بينهـــا وبــني أصـــحاب احلســـابات 
�ا ، وهذا ما سوف يتناوله الباحث   . يف اخلطوة التالية االستثمارية واملودعني 

 
 
 
 

                                                        
54 (  ) Lurch Lev, Toward  “A Theary Of Equitable  And Efficient Accounting Policy”,  

The  Accounting  Riview ( JANUARY 1988), PP 1—20 
 
 114عباس مهدي الشريازي ، مرجع سبق ذكره ، ص . د)  55( 

 . 33، مرجع سبق ذكره ، ص كمال خليفة  أبو زيد. ترمجة وتعريف د النظرية احملاسبية الدون س هندريكسن ،  .  ) 56 (
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 طبيعة العالقة مع المصرف اإلسالمي وأثرها علي عملية اإلفصاح  
املصـــارف اإلســـالمية يف حاجـــة إيل اإلفصـــاح عـــن العالقـــة بينهـــا وبـــني أصـــحاب الودائـــع االســـتثمارية بعكـــس 

املدينــة والدائنــة يف حتقيــق الــربح ،  املصــارف التقليديــة الــيت تعتمــد علــي القــروض يف توظيــف أمواهلــا والفــرق بــني الفائــدتني
بينما املصارف اإلسالمية ال تقوم فقط بالوساطة بـني املـودعني واملسـتثمرين وإمنـا باملشـاركة معهـم وفـق قاعـدة الغـنم بـالغرم 

 وهناك ثالث آراء حول عالقة املصرف بأصحاب الودائع االستثمارية ، 
 ) قيدة غير الم(المصرف مضارب في مضاربة مطلقة : أوال 

 .  ) 57( مأخوذة من الضرب يف األرض : املضاربة لغة 

 .واملضاربة اصطالحا هي دفع مال إيل الغري ليتجر فيه والربح بينها حسب شروطها 

فاملضـاربة عالقــة بــني طـرفني أحــدمها يقــدم املـال والثــاين يقــوم بالعمــل بـه مقابــل حصــة شـائعة معلومــة مــن الــربح   
ا تكـون علــي رب املـال  مــا مل يكـن هنـاك تقصــري مـن جانــب املضـارب ، فــإن  ويف حالـ، كنسـبة مـن الــربح  ـ� ه اخلســارة فإ

 . كان هناك تقصري فإن اخلسارة تكون علي العامل  فيما نقص من رأس املال 
وقد تكون املضاربة مطلقة أو مقيدة ، فقد روي علي بن عباس رضي اهللا عنه قال كان سيدنا العبـاس بـن عبـد 

ع املال مضاربة اشرتط علي صاحبة أال يسلك به حبرا وال ينزل به واديا وال يشـرتي بـه دابـة ذات كبـد رطبـة املطلب إذا دف
  ) 58( . ، فإن فعل ذلك ضمن ، فبلغ شرطه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فأجاز شرطه 

 المصرف كمضارب مشترك : ثانيا 
أن املضــاربة املطلقــة الختــرج عــن نطــاق العالقــة بــني مــن  ختتلــف املضــاربة املشــرتكة عــن املضــاربة املطلقــة باعتبــار

أما املضاربة املشرتكة فهي تضم ثالث أطراف أصحاب املال واملضـاربون واملصـرف كوسـيط ، ميلك املال ومن يضارب به 
 . بني أصحاب رأس املال واملضاربني 

رتط وهو مـا يطلـق عليـه املضـاربة أن يف املضاربة اخلاصة جيوز لرب العمل أن يش) 59(ويري أصحاب هذا الرأي 
أمـــا بالنســـبة لعالقـــة .  املقيـــدة ،ولكـــن يف املضـــاربة املشـــرتكة فـــإن املصـــرف يتمتـــع باالســـتقالل التـــام فيمـــا يتعلـــق بالشـــروط

 .املصرف مع املستثمرين أو املضاربني ، فيبقي املصرف متمتعا حبق االشرتاط الذي يراه مناسبا حلفظ املال من الضياع 
 
 
 

                                                        
 104، ص ) 2،ج 1960القاهرة ، دار الكتاب اإلسالمي ، سنه (،  سبل السالم شرح بلوغ املرام حممد بن امساعيل الصنعاين ، ) 57( 
 
 . 7، ص )  1986دار الكتب العلمية ، سنه  (  2، ج كتاب بدائع الضائعالكاساين  ،  )   58( 
)  1991نه دار االحتـاد العـريب للنشـر ، سـ(،  تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق مع الشـريعة اإلسـالميةسامي حسن امحد محود ، . د)  59( 

 . 434،ص 
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لك فـــإن املضـــارب اخلـــاص ال يضـــمن إال يف حالـــة التعـــدي أو التقصـــري، إال أن أصـــحاب اجتـــاه املضـــارب وكـــذ
املشــرتك يــرون إمكانيــة أن يقــوم املضــارب بضــمان املــال بوصــفة مشــرتكا ،هــذا الــرأي واجــه انتقــادات عديــدة ألنــة يهمــل 

أنـة حيــول العالقــة إيل عالقـة إقــراض واقــرتاض  قاعـدة الغــنم بــالغرم يف عالقـة املصــرف بأصــحاب الودائـع االســتثمارية ،كمــا
، ومــن ناحيــة أخــرى فــان الفقهــاء قــد أمجعــوا علــي أنــه الضــمان عــن اخلســارة إال بالتعــدي فــإذا  ) 60( وليســت مضــاربة 

 . ضمن املضارب املال تنقلب العالقة من مضارب إيل مقرض ، ومن مشاركة إيل مقارضة 
 

 المصرف كوكيل بجعل : ثالثا 
 )  61( األجر واجلعالة اسم ملا جيعل لإلنسان علي فعل شئ معني  : غة اجلعل ل

  ) 62( التزام عوض معلوم علي عمل معلوم أو جمهول ميسر ضبطه : واجلعل شرعا 
فهــو يف  الواقــع " أن عالقــة املصــرف بأصــحاب احلســابات االســتثمارية وكالــة جبعــل ") 63(ويــري بعــض العلمــاء 
ضــاربة ، ألنــه لــيس صــاحب املــال وال صــاحب العمــل ، وإمنــا يرتكــز دوره يف الوســاطة بــني لــيس عضــوا أساســيا يف عقــد امل

الطــرفني وهــذه الوســاطة تعتــرب خدمــة يقــدمها املصــرف لرجــال األعمــال ومــن حقــه أن يطلــب مكافــأة عليهــا علــي أســاس 
همـة املصـرف كوسـيط تعتـرب اجلعالة ، ويري أصحاب هذا الرأي اعتبار املصـرف متربعـا بضـمان أمـوال املـودعني ، ولكـن م

 .مقبولة يف جممل نشاط املصرف ، واليت يصلح يف تكيفها عقد اجلعالة 
و هنـــاك فـــارق جـــوهري بـــني املعاجلـــة احملاســـبية لـــدور املصـــرف كمضـــارب يســـتحق جـــزءا مشـــاعا مـــن الـــربح وال 

،ففـي املضـاربة إذا  ) 64( اخلسـارة  يتحمل اخلسارة إال بقدر رأمساله ،  و دوره كوكيل بأجر أو عمولـة سـواء حتقـق الـربح أو
 :انتهت صفقة املضاربة بكاملها خالل السنة املالية الواحدة فإن احملاسبة تكون كما يلي

 . يسرتد املصرف اإلسالمي رأس ماله املدفوع دون زيادة وال نقصان إذا كان ساملا بتمامه  -
وال خمالفـة وال تقصـري فلـيس لـه إال رأس مالـه  فإذا نقص بسب خسارة ليس فيها من جانب العامل يف املضـاربة تعـد -

 . ناقصا اخلسارة احلاصلة 
 . حبسب النسبة املتفق عليها مسبقا ) رب املال واملضارب ( وإذا زاد عن رأس املال ربح فيقتسمانه  -

                                                        
 . 55،ص) 1996القاهرة ، مؤسسة ايوللو للطباعة والنشر ،سنه ( ،أصول املصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيلالغريب ناصر ،. د)  60( 
 .، مادة جعل ) هجري 1344مطبعة األمريية ببوالق ، سنه ( ،  املصباح املنريالفيومي ، )   61( 
 . 3،ج)  1982القاهرة ، دار الفكر سنة ( ،  كشاف القناع عن منت االقناع ،   منصور بن توفيق البهويت)   62( 
 .  41،ص ) الكويت ، مكتبة النقي ، بدون تاريخ نشر ( ،  البنك الالربوي يف اإلسالمحممد باقر الصدر ،  .د) 4( 
 1989، ســنه ) الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنشــر  – القــاهرة(حماســبة املؤسســات املاليــة اإلســالمية ، عبــد الفتــاح االجبــي ،  كــوثر . د)  5( 

 .  80ص 
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تحق لـرب فإذا متت احملاسبة ومل يتمكن املضارب من دفع ما هو يف ذمته مـن الـربح احملقـق بالفعـل فيكـون الـربح املسـ -
 . املال يف ذمة العامل وجتري القيود احملاسبية من حساب الذمم إيل  حساب إيرادات الربح االستثماري 

�اية السـنة املاليـة للمصـرف اإلسـالمي واملضـاربة قائمـة فمـن املمكـن  - إجـراء احملاسـبة علـي  -وهـو األوجـه-إذا حلت 
 . ما مت بيعة من مال املضاربة 
جبعـــل أو بـــأجر فيســـتحق املصـــرف األجـــر املعلـــوم املتفـــق عليـــه بغـــض النظـــر عـــن نـــاتج  ولكـــن يف حالـــة الوكالـــة

 . األعمال الفعلي أي سواء حتقق ربح أو خسارة 
) الفوائـــد الدائنـــة ( أمـــا يف املصـــرف التقليـــدي فيـــتم حتديـــد الـــربح مـــن خـــالل اإلفصـــاح عـــن الفوائـــد كـــإيرادات 

فعـادة مــا تشـري ادارة املصـرف ايل معلومـات عـن متوسـط أسـعار الفائــدة  ، لـذلك) الفوائـد املدينـة ( والفوائـد كمصـروفات 
بصــفة عامــة ومتوســط أســعار الفائـــدة الناجتــة عــن تشــغيل أصــول املصـــرف بصــفة خاصــة ، باإلضــافة ايل متوســط أســـعار 

 ). 65(  الفائدة الناجتة عن حتصيل أعباء اخلصوم 
مي مصـــدر الصــــكوك املاليـــة واملـــودعني أصــــحاب يتضـــح ممـــا ســـبق أمهيــــة حتديـــد العالقـــة بــــني املصـــرف اإلســـال

الصـكوك واإلفصــاح عــن طبيعــة هــذه العالقــة ومــا يرتتــب عليهـا مــن التزامــات وحقــوق علــي املصــرف ألصــحاب الصــكوك 
املاليـة ، حيــث يقضــي اإلفصــاح بــأن تتضــمن القــوائم احملاســبية املعلومـات الضــرورية والــيت تكفــي إلعطــاء مــن يطلــع عليهــا 

،ومـــا يرتتـــب عليـــه مـــن اخـــتالف يف طبيعـــة املعاجلـــة احملاســـبية ) 66( حة مبـــا تتضـــمنه هـــذه القـــوائم صـــورة صـــحيحة وواضـــ
والقياس احملاسيب لتكلفة النشاط و إيراداتـه ، وكـذلك توزيـع األربـاح واخلسـائر حيـث ختتلـف أسـس توزيـع األربـاح يف حـني 

عنهـا يف حالـة الوكالـة جبعـل وهـو مـا ال يوجـد  تكون العالقة بني املصرف اإلسالمي وأصحاب الصكوك يف حالة املضـاربة
يف املصـــرف التقليـــدي ، ممـــا يـــؤثر بـــالطبع علـــي طبيعـــة ونطـــاق اإلفصـــاح احملاســـيب حيـــث خيتلـــف احتياجـــات ومتطلبـــات 
األطراف اخلارجية واملودعني  ، وكذلك ختتلف نوعية وكمية وتوقيت املعلومـات الـيت يـتم اإلفصـاح عنهـا يف حالـه املضـاربة 

 حالـــه الوكالــــة جبعـــل وهــــو مـــا ال يوجــــد يف املصـــارف التقليديــــة حيـــث العالقــــة قائمـــة علــــي االقـــرتاض واإلقــــراض عنهـــا يف
اخـتالف طبيعـة " مـن فـروض البحـث  الفرض الثـاينواحلصول علي فائدة يف حالة اخلسارة أو الربح و هو ما يؤكد صحة 

 .  "ف التقليدية وحدود اإلفصاح المحاسبي في المصارف اإلسالمية عنها في المصار 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 –جملة البحوث التجارية ، " حتليل وتقيم اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك التجارية دوليا وحمليا " حيي حممد ابو طالب . د)  65( 

 .  346ص  1991،  كلية التجارة جامعة عني مشس
،  )2(، جملة الدراسات والبحوث التجارية كلية التجارة ببنها  ع " حنو فروض ومبادئ عامة للمحاسبة " مد ، حامد طلبه حم. د)  66( 

 .  46ص  1984سنه 
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 الخالصة 

�ا ويندرج حتت هذا املسمي مستجدات  يرحب اإلسالم بكل اإلضافات العلمية والتجريبية اليت تثبت فائد
األدوات املالية وأشكاهلا املختلفة ، فيأمر اإلسالم باإلفصاح والتبيان للمعلومات اليت جيب أن تعرب بوضوح عن ما 

أصول والتزامات ونتائج أعمال ونتائج مستقبلية  وبذلك ميكن لكل ذي مصلحة مع املصرف من حيتويه املشروع من 
 . حقه يف االطالع والتبيان

 : و اإلسالم يرشد ذلك مبا يلي 
الضوابط األخالقية اليت تدعوا إيل االلتزام بالتبيان واألمانة والصدق والنصيحة وشهادة احلق والبعد عن أشكاهلا -1

 . الكذب والكتمان وشهادة الزور واخليانة والعش  السلبية من
 .األوامر الشرعية مثل حترمي التعامل مع األوعية احملرمة وأساليب التعامل احملرمة كالربا والقمار واالحتكار -2
 . األوامر الشرعية للحفاظ علي حقوق اجلماعة وحتقيق الدور االجتماعي للمصارف - 3

علي عملية اإلفصاح يف أهدافها وأشكاهلا وهي متثل ضوابط وأوامر  شرعية وكل العوامل السابقة تنعكس 
حتقق لإلنسان اخلري وللجماعة الكفاية ، أي أن اإلفصاح يضاف إيل شكله العملي والعلمي أبعاد عقائدية وأخالقية 

�ال حلياة مالية أفضل مبنية علي ال  . عدل والشفافية  وتشريعية ، تغلق منافذ االستغالل واخليانة ، وتفسح ا
أمهية القيم األخالقية يف حتقيق اإلفصاح احملاسيب  يف املنهج اإلسالمي ،حيث تتحقق عدالة املعلومات علي مستوي 
�تمع مما يقضي علي الطرق اجلانبية وغري الرمسية للحصول علي املعلومات ، وبالتايل السبق غري املشروع من قبل البعض ، وهذا  ا

� �ذه القيم األخالقية  ،وهذا املنهج وجد معارضة يف الفكر احملاسيب املعاصر ، بل أن ما يفتقده ا تمع املعاصر الفتقاره العمل 
�تمع املعاصر يتحقق  البعض اعتربه هدفا صعبا ومستحيل اإلجناز  ، وترجع هذه القناعة إيل االعتقاد بأن توازن السوق لدي ا

�االت اليت تتمتع بأعلى معدالت عائد ممكنة بصرف النظر عن أساليب احلصول  عندما يتم ختصيص املوارد املتاحة يف اجتاه ا
 . ولكن هدا التوازن ال يتفق مع املصلحة العامة و القيم األخالقية واالجتماعية السائدة يف الزمان واملكان، علي العائد 

تلف يف املصرف اإلسالمي عنه يف وخيلص الباحث إيل أن العالقة بني املصرف وأصحاب احلسابات األخرى خت ·
املصرف التقليدي ، مما يرتتب عليه أن املعلومات اليت تفصح عنها املصارف اإلسالمية ختتلف عن املعلومات اليت 

تفصح عنها املصارف التقليدية من حيث الكم والكيف ، فاألمر ليس فقط هو اإلفصاح عن أرصدة هذه اجلهات 
 فيه ، بل تتعداه لقياس  مدي كفاءة املصرف يف أداء األمانة املوكلة إليه باستثمار املسامهة يف املصرف واملودعني

 .أمواهلم ومدي االلتزام باألحكام الشرعية وغري ذلك من املعلومات
وبناء علي ما سبق التوصل إليه من نتائج يف املبحثني األول والثاين من هذا الفصل ، سيقوم الباحث من 

واألخري من هذا الفصل بدراسة وتقومي مدي مالءمة معايري احملاسبة الدولية واملصرية املتعلقة خالل املبحث الثالث 
 . باإلفصاح للتطبيق يف املصارف اإلسالمية 
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    معايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة باإلفصاحمعايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة باإلفصاحمعايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة باإلفصاحمعايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة باإلفصاح: : : : المبحث الثالث  المبحث الثالث  المبحث الثالث  المبحث الثالث  

 ومدي مالءتها للتطبيق في المصارف اإلسالمية

 

 مقدمة 
تعتــرب املعــايري هــي  أويل أدوات التطبيــق العملــي ومتثــل  حلقــة الوصــل بــني النظريــة والتطبيــق وجيــب عنــد بنائهــا 

 يكفــي أن تكــون املعــايري متســقة منطقيــا ، وإمنــا جيــب أن تكــون مالئمــة لواقــع مراعــاة كافــة الظــروف البيئيــة احمليطــة ، فــال
 .التطبيق العملي وما قد تفرضه من اعتبارات خاصة ،اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غري ذلك 

دد مـن عناصـر القـوائم واملعايري تعترب منـاذج أو أمناطـا أو مسـتويات لـألداء احملاسـيب يف أحكـام خاصـة بعنصـر حمـ
�ــرد  املاليـة أو بنـوع معــني مـن أنـواع العمليــات واألحـداث أو الظــروف الـيت تـؤثر علــي الوحـدة احملاسـبية ، فاملعــايري ليسـت 

 . ) 67( االسرتشاد وإمنا هي تعرب عن موقف فين رمسي فيما يتعلق بتطبيق مبدأ حماسيب معني 
ــــدف ايل حتقيـــق التوحيــــد للمبـــادئ احملاســــبية )  IASC( وتعـــد جلنـــة املعــــايري احملاســـبية الدوليــــة  � هيئـــة مســـتقلة 

املطبقة يف خمتلف األعمال واهليئات  عند إعداد القوائم والتقارير املالية يف خمتلف أٌقطار العـامل ،وقـد أنشـأت جلنـة املعـايري 
املهنيـة الرائـدة يف جمـال احملاسـبة  ، نتيجة اتفاق اجلمعيـات واملعاهـد 1973يونيه سنه  29يف )   IASC(احملاسبة الدولية 

أصــبحت عضــوية اللجنــة تشــمل مجيــع أعضــاء االحتــاد الــدويل للمحاســبني ، حيــث  1983واملراجعــة ، واعتبــارا مــن عــام 
ـ�دف جلنـة املعـايري احملاسـبية  85هيئـة ،متثـل  116عـدد  1996بلغ إمجايل أعضـائها يف ينـاير عـام  دولـة بينهـا مصـر ، و

 : ي الدولية ايل ما يل
 . إعداد وإصدار معايري حماسبية لتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم  املالية يف خمتلف أقطار العامل = 
�ــدف إعــداد قــوائم =  العمــل املســتمر والــدائم علــي حتقيــق التوافــق بــني املعــايري احملاســبية املســتخدمة يف األقطــار املختلفــة 

 .مالية ذات مواصفات موحدة علي املستوي الدويل 
قــرارا بــإلزام كافــة  1997فربايــر ســنه  20و أصــدر جملــس إدارة البنــك املركــزي املصــري جبلســته املعقــدة بتــاريخ 

وذلـك وفقـا ملـا يصـدره البنـك املركـزي املصـري ،البنوك املسجلة لدي البنك املركزي املصري بتطبيـق معـايري احملاسـبة الدوليـة 
�ا، وك من قواعد أعداد وتصوير القوائم املالية للبن  . وأسس تقييم أصوهلا والتزاما

ويف ضـــوء التطـــورات الـــيت يشـــهدها االقتصـــاد املصـــري فقـــد صـــار اآلمـــر ضـــروريا لتـــوفري أســـس وقواعـــد ومفـــاهيم 
حماسبية موحدة لشركات األموال بكافة أشكاهلا القانونية، وبالتـايل إصـدار معـايري حماسـبية مصـرية تواكـب تلـك التطـورات 

والئحتـه  1992لسـنه  95ري احملاسبية الدولية، خاصة يف إطـار مـا يقضـي بـه قـانون سـوق املـال رقـم ، وتتمشى مع املعاي
التنفيذية من قيام الشركات بإعداد القوائم املاليـة طبقـا ملعـايري احملاسـبة الدوليـة ،ومـن هـذا املنطلـق أصـدرت وزارة االقتصـاد 

                                                        
 . 123عباس مهدي شريازي ، مرجع سبق ذكره   ،  ص . د)  67( 
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ة الدائمــة ملعــايري احملاســبة واملراجعــة وقواعــد الســلوك املهــين املعــدل بتشــكيل اللجنــ 1997لســنة  478املصــرية القــرار رقــم 
ـــا ،وقـــد قامـــت اللجنـــة املـــذكورة بإعـــداد املعـــايري احملاســـبية املصـــرية ، وذلـــك يف ضـــوء  املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة  � املرتبطـــة 

هـــا الشـــركات اخلاضـــعة ، ومبـــا ال يتعـــارض مـــع أحكـــام القـــوانني والقـــرارات الـــيت تلتـــزم بتطبيق 1997الصـــادرة حـــىت عـــام 
 . وتعديالته  1992لسنه  95وتعديالته ، والقانون رقم  1981لسنه  159ألحكام قانون الشركات رقم 

وبنـــاء علــي ذلـــك ســـيقوم الباحـــث مـــن . ومــن ضـــمن املصـــارف الـــيت ســـوف تلتــزم بـــذلك املصـــارف اإلســـالمية 
ة باإلفصـــاح  وبيــــان مـــدي  مالءمتهـــا  للتطبيــــق يف خـــالل هـــذا املبحـــث بعــــرض وحتليـــل املعـــايري الدوليــــة واملصـــرية املتعلقـــ

 . املصارف اإلسالمية 
    
 _:اإلفصاح عن السياسات المحاسبية -1111

Disclosure of Accounting PoliciesDisclosure of Accounting PoliciesDisclosure of Accounting PoliciesDisclosure of Accounting Policies 
 :المعيار المحاسبي الدولي األول
 :المعيار المحاسبي المصري األول

،  ، ة الـيت تتبـع إلعـداد وتصـوير القـوائم املاليـةيتنـاول هـذا املعيـار اإلفصـاح عـن مجيـع السياسـات احملاسـبية اهلامـ
وعبــارة القـــوائم املاليــة تشـــمل امليزانيـــة ونتيجــة األعمـــال أو حســـاب اإلربــاح واخلســـائر واإليضـــاحات وأيــة قـــوائم أخـــري أو 

 .بيانات تفسريية ميكن أن تعد جزء من القوائم املالية 
 :  ) 68( ي ويتناول معيار اإلفصاح عن السياسات احملاسبية ما يل

مـا هـي القــوائم املاليـة الــيت تـدخل يف نطـاق هــذا املعيـار مــع اإلفصـاح عـن السياســات احملاسـبية اهلامــة الـيت اتبعــت يف  -1
 . أعداد وتصوير هذه القوائم 

 )االستحقاق  –الثبات  –االستمرارية ( االفرتاضات احملاسبية األساسية  -2
 تيار السياسات احملاسبية االعتبارات اليت حتكم إدارة املنشاة يف اخ -3 

 ) األمهية النسبية  –اجلوهر قبل الشكل  –احليطة واجلذر ( 

ويعترب استخدام سياسات حماسبية خمتلفة يف جماالت متعددة من العوامـل الـيت تـؤدي إيل صـعوبة تفسـري القـوائم 
رجـوع إليهـا ، مـن مث فـإن اسـتخدام مـا املالية ، وليست هنـاك جمموعـة معينـة بالـذات للسياسـات احملاسـبية املقبولـة مبكـن ال

�موعـة واحـدة مـن األحـداث  هو متاح من السياسـات احملاسـبية املختلفـة قـد يسـفر عـن قـوائم خمتلفـة عـن بعضـها الـبعض 
 .  والظروف 

هــذا املعيــار مالئــم للتطبيــق يف املصــارف اإلســالمية لإلفصــاح عــن أهــم السياســات احملاســبية الــيت يعتمــد عليهــا 
ســالمي يف إعــداد وتصــوير القــوائم املاليــة ، ويعتــرب هــذا املعيــار هــام للمصــارف اإلســالمية أكثــر مــن املصــارف املصــرف اإل

التقليدية ، إال أن السياسات احملاسبية يف املصارف اإلسالمية يف حاجة ايل إعادة النظر تتمكن من خالهلا من الـتخلص 
ذه املصـارف مـن سياسـات مبـا يسـاعدها يف حتقيـق أهـدافها من السياسات غـري املناسـبة واسـتحداث مـا يناسـب نشـاط هـ

 .بكفاءة

                                                        
1( ) International  Accounting  Standards Committee “ Disclosure Of Accounting Policies , International 

Accounting Standard no.1, (London : IASC , january , 1975 )  P5 . 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 44 

ايل أن هنـــاك فروضــا ثالثـــة رئيســية ميكـــن أن تشــتق منهـــا السياســات احملاســـبية ،  ) 69( وخلــص أحـــد البــاحثني 
 :وهذه الفروض هي 

 فرض الشرعية يف اوجه النشاط  ·
 فرض االستقاللية عند القياس والتوصيل  ·
 نتائج النشاط فرض الدورية عند حتديد  ·

 : وأن السياسات احملاسبية املمكن اشتقاقها منها تتمثل فيما يلي 
 واقعية حتقيق اإليراد 
 الذاتية اخلاصة للربح 

 تقيم األصول واأللتزامات املشرتكة 
 تعدد الوحدات احملاسبية والقوائم املالية 

 التكافل االجتماعي والتكلفة االجتماعية 
 عداد القوائم املالية االنصاف والسببية عند ا

واخلــاص باإلفصــاح عــن السياســات احملاســبية  )1(ومـن العــرض الســابق خيلــص الباحــث بــأن املعيــار السـابق رقــم 
مالئــــم للتطبيــــق يف املصــــارف اإلســــالمية ، إال أنــــه البــــد مــــن إضــــافة بعــــض السياســــات احملاســــبية الــــيت تتبعهــــا املصــــارف 

لسـابق حـيت يكـون املعيـار شـامال ومالئمـا للتطبيـق يف املصـارف اإلسـالمية هـذه اإلسالمية وغري موجـودة يف شـرح املعيـار ا
 : السياسات علي سبيل املثال 

 .السياسات احملاسبية اليت اتبعتها إدارة املصرف وال تتسق مع مفاهيم احملاسبة املالية للمصارف التقليدية  -1
الــيت ختتلـــف عــن السياســـات احملاســـبية يف السياســات احملاســـبية املتبعــة يف تقـــدير بنــود األصـــول واخلصـــوم و  -2

 . املصارف التقليدية 
 . السياسات احملاسبية يف توزيع األرباح واخلسائر  -3
 .السياسات احملاسبية املتبعة لكل من صندوق الزكاة والقرض احلسن  -4

 ) 70( المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية-2

Financial Statement Information To Be Disclosure In 
 ):5555(المعيار المحاسبي  الدولي رقم 
 ) 71( )  3333(المعيار المحاسبي المصري رقم 

يهـــدف هـــذا  املعيـــار ايل بيـــان احلـــد مـــن املعلومـــات الـــيت جيـــب اإلفصـــاح عنهـــا يف القـــوائم املاليـــة للمؤسســـات 
م املاليـــــة واضـــــحة وقابلـــــة للفهـــــم ،والشـــــركات ، فيجـــــب اإلفصـــــاح عـــــن مجيـــــع املعلومـــــات األساســـــية الـــــيت جتعـــــل القـــــوائ

                                                        
�لـة العلم، " السياسـات احملاسـبية يف املصـارف اإلسـالمية حتليـل واجتاهـات التطـوير " حممود السيد الناغي ، . د)   69(  ، يـة لتجـارة األزهـر ا

 . 229، ص )  1985سنه ( العدد الثاين عشر ، 
 65: 56، ص )  1996القـاهرة ، دار الكتـب العلميـة للطباعـة والنشـر  ، سـنه (احملاسـبة الدوليـة    أبـو الفتـوح علـي فضـاله ،  . د)  70( 
. 
 1997سنة  ، معايري احملاسبة املصريةمجهورية مصر العربية  ، وزارة االقتصاد ، )  71( 
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وخيتص هـذا املعيـار باملعلومـات الـيت جيـب اإلفصـاح عنهـا يف جمموعـة القـوائم املاليـة والـيت تشـمل امليزانيـة وقائمـة  
�موعة من إيضاحات أو بيانات تفسريية مكملة  �ذه ا  . الدخل وقائمة التدفقات النقدية وأية قوائم أخري وما يرتبط 

 : أنواع موضوع اإلفصاح وفقا ملا جاء يف املعيار ايل وميكن تقسيم 
 .إفصاح عن أمور عامة  -1
 .إفصاح عن مكونات امليزانية وارتباطها  -2
 .إفصاح عن األصول طويلة األجل  -3
 .إفصاح عن األصول املتداولة  -4
 .إفصاح عن اخلصوم  -5
 .إفصاح عن حقوق امللكية  -6
 .إفصاح عن أمور مرتبطة بقائمة الدخل  -7

باحــث ممــا ســبق اهتمــام  املعيــار  بتفصــيل احلــد األدىن مــن اإلفصــاح يف الشــركات ولــيس املصــارف ويســتنبط ال
واملؤسسات املالية  ، ولذلك فإن املعيار مالئم من حيث البند األول اخلاص باإلفصاح عن املعلومات األساسية ، حيـث 

لكــي تكــون القــوائم املاليــة كافيــة ومالئمــة جيــب علــي املصــرف اإلســالمي أن يفصــح عــن مجيــع املعلومــات اهلامــة الالزمــة 
 : ملستخدميها ، وعلي املصرف اإلسالمي اإلفصاح عن املعلومات األساسية كما نص عليها املعيار باإلضافة ايل 

دور املستشــار الشـــرعي أو اهليئــة الشـــرعية يف الرقابـــة علــي نشـــاط املصــرف وطبيعـــة الســـلطة املخولــة للمستشـــار أو اهليئـــة  ·
 . رقابة علي نشاط املصرف وفقا للقانون والنظام األساسي واملمارسة الفعلية الشرعية لل

اجلهــة الــيت تقــوم باإلشــراف والرقابــة علــي نشــاط املصــرف واجلهــة الــيت تقــوم باإلشــراف والرقابــة علــي الشــركة القابضــة إن  ·
 .وجدت

 .مسئولية املصرف عن الزكاة  ·
د األخري اليت ميارس فيها نشـاطه ، ومـا إذا كـان املصـرف يتمتـع باإلعفـاء املعاملة الضريبية للمصرف يف بلد املوطن والبال ·

الضرييب يف املوطن والـبالد األخـرى الـيت ميـارس فيهـا نشـاطه عـن طريـق فـروع لـه ، وفـرتة اإلعفـاء الضـرييب إذا كـان اإلعفـاء 
 .مؤقتا ، واملدة املتبقية من فرتة اإلعفاء الضرييب 

ـــار يالحـــظ أن احتياجـــات المصـــرف اإلســـالمي للمعلومـــات المحاســـبية و عنـــد دراســـة مـــدي م   الءمـــة هـــذا المعي
 . )72(تختلف عن تلك االحتياجات في المصارف التقليدية سواء من حيث الكم و النوعية و الكيف  

ســبي فمـن حيـث الكميــة المطلـوب اإلفصـاح عنهــا نجـد أن حجـم المعلومــات المطلـوب توفيرهـا مــن النظـام المحا  
فــي المصــارف اإلســالمي اكبــر منــه فــي المصــارف التقليديــة ، وذلــك لتلبيــة إحتياجــات أربــاب األمــوال والمضــاربين وهيئــة الرقابــة 
الشـرعية والمسـتثمرين والمسـاهمين المتزايـدة والمتنوعـة ، ومـن حيـث نوعيـة المعلومـات نجـد أن الحاجـة ماسـة الـي أعـداد اكثـر مــن 

ات الماليـة ، ومـن ثـم تحديـد المسـارات المسـتقلة  والمشـتركة لألطـراف المسـتفيدة مـن المعلومـات صـورة مـن صـور التبويـب للعمليـ
المحاسبية التي يعرضها ويفصح عنها المصرف ، ومن ثم القـوائم والكشـوف النهائيـة لتـوفير مجموعـات متنوعـة مـن المعلومـات تفـي 

نجـــد أن صـــور االســـتثمارات والمشـــاركات فـــي المصـــارف  باحتياجـــات األطـــراف المختلفـــة ،ومـــن حيـــث توقيـــت تـــوفير المعلومـــات
اإلسالمية يشترط في بعضها أن تتم التصفية بعد مدة قصيرة اقل من سنة وهنا يلزم أن يكون النظام المحاسـبي بـه مـن المقومـات مـا 

 .يساعد علي تلبية هذه االحتياجات في الوقت المناسب 
 

                                                        
 . 215حممود السيد الناغي ، مرجع سبق ذكره  ، ص . د)   72( 
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 ) 73(  الفترات السابقة والتغيرات في السياسات المحاسبية  اإلفصاح عن البنود غير العادية وبنود-3

 )8888( المعيار المحاسبي الدولي رقم 
.Unusual and Period Items and Changes in Accounting Policies 

يتنــاول هــذا املعيــار معاجلـــة البنــود غــري العاديـــة وبنــود الفــرتة الســابقة وكـــذلك التغــريات يف السياســات احملاســـبية 
لك التغري يف التقديرات احملاسبية ، وكذلك أثر املعاجلة الضريبية علي البنود غري العاديـة أو بنـود الفـرتات السـابقة ،وال وكذ

ـــا   � يتنـــاول هـــذا املعيـــار معاجلـــة الزيـــادة الناجتـــة عـــن اعـــادة تقـــدير التكلفـــة التارخييـــة ،ويعـــرف املعيـــار البنـــود غـــري العاديـــة  بأ
وبـذلك ال يتوقـع حـدوثها بشـكل متكـرر ، جتة عن أحداث غري مرتبطة بالنشاط العادي للمنشـاة األرباح آو اخلسائر  النا

ـــا هـــي التحـــويالت أو اإلضـــافات الـــيت تظهـــر يف الفـــرتة احلاليـــة نتيجـــة  � ، وكــذلك يعـــرف املعيـــار بنـــود الفـــرتات الســـابقة بأ
  .  أخطاء أو  سهو عند إعداد القوائم املالية يف  الفرتات السابقة أو أكثر

و يعد اإلفصاح عن البنـود غـري العاديـة وبنـود الفـرتات السـابقة يف املصـرف اإلسـالمي يف غايـة األمهيـة ، ويرجـع 
الســـبب يف ذلـــك إيل أن عالقـــة املصـــرف وأصـــحاب الودائـــع االســـتثمارية قائمـــة علـــي أســـاس الـــربح واخلســـارة ،وفـــق عقـــد 

خلســائر حيــث ال حيصــل املــودع علــي جمــرد عائــد ثابــت كمــا هــو املضــاربة وهــذه البنــود تــؤثر بشــكل مباشــر علــي األربــاح وا
متبـع يف املصــرف التقليــدي بــل علــي جــزء مشـاع مــن الــربح أو اخلســائر وتــؤثر بنــود هـذا املعيــار علــي طبيعــة الــربح املــوزع ، 

يف املصـــارف ويعتـــرب هـــذا املعيـــار مـــالءم للتطبيـــق يف املصـــارف اإلســـالمية ، بـــل تزيـــد أمهيتـــه يف املصـــارف اإلســـالمية عنـــه 
 التقليدية  

 
 ) 74( الظروف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية : -4

Contingencies  and events Accounting After the Balance Sheet Date 
 )10(المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 )7( المعيار المحاسبي المصري رقم 
ا بنـود تت ـ� علـق بأحـداث مسـتقبلية غـري مؤكـدة يرتتـب علـي وقوعهـا حتمـل املنشــاة يعـرف املعيـار البنـود الطارئـة بأ

ا تلـك األحـداث الـيت تقــع  ـ� خلسـائر حمتملـة أو أربـاح حمتملـة ،وكـذلك يعـرف املعيـار  األحـداث الالحقـة لتـاريخ امليزانيـة بأ
 . يف الفرتة ما بني انتهاء السنة املالية والتاريخ الذي تعتمد وتنشر فيه امليزانية 

                                                        
 .74-67، ص  أبو الفتوح حممد فضاله ، مرجع سبق ذكره. د)  73( 
 ،  1998، اهليئة العامة لسوق رأس املال ، سنة   دليل تطبيق املعايري احملاسبية املصرية بالقوائم املالية_ مجهورية مصر العربية )   74( 

 . 194 -188ص 
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ر استخدام اصطالح الظروف الطارئة يف هذا املعيـار علـي احلـاالت أو الظـروف القائمـة يف تـاريخ امليزانيـة يقتص
 .واليت تتحدد نتيجتها النهائية بأحداث قد تقع أو ال تقع يف املستقبل 

 : وحدد املعيار كيفية اإلفصاح عن  البنود  الطارئة بالنسبة للخسائر احملتملة فيما يلي 
 حمتملة احلدوث تسجل بالدفاتر كالتزام ويتم اإلفصاح عنها ضمن القوائم املالية إذا كانت  ·
 إذا كانت ممكنة احلدوث يتم اإلفصاح عن طبيعتها وأثارها املالية يف شكل إيضاح مرفق ·
�مل كلية ·  إذا كانت مستبعدة احلدوث 

 
تعـــد القــــوائم املاليـــة أن تفصـــح عــــن وحـــددت املعـــايري احملاســـبية املصــــرية والدوليـــة أنـــه جيـــب علــــي املنشـــأة الـــيت 

االرتباطــــات املتعلقــــة بالنفقــــات الرأمساليــــة املســــتقبلية ، مبــــا يف ذلــــك االرتباطــــات الرأمساليــــة للمنشــــاة، بشــــأن حقوقهــــا يف 
الشــركات الــيت قامــت باملســامهة فيهــا ،وكــذلك ضــرورة اإلفصــاح عــن اخلســائر الطارئــة ، عنــدما ال تســجل كالتزامــات فــإن 

 : أن تفصح عن األمور التالية بشأن اخلسائر الطارئة املنشاة جيب 
 .طبيعة الظرف الطارئ  ·
 . عوامل عدم التأكد اليت قد تؤثر علي النتائج املستقبلية ·
 .تقدير األثر املايل أو ذكر عدم إمكانية تقديره ·

تمـل ، وذلـك وجيب اإلفصاح عن نفس املعلومات السابقة بالنسبة للظروف الطارئـة الـيت قـد ينـتج عنهـا ربـح حم
فقــط عنــدما يكــون احتمــال حتقــق هــذه األربــاح احتمــاال كبــريا ،وال جيــوز إجــراء تســويات علــي أصــول والتزامــات املنشــاة 
بشأن أحداث تقع بعد تاريخ امليزانية، وتشري ايل حاالت وأمور نشأت بعد ذلـك التـاريخ ، حيـث آن تلـك األحـداث ال 

يزانية ، وإمنا جيب اإلفصاح عـن تلـك النوعيـة مـن األحـداث باإليضـاحات املتممـة عالقة هلا بالظروف القائمة يف تاريخ امل
للقــوائم املاليــة خاصــة إذا كــان عــدم اإلفصــاح عنهــا قــد يــؤدي إيل عــدم متكــني مســتخدمي القــوائم املاليــة مــن اختــاذ القــرار 

ائم املاليــة ، والــيت يــتم اقــرتاح أو إقــرار وتوزيعــات األربــاح اخلاصــة بــالفرتة احملاســبية موضــوع القــو .الســليم والتقيــيم الصــحيح 
 . توزيعها بعد تاريخ امليزانية وقبل اعتماد القوائم املالية ، جيب تسويتها أو اإلفصاح عنها 

يعد هذا املعيار له أمهية للتطبيق يف املصارف اإلسالمية نظـرا لطبيعـة العالقـة بـني املصـرف اإلسـالمي واملـودعني 
الغــنم بــالغرم ولــيس احلصــول علــي عائــد ثابــت ، ممــا تــؤثر بشــكل كبــري علــي األربــاح املوزعــة  والقائمــة علــي أســاس قاعــدة

 .للمودعني 
 

 )75( عرض األصول المتداولة والخصوم المتداولة : -5

Presentation of Current Assets and Current Liabilities  

                                                        
القـاهرة ، مركـز ( ،  شـرح معـايري احملاسـبة املصـريةطارق حممد أمحد عرفـة ، . حممد نور الدين عبده ، أ. حممد عبد العزيز خليفة ، ا. د)   75(

 .304-294، ص)  1999 فجر للطباعة ، اجلزء األول ، الطبعة األويل ، سنة 
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 )13131313(المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ) 9999(م المعيار المحاسبي المصري رق

خيتص هذا املعيار بأسلوب عرض األصول وااللتزامات املتداولـة يف القـوائم املاليـة ، دون التعـرض ألسـس تقيـيم 
هــــذه األصــــول وااللتزامــــات ، ويعتــــرب التحديــــد الــــدقيق لألصــــول وااللتزامــــات املتداولــــة مصــــدرا هامــــا للمعلومــــات لــــدي 

 . للمنشاة مستخدمي القوائم املالية عند حتليلهم للمركز املايل
يعتـــرب حتديـــد عناصـــر كـــل مـــن األصـــول املتداولـــة واخلصـــوم املتداولـــة مـــن األمـــور الـــيت تعطـــي معلومـــات مفيـــدة 
ملســتخدمي القــوائم املاليــة ، وخاصــة يف عمليــات حتليــل املركــز املــايل والســيولة ،والتميــز بــني مــا هــو متــداول وغــري متــداول 

املنشــاة الــيت تســتخدم يف تســديد االلتزامــات قصــرية اآلجــل ، مــع ضــمان يعطــي مؤشــرا عــن درجــة الســيولة املتــوافرة لــدي 
 . استمرار دورة النشاط العادية 

 
 

ويري البعض أن القصد من تصنيف األصـول وااللتزامـات إيل أصـول والتزامـات متداولـة وأصـول والتزامـات غـري 
لنقديـة الالزمـة للمنشـاة ، حـىت تـتمكن مــن متداولـة ، هـو تـوفري قيـاس يكـون مـن شـأنه الوقـوف علــي مـدي تـوفر السـيولة ا

القيــام بأعماهلــا مــن يــوم آلخــر ، دون أن تواجــه صــعوبات ماليــة ، بينمــا ينظــر الــبعض اآلخــر ايل هــذا التصــنيف بإعتبــارة 
مؤديا ايل حتديد تلك األصول وتلك االلتزامات اليت من طبيعتهـا التـداول علـي الـدوام بصـفة مسـتمرة ،ويالحـظ أن الـرأي 

يعتمد يف حتديده لألصول وااللتزامات املتداولة علي أساس السيولة والسداد يف املستقبل القريب ، أما الـرأي الثـاين  األول
فيعتمـــد يف حتديـــده لألصـــول وااللتزامــــات املتداولـــة علـــي أســــاس صـــفة التـــداول املالزمــــة هلـــذه األصـــول وااللتزامــــات ،ويف 

ة بــني البنــود املتداولــة وغــري املتداولــة ،بســبب أن معظــم أصــول والتزامــات املصــارف التقليديــة لــيس هنــاك حاجــة إيل التفرقــ
 ).76( املصرف ميكن حتققها أو سدادها يف املستقبل القريب 

و يـري الباحــث أن املصــرف اإلســالمي يف حاجــة إيل تبويــب حسـابات االســتثمار ومــا يف حكمهــا ،وفقــا ملــدد 
ابات حتــــت الطلـــب واحلســــابات األخـــرى والصــــكوك  ، و يســــتخدم اســـتحقاقها ، والتفرقــــة يف هـــذا اإلفصــــاح بـــني احلســــ

ألغــراض هــذا اإلفصــاح مــدد اســتحقاق تبــني متطلبــات الســيولة خــالل الفــرتة املاليــة املقبلــة والفــرتات املاليــة التاليــة ، كمــا 
 . جيب علي املصرف استخدام مدد االستحقاق باتساق وإذا مت تغيريها فيجب اإلفصاح عن ذلك 

صــاح مــن خــالل  القــوائم املاليــة عــن توزيــع اســتخدامات املصــرف وفقــا ملــدد اســتحقاقها  ، ومييــز  وكــذلك اإلف
املصرف يف هذا اإلفصاح استحقاق آو مدد تسييلها يبني مصادر السيولة املتوقعة من املوجودات القائمـة يف تـاريخ قائمـة 

اليــة واإلفصــاح عــن مــدد االســتحقاق أو مــدد التســبيل باتســاق املركــز املــايل خــالل الفــرتة املاليــة املقبلــة والفــرتات املاليــة الت
  . )77(،وإذا مت تغريها فيجب علي املصرف اإلفصاح عن ذلك 

                                                        
 .194، مرجع سبق ذكره ، ص بالقوائم املالية دليل تطبيق املعايري احملاسبية املصرية، ) 76( 
 
معـايري احملاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات املاليـة اإلسـالمية هيئـة احملاسـبة جامعة األزهر ،  مركز صـاحل عبـد اهللا كامـل القتصـاد اإلسـالمي ،)  77(

 . 98، ص )  1999قاهرة مارس ، سنة ال( ، ) 7(واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بالبحرين سلسلة الدراسات والبحوث رقم 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 49 

عــن هــذا املعيــار ، حيــث  بالمصــارف اإلســالميةوال ختتلــف أســس تبويــب وعــرض األصــول واخلصــوم املتداولــة 
اإلســالمية عنهــا يف املصــارف التقليديــة حيــث يــتم يــتم االعتمــاد علــي أســاس اآلجــال ،وإن اختلفــت البنــود يف املصــارف 

 :ترتيب عناصر االستثمارات علي سبيل املثال ايل 
 مشاركات قصرية اآلجل ، مراحبات ، استثمارات قصرية اآلجل   مضاربات  ·
 استثمارات متوسطة اآلجل  مشاركة متناقصة  ·
 مشاركات طويلة اآلجل ، استثمارات طويلة اآلجل     تأخري متويلي  ·

 
 
 
 
 
 )78( اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة-6

Related Party Disclosure  
 )24242424(المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 )15151515( المعيار المحاسبي المصري رقم  
ـــا تلـــك األطــراف الـــيت يكـــون هلـــا القــدرة علـــي الســـيطرة علـــي  � عــرف املعيـــار املصـــري األطــراف ذوي العالقـــة بأ

�ا املالية أو التشغيلية ،سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غري مباشر املنشأة أو ممارسة تأثري ف  . عال علي اختاذ قرارا
 : وقد حددت املعايري احملاسبية املصرية والدولية املفاهيم اآلتية 

من األسهم اليت هلا حق التصويت باملنشاة ، أو % 50إن السيطرة هي امللكية املباشرة أو غري املباشرة ألكثر من  ·
ون هلا حقوق جوهرية مميزة يف التصويت والقدرة علي توجيه السياسات املالية والتشغيلية إلدارة املنشاة ، سواء  يك

 . كان ذلك بنص القانون أو مبوجب اتفاقيات 
إن التأثري اهلام هو املشاركة يف قرارات السياسات املالية والتشغيلية للمنشاة املستثمر فيها، دون القدرة علي فرض  ·

وهناك عدة أشكال هلذه املشاركة منها التمثيل يف جملس اإلدارة واملشاركة يف إجراءات صنع . ه السياسات هذ
وتبادل املعلومات يف العمليات الداخلية اهلامة ، وتبادل اإلداريني آو االعتماد علي املعلومات الفنية . السياسات 

  . ألسهم أو بالقانون أو باالتفاق كما قد يكون التأثري اهلام عن طريق ملكية ا. املتاحة 
وجيــب اإلفصــاح يف القــوائم املاليــة أو اإليضــاحات املتممــة هلــا عــن قــيم وأنــواع ونتــائج وعناصــر املعــامالت بــني 
األطــراف املرتبطــة واملنشــاة املعــدة للقـــوائم املاليــة ، وبــاألخص مــا يتعلــق منهـــا باالســتثمارات واإلقــراض والقــروض  طويلـــة 

التسـعري واحلسـابات املدينـة والدائنـة املتعلقـة مبـا مت مـن معـامالت مـع الشـركة القابضـة والتابعـة واملشـرتكة  اآلجل وسياسـات
�ة يف جمموعهــا إال إذا وجــدت ضــرورة لإلفصــاح املســتقل لبنــد مــا مــن هــذه البنــود مــن ، واإلفصــاح عــن طبيعــة البنــود املشــا

                                                        
 136، ص ) 1996القـاهرة ، سـبتمرب سـنة ( ،  املعايري احملاسـبية كإطـار مكمـل للنظـام احملاسـيب املوحـداجلهاز املركزي للمحاسبات ، ) 78(
 . 
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م املاليـة للمنشـاة املعـدة هلـذه القـوائم ، لكـي يـتمكن قـارئ القـوائم أجل تفهم آثار معينـة مـع األطـراف املرتبطـة علـي القـوائ
 .املالية من معرفة وتقييم تأثري العالقات مع األطراف ذوي العالقة علي املنشاة اليت تعد القوائم املالية 

قـــة يف وال تتطلـــب املعـــايري احملاســـبية املصـــرية والدوليـــة اإلفصـــاح عـــن املعـــامالت فيمـــا بـــني األطـــراف ذوي العال
 :احلاالت اآلتية 

�معة ، وذلك علي اعتبار آن القوائم املالية  · �موعة عند إعداد القوائم املالية ا املعامالت املتبادلة بني منشات ا
�معة تعرض معلومات عن الشركة القابضة والشركات التابعة كمجموعةواحدة إال أنه من الضروري اإلفصاح عن  ا

� �معة بالنسبة للمعامالت مع الشركات الشقيقة ، اليت يتم املعامالت بني أعضاء ا موعة يف القوائم املالية ا
�معة   . احملاسبة عنها طبقا لطريقة املسامهة حيث ال يتم استبعادها عند إعداد القوائم املالية ا

�م ·  . عة للمجموعةالقوائم املالية للشركة القابضة عندما تكون مرفقة آو منشورة مع القوائم املالية ا
القوائم املالية لشركة تابعة مملوكة بالكامل إذا كانت الشركة القابضة مسجلة يف نفس بلد الشركة التابعة وتعد قوائم  ·

 . مالية جممعة 
�ا مع منشاة أخرى ختضع لرقابة الدولة ·  .      القوائم املالية للمنشات اليت ختضع لرقابة الدولة عن معامال

 
 

عنــــه يف املصــــارف  المصــــارف اإلســــالميةاإلفصــــاح احملاســــيب عــــن األطــــراف ذوي العالقــــة يف وال تقــــل أمهيــــة 
التقليدية ، بل تزيد ، ويرجع ذلك ايل أن العالقة بني أصحاب الودائع االسـتثمارية واملصـارف قائمـة علـي الـربح واخلسـارة 

عظــم أنشـطة املصــارف اإلســالمية القائمــة ، وليسـت ثابتــة وحمــددة مسـبقا بســعر فائــدة كــالبنوك التقليديـة ، وكــذلك فــان م
 . )79(علي املشاركة واملراحبة و املضاربة خارج نطاق إشراف البنك املركزي

 : ويشمل اإلفصاح عن العمليات مع األطراف ذوي العالقة يف املصرف اإلسالمي  ما يلي 
 طبيعة العالقة بني املصرف وبني الطرف ذي العالقة  -1
ا نوع العملية او العمليات  -2 ـ� اليت متت بني املصرف وبني الطرف ذي العالقة وجمموع القيمة الـيت سـجلت 

 .تلك العمليات يف خالل الفرتة املالية 
 . األرصدة املستحقة للطرف ذي العالقة أو املستحقة عليه يف تاريخ قائمة املركز املايل  -3

                                                        
 146،ص )  1996ية ، سـنه القاهرة ، دار النشـر للجامعـات املصـر "(  املصرفية اإلسالمية األزمة واملخرج" يوسف كمال حممد ، .ا) 79( 
. 
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 )80( اإلفصاح في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية المشابهة
Disclosure in the Financial Statement of banks and Similar Financial Institutions . 

 )30(المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 )19(المعيار المحاسبي المصري رقم 

�موعـــة صـــناعية معينـــة ، وهـــو املصـــارف واملؤسســـات )  IASC(هـــذا املعيـــار هـــو املعيـــار األول الـــذي تصـــدره 
�ة ، وهـــو القطـــاع الـــذي يلعـــب دورا أساســـيا يف النشـــاط النقـــدي واملـــايل للدولـــةاملاليـــة املشـــ )  IASC(ولـــذلك قامـــت . ا

بإصــدار هــذا املعيــار ليتعامــل يف القــوائم املاليــة للمصــارف ، ويشــجع تقــدمي نقــد ألمــور مثــل اإلدارة والرقابــة علــي الســيولة 
 . واملخاطر

املؤسســات املاليـة الــيت يكـون أحــد أنشـطتها الرئيســية قبــول  بأنـه يتضــمن كافـة" بنــك " وحـدد املعيــار مصـطلح 
ـــدف اإلقـــراض واالســـتثمار أو تلـــك املنشـــات الـــيت تعمـــل يف نطـــاق األعمـــال املصـــرفية آو  � الودائـــع واإلقـــراض مـــن الغـــري 

 .خاضعة لتشريعات مماثلة هلا 
�ا عن   :ويشرح هذا املعيار اإلفصاح من خالل القوائم املالية وملحقا

 . فصاح من خالل قائمة الدخلاإل -1

 .اإلفصاح من خالل امليزانية   -2

–امليزانيـة –باإلضافة إيل متطلبات اإلفصاح الواردة باملعايري احملاسبية املصرية والدوليـة  عـن قـائميت املركـز املـايل  -3
 : و الدخل فانه جيب اإلفصاح عن العناصر آالتية 

  ذلك البنود غري املدرجة بامليزانيةالظروف احملتملة واالرتباطات مبا يف 3/1
 . طبيعة وقيمة االرتباطات املالية الناشئة عن البنود املدرجة خارج امليزانية 3/2
 تواريخ  استحقاق  األصول و االلتزامات  3/3
 تركيز األصول وااللتزامات والبنود غير المدرجة بالميزانية  3/4
 األصول المرهونة كضمان  3/5
 في القوائم المالية للمصرف عن خسائر القروض والسلفيات اإلفصاح  3/6
 اإلفصاح عن تحليل استحقاق األصول والخصوم والمقابلة بينهم  3/7
 أنشطة أمناء إدارة األموال  3/8

                                                        
(80 ) 
1- International  Accounting  Standards Committee “Disclosure in the Financial Statement of banks 
and Similar Financial Institutions  No.30, PP 60-63 

 ). 1997القاهرة ، سنه (  19م املعيار رق -معايري احملاسبة املصرية مجهورية مصر العربية وزارة االقتصاد ،-2
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 اإلفصاح عن المخاطر المصرفية العامة 3/9
 إفصاحات أخرى  3/10

وهــو مــا أوصــت بــه املعــايري احملاســبية املصــرية و تطلبــت القواعــد واألســس الصــادرة عــن البنــك املركــزي املصــري 
الدوليــة ،  أن تقـــوم إدارة املصــرف باإلفصـــاح عــن متوســـط معــدالت ســـعر العائــد املســـتخدم خــالل الفـــرتة علــي األصـــول 
وااللتزامـــات ، وكـــذا مراكـــز العمـــالت األجنبيـــة اهلامـــة القائمـــة يف تـــاريخ امليزانيـــة ، وذلـــك باعتبـــار ذلـــك مؤشـــرا هامـــا عـــن 

 . خاطر اليت قد تنشأ عن التغريات يف معدالت أسعار العائد ومعدالت أسعار العائد ومعدالت أسعار الصرف امل
يف تقومي املعيار احملاسيب السابق بـأن املعيـار وان كـان قـد وفـق يف تبيـان أمهيـة موضـوع  )81( ويري أحد الباحثني 

البنــوك التجاريــة ، وتبيــان أمهيــة الكثــري مــن املعــامالت يتعــني  اإلفصــاح احملاســيب يف القــوائم املاليــة للبنــوك ، وبصــفة خاصــة
 : اإلفصاح عنها يف القوائم املالية ، إال أن هناك العديد من املالحظات 

مل يعاجل املعيار مشاكل اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك املتخصصة ،حيث ركز املعيار بشكل واضح علي  ·
 . قوائم البنوك التجارية معاجلة مشاكل اإلفصاح يف

مل يقدم املعيار احملاسيب بيانا لطبيعة اإلفصاح يف البنود اململوكة للدولة مقارنا بالبنوك اخلاصة وفروع البنوك األجنبية  ·
. 

يـري الباحـث توضـيح البنـود الـيت يتوافـق تطبيقهـا  المصارف اإلسالميةولتقومي مدي مالءمة املعيار للتطبيق يف 
ســالمية واألخــرى الــيت ال تالئــم التطبيــق يف املصــارف اإلســالمية ، والبنــود الــيت يتطلــب إضــافتها للمعيــار يف املصــارف اإل

 .حلاجة املصارف اإلسالمية لإلفصاح عنها ومل يرد ذكرها يف املعيار 
 : وتفصيل ذلك كما يلي 

 البنود اليت تالئم التطبيق يف املصارف اإلسالمية : أوال 
وتبويب املركز املايل ، يتضح آن املعيار قد انتهي إيل األخذ بأسلوب التبويب وفقا لدرجة بالنسبة لقواعد عرض  ·

 . السيولة
 .اإلفصاح عن استحقاقات األصول واخلصوم يف قائمة املركز املايل ،  وكذلك مدي تركيز األصول واخلصوم  ·
ق املالية وقيمة صايف العمالت األجنبية اإلفصاح عن القيمة السوقية لالستثمارات ، وخاصة االستثمارات يف األورا ·

 .املعروضة 
 .اإلفصاح عن التغريات يف املركز املايل  ·
 .اإلفصاح خماطر البنك مصدر الصك  ، وتشمل اخلسائر املستقبلية واملخاطر غري املنظورة واملخاطر غري املتوقعة  ·

 البنود اليت ال تالئم التطبيق يف املصارف اإلسالمية : ثانيا 
وافق شكل وتبويب قائمة األرباح واخلسائر مع متطلبات أعداد القوائم األرباح واخلسائر يف املصارف ال يت ·

 : )82(اإلسالمية وطبيعته املتميزة حيث يتم إعدادها يف املصرف اإلسالمي علي ثالث مراحل 

                                                        
 .  1حييي حممد أبو طالب ، مرجع سبق ذكره ، ص . د)  81(
  

 1996القـاهرة ،  املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي  ، سـنه ( قياس وتوزيع الـربح يف البنـك اإلسـالمي كوثر عبد الفتاح االجبي ،  . د)  82( 
( 

                                  108ص 
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 توزيع أرباح املودعني :  املرحلة األول 
التوظيــف ، مبعــين آن يكــون لــدي املصــرف جمموعــة حســابات تضــم كافــة العوائــد الصــافية الناجتــة عــن أنشــطة 

تفصــيلية عــن كــل نشــاط اســتثمار أو توظيــف علــي حــدة ، ترحــل إليــة عناصــر اإليــرادات املتحققــة منــه وعناصــر التكلفــة 
 :اخلاصة به ، مث يتم عمل مقابلة بني هذه العناصر وترحيل الناتج للحسابات اخلتامية  ويتم يف هذه املرحلة 

 .راج حصة املضاربة للمصرف مقابل العمل استخ 1
 .استخراج حصة راس املال للمصرف مقابل راس املال  2
 .استخراج حصة راس املال للمودعني مقابل ايداعتهم  3
 .احتجاز املخصصات املختلفة مقابل أي خسائر متوقعة يف األصول املتداولة  4

 قياس أرباح المساهمين : المرحلة الثانية 
د التوظيـف واالســتثمار اخلاصـة باملســامهني الســابق اسـتخراجها مــن املرحلـة الســابقة  ، باإلضــافة إيل تضـم عوائــ

عوائد اخلدمات املصرفية واألرباح الرأمساليـة والتعويضـات الـيت ختـص املصـرف ، مطروحـا مـن األمجـال السـابق باملصـروفات 
ينــتج صـايف أربـاح املسـامهني ،ويــتم يف مرحلـة تاليـة خصـم مــا اإلداريـة واملصـروفات الرأمساليـة الــيت ختـص املسـامهني فقـط ، و 

يستحق لكل من هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء جملس اإلدارة وأرباح العاملني أن وجدت من الصـايف ، لينـتج الـربح القابـل 
 . للتوزيع اخلاص  املسامهني 

 املرحلة الثالثة توزيع أرباح املسامهني 
زيـع اخلـاص حبملـة األسـهم فقـط ، وطريقـة توزيعـه طبقـا ملـا حيـدده القـانون ومـا تـراه تضم صـايف الـربح القابـل للتو 

 . اجلمعية العمومية ، فهي مرحلة التوزيع علي املسامهني 
يتضح مما سـبق اخـتالف طـرق إعـداد وعـرض قائمـة قيـاس وتوزيـع األربـاح واخلسـائر يف املصـارف التقليديـة الـيت 

ت  واملصارف اإلسالمية اليت تعتمد علي قاعدة الغنم بـالغرم واخـتالف معـدل العائـد تعتمد علي سعر الفائدة ومعدل ثاب
ولذلك فإن القواعد اليت يف املعيـار احملاسـيب اخلاصـة بإعـداد وعـرض قـوائم األربـاح واخلسـائر ،ومـا يرتتـب عليهـا مـن بنـود . 

 .وأحداث غري مالئمة للتطبيق يف املصارف اإلسالمية 
 

 إضافتها لإلفصاح يف املصارف اإلسالمية بنود  جيب : ثالثا 
 اإلفصاح عن البنود اإلشرافية االستثنائية  -1

ا عـن أيـة قيـود إشـرافية اسـتثنائية فرضـتها إحـدى اجلهـات املشـرفة  ـ� اإلفصاح مـن خـالل القـوائم املاليـة أو ملحقا
د حريـة املصـرف يف اختـاذ القـرارات الالزمـة علي نشاط املصرف ، ويعترب القيد اإلشـرايف قيـدا اسـتثنائيا إذا ترتـب عليـه تقييـ

ا يف نشـاطه األساسـي  ـ�  )83( لتصريف شئون املصرف أو إذا ترتب علي منـع املصـرف مـن ممارسـة أحـد األنشـطة املصـرح 
. 

                                                                                                                                                               
 
 . 7هيئة معايري احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ، مرجع سبق ذكره  ،  ص )  83(
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اإلفصاح عن القروض الحسنة التي يمنحها المصرف ونسبتها من حقوق الملكية والودائع ، والجهات  -2
 . الممنوحة لها وأسباب ذلك

 .اإلفصاح عن قيمة الزكاة ومصارفها وكذلك الصدقات  -3
 .اإلفصاح عن الدور االجتماعي للمصرف اإلسالمي  -4
 .اإلفصاح عن طريقة حساب الودائع المستحقة للربح  -5
 .اإلفصاح عن حصة المضارب المتفق عليها مع المصرف  -6
 .والمستحق للربح  اإلفصاح عن طريقة حساب راس المال الخاص بالمساهمين  .7

 . اإلفصاح عن األنشطة املخالفة للشريعة اإلسالمية  إن وجدت  وأسباب ذلك  -8

يتضح من العرض السابق عـدم مالءمـة تطبيـق معيـار اإلفصـاح الـدويل واملصـري اخلـاص باملصـارف واملؤسسـات 
 .املالية  يف املصارف اإلسالمية بدون أجراء تعديالت عليها 

عــن رغبــه ملحــة يف توحيــد املبــادئ احملاســبية علــي نطــاق دويل وطــرح أســاليب تدرجييــة خمتلفــة وهنــاك آراء تعــرب 
�تمـع  وذلـك ، لذلك ، ويري أصحاب هذا الرأي إمكانية ذلك بغض النظر عـن الظـروف واملتغـريات البيئيـة السـائدة يف ا

لتـأثري املتغـريات البيئيــة ، ومـن مث ال توجــد  مـن منطلـق عــدم وجـود مـربرات منطقيــة مقبولـة وكافيــة خلضـوع املعـايري احملاســبية
 . قيود علي تطبيقها يف أي نظام اقتصادي أو اجتماعي قائم 

عدم  جدوى توحيـد معـايري احملاسـبة علـي املسـتوي الـدويل ، وذلـك مـن منطـق أن املعـايري  )84( ويري فريق أخر 
ختدم بيئة معينة ومن مث جيب رفض أي حمـاوالت إلسـقاط  احملاسبية تفصح عن مسات مميزة ، يف إطار املعرفة احملاسبية اليت

غــري موضــوعي لتــأثري املتغــريات البيئيــة علــي هــذه املعــايري ، وقــد يــذهب الــبعض األخــر ايل االعتقــاد بــان حتديــد مثــل هــذه 
ظـــروف املعــايري املوحـــدة قـــد يضـــر باقتصـــاديات الـــدول الناميـــة الـــيت ختتلـــف ظروفهـــا االجتماعيـــة واالقتصـــادية عـــن تلـــك ال

 . السائدة يف الدول املتقدمة 
 
 
 

ويوضــح الباحــث مــن خــالل اجلــدول التــايل النتــائج الــيت مت التوصــل إليهــا مــن خــالل املبحــث الثالــث مــن هــذا 
الفصـــل واخلـــاص بتقيـــيم مـــدي مالءمـــة تطبيـــق معـــايري احملاســـبة املصـــرية والدوليـــة املتعلقـــة باإلفصـــاح للتطبيـــق يف املصـــارف 

 :اإلسالمية كما يلي 

                                                        
ـــراهيم عثمـــان . د)   84( ـــدويل "األمـــرية إب ـــد املعـــايري احملاســـبية علـــي املســـتوي ال ـــة توحي ـــة لفاعلي ـــة جامعـــة " دراســـة حتليلي ـــة البحـــوث العلمي جمل

 . 407، ص )  1992سنه ( اإلسكندرية 
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رقــــــــــــــــــــــــــــــم  مالئم                      غير مالئم
املعيــــــــــــــــــار 

 املصري 

رقــــــــــــــــــــــــــم 
املعيــــــــــــــار 

 الدويل 

رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  اسم املعيار
 إضافة مسلسل 

 لبعض البنود
حـــــــــــــــــــــــذف 
لــــــــــــــــــــــــــبعض 

 البنود 
اإلفصـــــــــــــــاح عـــــــــــــــن السياســـــــــــــــات  1 1   

 احملاسبية 
1 

املعلومـــــات الـــــيت جيـــــب اإلفصـــــاح  5 3   
 عنها يف 

 القوائم املالية 

2 

اإلفصـــاح عـــن البنـــود غـــري العاديـــة  8 5   
وبنــود الفــرتات الســابقة والتغــريات 

 يف السياسات احملاسبية 

2 

   7 
 

الظــــــــــروف الطارئــــــــــة واألحــــــــــداث  10
 الالحقة لتاريخ امليزانية 

4 

عــرض األصــول املتداولــة واخلصــوم  13 9   
 املتداولة 

5 
 

اإلفصـــــــــاح عـــــــــن األطـــــــــراف ذوي  24 15   
 العالقة 

6 

اإلفصــــــــــــــاح يف القــــــــــــــوائم املاليــــــــــــــة  30 19   
للمصــــــــارف واملؤسســــــــات املاليــــــــة 

�ة   املشا

7 
 

 : ويتضح من اجلدول السابق ما يلي 
 : معايري مالئمة للتطبيق يف املصارف اإلسالمية مثل -1

 اإلفصاح عن البنود غري العادية وبنود الفرتات السابقة والتغريات يف السياسات احملاسبية  ·
 وف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية الظر  ·
 عرض األصول املتداولة واخلصوم املتداولة ·
 اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة ·

 
 
 : معايري يف حاجة إلضافة بعض البنود لتالئم التطبيق يف املصارف اإلسالمية مثل -2

 اإلفصاح عن السياسات احملاسبية  • 
 :وحذف بعض البنود لتالئم التطبيق يف املصارف اإلسالمية  معايري يف حاجة إلضافة-3
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 املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية     ••••
�ة     ••••  .اإلفصاح يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية املشا
 
 
 

 الخالصة  

ن عليـه التطبيـق العلمـي للمحاسـبة ، �دف املعايري إيل حتقيق التوحيد والتنسيق ومتثل مؤشرات ملـا جيـب أن يكـو  ·
و كذلك فهي متثل  حلقة الوصل بني النظرية والتطبيـق وجيـب عنـد بنائهـا مراعـاة كافـة الظـروف البيئيـة احمليطـة ، 
فال يكفي أن تكون املعايري متسقة منطقيا ،  وإمنا جيب أن تكون مالئمـة لواقـع التطبيـق العملـي ومـا قـد تفرضـه 

 .تصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غري ذلك من اعتبارات خاصة ،اق
مـــن العـــرض الســـابق ملعـــايري احملاســـبة املصـــرية والدوليـــة املتعلقـــة باإلفصـــاح احملاســـيب وجـــود صـــعوبات عـــن يتضـــح  ·

تطبيـــق املعــــايري الســـابقة يف املصــــارف اإلســـالمية ، ويرجــــع ذلــــك بصـــفة أساســــية إال أن العالقـــة بــــني املصــــارف 
ية واألطــراف اخلارجيــة ختتلــف عــن العالقــة بــني املصــارف التقليديــة ونفــس األطــراف فهــي يف املصــارف اإلســالم

ا  ـ� اإلسالمية تقوم علي أساس عقد املضاربة وقاعـدة الغـنم بـالغرم ، وكـذلك اخـتالف االسـتخدامات الـيت تقـوم 
  . املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية 

ب مـــن املصــارف اإلســـالمية اإلفصـــاح عنهــا مـــن حيــث الكـــم والكيــف والتوقيـــت عـــن ختتلــف املعلومـــات املطلــو  ·
 .املعلومات املطلوب إنتاجها يف املصارف التقليدية 

تطبيــق معــايري احملاســبة املصــرية الدوليــة املتعلقــة باإلفصــاح يف املصــارف اإلســالمية توضــيح املعــايري الــيت يتطلــب   ·
واالخــري الــيت ال تالئــم التطبيــق يف املصــارف اإلســالمية ، واملعــايري الــيت تتوافــق تطبيقهــا يف املصــارف اإلســالمية 

 . تتطلب وجود إضافة لبعض بنودها لتصلح للتطبيق يف املصارف اإلسالمية 
يري الباحث تشكيل جلنة حتت إشراف البنـك املركـزي ، مكونـة مـن خـرباء يف املصـارف اإلسـالمية وهيئـة الرقابـة  ·

ذه التعــديالت مبــا يالئــم التطبيــق يف املصــارف اإلســالمية، وتقــوم هــذه اللجنــة بالرقابــة الشــرعية ، تقــوم بــإجراء هــ
 .علي مدي التزام تطبيق هذه املعايري باملصارف اإلسالمية  حتت إشراف البنك املركزي 
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    ::::الفصل الثاني  الفصل الثاني  الفصل الثاني  الفصل الثاني  
    اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك المالية اإلسالميةاإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك المالية اإلسالميةاإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك المالية اإلسالميةاإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك المالية اإلسالمية

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مقدمة 
شهد منتصف السبعينيات من هذا القرن العشرين ظهور املصارف اإلسالمية وتابع ذلك اجتهادات ملحوظة 

�ا  ، وتعترب  الصكوك اليت  تصدرها املصارف التقليدية يف جمال الفكر املصريف اخلاص بالصكوك املالية هلا قيمتها ووز
هي أدوات مصممة باألساس لواقع اقتصادي خمتلف وملرحلة معينة من النمو االقتصادي ال تتناسب مع ظروف الدول 

�ا ، وعجزت بالفعل علي أن تكون أداة فعالة لتعبئة املدخرات ومتويل التنمية االقتصادية  اإلسالمية وال طبيعة املصارف 
نت عامال مسامها أساسيا يف زيادة مديونية الدول النامية عموما وإرباك خططها التنموية ، أما الصكوك  املالية بل وكا
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�ا تنصب علي النشاط احلقيقي املنتج ال النشاط النقدي ، و البلدان اإلسالمية حتتاج إيل صكوك مالية  اإلسالمية فأ
ل املشروعات كما تتطلب وحتتاج إيل االعتماد يف التمويل علي تكون أدوات ملكية ومشاركة ومسامهة يف رؤؤس أموا

 . السوق احمللية وعلي الفوائض اليت ميكن مجعها وتعبئتها حمليا واستخدامها بطريقة مثلي 
و العالقة بني املصرف اإلسالمي الذي يقوم بإصدار الصكوك وأصحاب الصكوك قائمة علي عالقة الوكالة 

الغرم بالغرم أو املشاركة يف األرباح واخلسائر ، فهي يف حاله الغنم بالغرم  يكون توزيع جبعل أو علي أساس قاعدة 
األرباح و حتمل اخلسائر طبقا لنصيب مشاع بني املصرف اإلسالمي وأصحاب الصكوك اليت يصدرها املصرف ، و ال 

، ولذلك فان أصحاب حيصل أصحاب الصكوك علي عائد ثابت مثل الصكوك اليت تصدرها املصارف التقليدية 
�ا من حيث  الصكوك اليت تصدرها املصارف اإلسالمية يف حاجة ايل زيادة اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك اليت ميتلكو

الكم والكيف والتوقيت املناسب للحصول علي املعلومات حيث يرتتب علي عدم اإلفصاح إيل عدم قدره املصارف 
اليت توجه إليها مما يؤثر بالسالب علي قدرة هذه املصارف علي ترويج  اإلسالمية من الرد علي مجله االنتقادات

 . صكوكها
وسيقوم الباحث باستعراض بنود القوائم املالية اليت حتقق اإلفصاح املناسب مث يستعرض التقارير والكشوف 

ة اإلسالمية  العناصر املالي الصكوكاألخرى  اليت حتقق تكامل  اإلفصاح احملاسيب ، و يشتمل اإلفصاح احملاسيب عن 
 : التالية 

 مقدمة عن البيئة االقتصادية واالجتماعية اليت متارس فيها املنشات أعماهلا -1
 .  معلومات أساسية عن املصرف اإلسالمي املصدر للورقة املالية  -2

�ا ( الصك بصفته املستقلة -3  )  . مفهومة ، واألنشطة اليت يقوم 

 .ل قائمة املركز املايل وقائمة الدخل وقائمة التغريات يف املركز املايل وقائمة التدفقات النقدية القوائم املالية األساسية وتشم-4

 اإليضاحات والقوائم املتممة للقوائم املالية وتشمل  -5

 املالحظات اإلضافية واإليضاحات املتممة 
�دف إيل زيادة قابلية القوائم املالية للفهم والتفسري مث  : لتقارير وبيانات 

 البيانات املقارنة عن أعوام سابقة 
 معدالت ونسب التحليل املايل 

 الرسوم البيانية 
�دف ايل إصغاء الثقة علي حمتويات التقارير املالية مثل   تقارير 

 ،تقرير مراجع احلسابات *

 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية 
 تقرير عن املسئولية االجتماعية *

 : تقارير أخرى ألغراض خمتلفة_

يشمل اإلطار العام املقرتح لإلفصاح احملاسيب كما يتضح من العرض السابق اإلفصاح أوال عن الصك  موضع 
الدراسة مث اإلفصاح عن هذه الصك يف القوائم املالية للمصرف واإليضاحات والقوائم املتممة هلا ، وسوف يقوم 

 :ملالية كما يلي الباحث يف هذا الفصل بعرض اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك ا
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�ا يف قوائم مستقلة عن قوائم املصرف اإلسالمي ،   الصكوكعرض اإلفصاح عن : املبحث األول  املالية اإلسالمية ذا
 . املالية اإلسالمية يف القوائم املالية للمصرف اإلسالمي  الصكوكعرض اإلفصاح عن : املبحث الثاين 

 . الية اإلسالمية يف اإليضاحات والقوائم املتممة للمصرف اإلسالميامل الصكوكعرض اإلفصاح عن : املبحث الثالث 
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    ::::اإلفصاح عن الصكوك المالية ذاتها في قوائم مستقـلة  اإلفصاح عن الصكوك المالية ذاتها في قوائم مستقـلة  اإلفصاح عن الصكوك المالية ذاتها في قوائم مستقـلة  اإلفصاح عن الصكوك المالية ذاتها في قوائم مستقـلة  ::::المبحث األول  المبحث األول  المبحث األول  المبحث األول  
املالية يف املصارف اإلسالمية ، انطالقا من قواعدها الشرعية مسجلة معامل االقرتان الصكوك تتنوع صيغ 

املالية التقليدية ، ومن مث تظهر احلاجة إيل استعراض الطرق واألساليب وحمتوي اإلفصاح عن  الصكوكن واالختالف ع
�ا  الصكوك  المالية اإلسالميةهذه األدوات ،و ميكن تعريف  صكوك تصدرها مؤسسات مالية باعتبارها مضاربا "" بأ

رك يف اإلرباح املتوقعة أو اخلسائر احملتملة وتتميز مقابل  حصة شائعة يف رأمسال مشروع معني أو مشروعات متعددة تشا
املالية اليت يكون   الصكوك، اقتصر التعريف السابق علي )  85(""بآجال متفاوتة وبقدرة خمتلفة علي التداول واالسرتداد 

صكوك المالية الاملالية اليت يكون فيه املصرف وكيال جبعل وميكن تعريف  الصكوكفيها املصرف باعتباره مضاربا وأمهل 
�ا صكوك تصدرها املؤسسات املالية اإلسالمية باعتبارها مضاربا ومتثل حصة ""من وجهه نظر الباحث  اإلسالمية بأ

شائعة يف رأمسال مشروع معني أو شركات متعددة تشارك يف الربح املتوقع واخلسائر احملتملة واالسرتداد أو باعتبارها وكيال 
 "". سبقا وتتميز بآجال متفاوتة وبقدرة خمتلفة علي التداولجبعل مقابل اجر معني حمدد م

وفيما يلي عرض للصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية يف الوقت الراهن وحتليل خصائص هذه  
 :األدوات وتقيمها 

 ) 86( شهادات االستثمار اإلسالمية -1
�ا  عن عام واحد وال جيوز لصاحب هذه الشهادة تقوم فكرة هذه الشهادة علي أساس املضاربة وال تقل مد

آن يقوم بسحب أي جزء من قيمة الشهادة خالل مده الشهادة وقد تكون هذه الشهادات علي أساس املضاربة 
املقيدة آو املضاربة املطلقة ، ولقد قام بيت التمويل الكوييت بإصدار ثالثة أنواع من شهادات الودائع االستثمارية تتميز 

�ا تقوم آما علي أساس املضاربة املطلقة ، آو  املضاربة املقيدة ، آو خمصصة لنشاط معني وجيوز حتديد مدة الشهادة  بأ
�ذا الشكل تصبح املضاربة حمددة األجل ، وال جيوز لصاحب الشهادة باسرتداد الشهادة آو  بناء علي رغبة صاحبها و

سنويا علي األرباح بعد استقطاع املصاريف وللمستثمر احلق إي جزء منها خالل املدة املتفق عليها ، وتتم احملاسبة 
 . التصرف يف هذه الشهادة بالبيع آو التنازل ولكن بشرط إثبات ذلك يف سجل املصرف املصدر هلذه الشهادة 

كذلك فان املصارف اإلسالمية يف السودان تصدر هذه الشهادات علي أساس املضاربة املطلقة عند حتقيق 
لصاحب الشهادة والباقي للمصرف وأصحاب هذه الشهادات يتحملون املصاريف % 70علي أساس الربح وتقسمه 

و قد قام بنك فيصل اإلسالمي املصري بإصدار شهادات إيداع بأسلوب املضاربة . املباشرة لعمليات االستثمار فقط 
�اية املشروع    .املقيدة مبشروع حمدد علي أساس املشاركة يف الربح واخلسارة يف 

 
 ) املضاربة (سندات املقارضة  -2

تعترب سندات املقارضة   أداة استثمارية تقوم علي جتزئة لراس املايل املضاربة بإصدار صكوك ملكية براس املال علي أساس 
سبة من وحدات متساوية القيمة تقوم علي أساس املضاربة بني راس املال من جهة والعمل من جهة أخرى وحتديد نسبة الربح مسبقا كن

                                                        
جدة  ، إصدار جمموعة دله الربكة ، (  ،  أسواق األوراق املالية وأثارها اإلمنائية يف االقتصاد اإلسالميامحد حمي الدين امحد ، . د )  85( 

 .  251، ص )   1995الطبعة األويل ، سنه 
 ،وبنك فيصل السوداين ، رير صادرة من املصرف اإلسالمي الدويل مبصر نشرات وتقا )  86( 
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ومت تداوهلا يف سوق عمان الدويل وفقا ألحكام وتنظيم  1981وأصدرت احلكومة األردنية قانون سندات املقارضة يف عام ، اإلمجايل 
 )87( . السوق 

�ا ختضع لعملية اسرتداد منتظمة وهو حق اجلهة املصدرة لسندات املقارضة من اسرتداد  ومن شروط إصدار سندات املقارضة أ
عن مالكيها بقيمتها االمسية يف املواعيد املقررة لذلك كما جاء يف شروطها انه جيري تداوهلا  يف سوق األوراق املالية وأنة جيوز  السندات

  ) 88.( للجهة املصدرة شراء سندات املقارضة من السوق احمللي دون أي قيود آو شرط 

  ) 89( شهادات استثمار البنك اإلسالمي للتنمية -3
اســتثمار خمصصــة لتمويــل جتــارة الــدول اإلســالمية كمــا قــد تســتخدم يف متويــل بعــض العمليــات  وهــي شــهادات

 . األخرى حمددة اهلدف ومنها اإلجارة وتصدر بقيمة امسية ألف دوالر ملدة مخس سنوات أو عشرين عاما 

فظــة فــان البنــك ويقــوم البنــك اإلســالمي للتنميــة جبــدة بــإدارة احملفظــة بصــفته مضــاربا وعنــد بــدا التشــغيل للمح
اإلسالمي  للتنمية يعلن عن سعر الشهادة وفقـا للمركـز املـايل للمحفظـة وكـذلك ظـروف العـرض والطلـب السـائدة يف 

 .السوق 

 شهادات اإليداع اإلسالمية  -4
آن البنــك اإلســالمي مفـــوض بالوكالــة مـــن أصــحاب هـــذه الشــهادة  يف حتديـــد اوجــه االســـتثمار املختلفــة وفـــق 

غري املقيدة وانه يتم صرف عائد شهري ويتم تسوية هذا العائـد كـل فـرتة بعـد اعـداد املراكـز املاليـة هلـذه  قواعد املضاربة
 .اجلهات املصدرة ولصاحب هذه الشهادات احلق يف اسرتدادها يف أي وقت وفقا لعملية التسوية 

لـــدويل ملـــدة ثـــالث وتصـــدر هـــذه الشـــهادات بنـــك مصـــر فـــرع املعـــامالت اإلســـالمية وكـــذلك املصـــرف اإلســـالمي ا
 .سنوات

 شهادات المشاركة وألجل محدد -5
وهـذه الشـهادة قابلـة للتحويــل وتعتمـد علـي مبــدأ املشـاركة يف الـربح واخلسـارة ، وهلــذه الشـهادة احلـق يف األربــاح 
احملققـــة بقيمتهـــا االمسيـــة وحتديـــد نســـبتها بنـــاء علـــي اتفـــاق يســـبق اإلصـــدار وحيصـــل أصـــحاب هـــذه الشـــهادات علـــي 

ح ،  آما يف حالة اخلسارة فيـتم تغطيتهـا أوال مـن االحتياطـات مث مـن قيمـة الشـهادات ومـن حـق أصـحاب هـذه األربا 
�م ايل اسهم عادية   . الشهادات يف حتويل جزء معني من شهادا

 شهادات صناديق التمويل لهيئة االستثمار -6

                                                        
جملة دراسات اقتصادية إسالمية صادر من البنك اإلسالمي ، " الشهادات اإلسالمية املقرتحة لتعبئة املوارد املالية " حممد صاحل احلفناوي ، . د -)  87( 

�لد الثاين ،  للتنمية   .  72,73،  ص ) 1993ديسمرب (  ، ا
 
جملة دراسات االقتصاد اإلسالمي صادر من البنك اإلسالمي ، " سندات املقارضة باعتبارها أساسا للمشاركة يف األرباح " وليد خري اهللا ،  -)  88( 

�لد األول ،  للتنمية   . 45، ص ) 1994العدد الثاين ،( ،  ا
 
 .  3ص .1995، نشرة إعالنية ، جدة ،  سنة البنك اإلسالمي للتنمية ،  حمفظة البنوك اإلسالمية   ) 89(
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قلة مــــن ناحيــــة األصــــول هــــذه الصــــناديق تعمــــل علــــي أســــاس عقــــد املضــــاربة وكــــل صــــندوق يعتــــرب وحــــدة مســــت
وااللتزامات وله إدارة مستقلة ، وتستخدم موارد الصندوق يف عمليات استثمارية وحيصـل مـالك الشـهادة علـي اإليـراد 

 ). 90( املتحقق من العمليات بعد استبعاد نسبة معينة من الربح مقابل اإلدارة 

التقليديـــة ويرتتـــب عليهـــا عمليـــة دوران أمـــوال أن األدوات املاليـــة الســـابق عرضـــها هـــي  امتـــداد لـــألدوات املاليـــة 
البالد اإلسالمية لصاحل املقرتضـني األجانـب ، كمـا سـاهم بشـكل كبـري يف تـدعيم قصـور األسـواق احملليـة عـن القيـام بـدور 
الوســـيط بـــني وحـــدات الغـــائض ووحـــدات العجـــز فأصـــبحت أســـواق األوراق املاليـــة يف الـــدول اإلســـالمية أســـواق اقـــرتاض 

، يف حني آن األدوات املالية اإلسـالمية الـيت نكـون يف حاجـة أليهـا النسـياب املـال داخـل  ) 91( ق استثمار وليست أسوا
�تمـــع ،املنطقـــة هـــي أدوات امللكيـــة و املشـــاركة  وتعتـــرب املصـــارف اإلســـالمية مصـــارف تنمويـــة مـــن الدرجـــة األوىل خلدمـــة ا

 .والفرد 

ثمار باملراحبـة والتوسـع  يف اسـتعمال هـذه الصـيغة ايل حـد كبـري واملالحظ يف األدوات السابقة زيادة نسبة االسـت
علي حساب الصـيغ األخـرى مثـل املشـاركة واملضـاربة واإلجـارة وغـري ذلـك مـن األدوات املاليـة اإلسـالمية حيـث يعتـرب 

ــال الرئيســي للتمويــل باملراحبــة هــو التجــارة اخلارجيــة وبالــذات يف جمــال االســترياد اكثــر مــن التصــدير ع � لــي حســاب ا
القطاعات الصناعية واإلنتاجية األخرى الـيت تكـون يف حاجـة اليهـا مبـا ال خيـدم األهـداف التنمويـة للبلـدان اإلسـالمية 

�ا قصــــرية اآلجــــل ال تتــــيح فرصــــة االســــتثمار يف ، وكــــذلك فــــان املراحبــــة ومعظــــم األدوات املاليــــة الســــابق عرضــــها مــــد
 . ) 92( املشروعات اإلنتاجية وخاصة الصناعة 

و تقتصر الصكوك املتداولة يف املصارف اإلسالمية علي صكوك املشاركات أو صكوك املضاربات وال يزيد نطاق 
اإلفصاح عن تلك الصكوك عن اإلفصاح لألدوات التمويلية التقليدية رغم طبيعتها وطبيعة العالقة بني أصحاب 

املقرتح لإلفصاح عن الصكوك املالية ،  الصكوك واملصرف مصدر الصك ، وحيتوي اجلزء األول من اإلطار العام
اإلفصاح عن الصكوك املالية يف قوائم منفصلة عن القوائم الرئيسية للمصرف ككل ، وذلك من خالل قسمني كما يلي 

 : 
 : اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك المالية الحالية  في المصارف اإلسالمية وتشمل : أوال 

 . يق االستثمار صك صناد-3     . صك املضاربات 
 . صك املشاركات  -1

                                                        
  ( 1 )  M.Azizul  Huq :’’ Utilization  Of Financial  Instrument  A Case   Study   Of  Bongladesh ‘’ a 

research Paper Present  In  The  Seminar Held  In  Kualalumpar 1407 H 1988 On  Abdoul  Halim 
Ismail  Developing  A System Of  Financial  Instruments. 

 عن 
، جملة " جتربة األوراق املالية اإلسالمية وأوضاعها يف األسواق املالية للبلدان اإلسالمية وتقدير احلاجة لسوق إسالمية ثانوية " د عبد الرمحن يسري ، .ا

 .  12، ص )  1995، ديسمرب  1 عدد 3جدة ، جملد ( ،  البنك اإلسالمي للتنمية –إدارية اقتصادية إسالمية 
 .  34-33د عبد الرمحن يسري ، املرجع السابق ، ص .ا-)  91( 

 
( 3 ) Nichalas Goodisan “ The  Reqlatary  Rale OF The  Stock Exchange  “ London  Stock Exchange 
1989 OP CIT P1 
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 . اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك المالية المقترحة : ثانيا 
 . صك التمويل التأجريي -3     . صك املراحبات  -1

 .صك بيع السلم -4    .صك رأس املايل املخاطر  -2

    

 اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك المالیة الحالیة  في المصارف اإلسالمیة: أوال 
Diaclosure of Musharakah Instrument1=اإلفصاح عن صك املشاركات 

التمويل بالمشاركة هو االستراتيجية الرئيسية للمصارف اإلسالمية ، وهو ما يميزها عن المصرفية 
 : المعاصرة وفق قاعدة رئيسية في توزيع الربح وهي 

 .أن تكون نسبة التوزيع حمددة مقدما  -1
 . خلسارة بينهم بنسبة شائعة معلومة من رأس املال ليست نسبة ثابتة أن يكون الربح وا -2

يعترب الربح يف نظام املشاركة تكلفة يف العملية اإلنتاجية ، مما جيعل املصرف ذا عالقة إجيابية بالنسبة 
األجل وهلذا لالستثمار وجدواه ويسمح باالستخدام األمثل للموارد ، وتكون املشاركة عادة ملدة حمددة ، أو طويلة 

�ا تقوم علي  �ا اإلدارة املالية اإلسالمية اخلالصة حيث إ تشبه النموذج الغريب يف شركة التضامن وينظر إليها علي أ
مبدأ املشاركة واالستفادة من املخاطرة ، واملسامهة يف مشاركة ميكن أن تكون يف مشروع جديد أو متويل ملشروع 

 . )93(ق عليها قبليا إما اخلسارة فتتنوع حسب حصص رأس املالقائم  ، واألرباح توزع علي أسس متف

واملصرف يشارك العمالء يف العمليات التجارية والصناعية والزراعية وتدور العالقة بني البنك والعميل يف إطار 
نه نتيجة املشاركة بني الطرفني يف التمويل واإلدارة ويف الربح ويتوقف عائد املشاركة بني الطرفني علي ما تسفر ع

 .املشاركة بينهم من ربح أو خسارة 

  ) 94(وميكن تقسيم املشاركات من عدة اجتاهات

 . هناك مشاركات يف النفقات املتغرية واملشاركة املستمرة اليت تدخل يف تكوين رأس املال الثابت : وفقا لطبيعة األصول اململوكة -
 . واملشاركة املتناقصة اليت يسرتد فيها املصرف مشاركته بالتدريج مع حصة رحبه  .املشاركة املستمرة يف شكل أسهم : وفقا لالستمرار -
 . منها املشاركات التجارية ، املشاركات الزراعية ، واملشاركات الصناعية :وفقا ألغراض املشاركة -
 .قصري األجل و طويلة األجل : وفقا للمدة -
 .ومشاركات متخصصة ملشاريع معينة أو نشاط معني . ف مشاركات عامة مع كل نشاط املصر :وفقا لالستخدام -
 
  

 : وميول صك املشاركات العديد من األنشطة علي سبيل املثال 

                                                        
93 (  ) HTTP : WWW.DSC,edu,dept/msa/Economics/nbank.h1 

دار النشر للجامعات القاهرة  ، سنة ( ،  )األزمة واملخرج ( املصرفية اإلسالمية " ،يوسف كمال حممد . أ )  94( 
 .83، ص )  1998
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 .االستثمارات املباشرة اجلديدة  •
 .التوسعات يف مشروعات قائمة  •
 . املشاركة املتناقصة  •

 : ) 95(  املال العامل ميكن حصرها يف ثالثة أنواع واألساليب احلديثة يف متويل رأس –متويل رأس املال العامل .     
متويل األصول الثابتة واملتداولة للمشروعات ، كنصيب هلا يف املشاركة ونصيب املصرف يف سقف معني والسحب منه  : النوع األول 

 .صول املتداولة كذلك حمدد ، ويتم اقتسام الربح أو حتمل اخلسائر وفقا هلذا السقف ونسبته ايل األصول الثابتة واأل
يقوم املصرف متويل األصول املتداولة فقط مع تأجري األصول الثابتة ، ويتم اقتسام الربح أو حتمل اخلسائر وفقا لقيمة : النوع الثاين 

�اية الفرتة بالنسبة لألصول املتداولة   . التمويل يف 
لنوع السابق ، إال أنة يقوم بتمويل األصول الثابتة علي سبيل اهلبة أو يقوم املصرف متويل األصول املتداولة أيضا كما يف ا: النوع الثالث 

�اية الفرتة بالنسبة لألصول املتداولة   . التربع ، ومن مث يتم اقتسام الربح أو حتمل اخلسائر وفقا لقيمة التمويل يف 
 

  :المشاركة علي البنود التالية اإلفصاح المحاسبي لصك ويشمل
 ال املشاركات اإلفصاح عن رأس م--

يتم اإلفصاح عن مسامهات املصرف يف صك املشاركة وقيمة نصيب كل نوع من أنواع املشاركات القائمة سواء 
املشاركة الثابتة أو املتناقصة ونوع هذه املشاركات نقدا أو عينا فإذا كانت نقدا تقاس باملبلغ املدفوع ، أما إذا كانت عينا 

 .فيتم تقييمها بالقيمة السوقية 
ومع ذلك فإنه إذا كان هناك . ويتم حتديد القيمة الدفرتية لالستثمارات طويلة األجل عادة علي أساس التكلفة 

اخنفاض مستمر يف قيمة املسامهة فيجب ختفيض قيمتها الدفرتية مبا حلق بقيمتها من تدهور حتميال علي حساب األرباح 
قيمة االستثمارات ونتائج أعماهلا و التدفقات النقدية املنتظرة منها  واخلسائر ، وميكن التوصل إيل املؤشرات الدالة علي

  ).96(، و يؤخذ يف االعتبار أيضا املخاطر ونوع ونصيب املنشأة املستثمر ة يف املنشأة موضع االستثمار 
 .اإلفصاح عن مصروفات التأسيس ومعاجلتها  --

أو ما يف حكمها ومدي اتفاق أطراف اإلفصاح عن معاجلة مصروفات التأسيس مثل دراسات اجلدوى 
 .املشاركة علي اعتبارها من رأس املال املشاركة أم ال ، وطريقة عالجها يف احلالتني 

 
 

 .اإلفصاح عن املخصصات --
 .اإلفصاح عن املخصصات وتقسيمها حسب نوع املشاركة وأنواعها 

 . اإلفصاح عن االحتياطيات --

                                                        
 95  ( ) Harvard University, “ Harvard  Islamic Financial Information Program “ , 1998 , record 424 of 

735 .  
 

 19املعيار رقم ، مرجع سبق ذكره ،  اإلدارة املركزية للبحوث والتدريب اجلهاز املركزي للمحاسبات ) 96( 
 .149ص  احملاسبة عن االستثمارات ، 
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 .سب نوع املشاركة وأنواعها اإلفصاح عن االحتياطيات وتقسيمها ح

 اإلفصاح عن معاجلة التصرف يف االستثمارات --
عند بيع استثمار معني فإن الزيادة أو النقص بسبب حصيلة البيع وتتمثل يف الفرق بني التكلفة التارخيية 

الستثماري من والقيمة السوقية يتم ادارجها حبسابات النتيجة بعد األخذ يف االعتبار أيضا ما خيص هذا األصل ا
ويتم اإلفصاح عن ملخص لكل حركة يف قيمة االستثمارات خالل ،خمصص إعادة التقييم سواء بالنقص أو بالزيادة 

 .الفرتة يف القوائم امللحقة بالقوائم املالية 
�ا --  اإلفصاح عن مديين عمليات املشاركة وأسبا

يتم حتويل املشاركة ايل دين يف ) املشارك (  إذا ترتب علي عمليات املشاركة خسائر بسبب تقصري املتعامل
 . ذمة املشارك

 .اإلفصاح عن أثر تغري أسعار صرف العمالت والتضخم علي استثمارات صك املشاركات ونتائج أعماله --
يعترب تغري أسعار صرف العمالت و التضخم من العوامل اليت تؤثر علي القيمة السوقية لصك املشاركات 

 . لذلك علي املصرف اإلفصاح عن هذه التغريات وأثارها  ونتيجة أعماله ، 
 اإلفصاح عن الضمانات --

حيتفظ املصرف بضمانات للحفاظ علي أموال املشاركة يف حالة التعدي والتقصري من قبل املشارك،و علي 
ت حلماية رأس وهذه الضمانا، املصرف اإلفصاح عن هذه الضمانات وأنواعها وقيمة كل نوع من أنواع هذه الضمانات 

 .املال املشارك  يف بعض احلاالت مثل سوء اإلدارة أو اإلمهال أو التقصري أو خمالفة لشرط من شروط املشاركة 
 .اإلفصاح عن ختارج املصرف يف املشاركة املتناقصة --

الة اخلسارة يقوم البنك باسرتداد حصته خالل الفرتة احملددة باإلضافة إيل نصيبه من العائد أو ناقصا منه يف ح
 . ، ما مل تكن اخلسارة بسبب سوء اإلدارة من الشريك أو ملخالفة شروط املشاركة

 : ويكون توزيع الربح كاآليت 
 .نسبة من صايف العائد للشريك مقابل اإلدارة -1
 .يوزع الباقي بني الشريك والبنك بنسبة حصة كل منهما يف راس املال -2

 قدية للصك اإلفصاح عن قائمة التدفقات الن--
 : اإلفصاح عن أرباح إعادة التقييم لألصول املساهم فيها املصرف يف رأس أموال املشاركة --

 .ومتثل الفرق بني قيمتها السوقية وقيمتها الدفرتية ،كذلك أرباح إعادة التقييم يف رأس املال املشارك املتبقي 
 .املشاركة اإلفصاح عن اإليرادات واملصروفات الناجتة عن عمليات صك --

علي املصرف ان يقوم باإلفصاح عن اإليرادات حسب كل نوع من أنشطة صك املشاركات ويتم التفرقة بني 
: 
إذا قورنت تلك اإليرادات بالتكاليف الالزمة لتحقيقها ، وكانت النتيجة رحبا فهو يوزع بني : اإليرادات العادية  -1

 . ألرباح واخلسائر بينهم املصرف واملشاركني بالنسب املتفق عليها القتسام ا
يتم مقارنتها بتكلفتها وناجتها يوزع بني املصرف واملشارك بنسبة رأس : اإليرادات العرضية واإليرادات الرأمسالية  -2

املال ال بنسبة توزيع األرباح واخلسائر املتفق عليها بينهما ، وهناك من اآلراء ما تري توزيعها بني رب املال ورب 
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،  ) 97(  ف عن نسبه توزيع األرباح واخلسائر املتفق عليها بينهما مع ترجيح حصة رب املال العمل بنسبة ختتل
�ا املصرف وليست  ويرجع السبب لذلك الن هذه االيرادات ناجتة لتغري اسعار رأس مال املشاركة اليت يساهم 

طبقا لعوامل خارجية وليس  نتيجة جهد وعمل املشارك ، ومييل الباحث هلذا الراي باعتبار هذه األرباح عرضية
 . بسبب قرارات وجمهودات املشارك 

ويتم التفرقة بني املشاركات املنتهية خالل الفرتة املالية و املشاركات غري املنتهية يف حتديد الربح علي النحو 
 : التايل 
ن خالل مبدأ القياس الفعلي عمليات املشاركات اليت تبدأ خالل السنة املالية للمصرف ويتم إجنازها وتصفيتها م: أوال 

 . و ال توجد مشكلة يف  اإلفصاح عنها 
�اية السنة املالية للمصرف ، وهنا يواجه : ثانيا  عمليات املشاركة اليت تبدأ خالل السنة املالية للمصرف ومتتد ملا بعد 

 . املصرف مشكلة قياس وعرض نتيجة أعمال املشاركات 

    دات ھذه المشاركات دات ھذه المشاركات دات ھذه المشاركات دات ھذه المشاركات وھناك العدید من األسس لقیاس إیراوھناك العدید من األسس لقیاس إیراوھناك العدید من األسس لقیاس إیراوھناك العدید من األسس لقیاس إیرا
إتباع األساس النقدي لتحقيق اإليرادات والذي يعين عدم احتساب األرباح عن هذه الفرتة إذا مل يتم خالهلا  -1

 . التحصيل الفعلي لإليرادات 
إتباع األساس التقديري وذلك بالرجوع إيل رقم اإليرادات املقدرة يف دراسات اجلدوي السابقة لعمليات املشاركات  -2

. 
 . ع أساس البيع كأساس لتحقق اإليرادات إتبا  -3

وميكن التغلب علي احتساب الربح يف احلالة الثانية من خالل النص يف عقد املشاركة بني املصرف واملشاركني 
علي تقدمي تقارير وقوائم مالية شهريا أو كل ثالثة شهور من عملية املشاركة ، وكذلك حق املصرف يف مراجعة هذه 

 . م املالية التقارير والقوائ
 
 
 

و يري الباحث حلل مشكلة التخارج يف الصكوك املالية ومن ضمنها صك املشاركات وجود بورصة داخلية 
للمصرف ميكن من خالل تغذيتها باملعلومات والقوائم املالية والتقارير املختلفة عن أداء الصكوك املالية التوصل إيل 

صدره املصرف ، وكذلك تكوين خمصص خماطر استثمارات بالنسبة قيمة تبادلية عادلة للصك و إيراداته الذي ي
للمشاركات اليت مل يتم تصفيتها خالل السنة املالية ، ويتم استقطاعها من الربح القابل للتوزيع لكل مشاركة و جتنيبها 

دم يف حسب جمنب خاص بكل متعامل  ويتم تقسيمها بنسبة توزيع الربح بني املصرف وصاحب الصك يف حالة ع
�اية عملية املشاركة   . استخدامه حيت 

 : تقسيم عمليات املشاركات اليت متثل موضع املشكلة ايل قسمني رئيسيني ، مها  ) 98( ويقرتح أحد الباحثني  

                                                        
كلية  –رسالة ماجستري غري منشورة " دراسة حتليلية للمشاكل احملاسبية يف املصارف اإلسالمية " عامرية عبد الباسط عامر . أ )   97( 

 .  146ص ، 1989التجارة جامعة االزهر سنه 
 مشاكل القياس والتنظيم احملاسيب للمشاركات يف املصارف اإلسالمية " خالد حممد عبد املنعم زكي . أ)   98( 
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ويشمل علي عمليات املشاركات اليت مل تقطع شوطا ملموسا يف التشغيل او التجارة حبيث مل حتقق بعد :القسم األول 
ادات املنتظر حتققها منها ، أما بسبب قصر الفرتة بني تاريخ بدايتها وتاريخ انتهاء السنة املالية للمصرف او بسبب اإلير 

�ا واعدادها  سواء إلمتام عملية  –طبيعة العملية نفسها ، من حيث احتياجها ايل فرتة زمنية ميكن من خالهلا إمتام جتهيزا
�ا ايل فرتتني . واالنتاج واملتاجرة  االسترياد او اإلنشاء السابق للتشغيل  :يتم تقسيم حيا

واليت يتم من خالهلا األنفاق املطلوب لتجهيزها واعدادها ، دون ان تبدأ يف حتقيق اإليرادات املنتظرة : الفرتة األويل  -1
 . ، وهذه الفرتة يكون من األوفق تعليق نتيجتها وعدم إدخاهلا يف حسابات النتيجة اخلاصة باملصرف 

وهي متثل الفرتة اليت يبدأ فيها التشغيل الفعلي واملتاجرة وحتقق إيرادات املشاركة فيتم حساب نتيجة : الفرتة الثانية  -2
أعماهلا وفقا لالتفاق بني املصرف واملشاركني علي أعداد حسابات نتيجة ربع سنوية لكل علمية مشاركة ،مع 

 . يف إدارة املشاركة اذا تطلب االمر ذلك  احتفاظ املصرف حبقه يف املراجعة والتفتيش والتدخل
وكذلك االتفاق بني املصرف واملشارك علي اعتبار أي توزيع لألرباح قبل التصفية النهائية لعملية املشاركة          توزيعا 

 .مؤقتا أو حتت التسوية 
اإليرادات املنتظرة منها  يشمل علي عمليات املشاركات اليت دخلت يف طور التشغيل وبدأت حتققو : القسم الثاين 

خالل الفرتة الواقعة بني تاريخ عقدها وبني تاريخ انتهاء السنة املالية للمصرف ، وعمليات املشاركات اليت بدأت حتقق 
�اية السنه املالية للمصرف ، فيتم اتباع نفس الطريقة السابقة  �اية سنتها املالية خيتلف عن تاريخ  إيرادات اال ان تاريخ 

 . صة بالفرتة الثانية من القسم األول واخلا
�ا علي -- اإلفصاح عن أسس توزيع الربح بني املصرف واملشروعات املشرتكة املستمرة حيث يتم توزيع الربح بني املصرف واملشروعات املشارك 

 ) 99: (النحو التايل 
 فصل حصة املشروع عن العمل كمضارب وهي تقدر بنسبة شائعة من الربح : أوال 
 . توزيع الباقي بنسبة رأس املال املشرتك بني املصرف واملشروع املضارب : نيا ثا
 

 : ) 100( اإلفصاح عن السياسات احملاسبية ، مثل--
 كيفية احتساب القيمة الدفرتية لالستثمارات  •
 كيفية معاجلة التغريات يف القيمة السوقية لالستثمارات  •

 د بيع األصول االستثمارية كيفية معاجلة فائض إعادة التقييم عن •
يتم اعتماد سياسة إلعادة التقييم علي أساس دوري وبشكل منتظم مما يتطلب إعادة تقيم مجيع االستثمارات 

أو علي األقل إعادة التقييم جلزء كبري من االستثمارات ، وتقيد الزيادة يف القيمة ، طويلة األجل يف نفس الوقت 
االستثمارات طويلة األجل مباشرة إيل حقوق املسامهني حتت بند فائض إعادة التقييم ،  املدرجة الناجتة من إعادة تقيم

أما االخنفاض يف القيمة املدرجة أثر إعادة تقيم نفس االستثمار فإنه حيمل علي األرباح ما عدا ذلك اجلزء منه الذي 
                                                                                                                                                               

 . 1989جامعة القاهرة سنه  –كلية التجارة  -رسالة ماجستري غري منشورة )  دراسة نظرية تطبيقية  ( 

 .180ص كوثر عبد الفتاح االجبي ،  مرجع سبق ذكره ،  . د )  99( 
 

100( ) International  Accounting  Standards Committee Standard no.25,  “ Accounting  of Investment 
“london : IASC  p .13 . 
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التقييم فإنه حيمل علي تلك الزيادة اليت يعترب متعلق بزيادة سابقة نتجت من إعادة التقييم وأدرجت يف فائض إعادة 
 :وجيب اإلفصاح يف حالة إتباع سياسة إعادة التقييم علي ما يلي ،.سبقت 

1- ƸǊǊƬҚƵǚ � əǛƝǔ ﬞ ǚ� ƲҚ�  ҒƬƶƞҚƺƵǚ ҒƃǛǊƄƵǚ 
 تاريخ أخر إعادة تقيم  -2
 . أسس إعادة التقييم ،  وعما إذا مت االعتماد علي تقييم خارجي  -3

 تخارج اإلفصاح عن طريق ال--

إذا انتهت املشاركة أو صفيت ومل يتم تسليم حق املصرف يف رأس املال املشارك بعد انتهاء املشاركة تعترب 
هذه احلصة دينا علي الشريك ، وإذا صفيت املشاركة قبل عملية التملك يف املشاركة املتناقصة فيتم ختفيض ما مت 

مويل باملشاركات ويتم االعرتاف مبا نتج من ربح آو خسارة اسرتداده بالتصفية من حصة املصرف فيها من حساب الت
 . من الفرق بني القيمة الدفرتية وما مت اسرتداده يف  قائمة الدخل 

 اإلفصاح عن تقارير الرقابة واملراجعة --
ري  أي جهات اخ –مراجع احلسابات  –اإلفصاح عن تقارير اجلهات الرقابية املختلفة مثل هيئة الرقابة الشرعية --

 .وحاالت اخلروج عن هذه القواعد وأسباب ذلك 

 اإلفصاح عن صك صنادیق االستثمار=2
Disclosure of Investment Funds InstrumentInstrumentInstrumentInstrument 

تعترب صناديق االستثمار من األوعية واألدوات املالية اجلديدة يف سوق املال واليت ميكن من خالهلا حتيق 
قومي أو مستوي املصارف أو مستوي االفراد املستثمرين ، ويعتمد ويتطلب تقييم العديد من املزايا سواء علي املستوي ال

�ا حتيب تتمكن  أداء هذه الصناديق واملفاضلة بينهم اإلفصاح عن البيانات واملعلومات من خالل القوائم املالية وملحقا
 . اجلهات ذات املصلحة من تقييم األداء واملفاضلة بشكل سليم 

�ا أوعية مالية تسعي إيل جتميع  مدخرات األشخاص واستثمارها يف ميكن تعريف صنادي ق االستثمار بأ
�دف تقليل خماطر االستثمار  األوراق املالية عن طريق جهة متخصصة ذات خربة يف إدارة حمافظ األوراق املالية وذلك 

 ) 101( وزيادة العائد 

ص االستثمارية املناسبة ملشروعات قائمة بالفعل دون وتقوم هذه الصناديق بشراء وبيع األوراق املالية ذات الفر 
وتصدر هذه الصناديق صكوك مالية تعرف باسم ، إقحام نفسها يف جماالت االستثمار املباشر يف هذه املشروعات 

اليت تتلقاها من الغري ومتثل كل وثيقة حصة نسبية يف صايف  ) 103( مقابل األموال النقدية  ) 102( وثائق االستثمار 

                                                        
ندوة صناديق ،" منوذج حماسيب مقرتح لقياس وتوزيع عوائد صناديق االستثمار يف ضوء الفكر اإلسالمي " عصام أبو النصر ، . د)   101(  

 . 75، ص 1997سنه ثمار يف مصر الواقع واملستقبل جامعة األزهر مركز صاحل عبد اهللا كامل ، االست
 
 . 1992لسنه  95من القانون رقم  36مادة )   102( 
  . 1992لسنه  95من االئحه التنفيذية لقانون  150مادة )   103( 
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ول الصندوق و تعترب القوائم املالية  والتقارير املالية املنشورة  لصناديق االستثمار ضرورية لقيام املستثمر بالتحليل أص
لذلك جيب اإلفصاح من خالل القوائم املالية وغريها ، املايل هلذه الصناديق وتقييم أدائها يف ضوء البيانات واملعلومات 

 .ستثمرين احلالني واملرتقبني من تقييم و التنبؤ بأداء هذه الصناديق عن مجيع املعلومات اليت متكن امل
اإلفصاح عن عمليات الصندوق وقدم مناذج  179ولقد نظم قانون سوق املال والئحته التنفيذية يف املادة 

 ): 104( حمدودة لذلك ومن العناصر اليت يشمل اإلفصاح عنها البيانات واملعلومات اآلتية 
 : يرادات صناديق االستثمار وأنواعها كما يلي اإلفصاح عن إ---
اإليـــرادات احملصـــلة واملســـتحقة عـــن االســـتثمار يف األســـهم وصـــكوك االســـتثمار ذات العائـــد املتغـــري ووثـــائق صـــناديق  

 . أخرى 
 .اإليرادات الناجتة عن االستثمار يف السندات وأذون اخلزانة وسائر األوراق ذات العائد الثابت وأسباب ذلك  
 .رباح واخلسائر الناجتة  عن بيع وشراء األوراق املالية و ووثائق االستثمار األخرى األ 
 .اإليرادات الرأمسالية الناجتة عن الزيادة أو النقص يف صايف القيمة السوقية لألوراق املالية  
 .الفوائد البنكية نتيجة ودائع البنوك وأسباب ذلك  
 .اإليرادات األخرى وتصنيفها  

 : صاح عن صك صندوق االستثمار ما يلي  ويشمل اإلف
اإلفصاح عن مكونات حمفظة األوراق املالية للصندوق يف ملحقات القوائم املالية ومسامهة جهة اإلصدار يف رأس --

 . مال الصندوق ونوع هذه املسامهة نقدا أو عينا وطريقة دفع هذه املسامهة علي دفعة واحدة أو علي دفعات
 
 
 

 .املصروفات  اإلفصاح عن بنود--
( اإلفصاح عن املصروفات اليت حتمل علي وعاء الصندوق واألخرى اليت حتمل  علي مدير الصنـــدوق  

،  فاملصروفات اخلاصة بأعمال الصندوق هي املصروفات املباشرة املتعلقة بتنفيذ وتشغيل العمليات ) املضارب 
يتحملها املضارب وهي املصاريف اإلدارية الضرورية لعمل  االستثمارية املكونة للصندوق واملضاربة واملصروفات اليت

 :وهذه املصروفات هي  ) 105( املضارب يف إدارة ومتابعة أعمال الصندوق 
 .أتعاب مدير االستثمار  
 .أتعاب البنك  
 .املصروفات التمويلية والتسويقية والدعاية واإلعالن  
 .عموالت السمسرة ورسوم حفظ األوراق املالية  
 .راقيب احلسابات للصندوق أتعاب م 

                                                        
 .   1992لسنه  95من الالئحة التنفيذية لقانون  179مادة  )104(
ندوة املصارف العربية وصناعة صناديق االستثمار ، " صناديق االستثمار لدي املصارف اإلسالمية " عز الدين حممد خورشد ، . ا)  105(  

 . 147، ص  1995سنة احتاد املصارف العربية  بريوت لبنان ، 
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 .الضرائب املستحقة  
األتعــاب والعمــوالت الــيت حيصــل عليهــا املصــرف منشــئ الصــندوق وكــذلك األتعــاب والعمــوالت الــيت حيصــل عليهــا  

�اية الفرتة �اية األمر من عائد أموال املستثمر يف  �ا سوف تستقطع يف   مدير االستثمار أل

 نشرة اإلصدار  اإلفصاح عن األرباح المتوقعة في--
جيب علي الصندوق اإلفصاح عن األرباح املتوقعة واليت يتم حتديدها وفق دراسات علمية وصفية ووفق اخلربات 

 .والتجارب السابقة 
اإلفصــاح عــن عالقــة مــدير االســتثمار وأتعابــه وبنــود هــذه األتعــاب ونســبة األتعــاب مــن الــربح وكــذلك أتعــاب حســن --

�ا ونسب  .تها من أرباح الصندوق األداء وطريقة حسا
اإلفصــاح عــن مســئولية املصــرف منشــئ الصــندوق عــن ســوء اإلدارة الــيت تــؤدي إيل األضــرار بالصــندوق وميكــن اعتبــار --

 . النسبة اليت حيصل عليها املصرف عند زيادة األرباح عن حد معني مقابال لضمان ما حيدث من سوء إدارة
 : ي األطراف املختلفة وهماإلفصاح عن األرباح وطريقة توزيعها عل--

 .محله الوثائق الذين يكتتبون بشراء هذه الوثائق يف مقابل أمواهلم املستثمرة  
 :املصرف منشى الصندوق  

 .مقابل املال املخصص ملباشرة النشاط  -
 .مقابل ربح مضارب ال اجر  -

 . مدير االستثمار 
البور صات العاملية ونتائج أعماله لفرتة زمنية مناسبة وقياس معدالت الربح اليت حتققت اإلفصاح عن خلفية مدير االستثمار و مسعته وخربته يف --

 . نتيجة إدارته للمحافظ والصناديق خال ل فرتة كافية 
اإلفصـاح عــن اإلربــاح الرأمساليــة الناجتــة مـن التغــري يف القيمــة الســوقية عــن القيمـة االمسيــة لــألوراق املاليــة فالقــانون رقــم  --
 106( الباقيـة كاحتيـاطي رأمسـايل% 50مـن هـذه األربـاح علـي األقـل غـري حمققـة وجينـب % 50يعترب  1992 لسنه 95
 .( 
 :اإلفصاح عن اخلسائر لصناديق االستثمار --

 .توزع اخلسائر  بنسبة األموال املستثمرة و ختفض من قيمة الوثيقة 

�ا اإلفصاح عن التخارج يف صندوق االستثمار وطريقة حساب التخارج--  . وأسعار الصكوك والبيانات املتعلقة 
�ا --  : اإلفصاح عن أسس وقواعد تكوين االحتياطيات وأسبا

يتم التفرقة بني أسباب تكوين هذه االحتياطيات فإذا كانت خمصصة ملواجه خماطر االستثمار محاية لرأس 
�دف مواجهة االخنفاض املال يتم اقتطاعها من توزيع األرباح ألصحاب رأس املال ، أما إذا كانت  هذه االحتياطيات 

 . احملتمل يف اإلرباح وحتقيق املوازنة يف التوزيعات فإنه يتم استقطاعها من األرباح قبل توزيعها 
 :اإلفصاح عن قيمة زكاه صندوق االستثمار وكيفية حسابه --

 ) 2( ويتم التفرقة هنا بني ثالث حاالت

                                                        
 .  8/4/1993 81الوقائع املصرية ، عدد  1992لسنه  95القانون رقم  )  106( 
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    ....ة المشارك  ة المشارك  ة المشارك  ة المشارك  عدم قيام إدارة الصندوق بإخراج زكاعدم قيام إدارة الصندوق بإخراج زكاعدم قيام إدارة الصندوق بإخراج زكاعدم قيام إدارة الصندوق بإخراج زكا----1
 .قيام إدارة الصندوق بإخراج زكاة املشارك من أرباح الصندوق -2

    ....اقتصار دور إدارة الصندوق في بيان حساب زكاة المشارك دون إخراجها  اقتصار دور إدارة الصندوق في بيان حساب زكاة المشارك دون إخراجها  اقتصار دور إدارة الصندوق في بيان حساب زكاة المشارك دون إخراجها  اقتصار دور إدارة الصندوق في بيان حساب زكاة المشارك دون إخراجها  ----3
 .ليس هناك حاجة لعملية اإلفصاح حيث يقوم املشارك بإخراج الزكاه بنفسة : احلالة األويل 
مشاركته زكاة عروض التجارة مبعين إنه إذا جاء حول زكاة يزكي بالقيمة السوقية  فإن املستثمر يزكي:احلالة الثانية 

للصكوك من خالل أسعار التداول يف السوق أو األسعار اليت تعلنها إدارة الصندوق وإذا مل يكن هناك سوق فإنه يزكي 
 .فيها بتقومي أهل اخلربة فيخرج ربع العشر من تلك القيمة 

ح أمهية اإلفصاح حيث تقوم إدارة الصندوق باإلفصاح عن قيمة زكاة املشارك دون إخراجها عنه ، توض: احلالة الثالثة 
فهي تقوم بتحديد احلصة اخلاضعة للزكاة يف أموال الصندوق وتقوم حبساب قيمة الزكاة املستحقة عليها وتعلن 

 .للمستثمرين نصيب الورقة املالية الواحدة من الزكاة 
 التدفقات النقدية للصك اإلفصاح عن قائمة --
أي جهات اخري   –مراجع احلسابات  –اإلفصاح عن تقارير اجلهات الرقابية املختلفة مثل هيئة الرقابة الشرعية --

 .وحاالت اخلروج عن هذه القواعد وأسباب ذلك 
 
 
 
 

 اإلفصاح عن صك المضاربة=3
Disclosure of mudarabah Instrument  

 
�ا تقوم علي التآلف احلقيقي بني  تعترب صيغة املضاربة من أهم الصيغ االستثمارية يف املصارف اإلسالمية أل

�م ال ميلكون املال  وميكن القول بأن ،من ميلكون املال وليس  لديهم اإلمكانية لتشغيله وبني ما ميلكون اخلربة إال إ
 .ال واألخر العمل  املضاربة هي  نوع من أنواع املشاركة ولكن بني طرفني األول ميلك رأس امل

ويعد صكوك املضاربة هي البديل عن حسابات االستثمار يف البنوك التقليدية حيث يقوم املستثمرون بشراء 
وقبل التعرف علي ،الصكوك من املصرف مقابل قيام املصرف باستثمار أمواهلم وفق عقد املضاربة يف أنشطة املصرف 

 : ن التعرف علي مفهوم املضاربة  وأنواعها اإلفصاح احملاسيب لعمليات املضاربة البد م
فاملضاربة اليوم تطلق ، جيب احلذر من اختالط لفظ املضاربة مبعناها الشرعي بلفظ املضاربة مبعناها العصري 
الذي يعن  Speculationعلي كسب فروق األسعار يف البورصات باملخاطرة أو باملقامرة ، وهي ترمجة للفظ إجنليزي هو 

  ) 107.( واستخدمه الغرب للتعبري عن عملية كسب فروق األسعار  التخمني ،

                                                        
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، القاهرة ، ( ،" معامالت السوق -مصطلحات الفقه املايل املعاصر " ،سف كمال حممد يو . ا-)   107( 

 .176، ص ) 1997سنة 
 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 72 

 :  ) 108( وتنقسم المضاربة الي قسمین 
 .مضاربة مطلقة وهي اليت ال تتقيد بزمان وال مكان وال نوع جتارة أو استثمار -1
 .مضاربة مقيدة وهي ما قيدت بعض ذلك أو كله -2

 : لية  ويشمل اإلفصاح عن صك المضاربة علي البنود التا
ويف سبيل احملافظة علي ،اإلفصاح عن السياسات احملاسبية املتبعة يف حتديد قيمة االستثمارات والتغري يف أسعارها --

فانه جيب اعتماد سياسة إلعادة التقييم علي أساس دوري وبشكل منتظم مما يتطلب إعادة تقيم مجيع ، مبدأ التماثل 
  ) 109.(  االستثمارات طويلة األجل يف نفس الوقت 

 اإلفصاح عن رأس المال المضارب بھ--
يتم اإلفصاح عن قيمة ونوع راس املال املقدم من قبل املصرف إيل املضارب فإذا قدم املال نقدا فيتم اإلفصاح عن املبلغ 

خيية لرأس املدفوع أما إذا كان رأس املال عينا فيقاس بالقيمة السوقية لألصول املقدمة ،ويتم اإلفصاح عن التكلفة التار 
�ذه الفروق   . املال املضارب بعد االقتناء ويتم تكوين خمصص إعادة تقومي رأس مال املضاربة 

  ) 110( هناك  طريقتان لتقييم راس المال المضارب  
 . إظهار االستثمارات بالتكلفة التارخيية ممثلة يف رأس املال الذي تسلمه املضارب -1

 .بقیمتھا السوقیة  اإلفصاح عن استثمارات  المضاربة -2
يف حقيقة األمر فإنه وإن كانت هذه الزيادة أو النقص لتكلفة االستثمارات عن قيمتها اجلارية ممثلة يف أرباح وخسائر 

إعادة التقومي ال يتم توزيعها عن طريق املضاربة ، فإن إضافتها إيل قيمة االستثمارات اليت متثل رأس مال املضاربة خيالف 
قواعد الشرعية من أن راس املال يف املضاربة يرد بالقيمة اليت استلمه املضارب ، وإنه حىت يف الفكر ما يقتضي به ال

�ا مباشرة �ذه الفروق  وال يتم تعديل االستثمارات   .  احملاسيب املعاصر يتم تكوين احتياطي إعادة تقومي االستثمارات 

 اإلفصاح عن الضمانات --
نات املوجودة من املضاربني و تبويبها من حيث الكم والنوع وبيان طبيعة علي املصرف أن يفصح عن الضما

�ا  �ا ومد وهذه الضمانات ضد التقصري للمضارب وعدم التزامه بتنفيذ الشروط فاألصل أن ،املضاربات املرتبطة 
ارة خارجة عن ففي حالة عدم تقصريه والتزامه بالشروط املتفق عليها وحدثت خس، املضارب ال يضمن إال إذا قصر 

ألن خمالفة املضارب وتقصريه يف الشروط يصري املضارب متعديا ، إرادته فال حتمل عليه وختصم من رأس املال  املضارب 
                                                        

108 (  ) Dr.Hussein K .Fahmy and  Abdil; Awwa; Sarler , " Islamic Modes Of  Finance And Financial 

Instruments For Resource Mobilization (A survey study)  , paper presented at the seminar on " 
Mechanism and Development of Islamic Financial Instruments "  ,  August 11-13 ,1996 p.20 
 
 (109 ) Inernational  Accounting  Standards Committee “Standard no.25,  Accounting for Investment 
(London : IASC , 1987 . 

دراسة اجلوانب الفقهية واحملاسبية ملعيار املضاربة الصادر من هيئة احملاسبة واملراجعة للمصارف " حممد عبد احلليم عمر ، . د)  3( 
 .46،ص  1994، حبث غري منشور  ،  سنه "واملؤسسات املالية اإلسالمية 
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مبعين حتويل املال من رأس املال املضارب إيل دين ، وتنقلب العالقة  من عالقة األمانة إيل عالقة الضمان علي املال 
 . للمضارب 

اجلة مصروفات التأسيس عند التعاقد مع املضاربني حيث من املمكن أن يتفق الطرفان املصرف اإلفصاح عن مع--
واملتعامل فيما لو احتسب مصروفات التأسيس ضمن رأس املال املضارب مثل مصروفات دراسة اجلدوى وما يف 

�ا ضمن رأس املال املقدم يتم اإلفصاح عنها وعن قيمتها   . حكمها ويف حالة احتسا
 إلفصاح عن املخصصات واالحتياطيات ا--

�ا وقيمتها مثل خمصص اخنفاض قيمة أصول املضاربة  �ا املصرف وأسبا اإلفصاح عن املخصصات اليت يكو
وكذلك اإلفصاح عن االحتياطيات املكونة للورقة املالية وقيمتها ،خالل الفرتة وخمصص الديون املشكوك يف حتصيلها 

 .زعة وقيمتها من جممل الربح وأسس إعدادها وتقييمها ونسبتها من األرباح غري املو 

 اإلفصاح عن اإلیرادات --
يف املضاربة اليت تستمر أكثر من فرتة مالية يتم إثبات كل فرتة مالية من هذه الفرتات مبا خيصها من األرباح 

 ادات وهناك ثالثة أراء ملعاجلة هذه اإلير ،أو خسائر املضاربة طبقا لنظام التصفية اجلزئية 
�اية مـدة املضـاربة واسـرتداد رأس املـال والتوزيـع الفعلـي للـربح  -1 أي عـدم االعـرتاف بـاإليراد يف الفـرتات ،االنتظار حىت 

 .  املالية السابقة واالنتظار حىت التوزيع الفعلي، وعدم حتميل أي سنه مالية اإليرادات إال بعد انتهاء املضاربة 
ثل نصيب املصرف من اإلربـاح والـيت تقـرر توزيعهـا دون االنتظـار لتحصـيلها الفعلـي  أي االعرتاف باإليرادات اليت مت -2

 .إتباع مبدأ االستحقاق يف االعرتاف باإليراد
 .إتباع األساس النقدي وحتميل كل فرتة مالية حماسبية جبزء من اإليرادات اليت  مت حتصيلها فعال -3

ث يتم احتساب األرباح من اإليرادات الفعلية ، ويتم حتميل كل سنه ومييل الباحث إيل اتباع الطريقة االخرية حي
�ا الفعلية وتكون القوائم املالية معربه عن حقيقة املركز املايل للصك   . بايرادا

 اإلفصاح عن القيود العامة يف التصرف يف االستثمارات أو احلصول علي الدخل املتولد منها--
 :صك  املضاربة وتبويبها إيل اإلفصاح عن املصروفات اخلاصة ب--
 املصاريف املباشرة  -1
 املصاريف اإلدارية غري املباشرة  -2
 . مصاريف مشرتكة بني أكثر من نشاط ونصيب صك املضاربة منها -3

 .اإلفصاح عن معاجلة اخلسائر وقيمتها --
 : ويتم التفرقة يف معاجلة اخلسائر بني نوعني من املضاربات كما يلي 

�ا و حتميل اخلسائر علي قائمة الدخل  بالنسبة-1  .للمضاربة املنتهية يتم ختفيض قيمة االستثمارات 
�ا يف :وهناك طريقتان ملعاجلة خسائر املضاربة املستمرة ألكثر من سنه ، األول -2 �ا ، مبعين ال يتم إثبا ال يعرتف 

�اية مدة املضاربة ويتم ختفيض را �ذه اخلسائر ، والبديل الثاين عدم توزيع كل القوائم املالية و االنتظار حىت  س املال 
 .الربح ويتم احتجاز جزء منه كاحتياطي ملواجهة أية خسائر قد تقع بعد التوزيع بالنسبة للمضاربة املستمرة 
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 اإلفصاح عن توزیع األرباح --
تنتهي خالل فرتة اإلفصاح عن نصيب املصرف يف أرباح أو خسائر عمليات التمويل باملضاربة اليت تنشأ و 

إما يف املضاربات طويلة األجل اليت تستمر ،املضاربة حيث يتم التوزيع  بعد تصفية عمليات املضاربة قصرية األجل 
�ا . ألكثر من فرتة مالية فيتم قيد األرباح احملققة عن كل فرتة بقيمة ما حصل منها  ويف حاله اخلسائر فيتم حبث أسبا

ضارب فتحمل علي املضارب أو نتيجة عدم قيام املضارب بأي نوع من أنواع التقصري أو إما بتعدي أو تقصري من امل
ا  ـ�  .التعدي فيتم ختفيض رأس املال املضارب 

 
 

 .اإلفصاح عن أثر تغري أسعار صرف العمالت والتضخم علي استثمارات صك املشاركات ونتائج أعماله --
ؤثران علي قيمة صك املضاربات ونتيجة أعماله لذلك يعترب تغري أسعار صرف العمالت وكذلك التضخم ي

 . علي املصرف اإلفصاح عن هذه التغريات وأثارها 

 اإلفصاح عن تخارج وتصفیة المضاربة --
 :  ) 111( علي املصرف اإلسالمي اإلفصاح عن خسائر التخارج والتصفية وتبويبها واليت ميكن تصنيفها ايل 

كله بدون تعد أو تقصري من املضارب تنتهي املضاربة وتتم تسوية احلساب اخلاص إذا هلك رأس مال املضاربة  : أوال
 ويعاجل اإلهالك بصفته خسارة علي املصرف  

إذا انتهت املضاربة أو صفيت ومل يتم تسليم رأس املال املضارب إيل املصرف بعد التحاسب التام فإنه يتم إثبات : ثانيا 
 ب راس املال املضارب ذمما علي املضار 

إذا هلك رأس مال املضارب أو انتهت املضاربة وثبت تقصري املضارب فإنه يف هذه احلالة يتم إثبات رأس املال : ثالثا 
 . املضارب ذمما علي املضارب 

 اإلفصاح عن قائمة التدفقات النقدية للصك --
أي جهات اخري  وحاالت اخلروج عن  –جع احلسابات مرا –اإلفصاح عن تقارير اجلهات الرقابية املختلفة مثل هيئة الرقابة الشرعية --

 هذه القواعد وأسباب ذلك 
 

 : اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك المالية المقترحة في المصارف اإلسالمية : ثانيا 
 

Disclosure of murabahah Instrument Disclosure of murabahah Instrument Disclosure of murabahah Instrument Disclosure of murabahah Instrument  1111= اإلفصاح عن صك المرابحة  
ر جبانب رئيسي من التمويل الذي تقدمه املصارف اإلسالمية تعترب املراحبة  إحدى صيغ التوظيف اليت تستأث

(  1976يف الوقت الراهن ، و املراحبة من أقدم صيغ التمويل يف املصارف اإلسالمية فكان طرح هذا الصيغة يف عام  

قبل يقوم أصل هذه املسألة علي الواقع الذي نعيشه وذلك من ناحية الرغبة يف احلصول علي بعض االحتياجات  )"112
 ". توفري الثمن املطلوب  

                                                        
 165املرجع قبل السابق ص )  111( 
 ) .1986دار االحتاد العريب الطباعة ، القاهرة ( ،  صرفية مبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية،  تطوير األعمال املسامي محود .د-) 2( 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 75 

واحلقيقة إن املصارف اإلسالمية قد اعتمدت علي هذه الصيغة بشكل كبري حىت بدا يف  اآلونة األخرية وجود 
بعض األصوات اليت تنادي باخلروج من حيز املراحبة وتنويع األدوات املستخدمة من قبل املصارف اإلسالمية ذلك ألن 

 من الصيغ التمويلية ولكن ال ينبغي  أن ترتكز املصارف اإلسالمية عليه وحده ،ويعترب صك بيع املراحبة وأن كان يعترب
املراحبة مالئما ومناسبا للمستثمرين واملدخرين الذين يطلبون احلصول علي عائد مناسب مع عدم املخاطرة بأمواهلم ، 

 .سلعة ما حلسابه مبواصفات حمددة حيث يقدم املتعامل بطلب للمصرف يطلب منه فيه بأن يقوم املصرف بشراء 
ويتعهد يف طلبه هذا بشراء السلعة هذه بعد متلك املصرف هلا ، ويتفق كل من العميل واملصرف يف عقد 

 .)113(املراحبة علي سعر السلعة ونسبة الربح وطريقة السداد وغريها من الشروط األساسية الالزمة إلمتام الصفقة
 : مثل ) 114( ة أن يقوم بالعديد من األنشطة وميكن للمصرف من خالل صك املراحب

توفري احتياجات بعض القطاعات اإلنتاجية ، منها قطاع التجارة سواء الداخلية أو اخلارجية باإلضافة ايل القطاعات -1
�ائية ومواد خام لتجار اجلملة أو التجزئة أو املستهلكني وذلك عن طريق شراء السلع  اإلنتاجية من سلع وسيطة و

 . ادة بيعها باملراحبة وإع
 .متويل جتارة الصادرات والواردات -2

 :ویشمل اإلفصاح عن صك المرابحة البنود التالیة  
وهناك . اإلفصاح عن تكلفة البضاعة املباعة والعناصر الداخلة يف تكلفة السلعة ومثن البيع باملراحبة يف املصارف __ 

 :البضاعة املباعة منها  العديد من األساليب املستخدمة يف قياس تكلفة
 .التكلفة التارخيية  -1
 .التكلفة االستبدالية  -2

وجيب علي املصرف أن يفصح عن األسلوب الذي يتبعه يف حتديد تكلفة البضاعة املباعة ، فالتقومي علي 
ولكن قد  ) 115"( يه بيع مبثل الثمن األول وزيادة رحبا معلوما متفقا عل" أساس التكلفة التارخيية يستند إيل تعريف املراحبة 

حيتج البعض علي هذا األسلوب من منطلق ثبات واستقرار األسعار يف العصر الذي وضعت فيه هذه التعاريف ، إال 
ومن أشار صراحة إيل استخدام أساس التكلفة التارخيية باعتبارها الثمن األول   )116( أن هناك العديد من اآلراء 

 .الظروف واألحوال سواء اتسمت األسعار بالثبات أو التغري  كأساس لتقومي بضاعة املراحبة يف مجيع

                                                                                                                                                               
 
جملة الدراسات " العقود املالية يف الفقة اإلسالمي والفكر احملاسيب  دراسة حتليلية" سليمان حممد مصطفي إمساعيل  ، . د)  113( 

 .  150ص ،)  1992سنه (  كلية التجارة ببنها –والبحوث التجارة 
 . 2،ص )  1990سنه (، حمفظة البنوك اإلسالمية  ، نشرة إعالنية  إدارة البنك اإلسالمي للتنمية ، )  114( 
 
 . 2163، ص  3، ج  ، بدائع الصنائعالكاساين ) 115(
 يرجع يف ذلك ايل )  116(
، اجلز الثالث ،ص ) ة النصر احلديثةالرياض مكتب( ، "كشاف القناع عن منت االمتناع " منصور بن يونس ين ادريس البهويت ،  -1

332. 
 .200، اجلزء الثالث ،ص )مكتبة اجلمهورية العربية(، "املغين " ابن قدامة ،  -2
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كما أن التقومي علي أساس التكلفة االستبدالية اجلارية يستند علي إنه مبدأ عام للتقومي يف الفكر احملاسيب 
�اية الفرتة بالقيمة النقدية املتوقع احلصول عليها يرجع إيل أن  املراحبات اآلمر ،ويعترب اإلفصاح عن قيمة املراحبات يف 

�اية الفرتة  .بالشراء غري امللزمة قد حيدث عدم إمكانية اسرتداد تكلفة املراحبة أي مبلغ املديونية املطلوبة من العمالء يف 
 
  

اإلفصاح عن أثر التغريات يف أسعار الصرف عند قياس تكلفة بضاعة املراحبة ، وقد يقوم املصرف باسترياد سلعة __ 
أجنبية حمددة ، وعند بيعها مرحبة للعميل يتغري سعر الصرف بني العملة األجنبية والعملة احمللية اليت  من اخلارج بعملة

�ا املتعامل  ويواجه املصرف أساسني حلساب سعر بضاعة املرحبة علي أساس سعر الصرف يوم الشراء أو  يوم  سيسدد  
 . حتديد سعر تكلفة البضاعة املستوردة  البيع ،و علي املصرف اإلفصاح عن أتباع أي من األسلوبني يف

 . اإلفصاح عن قيمة ونوعية الضمانات اليت يقدمها املدين للمصرف يف مقابل متويل املراحبة ___ 
اإلفصاح عن دفعات ضمان اجلدية اليت يدفعها املتعامل من اجل ضمان االلتزام بشراء السلعة يف حالة بيع ___ 

 .املراحبة لآلمر بالشراء 
 . اإلفصاح عن هامش الربح ، وأسس حتديد نسبة اهلامش ___ 

 : جيب علي املصرف اإلفصاح عن نسبة الربح وأسس احتساب الربح لصك املراحبة كما يلي 
 :يتم تقسيم عناصر التكاليف الكلية لبضائع املراحبة ايل قسمني  -1

    ....ـ وھو ما یحتسب علیھ نسبة الربح ویساوي ثمن الشراء األصلي ـ وھو ما یحتسب علیھ نسبة الربح ویساوي ثمن الشراء األصلي ـ وھو ما یحتسب علیھ نسبة الربح ویساوي ثمن الشراء األصلي ـ وھو ما یحتسب علیھ نسبة الربح ویساوي ثمن الشراء األصلي 
يضاف علي تكلفة السلعة دون أن حيتسب عليه ربح ويساوي التكاليف التسويقية املباشرة والتكاليف اإلدارية ـ وهو ما 
 .املباشرة 

 احتساب نسبة الربح علي التكلفة الكلية للبضاعة املراحبة ، و علي املصرف اإلفصاح عن األسلوب املتبع  -2
 . عند حتديد هامش الربح لعمليات املراحبة 

إنه من األوفق اختالف نسبة الربح من سلعة ألخري ،  ومن وقت آلخر ، فلكل  )117( األخر  ويري البعض
سلعة طبيعتها وظروف شرائها وبيعها ، وعلي كل بائع أن يقدر جهده يف شرائها وبيعها ، وذلك اجلهد الذي قد 

�ا وطبيعتها ، وكذلك من األفضل اختالف نسبة الربح باختالف  خيتلف من وقت آلخر حسب توافر السلعة وندر
 . طبيعة السلعة وما إذا كانت ضرورية أم كمالية 

 . اإلفصاح عن اإلرباح احملققة لصك املراحبة وأسس معاجلتها ___ 
ختتلف أسس معاجلة املراحبات النقدية عن املراحبات اآلجلة يف إن األويل يتم فيها حتصيل كامل قيمة البضاعة 

متام عملية البيع ومن مث ال تكون هناك أيه مشكلة حماسبية أو شرعية يف إثبات األرباح ، ومن مث يتولد الربح مبجرد إ

                                                        
، تقرير مقدم لندوة " أ طار حماسيب مقرتح لصيغة االستثمار باملراحبة املطبق بشركات توظيف األموال اإلسالمية" سامي قابل ، . د)  117( 

، )  1991القاهرة ، سنة (، تنظيم  مجعية االقتصاد اإلسالمية ، ة االقتصادية بشركات توظيف األموال اإلسالمية االستخدامات واألنشط
 .  42،ص 
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بكامل قيمتها يف الدفاتر ، مت ترحيلها إيل حساب األرباح واخلسائر يف نفس الفرتة ، أما عمليات املراحبة اآلجلة يتم 
 ) 118( : اجتاهان يف معاجلة هذه األرباح  حتصيل الثمن علي أقساط خيص كل قسط منها مقدارا معينا من الربح وهناك

يتم ترحيل األرباح بالكامل ايل حساب األرباح واخلسائر عن الفرتة اليت تتم فيها إبرام عقد املراحبة : األول
ويرتتب علي هذه املعاجلة بالطبع إمكانية ترحيل كافة أرباح عملية املراحبة اليت مت التعاقد عليها خالل فرتة معينة إيل 

اب صاف الربح للمصرف يف نفس السنة وذلك لتوزيعها علي املصرف واملودعني بغض النظر عن عدم نضوض حس
 . هذه األرباح أي حتوهلا إيل نقدية فعلية مع تكوين خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها عن تلك الفرتة 

راحبة إيل حساب األرباح وهو الذي مييل إليه الباحث وهو الذي يقوم علي ترحيل أرباح عمليات امل: والثاين 
 . واخلسائر متهيدا لتوزيعها وال يكون هذا التوزيع إال عند حتقق هذه األرباح يف صورة نقدية حمصلة بالفعل 

�ا ، وطريقة معاجلة املخصص وختفيض __  اإلفصاح عن خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها وأسس تقيمها وحسا
 . قيمة املراحبات به 

�ا اإلفصاح عن ال__  . ديون املعدومة والديون املعدومة احملصلة وأسبا
�ا خالل الفرتة وحتليل __ اإلفصاح عن قائمة التدفقات النقدية لصك املراحبة ، واثبات مصادر األموال و استخدما

 . تلك املصادر واالستخدامات من حيث عالقتها باألصول واخلصوم وحقوق امللكية 
وقيمـة األصـول املسـتبقاة بعـد عمليـة املراحبـة والـديون . قيام املصرف بعمليات املراحبة  اإلفصاح عن قيمة األصول عند__

�ا   املرتبطة 
اإلفصاح عن األرباح واخلسائر املتولدة من تعجيل العميل بالسداد أو إعسار العملية وأسباب ذلك واخلسـائر املتولـدة __

ن املتعاملني أثار العديد من املشاكل الفقهيـة حيـث يـري عن ذلك ،  و قيام املصرف اإلسالمي بتحصيل عوض تأخري م
 .البعض  عدم قيام املصرف بتحصيل غرامة تأخري باعتبار املدين معسر وال جيوز حتصيل غرامة من معسر 

الذي ينادي  أن يكون التعويض معادال للضرر ، و اختـاذ متوسـط أربـاح املصـرف  ) 119( و يري البعض االخر 
أساســا مقبــوال لتقــدير هــذا الضــرر ألنــه يعــرب عــن الــربح الــذي كــان سيحصــل عليــه املصــرف لــو قــام  عــن نفــس الفــرتة يعــد

 .باستثمار هذه األموال 
ويؤيــد الباحــث الــرأي االخــري حيــث جيــب أن ال يزيــد العــوض مــن الضــرر للمتعامــل عــن الضــرر الــذي يتحملــه 

اسـبة املـدين بالبحـث عـن سـبب االعسـار ومعاملـة املصرف من عدم السداد ، ويضيف الباحث بأنه جيب التفرقـة عنـد حم
 .املدين علي أساس ذلك السبب 

اإلفصـاح عــن  طريقــة التخــارج بــني صـاحب الصــك واملصــرف وشــروط ذلــك وكيفيـة معاجلــة نصــيبه مــن االحتياطيــات __
 . واملخصصات واألرباح احملتجزة غري املوزعة

 . املراحبة بالقواعد الشرعية وكذلك تقرير مراجع احلسابات  اإلفصاح عن تقرير الرقابة الشرعية ملدي التزام صك__
 

                                                        
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، ( ،  املنهج احملاسيب لعمليات املراحبة يف املصارف اإلسالميةامحد حممد  حممد  خلف ،  . أ)  118( 

 .   81-80،ص  ) 1996القاهرة ،سنة 
 
رسالة " دراسة حتليلية للمشاكل احملاسبية لبيوع املراحبات بني املصارف اإلسالمية والنقابات املهنية " أمل سلطان حممود قطب . أ)  119( 

 128ص  1998جامعة االزهر سنه  –ماجستري غري منشورة كلية التجارة 
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لقد نشط البحث العلمي واالجتهاد الفقهي لتكييف الصيغ التمويلية املختلفة لتطوير أدوات التمويل يف 
اإلسالمية ملفهوم املصارف الشاملة ،ولكن مت الرتكيز علي بعض الصيغ املصارف اإلسالمية يف سبيل حتول املصارف 

�ال ومن ضمنها بيع السلم ويطلق علي البيع  مثل بيع املراحبة رغم وجود صيغ أخرى ميكن أن تفيد كثريا يف هذا ا
مبا يساعد علي ترويج حاضر الثمن آجل البضاعة مبا يوفر التمويل الالزم للمنتجني ورجال األعمال بدال من االقرتاض و 

باإلضافة إيل أن سوق السلم هو البديل العملي لعمليات ، بضائعهم حيث يتم السداد مقابل التمويل من اإلنتاج 
يف أسواق السلع العاملية ، وبيع السلم هو نوع من البيع الذي يتم فيه دفع كامل )forword(العقود السلعية األجله 

 . ) 120( مها يف ميعاد حمدد يف املستقبل مثن السلعة ، والسلعة يتم تسلي
 : ) 121( وتشمل عناصر بيع السلم علي 

 يطلق علي العقد وعلي املسلم فيه . السلم 
 وهو املشرتي آو صاحب راس املال .املسلم أو رب العمل 

 وهو البائع . املسلم الية 
 ) السلعة( وهو املبيع . املسلم فيه 

 الثمن  راس املال السلم آو راس املال وهو

والسلم الموازي من التطبيقـات المصرفية المعاصرة ويتكون من عقدين متوازنين  والسلم الموازي من التطبيقـات المصرفية المعاصرة ويتكون من عقدين متوازنين  والسلم الموازي من التطبيقـات المصرفية المعاصرة ويتكون من عقدين متوازنين  والسلم الموازي من التطبيقـات المصرفية المعاصرة ويتكون من عقدين متوازنين  
  :  :  :  :    
العقد األول يكون املصرف فيه مسلما رب السلم ويدفع مثن املسلم فيه املبيع معجال آلجل مسمي وفق الضوابط ** 

 . والشروط الشرعية والفقهية املتفق عليها
مسلما إليه يف بضاعة من جنس ومواصفات البضاعة اليت كان فيها مسلما فيتقاضي  العقد الثاين يكون فيه املصرف** 

مثنها معجال ، ويكون املصرف طرف يف العقدين عندما يتسلم البضاعة يف العقد األول يقوم بتنفيذ عقدة للطرف 
  .املتعاقد املسلم يف العقد الثاين 

                                                        
120 (  ) Harvard Unvercity , ( Harvard Islamic Financial Information Program ,New York , 1998 ) ,, 

record 486 of 735  .  

121 (  )Harvard Unvercity , ( Harvard Islamic Financial Information Program ,New York , 1998 ) , record 

485 of 735  . .  
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 :) 122(یقوم بتمویل األنشطة التالیة ویمكن للمصرف من خالل صك السلم والسلم الموازي أن 

وذلك عن طریق شراء المواد الخام من المنتجین مباشرة أو من :تمویل التجارة الخارجیة  -1
 . الدول سلما وإعادة تسویقھا عالمیا بأسعار مجزیة 

�ة  -2 � �ول الثابت �ل األص� � �لم : تموی � �ق الس � �ن طری � �اعدة ع � �المي المس � �رف اإلس �ن للمص� � �ث یمك � حی
�دیم بتوفیر األصول الثابتة  �ة ، وتق �ة القائم الالزمة لقیام المصانع أو إح�الل المص�انع القدیم

�ات  ھذه األموال كرأس مال مقابل الحصول علي جزء من منتجات ھذه المصانع علي دفع
 . طبقا آلجال تسلیم مناسبة 

�ق : تمویل المنتجین   -3 �ن طری �ین ع �رفیین وص�غار المنتج �ل الح �ن للمص�رف تموی حیث یمك
�ادة  تمویلھم بمستلزماتھم �ات وإع �ي بع�ض المنتج �ل الحص�ول عل �ي مقاب كرأس مال مسلم ف

 .    تسویقھا 

 : ويشمل اإلفصاح لصك السلم والسلم الموازي عن البنود التالية
اإلفصاح عن قيمة عمليات التمويل بالسلم يف القوائم املالية و اإلفصاح عن عمليات السلم املوازي يف القوائم __ 

 . صرف املالية ضمن مطلوبات امل
 .السلم عند دفعه للمسلم إليه ) قيمة التمويل (اإلفصاح عن رأس املال  __ 
�ا يف حالة توقع عدم وفاء املسلم إليه املسلم فيه كليا أو جزئيا أو __  اإلفصاح عن املخصصات وأنواعها وأسس حسا

 . احتمال اخنفاض قيمة املسلم فيه 
 مليات السلم وطريقه تقييمها ونسبة الضمانات لرأس املال السلم اإلفصاح عن الضمانات املقدمة للمصرف لع__ 

  ) 123( اإلفصاح عن حاالت تسلیم المسلم فیھ ومعالجتھا __ 
يف حاله تسليم املصرف للمسلم فيه مطابقا للعقد تسجل املوجودات اليت تسلمها املصرف علي أساس 

 مع اختالف الصفة  يف حاله تسليم جنس مماثل للمسلم فيهتكلفتها التارخيية ، 
إذا تساوي القيمة السوقية للمسلم فيه املختلف مع قيمه املسلم فيه املتعاقد عليه يتم قيـاس وتسـجيل البـدل بالقيمـة  

 .الدفرتية 
إذا كانت القيمة السوقية للمسلم فيه املختلف أقل من القيمة الدفرتية للمسلم فيه املتعاقد عليه يتم قيـاس وتسـجيل  

 .بالقيمة السوقية وإثبات الفرق خسارة ما مت تسليمه 

 

 :اإلفصاح عن أسباب العجز عن تسلیم المسلم فیھ آو بعضھ وناتج ذلك __ 
 .إذا كان العجز كليا أو جزئيا ومت حتديد أجل التسليم تبقي القيمة الدفرتية للمسلم فيه كما هي  

                                                        
 -جدة(ين ملدراء االستثمار باملصارف اإلسالمية  ،  ورقة عمل االجتماع الثالث والعشر  بيوع السلمفيصل صادق عارضة  ، . أ)   122( 

 . 12-11، ص )  1998السعودية ،  سنة 
اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتملك ، مرجع سبق ذكره ، ص ) 8(هيئة معايري احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية ، املعيار رقم )  123( 

226  . 
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ذممـا عليـه ، ويف حالـه وجـود ضـمان تسـتويف مـن إذا مت فسخ عقد السلم ومل يسرتد رأس املال من املسلم إليه يسجل  
حصــيلة بيعــه القيمــة الدفرتيــة للمســلم فيــه ، فــإذا كانــت احلصــيلة أقــل يســجل الفــرق دينــا علــي املســلم إليــه ، أمــا إذا  

 . كانت احلصيلة أكثر فيسجل الفرق حلساب املسلم إليه 
�اية الفرتة املالية و __   . أسس تقييمها اإلفصاح عن األصول املقتناة سلما يف 
 . اإلفصاح عن قائمة التدفقات النقدية لصك السلم ومصادر التمويل واالستخدامات __ 
اإلفصاح عن أرباح عمليات السلم املوازي وميثل الفرق بني املبلغ الذي سبق تسلمه من العميل وبني بكلفة املسلم __ 

 فيه رحبا أو خسارة 
يئة الرقابة الشرعية عن مدي االلتزام بالقواعد واألسس العمل للورقة املالية اإلفصاح عن تقرير مراقب احلسابات وه__ 

 . سواء احملاسبية أو الشرعية 
وتطبيق عقد السلم علي نطاق واسع  يف رأي الباحث سوف يكون له نتائج ملموسة علي االقتصاد القومي 

السلع ، إال أن صيغة السلم مل تطبق بعد يف وعلي املتعاملني به ، وتشجيع تكوين الوحدات اإلنتاجية وتنشيط سوق 
املصارف اإلسالمية اال يف نطاق حمدد جدا ، رغم النص عليها يف النظم األساسية هلذه املصارف كإحدى صيغ 

  .االستثمار 

 3=اإلفصاح عن صك التمويل التاجريي 

Disclosure of financial Lease InstrumentInstrumentInstrumentInstrument 
هوم أساسي هو إن األصول الرأمسالية يف شكل عقارات أو منقوالت ينتج عنها أرباح يعتمد التأجري التمويلي  علي مف

�ا وليس نتيجة ملكيتها فحسب وإن  املالك القانوين لألصول الرأمسالية ميكن أن يكون كيانا آخر غري  نتيجة استخداما
وتشمل تلك امللكية االقتصادية ، ي الشخص الذي يستخدم األصول الرأمسالية والذي يعترب يف الواقع املالك االقتصاد

 ) 124.( احلصول علي منافع االستخدام وأيضا املخاطر املرتبطة خبسارة األصل أو تقادمه فنيا 
آما ، ويعد التأجري التمويلي من أقدم الصيغ التمويلية فقد عرف هذا األسلوب عن السومريني منذ مخس آالف سنة 

يث التأجري املايل يف اخلمسينيات يف كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة التأجري يف صورته احلديثة فقد بدأ حتد
األمريكية حيث مت تطويره ليصبح أداة تسويقية هامة بالنسبة ملنتجي املعدات الرأمسالية وأيضا كوسيلة مالية هامة 

�اية  للمستثمرين ،ويف الستينات انتشر استخدام أسلوب التأجري التمويلي يف معظم أرجاء أوربا ويف اليابان ويف 
 ) 125. ( السبعينيات وصل التأجري إيل مرحلة متقدمة يف كثري من الدول الصناعية 

أما يف مصر ، وملا كانت املصارف هي الوسيلة التقليدية يف توفري التمويل و االئتمان للمشروعات فإن التطورات 
�م التنافسية االقتصادية والدخول يف اقتصاد السوق يتطلب الدفع بوس لذا ، ائل جديدة لتشجيع املستثمرين وزيادة قدرا

اخلاص بالتأجري التمويلي والئحته  1995لسنه  95فان الدولة استجابت هلذه التطورات وأصدرت القانون رقم 
تتضمن التنفيذية لتنظيم  عملية التأجري التمويلي يف مصر وتقنني ممارسة هذا النشاط ويكفل الضمانات لكل أطرافه و 

 .القواعد احملاسبية والضريبية لعملية التأجري 

                                                        
124 (  ) Jonakhan  R. Hakim, Equipment  Leasing , Washington D.C. IFC8 The World Bank , 1990 pp.2-3 

)2(  R. P . Neveu , “ Fundamentals of Managerial Finance “ , ( Cincinnatis : South – Western Publishing 
Company ,1989 ) , p.578 .  
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 ) :  126( وترتكز األحكام القانونية لقانون التأجري التمويلي علي  حتقيق فكرتني رئيسيتني 

 .تيسري حصول املشروعات علي األصول الرأمسالية لتأسيس و مزاولة نشاطها بأسلوب مناسب ماليا -1

ــ----2 ــمــنح المالــك ضــمانات لحقوقــه عل ــمــنح المالــك ضــمانات لحقوقــه عل ــمــنح المالــك ضــمانات لحقوقــه عل ي األصــول وتــوفير تيســيرات لمزاولــة نشــاط التــأجير  ي األصــول وتــوفير تيســيرات لمزاولــة نشــاط التــأجير  ي األصــول وتــوفير تيســيرات لمزاولــة نشــاط التــأجير  ي األصــول وتــوفير تيســيرات لمزاولــة نشــاط التــأجير  مــنح المالــك ضــمانات لحقوقــه عل
    ....التمويلي  التمويلي  التمويلي  التمويلي  

وميكن للمصرف اإلسالمي أن يقوم بعملية التأجري التمويلي مبا ميلكه من إمكانيات إدارية وبشرية عن طريق طرح ورقه 
رقة املالية واملصرف مالية باسم التأجري التمويلي وعلي أساس العالقة القائمة علي مفهوم اإلجارة بني املستثمرين يف الو 

�دف تدبري اآلالت واملعدات واألصول الرأمسالية  املصدر هلذه الورقة املالية ، حيث ميكن اعتماد حد للتأجري التمويلي  
ويقوم املصرف بتمويل شراء أصول حمددة ،من عقار أو منقول دون قيام العمالء بتجميد مبالغ كبرية لتدبري هذه األصول

تؤجر إليه بعقد طويل األجل غري قابل لإللغاء حبيث تعطي الدفعات االجيارية القيمة الكاملة لقيمة مبعرفة املستأجر و 
  .األصول 

 : ویمكن للمصرف اإلسالمي أن یقوم بذلك من خالل نوعین من التأجیر التمویلي 
تجــه اإلجيــارات إيل االخنفــاض بســبب طــول التـأجري التمــويلي تكــون مدنــه أطــول وأقــرب لتغطيــة العمــر االقتصــادي الســتخدام املعــدات وت-1

 : املدة واخنفاض درجة املخاطر وميكن تعريف التأجري التمويلي علي أنه
يـق عقد بتضمن دفع مبالغ حمددة يف خالل فرتة إلزامية وتكفي هـذه املبـالغ لسـدد القيمـة الرأمساليـة الكاملـة الـيت يتحملهـا املـؤجر وأيضـا حتق” 

 "وهناك العديد من أنواع التأجري التمويلي )  127( هامش ربح معني للمؤجر 
 : التأجري املباشر -أ

�ايـة فــرتة التعاقـد بإعـادة األصــل إيل حالتـه الـيت يكــون عليهـا عندئــذ  وهـو العمليـات التأجرييــة العاديـة والـيت تنتهــي يف 
 .إيل املؤجر التمويلي 

�اية املدة -ب  :التأجري مع حق املستأجر يف شراء األصل يف 
�ايـة فـرتة التـأجري أن يشـرتي األصـل علـي حالتـه عندئـذ ويكـون ذلـك ووف قـا هلـذا الـنمط يكـون مـن حـق املسـتأجر يف 
 : إما 

 أو.  بسعر السوق عند الشراء  •
 .بنسبة حمددة من القيمة األصلية األصل عن طريق التفاوض علي أي من هذه الطرق يف بداية التعاقد  •

مدته تكون اقل من العمر االقتصادي املتوقع الستخدام املعدات ،وال تغطى مدفوعات  وبالنسبة للتأجري التشغيلي فإن
 : اإلجيار تكلفة املعدات بالنسبة للمؤجر خالل فرتة عقد اإلجيار وميكن تعريف التأجري التشغيلي بأنه 

                                                        
املؤمتر العلمي السنوي لقسم ، " صري ورقة عمل عن التأجري التمويلي يف القانون امل" امحد فؤاد عطا، . أ)  126( 

 .11، ص ) 1996جامعة عني مشس ،سنة  -القاهرة ( ،  احملاسبة واملراجعة حول موضوع صناعة التأجري التمويلي
(2) T .M.  Clark,     """"    Leasing “ , ( London : Mcgraw Hill Book Co., U.K/ LTD, 1978 ) ، ، ، ،p.56. 
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كامل خالل الفرتة اليت ال أي نوع من التأجري خيتلف عن التأجري التمويلي أي إنه عندما ال يتم استهالك األصل بال" 
يكون فيها عقد اإلجارة غري قابل لإللغاء وعندما ال يعتمد املؤجر لتحقيق أرباحه علي مباع اإلجيار اليت حيصلها يف 

 ) 128" . ( الفرتة غري القابله لإللغاء
ء معدات معينة من التأجري يطلق علية عقود البيع وإعادة التأجري حيث تقوم الشركة بشرا)  129( وهناك نوع أخر 

وتقوم باستخدامها لفرتة حمددة مث تقوم ببيعها إيل املؤجر وبعد ذلك تقوم الشركة باستئجار تلك املعدات من املؤجر 
 . وهي أحد الطرق املعروفة لتحرير رأس املال العامل 

 : وتشمل عملیة اإلفصاح المحاسبي لصك التمویل التأجیري اإلفصاح عن البنود اآلتیة 
صاح عن معاجلة األصول يف ميزانية صك التمويل التاجريي والتفرقة بني األصول واملعدات الثابتة ومتثل التكلفة اإلف__ 

 الرأمسالية لألصل مطروحا منها الدفعات املقدمة اليت حصل عليها املصرف من املستأجر عند بدء التعاقد 

 المباشرة اإلفصاح عن تكلفة المال محل التأجیر والمصروفات األولیة __ 
يف سبيل تدبري املال حمل التأجري سواء كان منقوال أو عقارا ) املصرف(وتتضمن تلك التكلفة مجيع املبالغ اليت  ينفقها 

أو غري ذلك من بداية التعاقد حىت تسلم هذا املال من املستأجر ، وكذلك املصروفات اليت أنفقها املصرف  يف سبيل 
ات البحوث والدراسات واالستشارات الالزمة إلعداد العقود سواء عقد التأجري إعداد املال حمل التأجري كمصروف

 )  130.( التمويلي أو العقد الذي سيربم مع املورد أو املتعامل
اإلفصــاح مـــن خـــالل القـــوائم املاليـــة واإليضـــاحات املتمـــة للميزانيـــة عـــن السياســـات احملاســـبية الـــيت يتبعهـــا املصـــرف ،  __ 

يلية املتعلقـــة ببنـــود القـــوائم املاليـــة مـــن األصـــول املـــؤجرة ، األصـــول املســـرتدة ، والتكـــاليف املبدئيـــة وكـــذلك البيانـــات التفصـــ
�ا الرئيسية والتسهيالت االئتمانية ، املباشرة   )  131.( وعقود التأجري بكافة بيانا

 
 

 :الية وكذلك فإن اإلفصاح يف تاريخ إعداد قائمة املركز املايل جيب أن ميتد ليشمل العناصر الت
 إمجايل املبالغ املستثمرة يف األصول املؤجرة  •

 اجلزء غري املكتسب أو غري احملقق من إيراد التمويل  

                                                        
-( 128 )  J.F. Weaton and T.E. Ecopeland ,  “ Financial  Theory and Corporate Policy” , ( Reading    

Massachuseits Addison Wesly Publishing Co., 1989 ) , pp.616-617. 
 

 ،  "أهم املصطلحات -صناعة التأخري التمويلي  "حسني حممد عيسي ، .حممد لطفي حسونة ، د.د)   129( 
 2،    ص )  1996  سنه( 
  

( ،  يف شان التأجري التمويلي 1995لسنة  95املتطلبات احملاسبية األزمة لتطبيق القانون رقم " إبراهيم امحد الصعيدي ، . د)  130( 
 .7،ص)  1996القاهرة ، كلية التجارة جامعة عني مشس ،سنة ( ، املؤمتر السنوي لقسم احملاسبة واملراجعة 

 
مركز البحوث (لتأجري التمويلي املالمح الرئيسية للقانون اجلديد واجلانب التنفيذي والتنظيمي له ، حممود حممد فهمي ، نظام ا. أ)  131( 

 . 27، ص) 1995القاهرة ، كلية التجارة جامعة القاهرة  ، سنة ( ،  والدراسات التجارية ندوة عن التأجري التمويلي
 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 83 

 القيمة املتبقية غري املضمونة من األصول املؤجرة - 

    اإلفصاح في نھایة كل فترة مالیة في القوائم المالیة عن اإلفصاح في نھایة كل فترة مالیة في القوائم المالیة عن اإلفصاح في نھایة كل فترة مالیة في القوائم المالیة عن اإلفصاح في نھایة كل فترة مالیة في القوائم المالیة عن ________
 تأجري السياسات احملاسبية املتبعة للتعرف علي إيرادات ال 
 سياسات اإلهالك املتبعة اخلاصة باألصول املؤجرة ونسبة اإلهالك املطبقة 
�ايـة الفـرتة ، واألربـاح   �ا يف  بيان تكلفة األصول املؤجرة واحلركة عليها وجممـع إهالكهـا واحلركـة عليهـا وأرصـد

 ة املاليةواخلسائر النامجة عن عمليات انتقال ملكية األصول املؤجرة إيل املستأجر خالل الفرت 
 )132 . ( 

    اإلفصاح عن قواعد اإلھالك  للمال المؤجر اإلفصاح عن قواعد اإلھالك  للمال المؤجر اإلفصاح عن قواعد اإلھالك  للمال المؤجر اإلفصاح عن قواعد اإلھالك  للمال المؤجر __ __ __ __ 
وسواء مت ذلك علي مدة عقد التأجري أو ، من الضروري أن يتم االتفاق علي قواعد استهالك املال املؤجر آيا كان نوعه 

 .علي مدة أطول علي آن توضح تلك القواعد واملعايري املستخدمة يف حساب قيمة االستهالك ومدته
 اإلفصاح عن مصروفات اإلصالح الصيانة والتامني__ 

 : يتم اإلفصاح عن مصروفات الصيانة  وتصنيفها ايل 
 مصروفات يتوقف عليها االنتفاع باملوجودات املؤجرة يف الفرتة املالية اليت حتدث فيها إذا كانت غري ذات أمهية =

اإلصالحات ذات أمهية نسبية ومتفاوتة القيمة  تكوين خمصص إصالحات وحيمل بالتساوي علي الدخل إذا كانت =
ويتم حتميل قائمه الدخل للمؤخر بتكلفة الصيانة والتامني وكافة املصروفات الالزمة للحفاظ علي األصل إال إذا )  133(

 مت التعاقد علي أن يتحملها املستأجر 
 
 

    ) ) ) )     134134134134( ( ( ( ویمكن تصنیف أعمال الصیانة علي النحو التالي ویمكن تصنیف أعمال الصیانة علي النحو التالي ویمكن تصنیف أعمال الصیانة علي النحو التالي ویمكن تصنیف أعمال الصیانة علي النحو التالي 
 .للتشغيل السليم للمعدة أو اآللة باعتبارها الزمة لكمال االنتفاع  الصيانة الالزمة= 
 الصيانة الوقائية واليت تشمل أعماال حمددة تتم يف آجال معينة وان كانت املعدة صاحلة لالستخدام = 
 الية صيانة تتضمن إصالح آو استبدال أجزاء املعدة آو االله اجلوهرية وحتتاج ايل تكاليف باهظة وخربة فنية ع=

                                                        
القواعد  20سبة املصرية ، املعيار احملاسيب املصري رقم مجهورية مصر العربية وزارة االقتصاد ، معايري احملا)   132( 

 .4، ص  1998واملعايري احملاسبية املتعلقة بعمليات التاجري التمويل ، سنة 
 
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية البحرين ، مرجع سبق ذكره  ، ،معيار احملاسبة املالية رقم )  133( 
 .285، ص " ة املنتهية بالتملك  اإلجارة واإلجار "  8
 
،  ورقة مقدمة من البنك " املسئولية عن أعمال الصيانة يف إجارة املعدات " حسني حامد حسان  ، . د)   134( 

 .32-30، ص) 1988القاهرة  ، ( – ندوة الربكة اخلامسةجدة  اململكة العربية السعودية  -اإلسالمي للتنمية 
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الن مقتضى عقد اإلجارة هو ، وحتمل املصرف املستأجر بالنوعني األولني من الصيانة ال يتنايف مع مقتضى العقد 
آما النوع األخري من الصيانة فهي ملزمة من املصرف املؤجر باعتبارها مما ميكن ،انتفاع املستأجر بالعني يف مقابل األجرة 

�ا خصما من األجرة وليس مما تستويف به ا، من االنتفاع   . ملنافع وجيوز إلزام املستأجر 
وكذلك ميكن للمصرف أن يشرتط علي املستأجر للمعدات أن يؤمن علي املعدة لدي شركات التامني اإلسالمية علي 
آن يكون هذا التامني يقوم علي مبد التربع باألقساط ، فالتامني اإلسالمي عقد تربع ال معاوضة فيه فاملستأمن يدفع 

القسط آو االشرتاك متربعا منه ومن عائده مبا يكفي جلرب األضرار اليت حتدث ألفراد مجاعة املستأمنني يف مدة معينة عند 
 وقوع اخلطر آو أخطاء معينة

    اإلفصاح عن المخصصات اإلفصاح عن المخصصات اإلفصاح عن المخصصات اإلفصاح عن المخصصات __ __ __ __ 
ة املقدار ، أي املخصصات اليت يسمح للمؤجر بتكوينها ملواجهة التزامات مؤكدة أو حمتملة احلدوث ولكنها غري معلوم

مثل اخلسائر والديون املشكوك يف حتصيلها لعدم إمتام العقد ، أو اسرتداد املال املؤجر قبل انتهاء مدة العقد ، خمصص 
 .األجور املشكوك يف حتصيلها 

 : ة اإلفصاح عن قواعد توزيع الربح الناتج من بيع األصل وفقا لطبيعة عقد التأجري التمويلي وذلك وفقا للقواعد التالي
�ايـة مـدة العقـد فإنـه يـتم   إذا كان عقد التأجري يشمل علي شرط انتقال امللكية من املـؤجر إيل املسـتأجر يف 

 .توزيع الربح علي مدار العمر االقتصادي 
�ايـة مــدة العقـد فأنــة يــتم   إذا مل يشـمل عقــد التـأجري علــي شــرط انتقـال امللكيــة مـن املــؤجر ايل املســتأجر يف 

 )  135. ( مدار عقد التأجري  توزيع الربح علي
 اإلفصاح عن أسس حتديد قسط اإلجيار السنوي __ 

طريقة ، هناك العديد من الطرق اليت ميكن االعتماد عليها يف حتديد أقساط اإلجيار السنوي مثل طريقة القسط الثابت 
 .القسط املتناقص ، طريقة النمر ، الطريقة  اإلكتوارية 

حيث إن املصرف اإلسالمي أمني ووكيل عن )  136( ثابت  العديد من االنتقادات ولقد وجهت لطريقة القسط ال
أصحاب الودائع يف استثمارها وهذه األمانة تقتضي الدقة املتناهية عند قياس التكلفة من أجل حتديد ربح صحيح ميكن 

�ا والبد  عند حساب قيمة قسط اإلجي  : ار مراعاة ما يلي توزيعه حبيث ميثل القيمة الفعلية املستحقة ألصحا
 . مراعاة قيمة النفاية إن وجدت في نهاية عمر المشروع وخصمها من التكلفة الرأسمالية لألصل -1
 .مراعاة العمر االقتصادي لآللة -2
 .مراعاة التوزيع العادل لكل من التكلفة والعائد خالل فترة السداد -3

    ::::قادات مثل قادات مثل قادات مثل قادات مثل ووجھت أیضا لطریقة القسط المتناقص العدید من االنتووجھت أیضا لطریقة القسط المتناقص العدید من االنتووجھت أیضا لطریقة القسط المتناقص العدید من االنتووجھت أیضا لطریقة القسط المتناقص العدید من االنت
�ا يف الفرتة األوىل من التعاقد    .حتميل احلسابات اخلتامية بتكلفة  أعلي من التكلفة الواجب احتسا

                                                        
املؤمتر السنوي ( املعاجلة احملاسبية لعقود التأجري التمويلي ، حسني حممد عيس ، . د، حممد لطفي حسونة . د)  135( 

 .19، ص )  1996لقسم احملاسبة واملراجعة بكلية التجارة جامعة عني مشس سنة 
  

 . 331-318كوثر عبد الفتاح االجبي ، حماسبة املؤسسات املالية اإلسالمية ، مرجع سبق ذكره  ، ص . د)   136( 
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 اختفاء األصل دفرتيا يف الفرتة األوىل من التعاقد بالرغم من وجوده العملي وحتقيق إيرادات أخرى  
بح متفاوتة من فرتة ألخرى إذا ما قيست بصايف راس واخلالصة إن الطريقتني السابقتني تؤديان إيل احتساب معدالت ر 

�ا   .املال املستثمر مما يؤثر تأثريا بالغا علي حقوق الودائع االستثمارية واألرباح اليت يستحقو
اإلفصاح جيب أن ميتد ليشمل األساس املتبع يف ختصيص وتوزيع األرباح الناجتة عن عمليات التأجري التمويلي __ 

لك عائد دوري ثابت مع ضرورة حتديد ما إذا كانت األرباح متعلقة بصايف قيمة االستثمار أو صايف حبيث يتولد عن ذ
التدفقات النقدية املستثمرة يف عقد التأجري التمويلي ويف حالة استخدام أكثر من أساس لتخصيص وتوزيع أرباح التأجري 

 . فإنه جيب أن يتم اإلفصاح عن تلك األسس املتبعة 
 .عن حساب توزيع الربح ألصحاب الصكوك  وكذلك نصيب املصرف من الربح وكيفية حسابه  اإلفصاح__ 

    اإلفصاح عن المعالجة الضریبیة لعملیات التأجیر التمویلي اإلفصاح عن المعالجة الضریبیة لعملیات التأجیر التمویلي اإلفصاح عن المعالجة الضریبیة لعملیات التأجیر التمویلي اإلفصاح عن المعالجة الضریبیة لعملیات التأجیر التمویلي __ __ __ __ 
والرسوم اجلمركية وإعادة ، واملخصصات ، قواعد اخلصم واإلضافة لوعاء الضريبة ملثل هذا النشاط مثل اإلهالك 

 . ادة من فرتة اإلعفاء الضرييب وأثر ذلك علي الربح احملقق التصدير ومدي االستف
واإلفصاح عن ، اإلفصاح عن أي قيود مفروضة علي املستأجر وأي شروط لتجديد أو أي خيارات يتضمنها العقد __ 

ة  االلتزامات املستحقة خالل السنة وااللتزامات املستحقة بعد ذلك حبيث تظهر األوىل كالتزامات جارية والثاني
 . كالتزامات طويلة األجل 

 
اإلفصاح عن كيفية معاجلة الفرق بني اإليرادات الثابتة والقيمة اإلجيارية املستحقة حيث يتم تسجيل إيرادات عقود __ 

التأجري علي أساس معدل العائد الناتج من عقد اإلجيار مضافا إليه مبلغا يعادل قسط اإلهالك الدوري وجينب هذا 
د املثبت والقيمة اإلجيارية املستحقة عن نفس الفرتة احملاسبية يف حساب مستقل مدين أو دائن ، حيث الفرق بني اإليرا

 )  137.( يتم تسوية رصيده مع صايف القيد الدفرتي للمال املؤجر عند انتهاء مدة العقد 

    اإلفصاح عن القواعد المحاسبیة التي تتبع عند انتھاء عقد التأجیر التمویلي اإلفصاح عن القواعد المحاسبیة التي تتبع عند انتھاء عقد التأجیر التمویلي اإلفصاح عن القواعد المحاسبیة التي تتبع عند انتھاء عقد التأجیر التمویلي اإلفصاح عن القواعد المحاسبیة التي تتبع عند انتھاء عقد التأجیر التمویلي  •
ك القواعد باختالف أسلوب التعاقد وذلك حبسب ما إذا اختار املستأجر شراء املال املؤجر ، ودفع مثنه وختتلف تل

حسب نصوص العقد ، أو اختيار عدم شرائه إيل املؤجر وكذلك الوضع يف احلالة النهائية للعقد قبل انتهاء مدته يف 
 .  األحوال املنصوص عليها يف القانون 

يضاحات حول القوائم املالية عن إمجايل املوجودات املؤجرة مبوبة حسب الفئات الرئيسية يفصح املصرف يف اإل__ 
�ا يف تاريخ قائمة املركز املايل ومصنفة حبسب أنواع اإلجارة  وكذلك يفصح ، مطروحا منها جممع اإلهالك اخلاص 

 )138.(تقبلية املدينة املصرف يف اإليضاحات حول القوائم املالية عن امجايل األقساط اإلجيارات املس

                                                        
مجهورية مصر ( ، معايري احملاسبة املصرية: القواعد واملعايري احملاسبية بعمليات التأجري التمويلي "  20املعيار احملاسيب املصري رقم  ) 137( 

 .3، ص ) 1998العربية ، وزارة االقتصاد، سنه 
بة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بالبحرين  ، سنه اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتملك هيئة احملاس 8معيار احملاسبة املالية رقم ) 138( 

 .  301-300، ص  1997
(2) HTTP: WWW .DSC,edu.dept/MSA/Economics/nbanks.h1 

 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 86 

Disclosure of Venture Capital  Instrument اإلفصاح عن صك رأس المال المخاطر 
 يعترب نشاط رأس املال املخاطر هو نوع من التمويل باملشاركة ، يشارك فيه املمول باملال والعمل ، 

س املال يقدم عن طريق املسامهة رأس املال املخاطر بأنه استثمار نشط يف املخاطر حيث رأ) 139( وميكن تعريف 
 :املباشرة ، ويتطلب رأس املال املخاطر  عنصرين مها 

 . املشاركة املالية  -1
 .التشغيل النشط واملساعد واملراقب  -2

�اية القرن السابق حيث يقدر سوق رأس املال املخاطر يف  ورأس املال املخاطر من األنشطة اليت منت بسرعة يف 
مليار دوالر ، ويقدر عدد الشركات اليت حتظي بدعم من رأس املال املخاطر  30ريكية حبوايل الواليات املتحدة األم

شركة سنويا ، ومبقارنة هذه االستثمارات مع متوسط القروض الصناعية والتجارية طويلة األجل  250ألول مرة حبوايل 
الر ، فان االستثمار من خالل متويل رأس املال مليار دو  54يف الواليات املتحدة األمريكية خالل نفس الفرتة اليت تبلغ 

 ) . 140( من إمجايل االستثمارات طويلة اآلجل يف الواليات املتحدة األمريكية % 60املخاطر ميثل 
وينمو نشاط رأس املال املخاطر يف أوروبا بنفس السرعة حيث تبلغ عدد شركات رأس املال املخاطر يف اجنلرتا علي 

�ا  شركة 120سبيل املثال  يتضح من االحصاءات )  141(  1989مليار دوالر عام  11.5وتبلغ حجم استثمارا
السابقة اتساع نطاق نشاط رأس املال املخاطر الذي يعتمد علي التمويل باملشاركة يف السوق االوربيه واألمريكية ،  أما 

، حتت أسم شركة األهلي  1995م يف مصر فقد مت إنشاء أول شركة مصرية تعمل يف رأس املال املخاطر يف بداية عا
، إال إنه من املالحظ  2000للتنمية واالستثمار وبلغ عدد شركات رأس املال املخاطر يف مصر عشر شركات يف عام 

 .  أن أنشطة هذه الشركات ما زالت بعيدة عن األنشطة احلقيقة لشركات رأس املال املخاطر 
مار أمواله علي املدي املتوسط والطويل مع احلصول علي عوائد ويناسب هذا الصك املستثمر الذي يرغب يف استث

مرتفعة نسبيا ، ويقوم صك رأس املال املخاطر بدراسة دقيقة للمشروعات اليت سوف يقوم باملشاركة فيها ، ويستند قرار 
 ) .  142( القبول أو الرفض علي عدة عوامل منها 

 . كفاءة إدارة املنشأة  -1
 .يقه جودة املنتج وإمكانية تسو  -2
 .حجم السوق ومعدل منوه  -3
 .حجم املنشأة  -4
 .معدل العائد املتوقع  -5
 . حجم االستثمارات املطلوبة  -6

                                                        
139 ( ) AL-Suwailam  S  "Does Venture Capital Financial Make a Difference ”؟   Doctoral , Dissertation 

Waskington University, December ,1995  .  

140 ( ) Sahlmam .W   ” The Structure And Governance Of Venture Capital Organization  ” Journal Of 

Financial Economic , vol 27 ,pp 473-521  .  
141 (  )Venture Capital Journal , Dec 1989 , p13  .  
142 (  ) Sagari .s  . ” Venture Capital :  Lessons from the Developed World for the Developing Markets   ”  

International financial Corporation (IFC) 1992  .  
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وبعد مرحلة دراسة املشروعات يتم التفاوض مع أصحاب املشروع علي تقومي أصول الشركة ، ويتم متويل رأس املال 
ة مع نوعية وحجم املخاطر اليت تتعرض هلا املخاطر للمشروعات خالل مراحل متعددة منفصلة ويتزامن حجم كل مرحل

املنشأة ونتائج متويل املرحلة السابقة ، واملرحلة االخرية لنشاط رأس املال املخاطر يتمثل يف  بيع حصته يف الشركات اليت 
 ).  143( قام بتمويلها بإحدي الطرق املختلفة مثل االكتتاب العام 

 : نود التالیة ویشمل اإلفصاح عن صك رأس المال المخاطر الب

( اإلفصاح عن  األنشطة اليت يقوم املصرف بتمويلها وقيمةكل نشاط من هذه األنشطة وتشمل هذه األنشطة  -
144:( 

 .متويل وإعادة هيكلة الشركات املتعثرة  -1
الت متويل االستثمارات يف الصناعات الصغرية ، وجمال نقل التكنولوجيا ، وشراء املديونيات إذا كانت تعتمد علي جما -2

 .وإنتاج جديد 
 . متويل االستثمار يف الشركات القائمة ، أو التوسع يف املؤسسات القائمة  -3
 
 
 

�ا صك رأس املال املخاطر  أيضا ايل   ) :  145( وميكن تصنيف األنشطة اليت يقوم 

 ..Seed Capitalاستثمارات بذرة رأس املال املخاطر -1
  .وهي األموال الالزمة لتمويل فكرة املشروع 

 Second Round or Growth Capitalاستثمارات الدورة الثانية  -2
 .وهي األموال الالزمة لتمويل مراحل النمو األويل يف املشروعات اليت مت تأسيسها 

  Bridge Financialاستثمارات الكويري التمويلي -3

الفرتة الزمنية احملصورة بني إصدارها  وهي األموال املقدمة للمشروعات اليت اجتازت مراحل النمو األويل بغرض متويل
 . أسهم للجمهور وبني االكتتاب فيها 

 . Stage 3 Financialاستثمارات املرحلة الثالثة -4

وهي األموال املقدمة للمشروعات املستقرة ، والناجحة نسبيا واليت ترغب يف استثمارات جديدة مبتكرة بغرض زيادة 
 . رحبيتها 

 Spin-off Financingة لفصل فرع أو شركة تابعة االستثمارات املطلوب-5
يف فصلها عن ) األم (وهي األموال املطلوبة لتمويل شراء اسهم الفروع أو املشروعات التابعة اليت يرغب املشروع 

�ا   . سيطر
  Fresh Capitalاستثمارات اإلنعاش -6

                                                        
 )143 ( HTTP //WWW.businessxchange.com   / files /editorial /199907/consultants . html  .  

144 ( ) HTTP //WWW.investorsnet.com /cgi-bin/bookstore/pratta97book. 
، )  1999القاهرة  ، دار البيان للطباعة والنشر ، سنة ( ،  "رأس املال العامل ومتويل املشروعات الصغرية " حممود صبح ، . د)   145( 

 . 208-207ص 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 88 

 . ء املايل الضعيف من أجل حتسني رحبيتها وهي املشروعات املطلوبة حلقن املشروعات القائمة بالفعل ذات األدا
اإلفصاح عن األساليب املتبعة يف قياس العائد واملخاطر للمشروعات اليت سوف يسهم فيها صك رأس املال --

 : سبيل املثال ) 146( املخاطر حيث يوجد العديد من األساليب علي 
 .احملاكاة -4 .ل املؤكد املعاد -3 . صايف القيمة احلالية -2 .العائد علي االستثمار  -1

 BETAمعامل املخاطرة -8 . املباريات -7 . معامل االختالف -6 .حتليل احلساسية -5
علي أساس ذلك فاملصرف الذي يقوم بإدارة صك رأس املال املخاطر يقوم باإلفصاح عن األساليب اليت يستخدمها يف 

 .يف القوائم املتممة لصك رأس املال املخاطر  تقييم املشروعات  مصنفة وفقا للمشروعات اليت ميوهلا الصك
 
 
 
 
 

 . اإلفصاح عن التغري يف مصادر متويل صك رأس املال املخاطر 
 : تشمل مصادر متويل صك رأس املال املخاطر علي العناصر اآلتية 

 . مسامهة املصرف يف رأس املال املخاطر -1
 .مسامهة أصحاب الصكوك-2
 . املخصصات –االحتياطيات  –ح احملتجزة التمويل الذايت مثل األربا -3

 . مسامهة اهليئات واحلكومات  -4
 .القرض احلسن  -5
 .املنح  -6

 . شركات رأس املال املخاطر األجنبية -7
أنه من املمكن أن تستخدم حصيلة الزكاة يف متويل مشاريع رأس املال املخاطر الستثمار أموال )  147( ويري البعض 

 . تعثرة وإجياد فرص العمل و إنفاق عائد هذه األموال علي الفقراء الزكاة مثل متويل الشركات امل
وإجيابية هذا الرأي أنه يتفق مع أراء الفقهاء أنه من املمكن أن يكون من مصارف الزكاة متويل احملرتف املتعثر ، إال إنه 

م يف شركات رأس املال املخاطر ، من شروط الزكاة متليكها للفقراء فال يصح هذا الراي إال يف حالة متلك الفقراء ألسه
 . فال تصبح هذه الشركات جمرد وقف بل من أشكال القطاع اخلاص 

" أن اهللا قد إفرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم ترد علي فقرائهم " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 
 )148  ( 

                                                        
دار النهضة العربية ، سنه ( ،  ، ساسيات دراسات اجلدوي اإلقتصادية وقياس خماطر االستثماراتحممد عثمان إمساعيل ، أ. أ)  146( 

 .288-197، الطبعة اخلامسة ،  ص ) 1993
147 ( ) M . Cizakca   ، ” Venture Capital    ، ” Encyclopedia of Islamic Banking and Institute  , 1996 

p.157. 
 .  130ص  2، البخاري ج 59ص1رواة الشيخان ، مسلم ج)   148( 
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 اإلفصاح عن الظروف االقتصادية السائدة 
املال املخاطر من أكثر الصكوك تأثرا بالبيئة احمليطة والظروف السوقية احمليطة فال بد من اإلفصاح عن يعترب صك رأس 

 :البنود اآلتية 
 سعر الفائدة اخلايل من املخاطرة  -خماطر السوق ، -سعر الفائدة املرتبط باملخاطرة ، -معدالت التضخم ، 

 . ة ، الزمن والعائد املرتبط بكل درجة من درجات املخاطرة خماطر كل من السوق ، الصناع- البيئة التنافسية ، 
 : اإلفصاح عن املعلومات التنبؤية ، للمشروعات االستثمارية املتفق علي متويلها وتشمل 

 . خطة متويل املشروعات االستثمارية 
 . خطة التسويق وتقديرات املبيعات املتوقعة 

 املوازنة التقديرية النقدية 
 . والتصنيع  خطة اإلنتاج •

اإلفصاح عن املخاطر املرتبطة بكل نشاط استثماري يقوم بتمويله صك رأس املال املخاطر ، وذلك للمساعدة يف التنبؤ 
 .باألرباح واخلسائر املتوقعة من االستثمارات املختلفة 

 
 
 

 : أن يأخذ تقرير اإلفصاح عن املخاطر الشكل التايل )  149( ويقرتح أحد الباحثني 

 نسبة املخاطرة  عنصر املخاطرة  البند 
 : خماطر الصناعة  

 خماطر تكنولوجيا-
 خماطر الدورات التجارية -
 خماطر ضعف كفاءة اإلداره -

 

 : خماطر السوق  
 خماطر املنتجات املنافسة -
 خماطر املبيعات -
 خماطر االستهالك -

 

 
 مخاطر الزمن 

 خماطر املاضي -
 خماطر احلاضر -
 بل خماطر املستق-

 

  أمجال خماطر االستثمار  

                                                        
إطار علمي مقرتح لنظم املعلومات احملاسبية لشركات رأس املال املخاطر يف إطار البيئة االستثمارية  "السيد أمحد عبد احلليم . أ )   149( 

 .  112، ص  1998، سنة ) رسالة دكتورة غري منشورة ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق ( دراسة نظرية تطبيقية،  –يف مصر 
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 .اإلفصاح عن قائمة األرباح و الخسائر وأهم مصادر اإليرادات والمصروفات لصك رأس المال المخاطر  -

 . اإلفصاح عن معدل العائد علي صك رأس املال املخاطر احلايل واملتوقع 
 اإلفصاح عن األسلوب املتبع للتخارج عن رأس املال املخاطر 

رف مصدر صك رأس املال املخاطر اإلفصاح عن الطرق واألساليب اليت إتبعها عند التخارج يف املشروعات علي املص
اليت قام بتمويلها يف القوائم املتممة لصك رأس املال املخاطر مبوبة طبقا للمشروعات اليت مت التخارج منها ، وهناك 

 ) : 150( نوعان رئيسان للتخارج يف صك رأس املال املخاطر ومها 
 .طرح الشركة لالكتتاب العام -1
 . بيعها ملستثمر رئيسي -2

 )  : 151( وباإلضافة ايل النوعني السابقني فهناك العديد من الطرق للتخارج وهي كااليت
 .أسلوب البيع للجمهور  -1
 .أسلوب حق الشراء وحق البيع  -2
 . أسلوب بيع الشركة اململوكة لشركة اخري  -3
 .  أسلوب تصفية الشركة اململوكة -4

اإلفصاح عن  السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية وتقييم املشروعات وأي تغري يف السياسات احملاسبية 
 . املتبعة 

 اإلفصاح عن المخصصات واالحتیاطیات  •
�ا وقيمتها مثل خمصص اخنفاض قيمة أص �ا صك رأس املال املخاطر وأسبا ول  اإلفصاح عن املخصصات اليت يكو

خالل الفرتة وخمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ،وكذلك اإلفصاح عن االحتياطيات املكونة للورقة املالية وقيمتها 
 .ونسبتها من األرباح غري املوزعة وقيمتها من جممل الربح وأسس إعدادها وتقيمها 

�م مع صك رأس امل  . ال املخاطر اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة وحجم تعامال
 . اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ اعداد القوائم املالية 

 .    اإلفصاح عن االرتباطات الرأمسالية املستقبلية وااللتزامات احملتملة 
أي جهات اخري  وحاالت  –مراجع احلسابات  –اإلفصاح عن تقارير اجلهات الرقابية املختلفة مثل هيئة الرقابة الشرعية 

وسيقوم الباحث من خالل مالحق الرسالة بعرض للقوائم املالية املقرتحة  .روج عن هذه القواعد وأسباب ذلك اخل
 . لإلفصاح عن الصكوك املالية السابقة بصورة مستقلة ومنفصلة عن القوائم الرئيسية للمصرف ككل 

 

 : الخالصة 
 : عاملني فتتدرج كما يلي تتنوع الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية لتفي مبتطلبات املت

 .العمالء حميب املخاطرة  -1
 . صك رأس املال املخاطر ، صك املشاركات ، صك املضاربات 

 . العمالء متوسطي املخاطرة -2
 صك صندوق االستثمار 

                                                        
  )150 ( HTTP: //WWW.businessexchange.con/files/editorial/199904/barrry.html. 

151 (  ) Venture Capital Journal , May 1991 , pp.65:70. 
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 .العمالء كارهي املخاطرة -3
 . صك املراحبة ، صك بيع السلم ، صك التمويل التأجريي : صكوك البيوع وتشمل 

 نطاق وحدود اإلفصاح احملاسيب كما يتضح من املبحث األول من هذا الفصل خيتلف من حيث طبيعة ونوع ويعترب
النشاط الذي ميارسه كل صك من الصكوك اليت يصدرها املصرف ، فيزداد بزيادة درجة املخاطرة اليت يتعرض هلا الصك 

زيد من اإلفصاح وينطبق ذلك يف صك ، ويرجع السبب يف ذلك حاجة أصحاب الصكوك واألطراف االخري ايل م
املشاركات واملضاربات ورأس املال املخاطر ،بينما يقل نطاق اإلفصاح عن صكوك املعاوضات أو البيوع مثل صك 

 . املراحبة وصك بيع السلم وصك التمويل التأجريي 
 
 
 

القة بني املصرف اإلسالمي خبلص الباحث ايل أمهية اإلفصاح احملاسيب عن تلك الصكوك نظرا الختالف طبيعة الع
�ا تكون قائمة علي عالقة الوكالة جبعل أو علي أساس قاعدة  الذي يقوم بإصدار الصكوك وأصحاب الصكوك حيث أ
الغرم بالغنم أو املشاركة يف األرباح واخلسائر فهي يف حالة الغنم بالغرم يكون توزيع األرباح و حتل اخلسائر طبقا لنصيب 

سالمي و أصحاب الصكوك اليت يصدرها املصرف ، وال حيصل أصحاب الصكوك علي عائد مشاع بني املصرف اإل
ثابت مثل الصكوك اليت تصدرها املصارف التقليدية ولذلك فان أصحاب الصكوك اليت تصدرها املصارف اإلسالمية 

�ا من حيث الكم والكيف والتوقيت املن اسب للحصول علي يف حاجة ايل زيادة اإلفصاح عن الصكوك اليت ميتلكو
املعلومات حيث يرتتب علي عدم قيام املصارف بذلك بالشكل الذي ميكن أصحاب الصكوك من تقييم ومراجعة اداء 
الصكوك ايل وجود عدم الشفافية هلذه الصكوك وأدائها ويضعف هذه املصارف من القدرة علي مواجه االنتقادات اليت 

�ا علي ترويج  . صكوكها  توجه اليها مما يؤثر علي قدر
واملصرف يف مرحلة تالية عندما تنجح بعض الصكوك اليت يصدرها يتم طرحها يف بورصة األوراق املالية ، فان املصرف 

 :مطالب بزيادة اإلفصاح احملاسيب حيث يكون لإلفصاح احملاسيب جانبان 
�دف من هذا اإلفصاح ايل التحقق من مدي الوفا: األول  �يئة سوق املال وهي  ء باملعلومات اليت حيتاج اليها خاص 

 . املستثمرين 
جانب املصرف ، وهي يتضمن شقني األول يتمثل يف دور احملاسيب الذي يعد املعلومات ، أما اجلانب االخر : الثاين 

 . فهو دور املراجع اخلارجي الذي يضفي الثقة علي املعلومات 
ملالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية وكذلك اإلطار العام وبعد ما مت عرضه من اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك ا

لإلفصاح عن الصكوك املالية املقرتحة يف قوائم مالية منفصلة ومستقلة عن املصرف ككل ، سيقوم الباحث بعرض 
مكمل لإلفصاح احملاسيب وذلك من خالل اإلفصاح عن الصك يف القوائم املالية للمصرف ككل مث اإلفصاح عن 

  .  القوائم املالية املتممة واإليضاحات املتممة للمصرف ككل الصك يف
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    لإلفصاح عن الصكوك المالية  للمصارف اإلسالميةلإلفصاح عن الصكوك المالية  للمصارف اإلسالميةلإلفصاح عن الصكوك المالية  للمصارف اإلسالميةلإلفصاح عن الصكوك المالية  للمصارف اإلسالمية: : : : المبحث الثاني  المبحث الثاني  المبحث الثاني  المبحث الثاني  
    ....من خالل القوائم المالية األساسية  من خالل القوائم المالية األساسية  من خالل القوائم المالية األساسية  من خالل القوائم المالية األساسية  

    : : : : مقدمة  مقدمة  مقدمة  مقدمة  
ومتكـن القـاري مـن فهـم البيانـات املاليـة الـيت حتتويهـا  عـن حقيقـة ، لكي تكـون القائمـة املاليـة واضـحة وبسـيطة  

عـد الشـكلية املسـتمدة مـن العـرف تـتحكم يف عمليـة عـرض البيانـات هناك جمموعـة مـن القوا، املركز املايل ونتيجة النشاط 
 ) 152( : املالية داخل القوائم املالية اخلتامية هي 

 : الشمول  -1
يقصد به أن يكـون عنـوان القائمـة شـامال لكـل مـن اسـم املنشـأة ، والتـاريخ الـذي تغطيـه القائمـة وأن تكـون شـاملة لكـل  

 . فروع املنشأة 
 .املالية لسد حاجة الطوائف املالية املستفيدة منها  كفاية القوائم -2
 . تكامل وترابط القوائم املالية مع بعضها البعض  -3
 مثل املقابلة بني اإليرادات واملصروفات ، املقابلة السليمة بني البيانات املعروضة يف القوائم املالية  -4
 وجمموعة أخرى  التناسق بني بيانات كل جمموعة وبني بيانات جمموعة ما -5

وتعد القوائم املالية مبا حتتويه من معلومات هـي جـوهر عمليـة اإلفصـاح ، ورغـم االخـتالف يف اجتاهـات تعريـف  
ـــا ال ختتلـــف حـــول جـــوهر ومضـــمون القـــوائم املاليـــة باعتبارهـــا أهـــم األدوات املســـتخدمة يف اإلفصـــاح  � القـــوائم املاليـــة إال أ

�ا أداة للتوصيل فيجب أن تتسم باإليضاح احملاسيب وتوصيل املعلومات احملاسب  .ية ، فطاملا إ
وســيعرض الباحــث اإلفصــاح احملاســيب عــن الصــكوك يف القــوائم الرئيســية للمصــرف ، وتتمثــل وســائل اإلفصــاح  

 : بصفة عامة يف نوعني مها 
 :وسائل إفصاح داخل القوائم املالية وتشمل : أوال 

�ا  -   .القوائم املالية ذا
 . ات واملالحظات وهو ما سيتم عرضه يف هذا املبحث املذكر  - 

 وسائل إفصاح خارج القوائم املالية : ثانيا 
 القوائم والكشوف اإلضافية  - 
 تقرير جملس اإلدارة - 
 تقرير مراجع احلسابات  - 
 تقرير هيئة الرقابة الشرعية - 
 .تقارير أخرى وهذا ما سيتم عرضه من خالله يف املبحث األخري - 

 
 
 
 

                                                        
،  ص  األصول العلمیة والعملیة في محاسبة الشركات" عبد المنعم محمود ، . د، حلمي محمود نمر . د) 152(

287. 
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 : قائمة المركز المالي: أوال 
ـا قائمــة تبــني األصــول واخلصــوم ورأس املــال ملشــروع معــني يف تــاريخ معــني   ـ� ميكــن تعريــف قائمــة املركــز املــايل بأ

)153.( 
  ): 154( ويتحقق اإلفصاح احملاسيب من خالل هذه القائمة اعتمادا علي جمموعة من الوسائل  

 : املايل استخدام أشكال جيدة لعرض املركز  -1
عرض املركز املايل يف صورة تقرير حيقق قدرا أكرب من اإلفصاح خاصة إذا مت توفري بعض العالقات واالرتباطات بني مكونات املركز 

املايل من خالل هذا الشكل حيث ميكن الوصول إيل رأس املال العامل كمفردة مستقلة وإيضاح العالقة بني صايف األصول وحقوق 
 . امللكية 

 :دقة املصطلحات املستخدمة  -2
اســـتخدام مصـــطلحات تتســـم بالدقـــة وســـهولة الفهـــم فـــيمكن مـــثال اســـتخدام مصـــطلح املمتلكـــات بـــدال مـــن 

 األصول واملطلوبات بدال من اخلصوم 
 :التبويب والرتتيب السليم للبنود  -3

النشـــاط ونوعيـــة األصـــول  ال يوجــد أســـاس واحـــد للرتتيـــب بـــل يتوقـــف ذلـــك علـــي اختيــار املصـــرف مبـــا يـــتالءم مـــع طبيعـــة
 ، واخلصوم ولكن جيب بصفة عامة مراعاة التناسق والثبات يف استخدام التبويب سنة بعد أخرى 

 دقة ومالءمة املعلومات احملاسبية = د
جيـب أن تتسـم التقــارير املاليـة ومــا تشـمله مـن معلومــات بالدقـة حــىت ميكـن االعتمـاد عليهــا كمـا جيــب أن تتسـم باملالءمــة 

 : لذا جيب أن تتميز املعلومات احملاسبية باخلصائص اآلتية ، كن أن تفيد أكرب قدر من املستخدمني حىت مي
 الصالحية للغرض املستهدف منها - 
 القابلية للتحقق منها  - 
 االلتزام باملوضوعية  - 
 القابلية للقياس الكمي  - 

تبويــــب وترتيــــب البنــــود وبقــــدر دقــــة  فبقــــدر جــــودة األشــــكال املســــتخدمة يف عــــرض املعلومــــات وبقــــدر ســــالمة
 .ومالءمة املعلومات احملاسبية بقدر ما يتحقق اإلفصاح املناسب من خالل التقارير املالية

ويــــتم تصــــنيف األصــــول واخلصــــوم يف امليزانيــــة تبعــــا لطبيعتهــــا وللرتتيــــب الــــذي يعكــــس ســــيولتها النســــبية ، ويف  
�ا املصرف اإلسالمي يتم تبويب األصول واخلصوم حبيث   . ميكن مقارنة أصول كل صك باستخداما

 
 
 
 

                                                        
سلسلة ملخصات سوم  " (  )1(أصول المحاسبة " نظریة ومسائل جوبیل ج لیرنر ، ، كاشین . ا . مس جی)  153( 

 .30، الطبعة الثانیة  ، ص )1989، دار مالكمبیر وثیل للنشر، نیویورك ، سنھ 
نشات التقاریر المالیة كأداة لتحقیق مبدأ اإلفصاح في بعض الم" عصام عبد المنعم أحمد إسماعیل ،. أ )  154(  

،       )  1994جامعة المنصورة ، سنة -رسالة ماجستیر غیر منشورة ( الخاضعة لقانون االستثمار المصري ،
 .154ص 
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 : وتشمل البنود اليت جيب اإلفصاح عنها يف قائمة املركز املايل علي ما يلي 
 بالنسبة ألصول  -1
 استخدامات صك املشاركات وتبويبها =     النقد وما يف حكمه=
 استخدامات صك املراحبة =      استخدامات صك املضاربة =
 استخدامات صك بيع السلم )   =االستثمار يف األوراق املالية ( استخدامات صك صندوق االستثمار =
 ذمم الصكوك مصنفة طبقا ألنواع الصكوك =
 بالنسبة للخصوم-2
 رأس املال املصرح به واملكتتب واملدفوع =
 اإلصدارعدد األسهم حقوق امللكية املصدرة والقائمة والقيمة االمسية للحصة وعالوة =
�اية الفرتة املالية والتغريات يف االحتياطيات خالل الفرتة =  االحتياطي النظامي واالحتياطيات االختيارية يف بداية و
 إيدا عات الصكوك مصنفة حسب أنواعها =
 األرباح احملتجزة مصنفة حسب أنواع الصكوك  =
 االحتياطيات مصنفة لكل صك من الصكوك =
 س مال الصكوك مصنفة حسب أنواع الصكوك مسامهة املصرف يف رأ=
 

 :قائمة األرباح والخسائر : ثانيا 
ــا ملخــص لإليــرادات واملصــروفات وحســاب صــايف الــدخل أو اخلســارة ملشــروع   � ميكــن تعريــف قائمــة الــدخل بأ

 ). 155( معني خالل فرتة معينة وأحيانا تسمي قائمة األرباح واخلسائر أو قائمة التشغيل أو قائمة األعمال 
واإلفصـاح عــن ، وعلـي املصـرف اإلفصــاح عـن قائمـة الــدخل والـيت تظهـر املصــروفات واإليـرادات تبعـا لطبيعتهــا  

ويــتم إظهـار كــل مـن بنــود اإليــرادات واملصـروفات علــي حـدة ليــتمكن مسـتخدمو البيانــات املاليــة ، مبـالغ بنودهــا الرئيسـية 
 . د والسياسات املتبعة يف إعداد وعرض القوائم املالية من تقييم أداء البنك باإلضافة إيل االلتزام بالقواع

 : وعلي املصرف أن يقوم باإلفصاح عن ثالثة أنواع من اإليرادات --
إيرادات الصكوك القائمة علـي عقـد الوكالـة بـأجر ويـتم اإلفصـاح عـن إمجـايل األجـور الـيت حيصـل عليهـا املصـرف يف : أوال

 . ته وكيال مقابل إدارة هذه األوراق املالية بصف

إيرادات الصكوك القـائمة علي عقد المضاربة ، ويتم اإلفصاح عن نوعين من  : ثانيا  
 اإليرادات  

 . إيرادات مقابل قيام املصرف بإدارة الصكوك بصفته مضاربا -1 
 .  نصيب املسامهني واإلدارة من األرباح يف املشاركة يف رؤؤس أموال هذه الصكوك -2 

  . ليات املصرفية وختص املسامهني وأصحاب املضاربة يف نشاط املصرف ككل إيرادات العم: ثالثا 
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�ا ونصيب كل صك منها-- ونصيب خسائر املخالفة والتقصري اليت يـتم حتميلهـا ، اإلفصاح عن اخلسائر اإلمجالية وأسبا
يف ذمـــــة املســـــامهني  علــــي أربـــــاح املســـــامهني دون املــــودعني ألن اإلدارة الـــــيت حتـــــدث هــــذه اخلســـــائر وتتســـــبب فيهــــا تعمـــــل

 .ولصاحلهم 
  
 : قائمة توزيع األرباح والخسائر : ثالثا 

 :يتم اإلفصاح عن البنود اآلتية 
 .صايف األرباح قبل الضرائب ، واألرباح املرحلة من سنوات سابقة =
 .االحتياطيات بأنواعها املختلفة  =
 .  عاملني مكافآت جملس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية ،وكذلك أرباح ال= 
 أسس  توزيع األرباح علي أصحاب الصكوك واملسامهني =

 : ) 156( ويتم توزيع األرباح وفق اخلطوات اآلتية 
فصــل حصــة املضــاربة أوال ، وذلــك بضــرب صــايف عوائــد التوظيــف واالســتثمار يف حصــة املضــاربة املتفــق عليهــا مــع  -1

 .املودعني
 : ملسامهني علي أن يراعي ما يلي توزيع باقي الربح بني كل من املودعني وا -2
فـال جيـوز تفـاوت نسـب الـربح املوزعـة بـني كـل مـن املسـامهني ، تناسب الربح املوزع علي مقدار حصص األموال املقدمة -

 . واملودعني علي رؤوس أمواهلم 
(  - األرباح املرحلة + تياطيات احملتجزة االح+ رأس املال الدفوع ( يتم حتديد أساس توزيع الربح بني رأس مال املسامهني الذي يتكون من -

 . وبني أصحاب الصكوك ))اإلنشاءات حتت التنفيذ + صايف تكلفة األصول الثابتة 

 .يتم احتجاز االحتياطيات من أموال املسامهني وتعترب توزيعا للربح -
 األرباح املرحلة للسنوات املقبلة =
 

 :قائمة التغيرات في حقوق الملكية: رابعا 
 :  اإلفصاح من خالل هذه القائمة عن التغريات يف البنود اآلتية يتم 

 . رأس مال املصرف ككل ، رأس مال كل صك من الصكوك ونسبة مسامهة املصرف فيه= 
 .االحتياطي اإلجباري للمصرف ككل ، ونصيب كل صك من الصكوك =
 .االحتياطي االختياري ونصيب كل صك من الصكوك=
 .نصيب كل صك من الصكوكاالحتياطيات األخرى و =
 .األرباح احملتجزة ونصيب كل صك من الصكوك=
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   : قائمة التدفقات النقدية : خامسا 
تقدم املصـارف قائمـة التـدفقات النقديـة باعتبارهـا مـن ضـمن القـوائم املاليـة األساسـية علـي أن يـتم تبويـب هـذه  

 .  ) 157( العمليات االعتيادية أو من مصادر أخري غري اعتيادية القائمة حبيث تظهر األموال اليت مت احلصول عليها من 
 :  ) 158( ويتم اإلفصاح من خالل هذه القائمة علي البنود اآلتية  

 النقد وما يف حكمة =
 :التدفقات النقدية من العمليات =

عينـــة نتيجـــة لعمليـــات يقصــد بالتـــدفقات النقديـــة مـــن العمليـــات النقــد الـــداخل إيل املصـــرف أو اخلـــارج منـــه خــالل فـــرتة م
يــنعكس تأثريهــا يف قائمــة دخــل املصــرف كــإيرادات أو مصــروفات أو مكاســب أو خســائر فيمــا عــدا املكاســب واخلســائر 

 . الناجتة من التصرف يف موجودات اقتناها املصرف الستخدامه أو استثماره الذايت 
 :التدفقات النقدية من االستثمار = 

لنقــد اخلـــارج مــن املصــرف القتنـــاء األصــول بغــرض االســـتثمار مبــا يف ذلــك االســـتثمار يقصــد بالتــدفقات مـــن االســتثمار ا
 . الذايت أو النقد الداخل ايل املصرف نتيجة التصرف يف تلك املوجودات 

 :التدفقات يف التمويل = 
أو  يقصــــد بالتــــدفقات النقديــــة مــــن التمويــــل النقــــد الــــداخل إيل املصــــرف نتيجــــة اســــتثمارات أصــــحاب حقــــوق امللكيــــة

اإليداعات أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وكذلك إيداعات أصحاب احلسابات اجلاريـة وأصـحاب اإلبـداعات يف 
 .  الصكوك 

 
    قائمة مصادر واستخدامات أموال الزكاة والصدقات: سادسا 

دوق يتضـمن  اإلفصــاح احملاســيب مــن خــالل هــذه القائمــة  اإلفصــاح عــن العناصــر األساســية ملصــادر أمــوال صــن 
 .الزكاة والصدقات واستخدامات هذه األموال  

بالنســبة ملصــادر أمــوال صــندوق الزكــاة والصــدقات يــتم اإلفصــاح عــن مصــادر أمــوال الزكــاة والصــدقات وتبويبهــا 
 .حسب نوع مصدرها ، ونصيب كل صك من الصكوك

زكـــاة والصــــدقات وبالنســـبة الســــتخدامات أمـــوال الزكــــاة والصـــدقات يــــتم اإلفصـــاح عــــن اســـتخدامات أمــــوال ال
 .وتبويبها حسب نوع االستخدام 

�م  -العاملون عليها -املساكني -الفقراء   )159(ابن السبيل -يف سبيل اهللا -الغارمون  -يف الرقاب  -املؤلفة قلو
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    قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض : سابعا 
عـــن العناصــر األساســـية  مــن مصـــادر أمـــوال ويتضــمن  اإلفصـــاح احملاســيب مـــن خــالل هـــذه القائمـــة  اإلفصــاح  

 : حيث يتم اإلفصاح عن البنود اآلتية،الصندوق واستخدامات أموال صندوق القرض 
 األموال املتاحة لفرتة مؤقتة لصندوق القرض من احلسابات اجلارية للمصرف =
 الصكوك  األموال اليت يتيحها لصندوق القرض أصحاب حقوق ملكية املصرف ، ومسامهة كل صك من =
األمــوال الــيت متثــل كســبا خمالفــا للشــريعة مــن قبــل املصــرف والــيت يتيحهــا لإلقــراض لفــرتة مؤقتــة إيل حــني الــتخلص منهــا =

بطرق شرعية ، ويري الباحث عدم استخدام هذه األموال يف متويل صندوق القرض احلسـن والـتخلص منهـا بطـرق شـرعية 
 .  عند حدوثها 

 القروض خالل فرتة زمنية معينة األموال الناجتة من حتصيل =
�ا للصندوق = �ا أو يتربعون   . اإليداعات اليت يودعها العمالء يف صندوق القرض سواء كانوا سيسرتدو
�ا إدارة املصرف =  استخدامات القروض اجلديدة اليت اعتمد
 اسرتجاع أموال احلسابات اجلارية اليت أتيحت لإلقراض لفرتة مؤقتة =
�اية الفرتة  رصيد األموال=   الباقي يف صندوق القرض يف 

يتضـح مـن العــرض السـابق واخلــاص بـاجلزء الثــاين مـن اإلطـار العــام اإلفصـاح عــن الصـكوك املاليــة الـيت يصــدرها  
املصرف اإلسالمي ، والذي يتمثل اجلزء األول منه يف اإلفصاح عن الصكوك املالية يف قوائم ماليـة مسـتقلة ومنفصـلة عـن 

اليــة للمصــرف اإلســالمي مصــدر الصــك ، أمهيــة اإلفصــاح عــن الصــكوك يف القــوائم الرئيســية للمصــرف وعــدم القــوائم امل
االكتفاء باإلفصاح عنها يف قوائم ماليـة مسـتقلة حـيت يـتمكن مسـتخدمو املعلومـات واملسـتفيدين مـن اإلفصـاح مـن حتقيـق 

 : هدفني رئيسني مرتبطني ومها 
 . للصك بالنسبة لباقي الصكوك وأنشطة املصرف ككل  تقييم درجة األمهية النسبية: أوال 
تقيــيم أداء و مركــز املصــرف الــذي يقــوم بإصــدار الصــك حــيت يــتمكن صــاحب الصــك مــن تقيــيم و حتليــل عناصــر : ثانيـا 

 .  القوة والضعف يف املصرف الذي يقوم بإدارة الصك 
ومـات والــيت ال يسـتطيع  املصـرف اإلفصــاح وهنـاك بعـض املعلومـات والبيانــات الـيت حيتـاج اليهــا مسـتخدمو املعل 

عنها يف القوائم املالية الرئيسية ، وكذلك ال يستطيع املصرف أن حيصل عليها إال بإخضاع البيانات اليت يف القوائم املاليـة 
الرئيســـية أو مـــن مصـــادر أخـــري ملقـــاييس وأدوات حتليليـــة عديـــدة و ميكـــن للمصـــرف اإلفصـــاح عنهـــا مـــن خـــالل القـــوائم 

 . مة اإليضاحات وهذا ما سوف يتناوله الباحث يف املبحث التايل واالخري من هذا الفصل املتم
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اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك  المالية للمصارف اإلسالمية من خالل  اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك  المالية للمصارف اإلسالمية من خالل  اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك  المالية للمصارف اإلسالمية من خالل  اإلطار العام لإلفصاح عن الصكوك  المالية للمصارف اإلسالمية من خالل  : : : : المبحث الثالث  المبحث الثالث  المبحث الثالث  المبحث الثالث  
    اإليضاحات والقوائم المالية المتممةاإليضاحات والقوائم المالية المتممةاإليضاحات والقوائم المالية المتممةاإليضاحات والقوائم المالية المتممة

    
    مقدمة  مقدمة  مقدمة  مقدمة  

ليـة األساســية فقـط بـل يغطــي القـوائم املاليــة األساسـية وأي تقــارير ال يقتصـر اإلفصـاح احملاســيب علـي القــوائم املا
أخري يتم إعـدادها إمـا لتـوفري الثقـة يف هـذه القـوائم أو لزيـادة قابليتهـا للفهـم والتفسـري أو لبيـان اآلثـار البيئيـة علـي املنشـأة 

بـــد مـــن تـــوافر تفصـــيالت ضـــرورية ال إال أنـــه ال، وتعـــد القـــوائم املاليـــة أداة مـــن أدوات اإلفصـــاح احملاســـيب لفئـــات عديـــدة 
يستطيع املصرف أن حيصل عليها أو يفصح عنها إال بإخضاع البيانـات الـيت يف القـوائم املاليـة األساسـية ملقـاييس وأدوات 

وتقـــوم املؤسســـات بإعـــداد جمموعـــة مـــن القـــوائم والكشـــوف اإلضـــافية تلحـــق بـــالقوائم املاليـــة األساســـية ، حتليليـــة عديـــدة 
ومات إحصائية ال ميكن أن تظهر يف صلب القوائم املالية األساسية أويف مالحظات أسفل هـذه القـوائم وتشمل علي معل

 : وتشمل العناصر اآلتية 
·  
 :اإلفصاح عن املعلومات األساسية عن املصرف ** ·
· Disclosure of Basic Information about the Islamic Bank 

 : يتضمن ذلك اإلفصاح عن المعلومات اآلتية  ·
 موقع المركز الرئيسي وعدد الفروع المحلية واألجنبية -   أسم المصرف -  ·
 تاريخ التأسيس -   جنسية المصرف - ·
 طبيعة األنشطة التي يقوم بها المصرف والخدمات المصرفية الرئيسية -   الشكل القانوني - ·
 الجهات الرقابية التي تشرف علي أنشطة المصرف - ·
·  
 ) 160( اسبية اهلامة اإلفصاح عن السياسات احمل** ·
· Disclosure of Significant Accounting Policies  

، اإلفصــاح عــن وصــف مــوجز للسياســات احملاســبية اهلامــة الــيت يتبعهــا املصــرف إلعــداد القــوائم املاليــة ونشــرها 
 :  ومن السياسات احملاسبية اهلامة اليت ال بد من اإلفصاح عنها عند إعداد القوائم املالية ما يلي 

 السياسات المحاسبية التي تمثل اختيارا من بدائل مقبولة  ·
 السياسات المحاسبية التي أخذ بها المصرف وال تتسق مع مفاهيم المحاسبة المالية للمصرف  ·
 السياسات المحاسبية التي اعتمدتها إدارة المصرف إلثبات اإليرادات أو المكاسب أو الخسائر ذات األهمية النسبية  ·

                                                        
، مرجع سبق ذكره ،  ص ھیئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة البحرین )  160( 

95. 
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حاسبية التي اعتمدتها إدارة المصرف المتعلقة بإثبات وتحديد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها السياسات الم ·
 والسياسات المحاسبية العتبار الديون المعدومة 

 السياسات والقواعد والطرق التي اعتمدتها إدارة المصرف للتقديرات في حاله تطبيقها  ·
 صرف لتوحيد القوائم المالية للشركات التابعة السياسات المحاسبية التي اعتمدتها إدارة الم ·
 السياسات المحاسبية التي اعتمد عليها المصرف في تقييم األصول لكل صك من الصكوك  ·
 اإلفصاح عن أسس حساب زكاة المال في المصرف اإلسالمي والتي تشمل علي العديد من القواعد  ·
 : )161(وهي ·
 ات الزكوية قاعدة استقالل السنو -2     قاعدة السنوية -1 ·
  قاعدة وصول صافي المال للنصاب -4    قاعدة قياس النماء -3 ·
 .قاعدة حساب الزكاة علي الصافي بعد طرح التكاليف والمصاريف واألعباء والديون -5 ·
 قاعدة استقاللية التنظيم المحاسبي للزكاة -7  قاعدة تبعية المال إلي المزكي الشخص الطبيعي -6 ·
 لتي من نفس الجنس إلي بعضها البعض قاعدة ضم األموال ا-8 ·
·  

 Disclosure of Accounting Changesاإلفصاح عن التغريات احملاسبية ** ·

 :  ويشمل اإلفصاح عن التغريات احملاسبية ما يلي 
 التغري يف سياسة حماسبية يف إعداد القوائم املالية للصكوك املالية  -1

 :بية ما يلي جيب أن يشمل اإلفصاح عن التغيري يف سياسة حماس

 وصف التغيري ومربراته -
يف بدايـة  أثر التغيري يف صايف الدخل للفرتة املالية  احلالية والفرتات املالية السابقة املعروضـة ألغـراض املقارنـة وكـذلك علـي األربـاح املبقـاة-

 فرتة مالية سابقة معروضة ألغراض املقارنة 
 القوائم املالية للصكوك املاليةالتغيري يف تقدير حماسيب غري معتاد يف إعداد  -2

 جيب أن يشمل اإلفصاح عن التغيري يف تقدير حماسيب غري معتاد 

 وصف التغيري وأسبابه -
 أثر التغيري علي صايف الدخل أو صايف اخلسارة أو علي أرباح وخسائر االستثمارات املقيدة للفرتة املالية احلالية -

 ات املالية السابقة تصحيح األخطاء يف القوائم املالية للفرت  -3
 : جيب أن يشمل اإلفصاح عن تصحيح األخطاء يف القوائم املالية للفرتات املالية السابقة ما يلي 

 طبيعة اخلطأ والفرتات املالية السابقة اليت تأثرت به -
للفــرتات املاليـة السـابقة الــيت أثـر تصـحيح اخلطـأ علــي صـايف الـدخل أو صــايف اخلسـارة أو علـي األربـاح أو خســائر االسـتثمارات املقيـدة -

 . تأثرت باخلطأ وعلي صايف الدخل أو صايف اخلسارة أو األرباح االستثمارات املقيدة للفرتة املالية احلالية 
 
 
 
 

                                                        
 .  174حسني حسني شحاتة  ، مرجع سبق ذكره  ، ص . د)  161( 
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 اإلفصاح عن تركيز األصول وااللتزامات مبوبة لكل صك من الصكوك المالية**
�ا ل لمصرف ككل ومبوبة لكل صك مـن الصـكوك املاليـة  علي املصرف اإلفصاح عن أي تركيز ألصوهلا والتزاما

وينبغي أن يتم هذا اإلفصاح علي أساس مناطق جغرافيـة أو علـي أسـاس العمـالء أو جمموعـة مـن الصـناعات أو أي تركيـز 
إذ أن ، أخـر للمخـاطر وجيـب علــي املصـرف أيضـا اإلفصــاح عـن قيمـة صــايف تقلبـات العمـالت األجنبيــة الـيت يتعـرض هلــا 

كمــا ، جلغرافيـة قـد تتضــمن أقاليمـا جغرافيـة ذات نظـم وطبيعــة خاصـة داخـل دولـة واحــدة أو جمموعـة مـن الـدول املنـاطق ا
أن اإلفصـاح عــن نوعيــة العمــالء يبــني طبيعـتهم مــن حيــث وضــعهم القــانوين سـواء كــانوا أشخاصــا أو مؤسســات جتاريــة أو 

 صناعية 
 

حيــــــــــــــــث يقــــــــــــــــوم   لربح أو الخسارة بين أصحاب الصكوك وبين المصرفاإلفصاح عن الطريقة التي يستخدمها المصرف لتوزيع ا** 
املصـرف مــن خــالل التقـارير املكملــة للقــوائم املاليـة باإلفصــاح عــن الطريقـة الــيت يســتخدمها املصـرف لتحديــد العائــد ألصـحاب الصــكوك مــن 

ن الصـكوك الـيت يصـدرها املصـرف وكـذلك كما جيب أن يفصح املصرف عن معدل العائد لكل صـك مـ، ربح أو خسارة خالل الفرتة املالية 
 . معدل العائد علي حقوق املسامهني 

 
 اإلفصاح عن أثر التغيرات في القوة الشرائية لوحدة النقود**

 : جيب إعداد تقارير إضافية عن أثر التغريات يف القوة الشرائية علي نوعني من املعلومات
 ات يف املستوي العام لألسعارمعلومات عن التكلفة التارخيية معدلة وفقا للتغري -1
 معلومات عن التكلفة اجلارية أي معلومات معدلة وفقا للتغريات النوعية يف األسعار -2

 وأثر هذه التغريات علي كل صك من الصكوك املالية اليت يصدرها املصرف اإلسالمي 
 

  اإلفصاح عن أثر التغير في أسعار الصرف علي أنشطة المصرف** 
ري أســـعار الصـــرف للعمـــالت األجنبيـــة يف املصـــارف التقليديـــة أقـــل خطـــورة نســـبيا منـــه يف حالـــة تعـــد ظـــاهرة تغـــ 

املصـــارف اإلســـالمية نظـــرا ألن املصـــارف التقليديـــة تعتمـــد علـــي سياســـة اإلقـــراض واالقـــرتاض بفائـــدة ثابتـــة ، حبيـــث يـــتم 
ظـل عمليـات املشـاركة واملضـاربة الـيت  اسرتداد قيمة القرض بـنفس العملـة وحتصـيل الفائـدة بـنفس نـوع العملـة  ، ولكـن يف

�ا املصرف اإلسالمي يتحمل طرفا املشاركة أو املضاربة أثر هذه املشكلة ، لذلك فإن املصرف اإلسالمي البـد مـن  يقوم 
اإلفصاح عن أثر تغري أسعار الصـرف علـي  أنشـطة املصـرف ككـل وعلـي أنشـطة كـل صـك علـي حـدة مبوبـة لكـل صـك 

 .من الصكوك املالية 
 
 
 
 
 
 
 : اإلفصاح عن نتائج التحليل المالي ومؤشرات تقييم األداء** 
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تعترب القوائم املالية أداة مـن أدوات اإلفصـاح لفئـات عديـدة تعطـي صـورة كافيـة عـن مـدي كفـاءة وكفايـة اإلدارة 
ـ� ا وقائمـة الـدخل تعطـي يف ممارسة مهامها فقائمة املركز املايل تعطي فكـرة عـن مـدي يسـر املنشـأة وقابليتهـا للوفـاء بالتزاما

إال أنه البد من توافر تفصـيالت ضـرورية ال يسـتطيع املصـرف أن حيصـل عليهـا أو يفصـح . صورة عن مدي رحبية املنشأة 
 : )162(عنها  إال بإخضاع البيانات اليت يف القوائم املالية للقياس واستخدام أدوات حتليلية عديدة مثل

 ) ألفقي التحليل ا(التغريات القيمية والنسبية 
 ) التحليل الرأسي ( النسب اجلزئية 

 ..)…، األمان ، الرحبية ، معايري السيولة ( التحليل باستخدام النسب 
ووظيفة التحليل املايل تنصب علي فحص القوائم املاليـة والبيانـات املنشـورة للصـكوك ودراسـتها وتبويبهـا وذلـك 

�ا وجم �ا وإبراز التغريات اليت تطرأ علي عناصرها خـالل فـرتة مـن الـزمن بغرض الوصول إيل العالقات اليت تربط مفردا موعا
مبا يلقي الضوء علي املركز املايل للمشروع ونتائج أعماله إمجاال وعلي مستوي أداء إدارته وأقسـامها تفصـيال ، ولكـن عنـد 

املصــرف التقليــدي ولكــن مــن  تقيــيم أداء املصــرف اإلســالمي ال جيــب االعتمــاد علــي املؤشــرات املســتخدمة يف تقيــيم أداء
 :)  163( الضروري إضافة معدالت أخرى لتقييم األداء مثل 

 مدي التزام املصرف بالسلوك اإلسالمي واتباع تعليمات هيئة الرقابة الشرعية  -1
 مدي التزام املصرف باملعامالت املالية واملصرفية احلالل وبعده عن املعامالت احلرام  -2
 الجتماعيمدي التزام املصرف بالدور ا -3

 
 اإلفصاح عن رأس المال**

�ا واملصدرة واملدفوعة   عدد وقيمة األسهم املصرح 
 القيمة االمسية لكل سهم 

 حركة رأس مال األسهم خالل السنة املالية 
 احلقوق املتعلقة بتوزيع أرباح األسهم وإعادة اسرتداد األسهم 

 ارهانسبة مسامهة املصرف يف كل صك من الصكوك اليت يقوم بإصد
 
 
 
 
 
 ): 164(  اإلفصاح عن تفاصيل األنشطة  خارج الميزانية العمومية**

 االلتزامات الطارئة 
 الضمانات واألصول املرهونة كضمان

                                                        
التحلیل المالي لشركات األموال كضرورة لقیام وتطویر أسواق راس " سمیر عبد الحمید رضوان ، . أ)  162( 

القاھرة ، إصدارات معھد الدراسات المصرفیة بالبنك المركزي ( ،"نموذج تطبیقي …المال فحص تحلیلي 
 . 2، ص )  1994المصري ، سنھ 

ص )  1994مكتبة عین شمس ، القاھرة،  سنھ (  "المالیة  إدارة المنشات" أحمد حسن الزھیري  ، . د)  163( 
280. 

 دراسة مقارنة ، –معاییر اإلفصاح المالي في القوائم المالیة الخاصة بالبنوك " عصام فھد العربید ، . أ)  164( 
 .  215،ص)  1996رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة القاھرة ، سنھ ( 
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 خطابات الضمان غري القابلة لإللغاء
 عقود الصفقات

 االعتمادات املستندية والعمليات التجارية قصرية األجل 
 عقود أسعار الصرف للقطع األجنبية 

 الصفقات غري املنجزة للسبائك الذهبية الفضة والبضائع املتعددة 
 

 اإلفصاح عن الظروف المحتملة واالرتباطات بما في ذلك البنود غير المدرجة بالميزانية ** 
يعتــرب اإلفصــاح عــن الظــروف واالرتباطــات التاليــة هامــا للمصــرف اإلســالمي حيــث تقــوم املصــارف مبعــامالت  

ولكنهــا تــؤدي إيل نشــأة ظــروف حمتملــة و ارتباطــات ومتثــل تلــك ، ة بأصــول والتزامــات يف امليزانيــة كثــرية ال تكــون مرتبطــ
البنــود الــيت ال تظهــر بامليزانيــة جــزءا هامــا مــن عمــل املصــرف وقــد يكــون هلــا تــأثري هــام علــي مســتوي املخــاطر الــيت يتعــرض 

وحيتــاج مســتخدمو القـوائم املاليــة إيل التعــرف علــي وهــذه البنــود قـد تزيــد مــن املخــاطر األخـرى أو ختفيضــها ، املصـرف هلــا 
ا  ـ� االلتزامات احملتملة واالرتباطات غري القابلة لإللغاء اليت يربمها املصرف وذلـك للحكـم علـي درجـة السـيولة الـيت يتمتـع 

روف مبوبــة لكــل املصــرف وقــدرة املصــرف علــي الوفــاء بالتزاماتــه واخلطــر الــذايت املتعلــق باخلســائر احملتملــة وتــأثري هــذه الظــ
 صك من الصكوك املالية

 
  اإلفصاح عن األخطار  الناتجة عن الديون المشكوك في تحصيلها**

يتم اإلفصاح عن األخطار  الناجتة عن الديون املشكوك يف حتصـيلها مـن خـالل اعـداد تقريـر عـن املخصصـات 
مـــع ضـــرورة تطبيـــق هـــذا ، ك املاليــة  املكونــة ملواجهـــة مثـــل هـــذه اخلســائر وأســـلوب قياســـها مبوبـــة لكــل صـــك مـــن الصـــكو 

كما يتعني اإلفصاح عن األساس الـذي ينـاء عليـه تعتـرب اخلسـائر حمققـة أو حمتملـة ، األسلوب علي أساس ثابت ومستمر 
،وكذلك حتديد القيمة اليت يتعني حتميلها علي إيـرادات الفـرتة الـيت حتققـت فيهـا اخلسـارة باإلضـافة إيل قيمـة املخصـص يف 

واإلفصاح عن أثر نتائج هذه اخلسائر علـي القـوائم املاليـة اخلتاميـة وبصـفة خاصـة قائمـة املركـز املـايل ، د امليزانية تاريخ إعدا
 .   للمصرف 

 
 
 
 
 
 Disclosure of Unusual Supervisory Restrictionsاإلفصاح عن القيود اإلشرافية االستثنائية **

ؤثر علـي أنشـطة املصـرف وأنشــطة الصـكوك الـيت يصـدرها وبالتــايل تعـد القيـود اإلشـرافية االسـتثنائية حمــددات تـ 
فإن علـي املصـرف اإلفصـاح يف املالحظـات املتممـة للقـوائم املاليـة عـن أيـة قيـود اسـتثنائية فرضـتها إحـدى اجلهـات املشـرفة 

يـدا اسـتثنائيا إذا ويعتـرب القيـد اإلشـرايف ق، علي نشاط املصرف أو علي نشاط أحد الصكوك املالية اليت يصدرها املصرف 
ترتب عليـه تقييـد حريـة إدارة املصـرف يف اختـاذ القـرارات الالزمـة لتصـريف شـئون املصـرف أو إذا ترتـب عليـه منـع املصـرف 

ا للمصـرف يف نظامـه األساسـي  ـ� مـع األخـذ يف احلسـبان املتطلبـات النظاميـة املتعلقـة ، من ممارسة أحد األنشـطة املصـرح 
 . افية استثنائية تفرضها اجلهات الرقابية املعنية باإلفصاح عن آية قيود إشر 
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 Disclosure of General Banks Risksاإلفصاح عن المخاطر المصرفية العامة **

علـــي املصـــرف اإلفصـــاح عـــن آيـــه مبـــالغ جتنـــب ملواجهـــة املخـــاطر املصـــرفية العامـــة مبـــا فيهـــا اخلســـائر املســـتقبلية 
وف احملتملـة باإلضـافة إيل تلـك املخـاطر الـيت جيـب إثبـات اسـتحقاقها وأثـر هـذه أو الظـر ، واملخـاطر غـري املنظـورة األخـرى 

 . املخاطر علي أداء املصرف ككل وأداء كل صك من الصكوك 
 
  اإلفصاح عن األصول المرهونة كضمان**

يقــوم املصــرف مبمارســة بعــض األنشــطة واحلصــول علــي ضــمانات وعليــه أن يقــوم باإلفصــاح عــن إمجــايل مبلــغ 
امات املضمونة وطبيعـة األصـول املرهونـة مقابـل تلـك االلتزامـات وقيمتهـا الدفرتيـة ، والتغـري يف قيمـة هـذه الضـمانات االلتز 

 .مبوبة لكل صك من الصكوك املالية 
 
 اإلفصاح عن الكسب أو الصرف المخالف للشريعة**

يعة وطريقــة تصـــرف جيــب أن يقــوم املصــرف باإلفصـــاح عــن مبــالغ وطبيعـــة مــا صــرف ألغــراض ال تبيحهـــا الشــر 
املصرف يف األموال الناجتة عن الكسب املخالف للشريعة أو املوجـودات املرتتبـة علـي الصـرف املخـالف للشـريعة وأسـباب 

 . ذلك
 
  Disclosure of Related Party Transactionsاإلفصاح عن العمليات مع األطراف ذات العالقة**

ض القـــوائم املاليــــة واإليضــــاحات املتممـــة هلــــا للمعــــامالت مــــع إيل أمهيــــة عــــر ) 19(أشـــار املعيــــار املصــــري رقـــم 
األطراف ذات العالقة  حيث تتـأثر املعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط خمتلفة عن املعامالت مـع غـري األطـراف 

وعنـــدما يكـــون للمصـــرف معـــامالت مـــع أطـــراف ذات عالقـــة فمـــن املناســـب اإلفصـــاح عـــن طبيعـــة هـــذه ، ذات العالقـــة 
 . القة ونوع املعامالت وعناصرها الضرورية وذلك من أجل تفهم القوائم املالية للمصرف الع

واإلفصـاح عـن العمليـات مـع األطـراف ذات العالقـة  للمصـرف ككـل ومبوبـة لكـل صـك مـن الصـكوك املاليــة  
 : علي ما يلي 

 طبيعة العالقة بني املصرف واألطراف ذات العالقة -
�ا تلـك املعـامالت خـالل الفـرتة  نوع العملية أو العمليات- اليت متت بني املصرف وبني الطرف ذي العالقة وجمموع القيمة اليت سجلت 

 احلالية 
 األرصدة وحجم التعامالت مع األطراف ذات العالقة -

 
  Disclosure about Accounting Auditor Reportاإلفصاح عن تقرير مراقب الحسابات **

اقـب احلسـابات يعـد شـهادة مـن مراقـب احلسـابات علـي أداء املصـرف ككـل وأداء كـل يري الباحث بـان تقريـر مر 
 : صك من الصكوك اليت يصدرها املصرف ، ويتضمن هذا التقرير ما يلي 

 إن املصرف ميسك حسابات منتظمة وال حتتوي علي أخطاء جوهرية -
 يضاحات الواردة بالقوائم املالية نتائج إجراء الفحص االختياري للمستندات واألدلة املؤيدة للقيم واإل-
 تقييم للسياسات والقواعد احملاسبية املطبقة والتقديرات اهلامة اليت أعدت مبعرفة اإلدارة -
 سالمة العرض اليت قدمت به القوائم املالية -
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 أسس وقواعد تقيم األصول االلتزامات -
 رأي املراجع ، وأي مالحظات أو إيضاحات أخرى -

 
 تقرير هيئة الرقابة الشرعية  اإلفصاح عن**

Disclosure about Sharya Control Unstation Report  
يعتـــرب تقريـــر هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية مـــن أهـــم التقـــارير الـــيت يـــتم إعـــدادها عـــن تقيـــيم أداء املصـــرف اإلســـالمي ، 

اهليئــة يف إن مــا قــام بــه ومصـدر مــن مصــادر زيــادة الثقــة يف املصــرف اإلســالمي ، والبــد للمصــرف مــن اإلفصــاح عــن رأي 
املصــرف مــن عمليـــات اســتثمارية وخـــدمات مصــرفية قــد مت طبقـــا لفتــاوى هيئـــة الرقابــة الشــرعية يف إطـــار أحكــام الشـــريعة 

�ا اهليئة علي بعض املعامالت ، اإلسالمية السمحة   .وكذلك املالحظات اليت أبد
 
  اإلفصاح عن تقرير مجلس اإلدارة**

 :ة علي ما يليويشمل تقرير جملس اإلدار 

 املركز املايل وتغري أسعار صرف العمالت األجنبية -.   تقارير مقارنة عن أهم إجنازات العام السابق -
 .موقف الشركات اليت يساهم املصرف يف رؤؤس أمواهلا -.                              الفروع ، العمالة -
 النظرة املستقبلية -
 

 
  Disclosure of Social Responsibilityجتماعية اإلفصاح عن املسئولية اال**

ـاالت الــيت ميكــن للمصــرف التعامــل معهــا  ـ� وذلــك مــع األخــذ يف ، يقــوم املصــرف باإلفصــاح عــن األنشــطة وا
وأن هنـاك أنشــطة أخـرى تعتــرب ، االعتبـار أن هنــاك أنشـطة وخــدمات اجتماعيـة ميارســها املصـرف حبكــم القـوانني واللــوائح 

 .ل ومستلزماته من ضرورات العم
 : ويشمل اإلفصاح عن األنشطة االجتماعية وتبويبها ما يلي 

 .أنشطة وجماالت املسئولية االجتماعية للمصرف جتاه املسامهني 
 .أنشطة وجماالت املسئولية االجتماعية للمصرف جتاه املعاملني به 
 .أنشطة وجماالت املسئولية االجتماعية للمصرف جتاه املتعاملني معه

�تمع أن  .شطة وجماالت املسئولية االجتماعية للمصرف جتاه ا

 

    خالصة خالصة خالصة خالصة 
تستخدم القـوائم املاليـة املتممـة وااليضـاحات كوسـيلة لإلفصـاح احملاسـيب لعـرض تفصـيالت ضـرورية ال يسـتطيع  

صـرف والصـكوك املصرف اإلفصاح عنها يف القوائم املاليـة الرئيسـية ، ومتكـن تلـك القـوائم األطـراف اخلارجيـة مـن تقيـيم امل
�ــا مكملـة لإلطــار العــام لإلفصــاح عــن الصــكوك  الـيت يقــوم بإصــدارها ، وتعتــرب هــذه القـوائم املتممــة وااليضــاحات املرفقــة 
املاليـــة يف بعـــض البنـــود اهلامـــة مثـــل املخـــاطرة حيـــث يـــتم اإلفصـــاح عـــن املخـــاطرة الـــيت يتعـــرض هلـــا املصـــرف ، ممـــا ميكـــن 

م املخــاطر اجلزئيــة الــيت يتعــرض هلــا كــل صــك علــي حــدة واملخــاطر الكليــة الــيت املســتثمرين وأصــحاب الصــكوك مــن تقيــي
يتعرض هلا املصرف ككل بالشكل الذي ميكنه من حتديد وتقييم املخاطر الكلية للصك و كـذلك املعلومـات ايل يصـعب 
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وحتليــل املخــاطر اإلفصـاح عنهــا يف القــوائم املاليـة الرئيســية للمصــرف بالشـكل الــذي ميكــن أصـحاب الصــكوك مــن حتديـد 
الكلية اليت يتعرض هلا الصك واليت تشمل علي خمـاطر النشـاط اخلـاص بالصـك نفسـه وخمـاطر املصـرف الـذي يقـوم بـإدارة 

 .  أموال الصك 
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 الفصل الثالث
 

 الدراسة التطبیقیة 

 اإلفصاح المحاسبي عن الصكوك المالیة التي تصدرھا المصارف اإلسالمیة

 في جمھوریة مصر العربیة
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تناول الفصل السابق اإلفصاح عن الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية ، وحياول الباحث من خالل هذا الفصل  
 : لوصول إىل مدي فاعلية وكفاءة اإلفصاح احملاسيب للصكوك املالية للمصارف اإلسالمية جبمهورية مصــر العربية وهي ا

 . املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية -1
 .بنك فيصل اإلسالمي املصري  -2
 . بيت التمويل املصري السعودي  -3
 .)فروع املعامالت اإلسالمية ( بنك مصر -4
 . البنك املصري املتحد  -5

 :وذلك من خالل املبحثني التالني 
 : املبحث األول 

 ) .قائمة االستقصاء ( تقيم وحتليل نتائج الدراسة امليدانية 
 : املبحث الثاين  

تقيم وحتليل اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية جبمهورية مصر العربية من خالل أدوات 
 . ليب اإلفصاح املطبقة حاليا وأسا
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 تحليل وتقيم نتائج قـائمة االستقصاء: المبحث األول  
 

قام الباحث بإعداد قائمة استقصاء ومت توجيهها إيل العاملني باإلدارات املالية للمصارف اإلسالمية وهي 
�ا باملصارف  اإلسالمية وسوف يتناول الباحث يف هذا املبحث ما اإلدارات اليت ختتص بإعداد القوائم املالية و ملحقا

 : يلي 
 .تصميم الدراسة امليدانية : أوال 
 .حتليل نتائج الدراسة امليدانية : ثانيا 

 

 تصميم الدراسة الميدانية : أوال 
 تحديد مجتمع الدراسة )1(

�تمع الذي مت إجراء الدراسة امليدانية عليه ، هو املوظفون باإلد  ارات املالية يف املصارف اإلسالمية جبمهورية ا
 : مصر العربية ، وقد مت توجيه االستقصاء إيل عدد من املوظفون باإلدارات املالية يف عدد من املصارف وهي 

 : مصارف إسالمية اإلنشاء وهي : أوال 
 . املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية 

 . بنك فيصل اإلسالمي املصري 
 : مصارف جتارية مت حتويلها إيل مصارف إسالمية وهي : ا ثاني

 . بيت التمويل املصري السعودي 
 :فروع معامالت إسالمية ملصارف تقليدية وهي : ثالثا 

 )فروع املعامالت اإلسالمية ( بنك مصر 
 : نوافذ و أوعية مصرفية إسالمية وهي : رابعا 

 . البنك املصري املتحد 
 
 وع الدراسة حجم العينة موض)2( 

اشتملت العينة علي عينة عشوائية من العاملني باإلدارات املالية للمصارف اإلسالمية اليت تعمل يف مجهورية 
مصر العربية علي خمتلف األشكال ، وكذلك روعي توزيعها علي اإلدارات املالية للمصارف اإلسالمية حيث تقوم هذه 

عرض املعلومات سواء يف القوائم املالية أو اإليضاحات املتممة هلا وغري اإلدارات بالدور الرئيسي يف إعداد وتنفيذ و 
 . ذلك من أساليب اإلفصاح احملاسيب 
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 : وسيلة جمع البيانات )3(
الوسيلة اليت استخدمت يف مجع البيانات هي قائمة االستقصاء وقد مت االعتماد علي هذه الوسيلة ملا فيها من 

 :  مزايا عديدة أمهها ما يلي
 . تتميز بقلة التكاليف واجلهد إذا ما قورنت بغريها من وسائل مجع البيانات  -1
�ا مناسبة  -2 تعطي قائمة االستقصاء ألفراد البحث الفرصة الكافية لإلجابة علي األسئلة يف األوقات اليت يرو

 .هلم
يها باستخدام تساعد قائمة االستقصاء علي احلصول علي بيانات حساسة أو حمرجة قد يصعب احلصول عل -3

 . األساليب األخرى 
وكذلك قام الباحث بإجراء املقابالت مع العاملني باإلدارات املالية يف املصارف اإلسالمية اليت مت توزيع قوائم 

 . االستقصاء عليها 
 

 :مجاالت الدراسة الميدانية) 4(
�دف اختبار   :وذلك 

 . الية يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية اختالف طبيعة وحدود اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك امل-1
 .زيادة أمهية اإلفصاح احملاسيب للصكوك املالية للمصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية-2
 مدي مالءمة معايري احملاسبة الدولية واملصرية اخلاصة باملصارف التجارية للتطبيق علي املصارف اإلسالمية جبمهورية-3

 . مصر العربية 
 . تقيم واستخالص اآلراء عن الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية -4
األدوات وأساليب اإلفصاح احملاسيب املطبقة ومدي مالءمتها لتطوير املصارف اإلسالمية للصكوك املالية اليت -5

 .دية تصدرها ، وأمهية اإلفصاح للمصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقلي
 - 7أهم املعوقات واملشاكل اليت تواجه املصارف اإلسالمية يف تطوير الصكوك املالية اليت تصدرها ، واإلفصاح عنها -6

  .  اثر اإلفصاح احملاسيب علي زيادة الثقة يف الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية واملسامهة يف تروجيها 
 أسلوب جمع البيانات )5(

دام أسلوب املقابالت الشخصية حيث قام  الباحث بزيارة املصارف املذكورة سابقا وقام بتوزيع مت استخ 
�ا )  150( عدد  قائمة استقصاء ،وبعد استعادة قوائم االستقصاء اتضح أن مجلة قوائم االستقصاء اليت مت استعاد

�ا كاآليت% 69.33استمارة ، وهذا يعين أن نسبة الردود بلغت ) 104(  :  وبيا
 
 
 
 
 

 
 

 العدد املصرف 
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 31 املصرف اإلسالمية الدويل لالستثمار والتنمية  1
 30 بنك فيصل اإلسالمي املصري  2
 16 )فروع املعامالت اإلسالمية ( بنك مصر   3
 12 البنك املصري املتحد  4
 15 بيت التمويل املصري السعودي   5

�موع   104 ا

 
تعترب ردودا كافية % 50 - % 40يدانية علي اعتبار أن نسبة الردود من وقد جري العرف يف البحوث امل 

 . كافية إلمتام الدراسة التطبيقية % 69.33إلمتام البحث لذلك فإن الباحث يعترب نسبة الردود اليت حصل عليها 
 
 األساليب االحصائية المستخدمة ) 6(

 : ة يف حتليل قوائم االستقصاء مثل قام الباحث باالعتماد علي العديد من األساليب االحصائي 
  MEANالمتوسط الحسابي -1

�موعة حنصل علية بقسمة جمموع العينة علي عددها ، ويستخدم املتوسط احلسايب   وهو مقياس لقيم ا
�تمع   ) . املصرف ( كمقياس للموضع يعرب عن درجة املوافقة بصفة عامة يف ا

 
 LIKERT SCALEمقياس ليكرت  -2

ياس للتعرف علي درجة املوافقة علي هدف معني من خالل عدد من العبارات ، ويتم يف  يستخدم هذا املق
كل عبارة التعرف علي شدة املوافقة من عدمه من خالل عدد فردي من مستويات املوافقة حبيث يكون املستوي 

يف حالة ) 3- 1(يف حالة مخسة مستويات أو ) 5-1( األوسط يعرب عن حالة احلياد ويتم  إعطاء كل مستوي درجة 
ثالثة مستويات كما هو مطبق يف هذا البحث ، وأخريا يتم التعرف علي اجتاه املوافقة علي اهلدف من خالل جتميع 

�موع أو املتوسط احلسايب   . درجات العبارة با
 
  CHI- SQUARE  2اختبار كا-3

ختلفة ، ويتم قبول وجود عالقة إذا  يف اختبار وجود عالقة بني اراء املصارف امل 2وقد مت استخدام اختبار كا
 ..05كانت كا  احملسوبة أقل من كا  اجلدولية عند مستوي معنوية 

 
 
 
 
 ANALYSIS OF VARIOMEأسلوب تحليل التباين -4
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مت استخدام أسلوب حتليل التباين يف اجتاه واحد الختبار معنوية االختالف بني متوسطات درجات املوافقة 
 F، ويتم قبول فرض عدم وجود  اختالف معنوي عندما تكون . 05عند مستوي معنوية  بني املصارف املختلفة

 .  4ودرجات حرية . 05اجلدولية عن مستوي معنوية  Fاحملسوبة أقل من 
 

 تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة : ثانیا 
 

فيما يتعلق بتوضيح اجلوانب تناول هذا اجلزء دراسة وحتليل جمموعة من األسئلة اليت تناولتها قائمة االستقصاء 
النظرية لإلفصاح احملاسيب عن الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية يف مجهورية مصر العربية ،وتتمثل أهم نتائج الدراسة 

 :  امليدانية اليت أجريت علي مخسة مصارف فيما يلي 
 طبیعة اإلفصاح المحاسبي ) أ  (  

 ارف اإلسالمية مفهوم وأهمية اإلفصاح المحاسبي في المص-1
توضح اجلداول التالية املتوسط احلسايب واألمهية النسبية ألراء املشاركني يف االستقصاء خبصوص العبارات اخلاصة : أوال 

 .مبفهوم وأمهية املصارف اإلسالمية و اختالفه عن املصارف التقليدية 

 
 :طبيعة اإلفصاح احملاسيب ) 1-1( 

ختتلف طبيعة اإلفصاح  1
يف املصارف احملاسيب 

اإلسالمية عنها يف املصارف 
 التقليدية 

املصرف 
 اإلسالمي 

بيت التمويل  املصري املتحد  ينك فيصل 
املصري 

 السعودي 

 اإلمجايل  بنك مصر 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

2.32 2.50 2.17 2.67 2.50 2.43 
 الرتتيب 2 1 5 2 4

كانت درجة املوافقة مرتفعة علي العبارة اخلاصة باختالف طبيعة اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف  -
املصارف التقليدية حيث حصلت علي متوسط أعلي من درجتني من الدرجة املتوسطة للمقياس ، واختلفت درجة 

لي املوافقات يف بيت التمويل املصري السعودي حيث كان املتوسط املوافقة من مصرف ألخر حيث كانت أع
2.67  . 

 
 
 
 
 :حدود ونطاق اإلفصاح احملاسيب ) 1-2(
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خيتلف حدود ونطاق  2
اإلفصاح ح احملاسيب يف 

 املصارف اإلسالمية 

املصرف 
 اإلسالمي 

بيت التمويل  املصري املتحد  ينك فيصل 
املصري 

 السعودي 

 اإلمجايل بنك مصر 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

2.32 2.47 2.33 2.53 2.75 2.46 
 الرتتيب 1 2 4 3 5

كانت درجة املوافقة عالية علي العبارة اخلاصة باختالف حدود ونطاق اإلفصاح احملاسيب يف املصارف  اإلسالمية  -
ارف التقليدية حيث حصلت علي متوسط أعلي من درجتني من الدرجة املتوسطة للمقياس  ، عنها يف املص

فروع املعامالت اإلسالمية ( واختلفت درجة املوافقة من مصرف آلخر حيث كانت أعلي املوافقات يف بنك مصر 
 .  2.75حيث كان  املتوسط ) 

 
 :املعلومات احملاسبية املفصح عنها ) 1-3(

ومات ختتلف املعل 3
احملاسبية املفصح عنها 

قبل املصرف اإلسالمي 
من حيث الكم والكيف 

عنها يف املصارف 
 التقليدية

املصرف 
 اإلسالمي 

بيت التمويل  املصري املتحد  ينك فيصل 
املصري 

 السعودي 

بنك 
 مصر 

 اإلمجايل

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

سط املتو 
 احلسايب 

2.32 2.60 2.33 2.53 2.75 2.50 
 الرتتيب 1 3 4 2 5

كانت درجة املوافقة مرتفعة ايضا يف العبارة السابقة بل جندها مرتفعة بدرجة أعلي من العبارتني السابقتني حيث  -
من حيث حصلت علي متوسط أعلي من درجتني من الدرجة املتوسطة للمقياس ، واختلفت درجة املوافقة 

حيث كان  املتوسط ) فروع املعامالت اإلسالمية ( مصرف الخر حيث كانت أعلي املوافقات يف بنك مصر 
2.75  . 

 
 
 
 
 
 
 
 :أدوات وأساليب اإلفصاح احملاسيب ) 1-4(
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ختتلف أدوات وأساليب  4
اإلفصاح احملاسيب يف 

املصارف اإلسالمية عنها 
 يف املصارف التقليدية

املصرف 
 اإلسالمي 

بيت التمويل  املصري املتحد  يصل ينك ف
املصري 

 السعودي 

بنك 
 مصر 

 اإلمجايل

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

2.26 2.40 2.33 2.67 2.75 2.44 
 الرتتيب 1 2 4 3 5

ف أدوات وأساليب اإلفصاح احملاسيب يف املصارف  اإلسالمية وافق غالبية املشاركني علي العبارة اخلاصة باختال -
عنها يف املصارف التقليدية حيث حصلت علي متوسط أعلي من درجتني من الدرجة املتوسطة للمقياس ، 

فروع املعامالت اإلسالمية ( واختلفت درجة املوافقة من مصرف الخر حيث كانت أعلي املوافقات يف بنك مصر 
 .  2.75وسط حيث كان  املت) 

يالحظ مما سبق ومن نتائج العبارات االربعة األويل املتعلقة مبفهوم اإلفصاح احملاسيب ، انه يوجد اجتاه عام للموافقة  -
علي اختالف مفهوم اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عن املصارف التقليدية وحاجة املصارف اإلسالمية 

 . اسيب حيت يفي مبتطلبات مستخدمي املعلومات إيل زيادة والتوسع يف اإلفصاح احمل
 
 : أمهية اإلفصاح احملاسيب ) 1-5(

ختتلف درجة األمهية  5
لإلفصاح احملاسيب يف 

املصارف اإلسالمية عنه 
 يف املصرف التقليدي 

املصرف 
 اإلسالمي 

بيت التمويل  املصري املتحد  ينك فيصل 
املصري 

 السعودي 

 االمجايل  بنك مصر 

سط املتو 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

2.32 2.47 1.67 2.27 2.50 2.31 
 الرتتيب 1 4 5 2 3

كانت درجة املوافقة علي العبارة السابقة أعلي من الدرجة املتوسطة للمقياس حيث حصلت علي متوسط أعلي  -
واختلفت درجة املوافقة من مصرف الخر حيث كانت أعلي املوافقات يف بنك  من درجتني من مقياس ليكرت ،

، وقد يرجع ذلك ايل قيام بنك مصر بدمج قوائم الفروع  2.50و كانت ) فروع املعامالت اإلسالمية ( مصر 
الية للفروع اإلسالمية بالقوائم الرئيسية لبنك مصر مما يدل علي شعور العاملني باحلاجة املاسة لفصل القوائم امل

اإلسالمية ببنك مصر عن باقي فروع بنك مصر  وأمهية اإلفصاح احملاسيب لتحقيق ذلك  ، بينما تنخفض درجة 
، وقد يرجع  1.67املوافقة بأقل من متوسط وهو درجتني يف البنك املصري املتحد حيث كان متوسط املوافقة 

كذلك قيام البنك مبمارسة املصارف اإلسالمية من سبب ذلك إىل حداثة البنك لتجربة املصارف اإلسالمية ، و 
 .  خالل نوافذ داخل الفروع التقليدية للبنك املصري املتحد 

 :مقررات جلنة بازل ) 1-6(
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ال تالئم نسبة رأس املال  6
املقررة من قبل جلنة بازل 

للتطبيق يف املصارف 
 اإلسالمية 

املصرف 
 اإلسالمي 

تمويل بيت ال املصري املتحد  ينك فيصل 
املصري 

 السعودي 

بنك 
 مصر 

 اإلمجايل 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

املتوسط 
 احلسايب 

2.32 2.40 1.67 2.27 2.13 2.23 
 الرتتيب 4 3 5 1 2

ســبة رأس املــال املقــررة مــن قبــل جلنــة كــان االجتــاه العــام للمصــارف حنــو املوافقــة علــي  العبــارة اخلاصــة بعــدم مالءمــة ن -
بازل للتطبيق  يف املصـارف اإلسـالمية عنـه يف املصـرف التقليـدي ، حيـث حصـلت علـي متوسـط أعلـي مـن درجتـني 
من الدرجة املتوسطة للمقيـاس  ، واختلفـت درجـة املوافقـة مـن مصـرف الخـر حيـث كانـت أعلـي املوافقـات يف بنـك 

بينمــا اخنفضــت درجــة املوافقــة بأقــل مــن الدرجــة املتوســط للمقيــاس وهــو ،  2.40فيصــل اإلســالمي املصــري وهــي 
، وقـد يرجـع ذلـك إىل االعتقـاد بـان جلنـه بـازل  1.67درجتني يف البنك املصري املتحد حيث كـان متوسـط املوافقـة 

مـن  مل تراعى طبيعة االستثمارات يف املصـارف املختلفـة ، حيـث قامـت جلنـه بـازل بتحديـد درجـات معينـة لكـل نـوع
�ا املصارف مبا يؤثر على درجة كفاية رأس املال من مصرف آلخر    .االستثمارات اليت تقوم 

ويالحــظ ممــا ســبق يف حتليــل نتــائج العبــارتني اخلامســة والسادســة واخلاصــة بأمهيــة اإلفصــاح احملاســيب للمصــارف 
يف املصـــارف اإلســالمية عنهـــا يف املصـــارف اإلســالمية وجـــود اجتـــاه عــام حنـــو املوافقـــة علــي زيـــادة أمهيـــة اإلفصــاح احملاســـيب 

 . التقليدية ،  رغم اختالف متوسط درجات املوافقة من مصرف الخر  
وفيما يلي ترتيب العبارات السـابقة كمـا يتضـح مـن اجلـدول التـايل حسـب أعلـي درجـات املوافقـة الـيت حصـلت  

ة واخلاصـة بـاختالف املعلومـات املفصـح عنهـا مـن عليها كل عبارة ، حيث جنـد أعلـي متوسـط للموافقـات يف العبـارة الثالثـ
قبــل املصــرف اإلســالمي مــن حيــث الكــم والكيــف عنهــا يف املصــارف التقليديــة ، ممــا يعكــس ارتفــاع درجــة الــوعي لــدي 
العــاملني باملصــارف اإلســالمية ، و حصــلت العبــارة األخــرية واخلاصــة بعــدم مالءمــة نســبة رأس املــال املقــررة مــن قبــل جلنــه 

 . تطبيق علي املصارف اإلسالمية بازل لل
 االمجايل   

 4 2.43 ختتلف طبيعة اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية  1
 2 2.46 خيتلف حدود ونطاق اإلفصا ح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية  2
ي من حيث الكم والكيف عنها يف ختتلف املعلومات احملاسبية املفصح عنها قبل املصرف اإلسالم 3

 املصارف التقليدية
2.50 1 

 3 2.44 ختتلف ادوات واساليب اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية 4
 5 2.31 ختتلف درجة األمهية لإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنه يف املصرف التقليدي  5
 6 2.23 رأس املال املقررة من قبل جلنة بازل للتطبيق يف املصارف اإلسالمية ال تالئم نسبة  6
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 ǛǊƽǛҝ : ƥ ﬞ Ǜƌ ƺƶƵ ơǚﬞǋǚ ғ ǛƧǡҚһǚ ﬞ Ǜ� Қһǚ 
الختبار معنوية الفروق بني املتوسطات احلسابية للعبارات لدي املصارف اخلمسة ملعرفة ما أذا كانت جوهرية  

احملسوبة ومقارنتها بالقيمة احلرجة )  F( حلصول علي القيم احلرجة لتوزيع أم غري جوهرية ، مت استخدام حتليل التباين وا
، ويوضح اجلدول التايل حتليل التباين بني املصارف يف العبارات ، 05ومستوي معنوية   4اجلدولية عند درجات حرية 

 :الست اخلاصة مبفهوم وأمهية اإلفصاح احملاسيب كما يلي
  

 احملسوبة F احلسايباملتوسط  العبارات  مسلسل 
 0.591 2.43 ختتلف طبيعة اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية  1

 0.592 2.46 خيتلف حدود ونطاق اإلفصا ح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية  2
ختتلف املعلومات احملاسبية املفصح عنها قبل املصرف اإلسالمي من حيث الكم  3

 لكيف عنها يف املصارف التقليديةوا
2.50 0.475 

ختتلف ادوات واساليب اإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنها يف املصارف  4
 التقليدية

2.44 0.354 

ختتلف درجة األمهية لإلفصاح احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عنه يف املصرف  5
 التقليدي 

2.31 0.131 

 0.232 2.23 املال املقررة من قبل جلنة بازل للتطبيق يف املصارف اإلسالمية ال تالئم نسبة رأس  6

 
يتضح من اجلدول السابق بنتائج حتليل التباين الختبار معنوية اختالف متوسط اآلراء بني املصارف املختلفة 

لعبارات لذا نقبل عدم يف مجيع ا 2.5وهي %   0.05اجلدولية عند مستوي معنوية )  F( احملسوبة اقل من )   F( أن 
 .وجود اختالف معنوي بني متوسط اآلراء بني املصارف 

و بعد اختبار معنوية كل عبارة من العبارات الستة ، قام الباحث باختبار معنوية العبارات اخلاصة باملفهوم   
 )  6( ايل )  5( ت من ، واختبار معنوية العبارات اخلاصة باألمهية وهي العبارا)  4( ايل )  1(وهي العبارات من 

 : و كما يف اجلدول التايل 
 F املتوسط احلسايب العبارات  مسلسل 

 احملسوبة
 1.125 2.44 )  4، 3، 2،  1( العبارات اخلاصة باملفهوم  1

 1.850 2.27 )  6،  5( العبارات اخلاصة باألمهية  2

 :يتضح من اجلدول السابق ما يلي 
وهي اعلي الدرجة املتوسطة للمقياس ،  2.44النسبة للعبارات االربعة اخلاصة باملفهوم هي متوسطات املوافقة ب:  أوال 

 .وهو ايضا اعلي من الدرجة املتوسطة للمقياس  2.27وكذلك فان متوسط املوافقة للعبارتني اخلامسة السادسة 
متوسط اآلراء بني املصارف املختلفة ، يتضح من اجلدول السابق واخلاص بنتائج التباين الختبار معنوية اختالف : ثانيا 

يف  1.125وتكون  0.05عند مستوي معنوية  2.5احلدولية )  F( احملسوبة أقل من ) F( حيث توضح النتائج أن 
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يف العبارات اخلاصة باألمهية لذلك نقبل عدم وجود اختالف معنوي بني متوسط  1.850العبارات اخلاصة باملفهوم و 
  .اآلراء بني املصارف 

معاییر اإلفصاح المحاسبي المصریة والدولیة ومدي مالءمتھا للتطبیق علي المصارف ) ب( 
 اإلسالمیة

 :اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -1
يعترب االجتاه السائد يف املصارف اليت مت توزيع قوائم االستقصاء عليها هو مالءمة املعيار السابق وهو 

% 70.2مستقصى  بنسبة  73يق يف املصارف اإلسالمية حيث أيد ذلك اإلفصاح عن السياسات احملاسبية للتطب
 : كما هو موضح يف اجلدول التايل 

 النسبة  العدد     
 %70.2 73 مالئم 

حذف لبعض  غري مالئم 
 البنود 

31 29.8% 

اضافه لبعض 
 البنود 

- - 

 %100 104 اإلمجايل 
 
 
 . المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها -2

مالءمة املعيار للتطبيق يف % 41.3مستقصى بنسبة  43اآلراء حول هذا املعيار حيث أيد  انقسمت
مستقصى حاجة املعيار حلذف بعض البنود ، ومل يوافق علي أضافه بعض البنود  57املصارف اإلسالمية  ، بينما ابدي 

 : إال أربعة فقط ، كما هو موضح يف اجلدول التايل 
 النسبة  العدد     
 % 41.3 43 م مالئ

حذف لبعض  غري مالئم 
 البنود 

57 54.8 % 

اضافه لبعض 
 البنود 

4 3.8  % 

 %  100 104 اإلمجايل 
 :اإلفصاح عن البنود غير العادية وبنود الفترات السابقة والتغيرات في السياسات المحاسبية  -2

ليها هو مالءمة املعيار السابق للتطبيق يف يعترب االجتاه السائد يف املصارف اليت مت توزيع قوائم االستقصاء ع
 :كما هو موضح يف اجلدول التايل % 78.8بنسبة  82املصارف اإلسالمية حيث أيد ذلك 

 النسبة  العدد     
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 % 78.8 82 مالئم 
حذف لبعض  غري مالئم 

 البنود 
22 21.2 % 

اضافه لبعض 
 البنود 

- - 

 %100 104 اإلمجايل 
 : الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية  اإلفصاح عن الظروف -3

االجتاه السائد يف املصارف اليت مت توزيع قوائم االستقصاء عليها هو مالءمة املعيار السابق للتطبيق يف 
 : كما هو موضح يف اجلدول التايل % 76.00بنسبة  79املصارف اإلسالمية حيث أيد ذلك 

 النسبة  العدد     
 % 76 79 مالئم 

حذف لبعض  غري مالئم 
 البنود 

19 18.3 % 

اضافه لبعض 
 البنود 

6 5.8 % 

 %100 104 اإلمجايل 

 عرض األصول والخصوم المتداولة  -4
االجتاه السائد يف املصارف اليت مت توزيع قوائم االستقصاء عليها هو مالءمة املعيار السابق وهو اإلفصاح عن 

كما هو موضح يف اجلدول % 70.2بنسبة  73ارف اإلسالمية حيث أيد ذلك السياسات احملاسبية للتطبيق يف املص
 : التايل 

 النسبة  العدد     
 % 64.42 67 مالئم 

 % 35.58 37 غري مالئم 
 

 %100 104 اإلمجايل 
 اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة  -5

ءمة املعيار السابق وهو اإلفصاح عن االجتاه السائد يف املصارف اليت مت توزيع قوائم االستقصاء عليها هو مال 
 : كما هو موضح يف اجلدول التايل % 75بنسبة  78األطراف ذوي العالقة  يف املصارف اإلسالمية حيث أيد ذلك 

 
 

 النسبة  العدد     
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 % 75 78 مالئم 
حذف لبعض  غري مالئم 

 البنود 
2 1.9 % 

اضافه لبعض 
 البنود 

24 23.1 % 

 %100 104 اإلمجايل 
 اإلفصاح في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية المشابهة   -6

مالءمة % 47.1مستقصى بنسبة  49انقسمت اآلراء حول هذا املعيار وقد تكون متعادلة حيث أيد 
مية مستقصى عدم مالءمة املعيار للتطبيق يف املصارف اإلسال 55املعيار للتطبيق يف املصارف اإلسالمية  ، بينما ابدي 

 بدون اجراء تعديالت علي البنود اليت حيتويها ، كما هو موضح يف اجلدول التايل 
 النسبة  العدد     

 % 47.1 49 مالئم 
حذف لبعض  غري مالئم 

 البنود 
3 2.8 % 

 % 41.3 43 حذف واضافة 
اضافه لبعض 

 البنود 
9 8.7 % 

 %100 104 اإلمجايل 
اآلراء حول النماذج املقدمة من البنك املركزي ومدي مالءمتها للتطبيق يف اجلزء األخري واخلاص بإبداء 

 املصارف اإلسالمية وكذلك الصعوبات واملشاكل اليت تواجه املصارف اإلسالمية عند التزامها حرفيا بتلك النماذج،
من حجم العينة  82ي فالسؤال األول عن مدي التزام املصارف اإلسالمية بالنماذج الواردة من البنك املركزي ابد

عدم %  21.2بنسبة  22التزامهم بالنماذج الواردة من البنك املركزي ، بينما أبدت باقي  العينة %  78.8بنسبة 
التزامهم حرفيا بالنماذج الواردة من البنك املركزي وان هذه النماذج علي قدر من املرونة اليت متكن املصارف اإلسالمية 

ثاين الذي يتناول نفس املوضوع وهو عن إمكانية اعداد نوعني من القوائم املالية منوذج خاص من تطبيقها ، والسؤال ال
معارضتهم لذلك وقد يرجع %  78.8بنسبة  82للمصرف اإلسالمي واآلخر وفق متطلبات البنك املركزي ، ابدي 

عوبة يف التنسيق باإلضافة إىل ذلك إىل  الشعور بان مثل هذا االجراء سوف يؤدي إىل حدوث ازدواجية يف العمل و ص
املزيد من اجلهد والوقت ، أما من حيث املشاكل والصعوبات اليت تواجه املصارف اإلسالمية عند إعداد البيانات 

واملعلومات وفق متطلبات البنك املركزي فقد انقسمت اآلراء حول هذه املشاكل وان ركزت علي املشكلة الثانية وهي 
 : املشكلة الرابعة وهي اختالف تبويب احلسابات كما يتضح من اجلدول التايل اختالف طبيعة النشاط و 

 
 

 النسبة  املوافقة  الصعوبة 
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 %64.42  67 اختالف املصطلحات احملاسبية -1
 % 75.00 78 اختالف طبيعة النشاط -2
 % 50.96 53 اختالف األسس احملاسبية -3
 % 68.26 71 اختالف تبويب احلسابات -4
 
 طبيعة الصكوك المالية ) ج(

مت الرتكيز يف هذا اجلزء علي طبيعة الصكوك املالية للمصارف اإلسالمية ومدي تلبيتها لالحتياجات 
 : االستثمارية يف املصارف اإلسالمية ، وباستعراض نتائج االستقصاء يالحظ األيت 

عددة يالحظ أن االجتاه العام لدي السؤال اخلاص مبدي تغطية الصكوك املالية ملواجهة االستخدامات املت-1
 63العينة هو رفض أن تكون الصكوك املالية املطبقة كافية ملواجهة االستخدامات املتعددة حيث اعرتض علي ذلك 

، إال انه من املالحظ أن بيت التمويل املصري السعودي غلبت املوافقة علي إمكانية تغطية %  60.61بنسبة 
من حجم  9اليت يستخدمها بيت التمويل املصري السعودي حيث وافق علي ذلك  الصكوك املالية لالستخدامات

، ويعتقد الباحث ان السبب يف ذلك قد يرجع  ايل قيام بيت التمويل املصري السعودي بإصدار % 60العينة بنسبة 
بعض كافيا ملواجهة شهادات استثمار ثالثية ورباعية باالضافة إيل احلسابات االستثمارية االخري مما قد يعتربه ال

 : احتياجات املصرف وحتقيق التوازن بني السيولة والرحبية واالمان من جهة نظرهم كما يتضح ذلك من اجلدول التايل
 اإلمجايل  غري املوافقة املوافقة اإلجابة

 النسبة  عدد   النسبة  عدد  املصرف 
 15 %40 6 %60 9 بيت التمويل املصري السعودي

 12 %66.7 8 %33.3 4 املتحد البنك املصري
 31 %61.3 19 %38.7 12 املصرف اإلسالمية الدويل لالستثمار والتنمية 

 30 %53.3 16 %46.7 14 بنك فيصل اإلسالمي املصري 
 16 %87.5 14 %12.5 2 بنك مصر 

 15 %60.6 63 %39.4 41 اإلمجايل 
 8.36= احملسوبة  2صارف حول العبارة السابقة ، فقد أوضحت النتائج أن كا الختبار وجود  اتفاق بني أراء امل2وباستخدام حتليل كا 

 .لذا ال يوجد  اختالف معنوي بني اراء املصارف . 05اجلدولية عند مستوي معنوية  2أقل من كا 
أمـــا بالنســـبة إىل الســـؤال الثـــاين واخلـــاص مبـــدي االقتنـــاع لـــدي العـــاملني علـــي اعـــداد القـــوائم املاليـــة اخلـــاص -2

املصـــارف اإلســــالمية بــــأن الصــــكوك املاليــــة املطبقــــة هــــي امتــــداد لــــألدوات التمويليــــة التقليديــــة يف املصــــارف التقليديــــة ، ب
يعتقـدون أن األدوات التمويليـة املوجـودة يف مصـرفهم هــي %  71.2ممـن مشلـتهم العينـة بنسـبة  74أوضـحت النتـائج أن 

 :  يتضح من اجلدول التايل  امتداد لألدوات التمويلية للمصارف التقليدية ، كما
 اإلجمالي  غير الموافقة  الموافقة  اإلجابة 

 النسبة  عدد   النسبة  عدد  المصرف 
 15 %13.3 2 %86.7 13 بيت التمويل المصري السعودي
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 12 - - %100 12 البنك المصري المتحد
 31 %9.7 3 %90.3 28 المصرف اإلسالمية الدولي لالستثمار والتنمية 

 30 %56.7 17 %43.3 13 بنك فيصل اإلسالمي المصري 
 16 %50 8 %50 8 بنك مصر 
 104 %28.8 30 %71.2 74 اإلجمالي 

الختبار وجود  اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ، فقد أوضحت النتائج   2كا وباستخدام حتليل  
لذا يوجد  اختالف معنوي بني اراء . 05عند مستوي معنوية اجلدولية   2كا أكرب من  26.974= احملسوبة   2كا أن 

املصارف ويرجع ذلك من وجهة نظر الباحث ايل إجابة العاملني ببنك فيصل اإلسالمي املصري حيث يعتقدون بان 
 . الصكوك اليت لديهم مثل صك بنك فيصل اإلسالمي بربج الدقي ختتلف عن األدوات املالية التقليدية 

السؤال الثالث والرابع  مبدي قدرة الصكوك املالية علي حتقيق التوازن بني السـيولة والرحبيـة واألمـان يف  وخيتص كل من-3
يعتقـدون بـأن مصــرفهم يواجـه مشــكلة %  75ممـن مشلــتهم العينـة بنســبة  78املصـرف اإلسـالمي ، أوضــحت النتـائج أن 

 :اجلدول التايل يف حتقيق التوازن بني السيولة والرحبية واألمان ، كما يتضح من
 
 

 اإلجمالي  غير الموافقة الموافقة االجابة 
 النسبة  عدد  النسبة  عدد  المصرف 

 15 %46.7 7 %53.3 8 بيت التمويل المصري السعودي
 12 %58.3 7 %41.7 5 البنك المصري المتحد

 31 %9.70 3 %90.3 28 المصرف اإلسالمية الدولي لالستثمار والتنمية 
 30 %40.0 12 %60.0 18 اإلسالمي المصري  بنك فيصل
 16   %100 16 بنك مصر 
 104 %25.0 26 %75 78 اإلجمالي 

الختبار وجود  اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ، فقد أوضحت النتائج  2كا وباستخدام حتليل 
لذا  يوجد اختالف معنوي بني اراء . 05ة اجلدولية عند مستوي معنوي  2كا أ قل من 21.651= احملسوبة   2كا أن 

 .املصارف 
 
 
 
 
يـرون أن الصـكوك املاليـة هـي السـبيل %  69.2ممن مشلتهم العينة بنسبة  72وأوضحت النتائج أيضا أن -4

 : حنو حتقيق التوازن بني السيولة والرحبية واألمان والتقليل من حدة هذه املشكلة ، كما يتضح من اجلدول التايل 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 121 

 اإلجمالي  غير الموافقة الموافقة ة االجاب
 النسبة  الرفض   النسبة  الموافقة  المصرف 

 15 %6.70 1 %93.3 14 بيت التمويل المصري السعودي
 12 %33.4 4 %66.6 8 البنك المصري المتحد

 31 %22.6 7 %77.4 24 المصرف اإلسالمية الدولي لالستثمار والتنمية 
 30 %40.0 12 %60.0 18 ي بنك فيصل اإلسالمي المصر 

 16 %25.0 4 %75.0 12 بنك مصر 
 104 %30.8 32 %69.2 72 اإلجمالي 

الختبار وجود  اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ، فقد أوضحت النتائج  2كا وباستخدام حتليل  
لذا ال يوجد  اختالف معنوي بني اراء . 05اجلدولية عند مستوي معنوية   2كا أقل من  6.314= احملسوبة   2كا أن 

 .املصارف 
�ا ومواردهــا مــع مفهــوم -5 والســؤال االخــري هــذا اجلــزء خــاص مبــدي التشــابه بــني تطــوير املصــارف اإلســالمية الســتخدما

علــي ذلــك بينمــا عــارض ذلــك % 73.1ممــن مشلــتهم العينــة بنســبة  76املصــارف الشــاملة ، أوضــحت الدراســة موافقــة  
 :، كما يتضح من اجلدول التايل % 26.9بنسبة من العينة  28

 اإلجمالي  غير الموافقة الموافقة  االجابة
 النسبة  عدد  النسبة  عدد  المصرف 

 15 %13.3 2 %86.7 13 بيت التمويل المصري السعودي
 12 %25.0 3 %75.0 9 البنك المصري المتحد

 31 %25.8 8 %74.2 23 المصرف اإلسالمية الدولي لالستثمار والتنمية 
 30 %20.0 6 %80.0 24 بنك فيصل اإلسالمي المصري 

 16 %50.0 8 %50.0 8 بنك مصر 
 104 %26.9 28 %73.1 76 اإلجمالي 

الختبار وجود  اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ، فقد أوضحت النتائج   2كا وباستخدام حتليل 
لذا ال يوجد اختالف معنوي بني اراء . 05اجلدولية عند مستوي معنوية   2كا ن أقل م 6.615= احملسوبة   2كا أن 

 .املصارف 
 
 
 
 
 

نسبة لكل مصرف من املصارف وأن كان االجتاه أما خبصوص الصعوبات اليت تواجه املصارف اإلسالمية عند تطبيق وتطوير الصكوك املالية ،فقد تفاوتت درجة األمهية النسبية لكل عقبة بال
ملصارف اإلسالمية ، وأن كانت الصعوبة األوىل وهي البيئة احمليطة ام يوافق باختالف األوزان علي الصعوبات اخلمس اليت اقرتحها الباحث اليت تعترب من املعوقات حنو تطوير الصكوك املالية اليت تصدرها االع

�ا التمويلية كما يف اجلدول اآليت باملصرف وكذلك الصعوبة الثالثة وهي نقص املوظفني املؤهلني من أكثر الصعو   : بات اليت تواجه املصارف اإلسالمية عند تطوير أدوا
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 النسبة  الموافقة  الصعوبة 
 % 84.61 88 البيئة المحيطة بالمصرف  -1
 % 57.69 60 عمالء المصرف اإلسالمي  -2
 % 83.65 87 نقص الموظفين المؤهلين  -3
 % 58.65 61 عدم اقتناع اإلدارة العليا  -4
 % 55.76 58 فصور األجهزة الرقابية -5

 
ــة للصــكوك الماليــة التــي تصــدرها المصــارف ) د (  اإلفصــاح عــن تقــارير الرقابــة الداخليــة والخارجي

 : اإلسالمية 
اجلــــزء األخــــري مــــن قائمــــة االستقصــــاء خيــــتص بتقــــارير الرقابيــــة علــــي الصــــكوك املاليــــة الــــيت تصــــدرها املصــــارف   

حيــث ترتكــز الثالثــة أســئلة األوىل علــي تقريــر مراجــع احلســابات أمــا بــاقي األســئلة فرتتكــز علــي تقــارير هيئــة  اإلســالمية ،
 .الرقابة الشرعية 

 : أوضحت النتائج اخلاصة بتقارير مراجع احلسابات ما يلي 
علــــي اخــــتالف مســــئولية مراقــــب احلســــابات وأمهيتهــــا يف % 58.7مــــن حجــــم العينــــة بنســــبة  61وافــــق  -1

 :اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية ، كما يتضح من اجلدول التايل  املصارف
  

 اإلجمالي  غير الموافقة  الموافقة االجابة 
 النسبة  عدد  النسبة  عدد  المصرف 

 15 %53.3 8 %46.7 7 بيت التمويل المصري السعودي
 12 %33.3 4 %66.7 8 البنك المصري المتحد

 31 %32.3 10 %67.7 21 لي لالستثمار والتنمية المصرف اإلسالمية الدو 
 30 %50.0 15 %50.0 15 بنك فيصل اإلسالمي المصري 

 16 %37.5 6 %62.5 10 بنك مصر 
 104 %41.3 43 %58.7 61 اإلجمالي 

الختبار وجود  اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ، فقد أوضحت النتائج   2كا وباستخدام حتليل 
لذا ال يوجد  اختالف معنوي بني اراء . 05اجلدولية عند مستوي معنوية   2كا أقل من  3.286= احملسوبة   2كا ن أ

 املصارف 
وكـــذلك كـــان االجتـــاه العـــام يف العبـــارة الثانيـــة اخلاصـــة بـــاإلجراءات اخلاصـــة الـــيت ميكـــن االعتمـــاد عليهـــا يف -2

، علــي وجـــود %  61.5بنســبة  64ية حيــث وافـــق فحــص الصــكوك املاليـــة الــيت تصــدرها املصـــارف اإلســالم
اجراءات خاصـة جيـب ان يتبعهـا مراجـع احلسـابات عنـد مراجعـة الصـكوك املاليـة يف املصـرف اإلسـالمي ، كمـا 

 : يتضح من اجلدول التايل 
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 اإلجمالي  غير الموافقة  الموافقة االجابة 
 النسبة  عدد النسبة  عدد  المصرف 

 15 %13.3 2 %86.7 13 سعوديبيت التمويل المصري ال
 12 %33.3 4 %66.7 8 البنك المصري المتحد

 31 %38.7 12 %61.3 19 المصرف اإلسالمية الدولي لالستثمار والتنمية 
 30 %53.3 16 %46.7 14 بنك فيصل اإلسالمي المصري 

 16 %37.5 6 %62.5 10 بنك مصر 
 104 %38.5 40 %61.5 64 اإلجمالي 

 
الختبار وجود  اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ، فقد أوضحت النتائج   2كا ليل وباستخدام حت

لذا ال يوجد  اختالف معنوي بني اراء . 05اجلدولية عند مستوي معنوية   2كا أقل من  6.945= احملسوبة   2كا أن 
 .املصارف 

مــن العينــة علــي %  73.07العينــة بنســبة  ممــن مشلــتهم 76وأخــريا  يتضــح مــن نتــائج االستقصــاء موافقــة -3
اعداد تقارير منفصلة لكل صك من الصكوك اليت تصـدرها املصـارف اإلسـالمية مـن قبـل مراجـع احلسـابات، كمـا يتضـح 

 : من اجلدول التايل 
 اإلجمالي  غير الموافقة  الموافقة االجمالي
 النسبة  عدد   النسبة  عدد  المصرف 

 15 %6.70 1 %93.3 14 سعوديبيت التمويل المصري ال
 12 %33.3 4 %66.7 8 البنك المصري المتحد

 31 %3.2 1 %96.8 30 المصرف اإلسالمية الدولي لالستثمار والتنمية 
 30 %53.3 16 %46.7 14 بنك فيصل اإلسالمي المصري 

 16 %25.0 4 %75.0 12 بنك مصر 
 104 %25.0 26 %75.0 78 اإلجمالي 

الختبار وجود  اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ، فقد أوضحت النتائج   2كا ل وباستخدام حتلي
لذا يوجد  اختالف معنوي بني اراء . 05اجلدولية عند مستوي معنوية   2كا أكرب من  23.816= احملسوبة   2كا أن 

 املصارف 
د أوضـــحت النتـــائج املستخلصـــة مـــن قــــوائم أمـــا خبصـــوص العبـــارات املتعلقـــة بتقـــارير هيئـــة الرقابــــة الشـــرعية فقـــ

 : االستقصاء ما يلي 
خبصــوص مــدي قيــام هيئــة الرقابــة الشــرعية بإعــداد تقــارير عــن نتــائج الفحــص الــيت تقــوم بــه أوضــحت النتــائج موافقــة  -

ـ�%  77.9ممن مشلتهم العينة بنسبة  81 ا علي اعتبار تقارير هيئة الرقابة الشرعية تغطي نتائج الفحـص الـيت تقـوم 
بنســبة  91، أمـا خبصــوص العبــارة الثانيـة اخلاصــة باعتبــار تقريــر هيئـة الرقابــة الشــرعية ملــزم أوضـحت الدراســة موافقــة 

علي ذلك ممـا يعـزز مـن أمهيـة اإلفصـاح عـن تقريـر الرقابـة الشـرعية إلعطـاء الثقـة يف املصـارف اإلسـالمية ، % 87.5
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رة إعداد تقرير هليئة الرقابـة الشـرعية عـن كـل صـك مـن من حجم العينة علي ضرو %  76.0بنسبة  79وأخريا يري 
عـدم ضـرورة ذلـك واالكتفـاء %  24.0بنسـبة 25الصكوك املالية اليت تصدرها املصـارف اإلسـالمية يف حـني يـري 

 : بإعداد تقرير هليئة الرقابة الشرعية يغطي أعمال املصرف ككل ، كما يتضح من اجلدول التايل 
 اإلجمالي  النسبة  الرفض   ة النسب الموافقة  المصرف 

 15 %53.3 8 %46.7 7 بيت التمويل المصري السعودي
 12 %33.3 4 %66.7 8 البنك المصري المتحد

 31   %100 31 المصرف اإلسالمية الدولي لالستثمار والتنمية 
 30 %3.30 1 %96.7 29 بنك فيصل اإلسالمي المصري 

 16 %75.0 12 %25.0 4 بنك مصر 
 104 %24.0 25 %76.0 79 مالي اإلج

الختبار وجود  اتفاق بني أراء املصارف حول العبارة السابقة ، فقد أوضحت النتائج  2كا وباستخدام حتليل 
لذا يوجد اختالف معنوي بني اراء . 05اجلدولية عند مستوي معنوية   2كا أقل من 47.226= احملسوبة   2كا أن 

 .املصارف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ثاني  المبحث ال
 تقيم وتحليل اإلفصاح المحاسبي عن الصكوك المالية للمصارف اإلسالمية بجمهورية مصر العربية 

  
ويقـــوم الباحـــث مـــن خـــالل هـــذا املبحـــث بعـــرض وتقـــيم اإلفصـــاح احملاســـيب الـــيت تقـــوم بـــه املصـــارف اإلســـالمية  

�ا املنشـورة ومقارنتهـا  اخلمسة العاملة يف مجهورية مصر العربية مـن خـالل دراسـة القـوائم املاليـة والقـوائم املتممـة وااليضـاحا
:باإلطــار العــام املقــرتح لإلفصــاح عــن الصــكوك املاليــة الــيت تصــدرها املصــارف اإلســالمية كمــا يتضــح مــن اجلــدول التــايل 

       
 يتم اإلفصاح عنها يف قوائم مالية منفصلة   
 يتم اإلفصاح يف االيضاحات والقوائم املتممة  
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  يتم اإلفصاح ال =
 بيان ببنود اإلفصاح عن الصكوك املالية 

 طبقا لإلطار املقرتح
 اإلفصاح عن الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية طبقا للقوائم املنشورة 

ــــل  بنك فيصل  املصرف اإلسالمي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت التمويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بيـ
 املصري السعودي 

 بنك مصر  املصري املتحد 

 =  =  =  =  =  بية للصك  أهم السياسات احملاس-1
 =  =     استخدامات الصك -2
 =  =      =  =  =  نصيب مسامهة الصرف يف الصك-3
 =  =      =  =  =  خمصصات الصك -4
 =  =      =  =  =  احتياطيات الصك -5
 =  =      =   =  مصروفات للصك -
 =  =      =   =  ايرادات الصك -7
 =  =      =   =  =  املركز املايل لصندوق الزكاة للصك -8
 =  =      =  =  =  املركز املايل لصندوق القرض احلسن -9

 طريقة توزيع اإلرباح واخلسائر-10
 

   =      =  = 

 =  =      =  =  =  األحدات الالحقة لتاريخ إعداد امليزاينة-11
 =  =      =  =  =  اثر التغري يف اسعار الصرف علي نشاط الصك -12
 =  =      =  =  =  العمليات مع االطراف ذوي العالقة -13
 =  =      =  =  =  يف انشطة الصك الكسب أو الصرف املخالف للشريعة -14
 =  =      =  =  =  خماطر االستثمارات -15
 =  =      =  =  =  تقرير هيئة الرقابة الشرعية -16
 =  =      =  =  =   تقرير مراقب احلسابات-17
 =  =      =  =  =  قائمة التغريات يف االستثمارات للصك -18
 =  =      =  =  =  قائمة التغري يف حقوق امللكية للصك -19
 =  =      =   =   موارد الصك -20

      معدل العائد علي الصك   -

 
يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق واخلـــاص باملقارنـــة بـــني اإلطـــار العـــام املقـــرتح لإلفصـــاح عـــن الصـــكوك املاليـــة الـــيت  

 :  ما يلي تصدرها املصارف اإلسالمية و ما يتم اإلفصاح عنه من قبل املصارف اإلسالمية يتضح 
 :بالنسبة لقائميت  املركز املايل والدخل  للصكوك -1

تالحـظ عــدم قيــام املصـارف اإلســالمية اخلمســة باإلفصـاح عــن قــائميت املركـز املاليــة والــدخل للصـك ويــتم دمــج 
 . قوائم الصكوك املالية اليت تصدرها يف القوائم املالية الرئيسية للمصرف ككل 

 : وااليضاحات للصك  بالنسبة للقوائم املتممة-2
تالحظ عدم قيام املصارف اإلسالمية اخلمسة باإلفصاح عن أي بنـود خاصـة الصـكوك املاليـة الـيت تصـدرها يف 

�ا   . القوائم املالية املتممة وااليضاحات املرفقة 
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ـ�الت كمكمـل لإلفصــاح عـن القـوائم الر ) بــرج بنـك فيصـل (قـام بنـك فيصـل باإلفصــاح عـن الصـك -3 ئيســية يف أحــد ا
للبنــك موضــح فيــه أهــم البنــود اخلاصــة بالصــك ســواء كانــت مــوارد واســتخدامات الصــك أو مصــروفات وايــرادات الصــك 

 ) .    165( وصايف األرباح وطريقة توزيعها   
 

 اخلالصة
فيما سبق مت عرض نتائج آراء املصرفني يف املصارف اخلمسة عن الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف 

 مجهورية مصر العربية ، فكانت اآلراء متفقة يف بعض العناصر وخمتلفة يف عناصر أخري ، وحيتمل رجوع اإلسالمية يف
هذا اخلالف ايل عدم دراية بعض العاملني باملصارف اإلسالمية باحتياجات ومتطلبات اإلفصاح عن الصكوك املالية 

 . اليت تصدرها املصارف اإلسالمية 

اختالف طبيعة اإلفصاح احملاسيب للصكوك املالية اليت تصدرها املصارف ويتضح من النتائج املعروضة  
من قائمة االستقصاء ) أ ( اإلسالمية عن الصكوك اليت تصدرها املصارف التقليدية وهو ما يتضح من نتائج  اجلزء 

عة ومفهوم واخلاص مبفهوم اإلفصاح احملاسيب مما يثب صحة  الفرض األول من فروض البحث واخلاص باختالف طبي
من قائمة االستقصاء واخلاص بأمهية اإلفصاح احملاسيب ) أ ( ونطاق اإلفصاح احملاسيب ، ويتضح أيضا من نتائج اجلزء 

زيادة أمهية اإلفصاح احملاسيب للصكوك املالية للمصارف اإلسالمية عن املصارف التقليدية من خالل نتائج العبارتني 
 .  ا يتفق مع الفرض الثاين من فروض البحث مب) أ (اخلامسة والسادسة من اجلزء 

صعوبة تطبيق بعض معايري احملاسبية الدولية ) ب ( وكذلك يتضح من نتائج قائمة االستقصاء واخلاص باجلزء  
علي املصارف اإلسالمية بدون إجراء التعديالت الالزمة لذلك سواء حبذف لبعض البنود اليت ال تالئم التطبيق يف 

مية او بإضافة بعض البنود االخري اليت يكون املصرف اإلسالمي يف حاجة ايل اإلفصاح عنها و مل يتم املصارف اإلسال
ذكرها يف معايري احملاسبة الدولية ، وان اختلفت درجة املوافقات بالنسبة ملعيار آلخر مبا يتفق مع الفرض الثالث من 

غري مالئم للتطبيق يف املصارف اإلسالمية ) 30(عيار رقم فروض البحث وهو تعترب معايري احملاسبة الدولية وخباصة امل
تالحظ وجود اتفاق بني ) ج( بدون اجراء تعديالت عليه ، وباستخالص نتائج قائمة االستقصاء واخلاص باجلزء 

والرحبية املصارف حنو املوافقة علي أن تنويع الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية حتقق التوازن بني السيولة 
واألمان ، واجلزء االخري من قائمة االستقصاء أوضحت نتائج قائمة االستقصاء وجود اجتاه عام حنو املوافقة علي قيام 
املصارف اإلسالمية باإلفصاح عن تقارير الرقابة سواء مراقب احلسابات أو هيئة الرقابة الشرعية لكل صك من الصكوك 

 . وض البحث وهو ما يتفق مع الفرض االخري من فر 

واخريا يالحظ من تقومي اإلفصاح عن الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية ضعف الوسائل 
�ا املصارف اإلسالمية عند اإلفصاح عن الصكوك املالية اليت تصدرها ، وكذلك عدم كفاية  واالدوات اليت تستعني 

�ا اليت تصدرها هذه املصارف عن الوفاء مبتطلبات اإلفصاح احملاسيب املعروض من خالل استقراء القوائم امل الية وملحقا
�ا اقرب بان تكون منعدمة وغري موجودة اال بعض احملاوالت  واحتياجات أصحاب الصكوك املالية ،  بل ميكن القول بأ

                                                        
 . ص     4امللحق رقم )  165( 
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املشار إليه القليلة مثل قيام بنك فيصل اإلسالمي املصري بعرض بعض املعلومات عن اداء الصك الذي قام بإصداره و 
 .ضمن املالحق  
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 مراجع البحث
 
 مراجع باللغة العربية  -1

 الكتب : أوال 
 -املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي " قيــاس وتوزيــع الــربح يف البنــك اإلســالمي " االجبــي ، كــوثر عبــد الفتــاح. د -1

 . 1996القاهرة سنه 
الفـاروق احلديثــة للطباعـة والنشــر القــاهرة  " ســالميةحماسـبة املؤسســات املاليـة اإل.  "  -------------- -2

 . 1989سنه 
إمساعيــل ، حممــد عثمــان  ، أساســيات دراســات اجلــدوي اإلقتصــادية وقيــاس خمــاطر االســتثمارات ،  ، دار . أ  -3

 . 1996النهضة العربية ، الطبعة اخلامسة ،  سنه 
 .1986اهرة ، املكتب اإلسالمي سنة األلباين ، حممد بن ناصر  ، صحيح اجلامع الصغري ، الق. أ  -4
 .1986صحيح سنن ابن ماجة  ، القاهرة ،املكتب اإلسالمي سنه .    --------------  -5
 . 1988صحيح سنن النسائي ، القاهرة ،  املكتب اإلسالمي سنة .  --------------  -6
 .البخارى ،أبو عبد اهللا حممد ، صحيح البخارى ، دار الشعب القاهرة ، بدون -7
 .ابن قدامة ، أبوحممد عبد اهللا ، املغين ، مكتبة اجلمهورية العربية بدون  -8
مكتبـــة النصـــر  –، الريـــاض " كشـــاف القنـــاع عـــن مـــنت االمتنـــاع" البهـــويت ، منصـــور بـــن يـــونس يـــن ادريـــس ،  -9

 .احلديثة 
 "أهـــم املصـــطلحات -صـــناعة التــأخري التمـــويلي ” عيســي ، حســـني حممـــد  . حســونة ، حممـــد لطفـــي  ، د. د -10

 . 1999سنه 
  1995منشورات جامعة دمشق ، سنه " نظرية احملاسبية " القاضي ، حسيين . محدان ، مأمون و د. د  -11
دار االحتــاد  -"تطــوير األعمــال املصــرفية مبــا يتفــق مــع الشــريعة اإلســالمية " محــود،  ســامي حســن امحــد  . د  -12

  1991العريب للنشر سنه 
املعهـد العـاملي ( ج احملاسيب لعمليـات املراحبـة يف املصـارف اإلسـالمية  ، خلف، امحد حممد  حممد   ،  املنه. أ  -13

  1996للفكر اإلسالمي ، القاهرة ،سنة 
شــرح معـــايري " عرفــة ، طــارق حممـــد أمحــد  . أ، عبــده ، حممــد نـــور الــدين  . ا، خليفــة ، حممــد عبــد العزيـــز. د  -14

 . 1999 سنة اجلزء األول الطبعة األويل ، القاهرة " احملاسبة املصرية 
،  " زكــــاة املشــــاركات يف الصــــناديق واإلصـــــدارات مبــــادئ عامــــة وتطبيقـــــات " خوجــــة ، عــــز الــــدين حممـــــد  ،   -15

 . 1994سنة  -جدة -قسم تطوير األدوات املالية -جمموعة دله الربكة
ة دراز ، حممــــــد عبــــــد اهللا ،  دراســــــات إســــــالمية ، يف العالقــــــات االجتماعيــــــة والدوليــــــة  ، دار القلــــــم ســــــن. د  -16

 .م 1979
 .1985الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني  ، الذريعة إيل مكارم الشريعة ، دار الوفاء ،  -17
التحليل املايل لشركات األموال كضرورة لقيام وتطـوير أسـواق راس املـال فحـص " رضوان ،مسري عبد احلميد  . أ -18

 . 1994املركزي املصري سنه  البنك" إصدارات معهد الدراسات املصرفية " منوذج تطبيقي …حتليلي 
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 . 1994مكتبة عني مشس ، القاهرة،  سنه "  إدارة املنشات املالية " أمحد حسن   ، . الزهريي، د  -19
سلسلة الفكر احملاسيب اإلسالمي ، القـاهرة ، سـنة " حماسبة املصارف اإلسالمية " شحاتة ، حسني حسني . د -20

1992 . 
" دراسـة للنقـود واملصـارف والسياسـات النقديـة يف ضـوء اإلسـالم " ل حنو نظـام نقـدي عـاد" شربا ،  عمر، . د -21

 .1990املعهد العاملي للفكر اإلسالمي سنه 
 . 1990الكويت دار السالسل  الطبعة األوىل سنه " نظرية احملاسبة " الشريازي ، عباس مهدي . د  -22
،  القــــاهرة  ، دار البيــــان للطباعــــة  " رأس املــــال العامــــل ومتويــــل املشــــروعات الصــــغرية" صـــبح ، حممــــود  ، . د  -23

 .1999والنشر ، سنة 
اإلســكندرية ، مؤسســة شــباب اجلامعــة ، املبــادي احملاســبية بــني النظريــة التطبيــق ، الصــحن ، عبــد الفتــاح  . د  -24

 . 1984سنة 
 .مكتبة النقي ، الكويت  ، بدون " البنك االربوي يف اإلسالم " الصدر ، حممد باقر  -أ  -25
القـاهرة ،  مؤسسـة " تطبيـق عملـي  –نظـم املعلومـات احملاسـبية  تأهيـل علمـي" إبـراهيم امحـد ا الصعيدي ،. د  -26

 .1992الرضا للطباعة سنه 
 1960ــ القـاهرة ،دار الكتـاب اإلسـالمي سـنه " سبل السالم شرج بلـوغ املـرام "الصنعاين ، حممد بن امساعيل  -27

 . 
 .1993سة اإلسالمية للدراسات والنشر والتوزيع سنه املؤس،  البنوك اإلسالمية ، عطية ، مجال الدين. د  -28
،  الطبعـــة " طريقــك ايل العوملـــة يف القـــرن الواحــد والعشـــرين  –التمويـــل الـــدويل " علــي ، حيـــي ابــراهيم  ، . د   -29

 . 1999سنه  –كلية التجارة جامعة عني مشس  –االويل 
 .1996سنه " الكتب العلمية للطباعة والنشر  دار " احملاسبة الدولية " فضالة ،  أبو الفتوح  علي     . د  -30
 .هجري مادة جعل1344مطبعة األمريية ببوالق سنه . الفيومي ، أمحد بن علي املقرى ،  املصباح املنري  -31
 .1986الكاساين ، عالء الدين أبو بكر  ، بدائع الصنائع ، دار الكتب العلمية  -32
،سلســلة ملخصــات ) 1(ة ومسـائل ،  أصــول احملاســبة ،  نظريــ. ج .لرينــر، جوبيــل ، . ا . كاشـني ، جــيمس   -33

 ، الطبعة الثانية ، 1989سوم   دار مالكمبري وثيل للنشر ،  نيويورك ،  سنه 
 . 1987املنصورة سنه -دار الوفاء للطباعة والنشر . حممد، يوسف كمال  ، مستقبل احلضارة . أ  -34
ســــــنه " ، دار النشــــــر للجامعــــــات املصــــــرية ، املصــــــرفية اإلســــــالمية األزمــــــة واملخــــــرج .  ------------  -35

1996 . 
معــــامالت الســـوق ، املعهــــد العـــاملي للفكــــر  -، مصـــطلحات الفقـــه املــــايل املعاصـــر .  ------------  -36

 .1997اإلسالمي ، القاهرة ، سنة 
وعــة حمــي الــدين ، امحــد  ، أســواق األوراق املاليــة وآثارهــا اإلمنائيــة يف االقتصــاد اإلســالمي ، صــادر مــن جمم. د -37

 . 1995دله الربكة إدارة التطوير والبحوث قسم الدراسات والبحوث الشرعية جدة سنه 
 .هـ1374مسلم ، أبو احلسني ، صحيح   احلليب   -38
 2000القـاهرة ، الطبعـة األويل سـنه  مصطفي ، حممد عبـده حممـد  ، نظريـة االسـتثمار يف األوراق املاليـة ،. د -39

. 
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-مؤسســة ايوللــو للطباعــة والنشــر " صــرفية اإلســالمية وقضــايا التشــغيل أصــول امل" ناصــر، الغريــب حممــد . د  -40
 .1996القاهرة سنه 

شـــركة ســـربنت . النجــار،  أمحـــد عبـــد العزيـــز ، حركـــة البنـــوك اإلســالمية ، حقـــائق األصـــل وأوهـــام الصـــورة . د  -41
1994. 

 حماسبة الشركات  األصول العلمية والعملية يف" حممود ، عبد املنعم  . د، منر، حلمي حممود  . د  -42
جامعــة  –اإلسـكندرية -كمـال خليفــة أبـو زيــد . هندريكسـن، الــدون س   ، نظريـة احملاســبة  ترمجـة وتعريــب د  -43

 .  1990اإلسكندرية ، 
 

 
 الدوريات والمجالت العلمية : ثانيا 

جملــة -اريـة دوليـا وحمليـا حتليـل وتقـيم اإلفصـاح احملاســيب يف القـوائم املاليـة للبنـوك التج" آبـو طالـب ،  حييـي حممـد . د -1
 . 1991البحوث التجارية كلية التجارة جامعة عني مشس سنه 

جملـــة الدراســــات " العقـــود املاليــــة يف الفقـــة اإلســــالمي والفكـــر احملاســــيب  دراســـة حتليليــــة" إمساعيـــل ، ســــليمان حممـــد مصــــطفي   ، . د -2
 .  1992كلية التجارة ببنها  سنه  –والبحوث التجارة 

دور معايري احملاسبة يف دعم سـوق املـال و إصـالح املسـار احملاسـيب املصـري مـنهج تنظيمـي لتطـوير العـرض " حممد شريف   توفيق ،. د  -3
�لة العلمية لكية التجارة  جامعة الزقازيق سنه " واإلفصاح احملاسيب خلدمة أهداف املستثمرين   . 1995ا

جملــة دراسـات اقتصــادية إسـالمية صــادر مـن البنــك " حــة لتعبئـة املــوارد املاليـة الشــهادات اإلسـالمية املقرت " احلفنـاوي،  حممــد صـاحل . د  -4
 . 1993اإلسالمي للتنمية ديسمرب 

�لـد " معـايري احتسـاب األربـاح يف البنـوك اإلسـالمية " محـود ، سـامي حسـن  . د  -5 �لــد  3العـدد  3دراسـات اقتصـادية إسـالمية ا  4وا
 . 1417رجب  1والعدد 

�لــد األول ، جملــة دراســات االقتصــاد اإلســالمي " ســندات املقارضــة باعتبارهــا أساســا للمشــاركة يف األربــاح " وليــد  خــري اهللا ، . أ  -6 . ا
 . 1994العدد الثاين 

جملــــة الدراســــات " متطلبــــات اإلفصــــاح عــــن األداء املـــايل واملســــتقبلي يف القــــوائم املاليـــة املنشــــورة " دبيـــان ، عبــــد املقصــــود حممـــد  . د  -7
 . 1987التجارية جامعة االسكندرية سنه والبحوث 

جملـــة البحـــوث العلميـــة جامعـــة " دراســـة حتليليـــة لفاعليـــة توحيـــد املعـــايري احملاســـبية علـــي املســـتوي الـــدويل "عثمـــان ، األمـــرية إبـــراهيم    -8
 . 1992اإلسكندرية سنه 

كليــة التجــارة جامعــة بــور " دراســات يف احملاســبة  – البعــد السياســي وأثــره علــي صــياغة املعــايري احملاســبية" فــارس ، زيــن العابــدين  . د  -9
 .1993سعيد املبحث اخلامس سنة 

، ســنه ) 2(، جملــة الدراســات والبحــوث التجاريــة جتــارة بنهــا ع " حنــو فــروض ومبــادئ عامــة للمحاســبة " حممــد ، حامــد طلبــه  ، .د -10
1984  . 

�لــة العلميــة لتجــارة االزهــر " ســالمية حتليــل واجتاهــات التطــوير السياســات احملاســبية يف املصــارف اإل" النــاغي ، حممــد الســيد  . د  -11  –ا
 .1985العدد الثاين عشر سنه 

يسري ، عبد الرمحن ، جتربة األوراق املالية اإلسالمية واوضاعها يف األسواق املالية للبلـدان اإلسـالمية وتقريـر احلاجـة لسـوق إسـالمية . د -12
 . جده  ثانوية ، جملة البنك اإلسالمي للتنمية ،
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 الرسائل العلمية : ثالثا 
التقـــارير املاليـــة كـــأداة لتحقيـــق مبـــدأ اإلفصـــاح يف بعـــض املنشـــات " إمساعيـــل ، عصـــام عبـــد املـــنعم أمحـــد  ،. أ  -1

 .1994اخلاضعة لقانون االستثمار املصري  ،  رسالة ماجستري غري منشورة جامعة املنصورة سنة 
دراســة حتليليــة مقارنــة لنمــاذج حتفيــز اإلدارة العليــا علــي حتقيــق كفايــة ومصــداقية " بركــات ، عــزة امحــد فتحــي حممــد حســني  . د -2

 . 1992رسالة ماجستري جامعة القاهرة سنه " اإلفصاح احملاسيب االختياري 
 دراسـة نظريـة  حتليليـة –زكي ، خالد حممد عبد املـنعم ، مشـاكل القيـاس والـنظم احملاسـيب للمشـاركات يف املصـارف اإلسـالمية . أ -3

 .  1992رسالة ماجستري غري منشورة كلية التجارة ، جامعة األزهر سنة  –
عـامر ، عامريــة عبــد الباســط ، دراســة حتليليـة للمشــاكل احملاســبية يف املصــارف اإلســالمية ، رسـالة ماجســتري غــري منشــورة كليــة . أ -4

 .  1989التجارة جامعة األزهر سنه 
مقــــرتح لـــنظم املعلومــــات احملاســـبية لشــــركات رأس املـــال املخــــاطر يف إطـــار البيئــــة إطــــار علمـــي " عبـــد احللـــيم ، الســــيد أمحـــد . أ  -5

 . 1998، سنة ) كلية التجارة ،جامعة الزقازيق ( دراسة نظرية تطبيقية،  –االستثمارية يف مصر 
" بة الدوليـة معايري اإلفصاح احملاسـيب يف القـوائم املاليـة املعـدة وفقـا ملعـايري احملاسـ" عبد العال ، حسني امحد . أ  -6

 .1994رسالة ماجستري كلية التجارة جامعة عني مشس سنه 
رســالة ماجســتري غــري " ( دراســة مقارنــة -معــايري اإلفصــاح املــايل يف القــوائم املاليــة اخلاصــة بــالبنوك " العربيــد، عصــام فهــد  ، . أ -7

 . 1996منشورة ، جامعة القاهرة ،  سنة 
للمشـــاكل احملاســـبية لبيـــوع املراحبـــات بـــني املصـــارف اإلســـالمية  قطـــب ، أمـــل ســـلطان حممـــود ، دراســـة حتليليـــة -8

 .  1998والنقابات املهنية ، رسالة ماجستري غري منشورة كلية التجارة جامعة األزهر سنة 
اإلفصـــاح احملاســـيب للبيانـــات املاليـــة وأثـــرة علـــي القـــوائم املاليـــة اخلتاميــــة " السيســـي ، جنـــوي امحـــد إمساعيـــل  . أ -9

 1988رسالة ماجستري غري منشورة  كلية التجارة جامعة عني مشس سنة " سابات منه وموقف مراقب احل
اجلوانب األخالقيـة والسـلوكية يف الفكـر اإلسـالمي ودورهـا يف رفـع كفـاءة اداء " اهلادي ،  أشرف حيي حممد . أ -10

 . 1995رسالة دكتوراة غري منشورة ، كلية التجارة جامعة االزهر سنه " احملاسب 
 
 

 : المؤتمرات والندوات :  رابعا
منـوذج حماسـيب مقـرتح لقيـاس وتوزيـع عوائـد صـناديق االسـتثمار يف ضـوء الفكـر اإلسـالمي " أبو النصر ، عصـام ، . د -1

 . 1997ندوة صناديق االستثمار يف مصر الواقع واملستقبل جامعة األزهر مركز صاحل عبد اهللا كامل ، سنه "
مد عيس ، املعاجلة احملاسبية لعقود التأجري التمويلي ، املؤمتر السـنوي لقسـم احملاسـبة واملراجعـة حسني حم. د، حسونة، حممد لطفي  . د -2

 . 1996بكلية التجارة جامعة عني مشس سنة 
، البنـك اإلسـالمي للتنميـة ، ورقـة عمـل مقدمـة مـن " املسئولية عن أعمال الصيانة يف إجـارة املعـدات " حسان ، حسني حامد  ، . د  -3

 .  1988سالمي للتنمية ، جدة ، ندوة الربكة اخلامسة ، القاهرة سنه البنك اإل
 –املـؤمتر العلمـي الثـاين للمحاسـبني املصـريني " أمهيـة اإلفصـاح احملاسـيب لسـوق راس املـال " احللواين ، يسـري امحـد    -4

 . 1993القاهرة أبريل سنه  –أفاق التطوير احملاسيب يف مصر 
نـدوة املصـارف العربيـة وصـناعة صـناديق االسـتثمار ، " صناديق االستثمار لدي املصارف اإلسـالمية "  خورشد ، عز الدين حممد  ،. ا -5

 . 1995احتاد املصارف العربية بريوت لبنان ، سنة 
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ؤمتر يف شـان التـأجري التمـويلي ، املـ 1995لسـنة  95الصعيدي ،  إبراهيم امحد ،  املتطلبات احملاسـبية األزمـة لتطبيـق القـانون رقـم . د  -6
 . 1996بكلية التجارة جامعة عني مشس ،سنة -السنوي لقسم احملاسبة واملراجعة 

 -عارضــة  ،  فيصــل صــادق، بيــوع الســلم  ،  ورقــة عمــل االجتمــاع الثالــث والعشــرين ملــدراء االســتثمار باملصــارف اإلســالمية جــدة. أ  -7
 . 1998السعودية ،  سنة 

لتحوط من خماطر االسـتثمار يف أدوات التمويـل مـن أجـل تفعيـل دور سـوق عامر، نعمان  ، املساندة احملاسبية ل. د  -8
مــا بعــد اإلصــالح املـايل يف مصــر رؤيــة مســتقبلية يف : رأس املـال املصــري ،  مــؤمتر كليـة التجــارة بنهــا جامعــة الزقـازيق 

 . 1998ضوء حتديات القرن احلادي والعشرين ، سنه 
، املـؤمتر العلمـي الســنوي لقسـم احملاسـبة واملراجعـة حــول "  التمـويلي يف القــانون املصـري ورقـة عمــل عـن التـأجري" عطـا، امحـد فـؤاد ، . أ -9

 . 1996جامعة عني مشس ،سنة  -موضوع صناعة التأجري التمويلي ، القاهرة 
سـتثمار يف مصـر نـدوة صـناديق اال" املعاجلـة احملاسـبية ألربـاح صـناديق االسـتثمار مـن منظـور  إسـالمي " عمر، حممد عبد احللـيم  ، . د -10

 .1997الواقع واملستقبل  مركز صاحل عبد اهللا كامل جامعة األزهر ، سنه ، 
 .  1989عطية ، مجال الدين  ، تقومي مسرية البنوك اإلسالمية   ، ندوة الربكة اخلامسة لالقتصاد اإلسالمي ، القاهرة سنه . د  -11
لرئيســية للقــانون اجلديــد واجلانــب التنفيــذي والتنظيمــي لــه ، مركــز البحــوث فهمــي ، حممــود حممــد، نظــام التــأجري التمــويلي املالمــح ا. أ  -12

 .1995والدراسات التجارية ندوة عن التأجري التمويلي كلية التجارة جامعة القاهرة  ، سنة 
قريـر مقـدم لنـدوة ت" إ طـار حماسـيب مقـرتح لصـيغة االسـتثمار باملراحبـة املطبـق بشـركات توظيـف األمـوال اإلسـالمية" قابل ، سـامي ، . د  -13

 1991القـاهرة ، سـنة -االستخدامات واألنشطة االقتصادية بشركات توظيف األمـوال اإلسـالمية  تنظـيم  مجعيـة االقتصـاد اإلسـالمية 
 . 

" مقومات املالءمة يف اإلفصاح احملاسيب ملقابلـة  احتياجـات سـوق املـال يف مصـر " الناغي ، حممود السد  . د  -14
 . 1993أفاق التطوير احملاسيب يف مصر القاهرة  إبريل سنه –للمحاسبني املصريني  املؤمتر العلمي الثاين

. بعــد االقتصــاد اإلســالمي : ، بعــض اجلوانــب النظريــة والفلســفية للنظــام املصــريف اإلســالمي . أ.هــدايايت ، س -15
 .1992دورة عن النظام املصريف اإلسالمي ، البنك اإلسالمي للتنمية 

ندوة املصارف العربيـة وصـناعة صـناديق االسـتثمار " دور املنشود للمصارف العربية يف تنمية أسواق املال العربية ال" هندي ، عدنان . د -16
 .بريوت  1995احتاد املصارف العربية سنه 

تركيـا   1994يوليـو  23-20احتاد املصارف العربية النـدوة " املصارف الشاملة ودورها يف تطوير أسواق املال " هندي ، عدنان  . د  -17
 .اسطنيول

إحصائيات من جلسات استماع الكـوجنرس األمريكـي نقلهـا جـون وان فـرانكلني ناشـيونال عـن النظـام املصـريف  -18
 . 1981الدويل ، نيويورك كولومبيا نيوجرسي سنه 

إبريــــل ســــنة . 11-10االحتـــاد الــــدويل للبنــــوك اإلســــالمية ، دليــــل البنـــوك واملؤسســــات املاليــــة اإلســــالمية  ص  -19
 .الغد الغربىي  دار 1990

 )1988القاهرة  -جدة  اململكة العربية السعودية  ندوة الربكة اخلامسة -البنك اإلسالمي للتنمية  -20
 403ص  1998سنه " مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية " تقرير احلالة الدينية يف مصر   -21
 .املادة األوىل 1988لسنة  146القانون رقم  -22
 .اخلاص بإصدار قانون سوق املال 1992لسنه  95القانون رقم  -23
 .  1992لسنه  95الالئحه التنفيذية لقانون   -24
املؤمتر العلمي السنوي الثالث عشر كلية التجارة جامعة املنصورة ورقة عمل حـول دور البنـوك اإلسـالمية يف مصـر يف البيئـة االجتماعيـة   -25

 1997واالقتصادية مقدمة من ينك فيصل اإلسالمي املصري سنه 
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 )  1990سنه (فظة البنوك اإلسالمية نشرة إعالنية حتت إدارة البنك اإلسالمي للتنمية ، حم  -26
�لــة االقتصــادية الصــادرة مــن البنــك املركــزي املصــري   -27 �لــد الســابع والثالثــون العــدد الثــاين ســنه " ا -1996ا

1997. 
 ،داين وبنك فيصل السو ، نشرات وتقارير صادرة من املصرف اإلسالمي الدويل مبصر   -28

 
 المعايير : خامسا 

 .  1998دليل تطبيق املعايري احملاسبية املصرية بالقوائم املالية ، اهليئة العامة لسوق املال ، سنه  -1
  1998مجهورية مصر العربية ، وزارة االقتصاد ،معايري احملاسبة املصرية، ، سنه  -2
حملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليـة اإلسـالمية بـالبحرين معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هيئة ا -3

مركــز صــاحل عبــد اهللا كامــل القتصــاد اإلســالمي جامعــة األزهــر مــارس  ســنة ) 7(سلســلة الدراســات والبحــوث رقــم 
1999 . 

سـبتمرب سـنة . .حـوث والتـدريب اجلهـاز املركـزي للمحاسـبات اإلدارة املركزيـة للب -املعايري احملاسبية كإطار مكمل للنظام احملاسيب املوحد  -4
1996. 

 1993، سنه " امليثاق العام آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة " املعهد املصري للمحاسبني واملراجعني ،   -5
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    المالحقالمالحقالمالحقالمالحق
 : تشمل المالحق ما يلي  

 القوائم المالية المقترحة اإلفصاح عن الصكوك المالية في المصارف اإلسالمية : أوال 
 قائمة االستقصاء : ثانيا 
 . نتائج الحاسب االلي لقوائم االستقصاء : ثالثا 
 إلفصاح عن الصكوك المالية التي تصدرها المصارف اإلسالمية نموذج ل: رابعا

 )صك برج فيصل بالدقي إصدار المصرف اإلسالمي الدولي(  
الخطابات الموجهة الي المصارف اإلسالمية في جمهورية مصر العربية : خامسا 

  . لتسهيل مهمة الباحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . القوائم املالية املقرتحة لإلفصاح عن الصكوك املالية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية : أوال 
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 صندوق االستثمار القوائم المالية لصك

 المركز المالي 

   البيان    البيان 

 الخصوم المتداولة  األصول المتداولة

 النقدية اخلزينة والبنوك* 
 نقدية باخلزينة  - 
 نقدية لدي البنك املركزي - 
 حسابات نقدية أخرى - 

  الدائنون وحقوق الغري  
 دائنون التوزيعات - 
 جاري مدير االستثمار - 
 ألعضاء جملس اإلدارة جاري دائن - 

  

 استثمارات متداولة يف أوراق مالية
  أوراق حكومية- 
  أسهم حملية- 
 أسهم أجنبية- 
 صكوك متويل - 
 صكوك استثمار - 
 وثائق استثمار - 
 استثمارات أخرى- 

  األرصدة الدائنة األخرى  
 خمصصات - 
 مصروفات مستحقة - 
 حسابات جارية دائنة أخرى - 
 أخرى - 
 

  

  واألرصدة املدينةاملدينون 
 مدينون وعمالء- 
 جاري مدين االستثمار - 
 جاري أعضاء جملس اإلدارة - 
 تأمينات اهليئة العامة لسوق املال- 
 مدينون متنوعون - 

     

 األصول طویلة اآلجل 
 استثمارات طويلة اآلجل - 
 مصروفات مؤجلة - 
 أصول ثابتة - 

 حقوق المساھمین 
 راس املال املدفوع- 
 ت االحتياطا- 
 مرحلة ) خسائر (أرباح - 
 صكوك املستثمرين - 

 

 )  حالة وجود ربح(حساب توزیع األرباح والخسائر

   األرباح مرحلة من سنوات سابقة    حصة أصحاب الصكوك  

   صايف األرباح    حصة املسامهني 

 احتياطي قانوين 
 احتياطي نظامي 
 احتياطات أخرى

 توزيعات علي املسامهني 
 عضاء جملس اإلدارةمكافأة أ

 مكافأة هيئة الرقابة الشرعية 
 أرباح مرحلة 

   
 

  

 
 

 )حالة وجود خسارة (حساب األرباح والخسائر 

  المصروفات
 مصروفات تسويقية وإعالن- 
 مصروفات عمومية وإدارية- 

  إليراداتا  
 عائد استثمار يف أوراق مالية - 
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 مصروفات متويل - 
 خمصصات- 
 خسائر بيع األوراق املالية - 
 النقص يف القيمة السوقية لألوراق - 

 أرباح  بيع األوراق املالية - 
 الزيادة يف القيمة السوقية لألوراق  - 

      صايف اخلسارة  القابل للتوزيع 

 )حالة وجود خسارة (حساب توزیع األرباح والخسائر 

   حصة املسامهني    صايف اخلسارة 

   حصة محلة الصكوك    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    القوائم المالية لصك السلم  القوائم المالية لصك السلم  القوائم المالية لصك السلم  القوائم المالية لصك السلم  

  &المركز المالي لصك بيع السلم &
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   البيان    البيان 

  األصول النقدية
 نقدية باخلزينة  -
 نقدية لدي البنك املركزي -
 حسابات نقدية أخرى -

  الدائنون وحقوق الغري  
 دائنون عمليات السلم املوازي  -

  

  احلقوق األخرىاملدينون و 
 مدينون عمليات السلم -
 مدينون وعمالء االستثمارات األخرى -
 مدينون متنوعون -
 إيرادات مستحقة-

  األرصدة الدائنة األخرى  
 مصروفات مستحقة -
 حسابات جارية دائنة أخرى -
 أخرى -

  

  حقوق امللكية 
 )حصة املصرف(راس املال املدفوع-
 )أصحاب الصكوك (املستثمرون -
 االحتياطات -
 األرباح غري املوزعة -
 صايف الربح -

  

 حساب األرباح والخسائر

  املصروفات
 )املصرف(اجر مدير االستثمار -
 مصروفات عمومية وإدارية-
 اهالكات-
 خمصصات-
 الضرائب والرسوم -

  اإليرادات  
 إيرادات عمليات السلم -
 إيرادات عمليات السلم املوازي  -
  إيرادات أخرى-

  

    صايف األرباح القابلة للتوزيع

 حساب توزیع األرباح والخسائر 

   صايف األرباح القابلة للتوزيع    

   األرباح مرحلة من سنوات سابقة    حصة أصحاب الصكوك 

 احتياطي قانوين 
 احتياطي نظامي 
 احتياطات أخرى

 توزيعات علي املسامهني 
 مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

 ة هيئة الرقابة الشرعية مكافأ
 أرباح مرحلة 

  

 القوائم المالية لصك المضاربات 

 المركز المالي 

   البيان    البيان 
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  األصول النقدية
 نقدية باخلزينة  - 
 نقدية لدي البنك املركزي - 
 نقدية لدي البنوك األخرى - 
 حسابات نقدية أخرى - 

  الدائنون وحقوق الغري  
 دائنو الضاربات  - 

  

  املدينون واحلقوق األخرى
 مدينو املضاربات - 
 مدينون وعمالء االستثمارات األخرى - 
 مدينون متنوعون - 
 إيرادات مستحقة- 

  األرصدة الدائنة األخرى  
 مصروفات مستحقة - 
 حسابات جارية دائنة أخرى - 
 دائنون- 
 أخرى - 
 

  

  املضاربات
 - 
 - 
 - 
 - 

  حقوق امللكية  
 )حصة املصرف(راس املال املدفوع- 
 )أصحاب الصكوك (املستثمرون - 
 االحتياطات - 
 األرباح غري املوزعة - 
 صايف الربح - 

+  

 ) حالة وجود ربح (حساب األرباح والخسائر

  املصروفات
 مصروفات عمومية وإدارية- 
 اهالكات- 
 خمصصات- 
 الضرائب والرسوم - 

  اإليرادات  
 إيرادات املضاربات 

  

      ة للتوزيعصايف األرباح القابل

 )حالة وجود ربح(حساب توزیع األرباح والخسائر

   األرباح املرحلة من سنوات سابقة    حصة أصحاب الصكوك  

   صايف األرباح   حصة املسامهني 

      حصة املصرف مقابل اإلدارة 

 احتياطي قانوين 
 احتياطي نظامي 
 احتياطات أخرى

 مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
 أة هيئة الرقابة الشرعية مكاف

 أرباح مرحلة 

     

      

 

 القوائم المالیة لصك التأجیر 

 المركز المالي  

 البيان  البيان 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 143 

  األصول النقدية
 نقدية باخلزينة  - 
 نقدية لدي البنك املركزي - 
 حسابات نقدية أخرى - 

  الدائنون وحقوق الغري  
 دائنون االستثمارات األخرى - 

  

  ن واحلقوق األخرىاملدينو 
 مدينو أصول متويلية  - 
 مدينون وعمالء االستثمارات األخرى - 
 مدينون متنوعون - 
 إيرادات مستحقة- 

  األرصدة الدائنة األخرى  
 مصروفات مستحقة - 
 حسابات جارية دائنة أخرى - 
 أخرى - 

  

  االستثمارات
 األصول التشغيلية - 

  حقوق امللكية  
 )ة املصرفحص(راس املال املدفوع- 
 )أصحاب الصكوك (املستثمرون - 
 االحتياطات - 
 األرباح غري املوزعة - 
 صايف الربح - 

  

 

  حساب األرباح والخسائر والتوزيع

  املصروفات
 )املصرف(اجر مدير االستثمار - 
 مصروفات عمومية وإدارية- 
 اهالكات- 
 خمصصات- 
 تكلفة الزكاة- 
 الضرائب والرسوم - 

  اإليرادات  
 ت األصول التمويليةإيرادا- 
 إيرادات األصول التشغيلية - 
 إيرادات أخرى - 

  

      صايف الربح 

 

 حساب توزيع األرباح والخسائر  

   صايف األرباح    

حصة أصحاب الصكوك من صايف 
 األرباح 

   األرباح مرحلة من سنوات سابقة   

 احتياطي قانوين 
 احتياطي نظامي 
 احتياطات أخرى

 لي املسامهني توزيعات ع
 مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
 مكافأة هيئة الرقابة الشرعية 

 أرباح مرحلة 

     

    القوائم المالية لصك المشاركات  القوائم المالية لصك المشاركات  القوائم المالية لصك المشاركات  القوائم المالية لصك المشاركات  

 المركز المالي 

   البيان    البيان 
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  األصول النقدية
 نقدية باخلزينة  - 
 نقدية لدي البنك املركزي - 
 نقدية لدي البنوك األخرى - 
 أخرى حسابات نقدية - 

  الدائنون وحقوق الغري  
 دائنو املشاركات الثابتة - 
 دائنو املشاركات املتناقصة - 
 دائنو املشاركات االخري   - 

  

  املدينون واحلقوق األخرى
 مدينو املشاركات الثابتة- 
 مدينو املشاركات املتناقصة- 
 مدينو املشاركات االخري - 
 مدينون وعمالء االستثمارات األخرى - 
 وعون مدينون متن- 
 إيرادات مستحقة- 

  األرصدة الدائنة األخرى  
 مصروفات مستحقة - 
 حسابات جارية دائنة أخرى - 
 دائنون- 
 أخرى - 
 

  

 املشاركات
 املشاركات املتناقصة - 
 املشاركات الثابتة - 
 املشاركات االخري - 

  حقوق امللكية  
 )حصة املصرف(راس املال املدفوع- 
 )أصحاب الصكوك (املستثمرون - 
 االحتياطات - 
 األرباح غري املوزعة - 
 صايف الربح - 

+  

 ) حالة وجود ربح (حساب األرباح والخسائر

  املصروفات
 مصروفات عمومية وإدارية- 
 اهالكات- 
 خمصصات- 
 الضرائب والرسوم - 

  اإليرادات  
 إيرادات املشاركات الثابتة- 
 إيرادات املشاركات املتناقصة - 
 ي إيرادات املشاركات االخر - 

  

      صايف األرباح القابلة للتوزيع

 )حالة وجود ربح(حساب توزیع األرباح والخسائر

   األرباح املرحلة من سنوات سابقة    حصة أصحاب الصكوك  

   صايف األرباح   حصة املسامهني 

      حصة املصرف مقابل اإلدارة 

 احتياطي قانوين 
 احتياطي نظامي 
 احتياطات أخرى

 ة أعضاء جملس اإلدارةمكافأ
 مكافأة هيئة الرقابة الشرعية 

 أرباح مرحلة 

     

    
    القوائم المالية لصك المرابحة  القوائم المالية لصك المرابحة  القوائم المالية لصك المرابحة  القوائم المالية لصك المرابحة  

 المركز المالي 

   البيان    البيان 

    قوق الغريالدائنون وح    األصول النقدية
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 نقدية باخلزينة  - 
 نقدية لدي البنك املركزي - 
 نقدية لدي البنوك األخرى - 
 حسابات نقدية أخرى - 

 دفعة ضمان اجلدية  - 

  املدينون واحلقوق األخرى
 مدينو الراحبات - 
 مدينون متنوعون - 
 إيرادات مستحقة- 

  األرصدة الدائنة األخرى  
 مصروفات مستحقة - 
 حسابات جارية دائنة أخرى - 
 دائنون- 
 أخرى - 

  

 بضائع مقابل مدينو مراحبات  - 
 

  حقوق امللكية  
 )حصة املصرف(وعراس املال املدف- 
 )أصحاب الصكوك (املستثمرون - 
 االحتياطات - 
 األرباح غري املوزعة - 
 صايف الربح - 

+  

 ) حالة وجود ربح (حساب األرباح والخسائر

  املصروفات
 مصروفات عمومية وإدارية- 
 اهالكات- 
 خمصصات- 
 الضرائب والرسوم - 

  اإليرادات  
 إيرادات عمليات املراحبة  - 
 ري إيرادات أخ- 

  

      صايف األرباح القابلة للتوزيع

 )حالة وجود ربح(حساب توزیع األرباح والخسائر

   األرباح املرحلة من سنوات سابقة    حصة أصحاب الصكوك  

   صايف األرباح   حصة املسامهني 

      حصة املصرف مقابل اإلدارة 

 احتياطي قانوين 
 احتياطي نظامي 
 احتياطات أخرى

 أة أعضاء جملس اإلدارةمكاف
 مكافأة هيئة الرقابة الشرعية 

 أرباح مرحلة 

     

 
 
 

     

 
    القوائم المالية للمصرف اإلسالمي  القوائم المالية للمصرف اإلسالمي  القوائم المالية للمصرف اإلسالمي  القوائم المالية للمصرف اإلسالمي  

 المركز المالي 

   البيان    البيان 
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  األصول النقدية
 نقدية باخلزينة  - 
 نقدية لدي البنك املركزي - 
 نقدية لدي البنوك األخرى - 
 حسابات نقدية أخرى - 

 احلسابات اجلارية  -   
 حسابات استثمارية   - 

  

  املدينون واحلقوق األخرى
 مدينون متنوعون - 
 إيرادات مستحقة- 
 اخري - 

  األرصدة الدائنة األخرى  
 مصروفات مستحقة - 
 دائنون- 
 أخرى - 

  

 االستثمارات - 
 استثمارات صك املراحبة  - 
 استثمارات صك املشاركة  - 
 استثمارات صك املضاربة  - 
 ات صك السلماستثمار   - 
 استثمارات صك التأجري   - 
 االستثمارات يف األوراق املالية   - 
 استثمارات اخري   - 
 

 الصكوك   
 صك املراحبة  - 
 صك املشاركة   - 
 صك املضاربة   - 
 صك السلم  - 
 صك التمويل التأجريي   - 
 صك صناديق اإلستثمار  - 

  

  حقوق امللكية   
 راس املال املدفوع- 
 االحتياطات - 
 ملوزعة األرباح غري ا- 
 صايف الربح - 

+  

 )حالة وجود خسارة (حساب األرباح والخسائر

  املصروفات
 مصروفات عمومية وإدارية- 
 اهالكات- 
 خمصصات- 
 الضرائب والرسوم - 
 عائد أصحاب احلسابات االستثمارية - 
 عائد أصحاب الصكوك - 

  اإليرادات  
نصيب املصرف بصفته مضاربا علي حسابات - 

 االستثمار 
ب املصرف بصفته مضاربا علي حسابات نصي- 

 الصكوك 
 نصيب املصرف من إدارة الصكوك بصفته وكيال - 
  إيرادات عمليات املراحبة  - 

  

   صايف اخلسارة     

 )حالة وجود خسارة(حساب توزیع األرباح والخسائر

       صايف اخلسارة

   حصة املسامهني    

   حصة أصحاب الصكوك    

 )حالة وجود ربح (حساب األرباح والخسائر

  املصروفات
 مصروفات عمومية وإدارية- 
 اهالكات- 
 خمصصات- 
 الضرائب والرسوم - 

  اإليرادات  
نصيب املصرف بصفته مضاربا علي حسابات - 

 االستثمار 
لي حسابات نصيب املصرف بصفته مضاربا ع- 

 الصكوك 
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 عائد أصحاب احلسابات االستثمارية - 
 عائد أصحاب الصكوك - 
 

 نصيب املصرف من إدارة الصكوك بصفته وكيال - 
 إيرادات عمليات املراحبة  - 
 إيرادات أخري - 

      صايف ربح  

 )حالة وجود خسارة(حساب توزیع األرباح والخسائر

   صايف ربح     

      حصة املسامهني 

      حصة أصحاب الصكوك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قـائمة االستقصاء  : ثانيا  
 

 جامعة الزقازيق 
 كلية التجارة فرع بنها 
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 قائمة استقصاء

 جمع بيانات ومعلومات
 عن موضوع

    المالیة في المصارف اإلسالمیةالمالیة في المصارف اإلسالمیةالمالیة في المصارف اإلسالمیةالمالیة في المصارف اإلسالمیة    الصكوكالصكوكالصكوكالصكوكاإلفصاح المحاسبي عن اإلفصاح المحاسبي عن اإلفصاح المحاسبي عن اإلفصاح المحاسبي عن 
 علي ترويجها هوأثر 

 
 

 رسالة ماجستري
 مقدمة ايل كلية التجارة
 جامعة الزقازيق فرع بنها

 
 

 عدادا
 سامي يوسف كمال حممد

 
 شرافا

 حامد طلبة حممد/ د .أ
 سليمان حممد مصطفي/ د .أ

 
 
 

 جامعة الزقازيق 
 فرع بنها –كلية التجارة 

 
 

 حفظة اهللا /                                                                السيد 
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 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

 
ة من الكلية يف دراسة وحتليل املشكالت العملية اليت تواجه املصارف اإلسالمية ، فقد مت مسامه

اإلفصاح احملاسيب عن األدوات املالية يف املصارف اإلسالمية وأثره علي " تسجيل رسالة ماجستري بعنوان 
 " .تروجيها 

ة االستقصاء املرفقة ، وحيتاج الباحث ايل جتميع بيانات ومعلومات الزمة للبحث عن طريق قائم 
وكذلك عن طريق املقابالت الشخصية ، واحلصول علي النماذج والتقارير والقوائم املالية املنشورة 

 . لتساعده يف إمتام البحث 
لذلك نرجو التفضل مبعاونة الباحث ، علما بأن كافة اإلجابات وما تقدموه من بيانات  

 . تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط ومعلومات ستكون موضع السرية التامة ، ال 
 وجزاكم اهللا خريا علي حسن تعاونكم  
  

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  
 

  
  أشراف     الباحث   
 حامد طلبه محمد / د.أ   سامي يوسف كمال حممد 

 سليمان محمد مصطفي / د       
 
 

 قائمة االستقصاء

 .ة عن المصرف اإلسالمي معلومات عام: الجزء األول 
 تاريخ التأسيس ) 2-1(أسم املصرف                              ) 1-1(
 الشكل القانوين )  4- 1(نوع النشاط                               ) 1-3(
 عدد الفروع ) 6-1(عنوان املركز الرئيسي                     ) 1-5(
 أهم املسامهني ) 8-1( رأس املال                ) 1-7(
 العملة ) 1-9(
 : االسم ) 1-10(
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 أنواع الصكوك المالية : الجزء الثاني 

 شهادات اإليداع ) 2-1( 
 (  )   شهادات اإليداع اإلسالمية ذات العائد الشهري- 
�مع-   (  )   شهادات اإليداع اإلسالمية ذات العائد ا

-… 
-… 
-… 
-… 

 االستثمارصكوك ) 2-2(
 (  )       املضاربة املطلقة- 
 (  )       املضاربة املقيدة- 
 - 
 - 
 - 
 - 
 -  
 - 
 - 

 طبيعة اإلفصاح عن الصكوك المالية : الجزء الثالث 
 

 

 : وفقا للرأي الذي ختتاره من اجلدول التايل (  ) ع عالمة فيما يلي بعض العبارات اخلاصة مبفهوم وطبيعة اإلفصاح احملاسيب عن الصكوك املالية ، برجاء إبداء الرأي عنها بوض) 3-1(

المسلس
 ل 

ال  البيـــــــــــان 
 أوافق 

 أوافق
  الي حد ما

أوافق  
 بشدة 

    .تختلف طبيعة اإلفصاح المحاسبي في المصارف اإلسالمية عنها في المصارف التقليدية  1
عنها في المصارف تختلف حدود ونطاق اإلفصاح المحاسبي في المصارف اإلسالمية  2

 التقليدية 
   

تختلف المعلومات المحاسبية المفصح عنها من قبل المصرف اإلسالمي من حيث الكم  3
 والكيف عنها في المصارف التقليدية

   

   تختلف أدوات وأساليب اإلفصاح المحاسبي في المصارف اإلسالمية عنها في المصرف  4
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 التقليدي 

فصاح المحاسبي في المصارف اإلسالمية عنه في المصارف تختلف درجة األهمية لإل 5
 .التقليدية 

   

6 
ال تالئم نسب رأس المال المقررة من قبل لجنة بازل ال تالئم نسب رأس المال المقررة من قبل لجنة بازل ال تالئم نسب رأس المال المقررة من قبل لجنة بازل ال تالئم نسب رأس المال المقررة من قبل لجنة بازل 

    للتطبیق في المصرف اإلسالمي للتطبیق في المصرف اإلسالمي للتطبیق في المصرف اإلسالمي للتطبیق في المصرف اإلسالمي 

   

 
 
الجدول التالي بيان بمعايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة باإلفصاح المحاسبي ، برجاء إبداء ) 2- 3(

 :  وفقا الختياركم (  ) عن مدي مالءمتها للتطبيق في المصرف اإلسالمي بوضع عالمة الرأي 
رقم  املعيار املسلسل 

املعيار 
 الدويل 

رقم املعيار 
 املصري 

 غري مالئم مالئم 

حذف لبعض 
 البنود 

ضافه لبعض ا
 البنود 

      اإلفصاح عن السياسات احملاسبية  1
      إلفصاح عنها يف القوائم املالية املعلومات اليت جيب ا 2
اإلفصاح عن البنود غري العادية وبنود الفرتات السابقة والتغريات يف  3

 السياسات احملاسبية
     

      الظروف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية  4
      عرض األصول املتداولة اخلصوم املتداولة  5
      ذوي العالقة اإلفصاح عن األطراف  6
�ة  7       اإلفصاح يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية املشا

 
 
 
 
إذا كانت بعض املعايري السابقة غري مالئمة للتطبيق يف املصرف اإلسالمي فما هي مقرتحاتكم ) 3-3(

 : يف هذا الشأن 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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�ا املصرف اإلسالمي واردة من البنك املركزي ؟ هل هناك مناذج للقوائم املالية ي) 3-4(   لتزم 

           
 ال  نعم 
  

 عداد نوعني من القوائم املالية ، منوذج خاص باملصرف اإلسالمي ومنوذج أخر خاص وفقا ملتطلبات البنك املركزي ؟ اهل يتم ) 3-5(

           
 ال  نعم 
  

 

فما هي املشكالت اليت تظهر عند أعداد القوائم اخلتامية للمصرف اإلسالمي حسب متطلبات ، ) ال (اذا كانت اإلجابة ) 3-6( 

 .املصرف املركزي 

 (  )اختالف املصطلحات احملاسبية                                                - 

 (  )       اختالف طبيعة النشاط - 

 (  )      اختالف األسس احملاسبية - 

 (  )      اختالف تبويب احلسابات - 

 
 طبيعة الصكوك المالية : الجزء الرابع 

�ا مصرفكم ؟) 4-1(  هل األدوات املالية املطبقة يف مصرفكم كافية ملواجهة االستخدامات املتعددة اليت يقوم 

            
 ال  نعم 
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 التوازن بني السيولة والرحبية واألمان ؟  جه مصرفكم مشكلة يف حتقيقاهل يو ) 4-2(
           

 ال  نعم 
  

 ، حيقق التوازن بني السيولة والرحبية واألمان ؟) الصكوك ( عتماد علي األدوات املالية الهل ا) 4-3(
           

 ال  نعم 
  

رف اإلسالمي مع مفهوم املصرفية بني تطوير وتنويع األدوات املالية للمص ههل يوجد تشاب) 4-4(
 الشاملة ؟ 
           

 ال  نعم 
  

، فربجاء حتديد أي من الصعوبات اآلتية ) بنعم( اذا كانت االجابة علي السؤال السابق ) 4-5(
 تواجهة مصرفكم عند تطبيق أدواتكم املالية ؟ 

 (  )     .اليئة احمليطة باملصرف  - أ
 (  )    . عمالء املصرف اإلسالمي -  ب
 (  )     . نقص املوظفني املؤهلني  -  ت
 (  )    . عدم اقتناع األدارة العليا  -  ث
 (  )     . قصور االجهزة الرقاببة  - ج

 
 

المراجعة والرقابة الداخلية والخارجية علي األدوات المالية التي : الجزء الخامس  
 . تصدرها المصارف اإلسالمية وعوائدها 

 املراقب اخلارجي يف املصرف اإلسالمي خيتلف عن مسئوليته يف املصرف  هل تري أن مسئولية) 5-1(
    التقليدي ؟ 

 ال  نعم 
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 هل تعتقد أن هناك إجراءات خاصة تستخدم يف مراجعة األدوات املالية باملصرف اإلسالمي ؟) 5-2(
      

 ال  نعم 
  

 ؟ هل توافق علي اعداد مراقب احلسابات تقارير منفصلة لكل صك ) 5-3(
      

 ال  نعم 
  

 
   هل تقدم هيئة الرقابة الشرعية مبصرفكم تقارير عن نتائج الفحص الذي يقوم به ؟) 5-4(

 ال  نعم 
  

 .…يعترب رأي هيئة الرقابة الشرعية ) 5-5(
 (  )       ملزما_   
 (  )      أستشاريا_   

 عية تقارير مفصلة  لكل أداة مالية ؟هل تعد هيئة الرقابة الشر ) 5-6(
      

 ال  نعم 
  

 
 هل يتطلب النظام األساسي ملصرفكم اإلسالمي ضمن بنوده االلتزام باإلفصاح عن تقرير الرقابة الشرعية ؟) 5-7( 

           
 ال  نعم 
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Frequencies 

20 Sep 00 12:10:52

 
C:\thesis\ÓÇãì\Samy.sav
<none>
<none>
<none>

104

User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics are based on all cases
with valid data.
FREQUENCIES
VARIABLES=x11 x12 x13 x14 x15
x16 x21 x22 x23 x24 x25 x26  .

18724

0:00:08.79

Output Created

Comments
Data
Filter
Weight
Split File
N of Rows
in Working
Data File

Input

Definition
of Missing
Cases
Used

Missing Value
Handling

Syntax

Total
Values
Allowed
Elapsed
Time

Resources

Notes

 

28 26.9 26.9 26.9
3 2.9 2.9 29.8

73 70.2 70.2 100.0
104 100.0 100.0
104 100.0

1
2
3
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

X11

 

27 26.0 26.0 26.0
2 1.9 1.9 27.9

75 72.1 72.1 100.0
104 100.0 100.0
104 100.0

1
2
3
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

X12
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25 24.0 24.0 24.0
2 1.9 1.9 26.0

77 74.0 74.0 100.0
104 100.0 100.0
104 100.0

1
2
3
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

X13

 

28 26.9 26.9 26.9
2 1.9 1.9 28.8

74 71.2 71.2 100.0
104 100.0 100.0
104 100.0

1
2
3
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

X14

 

35 33.7 33.7 33.7
2 1.9 1.9 35.6

67 64.4 64.4 100.0
104 100.0 100.0
104 100.0

1
2
3
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

X15

 

38 36.5 36.5 36.5
4 3.8 3.8 40.4

62 59.6 59.6 100.0
104 100.0 100.0
104 100.0

1
2
3
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

X16

 

73 70.2 70.2 70.2
31 29.8 29.8 100.0

104 100.0 100.0
104 100.0

1
22
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

X21

 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 157 

43 41.3 41.3 41.3
57 54.8 54.8 96.2
4 3.8 3.8 100.0

104 100.0 100.0
104 100.0

1
22
23
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

X22

 

82 78.8 78.8 78.8
22 21.2 21.2 100.0

104 100.0 100.0
104 100.0

1
22
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

X23

 

79 76.0 76.0 76.0
6 5.8 5.8 81.7

19 18.3 18.3 100.0
104 100.0 100.0
104 100.0

1
21
22
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

X24

 

67 64.4 64.4 64.4
1 1.0 1.0 65.4

32 30.8 30.8 96.2
4 3.8 3.8 100.0

104 100.0 100.0
104 100.0

1
3
22
23
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

X25

 

78 75.0 75.0 75.0
2 1.9 1.9 76.9

24 23.1 23.1 100.0
104 100.0 100.0
104 100.0

1
21
22
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

X26

 
Descriptives 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 158 

20 Sep 00  12:15:57

 
C:\thesis\ÓÇãì\Samy.sav
<none>
<none>
<none>

104

User defined missing values are
treated as missing.

All non-missing data are used.

DESCRIPTIVES
VARIABLES=x61 x62 x63 x64 x65
/STATISTICS=SUM
/SORT=MEAN (D) .

0:00:03.95

Output Created

Comments
Data
Filter
Weight
Split File
N of Rows
in Working
Data File

Input

Definition
of Missing
Cases
Used

Missing Value
Handling

Syntax

Elapsed
Time

Resources

Notes

 
Descriptives 

20 Sep 00  12:19:20

 
C:\thesis\ÓÇãì\Samy.sav
<none>
<none>
<none>

104

User defined missing values are
treated as missing.

All non-missing data are used.

DESCRIPTIVES
VARIABLES=x11 x12 x13 x14 x15
x16
/STATISTICS=MEAN
/SORT=MEAN (D) .

0:00:03.63

Output Created

Comments
Data
Filter
Weight
Split File
N of Rows
in Working
Data File

Input

Definition
of Missing
Cases
Used

Missing Value
Handling

Syntax

Elapsed
Time

Resources

Notes
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104 2.50
104 2.46
104 2.44
104 2.43
104 2.31
104 2.23

104

X13
X12
X14
X11
X15
X16
Valid N
(listwise)

N Mean

Descriptive Statistics

 
Oneway 

20 Sep 00  12:23:19

 
C:\thesis\ÓÇãì\Samy.sav
<none>
<none>
<none>

104

User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each analysis are
based on cases with no missing
data for any variable in the analysis.
ONEWAY
approach importan x11 x12 x13 x14
x15 x16 BY a
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/MISSING ANALYSIS .

0:00:10.21

Output Created

Comments
Data
Filter
Weight
Split File
N of Rows
in Working
Data File

Input

Definition
of Missing
Cases
Used

Missing Value
Handling

Syntax

Elapsed
Time

Resources

Notes
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31 2.3065 .9370 .1683 1.9628 2.6501 1.00 3.00
30 2.4917 .8317 .1518 2.1811 2.8022 1.00 3.00
12 2.1667 .6513 .1880 1.7528 2.5805 1.50 3.00
15 2.6000 .7368 .1902 2.1920 3.0080 1.00 3.00
16 2.6875 .5737 .1434 2.3818 2.9932 1.50 3.00

104 2.4447 .8035 7.879E-02 2.2885 2.6010 1.00 3.00
31 2.3226 .8713 .1565 2.0030 2.6422 1.00 3.00
30 2.4333 .8584 .1567 2.1128 2.7539 1.00 3.00
12 1.6667 .4924 .1421 1.3538 1.9795 1.00 2.00
15 2.2667 .9612 .2482 1.7344 2.7989 1.00 3.00
16 2.3125 .8539 .2135 1.8575 2.7675 1.00 3.00

104 2.2692 .8588 8.421E-02 2.1022 2.4362 1.00 3.00
31 2.32 .94 .17 1.98 2.67 1 3
30 2.50 .86 .16 2.18 2.82 1 3
12 2.17 1.03 .30 1.51 2.82 1 3
15 2.67 .72 .19 2.27 3.07 1 3
16 2.50 .89 .22 2.02 2.98 1 3

104 2.43 .89 8.72E-02 2.26 2.61 1 3
31 2.32 .94 .17 1.98 2.67 1 3
30 2.47 .90 .16 2.13 2.80 1 3
12 2.33 .98 .28 1.71 2.96 1 3
15 2.53 .83 .22 2.07 3.00 1 3
16 2.75 .68 .17 2.39 3.11 1 3

104 2.46 .88 8.63E-02 2.29 2.63 1 3
31 2.32 .94 .17 1.98 2.67 1 3
30 2.60 .81 .15 2.30 2.90 1 3
12 2.33 .98 .28 1.71 2.96 1 3
15 2.53 .83 .22 2.07 3.00 1 3
16 2.75 .68 .17 2.39 3.11 1 3

104 2.50 .86 8.42E-02 2.33 2.67 1 3
31 2.26 .96 .17 1.90 2.61 1 3
30 2.40 .93 .17 2.05 2.75 1 3
12 2.33 .98 .28 1.71 2.96 1 3
15 2.67 .72 .19 2.27 3.07 1 3
16 2.75 .68 .17 2.39 3.11 1 3

104 2.44 .89 8.73E-02 2.27 2.62 1 3
31 2.32 .94 .17 1.98 2.67 1 3
30 2.47 .90 .16 2.13 2.80 1 3
12 1.67 .98 .28 1.04 2.29 1 3
15 2.27 .96 .25 1.73 2.80 1 3
16 2.50 .89 .22 2.02 2.98 1 3

104 2.31 .95 9.28E-02 2.12 2.49 1 3
31 2.32 .94 .17 1.98 2.67 1 3
30 2.40 .93 .17 2.05 2.75 1 3
12 1.67 .98 .28 1.04 2.29 1 3
15 2.27 .96 .25 1.73 2.80 1 3
16 2.13 .96 .24 1.61 2.64 1 3

104 2.23 .96 9.39E-02 2.04 2.42 1 3

1
2
3
4
5
Total

Bank

1
2
3
4
5
Total

Bank

1
2
3
4
5
Total

Bank

1
2
3
4
5
Total

Bank

1
2
3
4
5
Total

Bank

1
2
3
4
5
Total

Bank

1
2
3
4
5
Total

Bank

1
2
3
4
5
Total

Bank

Approach

IMPORTAN

X11

X12

X13

X14

X15

X16

N Mean
Std.

Deviation Std. Error
Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum

Descriptives
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2.891 4 .723 1.125 .349

63.603 99 .642

66.495 103

5.283 4 1.321 1.850 .125

70.678 99 .714

75.962 103

2.255 4 .564 .704 .591

79.274 99 .801

81.529 103

2.205 4 .551 .703 .592

77.641 99 .784

79.846 103

2.626 4 .656 .886 .475

73.374 99 .741

76.000 103

3.518 4 .880 1.114 .354

78.135 99 .789

81.654 103

6.313 4 1.578 1.820 .131

85.841 99 .867

92.154 103

5.137 4 1.284 1.423 .232

89.324 99 .902

94.462 103

Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total

Approach

IMPORTAN

X11

X12

X13

X14

X15

X16

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

ANOVA

 
 
 
 
 
Crosstabs 
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20 Sep00  16:42:40

 
C:\thesis\ÓÇãì\Samy.sav
<none>
<none>
<none>

104

User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each table are based
on all the cases with valid data in
the specified range(s) for all
variables in each table.
CROSSTABS
/TABLES=a  BY x4 x5 y1 y2 y3 y4 y5
z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT ROW COLUMN
TOTAL .

2

14563

0:00:22.52

Output Created

Comments
Data
Filter
Weight
Split File
N of Rows
in Working
Data File

Input

Definition of
Missing
Cases
Used

Missing Value
Handling

Syntax

Dimensions
Requested
Cells
Available
Elapsed
Time

Resources

Notes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * X4 
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1 30 31

3.2% 96.8% 100.0%

4.5% 36.6% 29.8%

1.0% 28.8% 29.8%
30 30

100.0% 100.0%

36.6% 28.8%

28.8% 28.8%
12 12

100.0% 100.0%

14.6% 11.5%

11.5% 11.5%
13 2 15

86.7% 13.3% 100.0%

59.1% 2.4% 14.4%

12.5% 1.9% 14.4%
8 8 16

50.0% 50.0% 100.0%

36.4% 9.8% 15.4%

7.7% 7.7% 15.4%
22 82 104

21.2% 78.8% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

21.2% 78.8% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
X4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
X4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
X4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
X4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
X4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
X4
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
X4

Total

Crosstab

 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * X5 
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27 4 31

87.1% 12.9% 100.0%

33.3% 17.4% 29.8%

26.0% 3.8% 29.8%
17 13 30

56.7% 43.3% 100.0%

21.0% 56.5% 28.8%

16.3% 12.5% 28.8%
11 1 12

91.7% 8.3% 100.0%

13.6% 4.3% 11.5%

10.6% 1.0% 11.5%
14 1 15

93.3% 6.7% 100.0%

17.3% 4.3% 14.4%

13.5% 1.0% 14.4%
12 4 16

75.0% 25.0% 100.0%

14.8% 17.4% 15.4%

11.5% 3.8% 15.4%
81 23 104

77.9% 22.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

77.9% 22.1% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
X5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
X5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
X5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
X5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
X5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
X5
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
X5

Total

Crosstab
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12.848
a

4 .012

12.778 4 .012

.113 1 .737

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

3 cells (30.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 2.65.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * Y1 
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19 12 31

61.3% 38.7% 100.0%

30.2% 29.3% 29.8%

18.3% 11.5% 29.8%
16 14 30

53.3% 46.7% 100.0%

25.4% 34.1% 28.8%

15.4% 13.5% 28.8%
8 4 12

66.7% 33.3% 100.0%

12.7% 9.8% 11.5%

7.7% 3.8% 11.5%
6 9 15

40.0% 60.0% 100.0%

9.5% 22.0% 14.4%

5.8% 8.7% 14.4%
14 2 16

87.5% 12.5% 100.0%

22.2% 4.9% 15.4%

13.5% 1.9% 15.4%
63 41 104

60.6% 39.4% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

60.6% 39.4% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
Y1
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y1
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y1
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y1
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y1
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y1
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
Y1

Total

Crosstab
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8.368
a

4 .079

9.126 4 .058

1.024 1 .312

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

1 cells (10.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 4.73.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * Y2 
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3 28 31

9.7% 90.3% 100.0%

10.0% 37.8% 29.8%

2.9% 26.9% 29.8%
17 13 30

56.7% 43.3% 100.0%

56.7% 17.6% 28.8%

16.3% 12.5% 28.8%
12 12

100.0% 100.0%

16.2% 11.5%

11.5% 11.5%
2 13 15

13.3% 86.7% 100.0%

6.7% 17.6% 14.4%

1.9% 12.5% 14.4%
8 8 16

50.0% 50.0% 100.0%

26.7% 10.8% 15.4%

7.7% 7.7% 15.4%
30 74 104

28.8% 71.2% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

28.8% 71.2% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
Y2
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y2
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y2
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y2
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y2
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y2
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
Y2

Total

Crosstab
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26.974
a

4 .000

30.233 4 .000

1.439 1 .230

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

3 cells (30.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 3.46.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * Y3 
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3 28 31

9.7% 90.3% 100.0%

10.3% 37.3% 29.8%

2.9% 26.9% 29.8%
12 18 30

40.0% 60.0% 100.0%

41.4% 24.0% 28.8%

11.5% 17.3% 28.8%
7 5 12

58.3% 41.7% 100.0%

24.1% 6.7% 11.5%

6.7% 4.8% 11.5%
7 8 15

46.7% 53.3% 100.0%

24.1% 10.7% 14.4%

6.7% 7.7% 14.4%
16 16

100.0% 100.0%

21.3% 15.4%

15.4% 15.4%
29 75 104

27.9% 72.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

27.9% 72.1% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
Y3
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y3
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y3
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y3
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y3
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y3
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
Y3

Total

Crosstab
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21.651
a

4 .000

25.986 4 .000

.055 1 .814

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

3 cells (30.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 3.35.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * Y4 
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7 24 31

22.6% 77.4% 100.0%

25.0% 31.6% 29.8%

6.7% 23.1% 29.8%
12 18 30

40.0% 60.0% 100.0%

42.9% 23.7% 28.8%

11.5% 17.3% 28.8%
4 8 12

33.3% 66.7% 100.0%

14.3% 10.5% 11.5%

3.8% 7.7% 11.5%
1 14 15

6.7% 93.3% 100.0%

3.6% 18.4% 14.4%

1.0% 13.5% 14.4%
4 12 16

25.0% 75.0% 100.0%

14.3% 15.8% 15.4%

3.8% 11.5% 15.4%
28 76 104

26.9% 73.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

26.9% 73.1% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
Y4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y4
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
Y4

Total

Crosstab
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6.314
a

4 .177

7.041 4 .134

.562 1 .453

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

3 cells (30.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 3.23.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * Y5 
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8 23 31

25.8% 74.2% 100.0%

29.6% 29.9% 29.8%

7.7% 22.1% 29.8%
6 24 30

20.0% 80.0% 100.0%

22.2% 31.2% 28.8%

5.8% 23.1% 28.8%
3 9 12

25.0% 75.0% 100.0%

11.1% 11.7% 11.5%

2.9% 8.7% 11.5%
2 13 15

13.3% 86.7% 100.0%

7.4% 16.9% 14.4%

1.9% 12.5% 14.4%
8 8 16

50.0% 50.0% 100.0%

29.6% 10.4% 15.4%

7.7% 7.7% 15.4%
27 77 104

26.0% 74.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

26.0% 74.0% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
Y5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Y5
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
Y5

Total

Crosstab
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6.615
a

4 .158

6.228 4 .183

1.424 1 .233

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

3 cells (30.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 3.12.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * Z1 
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10 21 31

32.3% 67.7% 100.0%

23.3% 34.4% 29.8%

9.6% 20.2% 29.8%
15 15 30

50.0% 50.0% 100.0%

34.9% 24.6% 28.8%

14.4% 14.4% 28.8%
4 8 12

33.3% 66.7% 100.0%

9.3% 13.1% 11.5%

3.8% 7.7% 11.5%
8 7 15

53.3% 46.7% 100.0%

18.6% 11.5% 14.4%

7.7% 6.7% 14.4%
6 10 16

37.5% 62.5% 100.0%

14.0% 16.4% 15.4%

5.8% 9.6% 15.4%
43 61 104

41.3% 58.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

41.3% 58.7% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
Z1
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z1
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z1
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z1
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z1
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z1
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
Z1

Total

Crosstab
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3.286
a

4 .511

3.295 4 .510

.249 1 .618

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

1 cells (10.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 4.96.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * Z2 
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12 19 31

38.7% 61.3% 100.0%

30.0% 29.7% 29.8%

11.5% 18.3% 29.8%
16 14 30

53.3% 46.7% 100.0%

40.0% 21.9% 28.8%

15.4% 13.5% 28.8%
4 8 12

33.3% 66.7% 100.0%

10.0% 12.5% 11.5%

3.8% 7.7% 11.5%
2 13 15

13.3% 86.7% 100.0%

5.0% 20.3% 14.4%

1.9% 12.5% 14.4%
6 10 16

37.5% 62.5% 100.0%

15.0% 15.6% 15.4%

5.8% 9.6% 15.4%
40 64 104

38.5% 61.5% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

38.5% 61.5% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
Z2
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z2
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z2
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z2
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z2
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z2
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
Z2

Total

Crosstab
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6.945
a

4 .139

7.523 4 .111

1.481 1 .224

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

1 cells (10.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 4.62.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * Z3 
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1 30 31

3.2% 96.8% 100.0%

3.8% 38.5% 29.8%

1.0% 28.8% 29.8%
16 14 30

53.3% 46.7% 100.0%

61.5% 17.9% 28.8%

15.4% 13.5% 28.8%
4 8 12

33.3% 66.7% 100.0%

15.4% 10.3% 11.5%

3.8% 7.7% 11.5%
1 14 15

6.7% 93.3% 100.0%

3.8% 17.9% 14.4%

1.0% 13.5% 14.4%
4 12 16

25.0% 75.0% 100.0%

15.4% 15.4% 15.4%

3.8% 11.5% 15.4%
26 78 104

25.0% 75.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

25.0% 75.0% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
Z3
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z3
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z3
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z3
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z3
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z3
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
Z3

Total

Crosstab
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23.816
a

4 .000

26.056 4 .000

.125 1 .723

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

3 cells (30.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 3.00.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * Z4 
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8 23 31

25.8% 74.2% 100.0%

34.8% 28.4% 29.8%

7.7% 22.1% 29.8%
3 27 30

10.0% 90.0% 100.0%

13.0% 33.3% 28.8%

2.9% 26.0% 28.8%
12 12

100.0% 100.0%

14.8% 11.5%

11.5% 11.5%
2 13 15

13.3% 86.7% 100.0%

8.7% 16.0% 14.4%

1.9% 12.5% 14.4%
10 6 16

62.5% 37.5% 100.0%

43.5% 7.4% 15.4%

9.6% 5.8% 15.4%
23 81 104

22.1% 77.9% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

22.1% 77.9% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
Z4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z4
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z4
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
Z4

Total

Crosstab
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22.031
a

4 .000

22.041 4 .000

4.517 1 .034

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

3 cells (30.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 2.65.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * Z5 
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8 23 31

25.8% 74.2% 100.0%

61.5% 25.3% 29.8%

7.7% 22.1% 29.8%
1 29 30

3.3% 96.7% 100.0%

7.7% 31.9% 28.8%

1.0% 27.9% 28.8%
4 8 12

33.3% 66.7% 100.0%

30.8% 8.8% 11.5%

3.8% 7.7% 11.5%
15 15

100.0% 100.0%

16.5% 14.4%

14.4% 14.4%
16 16

100.0% 100.0%

17.6% 15.4%

15.4% 15.4%
13 91 104

12.5% 87.5% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

12.5% 87.5% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
Z5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z5
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z5
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
Z5

Total

Crosstab
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16.514
a

4 .002

18.920 4 .001

5.487 1 .019

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

5 cells (50.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 1.50.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * Z6 
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5 26 31

16.1% 83.9% 100.0%

11.9% 41.9% 29.8%

4.8% 25.0% 29.8%
18 12 30

60.0% 40.0% 100.0%

42.9% 19.4% 28.8%

17.3% 11.5% 28.8%
12 12

100.0% 100.0%

28.6% 11.5%

11.5% 11.5%
5 10 15

33.3% 66.7% 100.0%

11.9% 16.1% 14.4%

4.8% 9.6% 14.4%
2 14 16

12.5% 87.5% 100.0%

4.8% 22.6% 15.4%

1.9% 13.5% 15.4%
42 62 104

40.4% 59.6% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

40.4% 59.6% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
Z6
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z6
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z6
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z6
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z6
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z6
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
Z6

Total

Crosstab
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35.561
a

4 .000

41.380 4 .000

.013 1 .909

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

1 cells (10.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 4.85.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank * Z7 
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31 31

100.0% 100.0%

39.2% 29.8%

29.8% 29.8%
1 29 30

3.3% 96.7% 100.0%

4.0% 36.7% 28.8%

1.0% 27.9% 28.8%
4 8 12

33.3% 66.7% 100.0%

16.0% 10.1% 11.5%

3.8% 7.7% 11.5%
8 7 15

53.3% 46.7% 100.0%

32.0% 8.9% 14.4%

7.7% 6.7% 14.4%
12 4 16

75.0% 25.0% 100.0%

48.0% 5.1% 15.4%

11.5% 3.8% 15.4%
25 79 104

24.0% 76.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

24.0% 76.0% 100.0%

Count
% within
Bank
% within
Z7
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z7
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z7
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z7
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z7
% of Total
Count
% within
Bank
% within
Z7
% of Total

1

2

3

4

5

Bank

Total

0 1
Z7

Total

Crosstab
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47.227
a

4 .000

51.949 4 .000

44.418 1 .000

104

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid
Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

3 cells (30.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 2.88.

a. 

 
Crosstabs 
A * Y61 

Count

5 26 31
8 22 30

12 12
1 14 15
2 14 16

16 88 104

1
2
3
4
5

A

Total

0 1
Y61

Total

Crosstab

 
A * Y62 

Count

10 21 31
18 12 30
4 8 12
8 7 15
4 12 16

44 60 104

1
2
3
4
5

A

Total

0 1
Y62

Total

Crosstab

 
A * Y63 
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Count

8 23 31
9 21 30

12 12
15 15
16 16

17 87 104

1
2
3
4
5

A

Total

0 1
Y63

Total

Crosstab

 
 
 
 
 
 
 
A * Y64 

Count

10 21 31
17 13 30
4 8 12
8 7 15
4 12 16

43 61 104

1
2
3
4
5

A

Total

0 1
Y64

Total

Crosstab

 
A * Y65 

Count

7 24 31
19 11 30
8 4 12
8 7 15
4 12 16

46 58 104

1
2
3
4
5

A

Total

0 1
Y65

Total

Crosstab

 
 
 
Crosstabs 
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Count

8 23 31
18 12 30
4 8 12
1 14 15
6 10 16

37 67 104

1
2
3
4
5

A

Total

0 1
X61

Total

A * X61 Crosstabulation

 

Count

6 25 31
8 22 30
4 8 12
8 7 15

16 16
26 78 104

1
2
3
4
5

A

Total

0 1
X62

Total

A * X62 Crosstabulation

 

Count

9 22 31
19 11 30
8 4 12
9 6 15
6 10 16

51 53 104

1
2
3
4
5

A

Total

0 1
X63

Total

A * X63 Crosstabulation

 

Count

5 26 31
18 12 30
8 4 12
2 13 15

16 16
33 71 104

1
2
3
4
5

A

Total

0 1
X64

Total

A * X64 Crosstabulation
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