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 تمهيد:

انا لها في العديد من دول مك (IAS/ IFRS)أخدت املعايير املحاسبية الدولية واملعايير الدولية للتقارير املالية 

واملجموعة  (،ISOCOلجهود التي بدلتها كل من لجنة املعايير الدولية للضمانات )وكان هذا نتيجة ل .العالم

االتحاد الدولي و  ،(IASC) (، ولجنة معايير املحاسبة الدوليةEFRAGاالستشارية االوربية للتقارير املالية )

والتي كان لها أثر كبير في دعم معايير املحاسبة  .وغيرها من الهيئات التي قامت بدراسات معمقة(، IFAC) للمحاسبين

مدار ة املحاسبة باعتبارها لغة االعمال، حيث القت تلك املعايير على التي تجسدت في التوجه نحو عومل .الدولية

 .مكانها في العوملة أحدتظهر بعدها مما يصعب على املعايير التي  ،السنوات املاضية قبوال واسعا

فأنشأوا  املعمول بها في العالم اإلسالمي. مجتهدين من كافة املذاهب الفقهيةعلماء رغم ذلك اجتمع عدد من 

هدا كبيرا وقد بدلوا ج املالية عند املصارف اإلسالمية،هيئة لصناعة املعايير الشرعية فيما يتعلق بالعمليات 

، (AAIOFI)سميت هذه الهيئة بهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  استغرق منهم عدة سنوات.

وقعت اتفاقية تأسيسها بالجزائر، وفي السنة املوالية سجلت الهيئة في البحرين وكانت بداية  1990في سنة 

صدر فيها حتى اآلن  انطالقاته الفعلية.
ُ
معيار 2 معيارا محاسبيا، 26، اشرعي ار معيا 58 معيار من بينها 98وما أ

القيام بإعداد وإصدار تلك املعايير والعمل على فركزت جهودها  .لمراجعةلمعايير  5لحوكمة، لمعايير  7، أخالقي

، حتى أصبح مفهوم املصارف على تأصيل املعامالت والتطبيقات املحاسبية التي تتعامل بها املصارف اإلسالمية

مر نجح ولعل هذا اال  واملفكرين والعلماء من املسلمين. اإلسالمية كبديل للمصارف التقليدية محل اهتمام الباحثين

ر املستثمرين في بعض البلدان اإلسالمية سواء على صعيد انشاء املصارف اإلسالمية، أو على صعيد وجود جمهو 

ربما يرجع السبب لعدم وجود قناعات كافية لدى الذين يتعاملون معه، وتم االحجام عنه في بعض البلدان. ف

 املستثمرين بقدرة املصرف على تحقيق أهدافهم ورغباتهم.

دد بحثها عن صيغة شرعية بديلة عن التمويل املصرفي القائم على أساس سعر الفائدة، استحدثت وبص

وذلك بتضمينه ضوابطا وشروطا تحول دون الوقوع باملحظورات  مية بيع املرابحة لآلمر بالشراء.املصارف اإلسال 

ستخدمت معيار املقاصة لتسهيل الشرعية، أما بالنسبة للديون املتبادلة بين املصارف وحتى ما بين العمالء ا

 املصرفية. عامالتامل

، والبحث عما يتعلق وسنحاول في هذا البحت االطالع على أخذ ملحة عن املحاسبة الدولية ومعاييرها

قاصة.
ُ
 باملحاسبة اإلسالمية ومعاييرها، خاصة معياري املرابحة وامل

 مشكلة الدراسة:

بصياغة  ،إلسالمية هو وجود معيار شرعي ألي عقد أو منتجف الرئيس ي من املعايير املحاسبية اان الهد

على مبدأ واضح للوصول الى تطبيق أحكام الشريعة دون لبس أو قانونية واضحة يجعل املؤسسة املالية تسير 

ومن هنا نطرح  ها واحترامهم لها.قة املتعاملين معغموض، والتزام املؤسسة املالية بهذه املعايير يترتب عليه كسب ث

 إلشكالية التالية:ا
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 ؟باملوازاة مع املعايير املحاسبة الدولية اإلسالميةفي املعامالت املالية    عايير الشرعية للمحاسبةاملما هي 

 وتتفرع منها التساؤالت التالية:

 ؟في العمل املصرفي لمعايير الشرعيةالحاجة ل ما -1

 ؟عملية املرابحة واملقاصة ف تتم التسجيالت املحاسبية لحالتيكي -2

 فرضيات الدراسة:

الحاجة للمعايير الشرعية في العمل املصرفي هي أن تكون لها قوانين وأعراف مصرفية  الفرضية األولى:

 المية.والسير وفق الشريعة اإلس موحدة أمام املؤسسات التقليدية املحلية والدولية

وفق  بتقييد الحسابات من عمليات املرابحة واملقاصة تتم التسجيالت املحاسبية لكل الفرضية الثانية:

 .والتي تستنبط من شكل القيد املحاسبي الوضعي ،معايير محاسبية مالئمة

 :األهمية املوضوع

حاجة املؤسسات املالية اإلسالمية ملعايير تخص املسائل املتعلقة باملعامالت املالية التي يشترط ان تبتعد 

 املحظورات الشرعية كربا الفوائد.فيها عن 

 أهداف الدراسة:

 الحاجة للمعايير الشرعية في العمل املصرفي. ةمعرف -1

 دراسة التسجيالت املحاسبية لبعض املعايير املحاسبية اإلسالمية. -2

 منهجية الدراسة:

الكتب واملراجع، واملنهج  من خالل عرض الدراسات السابقة واالطالع على املنهج الوصفياتبعت هذه الدراسة 

كما نجد بعض املرجعية التاريخية لبعض املفردات  التحليلي من خالل تقديم إيضاحات وشروح خاصة بها.

 املتعلقة باملوضوع.

 صعوبات الدراسة:

 .وضوعواملراجع املتعلقة بامل قلة املصادر -

 .البحث العلميهذا للمعلومات الكافية حول موضوع نا عدم امتالك -

 .صعوبات الوصول الى مجتمع الدراسة -
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 الدراسة: تقسيمات

 ناول املوضوع من خالل ثالثة فصول تجسدت في اآلتي:تم ت

مدخل  املبحث األول  تطرقنا فيه الى مبحثين.حيث  ،لمحاسبة الدولية ومعاييرهال فصل تمهيدي خصص

املطلب األول ماهية املحاسبة الدولية واملطلب الثاني ثة مطالب القسم هذا املبحث الى ث ،ةحول املحاسبة الدولي

أما أسباب ضرورة االهتمام باملحاسبة الدولية ثم املطلب الثالث الذي تكلمنا فيه عن النظام املحاسبي وعناصره. 

، خصصنا كل (AFAC)، (IASB)، (IASC) ،لهيئات التي أصدرت املعايير املحاسبية الدوليةالثاني فخصص ل املبحث

 املحاسبة الدولية.الى معايير  في املطلب الرابع مع التطرق حدة منها مطلب خاص بها. وا

 ، حيث تطرقنا فيه الى مبحثين أيضا. املبحث األول لمحاسبة اإلسالمية ومعاييرهال والفصل األول خصص

سالمية تفرع هذا املطلب ، قسم هذا املبحث الى مطلبين، األول ملاهية املحاسبة اإل اإلطار العام للمحاسبة اإلسالمية

 AAOIFIهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية واملطلب الثاني تطرقنا فيه الى  الى أربعة فروع.

دراسة مضمون معايير املحاسبة واملعايير املصدرة لها، تفرع هذا املطلب الى ستة فروع. أما املبحث الثاني خصص ل

 .املرابحة( 8املعيار الشرعي رقم )و  ،املقاصة( 4رقم )املعيار الشرعي اإلسالمية 

قاصة واملرابحة يتلتسجيالت محاسبية لعملي خصص أما الفصل الثاني
ُّ
 . امل
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 تمهيد:

تطورت املحاسبب م ذ و ت ط يو ف  ب دانام ذلفا،مح ث ا امف ط  ف لت م دو ببا ذراا اما املحاسببت م ا    

تركس ذ ارسبببببات ا  ببببب اسم ماتا تذيبببببام ات ا ا تات املحاسبببببت م ا    د كبببببنط  اوا ا    ح ت ن  ا ط م ا  لت  

األذ  ك مح ا    س مط تطورا صبب اس ا  سبب ا م  ب موا امللا  بيببتت ا فطور ا  بب ااب ماتا ذا د وتا ا وملاات ا ف ن 

  ب دانام ا ق م ا اض  ح تموا ذا ا ركس سلى تطور ا ا م املحاست م دا وازا .ك  اا 

 سنفط ق  ب موا ا ، ف ا ف ا ني الى:

 ذنخف ثو  املحاس م ا نت  م املبحث األول:

 ا راا ا املحاست م ا نت  م ا ا تات ا    دصنرت املبحث الثاني:
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 ذنخف ثو  املحاس م ا نت  مملبحث األول: ا

دمناف ساذم  منمط إلى ح ت جم  وجول دسببببببب اة  الببببببب تر  املمف او داملحاسببببببب م ا نت  م ا     اا دم  م ك  ا 

 دذا األمناف الخاصم ت ققط سلى ا يفوى املحلب تالخاص. ت ققط سلى ا يفوى.

 املطلب األول: ماهية املحاسبة الدولية

 موا ا طات الى ذا الب:سنفط ق  ب 

 الفرع األول: تعريف املحاسبة الدولية

مقن ا ى ا  رض دم املحاسببببببببب م ا نت  م  ب  ،ق سا ه سا  ا  ا  اسببببببببب م ا نت  م.تذفمل اوجن تر  ف ذ نل "

اإليبببار ا بببنتلب ملخفاف األسببببببببببببببا  بببت تاإلج اوات ا    جتبببنف إلى   ببباا تس    فبببا   املثبببنا  تا رببباذ ت ا فجبببار بببم 

   جتفم دبباألسببببببببببببببا  ببت ا  حت ببن ا ى ا  رض املخ  دم املحبباسبببببببببببب ببم ا ببنت  ببم ت  ببف دثببن ا ، ت  املحبباسببببببببببببت ببم  ببم. ا ببنت 

   ات ا نت  م دت ذفرنل  اللني ات.تا كك ت املحاست م الخاصم دا راذ ت ا ا  م د لفاف دشكا اا  اك

ت اما ج  ا لت  ا را م سا ي  ق تر ف املحاسببببببب م ا نت  م دارتا س ار  سا  ااو ذا األ ا م ا نت  م ا    تف

تا ط ق تط  ق ذج وسم ذا ا  الئ تا راا ا ا ق و م   ومل ساذا سلى ا يببببببببفوى ا نتلبح ك ا افم ت نان األسببببببببا  ت 

تموا مو ا انف اللوم ي  ا  اسببببب م ا نت  م. ت ب  اا ا تتط  قاجتا  ب ج  ا ا  انام.ا كبببببفقم ذا تاا ا  الئ تا ر

م املحاسببببب م ا نت  م تت ا األسببببباوة ا راا ح إل درتا تكببببب ف سلى ج  ا ا  الئ تا راا ا تا ط ق ظف موا ا فر  ف مإ

 .1تاألسا  ت املحاست م املخفا،م تا يفلنذم  ب ج  ا ا  انام"

 املحاست م تا راا ا ا  الئ ذا ذج وسم ت ا ي  ق سا ا نت   ج  ا تفت اه سا ي  ااو ا نت  م املحاس م"

  ا  اسبببب م اذفنال درتا إلى ا نت  م املحاسبببب م ذ ببببط   يكبببب ا دم ت  كا. ا نتلب ا يببببفوى  سلى ساذا   ومل ا ق و م

 توم ا  ب دسبببببباسببببببا  امذف  تاثن ( ا ا  م) تا راو ا نت  م املحاسببببببتف م ذا  ف دمناف دم اسف ار سلى تموا ا ا  مح

 .2"تا نت  م املحا م األسواق ت فاجاا ذا  م تب ا ات ذراوذات

 أهمية املحاسبة الدولية:الفرع الثاني: 

 ا وصبو   اجف ذا ا نتلب املحاسبي  ا فوامق ت ق ق  ب تار ه ا وي ا نتر   ب املحاسبت م ا راا ا دم  م تك ا

 :3الب م  ا ث  ما ت  كا رش ن    ارات اتلال  ب تياسن سا  م جول  لات ذا  م  وا م الى

                                                                 
ح لار ا  اهج  انك  تا فوزياح س امح األرلمح املحاسبة الدولية منهج علمي للمشاكل املحاسبية وحلولها(ح 2010) سرول جاان ا راذ ي  1

 .30ح 28ا ط رم األتلىح ص. ص: 
. 4ص:  2015-2014ح ذوك   ذاستاح دو ا  واقبح  على القوائم املالية  IAS)21(آثار تغيرات سعر صرف العمالت االجنبيةماج  شاات س  وح   2

  .15/03/2019. تار خ املي  : 2015ح bib.univ-oeb.dz   سلى ا و ا امل كتات ي:ذنكور 
 .13ح12ذ جا س ق لك هح صسرول جاان ا راذ يح  3
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 ات  ،تا  ا ا  م ا قوا م ذا ذر  م ذا  م  ،تا  ا ا  م ا قوا م ذقار م إذكا  م بتا اق بن :للمقارنة القابلية -1

 دخ ى   ؤسيم ذا  م  وا م ذا  ا ؤسيم ا ا  م ا قوا م ذقار م ات ا ؤسيمح   ،س سادقم دخ ى  متاات

 ا ف  اح تدث  تت  ااجتا ا يببببفلنذم املحاسببببت م ا يبببب اسببببات سا اإلم ببببا  ل ا الى إ ببببامم  . ا ،تا    ،س

 ا ق ارات اتلال ألغ ا  ا قار م ج او ذا املحاست م ا راوذاتي ذيفلنذ ل ا ج او ذا ييف، ن د  ا

 ا قار م تاج او ألخ ىح متا  ذا ا الب تذ كزما ا نكببببببا  دلاو تتت ا .تا ف و ف املسببببببت  ار دق ارات ا فراقم

 .املخفا،م ا ؤسيات د م

  بببببب تري  اذ  ا ا  م ا قوا م إلسنال األسببببببس توث ن ام :املحاسبببببببية املعلومات معالجة تكلفة تخفيض -2

 ذفلو اكاف ام شببببببببا ه ذا موا ذلفا،مح دسببببببببس تمق ذرن  ا قوا م موه  ا ط مالا ا ق اراتح  فلوي

 املسبببف  او ا  كا ذا تا    اسبببيبببهح ذا تف وو تجرااا ا ا  م ا قوا م موه  راللم إ بببام م  ا،م ا ق ار

 .املحاست م ا راا ا ي  ق سا ذوثن  األسس  ا ط إلا سوتا

 مام  ب تل  نذ ذر م م  نرات  نيتم ا ا  م ا قوا م ذيبببببببببببفلنذي ذرام :املعلومات فهم على القدرة -3

 سلى ا  بببببببببببرت ذا اكوم  ذوثن  غ ا دسبببببببببببس تمق ا قوا م موه اسنال تم لاإم املحاسبببببببببببت مح ا راوذات

 توم  ا،تا  ذا تمو  ،يبببببببااح وثن  ا ا ا  م ا ،تاات د م ات ا وثنات د م ا قار ات اج او ذيبببببببفلنذاتا

 .ا يفلنذ م نى  ا ر مم ذا ذرقو   ذيفوى 

 سا ا  ا  ب ض املحاسببت م سببستاأل  ا راا ا  ،س دفط  ق ا ؤسببيببم   او ل ا يرن  :والتناغم التناسبب  -4

 ا راللات ت واسن دسببببس توث ن يرن  تموا تا يبببب اسبببب مح الل  ام م الحنتل الى ا  ا  دنتم  جنيبببب  تاح

 تنت ف دخ ى  تبر ار  تذوثن ح ذف اثام د بببببببور   ا ؤسبببببببيبببببببم ا ا  م ا قوا م اظاار تبا فالب املحاسبببببببت مح

 .تا فن  ق م املحاست م ا  ارسات

 ا ، ت  ثيبببببادات توث ن اجف ذا  ببببب تري  املحاسبببببت م ا راا ا تجول يرفبا :الدولي االسببببب ثمار تشبببببجي  -5

 ذقار م سلى ييببببببببباسن ذ ا ذ بببببببببنا  مح د ار اللنيببببببببب ات ا فرنل  ا كببببببببب  ات  ب ا فلو  ا ق ارات تجرف

  ب ا ؤسبببببببيبببببببات تسبببببببل ف إذكا  م سلى املحاسبببببببت م ا راا ا تر ف ك ا املخفا،مح ا نت    ب ا ا  م ا فقار  

 افم تا  ا ذفرنل  اسببببببت م ذ دسببببببس تمق ذا  م  وا م اسنال الى الحاجم لتم  الخارج م ا ا  م األسببببببواق

 .ذوثن  دسس داسفلناو

 تاتيببببببا  ا نت   د م ا ف ال  تس ا ات املت ببببببا  تسببببببا ف تطور  ملزلاال  ت جم :العوملة متطلبات مواكبة -6

 الى إ بببببامم ا ك  ا الحلم لات امل ف بببببالاات سلى تاملسف ال تامل ف بببببالامح ا يببببب اسببببب م ا فكف ت حلم

 سلى األذور  دفنيبببب ق ترنى ا    ا را  م ا ا  م ا  ا ات تا تكببببار اللنيبببب اتح ا فرنل  ا كبببب  ات ا تكببببار

 تذ ا م ا را  م الل ار  تذ ا م ا را  م ا فجار  ك  ا م ذر م د و ببو  افراق م  ا ا نتلب ا يببفوى 

 ذ ا م دإ كبببببببباو املحاسبببببببب م ذا م اطا  ام ملدن  ام ل ا  ف ا ف ن ح األذم تذ ا ات ا را  م ا صببببببببحم

 تاملدفرال ا رو م ذزااا ذا اإلذكام  نر   سببببف،ال  ا را يح ا يببببفوى  سلى املحاسبببب م بكببببؤتم جتفم ذا  م

 األترتبي املت ال كنت   تامل ف ببببببالام ا يبببببب اسبببببب م ا فكف ت برض  ه ا فبتط ا وي املذ  ذلاي ماح سا

 .2005 جا ،ي  ب ا نت  م املحاست م ا راا ا تط  ق دوجوة ذؤسياجتا ا زذط ا   
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دندت املحاسبببببببببببب م ذا خ   ا رقول ا   ثم ا ا بببببببببببب م  ب ذ ثام ا نكببببببببببببوو ثم ذ ثام ا  الببببببببببببو . تموا ا فطور 

ا ركس ذا خ   املسف ال ا واسببببببببببببا سلى امللد ات املحاسببببببببببببت م  ب موا امللا ح  و ا ا كا ا قو  دم املحاسبببببببببببب م 

 :تككف ثا  ا سلى اآلتيا نت  م 

 تا قواسن املحاست م ا يفلنذم. ا ف ا ف ا نتلب ا قارم  أل ا م تا راا ا -

د راللم ا  بببببببببببب،قات ات ا راذ ت ا فجار م  ب  واسن اثتيبببببببببببباة  فا   األس ا  تا كببببببببببببا ف الخاصببببببببببببم  -

 ا ك  ات ا فرنل  اللني ات.

 ذفطا ات رؤتا األذوا  ا نت  م  ب د ا ات ذ است م. -

 ا فوامق ا نتلب  قواسن إسنال تإس م ا   ا ات املحاست م. -

ا ق م ا ركبببب  ا ذا خ   اتيببببا   طاق ا رو م دت ا را  م س  ات ذا د م ا كبببب  ات تا رنان ذا ك ا شببببان 

ا ق ارات ا تكبببببببببببب  ا م تاملسببببببببببببت  ار م تا ف و ا م. ث ا  ا ط  اا صبببببببببببب،قم لت  مح تسا ه مإم اتلال ا ك  ا ذا موه 

 داملحاس م ا نت  م. ا ق ارات اسف ن سلى ا رط ات تا راوذات املحاست م ا    تفطات ذر مم تاسرم

 :أهداف املحاسبة الدوليةالفرع الثالث: 

تيببببببببببببلى املحباسبببببببببببب بم ا بنت  بم  ف ق ق ا ربنابن ذا األمبناف ا كا ث بببببببببببب مبا  ب  وس م م با األمبناف ا رباذبم 

 :1تاملمناف الخاصم ا    ا كا دم تف قق  ب ذجا  ذ ،رم اللاات ا يف، ن  ذا خنذات املحاس م ا نت  م

 األهداف العامة: (أ

 تف  ف  ب: حب ا    تف قق سلى ا يفوى ا نتلبت 

توث ن تتنيبببببب ق ا  الئ تا راا ا تاألسببببببس تا قواسن تا ط ق املحاسببببببت م املخفا،م سلى ذيببببببفوى ا را م  -1

 سا ي  ق ا  ا ات ا نت  م.

ذراللم ذكببببببا ف   اا تإسنال ا فقار   املحاسببببببت م ا    ت جم سا ا ر ا ات ا فجار م ا نت  م ت كببببببا   -2

 ا نت  م.ا ك  ات 

توم ا ا   ا ات تا راوذات املحاسببببببببببببت م ا و ببببببببببببوس م تا    مح تا    ت فاجاا األسببببببببببببواق ا ا  م ا را  م  -3

 تاللاات ا يف، ن  ذوتا.

اج او ا ف ا ف ا الب تتق  م األلاو سلى ا يفوى ا نتلب تذا تم اإلم ا  سا دلاو ا ك  ات ا نت  مح ال  -4

 س ا  ا ك  ات ا راذام  ب ا  انام املخفا،م.تفم ا قار م د م دلاو ت فا   ا

 إاجال إيار  ا ي تس لب ا ام ت  كم ا  ارسات تا فقار   املحاست م سلى ا يفوى ا نتلب. -5

إاجال  و  ذا املتيببببببببببباق تا فوامق  ب ا  ارسبببببببببببات املحاسبببببببببببت م سلى ا يبببببببببببفوى ا نتلب  تيبببببببببببا ف س ا ات  -6

 ا قار م.

                                                                 
 .21ا راذ يح ذ جا س ق لك هح ص  سرول جاان 1
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 األهداف الخاصة: (ب

 ا يفوى املحلب تالخاصح تتف  ف موه األمناف  ب:تف قق ا    

لراسببببم األ ا م املحاسببببت م  ب ا نت  املخفا،م  افوصببببف الى ا  ام املحاسببببت م األكتا ذ   م ملثف اجات  -1

 تاا ا نت .

 ت ا دسس ت واسن ذ است م لت  م ا كا املسفرا م بتا  فطو    ام املحاس م املحا م. -2

اد م سلى ذر مم ذنى تاث ا األ ا م املحاسببببببت م املخفا،م سلى تطو   ذيبببببباسن  ا ؤسببببببيببببببات ا ا  م تا    -3

 ا ف الاات ا ك  ات ا نت  م دت ا ف الاات ا نت  ا فابرم إ اتا.

تر  ف املحاسبب  مح املحاا م ا ا   م تاإللار  م امل ف ببالا م ا ا   م داسبب اة تط  ق ا  ام املحاسببت م  -4

 املخفا،م  ب ا  انام املخفا،م.

ا م ا  اجرم اذاو شببببببببببب  ات ا  اجرم ا نت  م تز ال  ا  قم  ب ا قوا م ا ا  م سلى ا يبببببببببببفوى تيبببببببببببا ف س  -5

 ا نتلب.

د ام دسببببببببببب اة اخف ف ا   ا ات تا راوذات املحاسبببببببببببت م  ب ا فقار   ا ا  م  اكببببببببببب  ات ا نت  م د لفاف  -6

 د واساا.
 

 أسباب ضرورة االهتمام باملحاسبة الدوليةاملطلب الثاني: 

اة سنان  لمرط اللاات ا ر  م إلى   تر  املمف او داملحاس م ا نت  م ت ن ازلال موا املمف او م ا  دس 

 :1بككف ك  ا ذ و ا ي ر  ات ذا ا ق م ا رك  اح ت  كا إج ا  دمم موه األس اة م  ا الب

 ز ال  حلم ا ف ال  ا فجاري تا راذ ت ا فجار م د م ش  ات األس ا  ا نت  م. -

 ت و   كايات تمرا  م ا ك  ات ا نت  م.اتيا  تتطور ت  -

ز ال  حلم املسبببببببببت  ارات د م ذلفاف ا نت  األج ت م خ   ا يببببببببب وات ا ا ببببببببب مح تذا املحف ف ز الجتا  -

 خ   ا ي وات ا قالذم.

 دم  م تجول ذراا ا ذ است م لت  م ا كا املسف ال سااتا  ب تسل ف ا راذ ت ا فجار م تامل ف الام. -

ذا ا رواذف ا ؤث    ب ا ق اا املحاسبببببببببببي  تملدن ذا م امل ف بببببببببببالي ا وي دصببببببببببب   ظاور ساذف ا فضبببببببببببخ -

 تجوله   ا ا راا ا ا نت  م.

 تطور ا ر  ت ا  قنام األج ت م تسر  ا ف ال  د م دانام ا را م تا ك  ات ا نت  م. -

 املحاس م ا نت  م.ظاور ا  ا ات املحاست م ا نت  م ا    دخنت جتفم د راللم تتط  ق ذراا ا  -

ذيببباسن  اللاات ا يبببفلنذم  ا راوذات املحاسبببت م سلى اتلال   ارات تل ببب ل ا وارل بكبببكف اؤلي  -

 إلى ترا م ا  اما ا ا  م تاملجف اس م.

                                                                 
 .20ح 19سرول جاان ا راذ يح ذ جا س ق لك هح ص. ص:  1
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توم ا ا راوذات املحاسببببببت م ا    ا كا اسببببببفلناذاا  ب س ا م صبببببب ا تاتلال ا ق ارات  ب ظف امل ف ببببببال  -

  .ا نتلب

 :1ا نتاما تاألغ ا  ا    لسط إلى ز ال  املمف او دنراسم املحاس م ا نت  م ذوتام ا  ج ام ذا 

املمف او ا تزاان ذا   ف ا رنان ذا ا ا تات تا  ا ات املحاسببببببببببببت م تا  ا ات املحاسببببببببببببت م ا    جتفم  -

د م تاألسببا  ت تاإلج اوات املحاسببت م ذ كا ذا ا فجا س تا فوامق  ب ا ط ق بر ا م ت ق ق دكبا  نر 

ذلفاف لت  ا را م ب  م ا فوصبببف إلى   م ذ اسبببت م ذكبببتاكم تر ف سلى تيبببا ف ا فقا  رؤتا األذوا  

 تا  الائا تالخنذات سبا الحنتل اإل ا   م تا قوذ م.

ا ف بببااا  ب ا ا تف تا رواذبببف ا   ن بببم د م لت  ا ربببا م املخفا،بببم م  بببا افراق دببباللوا بببت املجف ببباس بببمح  -

 الار مح تا ي اس م.امل ف الامح ا  قام مح الح

ظاور ذكبببببا ف ذ اسبببببت م سلى ا  طاق ا نتلب  ت جم  ز ال  حلم ا فجار  ا نت  م تاملسبببببت  ار م ا نت  م  -

 تظاور ا ك  ات ا فرنل  اللني ات تاتيا   طا اا.

امل ف ببببببببببببالام  ب ا را م داملحاسبببببببببببب م ا نت  م ز ال  امف او ا يببببببببببببت    ا تا كبببببببببببب  ات ا نت  م تا فكف ت  -

دق ن تطو   ا  ام املحاست م تب ا انسلم ذا ا ف   اات تا فطا ات ا  زذم  واك م س    تتط  قاجتا

 ا رو م.

 

 وعناصره تعريف النظام املحاسبياملطلب الثالث: 

ا  ااو املحاسببببببببببببي  مو اإليار ا راو ا وي ا فوي سلى ا  الئ تا ، ت  ا    ت نل ا يببببببببببببت نات تا نمات  "

تاأللتات تا فرا  ات ا    اجت ات اساا ألثكاو س ا ات ا ق اا تي ق س   ا  فا   تا سبببل ت تج  ا اإلج اوات 

 .2"تذ ا   تا بككف ل  ق تذ اان

ذا ا رام ام املحاسببببببببب م األسببببببببباسببببببببب م  ادام  افط  ق سلى ج  ا د وا  ا وثنات املحاسبببببببببت م إمل دم  ف تثن  

 :3 ب س اص ه ف  ف ااو ذ اسي   ا راوذات ا ا  م ت ت فا  إلى ت   م

 مرحلة املدخالتأوال: 

ا  ااو املحاسبببببببي ح تا يبببببببت نات  ب تثا ق ت  ف   ا ا ا ر ا ات ا يبببببببت نات / ا ،وات ا دناام ذ ثام ترفبا 

ا ا  م تاألثنا  تت،اصبببب ااا ا    افم تق  نما  ب لمتا ا ق ول ا  وذ م. تموه ا وثا ق  اا دم  م خاصببببم ألرتا ذ ببببنر 

                                                                 
 .20سرول جاان ا راذ يح ذ جا س ق لك هح ص  1
الختامية في املنشآت  قراءة القوائم املالية _ الحساباتاملحاسبة املالية املتقدمة ال سويات الجردية _ (ح 2017) حذجني دث ن س ن ا  اقب 2

 .11ح سنو تجول لار ا نك ح إسك نر مح صالتجارية
 .13ح 12 ،س ا  جاح ص. ص:  حذجني دث ن س ن ا  اقب  3
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   اح إلخا  ا   ا ات سلى ا  ااو املحاسبببببببببببي  تا ن  ف ا و بببببببببببواب سلى ثنت  ا ر ا ات. )إا بببببببببببا  إانا   قنام دا

 سنال(.ماتور  ش اوح ماتور  د اح إا ا  

 )يطل  عليها الدورة املحاسبية( مرحلة ال شغيل أو املعالجةثانيا: 

 ت ند دب:

 ا تسل ف: ا ر ا ات ا ا  م  ب لمتا ا ق ول ا  وذ م. -1

 ا ف و ت: تل ا دتاث ف   ول ا  وذ م إلى لمتا األسفال. -2

 ا  اجرم.ا ف خ ل: دإسنال ذ زام  -3

ت ف ذا سببب ق افج ا دا سبببل ت تا نمات  املحاسبببت م ا    ت  ف املل وسم ا نمتاامح ت ب تلفاف ذا ذنكبببا  

 و ا اجت ا ر ف سلى ت بب  م تت ا م ا نمات  تاسببفلناذاا  يببت ي  رم  كبباياا تحل اا تدمناماا.ث حإلى دخ ى 

إ جازه تبكببببكف ساو مإم ا ط  قم او ا ر ف تسبببب سم  ب ا نكببببا  تإثكاو ا  ادطم د وت ا دا ط  قم ا    تك،ف ثيببببا دل

 املحاست م ا ف رم  ب ا    ت نل ي  رم ا نمات  تا سل ت ا يفلنذم تسنلما ت وساا.

 املخرجات ةمرحللثا: اث

 تر ف سلى إسنال ا قوا م ا ا  مح ت وجن دربا  وا م  ب:

الخاصم دا نمتا ا البح تا ، ق د وت ا   ا  م ا نخف:  ب  ا  م تك ف سلى ت،اص ف ا   تمات تاإلا الات (د

ا  ف ا  ب  دت الخيبببببببببار  ا    ثقق تا ا نكبببببببببا  خ   متا  ذا  م ذر  م. تموه ا راوذات  اا دم  م خاصبببببببببم 

  فق  م دلاو ا نكا .ا نا   م تا يت    ا ح  إللار 

اذات( تثقوق ا اك م  ب تار خ  ا  م ا  كز ا الب:  ب  ا  م تربا سا األصبو  )ا  فاكات( تالخ بوو )امل تز  (ة

 ذر م تمو تار خ إسنال ا قا  م.

 بببا  بببم ا فبببنمقبببات ا  قبببنابببم: تولبببببببببببب  ث كبببم ا  قبببنابببم خ   ا ،تا ح تا ف   ا  ب ا  قبببنابببم ذا األ كببببببببببببطبببم  (ت

 ا تك  ا مح األ كطم ا ف و ا مح تاأل كطم املست  ار م.

دصببببببببحاة ردا ا ا  خ   ا ،تا   ت جم ز ال  دت  ا  م ا ف   ا  ب ثقوق ا اك م: تولبببببببب  ا ف   ا  ب ثقوق  ( 

 تل، ض ردا ا ا ح ت ت جم األس ا  ذا رب  دت خيار  خ   ا ،تا .
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 راوذات املحاسي  د ،اوذه الحناااول   ااو ا  : (I -1رقم) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الدورة املحاسبية

 ا تشخ ل تا تسل ف.-

 ا تسل ف  ب ا  وذ م.-

 ا تاث ف.-

 ا  اجرم.ذ زام -

   ول ا تيو م.-

   ول اإل ،ا -

ذبببب ببببزام ا بببب اجببببرببببببم بببببرببببببن -

 اإل ،ا 

 .ا ق ول ا ركي م-

 :استخدام ورقة العمل

 إلخا  ا تيو ات. -

تبببببجببببباببببب بببببز دسببببب ببببببن  دتراق -

 ا ر ف.

 إسنال ا قوا م ا ا  م. -

 اإل ،ا  تا ركس.   ول -

إغ ق ا قوا م ا كببببببببببا  م -

 تاإل ،ا  ا ي و م.

 

 :املحاسبينظام املعلومات 

 ا  ط حات األساس م.-

 ا ناا تا نا ا.-

 ا رال م األساس م.-

م كا بببم ا قوا م ا بببا  بببم -

 ت وا م ثقوق ا اك م.

  ام ا راوذات املحاست م

 .2019 /05 /09اوو:  https://fr.scribd.comا و ا امل كتات ي : ا  نر

 

https://fr.scribd.com/
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 املبحث الثاني: الهيئات التي أصدرت املعايير املحاسبية الدولية

 .(IAS/ IFRS)سنفط ق  ب موا ا   ا ا ا تات ا    دصنرت ا راا ا املحاست م 

 (IASC)لجنة معايير املحاسبة الدولية املطلب األول: 

 (IASCالفرع األول: نشأة )

ا ا تم ا يببببؤت م سا ت ببببا ا راا ا  2001تث ى ا راو  1973 ا ط لل م ذراا ا املحاسبببب م ا نت  م ذ و ساو "

تت ببببا ذراا ا املحاسبببب م ا وي  م ثو  ا را م سلى ت يبببب م تتوث ن مو ثا موه ا  ل م ا نت  م. تإم دمم دمناف 

ذا خ   املت،اق د م  1973م  ب ا راو ذراا ا املحاسبببببببببببب م ا وي  م. ت ام ا ب  موه ا  ل م ذا املحاسبببببببببببب م ا نت  

تكو ط سالببو  تا ذا ج  ا م تات املحاسبب م ا ا  م ا     1982تات املحاسبب م ا ا  م  ب تيببا دانامح تذ و ا راو م 

 .1دان" 100 ا ط دسالاو  ب املت ال ا نتلب  ا  اس  مح دي دكتا ذا 

تا  ااو األسبببببباابببببب    ااح تتم تيبببببب  م ذجاس ذراا ا املحاسبببببب م تم إسال  م كام لل م ا راا ا  2000ت ب ساو "

مو ا يببببببببببببؤت  سا إصبببببببببببببنار ذراا ا املحاسبببببببببببب م ا نت  م دنمل ذا لل م  2001( ا وي اسفبا دنوا ذا IASBا نت  م )

 .2"ا راا ا. ث ا ت نى موا امللاس ج  ا ا راا ا ا  الر  سا لل م ا راا ا ا نت  م

 عايير الدوليةأهداف لجنة املالفرع الثاني: 

 2001 قن  ام ا انف ذا تاسببببببب س لل م ذراا ا املحاسببببببب م ا نت  م ذ و  كببببببباجتا تث ى إسال  م كا تا  ب ساو 

 :3ذ نلا  ب اآلتي

صبببببب اغم ت كبببببب  ا راا ا املحاسببببببت م ا    ان  ب ذ اساجتا  ا م ه ذا ا  بببببب حم س ن س   ا   ا ات ا ا  م  -1

  طاق سا ي.تا يلب للرااا ذق و م تذر ومل بتا سلى 

 ا ر ف دوجه ساو سلى ت ي م األ ا م تا  الئ املحاست م  ر   ا   ا ات ا ا  م. -2

ذ ا كببببم ا قالببببااا املحاسببببت م ا وي  م م  ا د م ا نت  ا كبببباركم سلى  طاق لتلب تي   دمكار ذ اسببببت م  -3

 ا كا تت اتا تاصنارما ك راا ا لت  م تلنو ا   حم ا راذم.

 .ا فوامق د م ا  ارسات املحاست م م  ا د م ا نت  ا كاركم يي   دا قادا م  ا قار مت ق ق  نر ذا  -4

                                                                 
 .21ح20ح  ،س ا  جاح ص. ص: ذجني دث ن س ن ا  اقب 1
ح اللزا  ح ص لار ا نكببب   افرا م تا فنر تح ا نت  مي رات ا  ببب، ات ا زر او ح IAS/IFRSمعايير املحاسببببة الدولية (ح 2012س تي لخالببب ح ) 2

26. 
ا ط رم األتلىح  حح ذ كز ا كفاة األ الاا ح س امح األرلممعايير املحاسبة الدولية واألزمة املالية العاملية(ح 2015ثيا س  ح سرن ا ياكن ح ) 3

 .46ح 44ص. ص: 
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ا ر ف سلى ت ق ق  نر ذا ا ق و  ا نتلب  ا ا بببببنر سا ا  ل م ذا ذراا ا ت وامق دسالببببباو ا  ل م سلى  -5

تم ذا ا ببببببنرما امللاس  ب دانارلسم موه األمناف دا فران دنكبببببب   امم ذراا ا املحاسبببببب م ا نت  م ا    

  دجف:

ا فاكن ذا دم ا   ا ات ا ا  م ا نكببببببببببببور  ذطادقم  راا ا املحاسبببببببببببب م ا نت  م تاإلم ببببببببببببا  سا  -1

 ثق قم موه ا طادقم.

إ  ا  الحكوذات تا ا تات ا ر  م د بببببببببببب اغم ا راا ا دام ا   ا ات ا ا  م ا نكببببببببببببور  اجت دم  -2

 تكوم ذطادقم  راا ا املحاس م ا نت  م ذا ج  ا ا  واحب.

فبباكببن ذا دم ذ ا ي  الحيبببببببببببببادببات ذقف روم دببام ا   ببا ببات ا ببا  ببم ذطببادقببم  ربباا ا املحبباسبببببببببببب بم ا  -3

 ا نت  م دا فن  ق تكوا اإلم ا  سا تا ا موه ا طادقم.

 تشل ا   و  تذ اسات ذراا ا املحاس م ا نت  م سلى ا  ر ن ا نتلب. -4

ا قبببببادابببببم  ا،ام تطو   ذج وسبببببم ذا ذرببببباا ا املحببببباسبببببببببببب بببببم ا ربببببا  بببببمح لات ا  وس بببببم الل بببببن  ت  -5

؛  يبببببببببباسن  ا كببببببببببارك م  ب دسببببببببببواق ردا ا ا  ا را  م تذيببببببببببفلنذي  خ  ا  ب اتلال تا فط  ق

 ا ق ارات امل ف الام.

افم اسبببفلناذاا  ب  حتاسببب يبببا سلى ذا سببب قح إلم موه ا راا ا تارت لترا دسببباسببب ا تذا ا  ب امل ف بببال ا را ي

 امللاملت ا فا  م:

 ا  انام  اساا  ا فطا ات ذ است م ا وي  م.ترفبا  ب ك  ا ذا  -1

 اكبببب  ات األج ت م دت املحا م  ب ا  ورصببببات تاألسببببواق ا ا  م ترفبا  اسبببباا  ر   ا قوا م ا ا  م  -2

 ا نت  م دت اإل ا   م دت املحا م.

سلى اسف الما  1995افم اسبببفلناذاا ذا   ف م تات سا ا  ا ،و ببب م املترتب م تا    دسا ط سببب م  -3

 ا راا ا ا  بببببببالر  سا لل م ذراا ا املحاسببببببب م ا نت  م تموا إلسطاو   ال  تركس  جاثات  ا ك  ا

 دسواق ردا ا ا ح ك ا افم اسفلناو ذراا ا املحاس م ا نت  م ذا ي ف سنل ك  ا ذا ا ك  ات.

 (IASBمجلس املعايير املحاسبية الدولية )املطلب الثاني: 

 (IASBالفرع األول: نشأة )

ساذا ذا ا  نو  ب تطو   ا راا اح ظا ت الحاجم إلى ت   ا م كف ا  ل مح تا كببببببببببببكف اللنان  25برن ثوالب "

 تا وي تقا سلى ساتقه ا يؤت  م  فطو   ذراا ا ا فقار   ا ا  م ا نت  م. IASBمو ذجاس ذراا ا املحاس م ا نت  م 

 ت  م.   ف ذ ف لل م ذراا ا املحاس م ا ن 2001تككف امللاس ساو 

"لل م ت،يببببب اات ا راا ا  (ح دبببببببببببببببببSICدإسال  تيببببب  م "لل م ا ف،يببببب اات ا قا  م" ) 2002ك ا  او امللاس ساو 

( جتنف إلى ت،يببببببب ا تتو ببببببب   ا راا ا املحاسبببببببت م ا قا  م إ بببببببامم إلى تقنام IFRICا نت  م إلسنال ا فقار   ا ا  م" )
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اسببببببببب م ا نت  م ا قا  م تثو  ذراا ا ا فقار   ا ا  م إرشبببببببببالات تتوجاتات بكبببببببببكف لا م تذيبببببببببف   ثو  ذراا ا املح

 .1"ا نت  م

 أهداف مجلس املعايير املحاسبية الدوليةالفرع الثاني: 

 :2يتنف ذجاس ا راا ا املحاست م دساسا إلى

 .ل سا  ا ،اسا  مح  ادام  ا،ام ت إل تطو   ذج وسم تث ن  ذا ا راا ا املحاسببببببببببببت م ا نت  م لات جول   -

امببم ح شبببببببببببب،ببسببا  ببم تجول ذراوذببات  ب ا   ببا ببات ا ببا  ببم تا فقببار   ا ببا  ببم األخ ى لات جول تفطاببت تا    

ت ا يببببببببببببفلنذ م اآلخ  ا  ت ادام  ا قار م  يبببببببببببباسن  ا كببببببببببببارك م  ب األسببببببببببببواق ا ا  م ا را  م املخفا،م

  ا راوذات  ب ص ا ا ق ارات امل ف الام.

 ترز ز املسفلناو تا فط  ق ا  ارو  فاا ا راا ا. -

ت ق ق األمناف ا فراقم دا  قطف م ا يبببادقف مح اجت ذ اسا  املثف اجات الخاصبببم. ثيبببت امل فالببباو  -

  ا ؤسيات ا    ا  تا فوسطم الحلم تا ا تات لات امل ف ال ا  اش ئ.

ا ر بف د،ربا  بم ذا ا ا تبات ا    تالببببببببببببا ا رباا ا ا وي  بم ذا دجف ت و ف ا رباا ا املحباسببببببببببببت بم ا وي  بم  -

 تا راا ا ا نت  م إلسنال ا فقار   ا ا  م إلى ثاو  لات جول  سا  م.

 (IFAC) االتحاد الدولي للمحاسبين املطلب الثالث:

 (AFAC)الفرع األول: نشأة 

لت م  118سالوح تذ ا م  ب  155ح ت الم  ب سالو فه 1997 ا م املحاس م تاسس ساو مو ذ ا م سا  م "

 ا  اوم دكتا ذا ذا و  م ت  ف ذا وم ذ است.

يتنف املت ال إلى ترز ز ذا م املحاسبببب م  ب ا را م تا يببببام م  ب تطو   ا ف ببببال لتلب  وي ذا خ   ا كبببباو ذراا ا 

ما  ف ق ق ذااذه. مإم املت ال  ناه س  م س ف تي ن  ذا ذا م تات ذا  م سا  م ا يفوى تا تشل ا سلى اسف ال

  .3"ذ است م  ب ذلفاف لت  ا را مزذ ام تذ ا ات 

 (AFAC)اللجان التي تنفذ عمل االتحاد الفرع الثاني: 

 :4 ن  اذط للام املت ال دو ا ا راا ا ا فا  م

 ا راا ا ا نت  م  ا  اجرم تخنذات ا فاك ن. -

                                                                 
 .27ح26س تي لخال ح ذ جا س ق لك هح ص. ص:  1
 .33ح 32 لخال ح  ،س ا  جاح ص. ص:س تي  2
 .42ثيا س   ذ  نح سرن ا ياكن ح ذ جا سادقح ص  3
 .42ح ص س تي لخال ح ذ جا س ق لك ه 4



 الفصل التمهيدي: املحاسبة الدولية ومعاييرها

 

 
15 

 ذراا ا لت  م    ادم اللول . -

  واسن لت  م ألخ   ات ا ا م. -

 ذراا ا ا فام ف ا نت  م. -

 ذراا ا املحاس م ا نت  م  ب ا قطا  ا راو. -

ت الم املت ال  ب سالو فه برض ا ا تات املحاست م  ب برض ا نت  ا ر ب م ذ ف ا     اح ذ  ح ا ر اقح 

    امح ا   ةح ا يرولامح تتو س.

 :1د  اذ  س ف املت ال ذا   ف ا  لام ا فا  ما ،و ث ا 

 لجنة التعليم: -1

تالببا ذراا ا ا فرا مح ا فنر تح تا فام لب ا  زو  زات م ا فن  ق )املحاسبب م ا قا و  م( داإل ببامم إلى ا فرا م 

 ا نه  ا يف   ألسالاو ا ا م سلى دم تلالا د ا ات ا  ل م  وامقم امللاس.

 لجنة السلوك املنهي: -2

 ت ا ذراا ا  لاة ا ياو  ا نه  تترز ز     تا ت  و اا ذا   ف ذ ا ات األسالاو د وامقم ذجاس املت ال.

 لجنة املحاسبة املالية واإلدارية: -3

تتر ف سلى تطو   املحاسبببببببببببب م ا ا  م تاإللار م سبا إاجال ا   تم ا    تز ن سا ذيببببببببببببفوى ك،او  املحاسبببببببببببب  م 

 ساذم ت اا دم ت نر ا   ا ات ا  زذم ذ اش     ادم سا ذجاس املت ال.اإللار  م  ب امللف ا د ور  

 لجنة القطاع العام: -4

 تالا ا راا ا تا بااذ  ا االمم  ف ي م اإللار  ا ا  م  اقطا  ا راو ت نرته املحاست م.

 عضوية االتحاد:

 و  ا دت د كم املج ا   ب املحاسببببب م ا رتاف بتا  اا رالبببببو م  ب املت ال ا نتلب  ا  اسببببب  م ذ،فوثم  ا تات 

دتيارتا ك  البببببببببب ات لات دم  م  اا سبببببببببب ر تا الحيبببببببببب م  ب ذا م املحاسبببببببببب م. تتكبببببببببب ف ا رالببببببببببو م  ب املت ال ا نتلب 

  ا  اس  مح ا رالو م  ب لل م ا راا ا ا نت  م   حاس م.

 

                                                                 
 .43 ،س ا  جاح ص  1
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 املطلب الراب : املعايير املحاسبية الدولية

 الفرع األول: ماهية املعيار املحاسبي

 مفهوم املعيار: (أ

كقاسن  ذف،ق سااتا د م الل  ا تذق اا  وصببببببببببببو ام إلى ذر مم شبببببببببببب  و ذا تت نان ذ زاته دن مح ك ا لغة: "

( تا    ترن  ا قاسن ح ت  كا اسف اره ا     ا وي افالببببببب ا ا قواسن standartdيرفبا ذ،اوو ا ر ار ت ج م  كا م )

 دجف تق  م األلاو  ب ظ تف ذر  م.تا ي اسات ا    م  افط  ق تالحكم تا قار م ذا 

ما ر ار س ار  سا د ام ذكفوة ت ببببببببنره م تم ذ اسببببببببت م ذر  م ت فراق بر  بببببببب  ذ نل ذا : أما محاسبببببببببيا

ا قوا م املحاسببببت م  اوثن  امل ف ببببالام ت فا   دس ا ااح تب وج ه افم ت نان ا وسبببب ام ا  اسبببب م  اق اا تا ر   

ر  بببببببببببب   ف نان  فا   املس ا  تس   ا  كز  فاا ا وثن ح سال  ذا ااق  دت ك ، م ا ف بببببببببببب ف تا راللم  ب موا ا 

 موا ا ر ار   ومل ساذا سلى ا يفوى ملحلب دت اإل ا ا  دت ا نتلب.

 تتفال ا ذا الب:

 .IFRSذراا ا ا فقار   ا ا  م ا نت  م 

 .IASذراا ا املحاس م ا نت  م 

ا كا اسف ار ا ر ار املحاسببي  د  ادم  ا وم ساو ييببتاشببن ده املحاسببت س ن   اذه دإسنال تت البب ا ا قوا م 

ذقاا س ذ نل   ياسن  املحاست سلى دلاو س اه. ا ا  مح تذا تم ا   ا ات الخفاذ م  ا نكا  أل ه مل دن ذا تجول 

ن ا  ارسببببببببم ا ر ا م  ب املحاسبببببببب م تا فن  قح تبو ا ت  كا اسف ار ا راا ا د  ادم إرشببببببببالات ساذم تؤلي إلى ت شبببببببب 

تلفاف ا راا ا سا اإلج اوات؛ ما راا ا  اا صبببببببببببب،م املرشببببببببببببال ا راو دت ا فوج هح د   ا تفط ق اإلج اوات  ا بببببببببببب  م 

 ا ف ، وام  اوه ا راا ا سلى ثاملت تط  ق م ذر  م.

اسببببببي  مو د ام  ف ق ق ا فوامق تا فنيبببببب ق ما ر ار املح ؛ت  كا ت ببببببا ا فر  ف ا فالب  ا راا ا املحاسببببببت م

م  ا د م ا يببببب اسبببببات تا راللات املحاسبببببت م ملخفاف ا راذ ت تاملثنا  ا ا  م  اوثن ح تموا ييببببباسن سلى جرف 

ما ر ار او ببببببببا  ب  ببببببببوو املستااف  .ا ككببببببببومات ا ا  م لات  ادا م  ا قار م تا ،ام ذا   ف األي اف لات ا ر  م

 .1"تدساس ات ا  ا  م املحاست مف سااتا تا ا تف ا   ن م ا يا ن  املحاست م ا فرار 

 

 

                                                                 
 .31ح 29ثيا س   ذ  نح سرن ا ياكن ح ذ جا سادق ا وك ح ص. ص:  1
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 أهمية املعايير املحاسبية الدولية: (ب

تك ا دم  م ا راا ا  ب ا الببببببببببوو ا وي تار ه  ب ت ق ق ا فوامق املحاسببببببببببي  ا نتلب  ب سببببببببببت ف الح ببببببببببو  سلى 

ككببومات ذا  م تفالبب ا ذراوذات ذ اسببت م تف ببف دا   ات تا وثو  م تتيبباسن  ب اتلال   ارات رشبب ن  ذا   ف 

 :1ت  تر م  ألس اة ا فا  ما يفلنذ م 

 بم تفطابت تمبوه ا ر ا، د م ذج وسبم ذا ا  بنا بفتفطابت س ا بم اتلبال ا ق ارات ا قبار بم املقبارنبة:  (أ

تب ا دم منف املحاسبببببببب م مو توم ا ذراوذات ذ، ن    بببببببب ا ككببببببببومات ذرن  تمق دسببببببببس ذوثن . 

تيبببببببببببباف س ا م ا قار م سا ي  ق توث ن األسببببببببببببس ا    ترن ا ق اراتح  وا مإم ا راا ا املحاسببببببببببببت م 

 ا ا ككومات.د وجت د وجبتا تا

إم توث ن األسبببببس إلسنال ا ككبببببومات مو  ببببب تري  فلوي  كلفة معالجة املعلومات املحاسببببببية: (ب

ا ق اراتح مإلا  ا ط ا ككبببببببببومات املحاسبببببببببت م ذرن  تمق دسبببببببببس ذلفا،م تذفرنل ح س ن و ا فا  

 فوث ن دسبببببببس اسنالماح تموا ذا شبببببببا ه دم اكاف ذفلو ا ق ارات   ط  قم ذر  مذفلو ا ق ارات 

املسبببببببف  او سوتا إلا  ا ط األسبببببببس ذوثن   ا  كا ا    ذا،م إ بببببببام م  راللم موه ا ككبببببببومات  ا

 سا ي  ق ا راا ا املحاست م.

ذرام ذيببببببببببببفلبنذي ا ككببببببببببببومبات ا با  بم  بنيتم  بنر  ذ بنل   ب مام  القبدرة على فهم املعلومبات: (ت

اكوم ذا ا  بببرت  ا راوذات املحاسبببت مح مإلا تم اسنال موه ا ككبببومات تمق دسبببس غ ا ذوثن ح

د م ا وثنات دت د م ا ،ق ات سلى ذيببببببببببببفلنذاتا املسببببببببببببف،ال  ذوتا بكببببببببببببكف مرا   ب إج او ا قار ات 

 .ا ا  م  اوثن   ،ياا

إم ا راا ا املحاسبببببببت م ذنسوذم ذ طق ا تتكببببببب ا إلى  قا  ا فقاو املحاسببببببب  مح أل ه  الدعم املنطقي: (ث

ملدن ذا تجول  و  ذا امل فقاو د وتم  ب ا ر فح ما راا ا املحاسببببببببببت م  ب د  ادم  قطم امل فقاو ث ى 

 تام  ا وا ير اوم  ب تثنات ا ف الام ذلفا،م تبانام ذلفا،م.

 ا رباا ا املحباسببببببببببببت بم دم  بم ك  ا   ب جبوة املسببببببببببببت  باراتح  انسببببببببببببيبابيبة االسبببببببببببب ثمبار بين البلبدان: (ج

ما يبببببت    ث ى ييبببببت    دذوا ه  ب ذكببببب ت  ذر م ملدن دم اقوو دإج او ا قار ات د م ا كببببباريا ا    

ا قبببار بببم مو ات بببا  ي ا ق ذا ا  كا املسببببببببببببت  بببار ماتبببا  ب ذلفاف ا  ابببنامح تدم ذبببا ييببببببببببببابببف س بببف 

 ت ا ا  مح تموا ذا توم ه ا راا ا املحاست م ا وثن .ذ است م ذوثن  س ن اسنال ا ككوما

 خصائص املعايير املحاسبية الدولية: (ت

ملدن ذا ذر مم الخ ببا ل األسبباسبب م ا واجت برن دم تم ا فط ق الى دم  م تجول ذراا ا ذ اسببت م لت  مح 

 :2توم ما  ب موه ا راا ا ث ى تف قق ا ،ا ن  ذا تجولما ت ب  اآلتي

                                                                 
 .33ح 31 ثيا س   ذ  نح سرن ا ياكن ح  ،س س ق لك هح ص. ص: 1
 .36ح 35ثيا س   ذ  نح سرن ا ياكن ح  ،س س ق لك هح ص. ص:  2
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ما راا ا اجت دم تكوم ذتيببببببببقم ذ طق ا ذا ا  اث م ا ناخا م قي الداخلي والخارجي: االتسببببببببا  املنط -1

 تالخارج م ذا س اص  ا   او ا ،ك ي ذا دمنافح ذ،ام مح م ت ح تذ الئ.

دببباسف بببار دو ا رببباا ا تربببن ذا دمم دلتات ا فط  ق ا ر لبح  بببوا اجبببت ذ اسبببات  بببامبببم ا ا تف  املالئمبببة: -2

مببا د  ببا تكوم ذ   ببم  وا ا ا فط  ق ا ر لب تمببوا افطاببت ا وا  ببم د م ا   ن ببم املح طببم س ببن اسببنال

 .ذفطا ات ا ،ك  تذفطا ات ا فط  ق

بيببتت سنو ت ا  ا ا تف ا   ن م تت   اما ذا ت ط آلخ  تذا ذكام آلخ  ما راا ا املحاسببت م  املرونة: -3

 ا نت  م اجت دم تكوم ذ  مح د  ا س ا م إسنالما ترن س ا م ذيف    ت ادام  افجنان تامل امم.

اقعيببة: -4    ن ببم اجببت ام تكوم ا ربباا ا املحبباسببببببببببببت ببم ا ببنت  ببم  ببابرببم ذا ا وا ا تتف وو ذا ا ا تف ا الو

املح طم بتا ك ا تكوم ذف   م ذا األس اف املحاسبببت م ا يبببا ن  مالببب  سا الخ بببا ل ا و ور  سبببادقا 

 ا كا إ امم الخ ا ل اآلت م:

ت فم ل ا سا ي  ق ا ،اوذ م: اجت دم تكوم ا راا ا املحاسبببببببببببت م ذ،اوذم ذا   ف ا يبببببببببببفلنذ م  (د

 دخو ردي اللاات ا يف، ن  س ن إسنالما.

 م ا ف  ز تجاه داوغ منف ذ نل ذقنذم    حم ي ف ذر مفجت ام مل االح الام: ا (ة

امل سببببلاو ذا دمناف املحاسبببب م ا ا  م: د  ا افم صبببب اغ تا  ب  ببببوو دمناف املحاسبببب م ا ا  م ذا  (ت

  توم ا ذراوذات ذ، ن   فلوي ا ق ارات.

 الفرع الثاني: تطبي  املعايير املحاسبية على مستوى العالم

دانام دتربا تذا خ   ا ا تات ا ا  م ا راذام م ا ح تذا خ   اللاول ا    دو  تا لل م ا راا ا " ب ذرام 

(  ب دتربببا دببام افم اسببببببببببببفلببناو ذربباا ا املحبباسبببببببببببب ببم ا ببنت  ببم ك ببا دتصبببببببببببببط املل وسببم ISOCOا ببنت  ببم  االبببببببببببب ببا ببات )

  و اا د راا ا املحاسببب م ا نت  م ( برن لراسبببات ذرق م تذ،ات بببات EFRAGاملسبببتكبببار م املترب م  افقار   ا ا  م )

تب نط دم موه ا راا ا مل تت ا ض ذا ا راا ا ا يبببببببفلنذم  ب ارتباح ت ن  ام  فوصببببببب م ا  ا م ا نت  م  االببببببب ا ات 

(ISOCO)  تاملل وسم املسبببببببببببتكبببببببببببار م املترب م  افقار   ا ا  م(EFRAG)  دث  ك  ا  ب لسم ذراا ا املحاسببببببببببب م ا نت  م

 .تتط  قاا  ب درتبا

 دذا ا نت  ا ر ب م:

 ب ج اور ذ ببببببب  ا ر ب م تم إصبببببببنار ذراا ا ذ اسببببببب م ذ ببببببب  م تواكت ا فطورات ا    يكبببببببانما امل ف بببببببال 

ا  ببببببببببب ي تتف،ق ذا ذراا ا املحاسببببببببببب م ا نت  مح ث ا  اذط ا  ل م ا نا  م  راا ا املحاسببببببببببب م تا  اجرم ا  ببببببببببب  م 

موه ا راا ا داسبببم ذراا ا املحاسببب م ا  ببب  م إمل درتا ك ا لك  ا  ب دإسنال ا راا ا املحاسبببت مح تبا  غم ذا تيببب  م 

 ت ج م ش ه  اذام  راا ا املحاس م ا نت  مح ت ب ل ا تك يس  فط  ق ا راا ا ا نت  م بككف غ ا ذ اش .

ت ب ا  اكم ا ر ب م ا يبببببببببرولام  اذط ا ا تم ا يبببببببببرولام  ا  اسببببببببب  م ا قا و   م دو بببببببببا ذراا ا ذ اسببببببببب م 

يبببببف ن  ذا ا راا ا املحاسببببب م ا نت  م برن ت ج  تا إلى ا ا م ا ر ب م ث ا اسف نت موه ا راا ا  فط  ق خاصبببببم ذ

 ذا   ف ا ك  ات ا راذام.
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دذا  ب    ام مقن ج ى اسف ال ا راا ا ا نت  م املحاسببببببببت م  اسبببببببباا  اق ول املحاسببببببببت م ت ف البببببببب ا ا   ا ات 

ت املخفا،م تا كببببب  ات. ك ا  اذط  قادم خبااو املحاسببببب  م امللاز ا  ب تا فقار   ا ا  م ذا   ف ا ؤسبببببيبببببات تا ا تا

    ام دتاج م ا راا ا املحاست م ا نت  م ذا ا ا م اإل جا زام إلى ا ا م ا ر ب م.

ت ب ا  اكم األرل  م ا ااشبببببببببببب  م تم ت ج م ا راا ا املحاسببببببببببببت م ا نت  م ذا   ف ا ا تات ا ا  م  ايببببببببببببلب إلى 

 ك  ات تذا   ف اللاات ا راذام  ب دس ا  ا فن  ق تالحيادات.تط  قاا  نى ا 

ت ب اللزا   تم إسنال ا راا ا ا نت  م  ا  اسبببببببببب م ذا خ   تجيبببببببببب نما  ب  ااو ذ اسببببببببببي  ثنل  ب صببببببببببات 

 .SCF"1ا و و  دا  ااو املحاسي  ا الب 

 2018غاية سنة  إلى ااملعايير املحاسبية الدولية والتغيرات التي أدخلت عليهالفرع الثالث: 

 س  خل تاا ا ف  اات اللنات  ا فا  م:

 2018: معايير املحاسبية الدولية والتغيرات التي أدخلت عليه إلى غاية سنة (II -1)الجدول رقم 

 ذ ثاات  تار خ صنتر ا ر ار ذو و  ا ر ار  ر م ا ر ار

1IAS ثببف مببوا ا ر ببار ذ ببف ا ر ببار  01/01/1975 س   ا قوا م ا ا  م

05.13IAS  تبرض ا ف،يببببببببببببب اات

 األخ ى 

02IAS ثف موا ا ر ار ذ ف ا ف،ي ا  01/10/1975 املخزت ات

 .2003ذ و س م  01

03IAS  تم إ  بببباو مببببوا ا ر ببببار تإاجببببال  01/01/1975 ا قوا م ا ا  م ا وثن

ذ ببو سببببببببببببب ببم  27.28IASا ر ببار ا 

1989. 

04IAS  اجال تإوا ا ر ار مإ  او  متبببببببببببببببببببب 01/01/01977 مف  ذ اس م اإل

16, 38IAS 

05IAS  ا راوذات ا واجت اإلم بببببببببببببا  سوتا  ب ا قوا م

 ا ا  م

 ثببفوا ا ر ببار ت مببإ  بباو  متبببببببببببببببببببببببببب 01/01/1977

 1997ذ و س م  1IAS اهذ 

06IAS اببببه  ذ ا ب ا  ببببنااببببم د  ب تظ / املحاس م سلى املسفجادم  اف  اات  ب األسرار 

15IAS2005  ى دنتره س م تد 

07IAS 01/10/1978  ا  م ا فنمقات ا  قنام / 

08IAS  ا ي اسات املحاست م )ا ف  اات  ب ا فقنا  دت

 األخطاو(

 ف نا ات  وا ا ر ارمالالبببا  01/02/1978

 ذيف   

IAS09   38 ا ر بببار ذ ابببه ثبببف / املحاس م سلى  كايات ا   ا تا فطوIAS  ذ بببو

 1999س م 

                                                                 
 .49ح 48س تي لخال ح ذ جا س ق لك هح ص. ص:  1
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IAS10    01/01/1980 د غ مثقم  ا،تا  اإل األثنا  ا / 

IAS11 15ثببببببببف ذبببببببب بببببببباببببببببه  01/01/1980 سقول ا   اوIFRS  ذبببببببب ببببببببن

 2017س م

IAS12 01/07/1979   ا ت ا نخف / 

IAS13 س   األصو  ا فنات م تامل تزاذات ا فنات م  

/ 

  01IASا ر ار ذ اه ثف

IAS14 08ثببف ذ اببه ذر ببار  01/01/1983 املد غ ا قطاابIFRS  ذ ببو

 2009س م 

IAS15 2005تم ا  اؤه س م  01/01/1978 ا راوذات ا    تركس  ثار ت  اات األسرار 

IAS16 لذ  ا ف،يببببببببببببب اات سببببببببببببب بببببببم  مت 01/01/1983 ا  فاكات تا نكتات

2005 

IAS17 16ثببببببببف ذبببببببب بببببببباببببببببه  01/01/1984 اإلاجاراتIFRS  ذبببببببب ببببببببن

01/01/2018 

IAS18 15ذر ببار  ثببف ذ اببه 01/01/1984 اإلا الاتIFRS  ذ ببو

 2017س م 

IAS19 01/01/1985 ذ اما ا راذا م / 

IAS20 01/01/1984 املحاس م سلى ا    الحكوذ م تا ياسنات / 

IAS21 ا بفب،يبببببببببببببب باات  ملذب  ذبرباب متب 01/01/1985  ثار ا ف  اات  ب ص ف ا ر ام األج ت م

 2003س م 

IAS22   03ثببببف ذ اببببه  01/11/1985 املس ا ا نذاIFRS  ادفببببناو ذا

 2001س م 

IAS23  2003تم ذ اجرفه س م  01/01/1986 تكا  ف امل تاا 

IAS24 01/01/1986 إم اثات املي اف لات ا ر  م / 

IAS25 39.40 ثببببف ذ اببببه ا ر ببببار ا / املحاس م سلى املست  اراتIAS 

 2001ادفناو ذا س م 

IAS26  تبم تبل بببببببببببببب بل مبببببببوا ا برب بببببببار  01/01/1990 ا ا  م ا  ، اما قوا م

م ابببببببا بببببببا  بببببببم ا  ، ببببببببببببب مقوا ا 

  10IFRSتاسبببببببببببببف ببببنا  ا ر ببببار

 ا ا  م ا وثن  ادفناو ا ماقو  

  2013/01/01 ذا

IAS27  املسبببببببببببببت  بببارات  ب ا كببببببببببببب  بببات ا زذ ابببم تا رقول

 ا كتاكم 

 متتببببببببببببببببب 31IASار ا ر  ثف ذ اه 01/01/1990

وا مببببببب اجبز كب ب با ذب متالبببببببببببببب ب ب

  10IFRSا ر ار  ب 

IAS28  اإلد غ ا الب  ب امل ف ببببببببببببالاات لات ا فضببببببببببببخم

 ا  ت،ا

/ / 

IAS29   اإلم بببببببببببببببببببا   ببببببب ا ببببببقببببببوا ببببببم ا بببببببا بببببب بببببببم  ببببببابببببب بببببب ببببببو

 تا ؤسيات ا  اثام

 07IFRS ذ اه ثفإ  اؤه ت  مت 01/01/1991
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IAS30 08ثف ذ اه ذر ار  01/01/1992 الحقوق  ب ا رقول ا كتاكمIAS  ادفناو

 IFRS تكو ا 2013ا سببببب م ذ

12 

IAS31    2003سببببببببببببب بببم  هت بببط ذ اجرفببب 01/01/1996 األلتات ا ا  م اإلم ا  تا ر 

 07ا بببببببرببببببب بببببببار  ذببببببب بببببببابببببببه ثبببببببفت 

IFRS م اداإل  اقافرم  ا  

IAS32 ر   بببنر  ا ر بببا مبببوا ابببفتربببن مت 01/01/1999 سا ن ا يام

ا ادفناو ذ 13IFRS ب  هجزو ذ 

 2014 س م

IAS33 05ا بببرببب بببببببار ذببب بببابببببببه ثبببببببف 01/07/1999 اإلد غ ا الب ا  ثلبIFRS  

 2005 ا س مادفناو ذ

IAS34   01/01/1999 امل ل،ا   ب    م األصو / 

IAS35   ذل ببببببببببببب ببببببببببببببات امل تزاذببات ا طببار ببم تاألصبببببببببببببو

 املحف ام

 ه  بإلذبببببببا  جزو ك  ا ذ ببببببب مت 01/01/1999

04IFRS 

IAS36  وا م اإلرا  جزو ك  ا ذم تببببببببببببببببببب 01/01/1980 ذا وسمدصو  غ ا

ح  16IASذببببببا  بببببببفا ببببببربببببب بببببببار  ببببببب 

03IFRS 2003س م  اادفناو ذ 

IAS37 09 ر ا بببرببب بببببببا ابببببببهذببب ببب ثبببببببف 01/01/1980 األلتات ا ا  م  ار اف تا ق ااIFRS

 2018 ا س مادفناو ذ

IAS38 01/01/2001 ا رقارات ا وظ،م / 

IAS39 01/01/2003 ا زراسم / 

مدعمة   IASواملعايير املحاسبية الدولية  IFRSمعايير التقارير املالية الدوليةمطبوعة خاصة بمقياس (ح 2016ا  جا: ا ر اش   عل مح )

  ا و ا امل كتات ي: .32ح 29ص. ص:  ح جاذرم ا ي امحنة وتماريلبأمث
msila.dz/moodle/pluginfile.php/4285/mod_resource/content/1-http://virtuelcampus.univ/%ا راا ا.20ذط وسمpdf  :  تار خ املي

24/02/2019. 

 ا  ف ا راا ا املحاست م ا ر و  بتا ثا  ا: (I – 2) اللنت  ر م

 ذو و  ا ر ار  ر م ا ر ار ا تات ت

01 1IAS س   ا قوا م ا ا  م 

02 02IAS املخزتم 

03 07IAS ا  م ا فنمقات ا  قنام  

04 08IAS ا ي اسات املحاست م تا ف  اات  ب ا فقنا ات املحاست م تاألخطاو 

05 IAS10    األثنا  برن متا  ا فق 

06 IAS12 ا ت ا نخف   

07 IAS16 ا رقاراتح اآلملت تا رنات 

08 IAS19 ذ اما ا وظف 

09 IAS20 املحاس م سلى ا    الحكوذ م تاملم ا  سا ا ياسنات الحكوذ م 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/moodle/pluginfile.php/4285/mod_resource/content/1/مطبوعة%20المعايير.pdf
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/moodle/pluginfile.php/4285/mod_resource/content/1/مطبوعة%20المعايير.pdf
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10 IAS21 ثار ا ف  اات  ب دسرار ص ف ا ر  ت األج ت م  

11 IAS23  تكا  ف امل تاا 

12 IAS24 املم اثات سا ا ط اف لي ا ر  م 

13 IAS26 املحاس م تا فق    ذا   ف خط  ذ ،رم ا فقاسن 

14 IAS27 ا قوا م ا ا  م ا  ، ام  

15 IAS28 املست  ارات  ب ا نكآت ا زذ ام تا ك تسات ا كتاكم 

16 IAS29   ا فضخم اللاذ ا فق    ا الب  ب امل ف الات لات 

17 IAS32   األلتات ا ا  م: ا ر 

18 IAS33 رب  م ا يام 

19 IAS34 ا فق    ا الب األتلب 

20 IAS36 ا ا و   ب    م ا يام 

21 IAS37 املخ  ات تامل تزاذات املحف ام تاألصو  املحف ام 

22 IAS38 ألصو  غ ا ا ا وسما 

23 IAS40  املست  ار ما رقارات 

24 IAS41 ا زراسم 

 .2019 /05 /4يوم االطالع، 2019 /03 /28، تاريخ النشر: https://weziwezi.com، معايير املحاسبة الدولية، ذ  ن ثنالا  نر: 

 ا ر و  بتا ثا  ا ا راا ا ا نت  م  افقار   ا ا  م ا  ف :(I – 3)اللنت  ر م 

 ذو و  ا ر ار ر م ا ر ار

01IFRS     تط  ق ا راا ا ا نت  م  افق    ا الب ألت  ذ 

02IFRS   ا نما سلى دساا ا يام 

03IFRS    تج  ا األس ا 

04IFRS  ( ثف ذ ف )17ا ر ار موا سقول ا فاذ م IFRS  18/05/2017 ب 

05IFRS    ا فنات م املحف،ظ بتا  ا  اح تا ر ا ات غ ا ا يف   األصو  غ ا 

06 IFRS  اسفككاف ا وارل ا رن  م تتقو  اا 

07IFRS   األلتات ا ا  م: اإلم اثات 

08IFRS   ا قطاسات ا تك  ا م 

09IFRS   األلتات ا ا  م 

10IFRS    ا قوا م ا ا  م ا وثن 

11IFRS    ا كتاكما تات  ات 

12IFRS    اإلم ا  سا الح ل  ب ذنكآت دخ ى 

13IFRS   اا ا ق  م ا رال م   

https://weziwezi.com/
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14IFRS      مالحيادات ا ؤجام ألس اة ت ا 

15IFRS   اإلا ال ذا ا رقول ذا ا ر  و 

16IFRS   سقول اإلاجار 

17IFRS   سقول ا فاذ م 

 ح https://weziwezi.com، الدوليةمعايير املحاسبة ، ذ  ن ثنال املصدر:

 

  ا  م ذ اثف ا فراذف ذا ا راا ا املحاست م :(I – 2)الشكل 

 ثيا اسفر ا  ا راا ا ا ،ام الل ن  ا راا ا امل ف ا  دام   تا

ح دي تثم لكفوراهح اللزا  ح أهمية اصالح النظام املحاسبي للمؤسسات في ظل اعمال التوحيد الدولي(ح 2004دا دا  ا) ذنا ي: املصدر

تار خ املي  :  alger.dz/xtf/data/pdf/26/BENBELGHIT_MADANI.pdf-http://biblio.univ. ذنكور  سلى ا و ا امل كتات ي: 69اللزا  ح ص: 

19/05/2019. 

. 

https://weziwezi.com/
http://biblio.univ-alger.dz/xtf/data/pdf/26/BENBELGHIT_MADANI.pdf
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 خ صم ا ، ف ا ف ا ني:

 تا راا ا ا  الئ ذا ذج وسم ت ا ي  ق سا .ا نت   ج  ا تفت اه سا ي  ااو ا نت  م املحاس مالم 

د تم خاصم تطورت ماتا د  اثف ح ماكف ذا ا راا ا ا يادقم ا نتلب ا يفوى  سلى ساذا   ومل ا ق و م املحاست م

ث ا مل ط موه ا راا ا   ومل لت  ا تاسرا ماق  ف  موا ا ركس بككف ك  ا سلى دمناماا.ذر  م ذ ت بتاح ت 

 ا م   و اسف ال ا راا ا ا نت  م.ا فو رات ا     ا ط سا ن  س ن ظاورما دت  ذ  ح ال اتجاط ا رنان ذا لت  ا ر

موا امل تكار د،الف ذا  نذفه ا راا ا ا نت  م ذا ثاو   ا كا ف ا    تواجه ا ك  اتح ت ام موا  ت جم  ن جاو ت 

 تا فرناف ماتا ألجف داوغ األمناف ا  جو .اللاول ا    دن  تا ا ا تات ا    سرط اصنار تاا ا راا ا 
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 تمهيد:

كبيرا في السنوات األخيرة، وقد قدمت العديد من األبحاث توصيات  اهتماماشهدت املحاسبة اإلسالمية 

والتميز البد  االستمراريةمتماشية مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. ولضمان  املاليةواسعة النطاق لجعل املحاسبة 

للتمكن من تقييم وقياس مستوى نضج هذا  ،اإلسالمية املاليةمن تظافر جهود الباحثين والعاملين في املؤسسات 

. بحيث يكون ذلك وفقا ملعايير شرعية أصدرتها هيئة املراجعة واملحاسبة للمؤسسات املالية النظام املحاسبي

 اإلسالمية.

 وسنتطرق في هذا الفصل الى:

 املبحث األول: اإلطار العام للمحاسبة اإلسالمية والهيئة املصدرة ملعاييرها األول: املبحث

 دراسة مضمون معايير املحاسبة اإلسالمية )املقاصة، املرابحة( املبحث الثاني:
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 والهيئة املصدرة ملعاييرها طار العام للمحاسبة اإلسالميةاملبحث األول: اإل 

اإلطار العام للمحاسبة اإلسالمية، بتعريفها والتطرق لفروعها واملبادئ واألهداف خصص هذا املبحث لذكر 

 الخاصة بها، مطبق للمعايير الصادرة عن هيئة املحاسبة والراجعة للمؤسسات املالية املصرفية.

 املطلب األول: ماهية املحاسبة اإلسالمية

 سنتطرق في هذا املبحث الى:

 اإلسالميةالفرع األول: تعريف املحاسبة 

الذي يخضع ألحكام  املالية"يمكننا تعريف علم املحاسبة بانه علم املحاسبة : علم املحاسبة في اإلسالم

الشريعة اإلسالمية. أي أنه مجموعة القواعد واملبادئ املستخدمة في جمع، تصنيف، تحليل وتسجيل العمليات 

وعرضها وفق أحكام الشريعة  املالية؛ من أجل قياس نتائج أعمال املشروعات االقتصادية وإعداد البيانات املالية

 .1اإلسالمية"

الطريقة التي سلها املسلمون في معالجة املال وكتابة املعامالت املالية ملنشئاتهم  "إن املحاسبة اإلسالمية هي

طلق عليها كتابة األموال وتعرف املحاسبة اإلسالمية بانها مجموعة )مصطلحات( املفاهيم 
ُ
وإظهار نتائج أعمالها، وأ

حاسبي اإلسالمي ملعالجة املعامالت واملبادئ والقواعد التي تتضمنها النصوص الشرعية التي يتشكل منها النظام امل

 .2املالية"

 الفرع الثاني: فروع املحاسبة اإلسالمية

املحاسبة علم يقدم بيانات ومعلومات ألطراف عديدة داخل املشروع وخارجه، وقد أنشأ املسلمون دولة 

لفروع اآلتية وأفرادا مشاريع كثيرة، وقد أنشأت في كل هذه املشاريع نظم محاسبية كاملة، فكانت هناك ا

 :3للمحاسبة

 :ماليةمحاسبة  -1

وهي املحاسبة املستعملة في املشاريع التجارية سواء كانت منشآت فردية أو شركات أشخاص )مفاوضة، 

عنان، ذمم، أبدان، صنائع(، او شركات أموال )عنان ومفاوضيه(، أو شركات املضاربة، وكذلك شركات الخلطة 

 )املواش ي(. 

 

                                                                                       
محاسبة املصارف اإلسالمية في ضوء املعايير الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة (، 2009حسين محمد سمحان، موس ى عمر مبارك) 1

 .16، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، ص اإلسالمية املاليةوالضوابط للمؤسسات 
، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس املحاسبة اإلسالمية(، 2013سعادة، خالد عويس)يوسف  2

  .307املفتوحة، القاهرة، الطبعة األولى ص
 .315، 314ص. ص:  ،نفس املرجع 3
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 محاسبة بيت املال: -2

مية، هدفها حساب إرادات الدولة ووجود إنفاقها، ويقسم بيت هي املحاسبة املستعملة في املشاريع الحكو 

 املال داخليا: إلى بيت مال الزكاة، بيت مال اإلخراج، وبيت مال الواليات.

 محاسبة الزكاة: -3

وهي فرع او قسم من محاسبة بيت املال، وتهتم بتحديد األموال الخاضعة للزكاة والنصاب، ووعاء الزكاة 

 ضافا اليه الربح، وحساب الزكاة ثم جبايتها.ويشمل رأس مال العامل م

 الرقابة والتدقيق على املال العام: -4

حظي املال العام برقابة دقيقة على التعامل به وقد مارس الرسول عليه الصالة والسالم الرقابة بنفسه 

 ية وتوزيعا.والخلفاء من بعده، قد مارسوا الرقابة على مال الزكاة والجزية، والفيء والغنائم حسابا وجبا

 ت والقواعد األخالقية للمعامالت()رقابة األسواق واملكاييل واملوازين والعمال  الحسبة -5

 ء واملسلمين من بعدهاوقد مارسها الرسول صلى هللا عليه وسلم بنفسه، ومارسها الخلف

 محاسبة التركات واملواريث: -6

بتحديد أصحاب الحقوق )الفروض( في التركة وهي محاسبة تقوم على تطبيق النصوص الشرعية الخاصة 

 بعد سداد الديون املتوفي ووصيته وتوزيعها عليهم.

 :التكاليفمحاسبة  -7

 كان يتم حساب تكلفة األشياء تمهيدا لتحديد ربح البيع وبما ال يتجاوز تلث التكلفة.

 الفرع الثالث: مبادئ املحاسبة اإلسالمية

ملقبولة قبوال عاما هي مبادئ يقبلها جميع املحاسبين، ويطبقونها كما املبادئ املحاسبية املتعارف عليها وا

 :1يجب إلعداد الحسابات الختامية والقوائم املالية املعبرة بحق عن مركز املنشأة املالي. وهذه املبادئ هي

قعة الحيطة والحذر: وهو مبدأ يعني تأجيل االعتراف باألرباح لحين تحققها فعال واعتبار الخسائر املتو  -1

 لحين تحققها فعال واعتبار الخسائر املتوقعة لحين ثبوت العكس.

املحاسبة في اإلسالم قد تأخذ بهذا املبدأ دون املبالغة فيه أو اإلضرار بأحد الشركاء، فهي تأخذ األرباح غير 

املحققة باالعتبار في حالة التنضيض الحكمي؛ بشرط أن يكون هذا التنضيض مبني على واقع قوي. واملحاسبة في 

األحداث. فاألرباح التي لم يتم أخذها باالعتبار إلى حين  اإلسالم تلتقي في النهاية مع املحاسبة املعاصرة عند تأكد

                                                                                       
 .18،19، ص. ص: ذكره حسين محمد سمحان، موس ى عمر مبارك، مرجع سبق 1
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تحققها تؤخذ باالعتبار عند تحققها فعال واألرباح التي تم اخذها باالعتبار عند التنضيض الحكمي قد تعاد أو يعاد 

 النظر فيها عند التنضيض الفعلي حسب االتفاق ونوع الشركة وطريقة توزيع األرباح.

الحكمي: هو التعبير عن املوجودات )االعيان( بالقيمة السوقية )القيمة النقدية املوقع التنضيض 

 تحقيقها( من أجل تسهيل عملية احتساب األرباح أو الخسائر وتحديد حقوق ك طرف.

 

 

 

القياس الكمي: أي التعبير عن العمليات املالية بالوحدات النقدية على أن تتصف وحدة القياس بالدقة  -2

 األحكام الشرعيةواملوثوقية، وهذا ال يتعارض مع 

املقابلة: يعني هذا املبدأ ربط اإليرادات بالنفقات التي تم إنفاقها في سبيل تحقيق تلك اإلرادات ملعرفة  -3

 صافي ربح تلك املنشأة.

املحاسبون صعوبات في تطبيق هذا املبدأ خاصة عند تحديد اإليرادات واملصروفات التي تخص يواجه 

سبون األساس النقدي أو أساس االستحقاق في قيد العمليات املالية في إطار هذا الفترة املحاسبية، ويستخدم املحا

 املبدأ.

األهمية النسبية: يعني التركيز على العناصر أو البنود حسب أهميتها )حجمها(. فيجب اإلفصاح عن  -4

وفيه عناصر املعلومات في القوائم املالية في مجموعات طبقا لحجم أو قيمة البند. وهذا أمر منطقي 

تحقيق للمصلحة وال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية خاصة وأنه ال يعني بالضرورة إهمال 

 العناصر ذات الحجم األصغر بل إيالء اهتمام أكبر للعناصر ذات الحجم املهم.

اإلفصاح: يعني إظهار ونشر جميع املعلومات بشكل يجعل القوائم املالية غير مضللة للمفسدين منها.  -5

 وهو باختصار الصدق في إعطاء املعلومات عن املركز املالي للمنشأة.

الثبات: استخدام نفس الطرق واإلجراءات املحاسبية الصحيحة أثناء الفترات املحاسبية املختلفة؛  -6

ويجب الفصاح عن أي تغيير في هذه الطرق واإلجراءات في مالحق للقوائم املالية مع بيان أثره على هذه 

 القوائم.

ذا املبدأ يضمن تحقيق العدالة والفعالية في املراقبة واملقارنة؛ األمر الذي يتفق مع مقاصد الشريعة ه

 اإلسالمية.

التكلفة التاريخية: أي قياس األصول باملبالغ التي دفعتها املنشأة فعال للحصول على هذه األصول،  -7

ألصول. إذا كان املشروع فرديا فال مانع وبالقيم املثبتة فعالفي املستندات املتعلقة بالحصول على هذه ا

شرعا من تطبيق هذا املبدأ بشرط إعداد قوائم مالية تعتمد على القيمة السوقية لألصول من أجل 

هيئة املحاسبة  محاسبة املصارف اإلسالمية في ضوء املعايير الصادرة عن(، 2009حسين محمد سمحان، موس ى عمر مبارك) املصدر:

 .16، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، ص اإلسالمية املاليةواملراجعة والضوابط للمؤسسات 
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احتساب زكاة أموال الشخص؛ إذا كان هناك شركاء غير دائمين في املشروع فيجب إعداد بيانات مالية 

إضافة إلى الزكاة حسب أحكام الشريعة اإلسالمية،  بالقيمة الجارية الحتساب حقوق جميع األطراف

 وان كان هذا ال يمنع من إعداد بيانات أخرى تعتمد على التكلفة التاريخية.

باإلضافة إلى انه يمكن تحديد املبادئ املحاسبية الواجبة االستخدام لتحديد القواعد املحاسبية، ومن أبرز 

 :1املبادئ املحاسبية ما يلي

 عامالت:مبدأ شرعية امل

ويقصد به أن يكون هدف النشاط مشروعا، وأن تكون املعامالت املتعلقة بأهداف تلك النشاط مشروعة 

وأن تكون الوسائل املستخدمة في إتمام تلك املعامالت لتحقيق اهداف النشاط مشروعة، وأن تكون الوسائل 

ن ما حرمه هللا تعالى ورسوله صلى هللا املستخدمة في إتمام تلك املعامالت لتحقيق أهداف النشاط مشروعة، وأ

عله عليه وسلم في الشريعة )األصل( يظل محرما إلى يوم القيامة، ومبدأ شرعية املعامالت هو املبدأ األساس ي الذي 

ِبْعنَ 
َ
ات
َ
ْمٍر ف

َ
ِريَعٍة ِمْن األ

َ
ى ش

َ
َناَك َعل

ْ
َم َجَعل

ُ
ِبْع ان غاب بطل وفسد العمل ببقية املبادئ قال سبحانه وتعالى: " ث

َ
ت
َ
ا َو ال ت

ُموْن" )الجاثية / 
َ
 َيْعل

َ
ذْيَن ال

َّ
ْهَواَء ال

َ
(، وهذا يحتم على املحاسب ان يرفض الدخول في أية عملية مالية أو غير 18أ

مالية غير مشروعة أو يمكن ان يترتب عليها نتائج غير مشروعة مع عدم إثبات مثل هذه املعامالت أو تحليلها أو 

قوائم أو معلومات مالية إذا تضمنت اية مخالفات ملتطلبات الشريعة، وان يشير إلى املخالفة  تفسيرها أو تقديم أية

 وحجمها وتأثيرها على مجمل املعامالت وكيفية التخلص منها والنتيجة النهائية لتلك املعلومات.

 املستقلة(: املاليةالشخصية االعتبارية )الذمة 

خص الطبيعي القائم بتمويل النشاط االستثماري، وقد ويقصد به فصل النشاط االستثماري عن الش

اعتبرت ذمة مالية مستقلة للشركة عن الذمم املالية ملالكها، عن فصل الذمة املالية للشركة عن مالكها مطلب 

شرعي وله أصل شرعي، إذ يعني فصل املصاريف الشخصية لصاحب املشروع عن نفقات املشروع تكون فتكون 

ات املشروع ونفقاته سليمة لنصل إلى ربح املشروع أو خسارته وهو أحد بنود وعاء زكاة املشروع املقابلة بين إيراد

وقد يترتب على ذلك إظهار أرباح صحيحة وبالتالي تم إخراج حق الفقراء بدقة وكما يجب، وتم تطهير مال املشروع 

 تبعا لذلك.

 االستمرارية: 

غير محدود أو تصنيفها أو وقف نشاطها أمر استثنائي إال معناه ان املنشأة ستستمر في نشاطها على أجل 

إذا ظهرت مؤشرات تفيد عكس ذلك، أن عمر املنشأة غير مرتبط بعمر أصحابها، وفي هذا املبدأ ما يعزز مبدأ فصل 

للمشروع عن ذمة مالكه كما تجد تطبيقا لذلك في الوقف غذ يسمر في أداء رسالته حتى بعد وفاة  املاليةالذمة 

الواقف أو املسحقين، وكذلك في شركة املضاربة حيث تستمر املضاربة حتى في حالة وفاة املضارب إذ ينتقل رأس 

املبدأ أنه قد تم تصنيف املال في مال الشركة أمانة إلى يد ورثة املضارب إذا رض ي املمول، ومن تطبيقات هذا 

                                                                                       
 .310، 309خالد عويس، مرجع سبق ذكره، ص. ص:  يوسف سعادة، 1
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املشروع الى نقود وعروض، والعروض قد صنفت الى عروض تجارية )بضاعة، أصول متداولة( وعروض قنية 

في إعداد ميزانية االستمرار أو ميزانية التخارج )الترك( ففي األولى يتم )أصول ثابتة( كما يلعب هذا املبدأ دورا مهما 

جارية في تاريخ امليزانية وفي الثانية يتم تقييمها على أساس القيمة االقتصادية املستقبلية تقييم األصول بالقيمة ال

في السوق املوسمية العادلة ومن تطبيقاته أيضا أن تعريف املسلمين للتجارة بأنها التصدي للبيع والشراء، يدل 

 على االستمرارية فال تعد الصفقة تجارة بل االستمرار في ذلك.

 املقابلة:

لتحديد نتيجة أعمال املشروع في نهاية السنة البد أن تجري مقارنة أو مقابلة بين إيرادات املشروع في تلك  

للسنة مع النفقات التي ساهمت في توليد تلك االرادات، انطالقا من الى أصل الشريعة اإلسالمية فيجب أن تكون 

  ر الزكاة.املقابلة دقيقة ألنه ينتج تحديد وعاء الزكاة ومن تم مقدا

 الميةف املحاسبة اإلساهدالفرع الرابع: أ

 :1وأهم هذه املعلومات املاليةتوفير املعلومات  الىهدف املحاسبة بشكل عام ت

 .تحديد نتيجة نشاط الوحدة االقتصادية خالل فتره زمنية معينة )ربح أو خسارة( -1

للوحدة االقتصادية )الشركة( والذي يتمثل في مصادر األموال الوحدة من أين حصلت  اليتحديد املركز امل -2

 .هذه األموال في تاريخ نهاية هذه الفترة الزمنية املعينة واستخداماتعليها 

 .معرفة وحساب صافي التدفقات النقدية للوحدة االقتصادية خالل نفس الفترة الزمنية املعينة -3

 .ة االقتصاديةتسجيل جميع عمليات الوحد -4

 .للوحدة االقتصادية باألخص التعامالت النقدية املاليةتوفير وسيلة للرقابة على العمليات  -5

 AAOIFIاإلسالمية  املاليةهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املطلب الثاني: 

 سنتطرق في هذا املطلب الى:

 للمؤسسات املالية اإلسالميةاجعة التعريف بهيئة املحاسبة واملر الفرع األول: 

مقرها الرئيس ي  "أيوفي هي إحدى أبرز املنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات املالية اإلسالمية

معيار حتى اآلن في مجاالت املحاسبة  100مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة األثر على رأسها إصدار 

مة، باإلضافة إلى املعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك املركزية والسلطات واملراجعة وأخالقيات العمل والحوك

املالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية كما تحظى الهيئة بدعم عدد من املؤسسات األعضاء، 

تدقيق واملكاتب القانونية من بينها املصارف املركزية والسلطات الرقابية واملؤسسات املالية وشركات املحاسبة وال

                                                                                       
تاريخ  ،https://ar.wikipedia.orgااللكتروني: املوقع ، اإلسالميةواملراجعة للمؤسسات املالية الهيئة املحاسبية لم يذكر صاحب املقال،  1

 .13/02/2019، تاريخ االطالع: 03/01/2019النشر: 
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دولة وتطبق معايير الهيئة حاليا املؤسسات املالية اإلسالمية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي  45أكثر من 

 . 1وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات املالية اإلسالمية على مستوى العالم"

 :AAOIFIنشأة  (أ

هيئة "اإلسالمية، والتي كانت تسمى ًسابقا بـ:  املاليةاملحاسبة واملراجعة للمؤسسات  هيئة تأسست"

بموجب اتفاقية التأسيس املوقعة من عدد من  "اإلسالمية املالية للمصارف واملؤسسات املاليةاملحاســبة 

ائر، وقد تم تســجيل الهيئة في الجز  م1990فبراير  26 هـ املوافق1410صفر  1اإلسالمية بتاريــخ  املالية املؤسسات

معنوية مستقلة بصفتها هيئة عاملية ذات شخصية  م في دولة البحرين1991مارس  27هـ املوافق 1411رمضان  11في

 . 2"حغير هادفة للرب

 هيكلة أيوفي ومكانتها الدولية:

 

 

 

الفكرة صارت ورقة عمل قدمت في مؤتمر البنك اإلسالمي للتنمية السنوي نتج عنها : في إسطنبول 1987"

أعوام أعدت خمسة مجلدات من البحث املكتوب. نتاج بحثي تمخضت  3توصية بتأسيس فريق عمل. على مدار 

 عنه اتفاقية تأسيس.

 الية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية(: في الجزائر وقعت اتفاقية تأسيس )هيئة املحاسبة امل1990

 ه سجلت الهيئة في البحرين وكانت بداية انطالقاته الفعلية. 1411رمضان  11: 1991

: إعادة هيكلتها وتعديل نظامها األساس ي، تعديل اسمها ليصبح )هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 1995

ر املحاسبة واملراجعة فقط. فكيف لخبراء املحاسبة أن يضعوا معيارا املالية اإلسالمية(، بدأت أيوفي بإصدار معايي

محاسبيا ملنتج أو عقد لم تحدد معامله بعد؟، وهل يمكن لخبراء املحاسبة أن يفرقوا بين الحالل والحرام؟ وبين 

في صيغة  املشروع واملمنوع؟ في ظل غياب بيان مفصل للعقود واملنتجات املالية من زاويتها الفقهية والشرعية

معاصرة يمكن ان تكون األساس ألي معيار محاسبي أو غيره. ظهرت الحاجة لوجود معايير شرعية تساهم في تعزيز 

املرجعية الشرعية للصناعة. الحاجة امللحة لوجود أساس شرعي واحد ودليل عملي دولي، هنا ظهرت فكرة املعايير 

 الشرعية واملجلس الشرعي.

 رعية واملجلس الشرعي الذي َيْصدرها.: نشأة املعايير الش1998

                                                                                       
 .01/02/2019بتاريخ:  http://aaoifi.com، )ايوفي( عن الهيئة، (1)اإلسالمية املاليةهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات الـ  1
 .01/02/2019بتاريخ:  http://aaoifi.com، )ايوفي( عن الهيئة، (1)اإلسالمية املاليةهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات الـ 2
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: أعيد تعديل النظام األساس ي لتصبح املجالس الفنية ثالثة تصدر معايير للصناعة املالية اإلسالمية 2015

صدر فيها حتى اآلن 
ُ
" 98في خمسة مجاالت مجموع ما أ

ً
 .1معيارا

 أهداف أيوفي: (ب

 :2اإلسالمية في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية إلى ما يلي املاليةتهدف هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 

ة. أنشطة املؤسسات املالية اإلسالميتطوير فكر املحاسبة واملراجعة واملجاالت املصرفية ذات العالقة ب -1

 حكام الشريعة اإلسالمية.مع األخذ في االعتبار املعايير واملمارسات الدولية بما يتفق وأ

اإلسالمية وتطبيقاته عن طريق  املاليةنشر فكر املحاسبة واملراجعة املتعلقة بأنشطة املؤسسات  -2

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

 تهدف أيضا إلى:  -3

واإلجراءات املحاسبية التي تتبعها املؤسسات املالية اإلسالمية، التوفيق ما بين السياسات  (أ

وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد األبحاث 

 والتقارير وعير ذلك من الوسائل.

االرتقاء بجودة ممارسات املراجعة والحوكمة للمؤسسات املالية اإلسالمية، والعمل على  (ب

ستوى توحيد تلك املمارسات بإعداد وإصدار معايير في كل من املراجعة والحوكمة تحسين م

 وتفسيرها لهذه املؤسسات.

االرتقاء باملمارسات األخالقية املتعلقة بأنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية، وذلك بإعداد  (ت

 وإصدار مواثيق في األخالقيات وتفسيرا لهذه املؤسسات.

ما أمكن ذلك في التصورات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية  تحقيق التطابق والتقارب -4

للمؤسسات املالية لتجنب التضارب بين الفتاوى والتطبيقات لتلك املؤسسات بما يؤدي إلى تفعيل دور 

هيئات الرقابة الشرعية الخاصة باملؤسسات املالية اإلسالمية والبنوك املركزية. وذلك بإعداد وإصدار 

 عية لصيغ االستثمار والتمويل والتأمين وتفسير هذه املعايير واملتطلبات الشرعية.معايير شر 

عايير والبيانات واإلرشادات املتعلقة التي تصدرها الهيئة، من قبل كل مـن املالسعي الستخدام وتطبيق  -5

سالميا ا إمالييباشر نشاطا  اسات املالية اإلسالمية وغيرها ممالجهات الرقابية ذات الصلة واملؤس

 .ومكاتب املحاسبة واملراجعة

تقديم البرامج التعليمية والتدريبية، بما في ذلك برامج التطوير املهنية املتعلقة باملحاسبة واملراجعة  -6

وأخالقيات والحوكمة واملبادئ الشرعية واملجالت األخرى املرتبطة بها وذلك من أجل زيادة املعرفة 

ع مزيد التخصص فيهما ويتم تنفيذ البرامج التدريبية واالختبارات بالصيرفة والتمويل اإلسالمي، وتشجي

وشهادات االعتماد من قبل هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية و/أو بالتنسيق مع 

 املؤسسات األخرى.

                                                                                       
 .01/02/2019بتاريخ:  http://aaoifi.com، )ايوفي( عن الهيئة، (1)اإلسالمية املاليةهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات الـ 1
 .01/02/2019بتاريخ:  http://aaoifi.com، )ايوفي( عن الهيئة، (1)اإلسالمية املاليةهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات الـ 2
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سات املالية تنفيذ األنشطة األخرى. بما في ذلك اعتماد االلتزام بمعايير هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤس -7

اإلسالمية وذلك من أجل تحقيق مزيد من الوعي والقبول بتلك املعايير املتعلقة باملحاسبة واملراجعة 

 وأخالقيات والحوكمة واملبادئ الشرعية.

 الفرع الثاني: تعريف املعايير الشرعية

جب االلتزام بها عند ابالنسبة ملفهوم املعايير الشرعية فيقصد بها االرشادات والتوجيهات والتوصيات الو "

تنفيذ عمليات املحاسبة من اتباث وقياس وعرض وإفصاح عن العمليات التي قام بها املصرف اإلسالمي خالل املدة 

الزمنية، كما تعد املقياس االزم لتقويم األداء املحاسبي في مجال التنفيذ، وإبداء الرأي الفني املحايد عن املعلومات 

 .بالقوائم املاليةالواردة 

بأنها وسائل او صيغ لبيان االحكام الشرعية املختارة واملتعلقة بمختلف وتعرف املعايير الشرعية أيضا 

األنشطة املصرفية من تمويل، استثمار خدمات، وما يتصل بذلك من قضايا كثرت فيها االتجاهات الفقهية وذلك 

تعرف بأنها القواعد والوسائل التي تحكم وتنظم العميات لترجيح أحدهما للعمل به في املؤسسات. ويمكن ان 

 .1املصرفية، وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية"

 االلتزام باملعايير الشرعية الفرع الثالث: أهمية

 االلتزام باملعايير الشرعية يساهم في جعل املؤسسات بصورة أفضل لذلك له أهمية تتمثل في:

أو منتج بصياغة قانونية واضحة يجعل املؤسسة املالية تسير على هذا أن وجود معيار شرعي ألي عقد  -1

بوضوح وبخطوات راسخة للوصول إلى تطبيق أحكام الشريعة دون لبس أو غموض. والتزام املؤسسة 

 املالية بهذه املعايير يترتب عليه كسب ثقة املتعاملين بها واحترامهم لها.

يد من تحقيق التعاون بين املؤسسات املالية من خالل االعمال إن االلتزام بهذه املعايير سيؤدي الى مز  -2

 املشتركة، بل الى توحيدها من حيث العقود والضوابط واملبادئ العامة.

إن وجود هذه املعايير يفيد املتعاملين بااللتزام بأحكام الشريعة، ومن تم يعلمون ما لهم وما عليهم من  -3

 واجبات وأحكام.

 يد جهات القضاء أو التحكيم للوصول الى الحكم العادل الواضح البين.عن املعايير الشرعية تف -4

 أغراض معايير املحاسبة الشرعيةالفرع الرابع: 

 :2تميزت أغراض معايير املحاسبة الشرعية في أنها

 تساعد في رفع كفاءة األداء املحاسبي في املصارف اإلسالمية والسيما املحاسبون الجدد. -1

 املقارنات بين القوائم املالية ملجموعة من املصارف اإلسالمية التخاذ القرارات املختلفة.تساعد في إجراء  -2

                                                                                       
، ار األيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة التقييم املحاسبي للمصارف اإلسالمية(، 2017طالل محمد علي، مصطفى سالم الدافعي ) 1

 .88، 87األولى، ص. ص: 
 .89، 88املرجع نفسه، ص. ص:  2
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تعد معايير املحاسبة وسيلة موضوعية لتقويم األداء املحاسبي وتطويره إلى األفضل والسيما في ظل  -3

 العوملة.

اإلسالمية مثل املصارف تعد معايير املحاسبة املرجعية ألجهزة الرقابة الخارجية على حسابات املصارف  -4

 ومؤسسات النقد ومراقب الحسابات.

تساعد معايير املحاسبة اإلسالمية في تعزيز الثقة في القوائم املالية املنشورة لها على املستوى القومي  -5

 والعاملي.

تساعد معايير املحاسبة في املصارف اإلسالمية على تحقيق التعاون والتنسيق بين املؤسسات والهيئات  -6

 راكز املحاسبية العاملية.وامل

 تساعد معايير املحاسبة الشرعية في توحيد املرجعيات الرقابية. -7

 تساعد املعايير املحاسبية الشرعية في توحيد اإلجراءات واملعالجات املحاسبية. -8

 للمعايير الشرعية في عمل املصرفي الحاجةالفرع الخامس: 

 :1وتفعيلها في الواقع الفعلي إن اهم ما يستدعي إلى وجود املعايير املحاسبية

الحاجة على تحقيق التطابق أو التقارب في التصورات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية، لتجنب  -1

 التضارب أو عدم االنسجام بين الفتاوى والتطبيقات في املؤسسات املالية اإلسالمية.

 تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية في املصارف املركزية. -2

العمل املصرفي اإلسالمي بقوانين وأعراف مصرفية موحدة أمام املؤسسات التقليدية املحلية  ظهور  -3

 والدولية.

صون تجربة املؤسسات املالية اإلسالمية من االنحراف والتقليل من االهتمام باملصلحة الخاصة على  -4

 حساب املبادئ واملصلحة العامة.

  

                                                                                       
 .89 ، صاملرجع نفسه 1
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 AAIOFIالفرع السادس: املعايير الشرعية الصادرة عن 

نمثل املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الى املعمول بها 

 حاليا في الجدول التالي:

 اإلسالمية املاليةهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات يمثل املعايير التي أصدرتها  :(II -1)الجدول رقم 

 اسم املعيار

املعيار 

 الشرعي

 رقم:

 اسم املعيار

املعيار 

 الشرعي

 رقم:

 اسم املعيار

املعيار 

 الشرعي

 رقم:

تــــــوزيــــــع الــــــربــــــح فــــــي الــــــحســـــــــــــــــابــــــات 

 االستثمارية على أساس املضاربة
40 

)األســــــــــــــــــــــهـــــــــــم  املـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــةاألوراق 

 والسندات(
 1 املتاجرة في العمالت 21

 2 بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان 22 عقود االمتياز 41 إعادة التامين اإلسالمي

 3 املدين املماطل )معيار معدل( 23 الوكالة والتصرف الفضولي 42 والتصرف فيها املاليةالحقوق 

قاصة )معيار معدل( 24 التمويل ملصرفي املجمع 43 اإلفالس
ُ
 4 امل

 5 الضمانات )معيار معدل( 25 الجمع بين العقود 44 السيولة: تحصيلها وتوظيفها

 26 التأمين اإلسالمي 45 حماية رأس املال واالستثمارات
تحول البنك التقليدي الى مصـــرف 

 إسالمي
6 

 7 الحوالة )معيار معدل( 27 املؤشرات 46 الوكالة باالستثمار

 47 ضوابط حساب ربح املعامالت
الخدمات املصــــــــرفية في املصــــــــارف 

 اإلسالمية
 8 املرابحة )معيار معدل( 28

 48 خيارات األمانة
ضــــــــــــوابط الفتوى واخالقيـــــاتهـــــا في 

 إطار املؤسسات
29 

االجــارة واالجــارة املنتهيــة بــالتمليــك 

 )معيار معدل(
9 

 30 التورق 49 الوعد واملواعدة
لم املوازي )معيــــــار  لم والســــــــــــَّ الســــــــــــَّ

 معدل(
10 
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 50 املساقات
ضــــــــابط الغرر املفســــــــد للمعامالت 

 املالية
31 

املوازي  عســــتصــــناواال االســــتصــــناع 

 )معيار معدل(
11 

خيـــارات الســــــــــــالمـــة "العيـــب، تفرق 

 الصفقة، فوات الوصف"
 32 التحكيم 51

ركة واملشــــــــــــاركة والشــــــــــــركات  الشــــــــــــَّ

 الحديثة )معيار معدل( 
12 

ي "الشرط، التعيين،  ِ
رو 
َّ
خيارات الت

 النقد"
 13 املضاربة )معيار معدل( 33 الوقف 52

 34 اجارة األشخاص 53 العربون 
االعتمـــــادات املســــــــــــتنـــــديـــــة )معيـــــار 

 معدل(
14 

 15 الجعالة )معيار معدل( 35 الزكاة 54 فسح العقود بالشرط

 16 األوراق التجارية )معيار معدل( 36 العوارض الطارئة على االلتزامات 55 املسابقات والجوائز

 17 صكوك االستثمار 37 االتفاقية االئتمانية 56 ضمان مدير االستثمار

 18 القبض 38 باألنترنت املاليةالتعامالت  57 الذهب وضوابط التعامالت به

 19 القرض 39 وتطبيقاته املعاصرةالرهن  58 إعادة الشراء

    

 20 بيوع السلع في األسواق املنظمة

  املصدر:
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 عايير املحاسبة اإلسالميةاملبحث الثاني: دراسة مضمون بعض امل

معايير  7معيار أخالقي، 2معيارا محاسبيا،  26ا، شرعيمعيارا  58من بينها معيار،  98أصدرت الهيئة حتى اآلن 

، فركزت جهودها القيام بإعداد وإصدار تلك املعايير والعمل على تأصيل املعامالت لمراجعةلمعايير  5لحوكمة، ل

، ركزنا في دراستنا على املعيارين الشرعيين، الرابع والتطبيقات املحاسبية التي تتعامل بها املصارف اإلسالمية

قاصة، والثامن الخاص باملرابحة وكيفية معالجتها محاسبيا.الخاص ب
ُ
 امل

 املطلب األول: املقاصة

يهدف هذا املعيار إلى بيان أحكام املقاصة وشروطها وضوابطها الشرعية وما يجوز منها وما ال يجوز، وأهم 

 جانفي 1هـ أو 1423املحرم  1من  بتداءً ق هذا املعيار ا، "تطبولها املؤسسات املالية اإلسالميةالتطبيقات التي تزا

 .1"م2002

 الفرع األول: نطاق املعيار

وال يطبق هذا املعيار على انقضاء االلتزام عن ، اللتزام بالدين عن طريق املقاصةيطبق هذا املعيار على انقضاء ا"

 .2"طريق الحوالة، واإلبراء، والصلح عن الدين، والظفر بالحق، واإلقالة

 الفرع الثاني: تعريف 
م
 ةقاص  امل

 .3"هي سقوط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص ملدينه "

" املقاصة عبارة عن عملية تسوية للديون الناشئة بين املصارف التي تمثلها الشكات املسحوبة ألمر العمالء 

 . 4غرفة خاصة وبإشراف البنك املركزي"داخل املدينة الواحدة حيث تتم هذه التسوية في 

 لدائنه فينقض ي الدينين في نفس الوقت بمقدار  "
ً
هي طريق من طرق انقضاء االلتزام حين يصبح املدين دائنا

 بالوفاء بالجزء املتبقي من الدين بالطريق العادي
ً
 .5"األقل منهما ويظل املدين ملزما

 

 

                                                                                       
فهرسة مكتبة امللك فهد ، املعايير الشرعية النص الكامل للمعايير الشرعية(، 1720) (2)هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 1

، منشور على املوقع االلكتروني: 117، الراعي الحصري للنسخة االلكترونية للمعايير الشرعية، ساب الخدمات املصرفية اإلسالمية، ص الوطنية للنشر

 .aaiofi.comمعايير ايوفي، 
 .113، ص املرجع نفسه 2
 .113، ص املرجع نفسه 3
 .92، اثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، صاإلسالميةاملحاسبة في املنظمات اإلسالمية املصارف (، 2008مجيد جاسم الشرع ) 4
املوقع االلكتروني: محاضرات في أحكام االلتزام، املقاصة،  5

ttps://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/7/7_2017_04_28!01_14_47_AM.docx،  :1ص  ،25/4/2019تاريخ االطالع. 



 الفصل األول: املحاسبة اإلسالمية ومعاييرها

 
38 

 غيرها وظيفة املقاصة وتمييزها عن :الفرع الثالث

 تقض ي ألنها مزدوج وفاء أداة فهي. ضمان أداة ذاته الوقت في وهي وفاء أداة بوظيفتين فهي املقاصة وتقوم"

 أن في الحق للدائن تعظي ألنها ضمان أداة أنها كما. األكبر للدين الجزئي االنقضاء إلى وتؤدي كلية األقل الدين على

 .املدين دائني من غيره عن بذلك متميزا األخر للطرف ذمته في الذي بالدين يستأثر

 وسيلة فاملقاصة، التنفيذ بعدم الدفع عن تمييزها يمكن كما الحبس في الحق عن املقاصة تمييز ويمكن

 لالمتناع وسيلتين إال هما ما التنفيذ بعدم والدفع الحبس في الحق أما؛ وفاء أداة باعتبارها االلتزام النقضاء حاسمة

 .همامن بأي االلتزام ينقض ي وال االلتزام تنفيذ عن املؤقت

 النطاق حيث من وكذلك بها الحكم على املترتب األثر حيث من الوسائل هذه عن املقاصة تتميز كما

 والشروط.

 حين بها التمسك في مصلحة له من وطلبها القانونية شروطها توفرت إذا املقاصة بوقوع يحكم أن ويمكن

 في املشرع تطلبها التي الشروط بعض عن التغاض ي على االتفاق يمكن كما. )الوجوبية( القانونية باملقاصة تسمى

 اليه فيها املصلحة صاحب يتوجه حينما باملقاصة القاض ي يحكم أن يمكن كما. اتفاقية املقاصة لتصبح املقاصة

 .1"القضائية باملقاصة وتسمى بها التمسك وبين بينه تحول  التي املصاعب له ويذلل

 الفرع الرابع: أنواع املقاصة

 : املقاصة الوجوبية، واملقاصة االتفاقية.2املقاصة نوعان، هما

 املقاصة الوجوبية: -1

 هي املقاصة الوجوبية 
ً
 أو وجوبا

ً
 : جبرية،  التي تقع جبرا

ً
في حق الطرفين أو في حق أحدهما، وهي نوعان أيضا

 .وطلبية 

 دون طلب أو توقف على تراض ي الطرفين أو رضا  :الجبريةاملقاصة  .1-1
ً
هي سقوط الدينين تلقائيا

 أحدهما. 

 شروط املقاصة الجبرية هي:

 تمثلت فيما يلي:

  من طرفي املقاصةأن يكون كل  (أ
ً
 لآلخر دائنا

ً
 له.ومدينا

، وإذا  (ب
ً
 أو تأجيال

ً
، وصفة، وحلوال

ً
، ونوعا

ً
تفاوت الدينان في القدر ان يكون الدينان متساويين جنسا

 لآلخر بمقدار الزيادة.
ً
 وقعت املقاصة في القدر املشترك وبقي صاحب الدين األكثر دائنا

                                                                                       
 .1املرجع نفسه، ص  1
 .115، 113، مرجع سبق ذكره، ص. ص: (2)هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 2
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 للضرر عنه، مثل حق املرتهن. (ت
ً
 أال يتعلق بأحد الدينين حق للغير؛ دفعا

 .أو شبهة الربا أال يترتب على املقاصة محظور شرعي، كالربا (ث

سواء  ،حقه عما تميز به هطلب صاحب الحق األفضل وتنازلنين بهي سقوط الدي املقاصة الطلبية: .1-2

 .رض ي صاحب الحق األدنى أم أبى

 :هي شروط املقاصة الطلبية

 له. (أ
ً
 لآلخر ومدينا

ً
 ان يكون كل من طرفي املقاصة دائنا

  (ب
ً
رضا صاحب الحق األفضل بالتنازل عن حقه في األفضلية، مثل صفة الدين، كأن يكون دينه موثقا

.برهن 
ً
 أو كفالة، أو أجل الدين، كأن يكون أجل دينه أقصر، أو حاال واآلخر مؤجال

تماثل الدينين في الجنس والنوع، ال في الصفة واألجل. وإذا تفاوت الدينان في القدر وقعت املقاصة  (ت

 لآلخر بمقدار الزيادة.
ً
 في القدر املشترك وبقي صاحب الدين األكثر دائنا

 ظور شرعي، كالربا أو شبهة الربا.أال يترتب على املقاصة مح (ث

 :املقاصة االتفاقية -2

 املقاصة االتفاقية هي سقوط الدينين بتراض ي الطرفين على انقضاء االلتزام فيما بينهما. 

 شروط املقاصة االتفاقية هي:

 له.أن  (أ
ً
 لآلخر ومدينا

ً
 يكون كل من طرفي املقاصة دائنا

 رضا كل واحد من طرفي املقاصة. (ب

 على املقاصة محظور شرعي، كالربا أو شبهة الربا.أال يترتب  (ت

 من كل  يعدألن الرضا  ؛الجنس والنوع والصفة واألجل تجوز املقاصة االتفاقية مع اختالف
ً
من تنازال

وتجوز كذلك إذا تفاوت الدينان في القدر، فتقع املقاصة في القدر املشترك ويحق  .عن حقه في األفضلية الدائنين

 ( من معيار املتاجرة في العمالت(.)أ 2/10ر مطالبة اآلخر بمقدار الزيادة )وينظر البند كثلصاحب الدين األ

 القضائية: املقاصة -3

 أن مادام القانونية املقاصة إيقاع شروط من شرط يتخلف حين القاض ي يجريها التي املقاصة تلك وهي"

 من الدينين خلو شرط يتخلف عندما إال الواقع في ذلك يستطيع ال وهو. الشرط هذا استكمال يستطيع القاض ي

 النزاع في يفصل أن األطراف أحد طلب على بناءً  للقاض ي يمكن فيه متنازع الدينين أحد يكون  فحينما. فقط النزاع

 .املقاصة أمام تقف التي العقبة ويزيل

  الطلب كان أو مبتدأه بدعوة سواءً  ذلك املدين طلب إذا إال تقع ال القضائية املقاصة فإن ذلك وعلى
ً
 عارضا

 أو الحق وجود تأكيد حيث من يدعيه فيما املطالب بأحقية القاض ي حكم فإذا. الطرفين بين الدعوى  نظر أثناء

  ذلك كان. مقداره تحديد
ً
 .املقاصة لشروط استكماال
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  الحكم صدور  وقت من القانون  بقوة تقع املقاصة فإن النحو هذا على املقاصة شروط وباستكمال
ً
 نظرا

 مقاصة حقيقتها في هي القضائية املقاصة فإن ذلك وعلى. التاريخ هذا في وقوعها دون  تحول  كانت التي العقبة لزوال

  حكم وليس لها مقرر  حكم إال بإيقاعها الصادر القضائي الحكم وما. قانونية
ً
 .1"للمقاصة منشئا

 شروط املقاصة في الجملةالفرع الخامس: 

  :2املقاصة مشروعة في الجملة يجب انلتكون 

 أن يكون كل من طرفي املقاصة دائًنا لآلخر ومديًنا له في نفس الوقت. .1

أن يكون الدينان مستقرين في الذمة، فلو كانا أو أحدهما دين سلم أو دين مهر لم تقع املقاصة؛ لعدم  .2

 استقرار الدينين في الذمة.

 في مجلس الصرف.التقابض شبهة الربا كعدم أال يترتب عليها محظور شرعي كالربا أو  .3

 أال يتعلق بأحد الدينين حق للغير؛ دفًعا للضرر، كحق املرتهن. .4

إذا اختلف قدر الدينين في املقاصة فينقض ي الدين األقل كلًيا وما يقابله من الدين األكبر الذي  .5

 ينقض ي جزئًيا.

 املواعدة على اجراء املقاصةالفرع السادس: 

املواعدة بين املؤسسة وعمالئها أو املؤسسات األخرى على إجراء املقاصة فيما ينشأ من ديون في تجوز "

 .2/2و 2/1املستقبل، وتطبق الشروط الواردة في البندين 

كان الدينان بعملتين مختلفتين فتكون املواعدة على إجراء املقاصة بينهما بسعر الصرف السائد عند وإذا 

 وقوع امل
ً
 .3للتواطؤ على الربا"قاصة، منعا

 الفرع السابع: التطبيقات املعاصرة للمقاصة

 :4من التطبيقات املعاصرة للمقاصة ما يأتي

اشتراط املقاصة في الديون الناشئة بين املؤسسة والعميل من البيوع اآلجلة، كاملرابحة املؤجلة أو  -1

 اإلجارة، وهذه املقاصة معمول بها في معظم املؤسسات.

 وتكون هذه امل -2
ً
قاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما. واشتراط هذه املقاصة مقدما

 أغنى عن االتفاق عليها في حال اختالف العملتين أو التفاضل بين الدينين.

                                                                                       
مرجع سبق ذكره، ص.  https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/7/7_2017_04_28!01_14_47_AM.docxاملوقع االلكتروني:  1

 .5، 4ص: 
، تاريخ 8، ص04/10/2017يوم:  ،www.alukah.net، منشور على املوقع االلكتروني: 2016 ،املقاصةبحث طالبي بإشراف د. عبد هللا آل سيف،  2

 .3/05/2019االطالع: 
 .116، مرجع سبق ذكره، ص (2)هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 3
 .116نفس املرجع، ص  4

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/7/7_2017_04_28!01_14_47_AM.docx
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بين املؤسسة القابلة للشيك والجهة الدافعة له عن طريق غرفة املقاصة. وهي مقاصة وجوبية املقاصة  -3

 ا.ر شروط إحداهمأو اتفاقية بحسب تواف

مثل املنظمات الراعية لبطاقات ، كات العاملية أو املحليةبعن طريق الش املاليةبين املؤسسات املقاصة  -4

وهي مقاصة وجوبية أو اتفاقية، بحسب توافر ، االئتمان أو الجهات املنظمة لبطاقات الحسم الفوري

 ا.شروط إحداهم

 الفرع الثامن: املقايضة النقدية

تجوز " املقايضة النقدية التي تتم على أساس الربا؛ ألنها مقاصة بين الفوائد الربوية لسندات بفائدة مع ال "

 .1"سندات بفائدة

 ةلعمليات املقاص املعالجة املحاسبيةالفرع التاسع: 

هناك نظامان للمقاصة أحدهما يدويا الزالت بعض املصارف تتبعه، ونظام الى متطور عن طريق جهاز 

 :2ب الذي يقسم املقاصة الى نوعينالحاس

 املقاصة الخارجيةالنوع األول: 

وتعني ارسال الشيكات املسحوبة على املصارف األخرى ألمر عمالء املصرف لغرض التحصيل من خالل 

 املقاصة، ويتم ذلك وفقا لإلجراءات التالية:

املودعة لديها من قبل عمالئها واملسحوبة ترسل فروع املصرف املختلفة داخل املدينة الواحدة الشيكات  (أ

على مصارف أخرى الى املركز الرئيس ي للمصرف بموجب جدول بريدي ويرفق بهذا الجدول الشيكات 

 املودعة لديها من قبل عمالئها قرص مخزن عليه املعلومات الرئيسية املتعلقة بتلك الشيكات.

: رقم الحساب، رقم الشيك، رقم التاليةنات كما يظهر على وجه كل شيك رقم ممغنط يحتوي على الخا

 العميل، رقم املصرف.

 وعند االرسال يتم اجراء القيد املحاسبي التالي:

xx     )بمبلغ الشيكات الدائنة–من حـ / حسابات متبادلة )املركز الرئيس ي 

    xx     "الى حـ / حسابات جارية "حسابات العمالء 

وعند ورود نتيجة املقاصة بإشعار من املركز الرئيس ي ولنفرض وجود شيكات مسحوبة على عمالء الفرع أو 

 شيكات مرتجعة يكون القيد:

                                                                                       
 .117، ص نفس املرجع 1
 .100، 92مجيد جاسم الشرع، نفس املرجع السابق، ص. ص:  2
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xx      )من حـ / حسابات جارية )حسابات العمالء املدينين 

         xx     " املركز الرئيس ي"الى حـ / حسابات متبادلة 

 أو يكون القيد نظاميا عند االرسال حسب الصورة التالية:

xx     من حـ / شيكات املقاصة برسم التحصيل 

       xx    الى حـ / مودعي شيكات املقاصة برسم التحصيل 

 والصورة األولى للقيد أكثر استخداما.

صة في املركز الرئيس ي، وعادة ما يتم ذلك في يتم استالم الجدول البريدي ومرفقاته من قبل الشعبة املخت (ب

نهاية العمل ألسباب تنظيمية، ومن تم يتم تنظيم جدول بهذه الشيكات لكل فرع على حدة، وهذا الجدول 

 بمثابة كشف باملبالغ الدائنة التي تخص كل فرع حسب اإلرسالية.
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 يمثل نموذجا للجدول البريدي الخاص باملقاصة :(II – 1الشكل )

 

      

 

 

  

 كشف قيود دائنة
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...................................................................................... قيدوا الحساب املذكورين املبالغ املبينة لكل منهم وذلك 

................................................................................................................................................................................. 

 

 أدخلت في:                                    املجموع

 نظمه.....................

  دققه.....................

 حسابات العمالء..................

 اليومية.................................

 .94، الطبعة األولى، اثراء للنشر والتوزيع، صاملنظمات اإلسالمية املصارف اإلسالميةاملحاسبة في (، 2008مجيد جاسم الشرع ) املصدر:

 دينار فلس االسم رقم الحساب
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 ومن خالل الجدول املشار اليه يتم اجراء القيد التالي:

Xx     من حـ / املقاصة 

      Xx       الى حـ / حسابات متبادلة حـ / الفرع املختص 

في صباح اليوم التالي يستلم املوظف الجهاز املختص )جهاز الحاسب( ونسخة الجدول الخاص باملقاصة  (ت

 مع الشيكات والقرص ويتم ادخال البيانات حسب ترتيب معين. 

 املقاصة الداخلية )الواردة( النوع الثاني:

اردة من البنك املركزي حسب نتيجة املقاصة املتمثلة في تقارير يستلمها مع القرص مندوب وهي تمثل الكشوفات الو 

كل مصرف والشيكات املسحوبة على فروعه وكذلك الشيكات املعادة، ويتم فرزها وترتيبها اوتوماتيكيا حيث 

 يستخرج كشف أو تقرير بخالصة الشيكات املرسلة للفروع ويتضمن اآلتي:

 الفرع، مبالغ الشيكات املسحوبة، مبالغ الشيكات املعادة.اسم الفرع، رقم 

 وتكون املعالجة املحاسبية بعد إجراءات املقاصة على النحو اآلتي:

إذا كان مجموع الشيكات املسحوبة واملعادة أكبر من مجموع الشيكات املرسلة من قبل الفرع يكون  (أ

 القيد:

Xx     )من حـ / حسابات متبادلة "حساب الفرع املختص" )بقيمة الشيكات املسحوبة على عمالء الفرع 

           Xx       الى حـ / مذكورين 

          Xx      حـ / املقاصة 

          Xx       حـ / البنك املركزي 

ملرسلة من قبل الفرع يكون إذا كان مجموع الشيكات املسحوبة واملعادة أقل من مجموع الشيكات ا (ب

 القيد:

 من مذكورين:

Xx   "حـ / حسابات متبادلة "حـ / الفرع املعني 

Xx    حـ / البنك املركزي 

          Xx     الى حـ / املقاصة 

علما بان الفرع عند استالمه الشيكات املسحوبة على عمالئه او الشيكات املرتجعة يتم اجراء القيد 

 التالي:

Xx   "من حـ / حسابات الجارية "حـ / العميل املختص 

      Xx    "الى حـ / حسابات املتبادلة "حـ / املركز الرئيس ي 
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 املعالجة املحاسبية للمقاصة في سجالت البنك املركزي: (ت

يقوم البنك املركزي بعد االنتهاء من عمليات املقاصة وتثبيت دائنيه ومديونيه كل مصرف على حدة حسب 

 ي:اليها تكون القيود املحاسبية كاآلتالتي أشرنا  ماليةرير االجالتقا

 بالنسبة للمصارف الدائنة: -1

Xx      حـ / املقاصة 

 الى / مذكورين       

       Xx         ............ حـ / مصرف 

       Xx       ............ حـ / مصرف 

 القيد:بالنسبة للمصارف ذات األرصدة املدينة يكون  -2

Xx     .......... حـ /  مصرف 

Xx     .......... حـ /  مصرف 

        Xx       الى حـ / املقاصة 

وبذلك يكون رصيد املقاصة صفرا لدى البنك املركزي، باإلضافة الى تحميل حسابات املصارف املدينة بفرق 

وكة لديه إذا كانت نتيجة املقاصة دائنة إذا كانت ارصدتها مدينة واضافة الفرق الى حساباتها املمساملقاصة 

 لصالحهم وبذلك تتم تسوية عمليات املقاصة.

 املطلب الثاني: املرابحة

 بالوعد بدءا عملياتها بها تمر التي واملراحل للمرابحة الشرعية واألحكام سسأل ا بيان إلى املعيار هذا يهدف

 قتطبحيث "اإلسالمية االلتزام بها،  املؤسسات على يجب التي الشرعية والضوابط السلعة، العميل بتمليك وانتهاء

 .1"م3200 جانفي 1هـ أو 4142محرم  1من  بتداءا راملعياهذا 

 الفرع األول: نطاق املعيار

مثل الوعد  الشروع فيها، يتناول هذا املعيار عمليات املرابحة بمراحلها املتعددة، وما يتعلق بضمانات"

ألنها  ر صكوك املرابحةوال يتناول املعيا ،شئة عن املرابحةالنا ات املديونياتوما يتعلق بضمان وهامش الجدية،

تتم على التي ال  ال يتناول البيوع املؤجلة. و من املعيار 2/2/6ر البند وينظ) 5/1/5/5) ن معيار صكوك االستثمارضم

 .2"ال يتناول بيع املساومة كما ة،بقية بيوع األمانوال  أساس املرابحة،

 

 

                                                                                       
 .224، مرجع سبق ذكره، ص (2)هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  1
 .203، ص نفس املرجع 2
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 الفرع الثاني: تعريف املرابحة

 :1عرفت املرابحة لغة واصالحا كما يلي

 يقال: بعث املتاع مرابحة، أو اشتريته مرابحة: إذا سميت لكل قدر من الثمن ربحا.تحقيق الربح، في اللغة:  (أ

املرابحة، لكنها متحدة في املعنى واملدلول، وهي: عبارات الفقهاء في تعريف اختلفت  وفي اصطالح الفقهاء: (ب

نقل ما ملكه بالعقد األول، بالثمن األول، مع زيادة ربح، أو بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح 

 معلوم يتفقان عليه.

 البائع.من بيوع االمانات التي تعتمد على االخبار عن ثمن السلعة، وتكلفتها التي قامت على فاملرابحة 

 الزيادة تلك تحديد بعد تكلفتها أو ثمنها على محددة بزيادة سلعة (بالشراء آلمرا) عميلها إلى املؤسسة بيع هي"

 بتأجيل املصرفية املرابحة وتقترن  العادية املرابحة عن لتمييزها املصرفية املرابحة وتسمى الوعد في (املرابحة ربح)

 صلياأل  الربح على البائع يقتصر وحينئذ أيضا، حالة مرابحة فهناك لوازمها، من ليس التأجيل هذا أن مع الثمن

 .2"ألجلا مقابل دون 

 الفرع الثالث: أنواع املرابحة

 :3املرابحة العادية، املرابحة لآلمر بالشراء

عليه، نسبة بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع، مع زيادة ربح معلوم متفق املرابحة العادية:  (أ

 من الثمن، أو بمبلغ مقطوع، إذا وقعت من دون وعد سابق.

بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع، مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، املرابحة لآلمر بالشراء:  (ب

نسبة من الثمن، أو بمبلغ مقطوع، إذا وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة 

 طريق املؤسسة، وهي املرابحة املصرفية.عن 

 الفرع الرابع: أهداف املعيار 

 :4يهدف هذا املعيار الى 

 بيان األسس واألحكام الشرعية للمرابحة لآلمر بالشراء. -

 املراحل التي تمر بها عملياتها، بدءا بالوعد وانتهاء بتمليك العميل السلعة. -

 املؤسسة املالية اإلسالمية االلتزام بها.الضوابط الشرعية التي يجب على  -

                                                                                       
، دار الكتب املصرية فهرسة اثناء النشر اعداد مقارنةضوابط ومعايير االستثمار في املصارف اإلسالمية دراسة (، 2015عادل عبد الفضيل) 1

 .123ص إدارة الشؤون الفنية، الطبعة األولى،
 .234هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .137املرجع نفسه، ص  3
 .146نفسه، ص املرجع  4
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 اإلجراءات التي تسبق عقد املرابحةالفرع الخامس: 

 :1اإلجراءات التالية تسبق عقد املرابحة

 :ملك سلعة عن طريق املؤسسةإبداء العميل رغبته في ت .1

 الضوابطة أن تشتري السلعة بناء على رغبة عميلها وطلبه ما دام أن ذلك متفق مع سللمؤس .1-1

 .الشرعية لعقد البيع

من جهة معينة أن يكون شراء الســلعة  يجوز أن يطلــب العميل من املؤسسة 2/2/3مع مراعــاة البنــد  .1-2

ى هي عروضا أخر العميل ال غير، ويحق للمؤسســة االعتذار عــن املض ي في العملية فــي حالة رفض 

 األنسب للمؤسسة.

بذلك، ويجوز  إال إذا تم التصريحتتضمن صفة الوعد أو التعهد من العميل ال  الرغبة الصادرة  .1-3

أن يكون محرر العميل  مانع من الرغبة والوعد، وال يشــمل إعداد مستند واحد يوقع عليه العميل

 معتمداا نمطيا قبــل العميل أو أن يكون طلبيشــمل الرغبة والوعد، وال مانع من أن يكون محررا من 

 .من قبل املؤسســة يوقع عليه العميل

ة من يالالخاص أو خكانت موجهة باســمه ســواء  ســلعةال بأســعار عروض على أن يحصل للعميل .1-4

ر إرشــادية وليس لها صفة اإليجاب، ويفضل أن تكون تلك العروض باسم التوجيه، وعند ذلك تعتب

فإذا صدر جــواب  من البائع يظل قائما إلى انتهاء املــدة املحددة فيه،إيجابا ــة وتتضمن املؤسس

 .انعقد البيع تلقائيا بينها وبين البائعبالقبول 

 :موقف املؤسسة من طلب العميل إلجراء املرابحة .2

من أي توجيه، ي ه خاصة أو الخـــالياملوجه العلــى إيجاب البائع  من العميل جــواب بالقبول إذا صــدر   .2-1

 .فإن البيع يكون قد تم مع العميل فال يجوز للمؤسسة إجراء عملية املرابحة في تلك السلعة

وجد، ويشــترط أن  األصلي إناآلمر بالشراء والبائع يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق، بين العميل  .2-2

وال يجــوز تحويل العقــد املبرم بيــن العميل  .تكون هــذه اإلقالة من الطرفين حقيقية وليست صورية

 .واملــورد إلى املؤسسة

يصح  العميل أو وكيله. فال غير ها طرف ثالثياليجب على املؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة  .2-3

أو وكيله املالك  و وكيله. فال يصح أن يكون العميل اآلمر بالشراء هو نفسهمثال ثالث غير العميل أ

فــإن وقع  .أو أن تكون الجهة املوردة للســلعة مملوكة للعميل بما يزيد على النصف األصلي للسلعة،

 .مثل ذلك البيع ثم تبين األمر كانت العملية باطلة ألنها من بيع العينة

مالكة الســلعة( لها قرابة نســب أو عالقة زوجية مع العميل، فعلى املؤسسة إن كانــت الجهة املوردة ) .2-4

 .تحايال على العينة وا اأن تتأكد قبل دخولها في املرابحة من أن البيع ليس صوري

في مشــروع أو صفقة محددة مع وعد أحدهما والعميل على املشــاركة يمتنــع االتفاق بين املؤسســة   .2-5

باملرابحة الحالــة أو املؤجلة في وقت الحق. أما إذا وعد أحد الشــريكين اآلخر  لآلخر بشراء حصته

                                                                                       
 .309، 302نفسه، ص. ص:  املرجع 1
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بشراء حصته بالقيمة الســوقية للبيع أو بقيمة يتفقان عليها في حينه فال مانع من ذلك بعقد شراء 

 ل.أكان الشراء بثمن حال أم مؤججديد، سواء 

الذهــب أو الفضة أو العمــالت، وال يجوز إصــدار صكوك قابلة ال يجــوز إجــراء املرابحــة املؤجلة في   .2-6

 .على نفس السلعةها. كما ال يجوز تجديد املرابحة للتــداول بديون املرابحة أو غير 

 :الوعد من العميل  .3

 .ال يجوز أن تشــتمل وثيقة الوعد أو ما فــي حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين )املؤسسة والعميل(ك .3-1

لوازم املرابحــة الوعد، أو االتفاق العام )اإلطار(، وإنما هو لالطمئنــان إلى عزم العميل علــى ليس من  .3-2

املؤسسة فرص بديلة لتسويق السلعة  ىتنفيذ الصفقة بعد تملك املؤسسة للسلعة. فإذا كانت لد

 .أمكنها االستغناء عن الوعد أو اإلطار

آلمر بالشراء إذا كانت بشرط الخيار للمتواعدين كليهما والعميل ا من املؤسســةيجوز إصدار املواعدة  .3-3

 .أو أحدهما

يجوز للمؤسسة والعميل اآلمر بالشراء بعد الوعد وقبل إبرام املرابحة االتفاق على تعديل بنود الوعد  .3-4

عما كانت عليه ًسابقا، سواء بالنسبة لألجل أم الربح أم غيرهما. وال يجوز تعديل الوعد إال بـاتفاق 

 .ينالطرف

املؤسسة الســلعة مع اشتراط حق الخيار لها خالل مدة معلومة، فإذا لم يشــتر  يجوز أن تشــتري  .3-5

العميل الســلعة أمكنها رد السلعة إلى البائع ضمن تلك املدة بموجب خيار الشرط املقرر شرعا، وال 

بل بالبيع الفعلي  يسقط الخيار بين املؤسسة والبائـع األصلي بعرض املؤسسة السلعة على العميل،

 .ويستحسن أن ينص في خيار الشــرط على أن عرض السلعة للبيع ال يسقط الخيار اليه

 :العموالت واملصروفات  .4

 .ال يجوز حصول املؤسسة من العميل على عمولة ارتباط .4-1

 .ال يجوز حصول املؤسسة على عمولة تسهيالت .4-2

تقســم بينهما ما لم يتفق الطرفان على تحمل  املؤسســة والعميلمصروفات إعــداد العقود املبرمة بين  .4-3

أحدهما لها، على أن تكــون تلك املصروفات عادلــة، أي على قدر العمل؛ حتى ال تشتمل ضمنا على 

 .عمولة ارتباط أو عمولة تسهيالت

لعمليــة أن تتقاض ى أجرة إذا كانــت املرابحــة قد تمــت بطريقة التمويــل الجماعي فللمؤسســة املنظمة ل .4-4

 .عــن التنظيم يتحملها املشاركون التمويل

ا كانت الدراســة بطلب العميل وملصلحتــه إذ تجريهاى التي يجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدو  .4-5

 .واتفق على املقابل عنها منذ البداية مع تمكينه من الحصول على الدراسة إذا أراد

 :العمليةفي  الضمانات املتعلقة بالشروع .5

يجوز للمؤسســة أن تحصل من العميل )اآلمر بالشــراء( على كفالـة )ضمان( حسن أداء البائع األصلي  .5-1

بالشراء وال وكيال للمؤسسة،  اللتزاماته تجاه املؤسسة بالصفة الشــخصية للعميل وليس بصفته آمر

مثل هذه الكفالــة إال في الحاالت التــي وال تطلــب ، وعليه فلو لم يتم عقد املرابحة تظــل كفالته قائمة
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املرابحة. ويترتب على هــذا الضمان  موضوع لسلعةا منها املؤسسة تشتري  معينا ايقترح فيها العميل بائع

تحمل العميل الضــرر الواقع على املؤسســة نتيجة عدم مراعاة البائع ملواصفات الســلعة وعدم 

مــا قد يؤدي إلــى ضياع جهود املؤسســة وأموالهــا أو يترتب عليــه الدخول تنفيــذ التزاماته، مفي الجديــة 

 .فــي منازعات ومطالبات باهظة

ال يجــوز تحميل العميل اآلمر بالشــراء ضمان ما يطرأ على الســلعة من أضرار وهالك خــالل فترة  .5-2

أداء البائع التي تقتصر على حســن وال يمكن اعتبار هذا من قبيل كفالة حسن . التخزين أوالشــحن 

 ة.مالك السلعر الطريق التي يجب أن يتحملها مخاط ضمانإال  ىتنفيــذ االلتزامات وال تتعد

العميل  أن تأخذ مبلغا نقديا يسمى هامش الجدية، يدفعه في حالة اإللزام بالوعــد يجوز للمؤسســة .5-3

للعميل، وكذلك لتطمئن علــى إمكان تعويضها  ليةاملامــن أجل أن تتأكد من القدرة  من املؤسسة بطلب

عن الضرر الالحــق بها في حال نكول العميل عن وعــده امللزم. وبذلك ال تحتاج املؤسســة إلى املطالبــة 

عربونا.  ش الجدية. وال يعتبر هامش الجديةبدفع تعويــض الضرر وإنما تقتطــع ذلك من مبلغ هامــ

ان الجدية إما أن يكون أمانة لالســتثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره وهذا املبلغ املقدم لضم

 .لعميلا. وإما أن يودع في حساب جار باختيار ةالشرعية بين العميل واملؤسسعلى أســاس املضاربة 

ال يجوز للمؤسســة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده امللزم، وينحصر  .5-4

وثمن  ، وهو الفرق بين تكلفة الســلعةفي اقتطاع مقدار الضــرر الفعلي املتحقق نتيجة النكــول  حقها

 .بيعها لغير اآلمر بالشراء. وال يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة

املؤسســة إعادة هامش الجدية للعميل،  تم تنفيذ العميل لوعده وإبرامه عقد املرابحة فيجب على إذا .5-5

ويجوز االتفــاق مع العميل  .2/5/3في البنــد   في حالة النكول حســب التفصيلق لها تملكه إالوال يح

 .عنــد إبرام عقد املرابحة على حســم هذا املبلغ من ثمن السلعة

العميل، وال يجوز ذلك في مرحلــة الوعد.  معيجوز للمؤسســة أخــذ العربون عند عقد بيــع املرابحة  .5-6

واألولى أن تتنازل املؤسســة عند اختيار العميل للفســخ عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي، 

 .وهو الفرق بين تكلفة السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إلى الغير
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  التنفيذية لبيوع املرابحة حسب أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةخريطة اإلجراءات : (II – 2الشكل )

 

 

 

 

 

 

  

 القبول 

 القبول 

 رفض العميل

 وبيع البضاعة 

  نهاية اإلجراءات

 بداية اإلجراءات
 اسم العقد أو املستند

 طلب 

  منفذ اإلجراءات

 العميـــل 

 املصرف

نموذج الوعد  العميل واملصرف
 بالشراء

عقد الشراء من  املصرف
 املورد

 العميل 
عقد البيع بين 
املصرف والعميل

املصرف 
 والعميل 

  إذن تسليم للعميل

مستند سداد  العميل 
 األقساط

تقديم العميل طلب 
 التمويل باملرابحة

وسداد  الوعد بالشراء
 ضمان الجدية

الشراء من املورد والتملك 
 والحيازة

التوقيع على عقد البيع 
 وتقديم الضمانات

تسليم العميل البضاعة 
املصرف بمعرفة

سداد العميل 
 لألقساط

نكول العميل 
 وبيع البضاعة 

 ضمان الجدية

 الر فض

  دراسة الطلب

اقعالتمويل باملرابحة كما تقوم بها حسين حسين شحاتة، املصدر:   ، املوقع االلكتروني:املصارف اإلسالمية بين الواجب والو

http://www.darelmashora.com  :25/03/2019تاريخ االطالع. 

http://www.darelmashora.com/


 الفصل األول: املحاسبة اإلسالمية ومعاييرها

 
52 

 مزايا بيع املرابحة الفرع السادس:

ر صيغ االستثمار لبيع املرابحة مزايا جعلته   واضح، وذلك  صارف اإلسالمية علـى نحووالتمويل فـي امليتصدَّ

عه بخصائص ومزايا عديدة،   :1نذكر أبرزها فيما يليلتمتُّ

 :يبيع املرابحة وحركة السوق املحل -1

له بيع املرابحة من قناة استثمار معتبرة لتوظيف أموال   ِ
 
ه ة، فإنياملصارف اإلسالمباإلضافة إلى ما يمث

ر لهم فرصة الحصول على تمويـل مشترياتهم دون االضطرار للجوء إذ يوف يعود بالنفع على املستهلكين

 هم الحرج الشرعي.بالبنوك التقليدية، مما يجنإلـى 

ا يزيد من حركة السوق مم للسلع شراًء حقيقيال بيع املرابحة لآلمر بالشراء يمث ة لذلك، فإناضاف

اإلقبال على ة وزيادة عجلة التنمية االقتصاديلتلبية طلبات املستهلكين، األمر الذي ُيسهم في دوران 

 همسلب الفعال، األمـر الذي ية وتوفير فرص العمل، وتوليد الدخـول وزيادة الطاملشروعات اإلنتاجي

 مي.فـي معالجة املشكالت االقتصادية في املجتمع من ركود وتضخم وركود تضخ

 :بيع املرابحة والتدفق النقدي -2

ه تمويل ذو استحقاقات منتظمة تتيح للمصرف اإلسالمي استرداد ـع املرابحة لآلمـر بالشراء بأنز بييتمي

دة تدوير إجراء تخطيط سليم، وإعا ن منالتمك وبالتالينقديا منتظما  اتدفق ق لـهبطريقة تحق أمواله

 ق مصلحة جميع أطراف التعاقد.األموال في املجتمع مما يحق

خاطر ن املصرف اإلسالمي من مواجهة مة علـى تحقيق العوائد فحسب، وإنما تمكز وال تقتصر هذه املي

الذ، األمر تسهيالت املقرض األخير أو املم له يقدالبنك املركـزي ال  حوبات املفاجئة، خاصة وأنسال

 ة.صرف االعتماد على سيولته الذاتيم على املالذي ُحت

ن وضع السيولة لديه، وهي سالمي لتوظيف أمواله بطريقة تحسدة للمصرف اإل كما يمثل فرصة جي

الذي تتمتع به البنـوك التقليدية دون املصارف  ين العامدسندات البديل َحَسن عن االستثمار فـي 

 هذه السندات تحمل سعر الفائدة. اإلسالمية ألن

 مخاطر بيع املرابحةالفرع السابع: 

ه أقل أشكال االستثمار والتمويل عرضة للمخاطر،  ر الباحثون إلـى بيـع املرابحة علـى أنَّ
ُ
 ما َينظ

ً
كثيرا

رية، ولكنه ليس صحيحا بصورة مطلقة، إذا كثيـرا ما يتعرض وقد يكون هذا صحيحا مـن الناحية النظ

 :2منها التمويـل باملرابحـة إلـى مخاطر وصعوبات

 :اختالف املواصفات -1

 
ً
دها مسبقا ِ

يقتض ي بيع املرابحة أن يقوم املصرف نفسه بشراء السلعـة حسب املواصفات التي يحد 

 اآلمر بالشراء.

                                                                                       
، منشورة على املوقع 47، 46، ص ليبيا، سلسلة صيغ التمويل واالستثمار في املصارف اإلسالمية بيع املرابحة لآلمر بالشراءـبكر ريحان،  1

 . www.kantakji.comاإللكتروني: 
 .51، 48املرجع نفسه، ص  2

http://www.kantakji.com/
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ُيفاجئ اآلمـر بالشـراء واملصرف نفسه بعد وصول السلعة أنَّ البضاعة ويحُدث في بعض األحيان أن 

دها اآلمر بالشراء.  عن التي حدَّ
ً
 أو قليال

ً
 تختلف كثيرا

ل املصرف مخاطر اختالف  ة، أن يتحمَّ ة بيع املرابحة من الناحية الشرعيَّ وقلد َعِلمنا أنَّ من شروط صحَّ

ه يشتري السلعة لنفسـه قبل أن يبيع لآلمر بالشراء، وتزداد مخاطر املصرف  املواصفات على اعتبار أنَّ

 إذا كانت السلعة مستوردة.

اتهم، ولكن  ل مسؤوليَّ رين( من تحمَّ ِ
وال يمنع هذا من مطالبة املصرف األطراف األخرى )البائعين واملصد 

ل في   املصرف يبقى هو املسؤول عـن اختالف املواصفات إزاء اآلمر بالشراء، وقد يتحمَّ
ً
سبيل ذلك كثيرا

 من النفقات والجهود.

 :ظهور عيب خفي في السلعة -2

ل املصرف تبعة العيب يـع املرابحة من الناحية الشرعية أن يتحمة بأيضا أن مـن شروط صح علمنا

وتزداد الخطورة هنا ألن العيب ال ُيكتشف إال عند استخدام ، الخفي إذا ظهر في السلعة عيب خفي

 السلعة.

ل أعباء ل عن مخاطر اختالف املواصفات أن املصرف يتحمة كما قيالعيوب الخفي مخاطرويقال عن 

ل في يتحمعن العيوب الخفية في السلعة، وقد املطالبة بالتعويض، ولكن املصرف يبقى هو املسؤول 

 من النفقات والجهود.
ً
 سبيل ذلك كثيرا

 :هالك السلعة قبل التسليم -3

اعتبار  تبعة هالك السلعة قبل التسليم تقع على عاتق املصرف فـي بيع املرابحة، على عروف أنمن امل

 بها. هذا أحد الضوابط الشرعية التي ال يصح بيع املرابحة إال

ل خسـارة واقعة ينبغي على املصرف وبناء عليه، فإن هالك السلعة كليا أو جزئيا قبـل التسليم يمث

ل مسؤوليتحم لبة األطراف األخرى املسؤولة عن ذلك الهالك، سواء كانت شركات ة مطالها، أو تحمُّ

الت؛ فتتراوح مـن الخسارة عة ملثل هذه الحاأما الخسائر املتوق، ن أو الشركات الناقلة أو املصدرينالتأمي

ـي مطالبـة األطراف األخرى بتحمل ة للسلعة، إلى خسارة الوقت واملصاريف والجهـود املبذولة فالكلي

 اتها.مسؤولي

تسليمها للمر بالشراء، خاصة  ة لهالك السلعة قبلالحاالت الواقعية العديد من وفي املصارف اإلسالمي

 ة.لدى فحصها في املختبرات العلمية املختص تها لالستهالكت عدم صالحية، التي كان َيثبُ السلع الغذائي

 :مخاطر إدارية وتسويقية -4

، ولبيع ة ينطوي على بيع األجلراء كما تجريه املصارف اإلسالميبالشمن املعلوم أنَّ بيع املرابحة لآلمر 

الشراء على التسديد، بـل وأحيانا عدم كفايـة لة في عدم قدرة اآلمر باألجل مخاطره الخاصة املتمث

يئة بسبب ق بكفالء آخرين، إذ بمرور الزمن قد ال تصبح كفاالتهم ملالتي تتعل ة تلكالضمانات، خاص

 .، أو سفرهم أو غير ذلكاملاليةهم انقطاع موارد

خاصة إذا كانت السلع املمولة وفي تمويل الشركات واملؤسسات تزداد مخاطر األجل بصورة أكبر، 

لركود أو زيادة املنافسة أو تبدل األذواق، مما ض أعمـال هذه املؤسسـات ملخاطـر ا؛ نظرا لتعر كمالية

 تجاه املصرف.انهم من الوفاء بالتزاماتهم عدم تمك وبالتالييء من الكساد، ض بضائعهم إلـى شـيعر 
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ة عند عدم وفاء املدينين )سواء كانوا زداد مستويات الخسارة التي تتعرض لهـا املصارف اإلسالميوت

ه ال للمصرف دون أي تعويض، إذا أن املاليةاملوارد  هذا يعنـي تعطيل ألنأو شركـات( بالتزاماتهم،  فراداأ

 :لى التمويل نتيجة التأخير تطبيقا للقاعدة الشرعيةة عأرباح إضافيأي يجوز للمصرف تقاضـي 

من إذا ُمدَّ في األجل أال" 
َّ
 ".يزاد في الث

 :اآليةق عليه أحكام فتطب؛ هنا إما أن يكون ُمعسـرافاملدين 

 من سورة البقرة[. 280" ]اآلية رة إلــى ميســـــرةذو عسرة فنظ وإن كــان" 

 ."مطل الغني ظلم"وإما أن يكـون موسـرا مماطال؛ فتطبق عليه أحكام الحديث الشريف: 

ه ال يجوز إضافة هذه الغرامة إلى مـن املدين الغني املماطل، إال أن ه يجوز أخذ غرامة تأخيـرأنورغم 

 ما تودع في صناديق الزكاة والتكافل. وإنأموال املصـرف أو أموال مودعيه، 

 املعالجة املحاسبية لعمليات املرابحة :الفرع الثامن

 :1تتم املعالجة املحاسبية للمرابحة على

أسس قياس قيمة موجودات املرابحة واملرابحة األجل اآلمر بالشراء )تكلفة الثمن األصلي( يشمل الثمن  -1

 األصلي للمجودات موضوع عقد املرابحة واملرابحة ألجل اآلمر بالشراء العناصر اآلتية:

الفاتورة األصلية للموجود )السلعة أو البضاعة أو غيرهما( موضوع العقد، وإذا كانت القيمة قيمة  (أ

 بالعملية األجنبية، يكون سعر الصرف هو الساري وقت الشاري في السوق الحرة.

ف واملصاريف اإلضافية املباشرة التي أنفقت على السلعة أو البضاعة حتى وصلت اليكافة التك (ب

 املؤسسة أو املكان املتفق عليه، وتتضمن ما يلي:مخازن 

 تكايف ومصاريف االتصاالت لعقد الصفقة. -

 ف ومصاريف التعبئة والتغليف.اليتك -

 ف ومصاريف النقل والشحن والتأمين.اليكت -

 ف ومصاريف التخزين والحراسة.اليتك -

 ف الرسوم الجمركية والضرائب إن وجدت.اليمصروفات وتك -

 تؤخذ في الحسبان ف اليوال تتضمن التك
ً
واملصاريف السابقة أي أعباء إدارية ألنها أعباء املؤسسة وغالبا

 ة اإلسالمية.اليعند تحديد هامش الربح املحسوب للمؤسسة امل

 بندي )أ( و )ب( التكلفة الفعلية )التاريخية( للموجودات عند االقتناء. اليويمثل إجم

 مر بالشراء عند االقتناء.إثبات موجودات املرابحة واملرابحة ألجل اآل   -2

 يتم اإلثبات على أساس التكلفة التاريخية، وتكون املعالجات املحاسبية كما يلي:

                                                                                       
تاريخ االطالع:  ،http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=1840حسن حسين شحاتة، املعالجات املحاسبية ملعيار املرابحة،  1

20/05/2019. 
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 عند قيام املؤسسة بشراء املوجودات موضوع املرابحة تكون املعالجة املحاسبية كما يلي: -

xxx  ..... من حـ / موجودات املرابحة / مرابحة رقم 

 xx  الى )
ً
 حـ / املوردين )إذا كان الشراء آجال

 أو     

  )
ً
 إلى حـ / الخزينة )إذا كان الشراء ناجزا

 أو     

 حـ / املراسلين )إذا كان السداد عن طريق املراسلين بالخارج( إلى                              

 ف واملصروفات اإلضافية املباشرة تكون املعالجة املحاسبية كما يلي: اليعند سداد التك -

xxx  ..... من حـ / موجودات املرابحة / مرابحة رقم 

 xx  إلى )
ً
 حـ / الخزينة )إذا كان الشراء ناجزا

 أو     

(إلى حـ / ال  
ً
 دائنين )إذا كان الشراء مؤجال

 ة:اليقياس قيمة املوجودات بعد االقتناء في نهاية كل فترة م -3

 حالة اإللزام بالوعد تكون املعالجة املحاسبية كما يلي: -

إذا كانت املؤسسة تأخذ بالرأي الفقهي أن الوعد ملزم بالشراء، ففي هذه الحالة تقاس املوجودات املتاحة 

 باملرابحة لآلمر بالشراء على أساس التكلفة التاريخية.للبيع 

 معالجات محاسبية. نهاية كل فترة مالية، وال توجد أيويمثل الرصيد الدفتري في 

العميل وكانت التبيعة على املؤسسة فإن قيمة  الىوإذا تلف أو هلك جزء من هذه املوجودات قبل تسلميه، 

 :التاليالدفترية، وتكون املعالجة املحاسبية على النحو النقص يعتبر خسارة، ويخفض من القيمة 

xxx  ..... من حـ / تلف أو فاقد موجودات املرابحة / مرابحة رقم 

 xx  دات املرابحة / مرابحة رقم .....حـ / موجو  الى 

 ويقل رصيد حساب موجودات املرابحة بقيمة التلف أو الفاقد.

 :االلتزام بالوعدعدم في حالة  -
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: أن الوعد غير ملزم بالشراء، تقاس املوجودات بالقيمة الدفترية انت املؤسسات تأخذ بالرأي الفقهيإذا ك

 إذا كانت أقل من القيمة الجارية أو املتوقع استردادها.

ن بالفرق مخصص هبوط  و 
َ
أما إذا كانت القيمة الدفترية أعلى من القيمة الجارية أو املتوقع استردادها، ُيك

 :سبية على النحو التالياملرابحة، وتكون املعالجة املحا قيمة موجودات

 عند تكوين املخصص

xxx  (من حـ / مصاريف االستثمارات )في قائمة الدخل 

 xx  حـ / مخصص هبوط قيمة موجودات املرابحة. الى 

 تعديل القيمة الدفترية للموجود

xxx  من حـ / مخصص هبوط قيمة موجودات املرابحة 

 xx  مجودات املرابحة / مرابحة رقم .....حـ /  الى 

 إثبات الحسم )الخصم املكتسب( املحتمل الحصول عليه بعد اقتناء املوجودات. -4

 حالة الحصول على الحسم عند توقيع العقد مع العميل: (أ

 للمؤسسة، وتخفض قيمة املوجودات بمبلغه، وتكون املعالجة املحاسبية كما يلي:
ً
 ال يعتبر الحسم إيرادا

xxx   ن حـ / املوردينم 

 xx   حـ / حسم املوجودات املرابحة الى 

 

xxx   من حـ / حسم املوجودات املرابحة 

 xx   حـ / موجودات املرابحة الى 

 حالة الحصول على الحسم بعد توقيع العقد وتسليم البضاعة (ب

 للمؤسسة، فإنه يظهر 
ً
في قائمة الدخل مع اإليرادات إذا رأت هيئة الرقابة الشرعية أن هذا الحسم يعتبر إيرادا

 وتكون املعالجة املحاسبية.

xxx  من حـ / املوردين 

 xx  حـ / حسم موجودات املرابحة الى 
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xxx  من حـ / حسم موجودات املرابحة 

 xx  (الى حـ / إيرادات االستثمارات )في قائمة الدخل 

 :اآلمر بالشراءإثبات وقياس املعامالت مع عمالء املرابحة واملرابحة ألجل 

 :إثبات سداد هامش الجدية  -1

بعد االتفاق والتراض ي بين املؤسسة والعميل، يتم توقيع العميل على الوعد بالشراء[ وفي ضوئه يقوم العميل 

 :اد ضمان الجدية على النحو التاليبسداد هامش الجدية املتفق عليه، وتتمثل املعالجة املحاسبية لسد

xxx   / من حـ)
ً
 الخزينة )إذا كان السداد نقدا

 من الحساب الجاري(              
ً
 أو حـ / الحسابات الجارية )إذا كان السداد خصما

             xx           ( الى حـ / عمالء املرابحة)هامش الجدية 

 اليئمة املركز املإن لم تسوى( في قاهامش الجدية )- رصيد عمالء املرابحةلة يظهر اليوفي نهاية الفترة امل

 ( بالقيمة الدفترية.وعة من االلتزامات قصيرة األجل )الخصوم املتداولةضمن مجم

 إثبات التوقيع على عقد بيع املرابحة ألجل اآلمر بالشراء  -2

، يتم إبرام عقد البيع مع العميل، عندما تقوم املؤسسة بشراء البضاعة موضوع العقد وتملكها وحيازتها

 :ملحاسبية على النحو التاليا وتتمثل املعالجة

 من مذكورين: -

 xx   .حـ / عمالء املرابحة / هامش الجدية 

              xx            .حـ / عمالء املرابحة 

 :إلى مذكورين

xxx    / مجودات املرابحةمن حـ 

          xxx )الى حـ / إيرادات املرابحة املؤجلة )تحت التسوية 

 املرابحة األقساط:إثبات سداد عميل   -3

 عندما يقوم عميل املرابحة بسداد القسط، تكون املعالجة املحاسبية كما يلي:

xxx  من حـ / الخزينة  )إذا  
ً
 (كان السداد نقدا
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 من الحساب الجاري للعميلكان السدا .. )إذا.العميل  –أو من حـ / الحسابات الجارية           
ً
 (د خصما

 إذا كان السداد بشيك(حـ / الشيكات تحت التحصيل .... ) أو من          

 xxx   حـ / عمالء املرابحة. إلى 

 :إثبات مطل العميل الغني ومعاقبته  -4

ني ومماطل، وعرض أمره على هيئة الرقابة غإذا تأخر عميل املرابحة عن سداد األقساط، وتبين أنه 

الالزمة، وانتهى األمر إلى عقوبته بمقدار الضرر الذي وقع على املؤسسة،  الشرعية باملؤسسة واتخذت اإلجراءات

 :اليتكون املعالجة املحاسبية على النحو الت

xxx  .من حـ / عمالء املرابحة 

 xx  ملرابحةحـ / حسم موجودات ا الى  
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 :خالصة

توفير  الىبشكل عام  هدفت وخارجه،املحاسبة علم يقدم بيانات ومعلومات ألطراف عديدة داخل املشروع 

ل تسجو .(د نتيجة نشاط الوحدة االقتصادية خالل فتره زمنية معينة )ربح أو خسارةتحدالتي  املاليةاملعلومات 

هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات ، مراعية للمبادئ التي تقوم عليها. وكان لجميع عمليات الوحدة االقتصادية

تساعد في رفع كفاءة ( دور هام في اصدار املعايير الشرعية للمحاسبة اإلسالمية. التي AAOIFI)املالية اإلسالمية 

ء املحاسبي في املصارف اإلسالمية، وتعد وسيلة موضوعية لتقويم األداء املحاسبي وتطويره إلى األفضل والسيما األدا

ظهور العمل املصرفي اإلسالمي بقوانين ة. وأهم ما يستدعي إلى وجود املعايير املحاسبية الحاجة الى في ظل العومل

 وأعراف مصرفية موحدة أمام املؤسسات التقليدية املحلية والدولية.

قاصة واملرابحة لهما دور كبير في تسهيل املعامالت املصرفية. فاملقاصة الدائن 
ُ
فالحظنا أن معياري امل

دين، واملرابحة تساعد في عملية التمويل من خالل شراء سلع بأمر من العميل ممرا بإجراءات خاصة بهذه وامل

 العملية ثم السداد على دفعات بهامش ربح البعيد عن مصطلح الفائدة.
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 تمهيد:

من خالل هذا العمل، تم معاينة ومراجعة ما يمكن ان يدعم هذه املذكرة وخاصة ما تعلق األمر باملرابحة 

واملقاصة. في سياق هذه الجزئية سيتم دراستهما من خالل ما يتم من قيد محاسبي دولي لدى املؤسسات املالية 

االعتماد على بعض األمثلة املفسرة واملوضحة لشكل التسجيالت املحاسبية في اإلسالمية كحال املصارف. وقد تم 

 سياق الحاالت املدروسة على سبيل املثال وليس الحصر.

 سنتطرق في هذا الفصل الى:

قاّصة املبحث األول:
ُ
 التسجيالت املحاسبية لعملية امل

 التسجيالت املحاسبية لعملية املرابحة املبحث الثاني:
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 املبحث األول: تسجيالت محاسبية لعملية املقاصة

 التسجيالت محاسبية لعملية املقاصةفي هذا املبحث سنتطرق 

 قسم املقاصةالشيكات التي يتلقاها املطلب األول: 

األخرى  يقوم قسم املقاصة في البنوك التجارية بتسوية املعامالت املصرفية التي تتم بين البنك والبنوك

 :1تويتلقى نوعين من الشيكا

 سحوبة على عمالء البنك )سحب بشيكات خارجية(.املشيكات مقدمة من بنوك أخرى  (أ

 سحوبة على عمالء البنك )سحب بشيكات خارجية(.املشيكات مقدمة من بنوك أخرى  (ب

حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل املقاصة بين الشيكات املقدمة  ،ويتم تبادل الشيكات في غرفة املقاصة

 مؤسسة النقد. ياملقاصة همن كل بنك وبين الشيكات املسحوبة عليه مع مالحظة أن مقر غرفة 

ية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسويات حسابية فقط دون حاجة النتقال وتتم تسو 

 لعدم انتقال األموال من بنك إلى آخر.
ً
 األموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والضمان نظرا

 املطلب الثاني: 
م
 ةقاص  اإلجراءات املتعلقة بعملية امل

 :2توضيح اإلجراءات املتعلقة بعملية املقاصة فيما يلييمكن 

 لدى البنك: (أ

 ،تتولى الشعبة املختصة في قسم الحسابات الجارية عملية استالم الشيكات املسحوبة على البنوك األخرى 

 :باآلتيوحسب نموذج معين يعد من قبل عمالء البنك ثم يقوم املوظف املختص 

 .عليها فرز الشيكات حسب البنوك املسحوبة -

ادراج شيكات كل بنك في قائمة معدة لهذه الغاية وهي قائمة ارسالية شيكات مقاصة وفق نموذج معين  -

 .املخولينوتعد من نسختين وتحتوي على تفاصيل الشيكات وتجمع وتطابق ثم تختم ويوقع عليها بتواقيع 

 .لمقاصةلتعد قائمة موحدة بموجب نموذج معين تحتوي على خالصة الشيكات املرسلة  -

والذي يحتوي على مجاميع الشيكات املسحوبة على  ،يتم تعبئة نموذج تقديم شيكات إلى غرفة املقاصة -

ويتم تنظيم هذا النموذج بنسختين مع مالحظة أن  ،واملجموع الكلي في الجانب الدائن ،وعددها ،كل بنك

شيكات مسحوبة على املصارف تعبأ من قبل الشعبة املختصة من واقع الشيكات  ،خانة أو جانب الدائن

                                                                                       
، تاريخ االطالع: 23/02/2010يوم:  ،topic-m7asba.yoo7.com/t4-http://dمنتديات دنيا املحاسبة، املحاسبة في البنوك، منشور على املوقع االلكتروني:   1

21/5/2019. 

تاريخ  13/07/2011يوم:  https://www.almohasb1.com/2011/07/clearing.html، منشورة على املوقع االلكتروني: املقاصةمدونة املحاسب األول،  2

 .13/05/2019االطالع: 

 

http://d-m7asba.yoo7.com/t4-topic
https://www.almohasb1.com/2011/07/clearing.html


 صل الثاني: تسجيالت محاسبية لعمليات املرابحة واملقاصةالف

 62 

أما الجانب املدين الشيكات املسحوبة علينا  ،وبمحاذاة اسم كل بنك عدد ومبالغ الشيكات املسحوبة عليه

 بأن القيد املحاسبي ي
ً
كون فتعبأ في غرفة املقاصة بعد استالم هذه الشيكات من قبل البنوك األخرى علما

 .املقاصةعند استالم الشيكات ألغراض 

xx   برسم التحصيل مقاصة شيكاتـ / من ح 

        xx  شيكات برسم التحصيل مودعيحـ / الى  

 وذلك عن ايداع شيكات برسم التحصيل مقاصة

 :التاليةوفي بعض البنوك يتم هذا القيد بالصورة 

Xx برسم التحصيل مقاصة شيكاتـ / من ح 

            Xx (العميلـ / ح)الجارية  الحساباتـ / إلى ح 

كما أنه عند ايداع الشيكات من قبل العمالء يتم التأكيد من صحتها ومن ثم تعاد النسخة الثانية املختومة 

 باالستالم 
ً
ما اتبع صيغة القيد الثاني أي ايداع قيمة الشيكات في الحسابات الجارية فأنه ليس  وإذاإلى العميل تأييدا

ة معينة على تاريخ االيداع قد تكون يومان أو أكثر وذلك من للعميل حق السحب على هذه املبالغ اال بعد مرور مد

 .البنكاجل اتاحة الوقت لتحصيل قيمة هذه الشيكات من قبل 

 :اإلجراءات في غرفة املقاصة (ب

 وقد يكون هذا الوقت مرت
ً
ين في اليوم أي جلستان حيث يحدد وقت معين لالجتماع في غرفة املقاصة يوميا

 :اآلتيكتم ت

 .البنكبنك بتوزيع ارسالية كل بنك على حده ويسلمها إلى مندوب ذلك يقوم ممثل كل  -

يستلم مندوب كل بنك ارسالية البنوك األخرى املسحوبة على البنك التابع له واثباتها في الجانب املدين من  -

 نموذج التقديم كم أشرت 
ً
 .سابقا

ائن في نموذج التقديم هو نتيجة تجري املطابقة األصولية ويكون الفرق بين الجانب املدين والجانب الد -

 
ً
 لصالح البنك أو مدينا

ً
 .عليهاملقاصة لذلك اليوم حيث يكون رصيد املقاصة إما دائنا

 بصحة املقاصة وفي ضوء هذه  -
ً
يقوم ممثل البنك املركزي بالتوقيع على نماذج التقديم نسخة البنك تأييدا

 بأن البنك املركزي يقوم 
ً
البنوك  بإعالمالنسخ يتم اجراء القيود املحاسبية لدى البنك املركزي علما

  وعليهااملختصة بنتيجة املقاصة وباملبالغ املستحقة لها 
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قاصة ثالث:املطلب ال
م
 القيود املحاسبية الخاصة بعملية امل

 سنتابع أمثلة للقيود املحاسبية الخاصة به:في سياق العنصر هذا املتعلق بعملية املقاصة، 

 الفرع األول: القيد املحاسبي للمقاصة لدى مؤسسة خاصة

  12الرئيس ي التي تتعامل معه قدمت شركة طاهر يحيى الحبابي إلى بنك اليمن الفرع  8/2008 /1في 
ً
شيكا

 :3مسحوبة على بنوك أخرى لغرض تحصيلها وكانت تفاصيلها كاآلتي

 ون على التوالي 1000، 250، 750، 500شيكات مسحوبة على بنك املحاسب األول قيمتها  4 (أ

 ون على التوالي 5000، 1600، 900شيكات مسحوبة على بنك اليمن الدولي قيمتها  3 (ب

 ون على التوالي 1250،  2750،  3750،  3000،  750شيكات مسحوبة على البنك التجاري قيمتها  5 (ت

 :إذا علمنا أن مندوب بنك اليمن قد وجد في صندوقه بغرفة املقاصة " الشيكات املسحوبة عليه " كما يلي

 ون على التوالي 500، 7000، 5000شيكات بنك املحاسب األول  3 (أ

 دينار على التوالي 250، 150، 400، 200شيكات بنك اليمن الدولي قيمتها  4 (ب

 دينار على التوالي 200، 2200، 600شيكات البنك الوطني قيمتها  3 (ت

  وعليه تتم اإلجراءات والتسجيالت املحاسبية للمقاصة كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
تاريخ  13/07/2011يوم:  https://www.almohasb1.com/2011/07/clearing.html، منشورة على املوقع االلكتروني: املقاصةمدونة املحاسب األول،  3

 .13/05/2019االطالع: 
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 الخاص باإلرسالواجراء القيد املحاسبي لهذه الشيكات  أوال: تنظيم قسيمة اإليداع

 لشيكات واجراء القيد املحاسبي الخاص باإلرسالل تنظيم قسيمة اإليداعيمثل (: III – 1الجدول رقم )

 
يوم:  https://www.almohasb1.com/2011/07/clearing.html، منشورة على املوقع االلكتروني: املقاصةمدونة املحاسب األول،  املصدر:

 13/05/2019تاريخ االطالع:  13/07/2011

 :املحاسبيالقيد 

 برسم التحصيل مقاصة شيكاتـ / ح من 21500 

 الجارية ح شركة طاهر يحيى الحبابي الحساباتـ / ح الى 21500              

 شيكات مقاصة( ايداع )  
 

 

 2008/  8/  1التاريخ  بنك اليمن الفرع الرئيس ي 800رقم الحساب 

 مقاصةقسيمة إيداع شيكات 

 املبلغ البنك املسحوب عليه رقم الشيك

 ون  فلس

 500 --- بنك املحاسب األول  101

 750 --- بنك املحاسب األول  102

 250 --- بنك املحاسب األول  103

 1000 --- بنك املحاسب األول  104

 900 --- بنك اليمن الدولي 201

 1600 --- بنك اليمن الدولي 202

 5000 --- اليمن الدوليبنك  203

 750 --- البنك التجاري  301

 3000 --- البنك التجاري  302

 3750 --- البنك التجاري  303

 2750 --- البنك التجاري  304

 1250 --- البنك التجاري  305

ـــــــوع ـــ ـــ ـــــ ــ  21500 املجمـ

 فقط مبلغ وقدره واحد وعشرون ألف وخمسمائة ون ال غير

 .التوقيع: ..........      اسم املودع: خالد الحبابي املحاسب األول لشركة طاهر الحبابي 

مالحظة: سجلت هذه الشيكات في حسابكم الجاري إال أن هذا ال يعطيكم الحق بسحب مبادلتها قبل إتمام تحصيلها 

 املقاصة.بواسطة مكتب 

https://www.almohasb1.com/2011/07/clearing.html
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 تنظيم قوائم اإلرسال الى غرفة املقاصة ثانيا:

(III – 2 :) الى غرفة املقاصة اإلرسالقوائم تنظيم يمثل 

 

 بنك اليمن

 إرسالية شيكات مقاصة

 2008/  8/  1التاريخ 

 شيكات مسحوبة على بنك املحاسب األول 

 ون  فلس رقم الشيك

101 --- 500 

102 --- 750 

103 --- 250 

104 --- 1000 
   

 2500 --- املجموع

 فقط ألفان وخمسمائة ون 

 إعداد
  

 ختم وتوقيع البنك

 

يوم:  https://www.almohasb1.com/2011/07/clearing.html، منشورة على املوقع االلكتروني: املقاصةمدونة املحاسب األول،  املصدر:

 13/05/2019تاريخ االطالع:  13/07/2011

 ثالثا: تنظيم نموذج تقديم هده الشيكات في غرفة املقاصة

 ه الشيكات في غرفة املقاصةذتقديم هلتنظيم نموذج يمثل (: III – 3الجدول رقم )
 

 صنعاء –مكتب املقاصة 

 نموذج تقديم

 اليوم :.........

 1/8/2008التاريخ 

 عدد الشيكات شيكات مسحوبة على البنوك أسماء البنوك شيكات مسحوبة علينا

 ون  فلس ون  فلس

 --- --- --- بنك اليمن --- ---

 4 2500 --- بنك املحاسب األول  12500 ---

 3 7500 --- بنك اليمن الدولي 1000 ---

 5 11500 --- التجاري البنك  --- ---

 --- --- --- البنك الوطني 3000 ---

 املجموع 21500 --- املجموع 16500 ---

 --- الرصيد 5000 ---
  

 املجموع 21500 --- املجموع 21500 ---

 توقيع مدير مكتب املقاصة ختم وتوقيع ممثل البنك

 

يوم:  https://www.almohasb1.com/2011/07/clearing.html، منشورة على املوقع االلكتروني: املقاصةمدونة املحاسب األول،  املصدر:

 13/05/2019تاريخ االطالع:  13/07/2011

 بنك اليمن

 إرسالية شيكات مقاصة

 2008/  8/  1التاريخ 

 شيكات مسحوبة على البنك التجاري 

 ون  فلس رقم الشيك

301 --- 750 

302 --- 3000 

303 --- 3750 

304 --- 2750 

305 
 

1250 

1150 --- املجموع

0 

 وخمسمائة ون  إحدىفقط 
ً
 عشر ألفا

 إعداد
  

 ختم وتوقيع البنك

 بنك اليمن

 إرسالية شيكات مقاصة

 2008/  8/  1التاريخ 

 شيكات مسحوبة على بنك اليمن الدولي

 ون  فلس رقم الشيك

201 --- 900 

202 --- 1600 

203 --- 5000 
 

--- 
 

   

 7500 --- املجموع

 فقط سبعة أالف وخمسمائة ون 

 إعداد
  

 ختم وتوقيع البنك

https://www.almohasb1.com/2011/07/clearing.html
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ة املقاصة وبعد تدقيق بعد ذلك يستلم ممثل كل بنك ما يخصه من شيكات من الصندوق الخاص به في غرف

الشيكات والجداول واالرساليات يوقع كل ممثل مصرف على النسخة الثانية ويعيدها ملمثل البنك املعني حيث 

تكون النسخ مكتملة باملعلومات وتحتوي على جانب املدين والدائن لكل بنك على حده ثم يوقع ممثل البنك املركزي 

 .، بعد ذلك يعد نموذج خاص بالتصفيةصحة تبادل الشيكاتقاصة بما يفيد الذي هو مدير مكتب امل

 رابعا: اجراء القيود املحاسبية الالزمة بشأن تسوية هذه الشيكات لدى بنك اليمن والبنك املركزي 

 تنظيم جدول التصفية يمثل (:III – 4الجدول رقم )

   

 اليوم األحد

 01/08/2008 

 البنك املركزي 

 صنعاء –مكتب املقاصة 

 جدول تصفية رقم ......

جلسة املقاصة 

 األولى / الثانية

الشيكات  اسم البنك

 املستلمة عليهم

الشيكات 

 املسحوبة لهم

 عدد الشيكات الرصيد

 لهم عليهم

 ون  فلس ون  فلس ون  فلس ون  فلس

 5000 -- --- -- 21500 -- 16500 -- بنك اليمن
 

بنك اليمن 

 الدولي

-- 7500 -- 1000 -- 6500 -- --- 
 

 --- -- 11500 -- --- -- 11500 -- البنك التجاري 
 

بنك املحاسب 

 األول 

-- 2500 -- 12500 -- --- -- 10000 
 

 3000 -- --- -- 3000 -- --- -- البنك الوطني
 

 18000 -- 18000 -- 38000 -- 38000 -- املجموع
 

 لحساب / على حساب كل بنك من البنوك املذكورة أعالهإلى البنك املركزي قيدوا 

 املبالغ املبينة في الرصيد النهائي مقابل كل بنك

 

 توقيع مدير املقاصة

 

يوم:  https://www.almohasb1.com/2011/07/clearing.html، منشورة على املوقع االلكتروني: املقاصةمدونة املحاسب األول،  :املصدر

 13/05/2019تاريخ االطالع:  13/07/2011

 بأنه في حالة بنوك مشاركة أخرى غير البنوك املذكورة يتم إدراجها في هذا الجدول وعلى نفس املنوال، 
ً
علما

نسبة ملندوب بنك اليمن يعود بالشيكات املرفقة املسحوبة عليهم ونسخة من اإلرسالية باإلضافة إلى النسخة وبال

الثانية من نموذج التقديم وكذلك ممثل كل بنك من البنوك املشاركة في عملية املقاصة وتكون القيود املحاسبية 

 :لدى بنك اليمن

 

 من مذكورين

https://www.almohasb1.com/2011/07/clearing.html
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 الجارية حسابات العمالء املدينة الحساباتـ/ ح16500

 البنك املركزي  ـ/ح 5000

 شيكات برسم التحصيل مقاصة ـ/لى حإ 21500          

 (تسوية شيكات املقاصة)      

 :أما في سجالت البنك املركزي 

 املقاصة ـ/من ح 18000

 الى مذكورين          

 بنك اليمن ـ/ح 5000          

 بنك املحاسب األول  ـ/ح10000          

 البنك الوطني ـ/ح 3000           

 1/8/2008عن تسوية أرصدة الحسابات الدائنة للبنوك املشاركة في املقاصة ليوم 

 من مذكورين

 بنك اليمن الدولي ـ/ح 6500

 البنك التجاري  ـ/ح 11500

 املقاصة ـ/الى ح 18000          

 2008/  8/ 1كة في املقاصة ليوم عن تسوية أرصدة الحسابات املدينة املشار 

 بأنه 
ً
وهكذا تتم تسوية الشيكات املتبادلة عن طريق املقاصة في سجالت البنك املركزي وبنك اليمن علما

 .تجري قيود مماثلة بالنسبة للبنوك األخرى 

 القيد املحاسبي للمقاصة لدى مؤسسة النقد الثاني: الفرع

 :4نك من البنوك خالل إحدى الفتراتاملقاصة وإليك نتيجة التبادل ومركز كل بتشترك ثالثة بنوك تجارية في غرفة 

رفض منها شيكات بمبلغ  ون  80000قدم بنك القاهرة السعودي شيكات مسحوبة على بنك الرياض بمبلغ  -1

 .ون  130000لعدم مطابقة التوقيع كما قدم شيكات مسحوبة على البنك األهلي بمبلغ  ون  100005

، وشيكات مسحوبة ون  500000اض شيكات مسحوبة على بنك القاهرة السعودي بمبلغ قدم بنك الري -2

 .ون  300000على البنك األهلي بمبلغ 

                                                                                       
، تاريخ االطالع: 23/02/2010يوم:  ،topic-m7asba.yoo7.com/t4-http://dك، منشور على املوقع االلكتروني:منتديات دنيا املحاسبة، املحاسبة في البنو  4

21/5/2019. 

 تم استبدال الوحدة املذكورة في املثال أصال وهي الون السعودي بالقاعدة النظرية العامة وهي وحدة نقدية املختصرة ون. 5

http://d-m7asba.yoo7.com/t4-topic
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، وشيكات مسحوبة على بنك ون  60000قدم البنك األهلي شيكات مسحوبة على القاهرة السعودي بمبلغ  -3

 األرصدة.لعدم كفاية  10000ُرفض منها شيكات بمبلغ  50000الرياض بمبلغ 

: إعداد كشف املقاصة النهائي كما يعده مندوب غرفة املقاصة بمؤسسة النقد.
ً
 أوال

: إجراء قيود اليومية العامة في دفاتر البنوك املشتركة في املقاصة.
ً
 ثانيا

: إجراء قيود اليومية
ً
   في دفاتر مؤسسة النقد. ثالثا

: كشف املقاصة النهائي
ً
   :أوال

 مديـــن –دائـــن  البنوك =تحديد مراكز   

 رصيد دائن(.) 690,000 + = 110,000 – 800,000الرياض =        

 رصيد مدين(.) 360,000 –=  560,000 – 200,000 = القاهرة       

  رصيد مدين(.) 330,000 –=  430,000 – 100,000األهلي =         

                                                 :مالحظات

الصف بالنسبة ألي بنك في كشف املقاصة يمثل اإليداع أو اإلضافة )الدائن( بينما العمود لنفس البنك  -1

 يمثل الخصم أو السحب )املدين(.

يجب أن يتساوى مجموع جانب اإليداع )اإلضافة( مع مجموع جانب السحب أي املجموع األفقي مع  -2

 املجموع الرأس ي عند إعداد كشف املقاصة.

 أن تتساوى أرصدة البنوك املدينة مع أرصدة البنوك الدائنة وذلك عند تحديد مراكز البنوك. يجب -3

  :فاتر البنوك املشتركة في املقاصةثانًيا: قيود اليومية العامة في د

 قيود اليومية في دفاتر بنك القاهرة السعودي: -1

 ع وقيود للسحب على النحو التالي:يتم إجراء قيود لإليدا

 اإليداع )تؤخذ األرقام من صف البنك(:قيود 

 من حـ/ شيكات للتحصيل 210000 -1

 إلى حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل. 210000                             

 )إثبات استالم البنك للشيكات(

 من حـ / غرفة املقاصة 210000 -2

 إلى حـ/ شيكات للتحصيل. 210000                             

 رفة املقاصة بقيمة املقبول من الشيكات()مديونية غ 

 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل 200000 -3
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 إلى حـ/ الحسابات الجارية. 200000                            

 )إضافة قيمة الشيكات املقبولة للحسابات الجارية(

 رى عكس قيد االستالم واإلرسالعند رفض الشيك يج -4

 لمن حـ/ أصحاب شيكات للتحصي 10000 (أ

 إلى حـ/ شيكات للتحصيل. 10000                         

 االستالم()عكس قيد            

 من حـ / شيكات للتحصيل 10000                

 إلى حـ/ غرفة املقاصة 10000                          

 ()عكس قيد اإلرسال            

 البنك(:قيد السحب )يؤخذ الرقم من عمود  (ب

 من حـ/ الحسابات الجارية 560000              

 إلى حـ/ غرفة املقاصة. 560000                        

 )إثبات املسحوبات بشيكات خارجية(            

 :ج( قيد اثبات نتيجة غرفة املقاصة

 من حـ/ غرفة املقاصة 360000                     

 إلى حـ/ البنك املركزي  360000                                

 )نتيجة غرفة املقاصة في غير صالح البنك(                                

 إثبات مديونية البنك                                  

 قيود اليومية في دفاتر بنك الرياض: -2

 قيود اإليداع: (أ

 من حـ/ شيكات للتحصيل 8000000    -1

 إلى حـ/أصحاب شيكات للتحصيل 800000                                   

 )إثبات استالم البنك للشيكات(

 من حـ/ غرفة املقاصة 800000    -2

 شيكات للتحصيل. إلى حـ/ 800000                                  

 )إثبات مديونية غرفة املقاصة بقيمة املقبول من الشيكات(

 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل 800000    -3

 إلى حـ/ الحسابات الجارية. 800000                                 
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 )إضافة قيمة الشيكات املقبولة للحسابات الجارية(

 قيد السحب: (ب

 من حـ/ الحسابات الجارية 110000                   

 رفة املقاصة.إلى حـ/ غ 110000                                

 )إثبات املسحوبات بشيكات خارجية(            

 إثبات نتيجة غرفة املقاصة: (ث

 من حـ/ البنك املركزي  690000                  

 إلى حـ/ غرفة املقاصة 690000                                

 (تيجة غرفة املقاصة في صالح البنكن)        

             إثبات دائنية البنك لغرفة املقاصة                              

 قيود اليومية في دفاتر البنك األهلي: -3

 :قيود اإليداع (أ

 من حـ/ شيكات للتحصيل 110000 -1

 إلى حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل. 110000                               

 )إثبات استالم البنك للشيكات(

 

 من حـ/غرفة املقاصة 1100000 -2

 إلى حـ/ شيكات للتحصيل. 1100000                               

 )مديونية غرفة املقاصة بقيمة الشيكات املقبولة(

 

 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل 100000 -3

 إلى حـ/ الحسابات الجارية. 100000                               

 قبولة للحسابات الجارية()إضافة قيمة الشيكات امل

 

 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل 10000 -4

 إلى حـ/ شيكات للتحصيل. 10000                             

 االستالم()عكس قيد 

 من حـ /شيكات للتحصيل 10000               

 إلى حـ/ غرفة املقاصة 10000                         

 ()عكس قيد اإلرسال

 :قيد السحبب( 
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 من حـ/ الحسابات الجارية 430000               

 إلى حـ/ غرفة املقاصة. 430000                         

 )إثبات املسحوبات بشيكات خارجية( 

 

 :ج( إثبات نتيجة غرفة املقاصة

 من حـ/ غرفة املقاصة 330000             

 بنك املركزي إلى حـ/ ال 330000                         

 غرفة املقاصة في غير صالح البنك( نتيجة)

  )إثبات مديونية البنك(

    
ً
 باإلجمالي : قيود اليومية في دفاتر البنك املركزي ثالثا

 :إثبات املبالغ املستحقة للبنك -1

 من حـ/ غرفة املقاصة  

 إلى مذكورين                           

 حـ/ البنوك الدائنة                    

 إثبات املبالغ املستحقة على البنوك -2

 من مذكورين      

 حـ/ البنوك املدينة   

 إلى حـ/ غرفة املقاصة                     

     )بالصافي( القيد في دفاتر غرفة املقاصة -3

 

 من حـ/ البنوك املدينة 69000    -أ

 البنك القاهرة 360000                               

 البنك األهلي 330000                               

 إلى حـ/ البنوك الدائنة 690000                                               

 البنك الرياض 690000                                                

 

 

 

 :إثبات املبالغ املرسلة من البنوك املدينة إلى مؤسسة النقد  -ب
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           من حـ/ البنك املركزي  690000        

 إلى مذكورين                               

 حـ/ بنك القاهرة 360000                              

 حـ/ البنك األهلي 330000                              

 ثبات املبالغ املرسلة من البنك املركزي إلى البنوك الدائنةإ -ت

 من حـ/ بنك الرياض 690000                  

 إلى حـ/ البنك املركزي  690000                                       

 لشيكات املتبادلة ألغراض املقاصةالفرع الثالث: القيد املحاسبي ل

 :2/5/20076املتبادلة ألغراض املقاصة يوم  الخاصة بالشيكاتفيما يلي العمليات 

دينار وقد تم تنظيم الكشوفات  300000مبلغ الشيكات املودعة واملسحوبة على مصارف أخرى  -1

 الخاصة بها استنادا على متطلبات املقاصة اآللية وارسلت الى املركز الرئيس ي.

 3/5/2007االضافة والتعديل وأرسل الشيكات الى غرفة املقاصة يوم قام املركز الرئيس ي بإجراء ما يلزم  -2

 كانت نتيجة املقاصة كما يلي: 3/5/2007في  -3

 شيكات مسحوبة على عمالء الفرع الرئيس ي بضمنها شيكات مرتجعة. 250000

 اجراء القيود املحاسبية الالزمة.

 سجالت الفرع الرئيس ي: -1

 قيد إيداع الشيكات: 2/5/2007 (أ

 حـ / حسابات متبادلة )املركز الرئيس ي( من 300000

 ال حـ / حسابات جارية )حسابات العمالء املودعين( 300000          

 قيد التسوية عند استالم نتيجة املقاصة: 3/5/2007 (ب

 من حـ / حسابات جارية )حسابات العمالء املدينين( 250000

 ئيس ي(الى حـ / حسابات متبادلة )املركز الر  250000           

 

 سجالت املركز الرئيس ي: -2

 استالم الشيكات التي سترسل للمقاصة: 2/5/2007 (أ

 من حـ / شيكات املقاصة 300000

 الى حـ / حسابات متبادلة )حـ / الفرع الرئيس ي( 300000           

 قيد التسوية بنتيجة املقاصة: 3/5/2007 (ب

                                                                                       
 .102، 101، ص، ص: ، مرجع سيق ذكرهمجيد جاسم الشرع 6
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 من مذكورين:

 الرئيس ي(حـ / حسابات متبادلة )الفرع  250000

 حـ / البنك املركزي  50000

 الى حـ / شيكات املقاصة             

 

 سجالت البنك املركزي: -3

 قيد املقاصة: 3/5/2007 (أ

 من حـ / شيكات املقاصة 300000

 الى حـ / املصرف اإلسالمي 300000          

 تسوية املقاصة: 3/5/2007 (ب

 من مذكورين:

 من حـ / املصرف اإلسالمي 250000

 حـ / املصرف املدين بالرصيد 50000

 الى حـ / شيكات املقاصة 300000               
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 املبحث الثاني: تسجيالت محاسبية لعملية املرابحة

 في هذا املبحث سنتطرق التسجيالت محاسبية لعملية املرابحة

 املصارف اإلسالميةالتنفيذية للمرابحة لآلمر بالشراء كما تقوم بها اإلجراءات املطلب األول: 

 :7اإلجراءات التنفيذية التي تقوم بها املصارف اإلسالمية ألجل عملية املرابحة لآلمر بالشراء

:
ً
 ألجل إلى املصرف. يقدم العميل طلب شراء سلعة باملرابحة أوال

:
ً
 طلب، وقد يوافق أو   ال يوافق.يدرس املصرف هذا ال ثانيا

:
ً
راء، ويدفع ضمان الجدية )ال يسمى يل بالتوقيع على عقد وعد بالش، يقوم العمإذا وافق املصرف ثالثا

 أو مقدم ثمن(
ً
 . عربونا

:
ً
يقوم املصرف باالتصال باملورد ويشترى السلعة ويتملكها ويحوزها بحيث إن هلكت بعد الشراء  رابعا

 ،مخاطر اإلهالك ب أن يتحمل املصرفوالتملك تكون التبعية كاملة على املصرف وليس على العميل ـ بمعنى يج

 
ً
 وليس وهميا

ً
 حقيقيا

ً
 ويجوز أن يقوم املصرف بتوكيل الغير كتابة في الشراء والحيازة نيابة عنه ـ توكيال

:
ً
يقوم املصرف بإبرام عقد البيع مع العميل بعد الشراء والتملك والحيازة ويقوم العميل بتقديم  خامسا

الضمانات املختلفة حسب املتفق عليه ومنها على سبيل املثال الشيكات ببقية الثمن وأي ضمانات أخرى يطلبها 

 .لثمن في املواعيد املتفق عليهااملصرف لضمان سداد العميل بقية ا

:
ً
يدها للمصرف، ولكن إذا تعسر )تأخر عن السداد( يدرس يلتزم العميل بسداد األقساط في مواع سادسا

 :حالته

: يعطى له مهلة:  
ً
، وال يجوز تحميله بتعويضات أو {ن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرةوإ}إذا كان معسرا

 غرامات أ
ً
 . و فقد ربحية أو نحو لك فورا

 باملصرف اإلسالمي يحمل بمقدار ما وقع من الضرر ، و إذا ثبت باليقين أنه غنى ومماطل
ً
ترتب على ذلك ضررا

 
ً
 الفعلي وليس الضرر املقدر مسبقا

:
ً
م املصرف ببيعها فإذا ، يقو لبضاعة بعد توقيعه الوعد بالشراءإذا نكص العميل عن وعده باستالم ا سابعا

 ميل.، يأخذ مقدار هذه الخسارة من ضمان الجدية الذي دفعه العخسر املصرف

 للضوابط السابقة  إذا تم
ً
 حسب ما قرره جمهور الفقهاءالتنفيذ وفقا

ً
 فيكون البيع سليما

 سنوضح أكتر من خالل الشكل املوالي كيف تتم إجراءات املرابحة ألجل اآلمر بالشراء:

                                                                                       
اقعحسين حسين شحاتة،  7   http://www.darelmashora.comاملوقع االلكتروني:، التمويل باملرابحة كما تقوم بها املصارف اإلسالمية بين الواجب والو

 .25/03/2019تاريخ االطالع: 

http://www.darelmashora.com/
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 إلسالميةالتنفيذية للمرابحة لآلمر بالشراء كما تقوم بها املصارف ايوضح اإلجراءات : (III -1الشكل رقم )

  

 نقطة البداية

 شراء وتملك وحيازة السلعة

 الوعد بالشراء وضمان الجدية

 طلب الشراء

 تسليم العميل السلعة

 تسوية نكول العميل

 سداد األقساط

 إبرام عقد بيع املرابحة

، تاريخ http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=1339املصدر: حسن حسين شحاتة، منشور على املوقع االلكتروني: 

 .20/05/2019االطالع: 

http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=1339
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 بحةالقيود املحاسبية الخاصة بعملية املرا املطلب الثاني:

 في سياق العنصر هذا املتعلق بعملية املرابحة، سنتابع أمثلة للقيود املحاسبية الخاصة به:

 الفرع األول: القيد املحاسبي لبيع املرابحة نقدا

 :8بيع مرابحة نقداسنتابع في هذا املثال كيفية تقييد 

السوق املحلية وهي أدوات تقدم أحد عمالء املصرف بطلب لشراء بضاعة مرابحة من  2/1/2007في  (أ

 صحية وفيما يلي تفاصيل العملية:

 دينار قيمة البضاعة حسب الفاتورة. 150000 -

 دينار أجور النقل من مخازن املورد الى مخازن العميل. 200 -

 اجور تغليف وحزم.300 -

من كلفة  %5وافق املصرف على العملية واشترط على العميل دفع ضمان جدية بمبلغ بنسبة  (ب

تم االتفاق مع  5/1/2007وفي  4/1/2007البضاعة حسب الفاتورة ووافق العميل على الشرط في 

املورد بتسليم البضاعة الى املشتري بعد أن سدد املصرف بشيك القيمة املثبتة في الفاتورة وتم دفع 

 ور النقل والتغليف والحزم نقدا.أج

 استلم العميل البضاعة وتم تسديد املبلغ املطلوب للمصرف نقدا. 7/1/2007في  (ت

اجراء القيود املحاسبية الالزمة إذا علمنا ان املصرف والعميل نفدا االتفاق حسب الشروط الشرعية 

 وأن ضمان الجدية دفع نقدا. %10للمرابحة وأن نسبة الربح املتفق عليها هي 

 الثمن األول للبضاعة ونسبة الربح:احتساب  4/1/2007

 املبلغ يتم احتسابه وفقا لآلتي: 

 دينار قيمة البضاعة "الثمن األصلي" 150000

+ 

 أجور النقل 200

+ 

 أجور التغليف 300

 املبلغ اإلجمالي 150500= 

 دينار 15050=  %10الربح = املبلغ اإلجمالي * 150500
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 دينار 165550=  15050+  150500تكلفة البضاعة مع الربح )ثمن البيع( = 

 وتكون القيود املحاسبية في:

4/1/2007 : 

 من حـ / النقد في الصندوق  7500

 (1الى حـ / ضمان جدية مرابحة رقم ) 7500               

5/1/2007 : 

 ("1عملية رقم )من حـ / عمليات تمويل مرابحة "  150500

 الى مذكورين                 

 حـ / شيكاتنا املسحوبة علينا "أو حـ / حسابات متبادلة" حـ / الفرع املختص 150000                  

 حـ / النقد في الصندوق        500                  

 ((1)اثبات تسديد قيمة عملية مرابحة رقم )

7/1/2007  

 من مذكورين

 حـ / النقد في الصندوق  158050

 ح/ ضمان الجدية 7500

 الى مذكورين               

 (1حـ / عمليات تمويل مرابحة رقم ) 150500              

 حـ / إيرادات استثمار مرابحة 15050              

 (1عن اثبات تسديد قيمة بضاعة مرابحة رقم )

 حـ / إيرادات استثمار مرابحة 15050

 الى مذكورين               

 " % 80حـ / األرباح والخسائر "حصة املصرف بنسبة  12040              

 "% 20حـ / الودائع االستثمارية "حصة املودعين بنسبة  3010              
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 الفرع الثاني: القيد املحاسبي لبيع املقاصة باألجل

 :9بيع مرابحة بأجلسنتابع في هذا املثال كيفية تقييد 

فيما يلي تفاصيل بضاعة مرابحة تم بيعها باألجل لعميل املصرف السيد عالء عبد املجيد ولم يستحصل  -1

 املصرف دفعة ضمان جدية ألن العميل موثوق به، وأن املبالغ دفعت نقدا:

 2/0/2007حسب فاتورة في  دينار ثمن شراء البضاعة وهي أجهزة كومبيوتر 120000

 = تكاليف تسويقية وإدارية 30000

 = مصروفات إدارية لقسم املرابحة "رواتب وأجور العاملين" 10000

من اجمالي التكلفة املقبولة حسب  %25تم االتفاق حسب وعد املرابحة أن يكون الربح  5/1/2007بتاريخ  -2

 أحكام بيع املرابحة.

 تم االتفاق أن ينظم عقد البيع بموجب كمبياالت تستحق حسب االتي: -3

 5/5/2007تستحق في  37500( مبلغها 1الكمبيالة رقم )

 5/9/2007تستحق في  37500مبلغها  (2الكمبيالة رقم )

 5/1/2008تستحق في  37500مبلغها  (3الكمبيالة رقم )

 5/5/2008تستحق في  37500مبلغها  (4الكمبيالة رقم )

 5/9/2008تستحق في  37500مبلغها  (5الكمبيالة رقم )

 لم يسدد العميل الكمبيالة األخيرة 5/9/2008في  -4

 تجري القيود املحاسبية في ظل ما يلي:

 قد كما هو مبين في املثال.ان الربح املحقق تم احتسابه للفترة الحالية الفترة التي تم بعدها التعا -1

 ان الربح تم احتسابه لكل فترة حسب االستحقاق. -2

 .% 10نسبة مشاركة الودائع االستثمارية في األرباح  -3

دنانير من الحساب الجاري للعميل  10علما بأن قيمة الطوابع املالية التي استوفاها املصرف للعقود بلغت 

 مع املصرف.

 االفتراض األول:املعالجة املحاسبية حسب  (أ

 أوال: تكلفة بضاعة املرابحة

 دينار الثمن حسب الفاتورة 120000

 دينار تكاليف تسويقية 30000+
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 اجمالي الثمن الذي يحسب عليه نسبة الربح 150000=

 من اجمالي الثمن %25الربح  37500+ 

 = تكلفة بضاعة املرابحة

 ثانيا: القيود املحاسبية

 1/1/2007للبائع: قيد التسديد  -1

 ("2من حـ / عمليات تمويل مرابحة "مرابحة رقم ) 150000

 الى حـ / النقد في الصندوق أو حـ / أحد الفروع بموجب الشيك  150000              

 2/1/2007عن قيمة بضاعة املرابحة "أجهزة كومبيوتر" بموجب الفاتورة رقم... مؤرخة في 

 عميل "االمر بالشراء":قيد بيع املرابحة لل 5/1/2008 -2

 (2حـ / كمبياالت تمويل مرابحة "مرابحة رقم ) 187500

 الى مذكورين              

 ("2حـ / عمليات تمويل مرابحة "مرابحة رقم ) 150000              

 حـ / إيرادات استثمار مرابحة 37500              

 قيد الطوابع: -3

 يل عالء عبد املجيد"من حـ / حسابات جارية "حـ / العم 10

 الى حـ / طوابع مالية "طوابع الواردات" 10           

 عن قيمة طوابع مالية

 :5/5/2007تسديد األقساط في تاريخ االستحقاق  -4

 من حـ / حسابات جارية "حسابات العميل عالء عبد املجيد" 37500

 ("2)الى حـ / كمبياالت تمويل املرابحة "مرابحة رقم  37500           

 (1تسديد الكمبيالة رقم )                      

5/9/2007: 

 من حـ / حسابات جارية "حسابات العميل عالء عبد املجيد" 37500

 ("2الى حـ / كمبياالت تمويل املرابحة "مرابحة رقم ) 37500           

 (2تسديد الكمبيالة رقم )                      

 عن قيمة الكمبيالة رقم )..( قسط تمويل املرابحة
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 اقفال ايراد االستثمار: 31/12/2007 -5

 من حـ / إيرادات استثمار مرابحة 37500

 الى مذكورين                

 %90حـ / األرباح والخسائر "حصة املصرف" على أساس  33750                

 %10االستثمارية "حصة املودعين" على أساس  الودائعحـ /  3750                 

 (2عن اقفال إيرادات استثمار مرابحة رقم )  

 .5/9/2008، 5/5/2008، 5/1/2008( بالنسبة لتسديد الكمبياالت في تاريخ 4يكرر نفس القيد رقم ) -6

لم تسدد فبعد املدة التي اشرنا لها وهي  5/9/2008وبما أن الكمبيالة الخاصة بالقسم املستحق في 

 شهرا يكون القيد كاالتي: 24يوما بالنسبة لعمليات التمويل االجل من  15

 قيد التسديد: -7

 من حـ/  كمبياالت تمويل مرابحة مستحقة غير مدفوعة 37500

 ("2الى حـ / كمبياالت تمويل مرابحة "مرابحة رقم ) 37500             

وعادة تتم املطالبة القانونية وعند التسديد وليكن في هذه الحالة نقدا يكون القيد املحاسبي كما 

 يلي:

 من حـ / النقد في الصندوق  37500

 الى حـ / كمبياالت تمويل مرابحة مستحقة وغير مدفوعة 37500             

 :مالحظات على تم معالجته مسبقا

دينار قيمة مصروفات إدارية خاصة بالقسم واضافته الى تكلفة  10000لم يؤخذ بالحسبان مبلغ  -1

 البضاعة ألنه ليس من التكلفة اسنادا الى اآلراء الفقهية

على املبلغ الخاص بالكمبيالة غير املسددة ألن املصرف إسالمي ال يتعاطى  لم تحسب فائدة تأخير -2

 العمل مع الفائدة املحرمة شرعا حسب نظام املصرف اإلسالمي

 أشهر بدال من شهر لسهولة الحل 4أخذنا الكمبياالت لكل  -3

 املعالجة املحاسبية حسب االفتراض الثاني: (ب

حيث  31/12/2007والتسديد ما عدا القيد الخاص باالرباح في تجري نفس القيود الخاصة بالتمويل 

 يحتسب األرباح عند تسلم كل قسط وبذلك تكون القيود املحاسبية كاالتي:

 



 صل الثاني: تسجيالت محاسبية لعمليات املرابحة واملقاصةالف

 81 

 :31/12/2007في  

 %20=  %100)ثمن البيع(*  37500/187500نسبة الربح على األقساط املستلمة = 

 عن املبالغ املستلمة: 31/12/2007املنتهية في وعلى ذلك فان الربح املحقق للفترة 

 دينار 15000نسبة الربح =  %20*  75000أقساط =  2* 37500

 وقيد اقفال ايراد االستثمار يكون كاالتي:

 من حـ / إيرادات استثمار املرابحة 15000

 الى مذكورين               

 ف"حـ / األرباح والخسائر "حصة املصر  13500              

 حـ / الودائع االستثمارية "حصة املودعين" 1500               

ويتكرر هذا القيد في العام التالي للقسط املستلم فعال وبذلك يكون االحتساب للقسط املستحق في 

 دينار ويكون القيد بالشكل املحاسبي: 7500=  %20*  37500حيث تكون حصته من الربح  5/1/2008

5/1/2008: 

 من حـ / إيرادات استثمار مرابحة 7500

 الى مذكورين             

 حـ / األرباح والخسائر "حصة املصرف" 6750           

 حـ / الودائع االستثمارية "حصة املودعين" 750           

 (.2ية املرابحة رقم )اثبات أرباح متحققة عن استالم قسط عمل

 وكذلك يكرر مثل هذا القيد عند استالم مبالغ الكمبيالة غير املسددة.

 ومن ناحية أخرى، يمكن معالجة قيد األرباح حسب استالم األقساط بطريقة أخرى وحسب اآلتي:

 "السنة الحالية" 31/12/2007في 

 ("2من حـ / إيرادات استثمار مرابحة "مرابحة رقم ) 37500

 الى مذكورين              

 حـ / األرباح والخسائر "السنة الحالية" 15000               

 حصة املصرف وحصة املودعين                           

 حـ / إيرادات مستحقة غير مقبوضة "مستلمة" 22500             

 (2رقم )عن اثبات األرباح املحققة وغير املحققة عن عملية مرابحة          

وعند استالم األقساط الالحقة كما هو مثبت بالعقود السابقة يتم اقفال ما يخصها من أرباح حسب القيد 

 التالي:
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5/1/2008: 

 من حـ / إيرادات مستحقة وغير مقبوضة 7500

 الى حـ / األرباح والخسائر "حصة املصرف وحصة املودعين" 7500           

         (2ة رقم )اثبات تحصيل أرباح قسط مرابح
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 خالصة:

حيث أن  تتنوع عملية القيد املحاسبي للمقاصة واملرابحة وهذا وفق شكل وخصوصية العملية التي حدثت.         

لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة، ومختلفين في االتجاه، أحدهما مدين واآلخر دائن. وأن كل عملية 

مالية يترتب عليها آثار مزدوجة تتمثل في مديونية أحد األطراف، وهو الذي حصل على القيمة أو املنفعة. ودائنية 

وإلثبات هذه العملية يمكن جعل الطرف الذي حصل على القيمة  الطرف اآلخر، وهو الذي فقد القيمة أو املنفعة،

مدينا، والطرف اآلخر الذي فقدها دائنا. ينتج من خالل ما سبق أن للمحاسبة الشرعية شكل خاص بها ولكن ال 

 يخرج عن اإلطار العام للمعايير املحاسبية الدولية.
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 الخاتمة العامة:

، فلكل من املعايير السابقة بيئة خاصة تطورت الدولي املستوى  على عاما قبوال كان ملعايير املحاسبة الدولية

فيها بمراحل معينة مرت بها، وهذا انعكس بشكل كبير على أهدافها، حيث القت هذه املعايير قبوال دوليا واسعا 

ساعدت الشركات في حل املشاكل  (IAS/ IFRS)فاق كل التوقعات التي كانت سائدة عند ظهورها أول مرة، فمعايير 

صدار تلك املعايير والتعديل فيها ألجل الى إ، وكان هذا نتيجة الجهود التي بدلتها الهيئات التي سعت اهالتي تواجه

 بلوغ األهداف املرجوة.

يعتبر تطبيق املعايير املحاسبية اإلسالمية في املصارف املالية، أهم خطوة يجب التقيد بها ألجل االبتعاد عن 

ء املحاسبي، وتعد وسيلة موضوعية لتقويمه تساعد في رفع كفاءة األدا نهاكما اكربا الفوائد، املحظورات الشرعية 

ظهور العمل وتطويره إلى األفضل والسيما في ظل العوملة. وأهم ما يستدعي إلى وجود املعايير املحاسبية الحاجة الى 

 .ليةاملصرفي اإلسالمي بقوانين وأعراف مصرفية موحدة أمام املؤسسات التقليدية املحلية والدو 

قاصة واملرابحة لهما دور كبير في تسهيل املعامالت املصرفية، فاملقاصة 
ُ
تساعد فتوصلنا الى أن معياري امل

واملرابحة تساعد في عملية التمويل من  ،دائًنا لآلخر ومديًنا له في نفس الوقت الذي يكون كل واحد منهما نطرفيال

ثم السداد على دفعات بهامش ربح البعيد  ،خالل شراء سلع بأمر من العميل ممرا بإجراءات خاصة بهذه العملية

تتنوع عملية القيد املحاسبي للمقاصة واملرابحة وهذا وفق شكل وخصوصية العملية التي و  عن مصطلح الفائدة.

أن للمحاسبة الشرعية شكل خاص بها ولكن ال يخرج عن اإلطار العام الى ما سبق من خالل  فتوصلناحدثت. 

 للمعايير املحاسبية الدولية.

 الفرضيات: بار ناخ

بخصوص هذه الفرضية التي نصت على أن الحاجة للمعايير الشرعية في العمل املصرفي الفرضية األولى: 

ملؤسسات التقليدية املحلية والدولية والسير وفق هي أن تكون لها قوانين وأعراف مصرفية موحدة أمام ا

بصفة شرعية  ةددوعة من طرف أهل االختصاص ومحضالشرعية مو  عاييرامل وجدنا أن الشريعة اإلسالمية.

 وجب االعتناء بها بأشد ما يكون، هذا ما يثبت صحة الفرضية األولى.للمعامالت املالية مما أ

التسجيالت املحاسبية لكل من عمليات  الفرضية التي نصت على أنبخصوص هذه و  الفرضية الثانية:

املرابحة واملقاصة تتم بتقييد الحسابات وفق معايير محاسبية مالئمة، والتي تستنبط من شكل القيد 

تتنوع وفق شكل وخصوصية واملرابحة عملية القيد املحاسبي للمقاصة فتوصلنا الى أن  املحاسبي الوضعي.

وهذا ما يثبت صحة  خرج عن اإلطار العام للمعايير املحاسبية الدولية.وأنها ال تدثت. العملية التي ح

 الفرضية الثانية أيضا
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 النتائج:

 بعد االنتهاء من العمل يمكن الخروج بجملة من النتائج:

، (IASB)، (IASC)أصدرت املعايير املحاسبية الدولية من طرف عدة هيئات مختصة التي ذكرنا منها  -

(AFAC).التي حيث كان لها أثر كبير في دعم تلك املعايير  ، التي لقت قبوال عاما على املستوى الدولي

 تجسدت في التوجه نحو عوملة املحاسبة باعتبارها لغة االعمال.

أغلبها له عالقة مباشرة مع ف ،معيار 58منها الى حد اآلن  املصدر وتنوعت املعايير الشرعيةتعددت  -

العمليات التي تتعلق بهذه املعايير تسجل محاسبيا وفق معايير أخرى سميت و  ،املحاسبة اإلسالمية

 .معيارا محاسبيا 26التي أصدر منها  باملعايير املحاسبية

جلس الشرعي في هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، يقوم بإعداد هذه املعايير امل -

وبعضهم لديه خبرته ومكانته في الصناعة املالية املؤلف من علماء وباحثين بعضهم يمثل املصارف 

 اإلسالمية، وهم من خيرة املشايخ املتخصصين في أمور االقتصاد املالي اإلسالمي.

قة والواقع، أهم الضوابط الشرعية لعمل املصارف اإلسالمية في وقتنا في الحقيتعتبر هذه املعايير  -

 .الراهن

( الذي يشرح املقاصة، بأنها عبارة عن عملية تسوية للديون الناشئة بين 4نستنتج من املعيار الشرعي ) -

في املصارف التي تمثلها الشكات املسحوبة ألمر العمالء داخل املدينة الواحدة حيث تتم هذه التسوية 

، تتنوع الى ضمان أداة ذاته الوقت في وهي وفاءغرفة خاصة وبإشراف البنك املركزي. فتعتبر أداة 

 صة الوجوبية، واملقاصة االتفاقية، وفي حالة النزاع تظهر املقاصة القضائية.املقا

 بزيادةعملية بيع الى اآلمر بالشراء لسلعة  ( الذي يشرح املرابحة، أنها8ونستنتج من املعيار الشرعي ) -

 املصرفية املرابحة وتسمى الوعد في (املرابحة ربح) الزيادة تلك تحديد بعد تكلفتها أو ثمنها على محددة

 من ليس التأجيل هذا أن مع الثمن بتأجيل املصرفية املرابحة وتقترن  العادية املرابحة عن لتمييزها

 .ألجلا مقابل دون  صلياأل  الربح على البائع يقتصر وحينئذ أيضا، حالة مرابحة فهناك لوازمها،

تتنوع وفق شكل وخصوصية العملية واملرابحة عملية القيد املحاسبي للمقاصة توصلنا الى أن وأخيرا  -

 .خرج عن اإلطار العام للمعايير املحاسبية الدوليةوأنها ال تالتي حدثت. 

 التوصيات:

بما  AAIOFI نهجية التي يقوم عليها إصدار املعايير املحاسبية اإلسالمية من خاللضرورة مراجعة امل -

 .يضمن االنتباه إلى تفاصيل أحكام الشريعة اإلسالمية الخاصة بكل عقد مالي

 ألهمية القصوى عند التوفيق بين املعايير الصادرة عن نظرا االلتزام الشرعيب الحلفوكذلك بضرورة  -

AAIOFI  عدم الوقوع تحت تأثيرات الضغوط التي تصدر من محاولة األعراف والقواعد الدولية، و وبين

 .املعايير املحاسبية الدوليةب الهيئات املختصة

 على املؤسسات املالية اإلسالمية االلتزام بالضوابط الشرعية في أعمالها. -



 الخاتمة العامة
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جعة للمؤسسات املالية محاولة التخلص من الجهل ونقص الوعي بالنسبة ملعايير املحاسبة واملرا -

ضمن املواد في املؤسسات التعليمية، وخاصة مؤسسات التعليم الجامعي، اإلسالمية، وذلك بأدراجها 

 والتعليم العالي.
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les :امللخص 

 هدفت. و بقراءة نظرية تحليلية دراسة املعايير الشرعية للمحاسبة املالية اإلسالميةنسعى من خالل هذا البحث الى 

وتمثلت عمليتي املقاصة واملرابحة.  محاسبيا لتسجوكيف  في العمل املصرفي. الحاجة لهذه املعاييرالدراسة الى معرفة  هذه

التي يشترط ان ائل املتعلقة باملعامالت املالية، حاجة املؤسسات املالية اإلسالمية ملعايير تخص املسفي أهمية املوضوع 

االطالع على الكتب من خالل  الوصفيعلى املنهج  في دراستنا اعتمدنا الفوائد.تبتعد فيها عن املحظورات الشرعية كربا 

واملراجع، واملنهج التحليلي من خالل تقديم إيضاحات وشروح خاصة بها. كما نجد بعض املرجعية التاريخية لبعض 

أن املعايير الشرعية موضوعة من طرف أهل االختصاص ومحددة بصفة بينت النتائج وقد  املفردات املتعلقة باملوضوع.

توصلنا الى أن عملية القيد املحاسبي للمقاصة واملرابحة و  .مما أوجب االعتناء بها بأشد ما يكون  ،شرعية للمعامالت املالية

ومن  اإلطار العام للمعايير املحاسبية الدولية.تتنوع وفق شكل وخصوصية العملية التي حدثت. وأنها ال تخرج عن 

محاولة التخلص من الجهل ونقص الوعي بالنسبة ملعايير املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، التوصيات 

 وذلك بأدراجها ضمن املواد في املؤسسات التعليمية، وخاصة مؤسسات التعليم الجامعي، والتعليم العالي.

Résumé : 

Nous souhaitons à travers cette recherche par l’étude des normes juridiques de la comptabilité 

financière islamique. par lecture théorique analytique pour les normes des questions relative à la 

transaction financière, qui nécessite de rester à l’écart des préparatifs juridique à travers la lecture des 

ouvrages, des référence et la méthode d’analyse en fournissant des explication spécifiques et nous 

constations aussi que certaines référence historique à une partie du vocabulaire lié au sujet. ont montré 

que les résultat de la légitimité des normes définis par les spécialistes et définis juridiquement pour les 

transactions financière, qui nécessitaient le plus de diligence et il est conclu de processeur et suivi qu’il ne 

s’écarte pas du recommandations comptables internationales, sont une tentative d’éliminer l’ignorance et 

la méconnaissances des norme de comptabilité et d’audit des institution financières islamique et leur 

inclusion dans des institution éducatives. 
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