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طبيقوالت لتأصيلبني ا

احملاسبة اإلسالميةاحملاسبة اإلسالمية

www.e-su.no

 هناك بأن املاضي القرن هناية   العاملان تنبأ لقد-
 مميزا أمرا سيكون شيء مثة أن احلايل اال   لالعتقاد مربر كل

 على نفسه يؤكد بدأ قد اإلسالمي فاملنظور ."اإلسالمية احملاسبة" امسه
 املستقبل فإن متواضعة بداياته كانت وإذا العاملي، احملاسبة مشهد
   ستستمر األوسط الشرق منطقة أن ونعتقد .اجلهود تلك سيكلل
.عاجلة أخبارا والعشرين الواحد القرن   احملاسبة أخبار جعل

 أيامنا حتى متطورة تعترب مناذج ضم فقد اإلسالمي الفقه تاريخ أما -
 للقيد باشيليو لوقا يشري أن قبل والتدقيق والرقابة احملاسبة   هذه

.عاما ١٥٠ من بأكثر م ١٤٩٤ عام املزدوج

http://www.kantakji.com
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مم  ١٤٩٤١٤٩٤= = هـ هـ   ٨٩٩٨٩٩املرحلة اليت يؤرخ العامل منها للمحاسبة املرحلة اليت يؤرخ العامل منها للمحاسبة 

مم  ١٣٣٢١٣٣٢= = هـ هـ   ٧٣٣٧٣٣مرحلة التأصيل مرحلة التأصيل 

م ١٠٢٤= ھـ  ٤١٥
م ١٠٥٨= ھـ  ٤٥٠
م ١١١١= ھـ  ٥٠٤
م ١١١٢= ھـ  ٥٠٥
م ١٢٦٢= ھـ  ٦٦٠
م ١٣٢٨= ھـ  ٧٢٨

مم١٠٥٠١٠٥٠==هـ هـ ٤٤١٤٤١

م ٧٥٠= ھـ  ١٣٢
  م ٧٦٧= ھـ  ١٥٠
م ٧٧٥= ھـ  ١٥٨
م ٧٨٥= ھـ  ١٦٨
م ٧٩٨= ھـ  ١٨٢
م ٨١٩= ھـ  ٢٠٣
م ٨٢٠= ھـ  ٢٠٤
م ٨٣٩= ھـ  ٢٢٤
م ٩٢٠= ھـ  ٣٠٧
م٩٣٣= ھـ  ٣٢١
م ٩٣٩= ھـ  ٣٢٧
م٩٤٠= ھـ  ٣٢٨

مم  ٧٠٥٧٠٥= =   هـهـ  ٨٦٨٦  التعريب التعريب مرحلة مرحلة 

مم  ٦٤٤٦٤٤= = هـ هـ   ٢٣٢٣مرحلة التدوين مرحلة التدوين 

بزوغ الدعوة اإلسالمية ودعوة رسول ا إىل إحصاء الناسبزوغ الدعوة اإلسالمية ودعوة رسول ا إىل إحصاء الناسمرحلة اإلحصاء والعدمرحلة اإلحصاء والعد
دور علم املواريث والفلك واجلغرافية ملعرفة اإلرث وأوقات الصالة ووجهة الكعبـة  دور علم املواريث والفلك واجلغرافية ملعرفة اإلرث وأوقات الصالة ووجهة الكعبـة  

واألشهر ملعرفة شهر الصيام واحلج واحلول حلساب الزكاةواألشهر ملعرفة شهر الصيام واحلج واحلول حلساب الزكاة

اخلالفة األموية على يد الكاتب صاحل بن عبد الرمحناخلالفة األموية على يد الكاتب صاحل بن عبد الرمحن
اخلوارزمي وضع أول كتاب   احلساب اجلربياخلوارزمي وضع أول كتاب   احلساب اجلربي

أبو حنيفةأبو حنيفة
أنس بن مالكأنس بن مالك

إمساعيل بن صبيح كاتب ديوان اخلراج زمن الرشيدإمساعيل بن صبيح كاتب ديوان اخلراج زمن الرشيد
أبو يوسفأبو يوسف
القرشيالقرشي
الشافعيالشافعي

أبو عبيد بن سالمأبو عبيد بن سالم
علي بن عيسىعلي بن عيسى

الطحاويالطحاويأبو جعفر أبو جعفر 
أبو جعفر الدمشقيأبو جعفر الدمشقي

قدامةقدامةابن ابن 
ماكليشماكليشقرون حسب قرون حسب   ٣٣قبول أوربا لألرقام العربية بعد قبول أوربا لألرقام العربية بعد 

القاضي عبد اجلبارالقاضي عبد اجلبار
املاوردياملاوردي
احلريرياحلريري
الغزايلالغزايل

العز بن عبد السالمالعز بن عبد السالم
ابن تيميةابن تيمية

وضع أول مرجع علمي حماسيب متكامل   العاملوضع أول مرجع علمي حماسيب متكامل   العامل  النويريالنويري

واإلشارة للقيد املزدوجواإلشارة للقيد املزدوج  باشيليوباشيليولوقا لوقا 

م ٦٢٢= ھـ  ١

خالفة عمر بن اخلطاب رضي ا عنهخالفة عمر بن اخلطاب رضي ا عنه

م ١٣٧٧= ھـ  ٧٧٩
م ١٣٨٨= ھـ  ٧٩٠
م ١٣٩٣= ھـ  ٧٩٥
م ١٤١٨= ھـ  ٨٢١

ابن خلدونابن خلدون
الشاطيبالشاطيب

ابن رجب احلنبليابن رجب احلنبلي
القلقشنديالقلقشندي

األرقامأدوات حساب

الحساب
أنظمة العد

أدوات كتابة

متممات
القلم
الدواة

األمثَـــــــان

ــعار األســ

فقه املعامالت املاليةفقه املعامالت املالية

قياسأدوات 

نات الموزوناتمثم

المكیالت
المقیسات

الفلوس
الدراھم

الدنانیر
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األرقامأدوات حساب

الحساب
أنظمة العد

أدوات كتابة

متممات
القلم
الدواة

األمثَـــــــان

ــعار األســ

فقه املعامالت املاليةفقه املعامالت املالية

قياسأدوات  نات الموزوناتمثم

المكیالت
المقیسات

الفلوس
الدراھم

الدنانیر

)م١٤٩٤=  هـ ٨٩٩عام ( باشيليولوقا ~) م١٣٥٥ -جري ه ٧٣٣ ت( النويري
  فيما به ويستضيء املباشرة كيف املباشر منه يعلم ملخصا ذلك   أضع أن إخواني بعض سألين

 من وذكرت آلماله وحتقيقا لسؤاله إزالة النبذة هذه فأوردت .وموافرة ضريبة من يرفعه أو يسرتفعه
 من للمبتدئ البد مما درها عقود من وشذرة حبرها من قطرة موعها بالنسبة هو ما الكتابة صناعة
.رمسه عند والوقوف بعلمه اإلحاطة
 فصل إىل انتهيت ال و مصنف فنها   كتاب على أقف مل الصناعة هذه من وضعت ما وضعت وحني
 ببنت تفوه من ال و عبارة فيها خلص من مسعت ال و إشارة ذلك   حملت ال و مؤلف أو هبا مرتجم
 منواله على وأنسخ مبثاله أقتدي حتى العنان ميادينها   بالغته ببنان صرف من ال و ولسان شفة

 اكتفى قد احلجاب مسبلة الباب مقفلة وجدهتا بل اإلفادة   حذوه وأحذو اإلجادة   طريقه وأسلك
 ثم الكرة بعد بالكرة وعطفت الفكرة فيها فراجعت فهمه حسب على واقتصر بعلمه فيها كاتب كل

 مجاحها بعد فالنت صهوهتا وامتطيت رتقه بعد ففتق حجاهبا ورفعت غلقه بعد ففتح باهبا قرعت
 ما وترصيف وضعته ما تأليف   ذلك عند فشرعت جناحها طريق للفكرة فظهر ذروهتا وارتقيت
.صنفته
 الكتابات أنواع من الديوان كتابة من تفرع ما ذكرت ثم ديوانا مسي ومل الديوان تسمية باشتقاق وبدأت
 املباشرة كيفية من مباشر كل إليه حيتاج ما ذكرت ثم وضعه وسبب اإلسالم   وضع ديوان وأول

 ويسرتفعه مباشر كل يرفعه وما االصطالحية والقوانني العرفية القواعد عليه استقرت امو وأوضاعها
.إليه أمورها من أشكل فيما وترجع تعاىل ا شاء إن ستقف ما على احلسابية واألوضاع
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:)م١٠٥٨-هـ ٤٥٠ ت( املاوردي أجاب
 ،)احملاسبة( األموال كتابة أو ،)والرسائل املذكرات أي( اإلنشاء كتابة سواء الكتابة صناعة إن

عا والعمل أغلب فيها الفكر صناعة وإن والعمل، الفكر بني مشرتكة أمور على تقوم صناعة تب.
ن مسبق تفكري نتاج العملي فالتطبيق الفن، على العلم أسبقية املاوردي بي.  
   واستخدمتها الشرعية القواعد تفسري استطاعت اإلسالمي الفقه   احملاسبة فإن لذلك

 .بكفاءة العملي التطبيق

:)م ١٣٣٣-١٢٧٨ = هـ ٧٣٣-٦٧٧( النويري أما
  إىل منها العملية الصناعة إىل أقرب وهو الكتابة صناعة إىل احملاسبة علم أسند فقد

 قدمنا ما مجيع :فقال .علماً كوهنا من للفن أقرب أهنا احملاسبة   رأى أي العلمية الصناعة
 تظهر إمنا الكتابة علوم فإن خاصة العملية بل العلمية الكتابة صناعة من بشيء ليس ذكره
.احلسبانات نظم  

تَّاب احملاسبة عادة سؤاالً تقليدياً  تَّاب احملاسبة عادة سؤاالً تقليدياً يثري كُ . . .. . .يثري كُ

vvاألطرافاألطراف  إىلإىل  وتوصيلهاوتوصيلها  االقتصاديةاالقتصادية  األحداثاألحداث  وحتليلوحتليل  تسجيلتسجيل  هيهي  احملاسبةاحملاسبة    
))القاضيالقاضي  حسنيحسني  ..دد((  ..معينةمعينة  ومبادئومبادئ  فروضفروض  علىعلى  بناءبناء  منهامنها  املستفيدةاملستفيدة

vvوالقياس،والقياس،  التسجيل،التسجيل،  ::هيهي  ثالثثالث  وظائفوظائف  إىلإىل  احملاسبةاحملاسبة  وظائفوظائف  تقسمتقسم  لذلكلذلك    
    برتحيلهبرتحيله  ثمثم  بالتسجيلبالتسجيل  املايلاملايل  احلدثاحلدث  يتلقفيتلقف  احملاسيباحملاسيب  فالنظامفالنظام  ..والعرضوالعرض

    اخلتاميةاخلتامية  احلساباتاحلسابات      عنهعنه  والتقريروالتقرير  القياسالقياس  يتميتم  األستاذاألستاذ  دفاتردفاتر  إىلإىل
..املايلاملايل  واملركزواملركز
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vvاألطرافاألطراف  إىلإىل  وتوصيلهاوتوصيلها  االقتصاديةاالقتصادية  األحداثاألحداث  وحتليلوحتليل  تسجيلتسجيل  هيهي  احملاسبةاحملاسبة    
))القاضيالقاضي  حسنيحسني  ..دد((  ..معينةمعينة  ومبادئومبادئ  فروضفروض  علىعلى  بناءبناء  منهامنها  املستفيدةاملستفيدة

vvوالقياس،والقياس،  التسجيل،التسجيل،  ::هيهي  ثالثثالث  وظائفوظائف  إىلإىل  احملاسبةاحملاسبة  وظائفوظائف  تقسمتقسم  لذلكلذلك    
    برتحيلهبرتحيله  ثمثم  بالتسجيلبالتسجيل  املايلاملايل  احلدثاحلدث  يتلقفيتلقف  احملاسيباحملاسيب  فالنظامفالنظام  ..والعرضوالعرض

    اخلتاميةاخلتامية  احلساباتاحلسابات      عنهعنه  والتقريروالتقرير  القياسالقياس  يتميتم  األستاذاألستاذ  دفاتردفاتر  إىلإىل
..املايلاملايل  واملركزواملركز

vvففويعربقولهبقوله  احملاسبةاحملاسبة  ))مم  ١٤١٨١٤١٨  ==  هـهـ  ٨٢١٨٢١  تو تو ((  القلقشنديالقلقشندي  ويعر::
  ""

""..

  منمن  معنيمعني  نظامنظام      تتخذتتخذ  أنأن  جيبجيب  اليتاليت  اخلطواتاخلطوات  حتددحتدد  اليتاليت  املنظمةاملنظمة  الطريقةالطريقة  هوهو  املنهجاملنهج
..النظامالنظام  ذلكذلك  أهدافأهداف  إىلإىل  الوصولالوصول  أجلأجل

يستدل  بشأهنا،بشأهنا،  يقنييقني  إىلإىل  الوصولالوصول  يراديراد  اليتاليت  املسألةاملسألة  طبيعةطبيعة  باختالفباختالف  خيتلفخيتلف  وهووهو يستدلو قولهقوله  منمن  و  
  للمسلمنيللمسلمني  أنأن  ))واحدةواحدة  أمةأمة  جلعلكمجلعلكم  اا  شاءشاء  ولوولو  ومنهاجاومنهاجا  شرعةشرعة  منكممنكم  جعلناجعلنا  لكللكل((  تعاىلتعاىل
    الغاياتالغايات  هلمهلم  سيحققسيحقق  الذيالذي  املنهجاملنهج  هذاهذا  عنعن  البحثالبحث  يوجبيوجب  ممامما  غريهمغريهم  عنعن  مستقالمستقال  منهاجامنهاجا
    يقوليقول  نقاشنقاش  دوندون  يأتيهميأتيهم  ماما  إىلإىل  املسلموناملسلمون  يركنيركن  أنأن  جيبجيب  الالفف  ،،شرعهمشرعهم  هباهبا  أوصاهمأوصاهم  اليتاليت
))ظلمواظلموا  الذينالذين  إىلإىل  تركنواتركنوا  والوال((  ::تعاىلتعاىل
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لْملَب العلم - وهي الثوابت ألهنا قطعية أو راجعة ألصل قطعي (: علم يقيينالعص -(

ليس قطعياً وال يرجع ألصل قطعي (: علم ظين(

)ملَح العلم(ما يورث اليقني 

)ليس بعلم ألنه ليس بصلب العلم وال ملَحه(ما يورث الظن 

منهج عقلي

)جتربة حسية(منهج جترييب 

خرب صادق
برهان عقلي

قانون التالزم
قانون اإلسقاط واحلصر

 اليت املفاهيم وهي .الشرعية الثوابت من املنبثقة احملاسبية املفاهيم حتديد إىل املدخل هذا يسعى
 .ظنية ال قطعية هي لذلك واإلمجاع، والسنة القرآن من مستمدة وهي واملكان الزمان عرب تتغري ال

  :ومنها
.الزكاة ومصارف مطارح!
.املواريث!
.احلسن القرض!
]٢٨٢ :البقرة[ )كبرياً أو صغرياً تكتبوه أن تسأموا وال( والتسجيل الكتابة!
.]٢٨٢ :البقرة[ )شهيدين واستشهدوا( احلاضر البيع عند اإلشهاد!
.حرام منه واخلبيث حالل منه فالطيب ، هو احلقيقية املال ملكية!
 فاحلرام ،]١٦٨:البقرة[ )طيبا حالال األرض   مما كلوا الناس أيها يا( احلالل والتعامل االستثمار!

  .فاسد بعقد أو غصبا كاملأخوذ لكسبه أو اخلنزير وحلم والدم كامليتة لوصفه إما :نوعان
  قائال األسواق   يطوف t عمر كان ]٥ :يونس[ )واحلساب السنني عدد لتعلموا( التعلم ضرورة!

  ."أبى أم شاء الربا أكل وإال يفقه من إال سوقنا   يبيع ال"
.]٢٨٢ :البقرة[ )شيئاً منه يبخس وال( إنقاصها دون العادلة احلقيقية بالقيمة التسجيل!
.والدقة والصدق، اإلفصاح، !
.]٢٨٢ :البقرة[)شهيد وال كاتب يضار وال( احلياد !
."بالغرم الغنم" عادل بشكل واخلسارة للربح العائد استحقاق خيضع !
.]١٤١ :األنعام[)حصاده يوم حقه وآتوا( اإلنتاج عند بالربح االعرتاف !

املدخل املعيارياملدخل املعياري
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 على تقوم اليت اإلسالمية األخالقية بالقيم حمكوم سلوك هو للمسلم اإلنساني السلوك منط إن
 مراعاة يلزم مما الغري، مع تعاقديا أو نفسه من ذاتيا االلتزام مصدر كان أيا ا أمام املسؤولية

.والعدل والوفاء واألمانة والصدق كالقناعة السلوك هبذا املرتبطة اإلنسانية القيم
ة املالية الشؤون   العمل إن :القرضاوي الدكتور يقول م مزلّ وال األخالق، ضعفاء فيها يثبت ال قَد 
.الدنيا من بارقة أول عند أبصارهم تزيغ الذين اإلميان هزيلو

  األحكام عليها يطلق ما وهي التالية األنواع إىل التكليفي الشرعي احلكم الفقهاء قسم لقد
:خلمسةا

املدخل السلوكي واألخالقياملدخل السلوكي واألخالقي

الحرامالحرامالمكروهالمكروهالمباحالمباحالمندوبالمندوبالواجبالواجب

 على تقوم اليت اإلسالمية األخالقية بالقيم حمكوم سلوك هو للمسلم اإلنساني السلوك منط إن
 مراعاة يلزم مما الغري، مع تعاقديا أو نفسه من ذاتيا االلتزام مصدر كان أيا ا أمام املسؤولية

.والعدل والوفاء واألمانة والصدق كالقناعة السلوك هبذا املرتبطة اإلنسانية القيم
ة املالية الشؤون   العمل إن :القرضاوي الدكتور يقول م مزلّ وال األخالق، ضعفاء فيها يثبت ال قَد 
.الدنيا من بارقة أول عند أبصارهم تزيغ الذين اإلميان هزيلو

  األحكام عليها يطلق ما وهي التالية األنواع إىل التكليفي الشرعي احلكم الفقهاء قسم لقد
:خلمسةا

املدخل السلوكي واألخالقياملدخل السلوكي واألخالقي

الحرامالحرامالمكروهالمكروهالمباحالمباحالمندوبالمندوبالواجبالواجب

:درجات أربع إىل احلرام عن الورع فقسم ذلك من أبعد إىل الغزايل وذهب
.الفقهاء فتاوى حترمه ما كل عن الورع وهو

.التحريم احتمال إليه يتطرق عما االمتناع وهو
 كان فإذا حمرم، إىل أدائه من خياف ولكن حله،   شبهة وال الفتوى حترمه ال ما وهو

 خيفة الكل استيفاء عن وتورع وتسعني تسعة فأخذ إليه فحملها إنسان على درهم مائة لبعضهم
.الزيادة

 يتناول ولكنه بأس من به ما إىل يؤدي أن منه خياف وال أصال به بأس ال ما وهو
  .ا عبادة على به التقوى نية غري وعلى ا لغري

  حياته،حياته،      االكتساباالكتساب  ألعمالألعمال  املمارساملمارس  املسلماملسلم  يسلكهيسلكه  قدقد  الذيالذي  االاال  معرفةمعرفة  األحكاماألحكام  هذههذه  منمن  يستفاديستفاد
  األفراداألفراد  تفاعلتفاعل  منمن  بدبد  الال  أهدافهاأهدافها  احملاسبيةاحملاسبية  املعايرياملعايري  حتققحتقق  وحتىوحتى  ..للسلوكللسلوك  حمددحمدد  عاملعامل  فالدينفالدين

    ..اإلسالميةاإلسالمية  اتمعاتاتمعات  هذههذه  معتقداتمعتقدات  املعايرياملعايري  هذههذه  تراعتراع  ململ  ماما  ذلكذلك  حيصلحيصل  ولنولن  معهامعها  واتمعاتواتمعات

الحرامالحرامالمكروهالمكروهالمباحالمباحالمندوبالمندوبالواجبالواجب
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 اإلسالمي التاريخ   احملاسيب للفكر والنظرية العملية املمارسة عن للبحث املدخل هذا يهدف
.الفكر هذا نضوج درجة إلثبات عليها واالطالع

 القواعد هي فهذه" عصره   السائدة احملاسبية للقواعد وصفه   النويري قول من هذا يتبني
 هذا" بقوله اإلجيار حملاسبة تناوله عند املصطلحات باختالف وأقر ،"زماننا   استقرت اليت

 جبميعها اإلحاطة ميكن ال إذ منها، تيسر ما نذكر أيضا اصطالحات وهلم الديوان،   اصطالحهم
 وكلتا" السياسات بعض اختالف بني أحيانا وساوى .")احملاسبات( املباشرات أحوال الختالف

اب عند سائغة الطريقتني   ."الكتّ

 نظما تطبيق   وانعكست باالجتهاد عنها عبر ومكان زمان كل مع تتكيف مرنة اإلجراءات إن
  .االجتهادات تغريها حماسبية سياسات شكل على اإلسالمي اتمع سادت حماسبية

املدخل التارخيي االستقرائياملدخل التارخيي االستقرائي

تسعى البحوث اإلجيابية إىل تطوير نظرية حماسبية تفسر السبب الذي أدى بالقوائم املالية إىل 
أن تأخذ شكلها القائم   الوقت احلاضر وحتديد ما إذا كانت املعايري واإلرشادات النموذجية 

. ميكن تطبيقها   الواقع وكيف ميكن مواءمتها متشيا مع متطلبات التطبيق واملمارسة احملاسبية

املدخل اإلجيابياملدخل اإلجيابي

معايري احملاسبة للمجتمعات األخرى مع الشريعة  مالءمةلذلك يهدف هذا املدخل لبيان مدى 
، وذلك بأخذ ما ينسجم مع الشرع "حلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق هباا"اإلسالمية ألن 

. جتارب اآلخرين وواستثناء ما خالف منها، فال شيء مينع من االستفادة من علوم 

:  ، فمثالوليس كل عرف مقبول شرعا
. إن حجب األرباح   الشركات املسامهة كما   األسهم املمتازة، ال جيوز شرعا•
.تقييد بيوع أخرى وإباحة ومنع بيوع حمددة •
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: املنهج يشكل
.أرضية خصبة للمعارف العلمية اليت سيلجأ إليها احملاسب إلجناز عمله بالشكل العادل١.
أداة لضبط املوضوعية اليت يستخدمها   القياس والعرض احملاسيب و  إفصاحه عن ٢.

.البيانات واملعلومات ذات العالقة دون إخفاء أو تدليس فضال عن مدى شرعيتها
.األساس املنطقي والعلمي للمفاهيم احملاسبية٣.

الوظيفةالوظيفةاملدخلاملدخل

اقرتاح املفاهيم والفروضاملعيـــــاري

إثبات وبرهنة احملتوى التطبيقي والعلمي هلذه املفاهيم اإلجيابي واالستقرائي
واالفرتاضات

التزام األفراد واجلماعات باملدخل املعياري وانسجام تطبيقاهتم مع السلوكي واألخالقي
املدخل اإلجيابي

هي األموال اليت خالفت القانون الدولــــيهي األموال اليت خالفت القانون الدولــــي.. .. األموال املغسولةاألموال املغسولة
هي األموال اليت خالفت القانون اإلسالميهي األموال اليت خالفت القانون اإلسالمي.. .. األموال احملرمــةاألموال احملرمــة

غري مملوك غري مملوك بصحة التصرف بصحة التصرف باحليازة باحليازة 
))ال يوجد حيازةال يوجد حيازة((

حمرم حمرم 
))بدون تصرفبدون تصرف((
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النقديةالنقديةاألصول األصول = = األصول األصول صا  صا  
العروض مقومة نقداّ بسعر املثل العروض مقومة نقداّ بسعر املثل + +                                     
الديون املدينة املليئة الديون املدينة املليئة + +                                     
الديون الدائنةالديون الدائنة  --                                      

التقويم اإلجيابي لألصول التقويم اإلجيابي لألصول رأس املال املتقومرأس املال املتقوم
املتقوماملتقومينتمي للمال ينتمي للمال 

معادلة صا  امليزانية معادلة صا  امليزانية 
مم٨٣٩٨٣٩استخدمها الفقهاء منذ استخدمها الفقهاء منذ 

)أصول متداولة(عروض التجارة 

)خمزون التجارة.. بيت احلفظ(املخزون  -
األوراق التجارية -
)املدينة والدائنة(الديون  -

نقديعيين

)أصول ثابتة( قنيةعروض 

)فنادق حوانيت مدابغ(عقارات  -
)بساتني ومراعي وكروم( ومزدرعأراضي  -
أثاث -
آالت -
وسائل نقل -

حسب تعريف الغزايل
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مناء طبيعي مناء طبيعي 
كالثروة احليوانية كالثروة احليوانية 

والزراعيةوالزراعية

مناء بالفعل أي مناء بالفعل أي 
)  )  صناعيصناعي((بالتدخل بالتدخل 

كأموال التجارةكأموال التجارة

....الربح العاديالربح العادي
  الناجمالناجم  النماءالنماء  هوهو
  تصرفتصرف  حسنحسن  عنعن

  وحسنوحسن  اإلدارةاإلدارة
تنظيميهاتنظيميها

....الربح الرأمسايلالربح الرأمسايل
  الناجمالناجم  النماءالنماء  هوهو
  أسعارأسعار  ارتفاعارتفاع  عنعن

الثابتةالثابتة  األصولاألصول

....الربح العرضيالربح العرضي
  الناجمالناجم  النماءالنماء  هوهو
  أسعارأسعار  ارتفاعارتفاع  عنعن

املتداولةاملتداولة  األصولاألصول
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    مقرمقر  موسرموسر  علىعلى  كانكان  بأنبأن
بالدينبالدين

  الال  معسرمعسر  علىعلى  كانكان  بأنبأن
    علىعلى  أوأو  يسارهيساره  يرجىيرجى

..عليهعليه  بينةبينة  والوال  جمحدجمحد
::مذاهبمذاهب  و و 

حتى حتى ((ىىال زكاة عليه ال زكاة عليه 
))يقبضيقبض

))نقدنقد((  بعنيبعني  يقوميقوم  ::حالّحالّ  مرجومرجو

  ثمثم  بعرضبعرض  يقوميقوم  ::مؤجلمؤجل  مرجومرجو
))نقدنقد((  بعنيبعني  العرضالعرض  يقوميقوم

يضم كما هويضم كما هو

الدرديرحسب 
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  السعرالسعر  ارتفاعارتفاع  بسبببسبب  القيمةالقيمة  زيادةزيادة
خارجيةخارجية  ألسبابألسباب

الذاتيالذاتي  النماءالنماء  بسبببسبب  العنيالعني  زيادةزيادة

أرباح أرباح 
رأمساليةرأمسالية

حسب ابن عابدين

السعرالسعر
هدأهدأ

رخصرخص
باربار

سقطسقط

حتركحترك
نفقنفق

ارتقىارتقى
غالغال

تناهىتناهى
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السعر  السعر  
القيمة املتوسطةالقيمة املتوسطة

التقرير حماسبةموافقة
بموافقة أحدھمابموافقة أحدھمابموافقة طرفي العالقةبموافقة طرفي العالقة
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التقريرالتقرير: : بهبهما جيتهد ما جيتهد  الدفاتر والقوائمالدفاتر والقوائم: : بهبهما يطالب ما يطالب  الثبوتياتالثبوتيات: : حيتاجهحيتاجهما ما 

oo اجلهات وحنوهااجلهات وحنوهامتييز متييز
oo النظر   أحوال املعامالت وإزاحة النظر   أحوال املعامالت وإزاحة

أعذارها وتقرير قواعدهاأعذارها وتقرير قواعدها
oo احملاسبنياحملاسبني((اختبار املباشرين اختبار املباشرين  (  (

والكشف عن أحواهلموالكشف عن أحواهلم
oo حسباناتحسباناتتصفح ما يرد إليهم من تصفح ما يرد إليهم من
oo النظر فيما يتجدد من أحوال النظر فيما يتجدد من أحوال

املعامالت وما يطرأ من احلوادث املعامالت وما يطرأ من احلوادث 
على اختالفها مما ال حيصر ضبطه على اختالفها مما ال حيصر ضبطه 

يقعيقعبل هو حبسب ما بل هو حبسب ما 

ooاملخازيماملخازيم
ooاخلتم والتوايلاخلتم والتوايل
oo احلسباناتاحلسباناتاألعمال وسائر األعمال وسائر
ooاملقرتحاتاملقرتحات

ooضرائب أصول ضرائب أصول   اسرتفاعاسرتفاع
ومضافاهتاومضافاهتااألموال األموال 

ooمن احلقوقمن احلقوق  املستأدىاملستأدى
oo إطالقهإطالقهضرائب مبا استقر ضرائب مبا استقر
ooأوراق احلاصل والباقيأوراق احلاصل والباقي
ooأوراق الفائض واملتأخرأوراق الفائض واملتأخر
ooتقدير االرتفاعتقدير االرتفاع
oo اجليشيةاجليشيةالكشوف الكشوف

  النظام بنية حتدد مقومات من البد منها املرجوة الغاية احملاسبة حتقق حتى
  إىل املستند اإلسالمي الفقه   للمحاسبة العملي التطبيق أن ونرى احملاسيب،

  :التالية املقومات حقق قد وفقهه أًصوله

qاحملاسب وصفاته..  أوال.
qتبويب احلسابات.. ثانيا.
qاملستندات والدفاتر.. ثالثا  .
qالقوائم املالية والقوائم التكميلية هلا، وأبواب املضاف، واملقرتحات.. رابعا.
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  بأحكام جمتهدا" الشرعية األصول خمالفة عن لريدعه
  حيتاج ملكتسبفا واحلرام احلالل بني الفاصلة احلدود ومعرفة ،"الشريعة

  ميكن وال وفقهه الشرع بعلوم ممزوج الكسب وعلم ،الكسب علم إىل
  ثنايا   واحملاسبية املالية القواعد انتشار أن نرى لذلك بينهما، الفصل
    أشكاهلا بكل منتشرة فاملعامالت ذلك، على دليل إال هو ما الفقه كتب

 .الشرعية واألصول القواعد وبني بينها الفصل ويصعب الناس تطبيقات

::ويستفاد من ذلك حتقيقويستفاد من ذلك حتقيق
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  بأحكام جمتهدا" الشرعية األصول خمالفة عن لريدعه
  حيتاج ملكتسبفا واحلرام احلالل بني الفاصلة احلدود ومعرفة ،"الشريعة

  ميكن وال وفقهه الشرع بعلوم ممزوج الكسب وعلم ،الكسب علم إىل
  ثنايا   واحملاسبية املالية القواعد انتشار أن نرى لذلك بينهما، الفصل
    أشكاهلا بكل منتشرة فاملعامالت ذلك، على دليل إال هو ما الفقه كتب

 .الشرعية واألصول القواعد وبني بينها الفصل ويصعب الناس تطبيقات

::ويستفاد من ذلك حتقيقويستفاد من ذلك حتقيق

    اا  خصخص  وقدوقد  باإلسالمباإلسالم  العميقالعميق  لإلميانلإلميان  طبيعيطبيعي  نتاجنتاج  وهيوهي
    إنإن  استأجرهاستأجره  أبتأبت  يايا((  للعملللعمل  استؤجراستؤجر  مبنمبن  واألمانةواألمانة  القوةالقوة  صفةصفة  تعاىلتعاىل
    يقدريقدر  لنلن  فالضعيففالضعيف  ..]]٢٦٢٦  ::القصصالقصص[[  ))األمنياألمني  القويالقوي  استأجرتاستأجرت  منمن  خريخري
  ..حتقيقهاحتقيقها  علىعلى  قادراقادرا  قوياقويا  يكنيكن  ململ  ماما  هباهبا  اتصافهاتصافه  رغمرغم  األمانةاألمانة  حتقيقحتقيق  علىعلى
    خزائنخزائن  علىعلى  اجعليناجعلين  قالقال((  السالمالسالم  عليهعليه  يوسفيوسف  لسانلسان  علىعلى  تعاىلتعاىل  اا  وذكروذكر

    يرتشييرتشي  والوال  يرشييرشي  الال  فاحملاسبفاحملاسب  ..]]٥٥٥٥  ::يوسفيوسف[[  ))عليمعليم  حفيظحفيظ  إنيإني  األرضاألرض
..يغشيغش  والوال  خيونخيون  والوال  يكذبيكذب  والوال

  بأحكام جمتهدا" الشرعية األصول خمالفة عن لريدعه
  حيتاج ملكتسبفا واحلرام احلالل بني الفاصلة احلدود ومعرفة ،"الشريعة

  ميكن وال وفقهه الشرع بعلوم ممزوج الكسب وعلم ،الكسب علم إىل
  ثنايا   واحملاسبية املالية القواعد انتشار أن نرى لذلك بينهما، الفصل
    أشكاهلا بكل منتشرة فاملعامالت ذلك، على دليل إال هو ما الفقه كتب

 .الشرعية واألصول القواعد وبني بينها الفصل ويصعب الناس تطبيقات

::ويستفاد من ذلك حتقيقويستفاد من ذلك حتقيق

    اا  خصخص  وقدوقد  باإلسالمباإلسالم  العميقالعميق  لإلميانلإلميان  طبيعيطبيعي  نتاجنتاج  وهيوهي
    إنإن  استأجرهاستأجره  أبتأبت  يايا((  للعملللعمل  استؤجراستؤجر  مبنمبن  واألمانةواألمانة  القوةالقوة  صفةصفة  تعاىلتعاىل
    يقدريقدر  لنلن  فالضعيففالضعيف  ..]]٢٦٢٦  ::القصصالقصص[[  ))األمنياألمني  القويالقوي  استأجرتاستأجرت  منمن  خريخري
  ..حتقيقهاحتقيقها  علىعلى  قادراقادرا  قوياقويا  يكنيكن  ململ  ماما  هباهبا  اتصافهاتصافه  رغمرغم  األمانةاألمانة  حتقيقحتقيق  علىعلى
    خزائنخزائن  علىعلى  اجعليناجعلين  قالقال((  السالمالسالم  عليهعليه  يوسفيوسف  لسانلسان  علىعلى  تعاىلتعاىل  اا  وذكروذكر

    يرتشييرتشي  والوال  يرشييرشي  الال  فاحملاسبفاحملاسب  ..]]٥٥٥٥  ::يوسفيوسف[[  ))عليمعليم  حفيظحفيظ  إنيإني  األرضاألرض
..يغشيغش  والوال  خيونخيون  والوال  يكذبيكذب  والوال

ن نبي بي  االعدالةالعدالة  حتقيقحتقيق  هبدفهبدف  احلساباحلساب      الدقةالدقة  وجلّوجلّ  عزعز  ا  
    كانكان  وإنوإن  شيئاشيئا  نفسنفس  تظلمتظلم  فالفال  القيامةالقيامة  ليومليوم  القسطالقسط  املوازيناملوازين  ونضعونضع((

    ..]]٤٧٤٧  ::األنبياءاألنبياء[[  ))حاسبنيحاسبني  بنابنا  وكفىوكفى  هباهبا  أتيناأتينا  خردلخردل  منمن  حبةحبة  مثقالمثقال
    حقوقحقوق  حتريحتري      التفاصيلالتفاصيل  أدقأدق  إىلإىل  واحملاسبونواحملاسبون  الفقهاءالفقهاء  والتفتوالتفت
    أيامأيام  فرقفرق  واألجورواألجور  الرواتبالرواتب  حماسبةحماسبة      النويريالنويري  راعىراعى  فقدفقد  اآلخرين،اآلخرين،
  الدقةالدقة  لتحقيقلتحقيق  املاوردياملاوردي  واشرتطواشرتط  ..اهلجريةاهلجرية  السنةالسنة  عنعن  امليالديةامليالدية  السنةالسنة
..احلساباحلساب      اإلملاماإلملام
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  بأحكام جمتهدا" الشرعية األصول خمالفة عن لريدعه
  حيتاج ملكتسبفا واحلرام احلالل بني الفاصلة احلدود ومعرفة ،"الشريعة

  ميكن وال وفقهه الشرع بعلوم ممزوج الكسب وعلم ،الكسب علم إىل
  ثنايا   واحملاسبية املالية القواعد انتشار أن نرى لذلك بينهما، الفصل
    أشكاهلا بكل منتشرة فاملعامالت ذلك، على دليل إال هو ما الفقه كتب

 .الشرعية واألصول القواعد وبني بينها الفصل ويصعب الناس تطبيقات

::ويستفاد من ذلك حتقيقويستفاد من ذلك حتقيق

    اا  خصخص  وقدوقد  باإلسالمباإلسالم  العميقالعميق  لإلميانلإلميان  طبيعيطبيعي  نتاجنتاج  وهيوهي
    إنإن  استأجرهاستأجره  أبتأبت  يايا((  للعملللعمل  استؤجراستؤجر  مبنمبن  واألمانةواألمانة  القوةالقوة  صفةصفة  تعاىلتعاىل
    يقدريقدر  لنلن  فالضعيففالضعيف  ..]]٢٦٢٦  ::القصصالقصص[[  ))األمنياألمني  القويالقوي  استأجرتاستأجرت  منمن  خريخري
  ..حتقيقهاحتقيقها  علىعلى  قادراقادرا  قوياقويا  يكنيكن  ململ  ماما  هباهبا  اتصافهاتصافه  رغمرغم  األمانةاألمانة  حتقيقحتقيق  علىعلى
    خزائنخزائن  علىعلى  اجعليناجعلين  قالقال((  السالمالسالم  عليهعليه  يوسفيوسف  لسانلسان  علىعلى  تعاىلتعاىل  اا  وذكروذكر

    يرتشييرتشي  والوال  يرشييرشي  الال  فاحملاسبفاحملاسب  ..]]٥٥٥٥  ::يوسفيوسف[[  ))عليمعليم  حفيظحفيظ  إنيإني  األرضاألرض
..يغشيغش  والوال  خيونخيون  والوال  يكذبيكذب  والوال

ن نبي بي  االعدالةالعدالة  حتقيقحتقيق  هبدفهبدف  احلساباحلساب      الدقةالدقة  وجلّوجلّ  عزعز  ا  
    كانكان  وإنوإن  شيئاشيئا  نفسنفس  تظلمتظلم  فالفال  القيامةالقيامة  ليومليوم  القسطالقسط  املوازيناملوازين  ونضعونضع((

    ..]]٤٧٤٧  ::األنبياءاألنبياء[[  ))حاسبنيحاسبني  بنابنا  وكفىوكفى  هباهبا  أتيناأتينا  خردلخردل  منمن  حبةحبة  مثقالمثقال
    حقوقحقوق  حتريحتري      التفاصيلالتفاصيل  أدقأدق  إىلإىل  واحملاسبونواحملاسبون  الفقهاءالفقهاء  والتفتوالتفت
    أيامأيام  فرقفرق  واألجورواألجور  الرواتبالرواتب  حماسبةحماسبة      النويريالنويري  راعىراعى  فقدفقد  اآلخرين،اآلخرين،
  الدقةالدقة  لتحقيقلتحقيق  املاوردياملاوردي  واشرتطواشرتط  ..اهلجريةاهلجرية  السنةالسنة  عنعن  امليالديةامليالدية  السنةالسنة
..احلساباحلساب      اإلملاماإلملام

إن األخالق العامة تتضمن األخالق املهنية حكماً فال إن األخالق العامة تتضمن األخالق املهنية حكماً فال 
..تفرقة بينهماتفرقة بينهما

  ::واملقدرةواملقدرة  الكفاءةالكفاءة
ooسواءسواء  ومسؤوليةومسؤولية  تقصريتقصري  فيهفيه  أمرأمر  للعملللعمل  الكفؤالكفؤ  غريغري  استئجاراستئجار  إنإن  

  علىعلى  مقدورامقدورا  العملالعمل  يكونيكون  أنأن  الغزايلالغزايل  واشرتطواشرتط  ..والّهوالّه  منمن  أوأو  احملاسباحملاسب
    الال  عملعمل  علىعلى  الضعيفالضعيف  استئجاراستئجار  يصحيصح  فالفال  وشرعاوشرعا  حساحسا  تسليمهتسليمه

  فسميفسمي""  والذكاءوالذكاء  بالفطانةبالفطانة  احملاسباحملاسب  يتصفيتصف  أنأن  وجيبوجيب  ..عليهعليه  يقدريقدر
اب ابالكتّ     حسبحسب  الكفايةالكفاية  وتستوجبوتستوجب  ..""باألمورباألمور  حلذقهمحلذقهم  بامسهمبامسهم  الكتّ

    ،،الرقوعالرقوع  وإثباتوإثبات  احلقوق،احلقوق،  واستيفاءواستيفاء  القوانني،القوانني،  حفظحفظ  ::املاوردياملاوردي
  واشرتطواشرتط  ..الظالماتالظالمات  وتصفحوتصفح  األموال،األموال،  وإخراجوإخراج  العمال،العمال،  وحماسباتوحماسبات

    اهلندسيةاهلندسية  باملعرفةباملعرفة  اإلملاماإلملام  األبنيةاألبنية  حماسبحماسب  علىعلى  قدامةقدامة  ابنابن
..واحلسابيةواحلسابية

ooاب  أنأن  النويريالنويري  ذكرذكر ابكتّ     ضبطضبط  إىلإىل  وأقربوأقرب  حتقيقاحتقيقا  أكثرأكثر  احلساباحلساب  كتّ
..بيانابيانا  وأوضحوأوضح  برهانابرهانا  وأدلّوأدلّ  طريقاطريقا  األموالاألموال
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  ::واملقدرةواملقدرة  الكفاءةالكفاءة
ooسواءسواء  ومسؤوليةومسؤولية  تقصريتقصري  فيهفيه  أمرأمر  للعملللعمل  الكفؤالكفؤ  غريغري  استئجاراستئجار  إنإن  

  علىعلى  مقدورامقدورا  العملالعمل  يكونيكون  أنأن  الغزايلالغزايل  واشرتطواشرتط  ..والّهوالّه  منمن  أوأو  احملاسباحملاسب
    الال  عملعمل  علىعلى  الضعيفالضعيف  استئجاراستئجار  يصحيصح  فالفال  وشرعاوشرعا  حساحسا  تسليمهتسليمه

  فسميفسمي""  والذكاءوالذكاء  بالفطانةبالفطانة  احملاسباحملاسب  يتصفيتصف  أنأن  وجيبوجيب  ..عليهعليه  يقدريقدر
اب ابالكتّ     حسبحسب  الكفايةالكفاية  وتستوجبوتستوجب  ..""باألمورباألمور  حلذقهمحلذقهم  بامسهمبامسهم  الكتّ

    ،،الرقوعالرقوع  وإثباتوإثبات  احلقوق،احلقوق،  واستيفاءواستيفاء  القوانني،القوانني،  حفظحفظ  ::املاوردياملاوردي
  واشرتطواشرتط  ..الظالماتالظالمات  وتصفحوتصفح  األموال،األموال،  وإخراجوإخراج  العمال،العمال،  وحماسباتوحماسبات

    اهلندسيةاهلندسية  باملعرفةباملعرفة  اإلملاماإلملام  األبنيةاألبنية  حماسبحماسب  علىعلى  قدامةقدامة  ابنابن
..واحلسابيةواحلسابية

ooاب  أنأن  النويريالنويري  ذكرذكر ابكتّ     ضبطضبط  إىلإىل  وأقربوأقرب  حتقيقاحتقيقا  أكثرأكثر  احلساباحلساب  كتّ
..بيانابيانا  وأوضحوأوضح  برهانابرهانا  وأدلّوأدلّ  طريقاطريقا  األموالاألموال

التفقه باملهن اليت يعمل حماسبا هلا التفقه باملهن اليت يعمل حماسبا هلا 
oo""  ليشارك رب كل صنعة بنظره ولسانه وال يكون   ذلك مقلدا مجلة  ليشارك رب كل صنعة بنظره ولسانه وال يكون   ذلك مقلدا مجلة

ألن هذه الصناعات زائدة على وظيفته ألن هذه الصناعات زائدة على وظيفته ... ... بل يشاركهم فيما هم فيهبل يشاركهم فيما هم فيه
رجل اجتمعت فيه هذه األوصاف تعين على ويل رجل اجتمعت فيه هذه األوصاف تعين على ويل   وأيماوأيما. . والزمة ألولئكوالزمة ألولئك

، وقال أيضا ، وقال أيضا ""األمر ندبه للمباشرة وقرر له كفايته وألزمه إن امتنعاألمر ندبه للمباشرة وقرر له كفايته وألزمه إن امتنع
هو للمباشر زيادة على صنعته على أنه ال يستغين عن معرفته هو للمباشر زيادة على صنعته على أنه ال يستغين عن معرفته ""

".".واالطالع عليهواالطالع عليه

  ::واملقدرةواملقدرة  الكفاءةالكفاءة
ooسواءسواء  ومسؤوليةومسؤولية  تقصريتقصري  فيهفيه  أمرأمر  للعملللعمل  الكفؤالكفؤ  غريغري  استئجاراستئجار  إنإن  

  علىعلى  مقدورامقدورا  العملالعمل  يكونيكون  أنأن  الغزايلالغزايل  واشرتطواشرتط  ..والّهوالّه  منمن  أوأو  احملاسباحملاسب
    الال  عملعمل  علىعلى  الضعيفالضعيف  استئجاراستئجار  يصحيصح  فالفال  وشرعاوشرعا  حساحسا  تسليمهتسليمه

  فسميفسمي""  والذكاءوالذكاء  بالفطانةبالفطانة  احملاسباحملاسب  يتصفيتصف  أنأن  وجيبوجيب  ..عليهعليه  يقدريقدر
اب ابالكتّ     حسبحسب  الكفايةالكفاية  وتستوجبوتستوجب  ..""باألمورباألمور  حلذقهمحلذقهم  بامسهمبامسهم  الكتّ

    ،،الرقوعالرقوع  وإثباتوإثبات  احلقوق،احلقوق،  واستيفاءواستيفاء  القوانني،القوانني،  حفظحفظ  ::املاوردياملاوردي
  واشرتطواشرتط  ..الظالماتالظالمات  وتصفحوتصفح  األموال،األموال،  وإخراجوإخراج  العمال،العمال،  وحماسباتوحماسبات

    اهلندسيةاهلندسية  باملعرفةباملعرفة  اإلملاماإلملام  األبنيةاألبنية  حماسبحماسب  علىعلى  قدامةقدامة  ابنابن
..واحلسابيةواحلسابية

ooاب  أنأن  النويريالنويري  ذكرذكر ابكتّ     ضبطضبط  إىلإىل  وأقربوأقرب  حتقيقاحتقيقا  أكثرأكثر  احلساباحلساب  كتّ
..بيانابيانا  وأوضحوأوضح  برهانابرهانا  وأدلّوأدلّ  طريقاطريقا  األموالاألموال

التفقه باملهن اليت يعمل حماسبا هلا التفقه باملهن اليت يعمل حماسبا هلا 
oo""  ليشارك رب كل صنعة بنظره ولسانه وال يكون   ذلك مقلدا مجلة  ليشارك رب كل صنعة بنظره ولسانه وال يكون   ذلك مقلدا مجلة

ألن هذه الصناعات زائدة على وظيفته ألن هذه الصناعات زائدة على وظيفته ... ... بل يشاركهم فيما هم فيهبل يشاركهم فيما هم فيه
رجل اجتمعت فيه هذه األوصاف تعين على ويل رجل اجتمعت فيه هذه األوصاف تعين على ويل   وأيماوأيما. . والزمة ألولئكوالزمة ألولئك

، وقال أيضا ، وقال أيضا ""األمر ندبه للمباشرة وقرر له كفايته وألزمه إن امتنعاألمر ندبه للمباشرة وقرر له كفايته وألزمه إن امتنع
هو للمباشر زيادة على صنعته على أنه ال يستغين عن معرفته هو للمباشر زيادة على صنعته على أنه ال يستغين عن معرفته ""

".".واالطالع عليهواالطالع عليه

..االعتماد على اللوائح والقواننياالعتماد على اللوائح والقوانني
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. . استخدم الفقهاء ترميز احلسابات لغرضنياستخدم الفقهاء ترميز احلسابات لغرضني
  إخفاءإخفاء  بغيةبغية  الفقراءالفقراء  الزبائنالزبائن  حساباتحسابات  ترميزترميز  استخدموااستخدموا  املسلمنياملسلمني  جتارجتار  أنأن  الغزايلالغزايل  ذكرذكر  --

  يسجلهميسجلهم  فلمفلم  سدادهمسدادهم  يرجتىيرجتى  والوال  الصدقةالصدقة  مالمال  منمن  يعطيهميعطيهم  الذينالذين  أولئكأولئك  أماأما  أمسائهم،أمسائهم،
  جمهولةجمهولة  ترمجتهترمجته  ::أحدمهاأحدمها  حسابحساب  دفرتادفرتا  هلمهلم  كانكان  لذلكلذلك  ..احملاسبيةاحملاسبية  الدفاترالدفاتر      أصالأصال

  الطعامالطعام  يرىيرى  كانكان  الفقريالفقري  أنأن  وذلكوذلك  والفقراء،والفقراء،  الضعفاءالضعفاء  منمن  يعرفهيعرفه  الال  منمن  أمساءأمساء  فيهفيه  ))مرمزمرمز((
  يقوليقول  فكانفكان  مثنهمثنه  معيمعي  وليسوليس  هذاهذا  منمن  أرطالأرطال  مخسةمخسة  إىلإىل  أحتاجأحتاج  فيقولفيقول  فيشتهيهفيشتهيه  الفاكهةالفاكهة  أوأو
عدَ  بلبل  اخلياراخليار  منمن  هذاهذا  يعديعد  يكنيكن  وملومل  ..امليسرةامليسرة  عندعند  مثنهمثنه  واقضواقض  خذهخذه  لهله َُعد   ململ  منمن  اخلياراخليار  منمن  ُ
  لكلك  تيسرتيسر  فإنفإن  تريدتريد  ماما  خذخذ  ::يقوليقول  لكنلكن  دينا،دينا،  جيعلهجيعله  الال  وو  أصالأصال  الدفرتالدفرت      امسهامسه  يثبتيثبت  يكنيكن

عة  حلّحلّ      فأنتفأنت  وإالوإال  فاقضهفاقضه ةوسع وس..

. . استخدم الفقهاء ترميز احلسابات لغرضنياستخدم الفقهاء ترميز احلسابات لغرضني
  إخفاءإخفاء  بغيةبغية  الفقراءالفقراء  الزبائنالزبائن  حساباتحسابات  ترميزترميز  استخدموااستخدموا  املسلمنياملسلمني  جتارجتار  أنأن  الغزايلالغزايل  ذكرذكر  --

  يسجلهميسجلهم  فلمفلم  سدادهمسدادهم  يرجتىيرجتى  والوال  الصدقةالصدقة  مالمال  منمن  يعطيهميعطيهم  الذينالذين  أولئكأولئك  أماأما  أمسائهم،أمسائهم،
  جمهولةجمهولة  ترمجتهترمجته  ::أحدمهاأحدمها  حسابحساب  دفرتادفرتا  هلمهلم  كانكان  لذلكلذلك  ..احملاسبيةاحملاسبية  الدفاترالدفاتر      أصالأصال

  الطعامالطعام  يرىيرى  كانكان  الفقريالفقري  أنأن  وذلكوذلك  والفقراء،والفقراء،  الضعفاءالضعفاء  منمن  يعرفهيعرفه  الال  منمن  أمساءأمساء  فيهفيه  ))مرمزمرمز((
  يقوليقول  فكانفكان  مثنهمثنه  معيمعي  وليسوليس  هذاهذا  منمن  أرطالأرطال  مخسةمخسة  إىلإىل  أحتاجأحتاج  فيقولفيقول  فيشتهيهفيشتهيه  الفاكهةالفاكهة  أوأو
عدَ  بلبل  اخلياراخليار  منمن  هذاهذا  يعديعد  يكنيكن  وملومل  ..امليسرةامليسرة  عندعند  مثنهمثنه  واقضواقض  خذهخذه  لهله َُعد   ململ  منمن  اخلياراخليار  منمن  ُ
  لكلك  تيسرتيسر  فإنفإن  تريدتريد  ماما  خذخذ  ::يقوليقول  لكنلكن  دينا،دينا،  جيعلهجيعله  الال  وو  أصالأصال  الدفرتالدفرت      امسهامسه  يثبتيثبت  يكنيكن

عة  حلّحلّ      فأنتفأنت  وإالوإال  فاقضهفاقضه ةوسع وس..

 الوقت   نعرفه كما الرتميز فاستخدم ذلك من أبعد إىل ذهب فقد النويري أما -
  االسم ويذكر" امسه، ال احلساب رمز يذكر أن احملاسب على يشرتط فكان احلاضر،
 من يكتب ما الستقبال اهلاللية السنني من كانت سنة أي   جنديته أو أمرته وابتداء
  عربة إىل اسم كل قبالة ويرمز ،االقطاع من إليه انتقل وعمن اخلراجية السنة فعل

 رمز وصوال كتب إذا" اإليصاالت على الرتميز يستخدم كان كما تصرحيا، ال رمزا اقطاعه
.الكتابة إشارة عليه
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 الدقة من فيه ملا احلقوق لبيان للدفاتر اللجوء اجلاري العرف من أن عابدين ابن ذكر
 خبطه حرر وقد أحدهم مات إذا زماننا   التجار دفاتر   يوجد فما" :قائال واحلقيقة

 واهلزل، التجربة سبيل على فيه يكتب ال أنه اليقني من يقْرب الذي دفرته   عليه ما
عمل غالب إذ الناس أموال ضياع لزم به يعمل مل فلو بذلك بينهم جار والعرف به ي  

" بلخ وأئمة املذكورون اجلماعة به جزم الضرورة فلهذه شهود بال بياعاهتم

 الدقة من فيه ملا احلقوق لبيان للدفاتر اللجوء اجلاري العرف من أن عابدين ابن ذكر
 خبطه حرر وقد أحدهم مات إذا زماننا   التجار دفاتر   يوجد فما" :قائال واحلقيقة

 واهلزل، التجربة سبيل على فيه يكتب ال أنه اليقني من يقْرب الذي دفرته   عليه ما
عمل غالب إذ الناس أموال ضياع لزم به يعمل مل فلو بذلك بينهم جار والعرف به ي  

" بلخ وأئمة املذكورون اجلماعة به جزم الضرورة فلهذه شهود بال بياعاهتم

 ما مجيع فيه ويذكر اهلاللية السنة من والشهر اليوم تاريخ فيه يذكر :املياومة دفرت
 ومبيع ومباع ومبتاع وجمرى ومستخرج حمضر من :ديوانه   اليوم ذلك   ويقع يتجدد

 أرباب وترتيب أجائر وتقرير وعطل والضمانات األجر   زيادات من يتجدد وما ومصروف
 وغري اخلدم أرباب من يصرفه من وصرف يستخدمه من وتنزيل جهات على استحقاقات

 أصل هو التعليق وهذا .جل أو قل مباشرته   له وقع مما بشيء خيل ال حبيث ذلك
املباشرة
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 الدقة من فيه ملا احلقوق لبيان للدفاتر اللجوء اجلاري العرف من أن عابدين ابن ذكر
 خبطه حرر وقد أحدهم مات إذا زماننا   التجار دفاتر   يوجد فما" :قائال واحلقيقة

 واهلزل، التجربة سبيل على فيه يكتب ال أنه اليقني من يقْرب الذي دفرته   عليه ما
عمل غالب إذ الناس أموال ضياع لزم به يعمل مل فلو بذلك بينهم جار والعرف به ي  

" بلخ وأئمة املذكورون اجلماعة به جزم الضرورة فلهذه شهود بال بياعاهتم

 ما مجيع فيه ويذكر اهلاللية السنة من والشهر اليوم تاريخ فيه يذكر :املياومة دفرت
 ومبيع ومباع ومبتاع وجمرى ومستخرج حمضر من :ديوانه   اليوم ذلك   ويقع يتجدد

 أرباب وترتيب أجائر وتقرير وعطل والضمانات األجر   زيادات من يتجدد وما ومصروف
 وغري اخلدم أرباب من يصرفه من وصرف يستخدمه من وتنزيل جهات على استحقاقات

 أصل هو التعليق وهذا .جل أو قل مباشرته   له وقع مما بشيء خيل ال حبيث ذلك
املباشرة

 نسخ عدة على ويرفعها واملصروف وارى واحملضر املستخرج فيها يورد :املخزومة دفرت
ه وإن .املسرتفعني حبسب أورده فيما يوردها أن لزمه املسرتفع )منه وطلب ناقشه( شاح    
  احلاضر كاملباشر الغائب املسرتفع هبا فيصري واألحوال املتجددات سائر من مياومته
دونه فمن )مراجع( مباشرة ناظر من :مباشر هو من خط املخزومة وتشمل

 الدقة من فيه ملا احلقوق لبيان للدفاتر اللجوء اجلاري العرف من أن عابدين ابن ذكر
 خبطه حرر وقد أحدهم مات إذا زماننا   التجار دفاتر   يوجد فما" :قائال واحلقيقة

 واهلزل، التجربة سبيل على فيه يكتب ال أنه اليقني من يقْرب الذي دفرته   عليه ما
عمل غالب إذ الناس أموال ضياع لزم به يعمل مل فلو بذلك بينهم جار والعرف به ي  

" بلخ وأئمة املذكورون اجلماعة به جزم الضرورة فلهذه شهود بال بياعاهتم

 ما مجيع فيه ويذكر اهلاللية السنة من والشهر اليوم تاريخ فيه يذكر :املياومة دفرت
 ومبيع ومباع ومبتاع وجمرى ومستخرج حمضر من :ديوانه   اليوم ذلك   ويقع يتجدد

 أرباب وترتيب أجائر وتقرير وعطل والضمانات األجر   زيادات من يتجدد وما ومصروف
 وغري اخلدم أرباب من يصرفه من وصرف يستخدمه من وتنزيل جهات على استحقاقات

 أصل هو التعليق وهذا .جل أو قل مباشرته   له وقع مما بشيء خيل ال حبيث ذلك
املباشرة

 نسخ عدة على ويرفعها واملصروف وارى واحملضر املستخرج فيها يورد :املخزومة دفرت
ه وإن .املسرتفعني حبسب أورده فيما يوردها أن لزمه املسرتفع )منه وطلب ناقشه( شاح    
  احلاضر كاملباشر الغائب املسرتفع هبا فيصري واألحوال املتجددات سائر من مياومته
دونه فمن )مراجع( مباشرة ناظر من :مباشر هو من خط املخزومة وتشمل
 احلسابات تقابل عن وعبر دقيقا وصفا األستاذ حساب النويري وصف :األستاذ دفرت

 )من طرف( احملضر يرصع أن لذلك وضعه وصورة" : فقال وامليسرة، امليمنة   بوضعهما
    فيقول ارى قبالة يسرهتا عن وخيصم القائمة مينة عن )إىل طرف( ارى أو

 من وارى احملضر يشطب ثم كذا   ينصرف مقابلته و  كذا فالن جهة من : مينتها
  أجري أو منه استخرج اسم كل قبالة بسطها اليت اجلريدة قائمة يسرة   اجلهة تلك
 وكذلك .اجلريدة على اخلدمة إشارة تعليقه على ويرمز السنة مدة   ذلك يفعل ، عليه
  حماسبة عمل السنة انقضت فإذا ، هلا وصورته الكتابة إشارة عليه رمز وصوال كتب إذا
 مجلة ذلك على وعقد عليه وأجراه ضامنها أو مستأجرها من استخرجه مبا جهة كل
 تلك عن اجلهة تلك تغلقت فقد الضمان أو األجرة نظري وارى املستخرج كان فإن

مستخرجاً زائداً ويسميه مضافا حسابه   أورده األجرة على املستخرج زاد وإن السنة
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النظام احملاسيبالنظام احملاسيب خمرجات النظامخمرجات النظامالنظامالنظام  مدخالتمدخالت
حيتاج إىل أدوات قياس 

  :دقيقة وعادلة

كمية -
ة - قيمي  

:بـتتصف 

املوضوعية -
الصدق -
العدالة -

:ستتصف بـ

العرض العادل -
العادل القياس -

::يييليل  اامبمب  ااآلياهتآلياهتوووظائف الرئيسية للمحاسبة املالية وظائف الرئيسية للمحاسبة املالية الالوتتلخص وتتلخص 

..واإلفصاحواإلفصاحالعرض العرض   --٣٣      ..احملاسيباحملاسيبالقياس القياس   --٢٢      ..احملاسيباحملاسيباإلثبات اإلثبات   --١١    

))اليوميةاليومية  وثبوتياتوثبوتياتأوراق أوراق ((اجلريدة واملنشور واإليصاالت اجلريدة واملنشور واإليصاالت 

))اليوميةاليومية((  املياومةاملياومةتعليق تعليق 

املخزومةاملخزومة

السياقاتاألعمالالتوايلاخلتم

قوائم تكميلية قوائم تكميلية قوائم تكميلية قوائم تكميلية

املضاف بالقلماملضاف بالقلم

االرتفاعاالرتفاع

املقرتحاتاملقرتحات
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وإذا انفصل احملاسب   أثنـاء السـنة ألـزم بإعـداد ارتفـاع ، فـإن كـان االرتفـاع ألقـل مـن سـنة            
.مسي   بالد الشام بامللخص بينما أمساه أهل مصر بالتايل

وإذا انفصل احملاسب   أثنـاء السـنة ألـزم بإعـداد ارتفـاع ، فـإن كـان االرتفـاع ألقـل مـن سـنة            
.مسي   بالد الشام بامللخص بينما أمساه أهل مصر بالتايل :املدة آخرة بضاعة معاجلة تقنيات

  حسابه   نفسه على الكاتب يكمله بل له أصل وال :بالقلم يضاف ما املضاف أبواب ومن
  هو هنا واملقصود والقروض، التقاوى نظري وهو امليزان به ويقوم الباقي إىل نظريه لينطرد
  ليبقى )األصول جانب( وامليزانية )دائن( املتاجرة حلساب املدة آخر بضاعة بإضافة نفعل كما

  وهم املصرية الديار كتاب دون ذلك يفعلون الشام وكتاب" ..الفرتة نتيجة وإلبراز قائما التوازن
 الباقي إىل له انطرد والقروض التقاوى نظري أورد إذا الكاتب ألن إيراده   الصواب على
  كبضاعة التالية السنة   املدة آخر بضاعة رصيد ويضاف ،"العمل ميزان وصح ذلك نظري
ستخرج أن إىل بعدها وما الثانية السنة   املضاف   إيراده وجب" التالية، للسنة املدة أول ي 

ل حص وي"
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وإذا انفصل احملاسب   أثنـاء السـنة ألـزم بإعـداد ارتفـاع ، فـإن كـان االرتفـاع ألقـل مـن سـنة            
.مسي   بالد الشام بامللخص بينما أمساه أهل مصر بالتايل :املدة آخرة بضاعة معاجلة تقنيات

  حسابه   نفسه على الكاتب يكمله بل له أصل وال :بالقلم يضاف ما املضاف أبواب ومن
  هو هنا واملقصود والقروض، التقاوى نظري وهو امليزان به ويقوم الباقي إىل نظريه لينطرد
  ليبقى )األصول جانب( وامليزانية )دائن( املتاجرة حلساب املدة آخر بضاعة بإضافة نفعل كما

  وهم املصرية الديار كتاب دون ذلك يفعلون الشام وكتاب" ..الفرتة نتيجة وإلبراز قائما التوازن
 الباقي إىل له انطرد والقروض التقاوى نظري أورد إذا الكاتب ألن إيراده   الصواب على
  كبضاعة التالية السنة   املدة آخر بضاعة رصيد ويضاف ،"العمل ميزان وصح ذلك نظري
ستخرج أن إىل بعدها وما الثانية السنة   املضاف   إيراده وجب" التالية، للسنة املدة أول ي 

ل حص وي"

:تقنيات معاجلة احلسابات النظامية
 ذلك، مثال )املتقابلة النظامية احلسابات( املعاد نظري املستعاد :الغريبة املضاف وجوه ومن
 واعتد أجراه وصول مبقتضى مببلغ جهة ضامن على استحقاق رب أحال املباشر يكون أن
 وصدر بعده واملتأخر الباقي وقطع مببلغه االستحقاق رب واعتد اجلهة، تلك لضامن به

 جتب هذا فمثل الثانية السنة أثناء   )إيصال مجع( وصوله عليه فأعيد بذلك، حسابه
  الثانية وخصم الضامن على املعاد األوىل إضافته خصم فيكون نظريه، وإضافة إضافته
.حماسبته   املبلغ ذلك نظري االستحقاق لرب ويكمل املساق، الباقي

وإذا انفصل احملاسب   أثنـاء السـنة ألـزم بإعـداد ارتفـاع ، فـإن كـان االرتفـاع ألقـل مـن سـنة            
.مسي   بالد الشام بامللخص بينما أمساه أهل مصر بالتايل :املدة آخرة بضاعة معاجلة تقنيات

  حسابه   نفسه على الكاتب يكمله بل له أصل وال :بالقلم يضاف ما املضاف أبواب ومن
  هو هنا واملقصود والقروض، التقاوى نظري وهو امليزان به ويقوم الباقي إىل نظريه لينطرد
  ليبقى )األصول جانب( وامليزانية )دائن( املتاجرة حلساب املدة آخر بضاعة بإضافة نفعل كما

  وهم املصرية الديار كتاب دون ذلك يفعلون الشام وكتاب" ..الفرتة نتيجة وإلبراز قائما التوازن
 الباقي إىل له انطرد والقروض التقاوى نظري أورد إذا الكاتب ألن إيراده   الصواب على
  كبضاعة التالية السنة   املدة آخر بضاعة رصيد ويضاف ،"العمل ميزان وصح ذلك نظري
ستخرج أن إىل بعدها وما الثانية السنة   املضاف   إيراده وجب" التالية، للسنة املدة أول ي 

ل حص وي"

:تقنيات معاجلة احلسابات النظامية
 ذلك، مثال )املتقابلة النظامية احلسابات( املعاد نظري املستعاد :الغريبة املضاف وجوه ومن
 واعتد أجراه وصول مبقتضى مببلغ جهة ضامن على استحقاق رب أحال املباشر يكون أن
 وصدر بعده واملتأخر الباقي وقطع مببلغه االستحقاق رب واعتد اجلهة، تلك لضامن به

 جتب هذا فمثل الثانية السنة أثناء   )إيصال مجع( وصوله عليه فأعيد بذلك، حسابه
  الثانية وخصم الضامن على املعاد األوىل إضافته خصم فيكون نظريه، وإضافة إضافته
.حماسبته   املبلغ ذلك نظري االستحقاق لرب ويكمل املساق، الباقي

 املنهوبة أو املسروقة كاحلواصل لذكرها حفظا الكتاب يوردها وإمنا لوجودها، حقيقة وال
 ما فمنها :كثرية وجوه على إيرادها   الكتاب آراء اختلفت فقد هبا باملساحمة ُرسم إذا فإنه
 الفذلكة بني احلاصل هذا ينقل أن يرى من الكتاب فمن ...فعله جيوز ال ما ومنها يسوغ

 الباقي، إىل ويطرده املستخرج، باب   يورده وال الباقي، إىل احلاصل من اجلملة واستقرار
 مجلة من استثناءه يرى من الكتاب ومن... احلاصل سياقته بعد املسموح باب   ويورده

 من املستخرج باب   يكمله من الكتاب ومن ... املسموح باب   أيضا يورده ثم املستخرج
.أعدم فيما ويذكره ... املضاف ذكر عند يستثنيه من ومنهم ... املصروف هناية إىل وخيصم ذلك
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وإذا انفصل احملاسب   أثنـاء السـنة ألـزم بإعـداد ارتفـاع ، فـإن كـان االرتفـاع ألقـل مـن سـنة            
.مسي   بالد الشام بامللخص بينما أمساه أهل مصر بالتايل :املدة آخرة بضاعة معاجلة تقنيات

  حسابه   نفسه على الكاتب يكمله بل له أصل وال :بالقلم يضاف ما املضاف أبواب ومن
  هو هنا واملقصود والقروض، التقاوى نظري وهو امليزان به ويقوم الباقي إىل نظريه لينطرد
  ليبقى )األصول جانب( وامليزانية )دائن( املتاجرة حلساب املدة آخر بضاعة بإضافة نفعل كما

  وهم املصرية الديار كتاب دون ذلك يفعلون الشام وكتاب" ..الفرتة نتيجة وإلبراز قائما التوازن
 الباقي إىل له انطرد والقروض التقاوى نظري أورد إذا الكاتب ألن إيراده   الصواب على
  كبضاعة التالية السنة   املدة آخر بضاعة رصيد ويضاف ،"العمل ميزان وصح ذلك نظري
ستخرج أن إىل بعدها وما الثانية السنة   املضاف   إيراده وجب" التالية، للسنة املدة أول ي 

ل حص وي"

:تقنيات معاجلة احلسابات النظامية
 ذلك، مثال )املتقابلة النظامية احلسابات( املعاد نظري املستعاد :الغريبة املضاف وجوه ومن
 واعتد أجراه وصول مبقتضى مببلغ جهة ضامن على استحقاق رب أحال املباشر يكون أن
 وصدر بعده واملتأخر الباقي وقطع مببلغه االستحقاق رب واعتد اجلهة، تلك لضامن به

 جتب هذا فمثل الثانية السنة أثناء   )إيصال مجع( وصوله عليه فأعيد بذلك، حسابه
  الثانية وخصم الضامن على املعاد األوىل إضافته خصم فيكون نظريه، وإضافة إضافته
.حماسبته   املبلغ ذلك نظري االستحقاق لرب ويكمل املساق، الباقي

 املنهوبة أو املسروقة كاحلواصل لذكرها حفظا الكتاب يوردها وإمنا لوجودها، حقيقة وال
 ما فمنها :كثرية وجوه على إيرادها   الكتاب آراء اختلفت فقد هبا باملساحمة ُرسم إذا فإنه
 الفذلكة بني احلاصل هذا ينقل أن يرى من الكتاب فمن ...فعله جيوز ال ما ومنها يسوغ

 الباقي، إىل ويطرده املستخرج، باب   يورده وال الباقي، إىل احلاصل من اجلملة واستقرار
 مجلة من استثناءه يرى من الكتاب ومن... احلاصل سياقته بعد املسموح باب   ويورده

 من املستخرج باب   يكمله من الكتاب ومن ... املسموح باب   أيضا يورده ثم املستخرج
.أعدم فيما ويذكره ... املضاف ذكر عند يستثنيه من ومنهم ... املصروف هناية إىل وخيصم ذلك

:اجليشيةقوائم الكشوف 
 ثم ... والفدن والغامرة العامرة النواحي أمساء" فيها يذكر سنوات ثالث كل تعد قوائم وهي
 بسنيه ويفصله مجلة ذلك على يعقد مغالت لثالث سنني ثالث   منها املتحصل يذكر

.ميزانيات من يليها ما ومقارنة لضبط رقابياً منها ويستفاد ."بشيء خيل وال وأقالمه

وإذا انفصل احملاسب   أثنـاء السـنة ألـزم بإعـداد ارتفـاع ، فـإن كـان االرتفـاع ألقـل مـن سـنة            
.مسي   بالد الشام بامللخص بينما أمساه أهل مصر بالتايل :املدة آخرة بضاعة معاجلة تقنيات

  حسابه   نفسه على الكاتب يكمله بل له أصل وال :بالقلم يضاف ما املضاف أبواب ومن
  هو هنا واملقصود والقروض، التقاوى نظري وهو امليزان به ويقوم الباقي إىل نظريه لينطرد
  ليبقى )األصول جانب( وامليزانية )دائن( املتاجرة حلساب املدة آخر بضاعة بإضافة نفعل كما

  وهم املصرية الديار كتاب دون ذلك يفعلون الشام وكتاب" ..الفرتة نتيجة وإلبراز قائما التوازن
 الباقي إىل له انطرد والقروض التقاوى نظري أورد إذا الكاتب ألن إيراده   الصواب على
  كبضاعة التالية السنة   املدة آخر بضاعة رصيد ويضاف ،"العمل ميزان وصح ذلك نظري
ستخرج أن إىل بعدها وما الثانية السنة   املضاف   إيراده وجب" التالية، للسنة املدة أول ي 

ل حص وي"

:تقنيات معاجلة احلسابات النظامية
 ذلك، مثال )املتقابلة النظامية احلسابات( املعاد نظري املستعاد :الغريبة املضاف وجوه ومن
 واعتد أجراه وصول مبقتضى مببلغ جهة ضامن على استحقاق رب أحال املباشر يكون أن
 وصدر بعده واملتأخر الباقي وقطع مببلغه االستحقاق رب واعتد اجلهة، تلك لضامن به

 جتب هذا فمثل الثانية السنة أثناء   )إيصال مجع( وصوله عليه فأعيد بذلك، حسابه
  الثانية وخصم الضامن على املعاد األوىل إضافته خصم فيكون نظريه، وإضافة إضافته
.حماسبته   املبلغ ذلك نظري االستحقاق لرب ويكمل املساق، الباقي

 املنهوبة أو املسروقة كاحلواصل لذكرها حفظا الكتاب يوردها وإمنا لوجودها، حقيقة وال
 ما فمنها :كثرية وجوه على إيرادها   الكتاب آراء اختلفت فقد هبا باملساحمة ُرسم إذا فإنه
 الفذلكة بني احلاصل هذا ينقل أن يرى من الكتاب فمن ...فعله جيوز ال ما ومنها يسوغ

 الباقي، إىل ويطرده املستخرج، باب   يورده وال الباقي، إىل احلاصل من اجلملة واستقرار
 مجلة من استثناءه يرى من الكتاب ومن... احلاصل سياقته بعد املسموح باب   ويورده

 من املستخرج باب   يكمله من الكتاب ومن ... املسموح باب   أيضا يورده ثم املستخرج
.أعدم فيما ويذكره ... املضاف ذكر عند يستثنيه من ومنهم ... املصروف هناية إىل وخيصم ذلك

:اجليشيةقوائم الكشوف 
 ثم ... والفدن والغامرة العامرة النواحي أمساء" فيها يذكر سنوات ثالث كل تعد قوائم وهي
 بسنيه ويفصله مجلة ذلك على يعقد مغالت لثالث سنني ثالث   منها املتحصل يذكر

.ميزانيات من يليها ما ومقارنة لضبط رقابياً منها ويستفاد ."بشيء خيل وال وأقالمه

:املقرتحات
  الكاتب لزم العمل ممكن االقرتاح سائغ يكون مما ُاقرتح مهما أنه إال ضبطها ميكن ال وهي
 حمدد شكل هلا ليست وهي التقارير أو التكميلية بالقوائم نسميه ما اليوم تشبه وهي .عمله
.حمددة نواحي جتاه إفصاح أو
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وإذا انفصل احملاسب   أثنـاء السـنة ألـزم بإعـداد ارتفـاع ، فـإن كـان االرتفـاع ألقـل مـن سـنة            
.مسي   بالد الشام بامللخص بينما أمساه أهل مصر بالتايل :املدة آخرة بضاعة معاجلة تقنيات

  حسابه   نفسه على الكاتب يكمله بل له أصل وال :بالقلم يضاف ما املضاف أبواب ومن
  هو هنا واملقصود والقروض، التقاوى نظري وهو امليزان به ويقوم الباقي إىل نظريه لينطرد
  ليبقى )األصول جانب( وامليزانية )دائن( املتاجرة حلساب املدة آخر بضاعة بإضافة نفعل كما

  وهم املصرية الديار كتاب دون ذلك يفعلون الشام وكتاب" ..الفرتة نتيجة وإلبراز قائما التوازن
 الباقي إىل له انطرد والقروض التقاوى نظري أورد إذا الكاتب ألن إيراده   الصواب على
  كبضاعة التالية السنة   املدة آخر بضاعة رصيد ويضاف ،"العمل ميزان وصح ذلك نظري
ستخرج أن إىل بعدها وما الثانية السنة   املضاف   إيراده وجب" التالية، للسنة املدة أول ي 

ل حص وي"

:تقنيات معاجلة احلسابات النظامية
 ذلك، مثال )املتقابلة النظامية احلسابات( املعاد نظري املستعاد :الغريبة املضاف وجوه ومن
 واعتد أجراه وصول مبقتضى مببلغ جهة ضامن على استحقاق رب أحال املباشر يكون أن
 وصدر بعده واملتأخر الباقي وقطع مببلغه االستحقاق رب واعتد اجلهة، تلك لضامن به

 جتب هذا فمثل الثانية السنة أثناء   )إيصال مجع( وصوله عليه فأعيد بذلك، حسابه
  الثانية وخصم الضامن على املعاد األوىل إضافته خصم فيكون نظريه، وإضافة إضافته
.حماسبته   املبلغ ذلك نظري االستحقاق لرب ويكمل املساق، الباقي

 املنهوبة أو املسروقة كاحلواصل لذكرها حفظا الكتاب يوردها وإمنا لوجودها، حقيقة وال
 ما فمنها :كثرية وجوه على إيرادها   الكتاب آراء اختلفت فقد هبا باملساحمة ُرسم إذا فإنه
 الفذلكة بني احلاصل هذا ينقل أن يرى من الكتاب فمن ...فعله جيوز ال ما ومنها يسوغ

 الباقي، إىل ويطرده املستخرج، باب   يورده وال الباقي، إىل احلاصل من اجلملة واستقرار
 مجلة من استثناءه يرى من الكتاب ومن... احلاصل سياقته بعد املسموح باب   ويورده

 من املستخرج باب   يكمله من الكتاب ومن ... املسموح باب   أيضا يورده ثم املستخرج
.أعدم فيما ويذكره ... املضاف ذكر عند يستثنيه من ومنهم ... املصروف هناية إىل وخيصم ذلك

:اجليشيةقوائم الكشوف 
 ثم ... والفدن والغامرة العامرة النواحي أمساء" فيها يذكر سنوات ثالث كل تعد قوائم وهي
 بسنيه ويفصله مجلة ذلك على يعقد مغالت لثالث سنني ثالث   منها املتحصل يذكر

.ميزانيات من يليها ما ومقارنة لضبط رقابياً منها ويستفاد ."بشيء خيل وال وأقالمه

:املقرتحات
  الكاتب لزم العمل ممكن االقرتاح سائغ يكون مما ُاقرتح مهما أنه إال ضبطها ميكن ال وهي
 حمدد شكل هلا ليست وهي التقارير أو التكميلية بالقوائم نسميه ما اليوم تشبه وهي .عمله
.حمددة نواحي جتاه إفصاح أو

: القوائم املالية املوحدة
وردت القائمة بنقد موحد وعملة موحدة هي الدينار فقـط   زمـن الـوزير علـي بـن عيسـى،       
فاملتعارف عليه أن الدولة اإلسالمية كانت تتبع   معامالهتا نظـام النقـد املـزدوج فاملعـامالت     

فاجلنــاح الشــرقي مــن  ... الرمسيــة   الدولــة العباســية كانــت جتــري بالــدراهم والــدنانري معــا    
الدولة اإلسالمية اشتهر بتعامله بالدراهم الفضية نظرا لوجود مناجم الفضـة بكثـرة، بينمـا    

.اجلناح الغربي اشتهر بتعامله بالدنانري الذهبية وللسبب نفسه

الشريعة الضابطة

احلث على العلم

املوضوعية والعدالة 

صفات املعلومة 

الفقه وأصوله

ضوابط السوق

األحوال االقتصادية للبلدان

التوقعات

القوائم املالية املنشورة

dBaseاملعلومات 

توزيع/ شراء / بيع : عمليات

))مجاعات مجاعات / / أفراد أفراد ( ( السوق السوق 

االقتصاد+ السياسة 

+ اإلحصاء + الرياضيات 
حبوث عمليات

احملاسبة

علوم احلاسب

حتديد السعر وهو سعر املثل
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احملاسبة واملراجعة  احملاسبة واملراجعة  هيئة هيئة 
اإلسالميةاإلسالميةاملالية املالية للمؤسسات للمؤسسات 

٢٠٠١/١٠/٣١  عددها  تاميز فاينانشالالقالت عنها 

  القوة متثل اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة إن
اإلسالمية الصريفة صناعة عامل   الرائدة الفكرية
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::هاهاهدفهدف
  ذات املصرفية ااالت   واملراجعة احملاسبة فكر تطوير حنو السعي•

.اإلسالمية املالية املؤسسات بأنشطة العالقة
  ومراجعتها املؤسسات هلذه واملراجعة احملاسبة معايري وإصدار إعداد•

.وتعديلها
  باملمارسات املتعلقة واإلرشادات املعايري هذه وتطبيق الستخدام السعي•

  .اهليئة تصدرها اليت التأمني وأعمال واالستثمارية املصرفية
  املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هليئة الشرعي الس أنشأت•

 الشرعية الرقابة هيئات تصدرها اليت الفتاوى ملعاجلة اإلسالمية،
.املختلفة

::اهليئةاهليئة  أهدافأهداف

.الشرعية واملعايري املهنية واألخالق واملراجعة احملاسبة معايري إعداد•
 والشرعية األخالقية واملعايري واملراجعة احملاسبة معايري توافق حتقيق•

.واحلكومية
 املتعلقة املمارسات بني للتوفيق رقابية وهيئة للمعايري كضابط العمل•

.اإلسالمية املالية باملؤسسات
  البحث وحلقات والتدريب االستشارة خالل من التطبيق تشجيع•

.املهن ألصحاب والرتخيص واألحباث والتقارير والنشرات والدوريات
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::أهداف احملاسبة املاليةأهداف احملاسبة املالية
q حتديد حقوق والتزامات كافة األطراف ذوى العالقة
q  اإلسهام   توفري احلماية للموجودات واحلقوق للمصرف واملتعاملني معه
q اإلسهام   رفع الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية
q   تقديم معلومات مفيدة ملستخدمي التقارير املالية

::أهداف احملاسبة املاليةأهداف احملاسبة املالية
q حتديد حقوق والتزامات كافة األطراف ذوى العالقة
q  اإلسهام   توفري احلماية للموجودات واحلقوق للمصرف واملتعاملني معه
q اإلسهام   رفع الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية
q   تقديم معلومات مفيدة ملستخدمي التقارير املالية

::احملاسبة املالية هي مبثابةاحملاسبة املالية هي مبثابة
q لس معايري مرشدAAOIFI.
q الختيار املعاجلات احملاسبية املالئمةمساعد.
q من التقديرات الشخصيةحتد.
q هباثقة مستخدمي املعلومات احملاسبية تزيد.
q بإعداد معايري أكثر توافقاً واتساقاًتساعد.
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::أهداف احملاسبة املاليةأهداف احملاسبة املالية
q حتديد حقوق والتزامات كافة األطراف ذوى العالقة
q  اإلسهام   توفري احلماية للموجودات واحلقوق للمصرف واملتعاملني معه
q اإلسهام   رفع الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية
q   تقديم معلومات مفيدة ملستخدمي التقارير املالية

::احملاسبة املالية هي مبثابةاحملاسبة املالية هي مبثابة
q لس معايري مرشدAAOIFI.
q الختيار املعاجلات احملاسبية املالئمةمساعد.
q من التقديرات الشخصيةحتد.
q هباثقة مستخدمي املعلومات احملاسبية تزيد.
q بإعداد معايري أكثر توافقاً واتساقاًتساعد.

    املاليةاملالية  احملاسبةاحملاسبة  أهدافأهداف  اختالفاختالف  منمن  البدالبد  واهلدفواهلدف  واملنهجواملنهج  البيئةالبيئة  اختالفاختالف  بسبببسبب  لكنلكن
::لتشمللتشمل  غريهاغريها  عنعن  اإلسالميةاإلسالمية  املاليةاملالية  واملؤسساتواملؤسسات  للمصارفللمصارف

qاإلسالمية الشريعة بأحكام وعملياهتا معامالهتا مجيع   املصارف التزام ضرورة.
qعن جذريا اختالفا معامالهتا جوهر   اإلسالمية املؤسسات وظائف اختالف 

.التقليدية املؤسسات
qالتقليدية املؤسسات   عنها اإلسالمية املؤسسات مع املتعاملني عالقة اختالف.

qq حتكم املعاجلة  حتكم املعاجلة    اليتاليتتوحيد املصطلحات احملاسبية ومعانيها وأهم القواعد األساسية توحيد املصطلحات احملاسبية ومعانيها وأهم القواعد األساسية
..زيادة فهم املعلومات احملاسبيةزيادة فهم املعلومات احملاسبيةللاحملاسبية احملاسبية 

qq   احملاسبية للمعامالت املاليةاحملاسبية للمعامالت املاليةتوحيد املعاجلات توحيد املعاجلات..
qq     وضع املعايريوضع املعايرياملساعدة   املساعدة..
qq   املشاكل احملاسبيةاملشاكل احملاسبيةفكري يساعد   حل فكري يساعد   حل أساس أساس متثل متثل..
qq   الشخصيةالشخصيةحتد من التقديرات حتد من التقديرات..
qq  علومات القوائم املاليةعلومات القوائم املاليةمبمباجلمهور اجلمهور زيد ثقة زيد ثقة تت..
qq   القواعد األساسيةالقواعد األساسيةوو  املصطلحاتاملصطلحاتشكل من أشكال اإلمجاع احملاسيب على شكل من أشكال اإلمجاع احملاسيب على..
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qqمفاهيم خاصة بعناصر القوائم املاليةمفاهيم خاصة بعناصر القوائم املالية..

qqمفاهيم خاصة بالفروض احملاسبةمفاهيم خاصة بالفروض احملاسبة..

qqمفاهيم اإلثبات والقياس احملاسيبمفاهيم اإلثبات والقياس احملاسيب..
qqمفاهيم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبةمفاهيم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبة..

..أصحاب املشروع أو مالك األموال أصحاب املشروع أو مالك األموال   ::نظرية امللكيةنظرية امللكية  --١١

  البناءالبناء      ينظرينظر  وبالتايلوبالتايل  مستقلةمستقلة  كوحدةكوحدة  للمشروعللمشروع  تنظرتنظر  ::املعنويةاملعنوية  الشخصيةالشخصية  نظريةنظرية  --٢٢
  إليهاإليها  تنسبتنسب  أنهأنه  مبعنىمبعنى  مستقلة،مستقلة،  حماسبيةحماسبية  وحدةوحدة  أنهأنه  علىعلى  يياإلسالماإلسالم  للمصرفللمصرف  احملاسيباحملاسيب
    حماسبةحماسبة      موجودموجود  وهذاوهذا  ..املصرفاملصرف  معامالتمعامالت  علىعلى  املرتبةاملرتبة  بااللتزاماتبااللتزامات  وتتحملوتتحمل  األموالاألموال
::متييزمتييز      النظريةالنظرية  هذههذه  أثرأثر  ويبدوويبدو  ..الشركةالشركة  وزكاةوزكاة  املالاملال  وبيتوبيت  الوقفالوقف
qq   وحدة حماسبيةوحدة حماسبيةككاملصرف املصرف..
qq   متييز متييز وبالتايل وبالتايل ميارسها املصرف ميارسها املصرف   اليتاليتوحدات حماسبية فرعية لألنشطة وحدات حماسبية فرعية لألنشطة وجود وجود

::الوحدات احملاسبة الفرعية التاليةالوحدات احملاسبة الفرعية التالية  أصول وخصومأصول وخصوم
..الوحدة احملاسبة لصندوق الزكاةالوحدة احملاسبة لصندوق الزكاة  --          
..الوحدة احملاسبة لصندوق القرضالوحدة احملاسبة لصندوق القرض  --          
..الوحدة احملاسبية لالستثمارات املقيدةالوحدة احملاسبية لالستثمارات املقيدة  --          
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تصلة بني كل تصلة بني كل املاملعمليات عمليات الال  اةاةراعراعممنشاط مستمر ألجل طويل نسبيا، وأثر ذلك نشاط مستمر ألجل طويل نسبيا، وأثر ذلك هي هي   حماسبياحماسبيا
 بغيةبغية إعداد القوائم املالية الدوريةإعداد القوائم املالية الدوريةحني حني هلا أرصدة تنتقل من فرتة ألخرى هلا أرصدة تنتقل من فرتة ألخرى اليت اليت وودورة دورة 
..الربحالربح حتديدحتديد

ومنها ومنها   ،،عمل على أساسها املصارف اإلسالمية منها ما هو جائز غري الزمعمل على أساسها املصارف اإلسالمية منها ما هو جائز غري الزمتتعقود عقود ا هناك ا هناك شرعشرعوو
  فسخ العقد بإرادة متفردة من أحد العاقدينفسخ العقد بإرادة متفردة من أحد العاقدين  ال ميكنال ميكنما هو الزم خالل مدة معينة ما هو الزم خالل مدة معينة 

..خالهلاخالهلا
::حماسبياًحماسبياًأثر مفهوم االستمرارية أثر مفهوم االستمرارية 

oo ميكن حتديد األرباح احلقيقية إال عند تصفية املنشأةميكن حتديد األرباح احلقيقية إال عند تصفية املنشأةال ال..
oo هاهاجلربها من أرباحجلربها من أرباحالحقة الحقة   اتاتفرتفرتللترحيل اخلسائر ترحيل اخلسائر..
oo املثلاملثلتقويم بضاعة آخر املدة بسعر تقويم بضاعة آخر املدة بسعر..
oo األصولاألصول  بعض   بعض حيدث من نقص حيدث من نقص باملخصصات مقابل ما قد باملخصصات مقابل ما قد االحتياط االحتياط..
ooكحلقة وصل بني الفرتات املالية الدورية تعبرياً عن استمرارية كحلقة وصل بني الفرتات املالية الدورية تعبرياً عن استمرارية   إعداد قائمة املركز املايلإعداد قائمة املركز املايل

.  .  النشاطالنشاط

نهاية كل منها جمموعة من القوائم املالية  نهاية كل منها جمموعة من القوائم املالية  ببعد عد ييتقسيم حياة املشروع إىل فرتات تقسيم حياة املشروع إىل فرتات البد من البد من 
لتوفري املعلومات دوريا عن النشاط حتى ميكن اختاذ القرارات املالئمة قبل تقادم لتوفري املعلومات دوريا عن النشاط حتى ميكن اختاذ القرارات املالئمة قبل تقادم 

..املعلوماتاملعلومات

..تستحق كل سنةتستحق كل سنة  التىالتىالزكاة الزكاة حوالن حول حوالن حول . . . . ذلك ذلك مثال مثال 
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  ابنابن  يقوليقول  كماكما  يتغرييتغري  الال  ثابتاثابتا  يكونيكون  أنأن  جيبجيب  واملقياسواملقياس  للقيم،للقيم،  مقياسمقياسكك  النقودالنقود  تستخدمتستخدم
..األموراألمور  فسادفساد  إىلإىل  ويؤديويؤدي  قياس،قياس،  أداةأداة  إىلإىل  نفسهنفسه  احتاجاحتاج  وإالوإال  قدامةقدامة

  الورقيةالورقية  النقودالنقود  إىلإىل  والفضةوالفضة  الذهبالذهبكك  السلعيةالسلعية  النقودالنقود  استعمالاستعمال  منمن  االنتقالاالنتقال  وبسببوبسبب
    تضخمتضخم  منمن  كلهكله  العاملالعامل  معاناةمعاناة  إىلإىل  أدىأدى  ممامما  مستمرمستمر  تغريتغري      قيمتهاقيمتها  أصبحتأصبحت  املعاصرة،املعاصرة،
    ..للنقودللنقود  الشرائيةالشرائية  القوةالقوة  اخنفاضاخنفاض  بسبببسبب  مستمرمستمر

  عنعن  ختتلفختتلف  ))األجلاألجل  طويلةطويلة  خاصةخاصة((  املاليةاملالية  للعناصرللعناصر  التارخييةالتارخيية  القيمةالقيمة  أنأن  حماسبياحماسبيا  ذلكذلك  أثرأثروو
    خاصةخاصة  حماسبةحماسبة  ظهورظهورلل  أدىأدى  ممامما  املاليةاملالية  القوائمالقوائم  إعدادإعداد  تاريختاريخ      هلاهلا  اجلاريةاجلارية  القيمةالقيمة

..املاليةاملالية  القوائمالقوائم  منمن  االختالفاالختالف  هذاهذا  آثارآثار  إلزالةإلزالة  تضخمتضخملللل

  علىعلى  وأثرهاوأثرها  النقودالنقود  وغالءوغالء  رخصرخص  مسألةمسألة      وحديثاوحديثا  قدمياقدميا  الفقهاءالفقهاء  حبثهاحبثها  املسألةاملسألة  وهذهوهذه
..عامعام  بشكلبشكل  والديونوالديون  والقروضوالقروض  باألجلباألجل  البيعالبيع  عقودعقود

تطرأ عليها   الدفاتر احملاسبية  تطرأ عليها   الدفاتر احملاسبية    اليتاليتتسجيل العناصر الرئيسية للقوائم املالية والتغريات تسجيل العناصر الرئيسية للقوائم املالية والتغريات 
..وإظهار املعلومات عنها   القوائم املاليةوإظهار املعلومات عنها   القوائم املالية

::عند حتقيقها إذا توفرت الشروط التاليةعند حتقيقها إذا توفرت الشروط التالية  ::اإليراداتاإليراداتإثبات إثبات 
oo   استحقاق املصرف لإليراد ومتلكه له وهذا يتوقف استحقاق املصرف لإليراد ومتلكه له وهذا يتوقف   ييأأاكتساب املصرف احلق   حتصيلها اكتساب املصرف احلق   حتصيلها

..على قيام املصرف بتنفيذ النشاط املطلوب منهعلى قيام املصرف بتنفيذ النشاط املطلوب منه
oo  أن يكون هناك التزام على الطرف اآلخر نتيجة اكتمال عملية تبادلية بينه وبني املصرفأن يكون هناك التزام على الطرف اآلخر نتيجة اكتمال عملية تبادلية بينه وبني املصرف..
oo  أن يكون اإليراد معلوما وقابال للتحصيل إن مل يكن حصل فعالأن يكون اإليراد معلوما وقابال للتحصيل إن مل يكن حصل فعال..

ويتم عند حتققها نتيجة الرتباطها بإيرادات حتققت، أو بفرتة زمنية مالية ويتم عند حتققها نتيجة الرتباطها بإيرادات حتققت، أو بفرتة زمنية مالية   ::املصروفاتاملصروفاتإثبات إثبات 
..معينةمعينة
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::كانتكانتإذا إذا   ::إثبات املكاسب واخلسائرإثبات املكاسب واخلسائر

qq اإليرادات اإليرادات ما ينطبق على ما ينطبق على اإلثبات احملاسيب اإلثبات احملاسيب فينطبق عليها   فينطبق عليها   تبادلية تبادلية نتيجة عمليات نتيجة عمليات
..واملصروفاتواملصروفات

qq فإن القاعدة الشرعية أن احلق فإن القاعدة الشرعية أن احلق   ))عقود تربعاتعقود تربعات((تحويالت تحويالت كالكال  عمليات غري تبادليةعمليات غري تبادليةنتيجة نتيجة
..فيها ينقل بالقبض وهنا تثبت العملية   الدفاترفيها ينقل بالقبض وهنا تثبت العملية   الدفاتر

qq حالة  حالة  باستثناء باستثناء فإهنا ال تؤخذ شرعا   احلسبان   كل األحوال، فإهنا ال تؤخذ شرعا   احلسبان   كل األحوال،   تغري األسعارتغري األسعارنتيجة نتيجة
وهذا ما ينطبق على وهذا ما ينطبق على إثباهتا، إثباهتا، لشركة أو املضاربة وهنا يتم لشركة أو املضاربة وهنا يتم ااتقدير وعاء الزكاة وتصفية تقدير وعاء الزكاة وتصفية 

..وثائق صناديق االستثمارات املقيدة عند االسرتداد أو الشراءوثائق صناديق االستثمارات املقيدة عند االسرتداد أو الشراء

qq اليت  اليت    ئئنفس املبادنفس املباد  اا، حيكمه، حيكمهاالستثمارات املقيدةاالستثمارات املقيدةن ن ععاخلسائر الناجتة اخلسائر الناجتة إثبات األرباح أو إثبات األرباح أو
..املكاسب واخلسائر السابق بياهنااملكاسب واخلسائر السابق بياهناإثبات إثبات حتكم حتكم 

، ، مقابلة اإليرادات باملصروفات واملكاسب باخلسائرمقابلة اإليرادات باملصروفات واملكاسب باخلسائر

على أساس القياس التجميعي واملقارن مبعنى جتميع كل عناصر اإليرادات وكل عناصر  على أساس القياس التجميعي واملقارن مبعنى جتميع كل عناصر اإليرادات وكل عناصر  وذلك وذلك 
  الدخل أو صا الدخل أو صا   ثم مقارنتهما للوصول إىل صا ثم مقارنتهما للوصول إىل صا   ةةبينهما عالقة سببيبينهما عالقة سببياليت اليت املصروفات املصروفات 

..مبدأ الغرم بالغنممبدأ الغرم بالغنماخلسائر، وهذا يستند شرعا إىل اخلسائر، وهذا يستند شرعا إىل 
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    ::اخلصائص اجلديرة بالقياس احملاسيباخلصائص اجلديرة بالقياس احملاسيب
النقود والعتبارات حتصيل اإليراد من عدمه النقود والعتبارات حتصيل اإليراد من عدمه قيمة قيمة في ظل تغري في ظل تغري ففطرق القياس احملاسيب، طرق القياس احملاسيب، هي هي 

::أو االلتزام باملصروفات فإنه توجد طرق للقياس منهاأو االلتزام باملصروفات فإنه توجد طرق للقياس منها

oo  ،بعد استبعاد بعد استبعاد   الديونالديونويظهر ذلك   حالة الذمم أو ويظهر ذلك   حالة الذمم أو   القيمة النقدية املتوقع حتقيقها،القيمة النقدية املتوقع حتقيقها
    ييههملصرف على الغري بالديون اجليدة ألهنا ملصرف على الغري بالديون اجليدة ألهنا ااتقاس ذمم تقاس ذمم ففشكوك   حتصيلها شكوك   حتصيلها املاملديون ديون الال

..املتوقع حتقيقهااملتوقع حتقيقها
oo   ملوجودات احملفظة أو ملوجودات احملفظة أو   ييسبوعسبوعاألاأل  ييدوردورالالتقويم تقويم كالكال  ::))يياحلكماحلكم  التنضيضالتنضيض((القيمة اجلارية القيمة اجلارية

لكل وحدة نقدية أو وثيقة استثمارية بقسمة قيمة لكل وحدة نقدية أو وثيقة استثمارية بقسمة قيمة   االسرتداديةاالسرتداديةحتديد القيمة حتديد القيمة وو  الصندوقالصندوق
..املوجودات على عدد الوحداتاملوجودات على عدد الوحدات

oo  ييحدثت هبا، وهحدثت هبا، وهاليت اليت بالقيمة بالقيمة   عناصر القوائم املاليةعناصر القوائم املاليةثبات ثبات إإوتقوم على وتقوم على   ::القيمة التارخييةالقيمة التارخيية  
  ظل النموذج   ظل النموذج   يياحلكماحلكم  التنضيضالتنضيضالبيان لصعوبة األخذ بطريقة البيان لصعوبة األخذ بطريقة   ااأخذ هبأخذ هباليت اليت الطريقة الطريقة 

..تتبعه املصارف اإلسالمية حالياتتبعه املصارف اإلسالمية حالياالذي الذي 

اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةاخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةمفاهيم مفاهيم 

ولكي ولكي   أجلهاأجلهاتعد من تعد من   اليتاليتة واألغراض ة واألغراض ييوجود عالقة وثيقة بني املعلومات احملاسبوجود عالقة وثيقة بني املعلومات احملاسبمبعنى مبعنى 
::تتحقق هذه املالئمة جيب أن يتوفر   املعلومات ما يليتتحقق هذه املالئمة جيب أن يتوفر   املعلومات ما يلي

oo على التنبؤعلى التنبؤالقدرة القدرة..
oo التحقق من التنبؤالتحقق من التنبؤإمكانية إمكانية..
oo املالئماملالئمالتوقيت التوقيت..
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اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةاخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةمفاهيم مفاهيم 
::ودقة، وهذا حيدث إذا توافر فيها ما يليودقة، وهذا حيدث إذا توافر فيها ما يلي  ةةأن تكون املعلومات معدة بأمانأن تكون املعلومات معدة بأمانمبعنى مبعنى 

oo تصوير الواقعتصوير الواقعووللمعلومات للمعلومات   العادلالعادلاإلظهار اإلظهار..
ooالشخصيالشخصيمعدها وابتعادها عن االحنياز معدها وابتعادها عن االحنياز عدم تأثر املعلومات بنظرة عدم تأثر املعلومات بنظرة : : املوضوعيةاملوضوعية..
ooشخص بشكل يؤثر على مصداقيتهاشخص بشكل يؤثر على مصداقيتهاللعدم تأثر معد البيانات أو حتيزه لفكرة أو عدم تأثر معد البيانات أو حتيزه لفكرة أو : : احلياداحلياد..

اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةاخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةمفاهيم مفاهيم 

..املماثلةاملماثلةاملنشآت املنشآت     وقياس وعرض وإفصاح وقياس وعرض وإفصاح إثبات إثبات ة من ة من يينفس األساليب احملاسبنفس األساليب احملاسببإتباع بإتباع 
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اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةاخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةمفاهيم مفاهيم 

وأساليب اإلثبات والقياس والعرض والنصح من فرتة ألخرى، وأساليب اإلثبات والقياس والعرض والنصح من فرتة ألخرى، طرق طرق الثبات النسيب   الثبات النسيب     ويعينويعين
..، وإظهار أثر التعديل، وإظهار أثر التعديلةةوعدم التحول عنها إال ألسباب مربروعدم التحول عنها إال ألسباب مربر

اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةاخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةمفاهيم مفاهيم 

البد لفهم  البد لفهم  ذ ذ إإالقوائم املالية، وهذا غري كاف القوائم املالية، وهذا غري كاف   من قراءةمن قراءةتقدم إليهم املعلومات تقدم إليهم املعلومات متكني من متكني من مبعنى مبعنى 
فهم  فهم  للاملصطلحات وأساليب العرض مما يلزم معه مساعدة القارئ على القراءة االصطالحية املصطلحات وأساليب العرض مما يلزم معه مساعدة القارئ على القراءة االصطالحية 

..داللتها   صورة قراءة معلوماتيةداللتها   صورة قراءة معلوماتية

..العرض السليم للمعلومات والرتابط بني املعلومات واإليضاحاتالعرض السليم للمعلومات والرتابط بني املعلومات واإليضاحات  ههيلزميلزموهذا وهذا 
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اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةاخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةمفاهيم مفاهيم 

qq بالنسبة الحتياجات مستخدمها بالنسبة الحتياجات مستخدمها   وكيفاًوكيفاً  مراعاة أمهية املعلومات كماًمراعاة أمهية املعلومات كماًأي أي   ::النسبيةالنسبيةاألمهية األمهية
..عداد القوائم املالية وذلك يرتبط بطبيعة البنك وقيمتهعداد القوائم املالية وذلك يرتبط بطبيعة البنك وقيمتهإإعند عند 

qq لعائد لعائد للوالبد والبد أي سلعة أو خدمة أي سلعة أو خدمة تشابه تشابه ن عملية إنتاج املعلومات ن عملية إنتاج املعلومات إإ  ::نتاج املعلوماتنتاج املعلوماتإإتكلفة تكلفة
..االستخداماالستخدامتكلفة تكلفة من أن يتجاوز من أن يتجاوز 

qq اإلفصاح الكامل واإلفصاح العادل، واإلفصاح الكا ، واملطلوب واملمكن اإلفصاح الكامل واإلفصاح العادل، واإلفصاح الكا ، واملطلوب واملمكن   ::اإلفصاح الكا اإلفصاح الكا
هو اإلفصاح الكا  مبعنى ضرورة أن تتضمن القوائم املالية واإليضاحات مجيع هو اإلفصاح الكا  مبعنى ضرورة أن تتضمن القوائم املالية واإليضاحات مجيع 

املعلومات اهلامة الالزمة إلفادة مستخدمي تلك القوائم وعرضها بطريقة سليمة وشرح املعلومات اهلامة الالزمة إلفادة مستخدمي تلك القوائم وعرضها بطريقة سليمة وشرح 
..تكميلي هلا   اإليضاحات حول القوائم املاليةتكميلي هلا   اإليضاحات حول القوائم املالية

qالكفايــــة
qاملوثوقية
qاملالءمــــة

  علىعلى  املصارفاملصارف  بقدرةبقدرة  املهتمةاملهتمة  األطرافاألطراف  لدىلدى  الثقةالثقة  توليدتوليد
  تشوهباتشوهبا  الال  مشروعةمشروعة  وبأساليبوبأساليب  بكفايةبكفاية  أمواهلمأمواهلم  استثماراستثمار
شائبةشائبة

....اإلسالميةاإلسالمية  املاليةاملالية  واملؤسساتواملؤسسات  للمصارفللمصارف  مالئمةمالئمة  حماسبيةحماسبية  معايريمعايري  وفقوفق  ماليةمالية  قوائمقوائم  إعدادإعداد
  سالمةسالمة      معهمعه  املتعاملنياملتعاملني  ثقةثقة  ازديادازدياد  حيققحيقق  مبامبا  األموالاألموال  وتنميةوتنمية  حفظحفظ      األداءاألداء  فكفايةفكفاية
  ومنومن  آلخرآلخر  مصرفمصرف  منمن  املتعاملنياملتعاملني  حتولحتول      األساساألساس  سيكونسيكون  مباحةمباحة  أرباحأرباح  وحتقيقوحتقيق  أمواهلمأمواهلم
..ألخرىألخرى  مؤسسةمؤسسة
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qq  فئات هلا سلطة احلصول على املعلومات احملاسبيةفئات هلا سلطة احلصول على املعلومات احملاسبية  :  :
..أو مؤسسة النقدأو مؤسسة النقد  يياملركزاملركزالبنك البنك ككأو السلطات اإلشرافية أو السلطات اإلشرافية كاإلدارة كاإلدارة 

qq  فئات ليس هلا سلطة احلصول على املعلومات احملاسبيةفئات ليس هلا سلطة احلصول على املعلومات احملاسبية : :
ooصحاب حقوق امللكية  صحاب حقوق امللكية  أأ
oo  أصحاب حسابات االستثمار  أصحاب حسابات االستثمار
oo  أصحاب احلسابات اجلارية  أصحاب احلسابات اجلارية
oo أصحاب احلساباتأصحاب احلساباتووغري املسامهني غري املسامهني من من أو املؤسسة املالية أو املؤسسة املالية املتعاملني مع املصرف املتعاملني مع املصرف
oo  مؤسسات الزكاة  مؤسسات الزكاة
ooأحياناأحيانا((اجلهات اإلشرافيةاجلهات اإلشرافية((

ميكن تصنيف االحتياجات ميكن تصنيف االحتياجات لذلك لذلك وحتضري البيانات حيتاج إىل تكلفة ووقت وحتضري البيانات حيتاج إىل تكلفة ووقت مبا أن إعداد مبا أن إعداد 
::كالتايلكالتايل
qq  معلومات تساعد على تقويم التزام املصرف بأحكام الشريعة اإلسالميةمعلومات تساعد على تقويم التزام املصرف بأحكام الشريعة اإلسالمية..
qq   معلومات تساعد   تقويم كفاية وأداء املصرف معلومات تساعد   تقويم كفاية وأداء املصرف  :  :

ooاستخدام املوارد واحملافظة عليها ومحايتها وتنميتهااستخدام املوارد واحملافظة عليها ومحايتها وتنميتها..    
ooالقيام باملسؤولية االجتماعيةالقيام باملسؤولية االجتماعية..
oo  أصحاب احلسابات اجلارية  أصحاب احلسابات اجلارية
ooاستمرار تلبية احتياجات املتعاملنياستمرار تلبية احتياجات املتعاملني..
ooتوفري السيولة بتدفقات معقولةتوفري السيولة بتدفقات معقولة..
qq   معلومات تساعد العاملني على تقويم عالقتهم ومستقبلهم باملصارف واحلفاظ على معلومات تساعد العاملني على تقويم عالقتهم ومستقبلهم باملصارف واحلفاظ على

..حقوقهم وتنمية مهاراهتم وكفايتهم اإلدارية واإلنتاجيةحقوقهم وتنمية مهاراهتم وكفايتهم اإلدارية واإلنتاجية
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قوائم تعرب عن وظيفة املصرف بصفته مستثمرا، سواء ألمواله أو أمول الغري املخلوطة قوائم تعرب عن وظيفة املصرف بصفته مستثمرا، سواء ألمواله أو أمول الغري املخلوطة   --١١
معها، وما يرتتب على أدائه هلذه الوظيفة من حقوق والتزامات له وعليه أو للغري معها، وما يرتتب على أدائه هلذه الوظيفة من حقوق والتزامات له وعليه أو للغري 

::وعليهموعليهم
qq   املركز املايلاملركز املايلقائمة قائمة..
qq  قائمة الدخلقائمة الدخل..
qq  قائمة التدفقات النقديةقائمة التدفقات النقدية..
qq  قائمة األرباح املبقاة، أو التغريات   حقوق أصحاب امللكيةقائمة األرباح املبقاة، أو التغريات   حقوق أصحاب امللكية..

::قوائم تعرب عن وظيفة املصرف بصفته مديرا لالستثمارات املقيدةقوائم تعرب عن وظيفة املصرف بصفته مديرا لالستثمارات املقيدة  --٢٢
qq  قائمة التغريات   االستثمار املقيدةقائمة التغريات   االستثمار املقيدة..

::وتعد عنها القوائم التاليةوتعد عنها القوائم التالية  ،،االجتماعيةاالجتماعيةاملصرف املصرف قوائم مالية تعرب عن وظيفة قوائم مالية تعرب عن وظيفة   --٣٣
qq  قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاةقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة..
qq  احلسنةاحلسنة  قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القروضقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القروض..

:  :  تنتج احملاسبة املاليةتنتج احملاسبة املالية

مالية  مالية  قوائم قوائم   ((١١))
إيضاحات  إيضاحات    ((٢٢))
::تقارير مالية تساعد بعض اجلهات ذات العالقة، مثالتقارير مالية تساعد بعض اجلهات ذات العالقة، مثال  ((٣٣))

qq  تقارير مالية حتليلية عن مصادر أموال الزكاة، وأوجه صرفهاتقارير مالية حتليلية عن مصادر أموال الزكاة، وأوجه صرفها  .  .
qq  تقارير مالية حتليلية عن الكسب والصرف املخالفني للشريعةتقارير مالية حتليلية عن الكسب والصرف املخالفني للشريعة..
qq  تمعتمعتقارير عن أداء املصارف ملسئوليتها جتاه اتقارير عن أداء املصارف ملسئوليتها جتاه ا..
qq  تقارير عن تطور املوارد البشرية املتاحة للمصرفتقارير عن تطور املوارد البشرية املتاحة للمصرف..
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واملوجهة ألطراف خارج املصارف فتتلخص   تأمني معلومات واملوجهة ألطراف خارج املصارف فتتلخص   تأمني معلومات   أهداف التقارير املاليةأهداف التقارير املاليةأما أما 
::بشأنبشأن

qq   ف عملياته ومعامالتهف عملياته ومعامالتهالتزام املصرف بالشريعة اإلسالمية التزام املصرف بالشريعة اإلسالمية مدى مدى..
qq   هاهااالقتصادية وااللتزامات الناشئة عناالقتصادية وااللتزامات الناشئة عناملصرف املصرف موارد موارد..
qq   املختصة على حتديد الزكاة وأوجه صرفهااملختصة على حتديد الزكاة وأوجه صرفها  اتاتاجلهاجلهتساعد تساعد..
qq  تساعد على تقدير التدفقات النقديةتساعد على تقدير التدفقات النقدية..
qq   به   حفظ األموال وتنميتها باملستوى به   حفظ األموال وتنميتها باملستوى   املنوطةاملنوطةتساعد على تقويم أداء املصرف لألمانة تساعد على تقويم أداء املصرف لألمانة

..املالئماملالئم
qq   تمعاملصرف جتاه املصرف جتاه مسؤولية مسؤوليةتمعاالقرض احلسن والزكاةالقرض احلسن والزكاة: : املسؤولية االجتماعيةاملسؤولية االجتماعية((  ا((..

qqتساعد اإلدارة   اختاذ القرارات لتوجيه املوارد وختطيطها واإلشراف عليهاتساعد اإلدارة   اختاذ القرارات لتوجيه املوارد وختطيطها واإلشراف عليها..
qqتساعد اجلهات احلكومية   احلصول على بيانات ختصهاتساعد اجلهات احلكومية   احلصول على بيانات ختصها..
qqتساعد   حتصيل الزكاةتساعد   حتصيل الزكاة..
qqتساعد اجلهات املهتمة   احلصول على بيانات ختصهاتساعد اجلهات املهتمة   احلصول على بيانات ختصها..

qqال يساعد على تقويم األداء ورسم التدفقات النقدية وتأثري األحداث على مركزها املايلال يساعد على تقويم األداء ورسم التدفقات النقدية وتأثري األحداث على مركزها املايل..
qqال مييز بني أداء املنشأة وأداء إدارهتاال مييز بني أداء املنشأة وأداء إدارهتا..
qq البيانات املالية الناجتة هي بيانات تارخيية والقرارات اليت ستتخذ ختص املستقبل البيانات املالية الناجتة هي بيانات تارخيية والقرارات اليت ستتخذ ختص املستقبل

..وحتتاج بيانات مستقبليةوحتتاج بيانات مستقبلية
qq اهتالكاتاهتالكات.. .. خمصصاتخمصصات.. .. نسبنسب((التقديرات شخصية التقديرات شخصية.(.(
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احملاسبة واملراجعة  احملاسبة واملراجعة  هيئة هيئة معايري معايري 
اإلسالميةاإلسالميةاملالية املالية للمؤسسات للمؤسسات 

معايري شرعية
املتاجرة   العمالت-١
بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان -٢
املدين املماطل -٣
املقاصة– ٤
الضمانات– ٥
حتول البنك التقليدي إىل مصرف إسالمي -٦
احلوالة– ٧
املراحبة لآلمر بالشراء - ٨
اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك - ٩
السلم والسلم املوازي - ١٠
االستصناع واالستصناع املوازي - ١١
والشركات احلديثة) املشاركة(الشركة –  ١٢
املضاربة–  ١٣
االعتمادات املستندية - ١٤
اجلعالة–  ١٥
األوراق التجارية - ١٦
صكوك االستثمار - ١٧
القبض–  ١٨
القرض–  ١٩
بيوع السلع الدولية واملشتقات   - ٢٠

معايري احملاسبة املالية
العرض واإلفصاح العام -١
املراحبة واملراحبة لآلمر بالشراء -٢
التمويل باملضاربة -٣
التمويل باملشاركة -٤
اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح -٥
حقوق أصحاب حسابات االستثمار -٦
السلم والسلم املوازى -٧
اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك -٨
الزكاة -٩
املوازى واالستصناع االستصناع - ١٠
املخصصات واالحتياطيات - ١١
العرض واإلفصاح   شركات التأمني اإلسالمية - ١٢
اإلفصاح أسس حتديد وتوزيع الفائض   شركات التأمني   - ١٣

اإلسالمية
صناديق االستثمار - ١٤
املخصصات واالحتياطيات   شركات التأمني اإلسالمية - ١٥
املعامالت والعمليات بالعمالت األجنبية - ١٦
االستثمارات - ١٧
اخلدمات املالية اإلسالمية اليت تقدمها البنوك التقليدية - ١٨
االشرتاكات   شركات التأمني اإلسالمية - ١٩
البيع اآلجل - ٢٠
اإلفصاح عن حتويل املوجودات - ٢١
التقرير عن القطاعات - ٢٢
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معايري شرعية
املتاجرة   العمالت-١
بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان -٢
املدين املماطل -٣
املقاصة– ٤
الضمانات– ٥
حتول البنك التقليدي إىل مصرف إسالمي -٦
احلوالة– ٧
املراحبة لآلمر بالشراء - ٨
اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك - ٩
السلم والسلم املوازي - ١٠
االستصناع واالستصناع املوازي - ١١
والشركات احلديثة) املشاركة(الشركة –  ١٢
املضاربة–  ١٣
االعتمادات املستندية - ١٤
اجلعالة–  ١٥
األوراق التجارية - ١٦
صكوك االستثمار - ١٧
القبض–  ١٨
القرض–  ١٩
بيوع السلع الدولية واملشتقات   - ٢٠

معايري احملاسبة املالية
العرض واإلفصاح العام -١
املراحبة واملراحبة لآلمر بالشراء -٢
التمويل باملضاربة -٣
التمويل باملشاركة -٤
اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح -٥
حقوق أصحاب حسابات االستثمار -٦
السلم والسلم املوازى -٧
اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك -٨
الزكاة -٩
املوازى واالستصناع االستصناع - ١٠
املخصصات واالحتياطيات - ١١
العرض واإلفصاح   شركات التأمني اإلسالمية - ١٢
اإلفصاح أسس حتديد وتوزيع الفائض   شركات التأمني   - ١٣

اإلسالمية
صناديق االستثمار - ١٤
املخصصات واالحتياطيات   شركات التأمني اإلسالمية - ١٥
املعامالت والعمليات بالعمالت األجنبية - ١٦
االستثمارات - ١٧
اخلدمات املالية اإلسالمية اليت تقدمها البنوك التقليدية - ١٨
االشرتاكات   شركات التأمني اإلسالمية - ١٩
البيع اآلجل - ٢٠
اإلفصاح عن حتويل املوجودات - ٢١
التقرير عن القطاعات - ٢٢

معايري مراجعة
هدف املراجعة ومبادئها): ١(املعيار رقم 
تقرير املراجع اخلارجي): ٢(املعيار رقم 
شروط االرتباط لعملية املراجعة): ٣(املعيار رقم 
فحص املراجع اخلارجي االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية): ٤(املعيار رقم 
مسؤولية املراجع اخلارجي بشأن التحري عن التزوير واخلطأ عند مراجعة القوائم املالية): ٥(املعيار رقم 

معايري شرعية
املتاجرة   العمالت-١
بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان -٢
املدين املماطل -٣
املقاصة– ٤
الضمانات– ٥
حتول البنك التقليدي إىل مصرف إسالمي -٦
احلوالة– ٧
املراحبة لآلمر بالشراء - ٨
اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك - ٩
السلم والسلم املوازي - ١٠
االستصناع واالستصناع املوازي - ١١
والشركات احلديثة) املشاركة(الشركة –  ١٢
املضاربة–  ١٣
االعتمادات املستندية - ١٤
اجلعالة–  ١٥
األوراق التجارية - ١٦
صكوك االستثمار - ١٧
القبض–  ١٨
القرض–  ١٩
بيوع السلع الدولية واملشتقات   - ٢٠

معايري احملاسبة املالية
العرض واإلفصاح العام -١
املراحبة واملراحبة لآلمر بالشراء -٢
التمويل باملضاربة -٣
التمويل باملشاركة -٤
اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح -٥
حقوق أصحاب حسابات االستثمار -٦
السلم والسلم املوازى -٧
اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك -٨
الزكاة -٩
املوازى واالستصناع االستصناع - ١٠
املخصصات واالحتياطيات - ١١
العرض واإلفصاح   شركات التأمني اإلسالمية - ١٢
اإلفصاح أسس حتديد وتوزيع الفائض   شركات التأمني   - ١٣

اإلسالمية
صناديق االستثمار - ١٤
املخصصات واالحتياطيات   شركات التأمني اإلسالمية - ١٥
املعامالت والعمليات بالعمالت األجنبية - ١٦
االستثمارات - ١٧
اخلدمات املالية اإلسالمية اليت تقدمها البنوك التقليدية - ١٨
االشرتاكات   شركات التأمني اإلسالمية - ١٩
البيع اآلجل - ٢٠
اإلفصاح عن حتويل املوجودات - ٢١
التقرير عن القطاعات - ٢٢

معايري مراجعة
هدف املراجعة ومبادئها): ١(املعيار رقم 
تقرير املراجع اخلارجي): ٢(املعيار رقم 
شروط االرتباط لعملية املراجعة): ٣(املعيار رقم 
فحص املراجع اخلارجي االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية): ٤(املعيار رقم 
مسؤولية املراجع اخلارجي بشأن التحري عن التزوير واخلطأ عند مراجعة القوائم املالية): ٥(املعيار رقم 

معايري الضوابط
تعيني هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها) ١(
الرقابة الشرعية) ٢(
الرقابة الشرعية الداخلية) ٣(
جلنة املراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية) ٤(

معايري األخالقيات
ميثاق أخالقيات احملاسب واملراجع اخلارجي للمؤسسات املالية اإلسالمية) ١(
ميثاق أخالقيات العاملني   املؤسسات املالية اإلسالمية) ٢(

http://www.kantakji.com


Dr. Samer Kantakji٠٢/٠٦/١٤٣١

موقع مركز أبحاث فقھ المعامالت اإلسالمیة   - للمزید 
www.kantakji.com٤٥

::موضوعاهتاموضوعاهتا  وطبيعةوطبيعة  الشرعيةالشرعية  املعايرياملعايري  ماهيةماهية

 الشرعية املتطلبات باسم سابقاً بعضها صدر وقد والتمويل، االستثمار صيغة بشأن معايري•
.واالستصناع واإلجارة، املراحبة، :مثل والتمويل، االستثمار لصيغ

.االمتياز وعقود الصيانة، عقود :مثل املستجدة، العقود بعض بشأن معايري•
.اآلجل واحلسم االئتمان، بطاقات :مثل املصرفية اخلدمات بعد بشأن معايري•
 البنك وحتول املماطل، املدين :مثل أساسية، شرعية مبادئ متثل قضايا بشأن معايري•

.إسالمي مصرف إىل التقليدي
.واملقاصة الضمانات، :مثل والتمويل، االستثمار لصيغ مساعدة أدوات بشأن معايري•

q سواء باإللزام الرمسي، أو بااللتزام الشرعي(األصل أن تطبق املؤسسات املالية اإلسالمية  (
املعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية   حالة 

.وجودها

q   حالة عدم وجود معيار صادر عن اهليئة بشأن املوضوع املطلوب معاجلته ال مانع من
اللجوء إىل املعايري غري الصادرة عن اهليئة إذا كانت ال تتعارض مع أحكام ومبادئ 

.الشريعة اإلسالمية

q   مع أحكام ومبادئ الشريعة  السابقة حالة التعارض بني املعايري املشار إليها   الفقرة
اإلسالمية واضطرت املؤسسة إىل تطبيق تلك املعايري فيجب عليها اإلفصاح عن ذلك، مع 

.التقييد بضوابط الضرورة الشرعية

q   يجب االلتزام باملعيار فإليهما حالة صدور معيار عن اهليئة يغطي احلالتني املشار
. اجلديد الصادر عن اهليئة
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هي الشيء القادر على توليد تدفقات نقدية إجيابية مت اكتساب احلق فيها نتيجة عمليات   : : املوجوداتاملوجودات
:شروطها ،املاضي

أن يكون قابال للقياس املايل ١.

أن ال يكون مرتبطا بالتزام مايل للغري٢.

أن يكون للمصرف حق التصرف فيه أصالة أو نيابة  ٣.

:شروطها ،هي االلتزام القائم   حينه الواجب سداده: : املطلوباتاملطلوبات
أن يكون االلتزام بدون قيد أو شرط١.
القابلية للقياس املايل ٢.
القابلية للسداد٣.

هي النقدية اليت يتسلمها املصرف على أساس القبول العام : : حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقةحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
حبصص ) املصرف وأصحاهبا(واشرتاك الطرفني  ،منه واملوافقة على استثمارها واستعماهلا بدون قيد أو شرط

شائعة فيما يتحقق من ربح 

هي ما يتبقى من املوجودات بعد استبعاد املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار : : حقوق امللكيةحقوق امللكية
املطلقة

هي الزيادة   املوجودات أو النقص   املطلوبات خالل فرتة معينة الناجتة عن االستثمارات أو أداء هي الزيادة   املوجودات أو النقص   املطلوبات خالل فرتة معينة الناجتة عن االستثمارات أو أداء : : اإليراداتاإليرادات
.  .  وبشرط أن ال تكون ناجتة عن إيداعات أو زيادة حقوق امللكيةوبشرط أن ال تكون ناجتة عن إيداعات أو زيادة حقوق امللكية  ،،اخلدمات املصرفيةاخلدمات املصرفية

هي النقص   املوجودات أو الزيادة   املطلوبات خالل فرتة معينة الناتج عن توظيف األموال هي النقص   املوجودات أو الزيادة   املطلوبات خالل فرتة معينة الناتج عن توظيف األموال : : املصروفاتاملصروفات
..اسرتداداتاسرتداداتوبشرط أن ال تكون ناجتة عن سحوبات أو وبشرط أن ال تكون ناجتة عن سحوبات أو   ،،وأداء األعمالوأداء األعمال

هي الزيادة   صافى املوجودات الناجتة عن حيازة موجودات زادت قيمتها أو عن عمليات عرضية أو هي الزيادة   صافى املوجودات الناجتة عن حيازة موجودات زادت قيمتها أو عن عمليات عرضية أو : : املكاسباملكاسب
.. .. حتويالتحتويالت

هي مقدار النقص   صافى املوجودات الناتج عن اخنفاض قيمة موجودات أو عن مدفوعات هي مقدار النقص   صافى املوجودات الناتج عن اخنفاض قيمة موجودات أو عن مدفوعات : : اخلسائراخلسائر
..حتويلية أو عرضيةحتويلية أو عرضية

هو حساب يعرب عن حصتهم   الربح واخلسارة الناجتة عن هو حساب يعرب عن حصتهم   الربح واخلسارة الناجتة عن : : عائد أصحاب حسابات االستثمار املطلقةعائد أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
استثمار أمواهلم استثمار أمواهلم 

مقدار الزيادة أو النقص   حقوق أصحاب امللكية لفرتة معينة الناجتة عن زيادة مقدار الزيادة أو النقص   حقوق أصحاب امللكية لفرتة معينة الناجتة عن زيادة : : صا  الدخل أو اخلسارةصا  الدخل أو اخلسارة
اإليرادات واملكاسب عن املصروفات واخلسائر أو العكس اإليرادات واملكاسب عن املصروفات واخلسائر أو العكس 
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إن كانت خسارةإن كانت خسارة) ) وتطرحوتطرح((إن كانت رحبا إن كانت رحبا   ))تضافتضاف((سبق تعريفه سبق تعريفه   ::الربح أو اخلسارةالربح أو اخلسارة  صا صا 

))تضافتضاف((  نتيجة تقديم املسامهني أموال للمصرفنتيجة تقديم املسامهني أموال للمصرف: : حقوق امللكيةحقوق امللكية    الزيادة الزيادة 

أو ختفيضا أو ختفيضا   التوزيعات من األرباح على أصحاب حقوق امللكيةالتوزيعات من األرباح على أصحاب حقوق امللكية: : التوزيعات على أصحاب حقوق امللكيةالتوزيعات على أصحاب حقوق امللكية
))تطرحتطرح((  لرأس املاللرأس املال

صافى الربح أو  صافى الربح أو  
:  :  اخلسارةاخلسارة

منقول من منقول من ) ) سبق تعريفهسبق تعريفه((
خلخلددالالقائمة قائمة 

توزيعات األرباح على توزيعات األرباح على 
:  :  أصحاب حقوق امللكيةأصحاب حقوق امللكية

))تطرحتطرح((

األرباح احملولة إىل األرباح احملولة إىل 
حساب آخر ألصحاب  حساب آخر ألصحاب  
حقوق امللكية مثل حقوق امللكية مثل 
:  :  االحتياطياتاالحتياطيات

))تطرحتطرح((

:  :  األرباح املبقاةاألرباح املبقاة

ما يفيض من صافى ما يفيض من صافى   ييوهوه
الربح بعد التوزيعات الربح بعد التوزيعات 

والتحويالتوالتحويالت
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::حكمهحكمه    النقد وما النقد وما 
::يشمل كل منيشمل كل من

الصندوق   النقد  -
بالعمالت احمللية واألجنبية

أرصدة املصرف لدى  -
والبنوك  يالبنك املركز

ال يشمل الذهب ( األخرى
)واملعادن النفيسة

التدفقات النقدية من التدفقات النقدية من 
::العملياتالعمليات

النقد الداخل أو  يوه
اخلارج خالل فرتة معينة 
من عمليات ينعكس أثرها 

على قائمة الدخل من 
إيرادات ومصروفات 

ومكاسب وخسائر فيما عدا 
املكاسب واخلسائر الناجتة 

املوجودات   عن التصرف 
ويعرب عنها صافى ( الثابتة

الدخل بعد تسويته 
باإليرادات واملصروفات غري 

)النقدية

التدفقات النقدية من التدفقات النقدية من 
::االستثماراالستثمار

النقد اخلارج من  يوه
املصرف القتناء موجودات 

.)تطرح( بغرض االستثمار
والنقد الداخل للمصرف 

نتيجة تصفية هذه  
)تضاف( املوجودات

التدفقات النقدية من التدفقات النقدية من 
::التمويلالتمويل

النقد الداخل  يوه
للمصرف نتيجة زيادة 

استثمارات أصحاب حقوق 
واإليداعات من  ،امللكية

أصحاب احلسابات جبميع 
)تضاف( أنواعها

والنقد اخلارج من املصرف 
نتيجة التوزيعات على 
أو  ،أصحاب حقوق امللكية

سحوبات أصحاب 
)تطرح( احلسابات

::االستثمارات املقيدةاالستثمارات املقيدة

هي األموال اليت يتلقاها 
املصرف   صورة حمفظة 

استثمارية أو صندوق 
استثماري الستثمارها 
حلساب أصحاهبا وفقا 
لشروط خاصة مقابل 

نصيب للمصرف من الربح  
احملقق بصفته مضاربا   

أو مقابل  ،مضاربة مقيدة
أجر حمدد بصفته وكيال 

لإلدارة واالستثمار

اإليداعات اإليداعات 
::والسحوباتوالسحوبات

ما يأخذه املصرف  يوه
من أصحاب حسابات 

االستثمار املقيدة 
أو ما ) تضاف( ،الستثماره

يسحبونه من مستحقاهتم 
)تطرح( لدى املصرف

::األرباح واخلسائراألرباح واخلسائر

مقدار الزيادة أو النقص   
االستثمارات املقيدة الناتج 
 ،عن استثمار هذه األموال
وال يدخل فيها الزيادة أو 

النقص الناتج عن اإليداع أو 
السحب منها

نصيب املصرف مقابل نصيب املصرف مقابل 
:  :  اإلدارةاإلدارة

وهو املبلغ املتفق عليه 
مقابل إدارته ألموال 

حسابات االستثمار املقيدة 
إما حصة شائعة من الربح 

أو أجرا  ،بصفته مضاربا
حمددا بصفته وكيل 

استثمار
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::مصادر أموال صندوق الزكاةمصادر أموال صندوق الزكاة

األموال اليت يتلقاها الصندوق 
بصفة زكاة عن أموال املسامهني أو 

غريهم

استخدامات أموال صندوق استخدامات أموال صندوق 
::الزكاةالزكاة

املنصف من أموال صندوق الزكاة إىل 
املصارف الثمانية املستحقة للزكاة 
  طبقا ملا ورد املذكورة   اآلية رقم

من سورة التوبة) ٦٠(

رصيد املال الباقي   صندوق رصيد املال الباقي   صندوق 
::الزكاةالزكاة

ما مل يتم توزيعه من مال الزكاة 
املتجمع   هناية الفرتة

دفع مال ملن دفع مال ملن : : القرضالقرض
ينتفع به ويرد مثله ينتفع به ويرد مثله 
دون زيادة مشروطةدون زيادة مشروطة

)قرض حسن(

مصادر أموال صندوق مصادر أموال صندوق 
::القرضالقرض

مقدار الزيادة   األموال 
املتاحة   املصرف 

لإلقراض خالل فرتة زمنية 
:معينة من مصادر عدة هي

من حقوق  -خارجية(
األقساط احملصلة  -امللكية

)من القروض السابقة

استخدامات أموال استخدامات أموال 
::صندوق القرضصندوق القرض

مقدار النقص   األموال 
املتاحة لإلقراض خالل 

قروض (فرتة معينة 
سحوبات أصحاب -جديدة
)قروض معدومة -األموال

رصيد املال الباقي    رصيد املال الباقي    
::صندوق القرضصندوق القرض

مبالغ القروض : ويشمل
القائمة   ذمة املقرتضني 

وكذلك  ،املتوقع حتصيلها
النقدية   الصندوق اليت 

مل يتم إقراضها بعد
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:لقوائم املاليةا جمموعة

  قائمة املركز املايل -١
قائمة الدخل -٢
صحاب امللكيةأ حقوق  قائمة التغريات  -٣
قائمة األرباح املبقاة -٤
قائمة التدفقات النقدية -٥
االستثمارات املقيدة  قائمة التغريات  -٦
قائمة صندوق الزكاة   -٧
قائمة صندوق القرض -٨

أحكام عامة
ذكر تاريخ فرتة القوائمذكر تاريخ فرتة القوائم  --
املقارنة مع الفرتة السابقةاملقارنة مع الفرتة السابقة  --
  ترقيم الصفحاتترقيم الصفحات  --
تقريب املبالغ املعروضةتقريب املبالغ املعروضة  --
إيراد اإليضاحات حول القوائم املاليةإيراد اإليضاحات حول القوائم املالية  --
العرض الواضح والتبويب السليمالعرض الواضح والتبويب السليم  --
استخدام مصطلحات مناسبةاستخدام مصطلحات مناسبة  --
اإلفصاح عن املخصصات وحركتهااإلفصاح عن املخصصات وحركتها  --
متداولة متداولة   عدم تبويب احلسابات إىل بنودعدم تبويب احلسابات إىل بنود  --

وغري متداولةوغري متداولة

:لقوائم املاليةا جمموعة

  قائمة املركز املايل -١
قائمة الدخل -٢
صحاب امللكيةأ حقوق  قائمة التغريات  -٣
قائمة األرباح املبقاة -٤
قائمة التدفقات النقدية -٥
االستثمارات املقيدة  قائمة التغريات  -٦
قائمة صندوق الزكاة   -٧
قائمة صندوق القرض -٨

أحكام عامة
ذكر تاريخ فرتة القوائمذكر تاريخ فرتة القوائم  --
املقارنة مع الفرتة السابقةاملقارنة مع الفرتة السابقة  --
  ترقيم الصفحاتترقيم الصفحات  --
تقريب املبالغ املعروضةتقريب املبالغ املعروضة  --
إيراد اإليضاحات حول القوائم املاليةإيراد اإليضاحات حول القوائم املالية  --
العرض الواضح والتبويب السليمالعرض الواضح والتبويب السليم  --
استخدام مصطلحات مناسبةاستخدام مصطلحات مناسبة  --
اإلفصاح عن املخصصات وحركتهااإلفصاح عن املخصصات وحركتها  --
متداولة متداولة   عدم تبويب احلسابات إىل بنودعدم تبويب احلسابات إىل بنود  --

وغري متداولةوغري متداولة

:متطلبات اإلفصاح العام
املعلومات األساسية عن املصرف -
عملة القياس احملاسيب -
القيود اإلشرافية -
الرقابة الشرعية -
السياسات احملاسبية اهلامة -
والضريبية الزكويةاملعاملة  -
املعامالت مع األطراف ذوى العالقة -
سس توزيع األرباح بني املصرف وأصحاب احلساباتأ -
مدى تركز خماطر املوجودات -
تركيز مصادر حسابات االستثمار -
توزيع موجودات ومطلوبات املصرف وفقا ملدد استحقاقها -
السياسات احملاسبية  التغريات  -
األرصدة التعويضية لدى الغري -
خماطر احلسابات بالعمالت األجنبية -
)احلسابات النظامية( االلتزامات احملتملة -
واألحداث اهلامة الالحقة ،االرتباطات املربمة غري املنفذة بعد -
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املطلوبات املوجودات
حقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق امللكية

حكمه  لنقد وما ا - ا

)استصناع –سلم –مراحبة ( ذمم البيوع املؤجلة -٢

 -بضاعة -مشاركات  - مضاربات( االستثمارات -٣
 -موجودات للتأجري -عقارات للمتاجرة  - أوراق مالية

)أخرى

املوجودات الثابتة -٤

املوجودات األخرى -٥

احلسابات  -حسابات دائنة للبنوك ( املطلوبات -١
أرباح مقرر توزيعها على  -ذمم دائنة  -  اجلارية

ذمم دائنة  -الزكاة والضرائب املستحقة  -املسامهني 
.)أخرى

.حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة -٢

األرباح  -االحتياطيات -رأس املال(حقوق امللكية  -٣
.)املبقاة

السنة املقارنةالسنة املاليةالبيان 
موجودات موجودات 

٣٣٦٠٤٣٣٦٠٤٥٣٨٥١٥٣٨٥١  النقد وما   حكمه  
ذمم البيوع اآلجلة

٣٦٨١٠٠٤٣٦١٧٥  مراحباتذمم   
٧٦٥٧٦٨٨٠ذمم سلم

٨٧٨٥٠١٠٧٣٧٠ذمم استصناع
٤٦٣٩٠٧٤٦٣٩٠٧٥٥٠٤٢٠جمموع ذمم البيوع اآلجلة

االستثمارات
١١٦٨٥١١٦٨٥مشاركات
٢٠٩٠١١١٨٩٥٦٩مضاربات

٩٩٧٤٨٦٩٢٧٥موجودات للتأجري
٣٩١٨٨٨٧٣٢ذات صلة مسامهات   شركات

١٩٩٦٩٤١١٧٠١٢أوراق مالية
٥٤٩٣٢٦٥٤٩٣٢٦٣٩٦٢٧٣جمموع االستثمارات

١٣١١٤١٣١١٤١٠٧٦٠موجودات ثابتة
٥٣٣٧٥٥٣٣٧٥٦٤٨٦٥موجودات أخرى
١١١٢٣٢٦١١١٢٣٢٦١٠٥٨١٦٠جمموع املوجودات

مة 
قائ

مة 
قائ

يل
املا

كز 
املر

يل
املا

كز 
املر
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سنة املقارنةالسنة احلاليةالبيان
املطلوبات
٧٥٣٨٥٢٠٦٢٤حسابات جارية: املطلوبات

٣٨٥٩٩٤٩٥٦١مطلوبات للبنوك
٥٥٣٤٧٩٦٦٩٨صلة ؤسسات ذاتمل مطلوبات

١٠٤٥٧١١٧٨٨أرباح معلنة مستحقة
٩٠٠٠٦٦٥٠أرباح مقرتح توزيعها على حقوق امللكية

٣٢٣٠٥٢٩٣٩٦مطلوبات أخرى
٢٢١٠٩٣٢١٤٧١٧جمموع املطلوبات

االستثمار  حقوق أصحاب حسابات
املطلقة

٦٧٤٦٤٩٧٠٢١٨٧

٢٤٥٣١٢٤٩٢٢حقوق األقلية
١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠رأس املال: حقوق امللكية
٢٠٢٠٦١٦٣٣٤االحتياطيات
١٢٠٢٠٦١١٦٣٣٤أرباح مبقاة

١١١٢٣٢٦١٠٥٨١٦٣جمموع حقوق امللكية
١١١٢٣٢٦١٠٥٨١٦٠اموع 

مة 
قائ

مة 
قائ

يل
املا

كز 
املر

يل
املا

كز 
املر

دخل االستثمارات املشرتكة

)=  نصيب املصرف+  حصة أصحاب حسابات االستثمارات( دخل االستثمارات املشرتكة صا 
االستثمارات املشرتكة مصروفات )-( الدخل من االستثمارات + الدخل من البيوع املؤجلة

=   من التشغيل إيرادات املصرف إمجايل
الدخل من االستثمارات الذاتية + حصة املصرف من االستثمارات املقيدة + نصيب املصرف

إيرادات ومكاسب أخرى+  إيرادات اخلدمات املصرفية +

والعمومية املصروفات اإلدارية )-( إمجايل اإليرادات=  الدخل قبل الزكاة والضرائب
نصيب األقلية )-( قبل نصيب األقليةالدخل  =لدخل ا صا 
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السنة املقارنةالسنة احلاليةالبيان
الدخل من االستثمارات املشرتكة

٤٨٢١٦دخل البيوع املؤجلة
٤٤٤٢٧دخل االستثمارات

٩٢٦٤٣٨٠٨٩٧الدخل من االستثمارات املشرتكة إمجاىل
عائد أصحاب حسابات االستثمار املطلقة قبل استقطاع 

نصيب املصرف بصفته مضارباً
٨٤٣١٩٧٤٣٧٩

١٢١٣٦١٣٥٧٩نصيب املصرف بصفته مضارباً) -(
٧٢١٨٣٦٠٨٠٠عائد أصحاب حسابات االستثمارات املطلقة صا 

نصيب املصرف من دخل االستثمارات املشرتكة بصفته 
مضارباً ورب مال

٢٠٤٦٠٢٠٠٩٧

نصيب املصرف من دخل االستثمارات املقيدة بصفته 
مضارباً

٧٣٩٦٦١٧٤

١٨٦١٠٩٤٣٠دخل املصرف من استثماراته الذاتية 
١٦٧٢٠١١٠٠٤إيراد اخلدمات املصرفية

٤٣٣٥٦٤٧٢إيرادات أخرى
٦٧٥٢١٥٣١٧٧إمجايل إيرادات املصرف

مة 
قائ

مة 
قائ

خل
لد
ا

خل
لد
ا

السنة املقارنةالسنة احلاليةالبيان
٦٧٥٢١٥٣١٧٧إمجايل إيرادات املصرف

:املصروفات) تطرح(
٢٤٠٨٠٢١٨١٩مصروفات إدارية وعمومية

١٩٨٣١٧٩٣االهالكات
١١٢٤١٢١٥٤املخصصات

٣٧٣٠٤٢٥٧٦٦
صافى الدخل قبل الزكاة 

والضرائب
٣٠٢١٧٢٧٤١١

٣٨٢٤٥١٢٠الزكاة
٤٤٢٠٨٢٤٤٤١٢٠٩٢٤٠الضرائب

صافى الدخل قبل حقوق 
األقلية

٢١٩٧٣١٨١٧١

٤٦٠٧٤٢٧٨حقوق األقلية
١٧٣٦٦١٣٨٩٣صافى الدخل

مة 
قائ

مة 
قائ

خل
لد
ا

خل
لد
ا
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  :مثل(تسوية مع البنود غري النقدية ± الدخل صا = التدفقات النقدية من العمليات 
)واإلهالكات املخصصات

املوجودات  الزيادة  )-( املوجودات  النقص = التدفقات النقدية من االستثمار 

االستثمارات   الزيادة   املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات= التدفقات النقدية من التمويل 
النقدية آخر املدة=  النقدية أول املدة + النقص   املوجودات األخرى )-( املطلقة

سنة املقارنةسنة املقارنةالسنة املاليةالسنة املاليةبيانبيان
:التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

١٧٣٦٦صافى الدخل

تسوية البنود غري النقدية

١٩٨٣االستهالك

)٥٣(أرباح ناجتة عن بيع موجودات ثابتة

التغريات فى املوجودات واملطلوبات التشغيلية

٨٦٥١٣صافى ذمم البيوع اآلجلة

)١٦٣٣٠(شراء موجودات ثابتة

١٢٤٩٠املوجودات األخرى

٢٩٠٩٨٥٥٨٢املطلوبات األخرى

١٠٤٨٧٨صافى التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

:التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)١٩٤٤٢(مضاربات

)٣٠٤٧٣(موجودات للتأجري

)٢٠٤٥٦(مسامهات

)٨٢٦٨٢(أوراق مالية

)١٥٣٠٥٣(صافى التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

مة 
قائ

مة 
قائ

دية
نق
 ال
ات
فق
تد
ال

دية
نق
 ال
ات
فق
تد
ال
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سنة املقارنةسنة املقارنةالسنة املاليةالسنة املاليةالبيانالبيان
التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
٤٤٣٠٩حسابات االستثمار املطلقة

٥٤٧٦١حسابات جارية
)١٠٩٦٢(مطلوبات للبنك

)٤١٣٥١(مطلوبات لشركات ذات صلة
)٣٩١()األقلية(حقوق امللكية 

)١٨٤٣٨(توزيعات أرباح مدفوعة
٢٧٩٢٨صافى التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)٢٠٢٤٧(  النقد خالل السنة) النقص(الزيادة 
٥٣٨٥١النقد أول السنة+  
٣٣٦٠النقد آخر السنة=  

مة 
قائ

مة 
قائ

دية
نق
 ال
ات
فق
تد
ال

دية
نق
 ال
ات
فق
تد
ال

= آخر السنة  رصيد رأس املال
ختفيضات رأس املال )-( إصدارات أسهم جديدة + بداية السنة  رأس املال 

=  آخر السنة  رصيد االحتياطيات
احملول إليه من األرباح+  أول السنة رصيد االحتياطيات

  :األرباح املبقاة
احملول لالحتياطيات )-( األرباح املوزعة) -( صافى دخل العام=  الرصيد أول السنة
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عدد الوثائق  ÷ أول السنة  رصيد االستثمارات حسب أنواعها=  قيمة الوثيقة

=  االستثمارات   هناية السنة
اإلضافات بإصدار وثائق جديدة  +
  السحوبات لوثائق مسرتدة )-(

األرباح عن السنة+ 
املصروفات غري املباشرة )-(
نصيب املصرف مقابل اإلدارة )-(

عدد الوثائق آخر السنة÷ االستثمارات   هناية السنة = قيمة الوثيقة 

اموعاملراحباتحمفظة األسهمالبيان
:  بداية السنة

٣١٢٨٨٠٠٠٢١٧٠٨٠٠٠٥٢٩٩٦٠٠٠االستثمارات   بداية السنة
÷

-١٠٠٠٠٠١١٠٠٠٠عدد الوحدات أو الوثائق أو الصكوك
-٣١٢.٨٨١٩٧.٣٥قيمة الوحدة   بداية السنة

:العمليات خالل السنة
١٦٨٠٠٠٠٠١١٢٠٠٠٠٠٢٨٠٠٠٠٠٠)إيداعات(إصدارات جديدة 

١٩٠٠٠٠٠٠)٨٧٢٠٠٠٠()١٠٢٨٠٠٠٠()سحب(اسرتدادات ) - (
٩٠٠٦٠٠٠٦٠٠٤٠٠٠١٥٠١٠٠٠٠أرباح االستثمارات+ 
)٧٣٩٦٠٠٠()٢٩٥٨٤٠٠()٤٤٣٧٦٠٠(نصيب املصرف مقابل اإلدارة) - (

٤٢٣٧٦٠٠٠٢٧٢٣٤٠٠٠٦٩٦١٠٠٠٠االستثمارات فى هناية السنة
-١٣٠٠٠٠١٢٧٥٠٠عدد الوحدات÷ 

يدة٣٢٥.٩٧٢١٣.٦٠قيمة الوحدة فى هناية السنة
ملق
ت ا
ارا
ثم
ست
اال

  
ت 
ريا
لتغ
ة ا
ئم
قا

يدة
ملق
ت ا
ارا
ثم
ست
اال

  
ت 
ريا
لتغ
ة ا
ئم
قا
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 يفوض اليت هي :املطلقة االستثمار حسابات
  الوجه على استثمارها   املصرف أصحاهبا
 شرعا تكيف ،مباله خلطها فيه مبا يراه الذي
 وهم املضارب هو فيها املصرف ،مضاربة أهنا على
 تلقيها عند عليها احملاسبة تتم .األموال  أرباب

 للمصرف احملاسبية الوحدة ضمن وتشغيلها
 جمموعة   املايل املركز قائمة   تظهر أن على

.امللكية وحقوق املطلوبات عن مستقلة

 
)٦من املعيار رقم  ١٦الفقرة (

 يتلقاها اليت هي :املقيدة االستثمار حسابات
  عملية أو معني مشروع   الستثمارها املصرف
 مضاربة إما االتفاق حسب شرعا تكيف ،حمددة
 على أو ،الربح من حصة فيها املصرف يستحق
 أجرا فيها املصرف يستحق الوكالة عقد أساس
 زاد إذا )حتفيزي ربح( الربح من حصة مع حمددا
 عليها احملاسبة وتتم معني حد عن احملقق الربح
   وعرضها مستقلة حماسبية وحدة خالل من

    التغريات قائمة هي هبا خاصة قائمة
  .املقيدة االستثمارات
)٦من املعيار رقم  ١٧الفقرة (

:  تسلم املصرف هلا بالقيديتم إثباهتا عند : اإلثبات– ١
النقدية/  حمن ×× 

)اسم العميل( االستثمارات املطلقة/  حإىل  ×× 
    تسجيله فيتم حمدد يمستقبل موعد   إال االستثمار وعاء   املبلغ دخول يبدأ ال أن املصرف اشرتط إذا

 عقد تعليق مسألة   شرعا جائز وهذا ،االستثمار حسابات إىل فيحوله املوعد ذلك حتى اجلارية احلسابات
)٦ رقم املعيار من ٣ الفقرة( املضاربة

يتسلمه املصرفالذي باملبلغ  ،وإضافتها للحساب احلساب أو استالم دفعات تالية تقاس عند التعاقد بفتح
 املعيار من ٤ الفقرة( التعاقد عند للمضارب املضاربة مال تسليم املضاربة شروط من أنه إىل شرعا يستند وهذا
)٦ رقم

 أو العميل يودعها مبالغ أية إليه مضافا األصلي املبلغ أي ،الدفرتية بالقيمة مالية فرتة كل هناية   تقاس
 عقد املضاربة ألن شرعا جائز وهذا احلساب من حتول أو يسحبها مبالغ أية منها مطروحا حلسابه حتول
)٦ رقم املعيار من ٥ الفقرة( الزما وليس جائز
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::اإلثباتاإلثبات  قواعدقواعد
  وحدةوحدة  خاللخالل  منمن  وذلكوذلك  املصرفاملصرف  ومطلوباتومطلوبات  موجوداتموجودات  عنعن  منفصلةمنفصلة  احلساباتاحلسابات  هذههذه  وحقوقوحقوق  موجوداتموجودات  تعاملتعامل  --  ١١

..هباهبا  خاصةخاصة  قائمةقائمة      بياناهتابياناهتا  وعرضوعرض  هلاهلا  مستقلةمستقلة  حماسبيةحماسبية
بشرائهابشرائها  العمالءالعمالء  ويقومويقوم  القيمةالقيمة  موحدةموحدة  وثائقوثائق  إصدارإصدار  خاللخالل  منمن  أوأو  مباشرةمباشرة  مبالغهامبالغها  املصرفاملصرف  يتقبليتقبل  أنأن  ميكنميكن  --  ٢٢
..وثائقهاوثائقها  العميلالعميل  شراءشراء  أوأو  هلاهلا  املصرفاملصرف  تسلمتسلم  عندعند  إثباهتاإثباهتا  يتميتم  --  ٣٣
  علىعلى  نوعنوع  بكلبكل  اخلاصاخلاص  املبلغاملبلغ  يثبتيثبت  فيهافيها  املستثمرةاملستثمرة  املوجوداتاملوجودات  نوعنوع  حبسبحبسب  منهامنها  نوعنوع  منمن  أكثرأكثر  هناكهناك  كانكان  إذاإذا  --  ٤٤

  ::القيدالقيد  ويكونويكون  حدةحدة
)نوعها( االستثمارات املقيدة/  حإىل ×× النقدية           /  حمن ×× 

)  )  ٦٦من املعيار رقم من املعيار رقم   ١١١١وو  ١٠١٠وو  ٩٩الفقرة  الفقرة  ((
:القياس

  .لوثائقها العميل شراء بقيمة أو العميل من املصرف يتسلمه الذي باملبلغ احلساب بفتح التعاقد عند تقاس -١
  احلساب   تودع  مبالغ أية إليه مضافا ياألصل املبلغ يوه الدفرتية بالقيمة مالية فرتة كل هناية   تقاس -٢

.املسرتدة الوثائق قيمة أو املسحوبات منه ويطرح
) ٦من املعيار رقم  ١٣ و ١٢الفقرة  (

 حسب منهم طرف  لكل حصة بتخصيص املطلقة االستثمار حسابات أصحاب وبني املصرف بني األرباح توزع
 املصرف يستحق ثم الربح هذا حتقيق   ساهم الذي املشرتك االستثمار وعاء   معا  املخلوطة أمواهلم نسبة
 املال إدارة   عمله مقابل مضاربا بصفته املطلقة االستثمار حسابات أصحاب نصيب من أخرى حصة

)٦  رقم املعيار من ٦ الفقرة( واستثماره

أسس واإلفصاح عن  توزيع األرباح بني املصرف وبني أصحاب حسابات االستثمار املطلقةأسس واإلفصاح عن  توزيع األرباح بني املصرف وبني أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 أرباب بصفتهم االستثمار حسابات أصحاب وبني مضاربا بصفته املصرف بني  األرباح توزيع  نسب حتديد جيب
  %٧٥و للمصرف %٢٥ مثل منهم لكل الربح من شائعة نسبة صورة   احلساب فتح طلب   التعاقد عند أموال
  تكيف اليت املضاربة   صحة شرط وهذا ،منهم كل مال من نسبة صورة   أو حمددا مبلغا وليست ،هلم

 ذلك على وبناء الطرفني برضا األرباح توزيع قبل النسبة هذه تعديل شرعا وجيوز ،أساسها على بينهم العالقة
  األرباح لتوزيع العامة األسس من كل على املالية القوائم حول اإليضاحات   اإلفصاح ضرورة على املعيار نص
.)٥ رقم املعيار من ٧و ٦و٢ الفقرة( لصاحله بالزيادة خاصة تعديلها أو التوزيع نسب فيها مبا
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امليزانية
                             

               نقدية ٦٠,٠٠٠
حسابات جارية  ٦٠,٠٠٠

                             
               بنوك ٧٠,٠٠٠

مطلوبات أخرى  ٢٠,٠٠٠
                             

             أصول ثابتة ٣٠,٠٠٠
استثمارات مطلقة  ٣٢٠,٠٠٠

                           
             استثمارات مشرتكة ٣٣٥,٠٠٠

حقوق امللكية  ١٠٠,٠٠٠
                             

               استثمارات ذاتية ٢٥,٠٠٠
أرباح  ٥٩,٠٠٠

                             
موجودات أخرى ٣٩,٠٠٠

                           
٥٥٩,٠٠٠                

٥٥٩,٠٠٠  

ع 
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ن ت
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امليزانية
                             

               نقدية ٦٠,٠٠٠
حسابات جارية  ٦٠,٠٠٠

                             
               بنوك ٧٠,٠٠٠

مطلوبات أخرى  ٢٠,٠٠٠
                             

             أصول ثابتة ٣٠,٠٠٠
استثمارات مطلقة  ٣٢٠,٠٠٠

                           
             استثمارات مشرتكة ٣٣٥,٠٠٠

حقوق امللكية  ١٠٠,٠٠٠
                             

               استثمارات ذاتية ٢٥,٠٠٠
أرباح  ٥٩,٠٠٠

                             
موجودات أخرى ٣٩,٠٠٠

                           
٥٥٩,٠٠٠                

٥٥٩,٠٠٠  

الش
جاريةادخاريأقل من سنتني سنتني فأكثر  البيانهر

١
                   الثاني كانون-٠١

١٦٠,٠٠٠              ٥٠,٠٠٠
          

٥٠,٠٠٠  
             

٢٠,٠٠٠  

                   الثاني كانون-٣١
١٧٠,٠٠٠              ٧٠,٠٠٠

          
٤٠,٠٠٠  

             
١٨,٠٠٠  

٢
                   شباط-٠١

١٧٠,٠٠٠              ٧٠,٠٠٠
          

٤٠,٠٠٠  
             

١٨,٠٠٠  

                   شباط-٢٨
١٨٠,٠٠٠              ٨٠,٠٠٠

          
٣٠,٠٠٠  

             
٢٤,٠٠٠  

٣
                   آذار-٠١

١٨٠,٠٠٠              ٨٠,٠٠٠
          

٣٠,٠٠٠  
             

٢٤,٠٠٠  

                   آذار-٣١
٢٤٠,٠٠٠              ٦٠,٠٠٠

          
٢٠,٠٠٠  

             
٢٤,٠٠٠  

%٧٠%٦٠%٨٠%٩٠معدل االستثمار

  %٣٠%٢٥%١٥حصة املصرف بصفته مضارباً
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بيان
املصرفأصحاب احلسابات

حساب استثمار 
مدة سنتني فأكثر

استثمارحساب 
من سنتنيأقل 

حساب استثمار
حسابات جاريةحقوق ملكيةادخار

٦٠,٠٠٠١٦٥,٠٠٠٤٥,٠٠٠٤٥,٠٠٠١٩,٠٠٠الشهر األول
٧٥,٠٠٠١٧٥,٠٠٠٣٥,٠٠٠٤٥,٠٠٠٢١,٠٠٠الشهر الثاني
٧٠,٠٠٠٢١٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠٤٥,٠٠٠٢٤,٠٠٠الشهر الثالث
٢٠٥,٠٠٠٥٥٠,٠٠٠١٠٥,٠٠٠١٣٥,٠٠٠٦٤,٠٠٠جمموع األشهر

%٧٠%١٠٠%٦٠%٨٠%٩٠الرتجيح مبعدل االستثمار
١٨٤,٥٠٠٤٤٠,٠٠٠٦٣,٠٠٠١٣٥,٠٠٠٤٤,٨٠٠الرتجييحناتج 

٠.٠٦٨٠٢٧٢١١٠.٠٦٨٠٢٧٢١١٠.٠٦٨٠٢٧٢١٠.٠٦٨٠٢٧٢١١٠.٠٦٨٠٢٧٢١١نصيب اجلنيه املرجح من الربح
٩,١٨٣.٦٧٣,٠٤٧.٦٢ ١٢,٥٥١.٠٢٢٩,٩٣١.٩٧٤,٢٨٥.٧١احلصة   الربح

%٣,٠٤٧.٦٢١٠٠%٣٠%٢٥%١٥نسبة ربح املصرف مقابل عمله
  ١,٨٨٢.٦٥٧,٤٨٢.٩٩١,٢٨٥.٧١١٠,٦٥١.٣٦حصة املصرف بصفته مضارباً

  ١٠,٦٦٨.٣٧٢٢,٤٤٨.٩٨٣,٠٠٠.٠٠٢٢,٨٨٢.٦٥صا  احلصة من الربح

دجبأ  الشهر

١
   -   - ٢٣,٠٠٠ ٢٧,٠٠٠الثاني كانون- ٠١
   - ٧,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠الثاني كانون- ٣١

٢
   - ٧,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠شباط- ٠١
 ٧,٠٠٠ ١٣,٠٠٠ ٢٩,٠٠٠ ٣١,٠٠٠شباط- ٢٨

٣
 ٧,٠٠٠ ١٣,٠٠٠ ٢٩,٠٠٠ ٣١,٠٠٠آذار- ٠١
 ٩,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ٢٣,٠٠٠آذار- ٣١

حساب استثمار 
مدة سنتني فأكثر
١٠,٦٦٨.٣٧

نصيب العميلربح/نصيب لريةاموع١٢٣اسم العميل
 ٠.٠٦١٣١٢٤٥٦٤,٩٦٦.٣٠٩ ٨١,٠٠٠ ٢٣,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ٢٧,٠٠٠أ
 ٠.٠٦١٣١٢٤٥٦٤,٠٤٦.٦٢٢ ٦٦,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ٢٩,٠٠٠ ٢٣,٠٠٠ب
 ٠.٠٦١٣١٢٤٥٦١,٢٢٦.٢٤٩ ٢٠,٠٠٠ ١٣,٠٠٠ ٧,٠٠٠   -ج
 ٠.٠٦١٣١٢٤٥٦٤٢٩.١٨٧ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠   -   -د

 ١٠,٦٦٨.٣٦٧ ١٧٤,٠٠٠ ٥٧,٠٠٠ ٦٧,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠اموع
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التغري   قيمة السلعة قبل بيعهاالتغري   قيمة السلعة قبل بيعها
 قيمتها   تغري حدث فإذا عليه يتفق الذي الربح زائدا هلا البائع شراء مثن على يبنى مراحبة البيع مثن إن
.التغري سبب حبسب التالية األحكام يأخذ مراحبة البيع ووقت الشراء وقت بني

   التغري بسبب القيمة   التغري
  :بالنقص أو بالزيادة السلعة عني
 مثن عليها يبنى اليت قيمتها تعدل
 على اتفقا لو فمثال مراحبة البيع
 بثمن مراحبة قمحا طنا ٢٠٠ بيع
 جنيها ١٢٠٠ وهو هلا البائع شراء
  %٢٠ رحبا زائدا للطن مصريا
  وجدت البضاعة حضرت وعندما

 فإن أخذها املشرتى وأراد طنا ٢٢
 ٢٢ أساس على حيسب الثمن
  :أي الربح + الشراء مثن:ويكون
جنيها ٣١٦٨٠٠

 السلعة أسعار تغري بسبب التغري
 التغري هذا يؤخذ ال :األسواق  
 اشرتى لو فمثال احلسبان  

  ٢٠٠٠٠٠ مببلغ السلعة املصرف
 بيعها وعند شهر  منذ جنيها
 شرائها سعر زاد %١٥ بربح مراحبة

 فإن ٢١٠٠٠٠ وأصبح السوق  
 ما على يبنى مراحبة البيع مثن
 التكلفة أي( ٢٠٠٠٠٠ وهو دفعه

 السعر على وليس )التارخيية
  البيع مثن يكون وبالتايل السوقي
  الربح %١٥ +التكلفة :هو مراحبة
 وباملثل ٢٣٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠ + ٢٠٠٠٠٠

السوق سعر اخنفض لو

 سعر تغري بسبب القيمة   التغري
 لو االعتبار   ويؤخذ :الصرف
  بعملة السلعة اشرتى املصرف كان

  سعر وكان مثال دوالر  ،أجنبية
  للدوالر جنيه ٤,٥ حينها الصرف
 بالعملة  مراحبة بيعها وعند
  ليصبح الصرف سعر تغري احمللية

  مثن حيسب فإنه للدوالر جنيه ٥
 الصرف سعر أساس على البيع
للدوالر جنيهات ٥ أي البيع يوم

مراحبةمراحبة  ::ححــــبرببرب

توليةتولية  ::برأس املالبرأس املال

وضيعةوضيعة  ::ارةارةــخبسخبس

بسيطةبسيطة

لآلمر بالشراءلآلمر بالشراء

اإلفصاح عن التكلفة والسعر واجب

)سعر( مساومة )ربح( أمانة

أنواع البيعأنواع البيع

دفعاتدفعات  لعدةلعدة: : تقسيطتقسيط

دفعة واحدةدفعة واحدة: : ألجلألجل

نقدينقدي

دفعاتدفعات  لعدةلعدة: : تقسيطتقسيط

دفعة واحدةدفعة واحدة: : ألجلألجل

نقدينقدي

اإلفصاح عن التكلفة والسعر غري ضروري
اإلفصاح عن التكلفة والسعر غري ضروري
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اإلطار العام ملراحل حماسبة املراحبةاإلطار العام ملراحل حماسبة املراحبة

مرحلة البيعمرحلة البيع لسلعةلسلعةاا  مرحلة متلكمرحلة متلك مرحلة الوعدمرحلة الوعد

استالم الضماناتاستالم الضماناتالشراءالشراءاحليازةاحليازة اإليراداإليراد  إثباتإثبات

مرحلة ما بعد البيعمرحلة ما بعد البيع

حتصيل الثمنحتصيل الثمناإلفصاحاإلفصاحجديةجدية  استالم هامشاستالم هامش

عن الربحعن الربح

عن الذممعن الذمم

حتصيل بانتظامحتصيل بانتظام

التوقف عن السدادالتوقف عن السداد

3 2 14

مرحلة الوعدمرحلة الوعد    احملاسبة احملاسبة 

 استالم هامش اجلديةإن 
معناه وجود من العميل 

لذلك التزام على املصرف 
:بالقيد يسجل

النقدية/ حمن  ××
املطلوبات/ حإىل ×× 

من املعيار) ١٤( الفقرة

 العميل مع وعد اتفاق إبرام
  اإليضاحات   يذكر وهذا
 حالة املالية القوائم حول
 املزم كان لو فيما الوعد

  .ملزم غري وأ
 املعاجلات الختالف وذلك

.احملاسبية
من املعيار) ١٧( الفقرة

  من الشراء طلب تقديم
 .البيع قرار واختاذ العميل

 اختاذ    تساعد واحملاسبة
القرار
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احملاسبة   مرحلة متلك السلعةاحملاسبة   مرحلة متلك السلعة
يسجل شراء السلعة 
بالتكلفة  املباشــــــرة  

+  أي بثمن الشــــراء 
مصروفات الشـراء 
كالنقل والعمولــــة 
والتخزيـــــــــــــــــــــن

البضاعة/ حمن ×× 
النقدية/ حإىل ×× 

 البضاعة /ح من ××
النقدية/حإىل ×× 

)من املعيار ٢الفقرة (

 لسلعة بني الشراء وبيعها للعميلاحيازة 
:باحلالة كالتايل ث نقص   قيمتها ينظروحد  حال و ،تظهر السلعة بالتكلفة

بسبب تغري األسعار

)من املعيار ٤و ٣الفقرة (

 قيمة ختفض تلف بسبب
 التلف مبقدار السلعة
 يتحملها خسارة بوصفه
:وتسجل املصرف

اخلسائر/ح من ××
البضاعة/ حإىل × ×

قائمة الدخلترحل إىل و

) من املعيار ٤الفقرة (

  على املصرف حصول بسب
 املعيار أقرو املورد من حسم
:سياستنيال بإحدى األخذ
  تكلفة ختفيض :األوىل
  فيستفيد باحلسم السلعة
.منه العميل
مكتسب حسم/ح من ××

ذمم بيوع مؤجلة/حإىل ×× 
)العميل اسم/مراحبات ذمم(

  أرباح على ذلك أثر ويراعى
واملستقبلية احلالية الفرتة
  التخفيض اعتبار :الثانية
    للمصرف مكسبا حسما
  الشرعية اهليئة تقرها حاالت

)من املعيار ٦و٥الفقرة  (

وعد ملزم
  االعتبار  النقص  ال يؤخذ

وتظل ظاهرة بالتكلفة

وعد غري ملزم 
 أيهما التكلفة أو السوق سعر
 هبوط خمصص يشكلو أقل
بضاعة قيمة

احملاسبة   مرحلة بيع السلعةاحملاسبة   مرحلة بيع السلعة

 تنفيذ عن العميل نكول حالة
 إحضار بعد بالشراء الوعد
  :للسلعة املصرف

 ال ملزم غري الوعد كان إذا -
  له ويرد الزبون ىعل شيء
.اجلدية هامش

 يأخذ ملزما الوعد كان إذا -
  اجلدية هامش من املصرف
 ال حبيث الفعلي الضرر مقدار
.شيئا خيسر

املطلوبات/حمن ×× 
خسائر البضاعة/حإىل ×× 

)من املعيار ١٦و ١٥الفقرة (

أي اإلفصاح عن ذمم املراحبات 
من مثن البيع   ذمة  الباقي

:مشرتي املراحبة
تظهر بالقيمة : عند حدوثها* 

أي بعد  ،بعد حدوثها االمسية
تظهر بالقيمة حيث فرتة البيع 

شك كان إذا ف. حتقيقها املتوقع
فيشكل  اجزء منه تحصيلب

   خمصص ديون مشكوك
حتصيلها ويطرح من الذمم 

  قائمة املركز املايل  وتظهر
.بالصا  

)من املعيار٧الفقرة  (

: إثبات  عملية البيع
ذمم البيوع املؤجلة/حمن ×× 
)ذمم املراحبة باسم العميل(

إيرادات املراحبات/ حإىل ××  
:ثم
البضاعة املباعة. ت/  حمن ××

البضاعة/ حإىل ×× 

:يلكالتاربح العمليات يقيد 
إيرادات املراحبات/ حمن ×× 

بضاعة مباعة. ت/ حإىل ×× 
املراحباتأربــــــاح /حإىل ×× 

)من املعيار ١٨الفقرة  (
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املراحباتاملراحباتاحملاسبة على أرباح احملاسبة على أرباح 
حالة البيع وحتصيل الثمن 
  نفس الفرتة املالية

 العملية ربح كامل يعترب
 قائمة   ويظهر حمققا
.الفرتة لنفس الدخل

)من املعيار ٨الفقرة  (

حالة حتصيل الثمن على أقساط متتد لفرتات مالية تالية

  الفرتات على األرباح توزع
  األقساط بنسبة إما املالية

 وإما فرتة كل   احملصلة
  املستحقة األقساط بنسبة
  ويرجح( فرتة كل   السداد
)الثانية السياسة املعيار

)من املعيار ٨الفقرة   (

 كل خيص الذي األرباح جزء -
  ظهري اًحمقق رحبا يعترب فرتة
.للفرتة الدخل قائمةب
  أرباحا يسمى اآلخر اجلزء -

 املركز قائمة   يظهر مؤجلة
 ذمم من مطروحا املايل

.املراحبات

)من املعيار ٩الفقرة (

عمليات التحصيل للثمن املؤجل أو املقسط عمليات التحصيل للثمن املؤجل أو املقسط احملاسبة على احملاسبة على 
حتصيل حتصيل حالة حالة 
مواعيدهامواعيدها    األقساط األقساط 

النقدية/حمن ×× 
ذمم بيوع مؤجلة/حإىل ××  

)ذمم مراحبات باسم العميل(

حالة التوقف عن السدادحالة التوقف عن السداد

ماطلماطلاملاملالعميل العميل 
للضرر  تعويضا يعاقب بفرض مبلغ عليه
كاسب موتعاجل حماسبيا بصفة 

وجوه   لإلنفاق  أو خيصص ،للمصرف
)من املعيار ١٢الفقرة  (. اخلري

عسرعسراملاملالعميل العميل 
 ظرنتيبل مبالغ إضافية يفرض عليه ال 

.)من املعيار ١٣الفقرة (يساره 
:قيديويتصدق املصرف به عليه وإال 
التربعات/حمن ×× 

ذمم بيوع مؤجلة/حإىل ×× 

السداد املبكر  السداد املبكر  حالة حالة 
موعد االستحقاقموعد االستحقاق  قبلقبل

 يسجلمينح العميل حسما 
: بالقيد

من مذكورين
حسم ممنوح/ح ××
النقدية/ح ××

  مؤجلة بيوع ذمم/حإىل ×× 
)باسم العميل ذمم مراحبات(

 ختفض األرباح املؤجلةو
باحلسم

)من املعيار١١و ١٠الفقرة (
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خالصة حماسبة بيع املراحبةخالصة حماسبة بيع املراحبة

املعاجلــــة احلســـاب                                        العملـية

تأمينات نقدية/ ح  استالم هامش اجلدية
يسجل دائنا مقابل النقدية ويظهر بقائمة املركز املايل 

وعند االنتهاء يعكس قيد استالمه بالرد  ،ضمن  املطلوبات
أو املصادرة باإلقفال   حساب اخلسائر اليت  ،للعميل

.تكبدها املصرف إن كان الوعد ملزما

البضاعة/ ح  لسلعةاشراء  

 قةيتسجل مدينة بالتكلفة  مقابل احلساب حسب طر
ما زالت لدى املصرف  يوإذا حلت هناية الفرتة وه ،التسديد

تظهر ضمن املوجودات بقائمة املركز املايل بالتكلفة إذا كان 
وبسعر السوق أو التكلفة أيهما أقل إذا كان  ،الوعد ملزما

وإذا تلف  ،رقابالفالوعد غري ملزم مع تكوين خمصص 
.خسارةكجزء منها يسجل 

ذمم املراحبات/ ح  بيع البضاعة 
الربح اإلمجايل من /ح ،البضاعة/حتسجل مدينة مقابل  

املراحبات
  ،ذمم املراحبات دائنا/ حعند سداد األقساط جيعل 

اوالنقدية مدين

األرباح 
األرباح املؤجلة/ ح  
األرباح احملققة/ ح  

األرباح املؤجلة مبا خيص األقساط من الربح حتتسب 
اإلمجايل وتظهر   قائمة املركز املايل مطروحة من ذمم 

املراحبات

لرية  ١٠٠٠.٠٠٠اشرتى املصرف بضاعة لبيعها مراحبة مببلغ  -١
.لرية ١٠٠.٠٠٠وبلغت مصروفات الشراء    

١١٠٠٠٠٠١١٠٠٠٠٠

)١(

مراحبة بضاعة/ حمن 
النقدية/ جإىل 

مصروفات ١٠٠٠٠٠+ مثن الشراء  ١٠٠٠٠٠٠

من املعيار) ٢(فقرة 
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ل من % ٢٥لرية بربح  ٣٢٠.٠٠٠باع املصرف بضاعة مراحبة تكلفتها  -٢ من التكلفة، وحص
.من مثن الشراء% ١لرية وبعد البيع حصل املصرف على خصم تعجيل دفع  ٢٠٠.٠٠٠قيمتها    

٤٠٠٠٠٠

٣٢٠٠٠٠
٨٠٠٠٠

)٢(
)العميل اسم( املراحبات ذمم /ح من

مذكورين إىل     
املراحبة بضاعة /ح
)مراحبات( مؤجلة بيوع أرباح /ح

من املعيار) ٨(فقرة 

٢٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠

الصندوق /ح من
ذمم املراحبات/ حإىل       

٣٢٠٠
٣٢٠٠

  املورد /ح من
)٦(فقرة رقم املكتسب احلسم /ح إىل     

٣٢٠٠
أو

)٥(فقرة رقم ذمم املراحبات/ حإىل      

ةيأبرم املصرف عقد مواعدة مع عميل ليبيع له بضاعة مراحبة، واستلم هامش جد -٣
لرية، ثم نكل العميل عند إبرام  ١٠٠٠.٠٠٠لرية وقام املصرف بشراء البضاعة مببلغ  ١٠.٠٠٠   
..لرية وكان الوعد غري ملزم ٩٧٠.٠٠٠عقد البيع فباع املصرف البضاعة مببلغ    

١٠٠٠٠
١٠٠٠٠

)٣(
النقدية /ح من

)هامش جدية(تأمينات نقدية / حإىل     
)١٤(فقرة رقم 

١٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠

مراحبة بضاعة /ح من
)٢(فقرة رقم النقدية/ حإىل      

٩٧٠٠٠٠
٣٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

مذكورين من
النقدية /ح
البضاعة بيع خسارة /ح

مراحبة بضاعة/ حإىل      

)١٥(فقرة رقم 

١٠٠٠٠
١٠٠٠٠

)جدية هامش( نقدية تأمينات /ح من
)١٥(فقرة رقم النقدية/ حإىل      
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جدبةأبرم املصرف عقد مواعدة مع عميل ليبيع له بضاعة مراحبة واستلم هامش  -٤
لرية، ثم نكل العميل عن إبرام  ١.٥٠٠.٠٠٠لرية وقام املصرف بشراء البضاعة مببلغ  ٥٠.٠٠٠    
.لرية وكان الوعد ملزما ١.٣٥٠.٠٠٠عقد البيع، فباع املصرف البضاعة مببلغ     

٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠
)٤(

النقدية /ح من
)هامش جدية(تأمينات نقدية / إىل ح   

)١٤(فقرة رقم 

١٥٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠٠

مراحبة بضاعة /ح من
)٢(فقرة رقم النقدية/ حإىل       

١٣٥٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠

مذكورين من
النقدية /ح
البضاعة بيع خسارة /ح

مراحبة بضاعة/ حإىل       
)١٦(ققرة رقم 

٥٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

مذكورين من
)جدية هامش( نقدية تأمينات /ح
)العميل( ذمم /ح

خسارة بيع البضاعة/ حإىل       

)١٦(فقرة رقم 

أبرم املصرف عقد مواعدة مع عميل ليبيع بضاعة مراحبة واستلم هامش جدية -٥
لرية، ثم نكل العميل عن إبرام  ٧٥٠.٠٠٠لرية وقام املصرف بشراء البضاعة مببلغ  ١٥.٠٠٠    

.لرية، وكان الوعد ملزما ٩٠٠.٠٠٠عقد البيع، فباع املصرف البضاعة مببلغ     

١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

)٥(
النقدية /ح من

)جدية هامش( نقدية تأمينات /ح إىل     
)١٤(فقرة رقم 

٧٥٠٠٠٠
٧٥٠٠٠٠

مراحبة بضاعة /ح من
)٢(فقرة رقم النقدية/ حإىل            

٩٠٠٠٠٠

٧٥٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠

النقدية /ح من
مذكورين إىل     
مراحبة بضاعة /ح     
)مراحبات(دخل البيوع املؤجلة / ح     

)٨(فقرة رقم 

١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

)جدية هامش( نقدية تأمينات /ح من
)١٤(فقرة رقم النقدية/ حإىل      
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لرية وتقدم عميل لشرائها مراحبة بثمن شراء  ٦٠٠.٠٠٠اشرتى املصرف بضاعة مببلغ  -٦
مابني شراء املصرف للبضاعة % ١٠كربح، علما بأن األسعار ارتفعت بنسبة % ٢٥زائد     
.وإبرام عقد البيع مراحبة    

٦٠٠٠٠٠
٦٠٠٠٠٠

)٦(
مراحبة بضاعة /ح من

النقدية/ حإىل       
)٢(فقرة رقم 

٧٥٠٠٠٠

٦٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠

املراحبات ذمم /ح من
مذكورين إىل      
مراحبة بضاعة /ح      
)مراحبات(دخل البيوع املؤجلة / ح      

)٣(فقرة رقم 

لرية، وتقدم عميل بطلب شرائها مراحبة، بقيمة  ٥٠٠.٠٠٠اشرتى املصرف بضاعة مببلغ  -٧
منه كربح، وكانت البضاعة أغنام، و  الفرتة بني شراء املصرف هلا وإبرام % ٢٠الشراء زائد     
لرية،  ١٥.٠٠٠لرية، وألبان مببلغ  ٦.٠٠٠عقد البيع مراحبة تولد عن األغنام صوف مببلغ     
.لرية أخذها العميل مع األغنام األمهات ٣٥.٠٠٠خروفا قدرت قيمتها  ٧٠وولدت بعضها عدد     

٥٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠٠

)٧(
املراحبة بضاعة /ح من

النقدية/ إىل ح      
)٢(فقرة رقم 

٢١٠٠٠
٢١٠٠٠

النقدية /ح من
مكاسب بضاعة/ إىل ح      

مل يرد بشأهناقيمة الصوف واللنب

٣٥٠٠٠
٣٥٠٠٠

مراحبة بضاعة /ح من
مكاسب بضاعة/ حإىل       

قيمة التوالد
شيء   املعيار

٦٤٢٠٠٠

٥٣٥٠٠٠
١٠٧٠٠٠

املراحبات ذمم /ح من
مذكورين إىل      
مراحبة بضاعة /ح      
)مراحبات(دخل البيوع / ح      
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لرية سددها قبل املوعد احملدد وحصل على  ٣٠.٠٠٠كان على أحد العمالء مراحبة مبلغ  -٨
.لرية ٦.٠٠٠، وكانت األرباح املؤجلة منها %٥خصم تعجيل دفع     

٢٨٥٠٠
١٥٠٠

٣٠٠٠٠

)٨(
مذكورين من
النقدية /ح
به املسموح اخلصم /ح

ذمم املراحبات/ حإىل           

)١٠(فقرة رقم 

٦٠٠٠

١٥٠٠
٤٥٠٠

املؤجلة األرباح /ح من
مذكورين إىل          
احلسم املمنوح/ ح          
احملققة األرباح /ح          

)١٠/١١(فقرة رقم 

لرية، للمماطلة وتقرر حتميله  ٥.٠٠٠األول مببلغ : تأخر عميالن   سداد ما عليهما -٩
، والثاني ٥٠٠عقوبة      .لرية إلعساره ١٥.٠٠٠مببلغ : لرية وسدد املبلغني معاً

٥٠٠
٥٠٠

)٩(
املراحبات ذمم /ح من

)متنوعة إيرادات( املكاسب /ح إىل     
)١٢/١٣(فقرة 

٥٥٠٠
٥٥٠٠

النقدية /ح من
ذمم املراحبات/ حإىل      
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مالحظاتسعر السوقتكلفة البضاعة
الوعد ملزم١١٠ ١٠٠٠٠٠ ٠٠٠
والوعد ملزم ٣٠٠٠تلف منها ما قيمته ٢٢٠ ٢٠٠٠٠٠ ٠٠٠
الوعد غري ملزم٢٨٠ ٣٠٠٠٠٠ ٠٠٠
الوعد ملزم١٣٠ ١٥٠٠٠٠ ٠٠٠
الوعد غري ملزم٥٢٠ ٥٠٠٠٠٠ ٠٠٠

:هي ٣١/١٢بناء على طلب العمالء ومازالت   حوزة املصرف    املشرتاةالبضاعة 

مالحظاتالقيمة التى تظهر هباسعر السوقالتكلفة
)٣( رقم فقرة١٠٠٠٠٠١١٠٠٠٠١٠٠٠٠٠
التلف خصم )٣( رقم فقرة٢٠٠٠٠٠٢٢٠٠٠٠١٩٧٠٠٠
بالفرق خمصص يكون )٤( فقرة٣٠٠٠٠٠٢٨٠٠٠٠٢٨٠٠٠٠
)٣( رقم فقرة١٥٠٠٠٠١٣٠٠٠٠١٥٠٠٠٠
)٣( رقم فقرة٥٠٠٠٠٠٥٢٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠
١٢٥٠٠٠٠١٢٦٠٠٠٠١٢٢٧٠٠٠

٣١/١٢قيمة البضاعة اليت تظهر   قائمة املركز املايل   ببيان 

وذمم املراحبة وكيفية اإلفصاح عنها   القوائم املاليةوذمم املراحبة وكيفية اإلفصاح عنها   القوائم املاليةاألرباح األرباح بيان بيان 

:ما يتعلق باألرباح وذمم املراحبات) ب
.ومت حتصيل القيمة نقداً ٩٠٠٠٠٠مبيعات مراحبة خالل العام وكانت تكلفتها  ١٢٠٠٠٠٠ -
ل  ٣٠٠٠٠٠٠مبيعات مراحبة خالل العام وكانت تكلفتها  ٤٥٠٠٠٠٠ - لرية ٦٠٠٠٠٠منها حص.
، علمـاً أن نسـبة جممـل الـربح فيهـا      املاضـي متحصالت عن مبيعات مراحبة   العام   ٥٠٠٠٠٠ -

لرية، ورصـيد ذمـم املراحبـات مـن السـنة السـابقة        ٢٥٠٠٠٠، وكانت األرباح املؤجلة عنها %٢٥كانت 
١٠٠٠٠٠٠.

.لرية ديون مشكوك   حتصيلها٥ ٠٠٠ -

مالحظاتاألرباح املؤجلةاألرباح احملققةإمجايل األرباحالتكاليفاملبيعات
٢/٤/١ )٨( فقرة١٢٠٠٠٠٠٩٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠
ب )٨( فقرة١٣٠٠٠٠٠*٤٥٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠

ب )٨( فقرة١٢٥٠٠٠**٢٥٠٠٠٠١٢٥٠٠٠
٥٧٠٠٠٠٠٣٩٠٠٠٠٠٢٠٥٠٠٠٠٦٢٥٠٠٠١٤٢٥٠٠٠

حتديد األرباح) أ

   *  )٢٠٠٠٠٠=  ٦٠٠٠٠٠× ) ٤٥٠٠٠٠٠÷  ١٥٠٠٠٠٠٠
١٢٥٠٠٠) = ١٠٠÷  ٢٥(×  ٥٠٠٠٠٠= حسبت األرباح احملققة بنسبة ما حصل من أقساط **   
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الدخلمصروفاتإيراداتالبيان
املؤجلة البيوع
٥٧٠٠٠٠٠٣٩٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠٠املراحبة بيوع

٢٥٠٠٠٠السابقة السنوات من املؤجلة األرباح +
٢٠٥٠٠٠٠إمجايل األرباح

١٤٢٥٠٠٠القادمة للسنة املؤجلة األرباح )-(
٦٢٥٠٠٠٠)حمققة .أ( املراحبة بيع من الدخل

  :كاآلتي ٣١/١٢تعد   اليت اإلفصاح عن عمليات املراحبة   القوائم املالية ) ب
بالنسبة لتحديد الربح )٢٩إيضاح رقم (  اإليضاحات حول القوائم املالية 

))٢٩٢٩اإليضاح رقم اإليضاح رقم ((بالنسبة لذمم املراحبات بالنسبة لذمم املراحبات 
إمجايل ذمم املراحبات

١٠٠٠٠٠٠من مبيعات السنة السابقة
٤٥٠٠٠٠٠من مبيعات السنة احلالية

٥٥٠٠٠٠٠
احملصل منها) -(

٥٠٠٠٠٠من السنة السابقة
٦٠٠٠٠٠من السنة احلالية

١١٠٠٠٠٠
٣١/١٢٤٤٠٠٠٠٠رصيد الذمم   

١٤٢٥٠٠٠أرباح مؤجلة) -(
٢٩٧٥٠٠٠

٥٠٠٠خمصص ديون مشكوك فيها) -(
٢٩٧٠٠٠٠ذمم املراحبات صا 

)التالف–التكلفة ( ١٢٤٧٠٠٠رصيد : بالنسبة للبضاعة
٢٠٠٠٠خمصص هبوط األسعار) -(

١٢٢٧٠٠٠
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:املؤجلة البيوع ذمم
٢٩٧٠٠٠٠املراحبات ذمم

١٢٢٧٠٠٠البضاعة

املؤجلة البيوع من الدخل
٦٢٥٠٠٠مراحبات

عرض البيانات عن املراحبةعرض البيانات عن املراحبة

قائمة الدخل

قائمة املركز املايل

  تستخدمهاتستخدمها  أدواتأدوات  فهيفهي  واملرونةواملرونة  بالسعةبالسعة  تتميزتتميز  الفقهاءالفقهاء  واستخدمهاواستخدمها  ابتكرهاابتكرها  اليتاليت  األدواتاألدوات  إنإن
..ومكانومكان  زمانزمان  أيأي  معمع  وتأقلمهاوتأقلمها  صالحيتهاصالحيتها  علىعلى  يدليدل  ممامما  احلديثةاحلديثة  اإلسالميةاإلسالمية  املاليةاملالية  املؤسساتاملؤسسات

  واقتصادياواقتصاديا  اجتماعيااجتماعيا  توازناتوازنا  اإلسالمياإلسالمي  اتمعاتمع      حتققحتقق  اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  مشوليةمشولية  إنإن
  وواجباتهوواجباته  حقوقهحقوقه  فلكلفلكل  الفردالفرد  علىعلى  للمجتمعللمجتمع  والوال  اتمعاتمع  علىعلى  للفردللفرد  طغيانطغيان  فالفال  متناسقامتناسقا
    ذوذو  علمعلم  هوهو  اليوماليوم  احملاسبةاحملاسبة  علمعلم  إليهإليه  وصلوصل  ماما  ذروةذروة  فإنفإن  لذلكلذلك  ..عادلعادل  تكافليتكافلي  نظامنظام  ضمنضمن
::الشموليةالشمولية  هذههذه  منمن  ونستفيدونستفيد  ..إنسانياًإنسانياً  ضعيفةضعيفة  أسسأسس

    احملاسبةاحملاسبة  اعتمدتاعتمدت  بينمابينما  الكليالكلي  االقتصاداالقتصاد  علىعلى  اإلسالميةاإلسالمية  احملاسبةاحملاسبة  دداااعتماعتم
    االقتصاديةاالقتصادية  الوحدةالوحدة  مصلحةمصلحة  بتنميةبتنمية  فاهتمتفاهتمت  اجلزئياجلزئي  االقتصاداالقتصاد  علىعلى  التقليديةالتقليدية

    املرجوةاملرجوة  الفوائدالفوائد  تقديمتقديم  عليهاعليها  فاستحالفاستحال  الكاملالكامل  بالبناءبالبناء  آهبةآهبة  غريغري  ذاهتاذاهتا  حبدحبد
  مستوىمستوى  علىعلى  االجتماعيةاالجتماعية  العدالةالعدالة  حققتحققت  اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  فإنفإن  لذلكلذلك  ..منهامنها

  بتطبيقبتطبيق  األسرةاألسرة  مستوىمستوى  علىعلى  أيضاأيضا  وحققتهاوحققتها  الزكاة،الزكاة،  نظامنظام  بتطبيقبتطبيق  اتمعاتمع
    ..والنفقةوالنفقة  املواريثاملواريث  نظامينظامي
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  غريغري  املنافسةاملنافسة  منمن  وخاليةوخالية  وأساليبه،وأساليبه،  الغشالغش  عنعن  بعيدةبعيدة  دعائمدعائم  ذاتذات  سوقاسوقا  اإلسالمياإلسالمي  الفقهالفقه  أرسىأرسى
  حتديدحتديد  هبدفهبدف  وذلكوذلك  ..وإليهوإليه  السوقالسوق  منمن  واألفرادواألفراد  السلعالسلع  انتقالانتقال  عرقلةعرقلة  أوأو  كاالحتكاركاالحتكار  املشروعةاملشروعة
    البلدانالبلدان  حالةحالة  تعكسهاتعكسها  تنافسيةتنافسية  ظروفظروف  خاللخالل  منمن  العادلنيالعادلني  والطلبوالطلب  العرضالعرض  علىعلى  بناءبناء  السعرالسعر

  غريغري  علىعلى  السعرالسعر  حتديدحتديد      خللخلل  أيأي  ظهورظهور  حالحال  و و   ..واالجتماعيةواالجتماعية  واالقتصاديةواالقتصادية  السياسيةالسياسية
    الفريقنيالفريقني  أحدأحد  إجحافإجحاف  ملنعملنع  التدخلالتدخل  السوقالسوق  أمرأمر  علىعلى  القائمالقائم  علىعلى  يتوجبيتوجب  القواعدالقواعد  تلكتلك

..والطلبوالطلب  العرضالعرض  بنيبني  التعادلالتعادل  إلعادةإلعادة  التسعريالتسعري  إىلإىل  والسعيوالسعي  باآلخرباآلخر

  التقليدية،التقليدية،  احملاسبةاحملاسبة      ملحقةملحقة  كقوائمكقوائم  والبيئيةوالبيئية  االجتماعيةاالجتماعية  احملاسبةاحملاسبة  قياساتقياسات  جاءتجاءت
..اإلسالميةاإلسالمية  احملاسبةاحملاسبة      أصالأصال  مندجمةمندجمة  هيهي  بينمابينما

  للفردللفرد  بياهنابياهنا      وكافيةوكافية  إفصاحهاإفصاحها      ومالءمةومالءمة  موثوقيةموثوقية  أكثرأكثر  احملاسبيةاحملاسبية  البياناتالبيانات  إنإن
..فوارقفوارق  دوندون  معاًمعاً  واجلماعةواجلماعة

  تؤثرتؤثر  اليتاليت  املهنيةاملهنية  واألخالقواألخالق  العامةالعامة  األخالقاألخالق  بنيبني  بالتفرقةبالتفرقة  اإلسالميةاإلسالمية  احملاسبةاحملاسبة  فقهفقه  يعرتفيعرتف  الال
    مصدرهامصدرها  فاألخالقفاألخالق  ..التقليديةالتقليدية  احملاسبيةاحملاسبية  األدبياتاألدبيات  إليهاإليها  تطرقتتطرقت  كماكما  احملاسباحملاسب  سلوكسلوك  علىعلى

    ..اإلنساناإلنسان  هوهو  واإلنسانواإلنسان  الشريعةالشريعة

  شركيتشركيت  كفضيحةكفضيحة  األمريكيةاألمريكية  السوقالسوق      األخريةاألخرية  الفضائحالفضائح  سلسلةسلسلة  بعدبعد  خاصةخاصة
  األمريكياألمريكي  الشيوخالشيوخ  جملسجملس  قررقرر  حيثحيث  وغريمها،وغريمها،  العمالقتنيالعمالقتني  ""وورلدكوموورلدكوم""  وو  ""أنرونأنرون""

  وضرورةوضرورة  الفضائحالفضائح  تلكتلك      لدورهالدورها  احملاسبةاحملاسبة  شركاتشركات  علىعلى  صارمةصارمة  رقابةرقابة  تطبيقتطبيق
    ضمانضمان  أجلأجل  منمن  احلساباتاحلسابات  تدقيقتدقيق  علىعلى  اإلشرافاإلشراف  عمليةعملية  يشدديشدد  قانونقانون  إصدارإصدار
  مهنةمهنة  وتنظيموتنظيم  وتصحيحوتصحيح  املستثمريناملستثمرين  ثقةثقة  واستعادةواستعادة  الشركاتالشركات  حساباتحسابات  نزاهةنزاهة

  بنيةبنية      خللخلل  وجودوجود  علىعلى  هذاهذا  ويدلويدل  ..األمريكيةاألمريكية  املتحدةاملتحدة  الوالياتالواليات      احملاسبةاحملاسبة
    احلساباتاحلسابات  تزويرتزوير  حيثحيث  عليهاعليها  والقائمنيوالقائمني  الشركاتالشركات  تلكتلك  أفرزأفرز  الذيالذي  اتمعاتمع
  شركةشركة""  باعتبارباعتبار  احلكماحلكم  صدرصدر  وقدوقد  ..املصاحلاملصاحل  ونزاعاتونزاعات  العملالعمل  أسرارأسرار  كشفكشف  وجرائموجرائم
  هذههذه  أنأن  علماعلما  ..الفضيحةالفضيحة  تلكتلك  عنعن  املسؤولةاملسؤولة  ""احلساباتاحلسابات  لتدقيقلتدقيق  أندرسونأندرسون  أرثرأرثر

  العامل،العامل،      احملاسبيةاحملاسبية  املعايرياملعايري  لوضعلوضع  األساسياألساسي  املوجهاملوجه  هيهي  ومثيالهتاومثيالهتا  الشركاتالشركات
..الشركاتالشركات  هذههذه  مصاحلمصاحل  عنعن  املعايرياملعايري  هذههذه  وتعربوتعرب
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    الزكاةالزكاة  وحماسبةوحماسبة  املالاملال  بيتبيت  كمحاسبةكمحاسبة  هباهبا  خاصةخاصة  مبحاسباتمبحاسبات  اإلسالميةاإلسالمية  احملاسبةاحملاسبة  انفردتانفردت
  باستخدامباستخدام  اإلسالميةاإلسالمية  احملاسبةاحملاسبة  فقهفقه  متيزمتيز  عليهعليه  وبناءوبناء  ..اخلراجاخلراج  وحماسبةوحماسبة  املواريثاملواريث  وحماسبةوحماسبة

::والسياساتوالسياسات  املصطلحاتاملصطلحات  هذههذه  منمن  فمثالفمثال  ..ومرونتهومرونته  حيويتهحيويته  عنعن  وتعربوتعرب  ختصهختصه  مصطلحاتمصطلحات

qq    ر عن حرام كالفوائد أو ما كان فيه ظلمر عن حرام كالفوائد أو ما كان فيه ظلم  استثنى من التكاليف كل ما عباستثنى من التكاليف كل ما عب
. . كتكاليف أجور التخزين والنقل لسلع ُحمتَكَرة أو حمرمةكتكاليف أجور التخزين والنقل لسلع ُحمتَكَرة أو حمرمة

qq   ،إن استبدال كلمة الفقه بكلمة املفهوم أعم وأمشل لغويا واصطالحيا، إن استبدال كلمة الفقه بكلمة املفهوم أعم وأمشل لغويا واصطالحيا
فنقول مثال فقه رأس املال بدال من مفهوم رأس املال وفقه البيوع وفقه فنقول مثال فقه رأس املال بدال من مفهوم رأس املال وفقه البيوع وفقه 

. . وفقه الزكاة، وهكذاوفقه الزكاة، وهكذا  املدايناتاملداينات
qq   واهلالكة بدال من الديون املعدومة واهلالكة بدال من الديون املعدومة   املظنونةاملظنونةإن استخدام مصطلح الديون إن استخدام مصطلح الديون

. . والديون املشكوك فيها أقرب للتعبري عن حقيقتها وأرق للسمع وأسهل للتداولوالديون املشكوك فيها أقرب للتعبري عن حقيقتها وأرق للسمع وأسهل للتداول
qq   استخدام مصطلح الربح للتعبري عن األرباح العادية، والفائدة للتعبري عن استخدام مصطلح الربح للتعبري عن األرباح العادية، والفائدة للتعبري عن

..األرباح الرأمسالية، والغلة للتعبري عن األرباح العرضيةاألرباح الرأمسالية، والغلة للتعبري عن األرباح العرضية
qq   للتعبري عن األصول الثابتة وعروض التجارة للتعبري عن األصول الثابتة وعروض التجارة   القنيةالقنيةاستخدام مصطلح استخدام مصطلح

..للتعبري عن األصول املتداولةللتعبري عن األصول املتداولة

  ..ومرونتهومرونته  حيويتهحيويته  عنعن  وتعربوتعرب  ختصهختصه  مصطلحاتمصطلحات  باستخدامباستخدام  اإلسالميةاإلسالمية  احملاسبةاحملاسبة  فقهفقه  متيزمتيز
فمثالوالسياساتوالسياسات  املصطلحاتاملصطلحات  هذههذه  منمن  فمثال::

qqوقسمواوقسموا  البيوع،البيوع،  عنعن  ناجمناجم  أيأي  عرضعرض  ودينودين  نقدنقد  ديندين  إىلإىل  الديونالديون  الفقهاءالفقهاء  قسمقسم  
مت  مؤجل،مؤجل،  مرجومرجو  ودينودين  حالّحالّ  مرجومرجو  ديندين  إىلإىل  األخرياألخري متوقي ا  املرجوةاملرجوة  الديونالديون  وقي احالّ     حالّ
مت  بينمابينما  بنقد،بنقد،  أوأو  بعنيبعني متقي جتاريجتاري  عرضعرض  منمن  متثلهمتثله  مبامبا  آجالآجال  املرجوةاملرجوة  الديونالديون  قي  
م  ثمثم  الدينالدين  أصلأصل  هوهو  والذيوالذي ميقو املثلاملثل  بسعربسعر  بنقدبنقد  العرضالعرض  ذلكذلك  يقو..
qq   اإلنتاجاإلنتاج  اعترباعترب  اإلسالميةاإلسالمية  احملاسبةاحملاسبة  فقهفقه  فإنفإن  باإليراد،باإليراد،  االعرتافاالعرتاف  جمالجمال  و و  

    حقهحقه  وآتواوآتوا((  الكرميةالكرمية  اآليةاآلية  ذلكذلك  علىعلى  يدليدل  ..باإليرادباإليراد  لالعرتافلالعرتاف  أساساأساسا  البيعالبيع  وليسوليس
ل  حوالنحوالن  يوجديوجد  الال  الزروعالزروع  ففيففي  ،،]]١٤١١٤١::األنعاماألنعام[[))حصادهحصاده  يوميوم ولح وكلكل  فإنفإن  وعليهوعليه  ح  
نتج نتجم استخراجيااستخراجيا  أوأو  زراعيازراعيا  أوأو  صناعياصناعيا  أنتجأنتج  سواءسواء  نفسهنفسه      مناءمناء  يعتربيعترب  م..    
qqوبذلكوبذلك  العادل،العادل،  التقويمالتقويم  سعرسعر  مبثابةمبثابة  وهووهو  املثلاملثل  سعرسعر  اإلسالمياإلسالمي  الفقهالفقه  اعتمداعتمد  
    احملاسبيةاحملاسبية  السياساتالسياسات  بذلكبذلك  وأعطىوأعطى  السنني،السنني،  مبئاتمبئات  العادلةالعادلة  القيمةالقيمة  سبقسبق  فقدفقد
  ..احملاسبيةاحملاسبية  الدوراتالدورات  بنيبني  واالستقرارواالستقرار  العدالةالعدالة  هلاهلا  حيققحيقق  واستمراريةواستمرارية  ثباتاثباتا

http://www.kantakji.com


Dr. Samer Kantakji٠٢/٠٦/١٤٣١

موقع مركز أبحاث فقھ المعامالت اإلسالمیة   - للمزید 
www.kantakji.com٧٥

بني التأصيل والتطبيق

احملاسبة اإلسالميةاحملاسبة اإلسالمية

www.e-su.no

http://www.kantakji.com
http://www.e-su.no

